
Τόπος του εγκλήματος: Λούνα παρκ.  
Και η πιο απίθανη ντετεκτιβοσυμμορία είναι εκεί:  
η Πένι, η κολλητή της η Ίντα, η δεύτερη κολλητή 
της η Μαρί και η Φλώρα, η πρώην εχθρός της.  

Και φυσικά ο Τζάστιν, το λαγωνικό.

Όταν χάνεται το πορτοφόλι της Πένι, τα κορίτσια  
το θεωρούν ατύχημα. Όμως το κινητό της Φλώρας 

και ένα σωρό άλλα κινητά, ρολόγια και 
πορτοφόλια σύντομα έχουν την ίδια τύχη.  
Η Πένι και οι συνεργάτες της αποφασίζουν  

να εξιχνιάσουν το μυστήριο. Και ο Τζάστιν δεν αργεί 
να ανακαλύψει ένα ίχνος. Το οποίο τους οδηγεί 

μέσα στο τρενάκι του τρόμου…
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ΚΥΝΗΓΑΜΕ 

ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΣ!

δηλαδή άμα τύχει και βρούμε κανέναν... 
είμαστε ακόμη στο ψάξιμο!          ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΝΤΑ

ΤΖΑΣΤΙΝ

Σήμερα το απόγευμα, η κολλητή μου η Ίντα, 
η δεύτερη κολλητή μου η , η παλιά εχθρός 
καινούργια φίλη μου η Φλώρα, ο σκύλος της 
ο ΤΖΑΣΤΙΝ *ο καλύτερος σκυλάκος στον κόσμο!* 
κι εγώ πήραμε τους δρόμους ψάχνοντας για 
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΣ.
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Αν κοιτάξεις προσεκτικά, βρίσκεις παντού 
κακοποιούς. Όπως εκείνο το ΑΓΟΡΙ, για 
παράδειγμα. Ήθελε να σηκώσει από κάτω ένα 
χαρτονόμισμα που βρήκε στον δρόμο. Το οποίο 
φυσικά δεν του ανήκε!
«ΣΤΟΠ, ΦΙΛΑΡΑΚΟ» φώναξα 
δυνατά. «ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ!»
Το αγόρι απλώς με κοίταξε ειρωνι-
κά. «Πας καλά;» ρώτησε. Ρίχνοντας ύπουλες 
ματιές. «Είναι το εισιτήριό μου για το λεωφορείο, ρε 
ΚΟΚΟΡΟΜΥΑΛΗ, μου ’πεσε κάτω». Ήταν ένα 
κανονικότατο χαρτονόμισμα, το είδα με τα μάτια 

μου!!! Θα του απαντούσα καταλλήλως, αλλά εκείνη 
τη στιγμή παρατήρησα ότι το αγόρι ήταν ο 

O  ΕΜΕΤΙΑΡΗΣ ΚΟΝΡΑΝΤ από το σχολείο 
μας! Είναι έναν χρόνο μεγαλύτερός 

μας και ο πιο αχώνευτος και 
κακιασμένος ΕΜΕΤΙΑΡΗΣ 

του κόσμου!

ΑΦΟΥ ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒΟΣΥΜΜΟΡΙΑ!

ΕΜΕΤΙΑΡΗΣ ΚΟΝΡΑΝΤΕΪ .



Και μια άλλη, μου ’χε βάλει εμένα 
ένα σκουλήκι στο κεφάλι! Και είχε 
ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΕΙ ΣΤΑ ΓΕΛΙΑ!

 Είχε βάλει 
τρικλοποδιά 
στη Μαρί μια φορά.

      Καλά, 
ρε παιδιά, 
νομίζετε 
ότι 
το βρίσκω αστείο;!

ΦΤΟΥ, ΦΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΦΤΟΥ. Ελπίζω να μην ξανασυ-
ναντήσω ποτέ μόνη μου τον απαίσιο Κόνραντ...

είπε η Ίντα περήφανη. Αλλά ο Κόνραντ χαχάνισε 
βραχνιασμένα. «ΧΑ ΧΑ ΧΑ!» Κι έκανε νόημα 
ότι δεν πάμε καλά. «ΕΔΩ ΓΕΛΑΝΕ ΚΙ ΟΙ 
ΚΟΤΕΣ».

έσκουξε το μαγνητόφωνό μου από την τσέπη μου. 
Ú Το μαγνητόφωνό μου καμιά φορά τα παίζει 
λιγάκι και τα επαναλαμβάνει όλα λάθος, δεν έχω 
ιδέα γιατί. 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ!!

ΕΔΩ ΧΤΥΠΑΝΕ ΚΙ 
ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ!!
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Τώρα όμως 

προτίμησα να 

το κλείσω, για να 

μην πει πάλι κάτι 

παράξενο στον 

Κόνραντ. 

Παρ’ όλα αυτά το παίρνω πάντα 
μαζί μου, γιατί είναι χρήσιμο 
καμιά φορά.

O ΕΜΕΤΙΑΡΗΣ ΚΟΝΡΑΝΤ μάς κοίταξε 
με δυσπιστία, μετά έχωσε το «εισιτήριό» του 
στην τσέπη και πήρε δρόμο.    
        ΑΥΤΟ ΜΟΥ ’ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΚΕΦΙ. 

«ΚΟΚΟΡΟΜΥΑΛΟΣ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ 
ΦΑΙΝΕΣΑΙ» είπε η Ίντα. Αλλά βέ-
βαια πολύ χαμηλόφωνα, για προλη-
πτικούς λόγους. Και ο ΤΖΑΣΤΙΝ 
τού γάβγισε. Αλλά κι αυτός πολύ χα-
μηλόφωνα, για προληπτικούς λόγους. 

Η Φλώρα ήθελε να μάθει γιατί αλήθεια χρησιμοποιώ 
ένα τόσο ΠΑΡΑΞΕΝΟ μαγνητόφωνο. Το είπε βασι-
κά γιατί ο μπαμπάς της θα μας έπαιρνε σίγουρα 
καινούργιο, αν του το ζητούσε. Διότι η 
Φλώρα είναι τώρα μέλος της ντετεκτιβο-
συμμορίας μας και ο μπαμπάς της είναι 
τρομερά χαρούμενος που πλέον δεν 
έχει το εκνευριστικό καραόκε της 
Φλώρας να μουγκρίζει στο σπίτι. 
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{δηλαδή ο νάνος που λήστευε τράπεζες}
σίγουρα δε θα κυκλοφορούσε μ’ 
ένα  παιδικό ποδήλατο, 
αλλά με μια Μπεμβέ.

Η οικογένεια της Φλώρας έχει ΠΑΡΑ μα ΠΑΡΑ 
πολλά λεφτά. Δυστυχώς δεν τα διαχειρίζεται 
η Φλώρα, αλλιώς θα μας έδινε μερικά. 
ΑΛΗΘΕΙΑ! Έτσι είπε! Βασικά, είναι πολύ κα-
λή, αυτό όμως δεν το ήξερα πριν.

Όμως δε θέλω καινούργιο μαγνητόφωνο. 
Κι ας λέει το δικό μου συχνά περίεργα 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ. Αφού αυτό το μαγνητόφωνο 
μου έχει σώσει τη ζωή! 
Μετά συνεχίσαμε να ψάχνουμε για 
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΣ, αλλά δεν υπήρχε πια κανείς 
στον δρόμο, μόνο ένα μικρό κοριτσάκι πάνω σ’ 
ένα ποδήλατο. Ο Τζάστιν ήθελε αμέσως να τρέξει 
πίσω του και η Ίντα είπε ότι είχε σίγουρα 
μεταμφιεστεί και ότι στην πραγματικότητα 
ήταν ένας νάνος που λήστευε τράπεζες και ότι 
στο Hello Kitty σακίδιό του είχε 
σίγουρα εκατομμύρια ευρώ σε φρεσκοτυ-
πωμένα χαρτονομίσματα. Η Φλώρα 
είπε ότι, αν ήταν έτσι, το κοριτσάκι 
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