
Τον Κλουζ τον πιάνει μια καλοκαιρινή μπόρα. Βρίσκει καταφύγιο  
στο περίπτερο της Όλγας. Κι εκεί που περιμένει να σταματήσει  

η βροχή, βλέπει τρία παιδιά που κινούνται ύποπτα μέσα στη γενική 
αναστάτωση. Τι κάνουν; Γιατί μπαινοβγαίνουν στα ξένα σπίτια; Μήπως 
προσπαθούν να κλέψουν; Τους παρακολουθεί, αλλά δεν καταφέρνει να 
βγάλει άκρη. Ξέρει, όμως, ο δαιμόνιος ντετέκτιβ ότι, με την υπομονή 
του, την εξυπνάδα του και τις αχτύπητες τσίχλες του, θα κατορθώσει 

τελικά να διαλευκάνει κι αυτή την υπόθεση… 

Μια αστυνομική σειρά για μικρούς αναγνώστες,
με ήρωα ένα εννιάχρονο αγόρι που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει
από τους ήρωες των κλασικών αστυνομικών μυθιστορημάτων.

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ  80423

ISBN 978-618-03- 0423-7Η σειρά τιμήθηκε το 2006 με το βραβείο  
Hansjörg-Martin-Preis, το σημαντικότερο  
γερμανικό βραβείο για συγγραφείς παιδικών  
και νεανικών αστυνομικών βιβλίων.  
Έχει μεταφραστεί σε 14 γλώσσες και  
έχει πουλήσει πάνω από 1.000.000 αντίτυπα.

από 8 ετών

Όνομα: Κλουζ

Επάγγελμα: Μαθητής

Χόμπι: Ιδιωτικός ντετέκτιβ

Πάθη: Γάλα και τσίχλες
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Γίργκεν Μπανσέρους

Κεραυνοί, αστραπές
και τρελά πουλιά

αΚου το τραΓουδΙ του Κλουζ
Σκάναρε τον κωδικό με το smartphone ή το tablet σου.
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«Ιδιωτικός ντετέκτιβ χωρίς κινητό είναι 

σαν καουμπόης χωρίς μπότες» είχε πει 

κάποτε ένας συνάδελφος. Εγώ αυτά τα 

θεωρούσα πάντα βλακείες. Ας μην ξεχνά-

με ότι ο Κάλε Μπλόμκβιστ και ο Σέρλοκ 

Χόλμς έκαναν τη δουλειά τους με μονα-

δικά όπλα τη φαντασία, την υπομονή και 
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την εξυπνάδα τους. Γι’ αυτό κι εγώ ήμουν 

σίγουρος ότι μπορούσα να τα φέρνω βόλ-

τα μια χαρά χωρίς κινητό – μέχρι πριν 

λίγες βδομάδες. 

Ώσπου (πριν λίγες βδομάδες) έπεσα 

σε μια μπόρα, που όποιος έχει ζήσει 

όμοιά της δεν την ξεχνάει ποτέ του. Την 

ημέρα εκείνη έπαιξε σπουδαίο ρόλο κι 

ένα κινητό. Αλλά, ας 

μη βιάζομαι. Καλύ-

τερα να πω τα πράγ-

ματα με τη σειρά. 

Ήταν η πιο ζεστή 

μέρα του χρόνου. Έκα-

νε τόση ζέστη, που και 

με το χασμουρητό ακό-

μα ίδρωνες.

– Μαμά; είπα την 

ώρα που τρώγαμε το 
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μεσημεριανό μας. (Μόνο μια μεγάλη σα-

λάτα είχαμε στο τραπέζι. Η μαμά μου 

είχε αποφασίσει ν’ αδυνατίσει, για 87η 

φορά πάνω κάτω. Και υπέφερα κι εγώ 

που δεν έφταιγα σε τίποτα.)

– Θέλεις χρήματα; με ρώτησε.

Κούνησα καταφατικά το κεφάλι μου.

– Και τι τα θέλεις, αν επιτρέπεται;

Έδειξα έξω από το παράθυρο. 

– Για την ανοιχτή πισίνα, απάντησα. 

Η μαμά μου σήκωσε ένα μαρουλόφυλ-

λο που είχε πέσει στο πάτωμα και το 

ακούμπησε δίπλα στο πιάτο της.

– Το χαρτζιλίκι σου το ’χεις ξοδέψει 

όλο; ρώτησε.

Κούνησα και πάλι καταφατικά το κεφά-

λι μου. Την προηγούμενη μέρα είχα αγο-

ράσει από το περίπτερο της Όλγας, της 

πιο παλιάς και καλής μου φίλης, δυο πα-
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κετάκια Κάρπεντερ. Αν δεν το είχα κάνει, 

το βασανισμένο από τη ζέστη μυαλό μου 

θα τα είχε φτύσει. Κι αυτό δεν μπορεί να 

το επιτρέψει ένας ντετέκτιβ.

Η μαμά μου έβγαλε αναστενάζοντας 

ένα πεντάευρο από το πορτοφόλι της. 

– Θα σου φτάσουν;

– Ευχαριστώ, μαμά! 

Τη φίλησα, έτρεξα στο δωμάτιό μου και 

μάζεψα αστραπιαία τα πράγματά μου.
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Καθώς την αποχαιρετούσα, η μαμά μου 

μου έδωσε το κινητό της. 

– Για να ’μαστε πιο σίγουροι, είπε.

Στην ανοιχτή πισίνα βρήκα μια θέση κο-

ντά στη σανίδα για τις βουτιές. Ξεκίνησα 

πηδώντας από τα πέντε μέτρα. 



Τον Κλουζ τον πιάνει μια καλοκαιρινή μπόρα. Βρίσκει καταφύγιο  
στο περίπτερο της Όλγας. Κι εκεί που περιμένει να σταματήσει  

η βροχή, βλέπει τρία παιδιά που κινούνται ύποπτα μέσα στη γενική 
αναστάτωση. Τι κάνουν; Γιατί μπαινοβγαίνουν στα ξένα σπίτια; Μήπως 
προσπαθούν να κλέψουν; Τους παρακολουθεί, αλλά δεν καταφέρνει να 
βγάλει άκρη. Ξέρει, όμως, ο δαιμόνιος ντετέκτιβ ότι, με την υπομονή 
του, την εξυπνάδα του και τις αχτύπητες τσίχλες του, θα κατορθώσει 

τελικά να διαλευκάνει κι αυτή την υπόθεση… 

Μια αστυνομική σειρά για μικρούς αναγνώστες,
με ήρωα ένα εννιάχρονο αγόρι που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει
από τους ήρωες των κλασικών αστυνομικών μυθιστορημάτων.

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ  80423

ISBN 978-618-03- 0423-7Η σειρά τιμήθηκε το 2006 με το βραβείο  
Hansjörg-Martin-Preis, το σημαντικότερο  
γερμανικό βραβείο για συγγραφείς παιδικών  
και νεανικών αστυνομικών βιβλίων.  
Έχει μεταφραστεί σε 14 γλώσσες και  
έχει πουλήσει πάνω από 1.000.000 αντίτυπα.

από 8 ετών

Όνομα: Κλουζ

Επάγγελμα: Μαθητής

Χόμπι: Ιδιωτικός ντετέκτιβ

Πάθη: Γάλα και τσίχλες

Κε
ρα

υν
οί

, α
στ

ρα
πέ

ς
κα

ι 
τρ

ελ
ά 

πο
υλ

ιά
Γί

ργ
κε

ν 
Μ

πα
νσ

έρ
ου

ς
24

Γίργκεν Μπανσέρους

Κεραυνοί, αστραπές
και τρελά πουλιά

αΚου το τραΓουδΙ του Κλουζ
Σκάναρε τον κωδικό με το smartphone ή το tablet σου.

6513_KLOUZ_KERAYNOI ASTRAPES_CoVer.indd   1 07/03/2016   12:17 μ.μ.


