
Διακοπές στην Ιταλία! Μαζί με την Πένι θα πάνε  
η Μάιλι η σκυλίτσα της και η κολλητή της η Ίντα. 
Και το πράγμα γίνεται όλο και καλύτερο: τελείως 

συμπτωματικά η Φλώρα και η Μαρί θα πάνε διακοπές 
στο ίδιο μέρος. Να όμως που η ντετεκτιβοσυμμορία 
ενώνει ξανά τις δυνάμεις της, αφού στο ξενοδοχείο 

όπου μένουν η Φλώρα και η Μαρί αρχίζουν  
να εξαφανίζονται μπουρνούζια και πετσέτες. Και όχι 

ένα ή δύο, αλλά εκατοντάδες. Οι ντετέκτιβ είναι  
σε επιφυλακή και σύντομα πέφτουν πάνω  

στα κλοπιμαία – στην πλαζ, στο κάμπινγκ... Μόνο που 
ίχνη του δράστη δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα. Αυτό 

που χρειάζεται τώρα είναι κοφτερά ντετεκτιβικά μυαλά.
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Και μετά γίνεται κάτι σούπερ ντούπερ φανταστικό!

ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ, 

Και ανακαλύπτουμε κάτι απαίσιο.

Και μετά κάτι ύποπτο!

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ!

ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ: 
ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ Η ΙΝΤΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Κι έτσι, για να μην αποτρελαθεί 
η μαμά της Ίντας και καταλήξει να περιφέρεται 
ημίτρελη με τα νυχτικά στους δρόμους, η Ίντα 

θα έρθει μαζί μας διακοπές. 

Η μαμά, ο μπαμπάς, ο αδελφός μου ο Τιμ κι εγώ 
πάμε στην ΙΤΑΛΙΑ – για δύο εβδομάδες. Γιούπι! 
Κάμπινγκ στο Φιορέντο. 

Γιατί η οικογένεια της Ίντας δε θα πάει πουθενά 
φέτος διακοπές  και η μαμά της είπε ότι θα πάθει 
νευρικό κλονισμό  αν έχει όλα της τα παιδιά 
και τις έξι εβδομάδες αμολημένα στο σπίτι 
να ΞΕΣΑΛΩΝΟΥΝ ενώ εκείνη θα πρέπει 
να δουλεύει. 



Και μετά μας στρίμωξε κι εμάς με κάποιον τρόπο 

μέσα στο αυτοκίνητο και στο τέλος στοίβαξε και τη γλυκούλα 

τη σκυλίτσα μου, τη Μάιλι, που μου είχαν κάνει δώρο 
τα Χριστούγεννα.

Καραγιούπι! Ο μπαμπάς μου τίγκαρε το αυτοκί-
νητό μας με όλα τα πράγματα που χρειαζόμαστε, 

για να περάσουμε δύο εβδομάδες ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
στο κάμπινγκ. 

Η  μου είναι το καλύτερο και 
πιο χαριτωμένο σκυλάκι του κόσμου. 
Σύντομα θα γίνει ένα καταπληκτικό 
ΛΑΓΩΝΙΚΟ, όπως ακριβώς 
ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ φίλος της, ο Τζάστιν. 

για να επιβιώσουμε είκοσι χρόνια στη ζούγκλα
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  Μία σκηνή για τη μαμά και τον μπαμπά, μία για 

την Ίντα, εμένα και τη Μάιλι, και μία για τον Τιμ. 

Είχε άλλωστε δηλώσει ότι, αν δεν είχε τη δική του 

σκηνή, δεν υπήρχε περίπτωση να ’ρθει μαζί μας. 

 Δύο κιλά καλώδια και πρίζες για τον μπαμπά.

  Φουσκωτά στρώματα, σλίπινγκ μπαγκ, κουζινικά, 

αξεσουάρ παραλίας, ορειβατικά παπούτσια (χα χα, 

μπας και), κονσέρβες ραβιόλια (μπλιαξ), τραπεζάκι 

σπαστό, καρέκλες, μπάλα για τη θάλασσα, 

αντηλιακό.

  Ένα καμινέτο για μαγείρεμα που έμοιαζε με 

διαστημόπλοιο. 

Τι πήραμε μαζί μας:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ 
απλώς ΚΥΝΗΓΙΟΥΝΤΑΙ 

ΣΑΝ ΚΑΛΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΛΟΙ.

Για την ακρίβεια, κυνηγιούνται συνέχεια σαν τρελοί 
εδώ κι εκεί…
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 ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ!

Τι ΔΕΝ πήραμε μαζί:

Αυτό μου την έσπασε πολύ. Πώς θα επικοινωνούσα τώρα με τη Φλώρα και τη Μαρί χωρίς κινητό; Η μαμά όμως είπε «Μην ακούω αηδίες» και ότι οι διακοπές δεν είναι για να χαζεύουμε μπροστά σε μια οθόνη και στην Ιταλία το κινητό κοστίζει πολύ ακριβά. Ποπόοο! 
Ναι, αλλά εκείνη το πήρε το δικό της κινητό, 

και καλά για περίπτωση ανάγκης (χα χα), γιατί η μαμά 
είναι οδοντίατρος. Για να μην πω για τον μπαμπά, 

που πήρε ΚΑΙ το λάπτοπ του μαζί. 

ΤΡΟΜΕΡΗ ΑΔΙΚΙΑ! 

Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε νωρίς νωρίς. 
Στον δρόμο η μαμά άρχισε να μαθαίνει 
ιταλικά.

Αλλά το μαγνητόφωνό μου πήρε πάλι μόνο 
του μπρος και τα έκανε μαντάρα όπως πά-
ντα, αφού συνέχεια τα επαναλαμβάνει όλα 
ΛΑΘΟΣ, ιδέα δεν έχω γιατί. 

Σκούζι – ουν λάτε!
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ΜΠΟΥΖΙ – ΟΥΡΛΙΑΧΤΕ!

Ο μπαμπάς ήταν ήδη πολύ εκνευρισμένος κι έβαλε 
δυνατή μουσική, εκνευρίζοντας έτσι και τη μαμά, που 
δεν αντέχει με τίποτα το ΧΑΡΝΤ ΡΟΚ. Μετά 
άρχισε η Μάιλι να γαβγίζει και η Ίντα ρώτησε πότε 
θα ανοίξουμε επιτέλους το καλάθι με τις προμήθειες, 
γιατί ΠΕΘΑΙΝΕ της πείνας. Και ο αδελφός μου 
ο Τιμ είπε ότι έτσι όπως πάμε η Ίντα κι εγώ θα 
γίνουμε ΠΑΝΧΟΝΤΡΕΣ κι ότι θα τον λιώσουμε 
εκεί πίσω. Κι εγώ είπα ότι αυτό δεν ισχύει, και μετά 
ο μπαμπάς είπε ότι όποιος θέλει να συνεχίσει 
την γκρίνια μπορεί ευχαρίστως να κατέβει και να 
πάει στην ΙΤΑΛΙΑ με τα πόδια.
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Ú Μας υποχρέωσες, μαμά!

ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΞΑΦΝΙΚΑ ΧΤΥΠΗΣΕ 
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ.

Κι έτσι αρχίσαμε να σκεφτόμαστε με 
την Ίντα τι να έκανε τώρα η Φλώρα 
και αν είχε ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες της 
για τις περιπετειώδεις διακοπές της 
στους παγετώνες της Ισλανδίας. Η οικογέ-
νεια της Φλώρας έχει πολλά λεφτά, γι’ αυ-
τό και δεν ήθελαν να πάνε στην Ιταλία, 
αλλά σ’ έναν πιο εκζοτικό εκσοτικό 
εξσωτικό… κουλ προορισμό. Όμως 
δεν μπορούσα δυστυχώς να την πάρω 
τηλέφωνο να τη ρωτήσω, αφού δεν είχα 
ΚΙΝΗΤΟ. 
Η Ίντα είπε ότι λυπόταν λίγο τη Μαρί, 
γιατί όλες μας θα πηγαίναμε κάπου διακοπές, 
ενώ εκείνη όχι. Αυτό ήταν πραγματικά λίγο βλακεία, 
κυρίως επειδή η ντετεκτιβοσυμμορία μας τώρα δεν 
ήταν κομπλέ.

Μου κόπηκαν τα πόδια από την Τ Ρ ΟΜ Α Ρ Α , 
αφού αυτό σήμαινε ότι κάτι επείγον είχε συμβεί 
και ότι κάποιος δεν είχε πια ούτε ένα δόντι 
για δείγμα.
Η μαμά μίλησε όντως με κάποιον στο τηλέφωνο και 
ξαφνικά χαμογέλασε χαρωπά λέγοντας: «Α, μα αυ-
τό είναι τέλειο!». Και μετά γύρισε προς εμένα και 
την Ίντα και μας ρώτησε:

ΚΛΑΚ ΚΛΑΚ



ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΗΤΑΝ;
ΙΔΕΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ. 

Ξέρετε ποιος άλλος θα πάει διακοπές στο Φιορέντο 
και μάλιστα είναι ήδη εκεί;

ΜΉΠΩΣ 
η ΓΙΑΓΙΑ;

Ή  o μυξιάρης  Όλε ;Μα εγώ 
δεν αντέχω 
τον ήλιο.

Ή ο ΚΥΡΙΟΣ ΟΡΤΕΛ, 
ο επιστάτης του σχολείου 
μας, με τη δασκάλα μας, 
την κυρία Βάινερλαϊν;

    Ή 
η οικογένεια  
από την πολυκατοικία μας;

Αχ, Θεούλη μου, σε παρακαλώ, 
όχι οι Αιμοδιψούχτεν! 
Ποιος άλλος τότε; Χμ… 

;
;

; ;
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