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Δυο βδομάδες πριν τα Χριστούγεννα ο Κλουζ βρίσκει
ένα μυστηριώδες σημείωμα σ’ ένα καλάθι αχρήστων:
«Αύριο, παιδιά, θα γίνει το μπαμ!» διαβάζει. Κι ενώ αρχίζει
να μαζεύει στοιχεία κι αποδείξεις, έρχεται η όμορφη Τίνα
και τον μπερδεύει… Και σαν να μην έφτανε αυτό,
ανακαλύπτει ότι το περίπτερο της Όλγας κινδυνεύει.
Και έτσι πρέπει να επιλέξει – και να πάρει αποφάσεις…
Μια αστυνομική σειρά για μικρούς αναγνώστες,
με ήρωα ένα εννιάχρονο αγόρι που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει
από τους ήρωες των κλασικών αστυνομικών μυθιστορημάτων.

από 8 ετών
Η 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 850.000 αντίτυπα.
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ΣΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΤΕ.
Α.Ο. ΣΦΗΚΕΣ

Σήμερα, γυρίζοντας από το σχολείο, η
μαμά με περίμενε στην πόρτα.
– Κάποιος σου τηλεφώνησε,
μου είπε.
– Αχά, είπα, πέταξα τη
σάκα μου στο δωμάτιό μου
και έτρεξα στην κουζίνα.
Για να είμαι ειλικρινής,
δεν έδωσα και μεγάλη
σημασία στο τηλεφώνημα.

9

Πρώτον: δέχομαι τηλεφωνήματα συχνά. Δεν υπήρχε λοιπόν κανένας λόγος
να τρέξω στο τηλέφωνο. Δεύτερον: το
πρωί είχα ξεχάσει το κολατσιό μου στο
σπίτι και τώρα κόντευα να λιποθυμήσω
από την πείνα. Η μαμά γέμισε το πιάτο
μου με πατάτες και κουνουπίδι σουφλέ,
και μου είπε:
– Σημείωσα το νούμερο. Είπε να της
τηλεφωνήσεις το γρηγορότερο.
– Της; ρώτησα μπουκωμένος.
Η μαμά κούνησε το κεφάλι της καταφατικά.
– Κορίτσι ήταν. Το όνομα δεν το συγκράτησα.
Κορίτσι;... Όποια κι αν ήταν, θα
έπρεπε να σφίξω τα δόντια και να της
τηλεφωνήσω. Δεν τα μπορώ τα κορίτσια. Τελεία και παύλα! Δεν τα καταλα-

βαίνω. Είναι… πώς να το πω; Κάπως!
Με κοιτάνε και κάποιος διακόπτης πέφτει μέσα στο κεφάλι μου. Και μετά δεν
μπορώ ούτε να σκεφτώ ούτε τίποτα.
Χαμογελάω μόνο σαν τον βλάκα και ξεχνάω ακόμα και ποιος είμαι: ο Κλουζ,
ένας από τους σπουδαιότερους ιδιωτικούς ντετέκτιβ από την εποχή του Σέρλοκ Χολμς και μετά.

ΚΛΟΥΖ

ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ
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