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Μετάφραση:
Κάσσυ Μπουλούκου
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O
Ζακ Πάουερ είχε στερεώσει καλά στα αυ-

τιά του τα ακουστικά του SpyPad και είχε

κλείσει τα µάτια του.

Ο τσιριχτός, δυνατός ήχος της ηλεκτρικής κι-

θάρας κυριαρχούσε. Ο Ζακ ήταν σε έναν άλλον

κόσµο – στον κόσµο των Axe Grinder!

Βρισκόταν µέσα στην τάξη του και ισορροπού-

σε επικίνδυνα την καρέκλα του προς τα πίσω, µε

τα πόδια του επάνω στο θρανίο. Ήταν Παρα-

σκευή και είχε ήδη φτάσει το διάλειµµα για το
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γεύµα – η σχολική εβδοµάδα κόντευε να τε-

λειώσει. Ο Ζακ άκουγε το νέο σινγκλ του αγα-

πηµένου του συγκροτήµατος για 86η φορά εκεί-

νη τη µέρα!

Το Sonic Boom ήταν το τελευταίο σινγκλ των

Axe Grinder. Ήταν πολύ «φρέσκο», είχε κυκλο-

φορήσει µόλις τα µεσάνυχτα της προηγούµενης

µέρας. Ο µεγαλύτερος αδελφός του Ζακ, ο Λίον,

το είχε «κατεβάσει» ακριβώς τέσσερα δευτερό-

λεπτα µετά τα µεσάνυχτα. Ό,τι είχε να κάνει µε

ηλεκτρονικούς υπολογιστές ήταν εύκολο για τον

Λίον – ήταν κατάσκοπος.

Στην πραγµατικότητα, όλη η οικογένεια

Πάουερ ήταν κατάσκοποι. Αλλά στον Ζακ άρεσε

να θεωρεί τον εαυτό του ΥΠΕΡκατάσκοπο. Ειδι-

κό στο να µη χάνει ποτέ την ψυχραιµία του. Πά-

ντα σε επιφυλακή για ενδεχόµενο κίνδυνο. Ικα-

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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νό να ξεφεύγει από τις πιο δύσκολες παγίδες και

να συλλαµβάνει κάθε κακοποιό.

Η οικογένεια Πάουερ εργαζόταν για το ΚΓΕ,

το Κυβερνητικό Γραφείο Ερευνών. Ο Λίον ασχο-

λούνταν µε όλα τα τεχνικά θέµατα. Και ο Ζακ

είχε να αντιµετωπίσει όλες τις δύσκολες απο-

στολές.

Ωστόσο, εκείνη την ώρα το ΚΓΕ ήταν το τε-

λευταίο πράγµα που σκεφτόταν ο Ζακ. Το µυαλό

του ήταν απορροφηµένο από κάθε νότα του So-

nic Boom. Όλοι ήξεραν ότι ο Ρίκι Μπλέιζ, ο κι-

θαρίστας των Axe Grinder, ήταν ο καλύτερος κι-

θαρίστας της εποχής. Ο Ζακ ήλπιζε µια µέρα να

καταφέρει να γίνει κι εκείνος εξίσου καλός.

Ύστερα από έξι µήνες ατελείωτης γκρίνιας, οι

γονείς του Ζακ συµφώνησαν να του πάρουν µια

φανταστική, κατακόκκινη ηλεκτρική κιθάρα Gib-

ZAC POWER 8 – ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ
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son Firebird. Αλλά αυτό έκρυβε µια παγίδα: ο

Ζακ έπρεπε να παρακολουθήσει ανιαρά µαθή-

µατα κιθάρας, που παραδίδονταν κάθε Σάββα-

το, νωρίς το πρωί. Τι πιο βαρετό µπορούσαν να

σκεφτούν;

«Ζακ Πάουερ!»

Ο Ζακ άνοιξε έκπληκτος τα µάτια. Μπροστά

στο θρανίο του στεκόταν η καθηγήτριά του, η

κυρία Τραν, και τον κοιτούσε µε ύφος βλοσυρό.

«Βγάλε αµέσως τα ακουστικά σου!» του είπε.

∆εν ήταν τρόπος αυτός να µιλάνε σε έναν

υπερκατάσκοπο και µελλοντικό κορυφαίο κιθα-

ρίστα! Αλλά το πρόβληµα ήταν ότι ο Ζακ δεν

µπορούσε να πει λέξη ούτε για το ΚΓΕ ούτε για

τις αποστολές του. Κανείς στο σχολείο δε γνώρι-

ζε για τη γεµάτη δράση ζωή του, ούτε καν οι πιο

στενοί του φίλοι. Ήταν πολύ σηµαντικό για την

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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κατασκοπική δουλειά του να κρύβει την πραγ-

µατική του ιδιότητα.

«Συγγνώµη, κυρία Τραν», έκανε ο Ζακ.

«∆εν πειράζει. Η νοσοκόµα του σχολείου µού

είπε ότι έχασες ένα σηµαντικό εµβόλιο όταν έλει-

ψες τον προηγούµενο µήνα», είπε αυστηρά η κυ-

ρία Τραν. Φαινόταν να το απολαµβάνει όταν

πρόσθεσε: «Πήγαινε αµέσως στο αναρρωτήριο

– θα σου κάνει το εµβόλιο σήµερα».

ΑΑΟΟΥΥΤΤΣΣ!!
Ο Ζακ βγήκε από την τάξη και προχώρησε αρ-

γά στον διάδροµο. Η χαρά του για το φανταστι-

κό νέο τραγούδι των Axe Grinder χάθηκε στη

σκέψη της µεγάλης, αιχµηρής βελόνας.

∆εν είχε φτάσει καν στο µέσο της διαδροµής,

όταν ένα χέρι βγήκε από την αποθήκη µε τα κα-

θαριστικά και τον άρπαξε από τον γιακά. Ο Ζακ

ZAC  POWER  8 – ΑΠΕΙΛΗ  ΑΠΟ  ΤΟ  ∆ΙΑΣΤΗΜΑ
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βούτηξε µέσα στις σκούπες και στους κουβάδες.

Η πόρτα έκλεισε πίσω του µε πάταγο.

Ένας µικρός φακός φώτισε τη µικροσκοπική

αποθήκη. Ο Ζακ αναστέναξε ανακουφισµένος

όταν αναγνώρισε το πρόσωπο του πράκτορα

Τριπγουάιρ από το ΚΓΕ.

«Συγγνώµη που σε τρόµαξα, Ζακ», είπε χαµη-

λόφωνα ο πράκτορας Τριπγουάιρ. «Έχουµε µια

επείγουσα αποστολή κι έπρεπε να σε βγάλω από

την τάξη το συντοµότερο».

«∆ηλαδή, δε θα κάνω εµβόλιο;» ρώτησε ο

Ζακ. «Και θα λείψω την υπόλοιπη µέρα από το

σχολείο;»

«∆ε θα κάνεις εµβόλιο και θα φύγεις από το

σχολείο, αλλά να µιλάς σιγά», ψιθύρισε ο άν-

θρωπος του ΚΓΕ.

Ο πράκτορας Τριπγουάιρ άπλωσε το χέρι του
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σε ένα σκονισµένο ράφι κι έπιασε ένα µπουκάλι

µε υγρό για πατώµατα. Ο Ζακ άκουσε ένα κλικ.

Το ράφι αποµακρύνθηκε από τον τοίχο, απο-

καλύπτοντας ένα µυστικό πέρασµα. Ο Ζακ είδε

µια απότοµη, τσιµεντένια ράµπα που οδηγούσε

στον χώρο στάθµευσης του σχολείου.

Ο πράκτορας Τριπγουάιρ χάθηκε στον σκο-

τεινό διάδροµο και ο Ζακ τον ακολούθησε. Με-

ρικά δευτερόλεπτα αργότερα άκουσε να παίρνει

µπρος ένας γιγάντιος κινητήρας και αµέσως

άναψαν δύο πολύ δυνατοί προβολείς.

Ο πράκτορας του ΚΓΕ έβαζε µπροστά τον κι-

νητήρα µιας ΑΑΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΥΥΤΤΑΑ ΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣΤΤΙΙΑΑΣΣ
µηχανής.

«Ξεκινάµε!» είπε ο πράκτορας Τριπγουάιρ.

Πέταξε στον Ζακ ένα παράξενο κράνος και

του έδειξε το κάθισµα του συνοδηγού. Προτού

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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