
Η καινούρια υπόθεση του Κλουζ έρχεται και τον βρίσκει μέσα 
στο σπίτι του: για την ακρίβεια, το μυστήριο είναι κρυμμένο 

μέσα σ’ ένα μπουκάλι γάλα – και ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικό 
κι απαραίτητο είναι το γάλα για τον μικρό ντετέκτιβ. Μόνο που αυτή 
τη φορά το αγαπημένο του ρόφημα έχει… κάπως περίεργη γεύση! 

Για να διαλευκάνει το μυστήριο, ο Κλουζ θ’ αναγκαστεί να πάει 
από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς του στην άλλη άκρη της πόλης. 

Και να ζητήσει τη βοήθεια της επιστήμης…

Μια αστυνομική σειρά για μικρούς αναγνώστες,
με ήρωα ένα εννιάχρονο αγόρι που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει
από τους ήρωες των κλασικών αστυνομικών μυθιστορημάτων.
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1

Κανονικά κοιμάμαι σαν πέτρα. Αλλά τη 

νύχτα που άρχισε η ιστορία μου, έβρεχε. 

Βροχή με αστραπές και βροντές. Και με 

χαλάζι. Χαλάζι χοντρό και βαρύ, σαν κε-

ρασοκούκουτσο, σφυροκοπούσε το πα-

ράθυρό μου. Ήταν τόση η μανία της κα-

ταιγίδας, που θα ξυπνούσε ακόμα και 

νεκρούς.

Δεν είναι ν’ απορεί κανείς, λοιπόν, 
που το πρωί δεν άνοιγαν
τα μάτια μου. 
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Όταν με τα πολλά κατάφερα να σηκω
θώ από το κρεβάτι και να φτάσω στο μπά
νιο, είδα στον καθρέφτη να με κοιτάζει 
ένας παππούς εκατό χρονών τουλάχι
στον. 

– Καλημέρα, τον 
χαιρέτησα.
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Ο γέρος δε μου απάντησε. Μπορεί να 
’θελε λίγη ώρα ακόμα μέχρι να πάρει 
μπρος στην ηλικία του.

Η μαμά μου έτρωγε κιόλας το πρωινό 
της. 

– Κοιμήθηκες καλά; με ρώτησε, καθώς 
γέμιζα ένα μεγάλο ποτήρι γάλα. 

Τσιχλόφουσκες Κάρπεντερ και φρέσκο 
γάλα: δεν υπάρχει καλύτερο φάρμακο 
όταν θέλεις να δουλέψει το μυαλό σου σε 
καλές ταχύτητες.

– Όχι, απάντησα.
– Σε ξύπνησαν κι εσένα οι βροντές και 

το χαλάζι;
Έγνεψα καταφατικά, έφερα το ποτήρι 

στα χείλη μου και… τινάχτηκα πίσω.
– Τι είναι αυτό; φώναξα. 
– Γάλα. Τι άλλο; είπε η μαμά μου.
– Πώς μυρίζει έτσι;
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Η μαμά μού πήρε το ποτήρι από τα 
χέρια και το μύρισε.

– Μυρίζει μάνγκο και καραμέλα, είπε, 
και ήπιε μια γουλιά. Μμμ, νόστιμο!

– Μάνγκο και καραμέλα;! φώναξα. 
Μπλιαααχ!

Την ίδια στιγμή άστραψε κάτι σαν 
αστροπελέκι μέσα στο μυαλό μου και θυ
μήθηκα ότι την πρώτη ώρα είχαμε διαγώ
νισμα μαθηματικά. Στα μαθηματικά δεν 
τα πάω καθόλου άσχημα. Ελπίζω μάλιστα 
ότι θα πάρω καλούτσικο βαθμό στον έλεγ
χο. Αλλά η δουλειά μου, οι υποθέσεις που 
αναλαμβάνω να εξιχνιάσω, δε μου αφή
νουν πολύ χρόνο για ασκήσεις και μελέτη. 
Αν ήθελα να μην τα θαλασσώσω στο δια
γώνισμα, οι Κάρπεντερ δεν ήταν αρκετές. 
Χρειαζόμουν απαραιτήτως φρέσκο γάλα. 
Μπόλικο φρέσκο γάλα.
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Άνοιξα το ψυγείο, και ανάσανα με ανα
κούφιση. Ανάμεσα στον χυμό πορτοκάλι 
και τη σόγια υπήρχε ένα ακόμα κουτί. 
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Φρέσκο γάλα 3,8% λιπαρά, έγραφε πάνω. 
Είχα σωθεί! Θα έγραφα πάνω από τη βά
ση στο διαγώνισμα! Και θα έπαιρνα και 
τον καλούτσικο βαθμό μου στον έλεγχο 
του τριμήνου!

Έτσι νόμιζα, δηλαδή. Μέχρι που άνοι
ξα το κουτί με το γάλα. Πώς να το πω; 
Από μέσα βγήκε η ίδια σιχαμερή μυρωδιά: 
μάνγκο και καραμέλα.

– Πιες το, δεν είναι χαλασμένο, προ
σπάθησε να με καθησυχάσει η μαμά μου. 
Μάλλον έκαναν λάθος στο γαλακτοκο
μείο και του ’βαλαν άλλη ετικέτα. Το γά
λα είναι μια χαρά! Και πολύ νόστιμο!

Κούνησα αρνητικά το κεφάλι μου. 
Υπάρχουν μυρωδιές που απλούστατα δεν 
τις αντέχω. Το μάνγκο με την καραμέλα 
είναι μία απ’ αυτές.

– Έχετε τίποτα το ιδιαίτερο σήμερα; 
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ρώτησε η μαμά τυλίγοντας 
το σάντουιτς που θα ’παιρ
να μαζί μου.

Αν τώρα της έλεγα ότι την 
πρώτη ώρα θα γράφα
με διαγώνισμα μαθη
ματικά, αμέσως θα με 
ρωτούσε αν είχα μελετήσει, 
αν είχα λύσει αρκετές ασκήσεις. Κι αν της 
απαντούσα ότι δεν είχα προλάβει, θα έπια
νε τη συνηθισμένη γκρίνια και θ’ αργούσα 
στο σχολείο. Μουρμούρισα, λοιπόν, ένα 
σκέτο «Όχι» μέσα από τα δόντια μου, την 
αποχαιρέτησα μ’ ένα φιλί, πήρα το σκέι
τμπορντ από την αποθήκη κι έγινα καπνός.

Στο διαγώνισμα των μαθηματικών τα πή-

γα χάλια, σκέτη καταστροφή – άλλα λόγια 

δεν υπάρχουν για να το περιγράψω. Πα-
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ρόλο που είχα βάλει μια ολόκληρη Κάρ-

πεντερ στο στόμα μου, χωρίς γάλα το μυα-

λό μου δούλευε στο ρελαντί. Από τις ασκή-

σεις που μας έδωσε ο κύριος Κόντσελμαν, 

κατάφερα να λύσω μόνο τις μισές. Στα δυο 

σύνθετα προβλήματα τα έκανα μαλλιά 

κουβάρια, τόσο που αντί για αφαί-

ρεση έκανα διαίρεση κι αντί για 

πολλαπλασιασμό πρόσθεση. Αν 

μου ’βαζε πάνω από τη βάση για 

τις ανοη σίες που μουτζού-

ρωσα στην κόλα 

μου, θα ήταν θαύ-

μα. Ο ωραίος, κα-

λούτσικος βαθμός 

που ονειρευό μουν για τον 

έλεγχό μου είχε γίνει καπνός. Και γιατί; 

Επειδή η μαμά μου δεν είχε αγοράσει γά-

λα της προκοπής!
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Το μεσημέρι είχαμε μακαρόνια με πρά-

σινη σάλτσα πέστο, η πρώτη φωτεινή 

στιγμή εκείνης της μαύρης κι άραχλης 

μέρας.

– Πώς τα πήγες σήμερα στο σχολείο; 

ρώτησε η μαμά.

Ανασήκωσα τους 

ώμους κι άρχισα να 

τρώω αμίλητος. 

– Έχεις τίποτα; 

– Από πού το πήρες 

αυτό το παλιόπραμα; 

ρώτησα αντί ν’ απα-

ντήσω.

    – Το πέστο το έφτια-

ξα μόνη μου.

– Δε λέω για το πέ-

στο, την έκοψα. Το πέστο είναι σούπερ. 

Για το γάλα λέω!



Η μαμά δεν κατάλαβε με την πρώτη. 

Οι μεγάλοι αργούν πάντα μέχρι να πάρει 

μπρος το μυαλό τους. 

– Ποιο γάλα; ρώτησε.

Κουνώντας το κεφάλι σηκώθηκα μ’ ένα 

πήδημα, έβγαλα από το ψυγείο τα δυο 

κουτιά γάλα και τ’ ακούμπησα απότομα 

στο τραπέζι μπροστά της. 

– Αυτό εδώ το βρομογάλα! φώναξα. 

Επιτέλους το ’πιασε. 

– Από το σούπερ 

μάρκετ στη γωνία, 

απάντησε. Γιατί;

– Φεύγω! Θα 

γυρίσω αμέσως, 

είπα. 

Πήρα τα δυο κου-

τιά και προχώρησα 

προς την πόρτα.
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– Τα μαθήματά σου! Πότε θα διαβά-

σεις τα μαθήματά σου; φώναξε η μαμά 

πίσω μου.

– Αργότερα!

Πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ πέ-

ρασα από το περίπτερο της Όλγας. Στη 

θέση της φιλενάδας μου καθόταν ένα κο-

ρίτσι που δεν το ήξερα. Η Όλγα πουθε-

νά. Περνώντας –από συνήθεια– σήκωσα 

το χέρι μου και χαιρέτησα. Αλλά το κο-

ρίτσι δε μου ’δωσε καμιά σημασία. Τε-

λευταία η φίλη μου έκανε παρέα με πε-

ρίεργα άτομα…
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