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Εσύ!
Ναι, σ’ εσένα μιλάω.
Είσαι έτοιμος να δεχτείς μια άκρως απόρρητη
αποστολή ειδικού χειρισμού και μέγιστης
σημασίας;
Είσαι πραγματικά έτοιμος;
Η αποστολή είναι επικίνδυνη, απρόβλεπτη, τρελή και,
πιθανότατα, γλιστερή! Σύντομα θα δεις τι εννοώ.
Αν δέχεσαι, προχώρα στην επόμενη σελίδα…

Σίγουρα, ε; Μην πεις μετά ότι δεν το γνώριζες!
Όλα κι όλα! Σου εξηγήθηκα εξαρχής!
Τελευταία προειδοποίηση:
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΣΩ!
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ραία! Πολύ ωραία! Χαίρομαι
που συμφώνησες να ξεκι
νήσεις μαζί μας αυτή την
παράτολμη και επική περι
πέτεια. Καλά το κατάλαβα
όταν σε πρωτοείδα.

Είσαι το κατάλληλο
παιδί.

Πριν προχωρήσεις πα
ρακάτω, βεβαιώσου ότι δεν
υπάρχει περίεργος ενήλικας
γύρω σου να κρυφοδιαβάζει
– π.χ. κανένας κρεμάμενος
νίντζα έξω από το παράθυ
ρό σου, κάποιος ύποπτος
Άγιος Βασίλης που έχει
κολλήσει, τάχα τυχαία, στην
καμινάδα από τα περασμένα Χρι
στούγεννα, ή ένας υπερβολικά φιλικός γείτονας, του
οποίου το μάτι γυαλίζει.
Είσαι σίγουρος, σιγουρότατος ότι είσαι μόνος ή μόνη;
Τότε και μόνο τότε μπορείς να προχωρήσεις στην
επόμενη σελίδα και να διαβάσεις το άκρως απόρρητο
μήνυμα που ακολουθεί.
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Ή, μάλλον, περίμενε! Πρώτα να σου πω δυο λογά
κια γι’ αυτό που θα διαβάσεις. Έτσι, για να έχεις μια
ιδέα του τι ακολουθεί και να μην πέσεις από την καρέ
κλα σου. Ή από τον καναπέ. Ή από το κρεβάτι. Ελπίζω
να μην είσαι στο κρεβάτι, τεμπέλη!
Γιατί, ίσως, δε θα έχεις ακουστά την Περιβαλλοντοπόλ. Δεν ξέρουν πολλοί την υπηρεσία μας, καθώς
η δράση της είναι άκρως απόρρητη. Αλλά οι πηγές
μας λένε ότι μπορούμε να σε εμπιστευτούμε.
Η Περιβαλλοντοπόλ είναι η Εθνική Υπηρεσία Πλα
νητικών Πληροφοριών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων και
Αποστολών της Περιβαλλοντοπόλ κάνει τελευταία
άνω κάτω τον κόσμο, για να βρει παιδιά που θα τη
βοηθήσουν στο έργο της διάσωσης του πλανήτη.

ιά σαν εσένα!
δ
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Μα, γιατί κοιτάς δεξιά και αριστερά;

Ποιον ψάχνεις; Αφού εσένα εννοώ.
Καλά, πήγαινε στον καθρέφτη να δεις,
για να είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για το
ίδιο πρόσωπο.
Ναι, ακριβώς. Αυτό το παιδί απέναντι είσαι εσύ. Ο
άνθρωπος που ψάχναμε!
Μην καμπουριάζεις.
Βάλε γυαλιά ηλίου.
Τώρα φόρεσε και μια καμπαρντίνα. Σήκωσε πάνω
τον γιακά.
Εντάξει, δε θα διαφωνήσω. Δεν είσαι Τζέιμς Μποντ
ούτε Λάρα Κροφτ. Ακόμη τουλάχιστον. Είναι επόμενο,
βέβαια, αφού δεν έχεις περάσει τη βασική εκπαίδευση
πράκτορα. Τι νομίζεις, ο Τζέιμς και η Λάρα ξύπνησαν
μια μέρα και ήταν έτσι πρακτορικοί και ωραίοι; Θέλεις
να χάσω τη δουλειά μου ως υπεύθυνος εκπαίδευσης
μαθητευόμενων λαμπρών νέων πρακτόρων; Όχι δα!
Γι’ αυτό είμαι εδώ, εξάλλου, για να σε βοηθήσω.
Όμως, προτρέχω. Ας συζητήσουμε για την αποστο
λή πρώτα. Κρατήσου, λοιπόν. Είμαι έτοιμος να σου
αποκαλύψω το γράμμα που έλαβα από την Περιβαλ
λοντοπόλ με λεπτομέρειες για την αποστολή σου!
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ΠΡΟΣ: Τον τύπο ή την τύπισσα στον καθρέφτη
ΑΠΟ: Περιβαλλοντοπόλ

Α Κ Ρ Ω Σ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο

Αγαπητέ μαθητευόμενε πράκτορα,
Η Διοικητής της υπηρεσίας μας, της Περιβαλλοντοπόλ, έλαβε ένα ανησυχητικό μήνυμα. Κάτι είχε
ακούσει και παλιότερα για το ίδιο θέμα η Διοικητής, γνωστή σε όλους ως Δύναμη Δ. Τότε όμως δεν
το είχε πάρει στα σοβαρά, καθώς την απασχολούσε περισσότερο η υπόθεση Άγιου Βασίλη 009.
(Σύντομη αναφορά: Διπλός πράκτορας, ντυμένος Άγιος
Βασίλης, κατασκόπευε μέσα από την καμινάδα, μέχρι
που έπιασαν τα κρύα και αποφάσισε η Διοικητής να
χρησιμοποιήσει το τζάκι της. Ο Αϊ-Βασιλάκης γκρεμίστηκε καπνιστός στο σαλόνι της και συνελήφθη, παιδιά δεν πήραν δώρα,
χαμός στον Βόρειο Πόλο, καλικαντζαράκια έμειναν ορφανά.
Χάος. Όλα αυτά μέχρι να διασωθεί
ο πραγματικός Άγιος Βασίλης, τον
οποίο είχε απαγάγει ο απατεώνας).

Αυτή τη φορά, όμως, κατάλαβε
ότι το πρόβλημα που αγνοούσε
ήταν άκρως επείγον, υψίστης
εθνικής και διεθνούς σημασίας.
Το τηλεγράφημα που έλαβε η Δ
ήταν το εξής:

!
ν
α
ρ
α
ρ
α
ρ
Α
Τ
α

Ταν τ

E πιτέλους μόνοι, χωρίς τον ενοχλητικό τύπο με το
σερφ! «Κολλητέ», «μεγάλε» και μπλα μπλα, μας τάραξε.
Μα… περίμενε. Δεν καταλαβαίνω γιατί σου έπεσε
το βιβλίο από την έκπληξη όταν με είδες! Τόσο φρικια
στικός είμαι; Μήπως δε μου πάει το καινούριο μαγιό;
Με χλομιάζει το μπεζ, ε; Το είχε και σε ροζ…. Τι λες;
Δεν είναι αυτό; Α! Μήπως πάχυνα από το πολύ νερό
που ήπια; Ή μήπως σ’ ενοχλεί η κυτταρίτιδά μου; Να
σου πω, με τις δουλειές δεν πήγα και πολύ στο γυμνα
στήριο φέτος…
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Αλλά τι τρόποι είναι αυτοί, δε σου συστήθηκα ακό
μη! Είμαι ο κύριος Νεροβαμπίρης! Και πριν πεις μια
λέξη, να σε προειδοποιήσω ότι αυτά που περνάνε από
το μυαλό σου τα έχω ακούσει κι άλλη φορά από διά
φορους εξυπνάκηδες σαν κι εσένα. Για να ξεκαθαρί
σω τα πράγματα:
Πρώτον, δεν είμαι ξε«νέρω»τος καθόλου, κι ας με
λένε Νεροβαμπίρη.
Δεύτερον, οι δυνάμεις μου δεν είναι πιο «νερωμέ
νες» και αδύναμες από αυτές του ξάδερφού μου, του
κύριου Βαμπίρη. Με τρελαίνει όταν μου το λένε αυτό!
Επειδή είναι λίγο διασημότερος, δηλαδή; Είμαι παντο
δύναμος κι εγώ, σου το λέω! Ρουφάω το νερό από
εκεί που το ξεχνούν οι άνθρωποι. Και μιλάμε για πολύ
μεγάλη ποσότητα, ΤΟΝΟΥΣ! Είναι εύκολη δουλειά αυ
τή νομίζεις;
Τρίτον, δεν «πνίγομαι» σε μια κουταλιά νερό, ΠΟ
ΤΕ. Απεναντίας, τη ρουφάω με μεγάλη χαρά!
Α, και ποτέ δεν κάνω μια τρύπα στο νερό. Σε πληρο
φορώ ότι είμαι ιδιαίτερα νερο-αποτελεσματικός.
Τώρα, για να μπούμε στο ψητό, για έλα λίγο πιο
κοντά.
Σκύψε, παιδάκι μου, στο βιβλίο επάνω! Μη διστά
ζεις!
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Όχι με τη μύτη σου! Τα μάτια σου θέλω να δω καλά.
Πλησίασε κι άλλο… Λίγο ακόμα…
Χμ, καλά το φαντάστηκα! Διακρίνω στα μάτια σου
μια υγρή σπίθα αμφιβολίας σχετικά με την παντοδυνα
μία μου. Η Ανίτα και ο Ιάσονας σου πούλησαν φύκια
για μεταξωτές κορδέλες. Σε έπεισαν ότι τάχα μπορείς
να νικήσεις το είδος μας…
Δε μου αφήνεις άλλη επιλογή από το να σου αποδείξω τις τρομακτικές δυνάμεις μου!
(Μπορείς τώρα να απομακρύνεις τη φάτσα σου από
το βιβλίο, γιατί δεν μπορώ να αναπνεύσω.)
Χρειάζεσαι μια κούπα και μια
βρύση, όπως του μπάνιου ή της
κουζίνας. Αν στάζει, ΑΚΟΜΑ
ΠΙΟ ΤΕΛΕΙΑ!!!
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Έφερες την κούπα; Μπράβο. Πσσστ! Λευτεράκη,
έλα εδώ, μορφονιέ μου!
Να σου συστήσω τον κανακάρη μου –ταν τα ταραραραν!– Λευτέρη Βρυσάκη! Θα σου νεροδείξει πως
νεροδρούμε εμείς τα νεροβαμπίρ. Θα δεις πόσο πιο
έξυπνος είναι από εκείνα τα κακομαθημένα του Βα
μπίρη, τους Κίλο, Βάτη και Τώρη. Λευτέρη;
– Νεροπαρών, πατέρα!
– Δείξε του, παιδί μου, πώς ξεχειλώνεις κάθε εί
δους βρύση.
– Φτου ξελευτερία για τις βρύσες, πατερούλη!
Κάτω οι καταπιεστές άνθρωποι που θέλουν να τις
ελέγχουν και να τις ανοιγοκλεί
νουν! Λευτεριά στις βρύσες, να
τρέχουν όποτε γουστάρουν
ή, μάλλον, όποτε γου
στάρουμε εμείς!
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αντιπάλου

«Η Οικογένεια Τεμπελχανά»
Βαθμός κινδύνου: Κόκκινο + (πιο κόκκινο δεν πάει).
Τόπος διαμονής: Οικία Τεμπελχανά, οδός Δε Με
Νοιάζει, νούμερο 3, πόλη Σου Πέφτει Λόγος;
Κύρια πηγή δύναμης: Τεμπελιά και αδιαφορία.
Δράση: Εγωιστική.
Αγαπημένα αντικείμενα: Τηλεκοντρόλ και καναπές.
Μέλη: Κύριος Τεμπελχανάς, κυρία Τεμπελχανά,
γιος Απρόκοπος Τεμπελχανάς (ετών 11) και κόρη
Σταυροχέρα Τεμπελχανά (ετών 9).
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Ειδικό όπλο: Σπρέι τεμπελιάς, που έχει παρατηρηθεί ότι αποδυναμώνει ακόμα και άτομα με τις πιο
καλές προθέσεις και ατελείωτη όρεξη για δουλειά.
Συνήθειες: Σπαταλούν ενέργεια και νερό σαν να
μην υπάρχει αύριο, δεν ανακυκλώνουν, ούτε φυσικά κομποστοποιούν. Ούτε για πλάκα!
Ειδική σημείωση για πράκτορες: Μέχρι να κουνήσουν το ένα ποδάρι, βρομάει το άλλο.
Οπλιστείτε με μανταλάκι για τη μύτη!
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Δ έχεσαι την Άκρως Απόρρητη Απο
στολή Οικίας Τεμπελχανά;
Όμορφα!
Ξεκινάς σε ένα… δύο… ΕΦΥΓΕΣ!
Α, δε σου είπα ότι οι Πράκτορες του Πλανήτη φεύ
γουμε στο δύο… Και στο ένα καμιά φορά. Στο τρία εί
ναι ήδη αργά…
Τέλος πάντων… ΦΥΓΕ

ο
Kαι προσοχή στ
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ΤΩΡααααααααα!

σπρέι!

