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ΜΙΑ ΚΑΜΠΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ

ΚΕΙΝΗ ΤΗ ΜΕΡΑ τ� ν�� �σκασε στ� δ"σ�ς
σαν β�μβα: «Η δεσπ�ινίς Ντ�ρ�θυ Σν�τ
ε%α�ανί στηκε!».
Μ�σα σ’ �να λεπτ� �λ�ι μιλ�ύσαν γι’ αυτ�.

Κι ήταν επ�μεν� – η Ντ�ρ�θυ Σν�τ ήταν η πι� γνωστή
κι η πι� αγαπητή κ"μπια σ’ �λ�κληρ� τ� δ"σ�ς.

Τ� σπίτι της ήταν μια πελ(ρια βελανιδι" με δυ�
�ιλι"δες βελανίδια. Κι εί�ε τ�σ� μεγ"λ� σπίτι γιατί
ήταν π�λύ πλ�ύσια, τ�σ� πλ�ύσια, π�υ με τα �ρή -
ματ" της μπ�ρ�ύσε να αγ�ρ"σει "λλες εκατ� βε λα -
νιδι�ς. )μως δεν της �ρει"*�νταν, "λλωστε η ίδια δεν
�τρωγε βελανίδια – της ��ερναν δυσπεψία. Τα �"ρι*ε
στ�υς σκί�υρ�υς και στ�υς κρικητ�ύς τ�υ δ"σ�υς,
και τ� ίδι� �κανε με τα λ�υλ�υδ"κια. Γιατί τα
βελανίδια, πριν γίν�υν βελανίδια, γίν�νταν λ�υλ�υ -
δ"κια, κι αυτ" η Ντ�ρ�θυ Σν�τ τα �"ρι*ε στις
μ�λισσες και στις πασ�αλίτσες.

Η ίδια κρατ�ύσε για τ�ν εαυτ� της μ�ν"�α μερικ"
καταπρ"σινα �υλλαρ"κια, γιατί τ�ν τελευταί� �ρ�ν�
εί�ε β"λει μερικ" κιλ" και �κανε δίαιτα.
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+τσι, επειδή ήταν τ�σ� καλή και �"ρι*ε τα πρ"γ-
ματ" της σε �λα τα *(α τ�υ δ"σ�υς, �λ�ι την α -
γαπ�ύσαν και μιλ�ύσαν γι’ αυτή με τα καλύτερα
λ�για.

Κανείς δεν �λεγε: «Τι πλ�ύσια π�υ είναι αυτή η
κ"μπια!» ή «γιατί να μ�νει σε τ�σ� μεγ"λ� σπίτι;».
Κανείς δεν τη *ήλευε, γιατί ήταν γενναι�δωρη, δη -
λαδή �λεγε π"ντα: «Τα υπ"ρ��ντ" μ�υ είναι και δι κ"
σας», κι ύστερα, κ"θε Σ"ββατ� βρ"δυ, �κανε τα πι�
τρελ" π"ρτι στ� ρετιρ� της βελανιδι"ς της, � π�υ ήταν
καλεσμ�ν�ι �λ�ι, ακ�μα κι �ι αρκ�ύδες, π�υ κρ� μ� -
νταν απ’ τα κλαδι" και ��ρναν μεγ"λη αναστ"τωση
κ"θε ��ρ" π�υ αλλ"*αν θ�ση ή πη γαίναν στ� μπ" -
νι�. Α, τίπ�τε δεν �λειπε απ’ τα π"ρτι της Ντ� ρ�θυ
Σν�τ! /ύτε �ι με*�δες �ύτε τα αναψυκτικ"! Καθ(ς
ήταν π�λύ πλ�ύσια, �βα*ε να της ��ρν�υν τις πι�
ε%ωτικ�ς ν�στιμι�ς απ’ �λες τις γωνι�ς τ�υ δ"σ�υς
– τυρ�πιτες απ� γ"λα κ�υνελι�ύ, τ"ρτες με μ�λι βι� -
λ�τας και δρ�σερ� ν�κταρ απ� τριαντ"�υλλα.

Γι’ αυτ� κι �λ�ι στεν��ωρήθηκαν π"ρα π�λύ
εκείν� τ� πρωί �ταν τ� Ρ"δι� Μύγα ανακ�ίνωσε
�τι η Ντ�ρ�θυ Σν�τ, η αγαπημ�νη τ�υς κ"μπια, εί�ε
ε%α�ανιστεί. /ι μύγες, π�υ μπ�ρ�ύσαν να πετ"νε
παντ�ύ, ή%εραν καλ" τι �λεγαν. Εί�αν ρεπ�ρτερ σε
�λα τα σημεία τ�υ δ"σ�υς και μαθαίναν τα ν�α
απ� πρ(τ� ��ρι. +τσι, μ�λις διαπίστωσαν �τι η

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΡΙΚ, ΣΚΙΟΥΡΟΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ
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δεσπ�ινίς Σν�τ δεν εί�ε βγει στ� μπαλκ�νι για να
π�τίσει τις α*αλ�ες της, "ρ�ισαν να διαδίδ�υν τη
δυσ"ρεστη είδηση στ� δ"σ�ς, ��ρν�ντας δ"κρυα
στα μ"τια των πι� ευαίσθητων. Δεν ήταν μ�ν� τα
π"ρτι – τα *(α την αγαπ�ύσαν κι αμ�σως "ρ�ισαν
να ανησυ��ύν.

«Τι μπ�ρεί να της συν�βη;» αναρωτήθηκαν.
«1σως ��υγε για τα%ίδι σε κ"π�ι� δ"σ�ς στ�

ε%ωτερικ�» είπε � ασβ�ς.
«Μα, ��ι, δεν μπ�ρεί, θα μ�υ τηλε�ων�ύσε» είπε η

π�ντικίνα. «Eί�αμε καν�νίσει να βρεθ�ύμε τ� απ� -
γευμα για να παί%�υμε ντ"μα. Δε θα ��ευγε π�τ� � -
τσι, �ωρίς να με ειδ�π�ιήσει!»

«Ακριβ(ς!» πρ�σθεσε η αλεπ�ύ. «Κι εγ( της εί -
�α πει �τι τ� πρωί θα περν�ύσα για να τη β�ηθήσω
στ� %εσκ�νισμα. Μ�νη της δυσκ�λεύεται η καημ� -
νη κι �τσι εγ( με την �υρ" μ�υ –�ραπ!– %εσκ�νί*ω
�λη τη βελανιδι" μ�ν�μι"ς!»

Την ίδια στιγμή, αν"μεσα στα *(α π�υ κ�υβεντι" -
*αν ανήσυ�α, π�τα%ε � σπίν�ς, � τα�υδρ�μ�ς τ�υ
δ"σ�υς. Εί�ε ακ�μη την τσ"ντα τ�υ περασμ�νη στ�
αριστερ� �τερ� κι �μ�ια*ε τρ�μερ" αναστατωμ�ν�ς.

«Φ�βερ�!» �λεγε και %αν"λεγε. «Αυτ� π�υ είδα
είναι ��βερ�!»

Τα *(α μα*εύτηκαν αμ�σως γύρω τ�υ. «Τι είναι;
Τι είδες;» τ�ν ρ(τησαν.

Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΡΟΘΥ ΣΝΟΤ
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Κι εκείν�ς, παίρν�ντας μια αν"σα, είπε:
«Εγ( κ"θε πρωί πηγαίνω κι α�ήνω τις ε�ημε -

ρίδες και τα περι�δικ" στη βελανιδι" της Ντ�ρ�θυ
Σν�τ, �πως και σ’ �λα τα σπίτια. Μ"λιστα, επειδή
θ�λει να διαβ"*ει τη στήλη με τη μ�δα πρωί πρωί,
�ταν πίνει τ� τσ"ι της, μ�υ ��ει *ητήσει να τα α�ήνω
στ� περβ"*ι της κρεβατ�κ"μαρας».

«Και λ�ιπ�ν;» ρ(τησαν �λ�ι με μια �ωνή.
«Ε λ�ιπ�ν» είπε � σπίν�ς «εν( κ"θε πρωί η Ντ� -

ρ�θυ σηκων�ταν απ’ τ� κρεβ"τι κι ερ��ταν να με
καλημερίσει, σήμερα τα �(τα στ� δωμ"τι� της
ήταν σβηστ". Ν�μισα �τι κ�ιμ�ταν και, για να μην
την %υπνήσω, �σπρω%α τ� παρ"θυρ�, για να
α�ήσω τις ε�ημερίδες. Και τ�τε, μ�λις τ� δωμ"τι�
�ωτίστηκε, τι ν�μί*ετε πως είδα;»

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΡΙΚ, ΣΚΙΟΥΡΟΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ
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«Τι; Τι;» �(να%αν �λ�ι, εκτ�ς απ’ την π�ντικίνα,
π�υ εί�ε λιπ�θυμήσει απ� την αγωνία. / κυρ π� -
ντικ�ς τη β�ήθησε να συν�λθει, �π�τε κι αυτή �τρε%ε
δίπλα στ�ν σπίν�, �ων"*�ντας: «Τι είδες; Πες μας!».

«Τ� κρεβ"τι της ήταν "δει�, αλλ" τ� νυ�τικ�
ήταν εκεί!» είπε εκείν�ς.

Εί�αν τρ�μ"%ει �λ�ι τ�σ� π�λύ, π�υ για μια
στιγμή δε μιλ�ύσε κανείς. Πρ(τ�ς � ασβ�ς τ�λμησε
να πει:

«Εκεί; Τ� νυ�τικ� της ήταν εκεί;».
«Ακριβ(ς» πρ�σθεσε � σπίν�ς.
«Κι ήταν τ� καλ� της νυ�τικ�, εκείν� τ� γαλ"*ι�

με τις κ�κκινες ρίγες;» ρ(τησε αναστατωμ�νη η α -
λεπ�ύ.

«Μα ��ι» τη δι�ρθωσε η �ρυσ�μυγα. «Θα ήταν
τ� "σπρ� με τ� �ρυσ� κ�ντημα, π�υ ��ρ"ει τ�ν �ει -
μ(να. Τ� γαλ"*ι� είναι ψιλ�, θα κρύωνε».

«Δεν ��ει σημασία π�ι� ήταν!» τις δι�κ�ψε θυ -
μωμ�ν�ς � σπίν�ς. «Τ� θ�μα είναι �τι εγ( ανη σύ�ησα
κι "ρ�ισα να τη �ων"*ω. Σκ��τηκα �τι μπ�ρεί να
ήταν στ� λ�υτρ� ή ίσως να εί�ε αλλ"%ει και να εί�ε
κατ�βει στην κ�υ*ίνα. Π�τα%α σε �λες τις κ�υ�"λες
της βελανιδι"ς �ων"*�ντ"ς την, αλλ" δεν πήρα
απ"ντηση απ� π�υθεν". Και τ�τε σκ��τηκα κ"τι:
Μπ�ρεί η δεσπ�ινίς Σν�τ να μην εί�ε �ύγει μ�νη της
απ’ τ� σπίτι!»

Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΡΟΘΥ ΣΝΟΤ
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«Αλλ" τι; Τι μπ�ρεί να συν�βη; Με π�ι�ν ��υγε;»
/ι ερωτήσεις π��ταν βρ��ή. / σπίν�ς σήκωσε τ�υς
(μ�υς.

«Δεν %�ρω» είπε κι αναστ�να%ε. «)μως αν της
συν�βη κ"τι κακ�;»

Στη σκ�ψη και μ�ν�, η π�ντικίνα λιπ�θύμησε και
π"λι.

Πρ"γματι, ήταν κ"τι τ� ανήκ�υστ�: Π�ι�ς θα
ήθελε να κ"νει κακ� σε μια τ�σ� α%ι�λ"τρευτη
κ"μπια �πως η Ντ�ρ�θυ Σν�τ;

«Και δηλαδή τι κακ� μπ�ρεί να της συν�βη;»
ρ(τησε ταραγμ�νη μια αγρι�γατα. Απ’ την ταρα�ή,
�λες �ι τρί�ες της εί�αν σηκωθεί κι �μ�ια*ε με
θ"μν�. Η π�ντικίνα, π�υ εί�ε μ�λις συν�λθει, �ταν
την είδε, ανα�(νησε: «Θε�ύλη μ�υ! +νας θ"μν�ς
π�υ μιλ"ει!» και σωρι"στηκε %ερή για τρίτη ��ρ".
4ρει"στηκε να �ων"%�υν τ�ν γιατρ� τυ�λ� π�ντι -
κα και �γινε μια �ασαρία τρ�μερή.

Στ� μετα%ύ �μως τα καιν�ύρια κ�υτσ�μπ�λι"
εί�αν αρ�ίσει να ��υντ(ν�υν. «Η Ντ�ρ�θυ Σν�τ δεν
ε%α�ανίστηκε» �λεγαν. «Κ"π�ι�ς την απήγαγε».

«Μα π�ι�ς; Και γιατί να την απαγ"γει;» ρωτ�ύσε
κ"θε στ�μα.

«Κ"π�ι�ς κακ�ύργ�ς, αυτ� είναι β�βαι�!» �(να*ε
θυμωμ�ν�ς �νας μπ"μπ�υρας και *�υ*�ύνι*ε απ’ τ�
κακ� τ�υ. «Μπρρ! Μπρρ***!» �κανε. «Α�ήστε με να

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΡΙΚ, ΣΚΙΟΥΡΟΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ
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τ�ν πι"σω στα �%ι ��ρια μ�υ αυτ� τ�ν απαγωγ�α και θα
δείτε τι θα τ�υ κ"νω!» )λ�ι %�ραν δα �τι � γερ�-μπ" -
μπ�υρας συμπαθ�ύσε π�λύ τη δεσπ�ινίδα Σν�τ, ίσως
μ"λιστα να ήταν και κρυ�" ερωτευμ�ν�ς μα*ί της.

«Δεν ω�ελεί να ψ"�ν�υμε στα τυ�λ"» είπε %α � -
νικ" η κ�υκ�υβ"για απ� �να κλαδί. Η κ�υκ�υβ"για
ήταν τ� πι� �%υπν� *(� τ�υ δ"σ�υς. Eπιπλ��ν,
μπ�ρ�ύσε να γυρν"ει τ� κε�"λι της αν"π�δα, κι αυτ�
�κανε τα υπ�λ�ιπα *(α να τη σ�β�νται. )π�ι�ς και
να πρ�σπαθ�ύσε να γυρίσει �τσι τ� κε�"λι τ�υ δε θα
τα κατ"�ερνε, τ� π�λύ π�λύ να στραβ�λαίμια*ε.
«Κ�υ! Ακ�ύστε με!» επαν�λαβε, κ�υν(ντας τα �τερ"
της. «/ μ�ν�ς π�υ μπ�ρεί να λύσει αυτ� τ� μυστήρι�,
� μ�ν�ς π�υ μπ�ρεί να μας πει τι απ�γινε η Ντ�ρ�θυ
Σν�τ είναι... είναι... 5τσα!» �κανε %α�νικ" και
τραντ"�τηκε �λ�κληρη. Δ"κρυα τρ��αν απ’ τα μ"τια
της.

«5τσα; Π�ι�ς είναι � 5τσα;» ρωτ�ύσε αλα �ια -
σμ�νη η π�ντικίνα.

«Μα ��ι, �τερνίστηκα!» είπε η κ�υκ�υβ"για,
σκ�υπί*�ντας τ� ρ"μ��ς της. «Λίγη γύρη μπήκε
στα ρ�υθ�ύνια μ�υ, δεν είναι τίπ�τε. 7θελα να πω
�τι πρ�πει να *ητήσ�υμε γρήγ�ρα τη β�ήθεια τ�υ
Κ�ρνήλι�υ Κρικ».

Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΡΟΘΥ ΣΝΟΤ
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Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΡΙΚ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΡΙΚ ήταν �νας σκί�υρ�ς π�υ
*�ύσε στην "λλη "κρη τ�υ δ"σ�υς. Τ�
σπίτι τ�υ ήταν μια γ�ρικη �λαμ�υ ρι".
Κανείς δεν ή%ερε π�σων �ρ�ν(ν ήτανε

– "λλ�ι �λεγαν πως ήταν μικρ�ς π�υ �δει�νε μεγ"λ�ς
κι "λλ�ι, π"λι, λ�γαν �τι ήταν μεγ"λ�ς κι �τι �βα�ε τις
�αβ�ρίτες τ�υ για να δεί�νει πι� μι κρ�ς.

Σε �να �μως ήταν �λ�ι σύμ�ων�ι: �τι δεν υπήρ�ε
πι� π�νηρ� και μυαλωμ�ν� σκι�υρ"κι σ’ �λ�κληρ�
τ� δ"σ�ς. Κι �τι ακ�μη, �π�τε υπήρ�ε κ"π�ι�
μυστήρι� π�υ δεν κατ"�ερναν να λύσ�υν, � μ�ν�ς
π�υ μπ�ρ�ύσε να τ�υς β�ηθήσει ήταν � Κ�ρνήλι�ς
Κρικ. 7ταν � ντετ�κτιβ τ�υ δ"σ�υς τ�υς.

Σε μια συν�ντευ%ή τ�υ στ� Ρ"δι� Μύγα πριν απ�
μερικ" �ρ�νια, � Κ�ρνήλι�ς εί�ε παραδε�τεί πως
εί�ε β�ηθήσει να λυθ�ύν �να σωρ� απίθανα
μυστήρια σε π�λλ" δ"ση τ�υ κ�σμ�υ. Αυτ�ς εί�ε
ανακαλύψει τα �αμ�να κ�σμήματα μιας σιαμ�*ικης
γ"τας στ� δ"σ�ς της Β�υλ�νης, καθ(ς επίσης και τ�
π�ι�ς ήταν � κλ��της των βατ�μ�υρων, μια υπ�θεση
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π�υ εί�ε συνταρ"%ει τα *ω"κια τ�υ 4"υντ Παρκ τ�
περασμ�ν� �θιν�πωρ�.

Σ’ αυτ�ς τις υπ�θ�σεις � Κ�ρνήλι�ς Κρικ εί�ε για
β�ηθ� τ�υ την πιστή τ�υ �ίλη Μ"ρθα, μια ε%αιρετική
πυγ�λαμπίδα με μεγ"λ� ταλ�ντ� στ� να μαντεύει
π�ι�ς ήταν � �ν���ς κ"θε ��ρ". )μως, π"νω απ’
�λα, � Κ�ρνήλι�ς ήταν �νας καλ�ς ντετ�κτιβ γιατί
περν�ύσε τ�ν πι� π�λύ καιρ� στ� σπίτι τ�υ δια β" -
*�ντας βιβλία. Τ�υ "ρεσε να μ�ρ�(νεται. Γι’ αυτ�ν
ήταν σαν να πήγαινε σε κ"π�ι� π"ρτι μ�ν�ς τ�υ.
Καθισμ�ν�ς στην π�λυθρ�να τ�υ σαλ�νι�ύ τ�υ,
��ρ(ντας τις παντ�ύ�λες τ�υ, δι"βα*ε τα βιβλία τ�υ
κι �σπαγε π�λλή πλ"κα.

+τσι, ήταν �υσικ� να μη γνωρί*ει καλ" την
Ντ�ρ�θυ Σν�τ, α��ύ δεν εί�ε π"ει π�τ� σε κ"π�ι�
απ’ τα περί�ημα π"ρτι της. 7%ερε μ�ν� πως ήταν μια
π�λύ πλ�ύσια κ"μπια, η �π�ία τ�υ �στελνε �να σακί
με βελανίδια κ"θε 4ριστ�ύγεννα και κ"θε Π"σ�α. Κι
αυτ�ς, για να την ευ�αριστήσει, της �στελνε δ(ρ�
κ"π�ι� απ’ τα αγαπημ�να τ�υ βιβλία. Δεν υπήρ�ε
κίνδυν�ς να τ�υ τελει(σ�υν. / Κ�ρνήλι�ς εί�ε τ�σα
βιβλία, �σα βελανίδια εί�ε η Ντ�ρ�θυ.

Τ� πρωί εκείν� λ�ιπ�ν, �ταν η Ντ�ρ�θυ Σν�τ
ε%α�ανίστηκε, η γενική αναστ"τωση �ύτε π�υ εί�ε
περ"σει απ’ τ� μυαλ� τ�υ Κ�ρνήλι�υ. Δεν εί�ε α -
κ�ύσει τις πρωιν�ς ειδήσεις στ� ραδι��ων� �ύτε

Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΡΟΘΥ ΣΝΟΤ
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εί�ε διαβ"σει την ε�ημερίδα τ�υ. Εί�ε αν"ψει τ�
π�ρτατί� δίπλα στ� κρεβ"τι τ�υ κι εί�ε αρ�ίσει
αμ�σως να διαβ"*ει τ� βιβλί� π�υ εί�ε α�ήσει �θες
τ� βρ"δυ πριν κ�ιμηθεί. Βρισκ�ταν στ� τελευταί�
κε�"λαι� κι εί�ε μεγ"λη αγωνία.

)μως η Μ"ρθα, η πιστή τ�υ πυγ�λαμπίδα, ήταν
π�λύ ανήσυ�η απ� την (ρα π�υ εί�ε %υπνήσει.
+λεγε πως εί�ε �να κακ� πρ�αίσθημα και κ"θε λίγ�
αναβ�σβηνε νευρικ", μ�υρμ�υρί*�ντας:

«Α�! Α�! Κ"τι κακ� θα συμβεί σήμερα! Τ� αισθ"-
ν�μαι! Α�!».

Εδ( πρ�πει να π�ύμε �τι, αν και ε%αιρετική
β�ηθ�ς, η Μ"ρθα εί�ε �να μικρ� ελ"ττωμα: 7ταν
λιγ"κι �λύαρη, �πως �λες �ι πυγ�λαμπίδες. Κι �
Κ�ρνήλι�ς, π�υ πρ�σπαθ�ύσε να συγκεντρωθεί
στ� βιβλί� τ�υ, "ρ�ισε να εν��λείται.

«Μην αναβ�σβήνεις διαρκ(ς, καλή μ�υ Μ"ρθα»
της είπε. «N�μί*ω πως �ι σελίδες τ�υ βιβλί�υ μ�υ θα
π"ρ�υν �ωτι", �τσι π�υ κιτρινί*�υν %α�νικ"».

«Α�! Δε �ταίω εγ(!» συν��ισε εκείνη. «+�ω �να
κακ� πρ�αίσθημα! Α�!»

Και δ(σ’ τ�υ και πετ�ύσε μες στ� γυ"λιν�
σπιτ"κι της.

«Μήπως θ�λεις να σ�υ ετ�ιμ"σω μια *εστή δα -
�τυλήθρα γ"λα;» ρ(τησε � Κ�ρνήλι�ς, με την ελπίδα
πως θα την �κανε να νυστ"%ει και να κ�ιμηθεί.
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