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ΛΕΣΧΗ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

BOHΘΕΙΑ, ΠΟΝΤΙΚΙΑ!



Τζούλια
Δεν την τρομάζει τίποτα.  

Λέει αυτό που σκέφτεται και είναι  
τόσο πειστική, που μπορεί  

να πουλήσει ψυγείο σε Εσκιμώο.  
Λατρεύει τα αστυνομικά βιβλία  

και παθιάζεται με τις επικίνδυνες  
υποθέσεις.

Ντιέγκο
Είναι ιδιοφυΐα στην πληροφορική  
και την τεχνολογία. Χρησιμοποιεί  
τάμπλετ, υπολογιστές και κινητά  
με την ίδια ευκολία που ξετυλίγει  
τα δώρα του. Γι’ αυτόν, η στρίγκλα  

εξ αγχιστείας αδελφή του είναι  
χειρότερη κι από το πρωινό ξύπνημα.



Σέργουφ
Επικοινωνεί με τα αφεντικά του  

και αντιλαμβάνεται τα ανθρώπινα  
συναισθήματα, ικανότητες  

που τον κάνουν έναν από τους  
πιο ικανούς ντετέκτιβ του κόσμου.  

Σκανδαλιάρης, ένας καπετάν φασαρίας, 
πονηρούλης και μικροκαμωμένος.  

Η μεγαλύτερη αδυναμία του  
είναι οι ψηλές σκυλίτσες...

Δόκτωρ Γάτσον
Οι τεμπέλικες αρκούδες μοιάζουν 

υπερκινητικές πλάι σ’ αυτόν  
τον χοντρούλη γάτο,  

που γεννήθηκε κουρασμένος.  
Δεν αφήνει το χουζούρι του,  

εκτός κι αν του προσφέρουν φαγητό 
πολύ προσεγμένο (γατοτροφή όχι,  
ευχαριστώ). Τα μεγάλα πάθη του  
είναι το φαΐ και ο ύπνος, αλλά,  

αν και δεν του φαίνεται, καμιά φορά 
δείχνει μεγάλο αστυνομικό δαιμόνιο. 
Μπορεί να μιλάει με τον Σέργουφ  

και τ’ αφεντικά του.
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Κεφάλαιο 1
Μέχρι τη στιγμή που χτύπησε το τηλέφωνο της  
Λέσχης Μυστηρίου, η μέρα στο σπίτι ξεκινούσε 
για την Τζούλια και τον Ντιέγκο όπως συνήθως. Εί-
χαν σηκωθεί, είχαν πάρει πρωινό και, ακριβώς μετά, 
είχαν ξεκινήσει εκείνο που ο Σέργουφ και ο  
Γάτσον αποκαλούσαν ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΤΩΝ 
ΣΑΧΛΩΝ ΑΣΤΕΙΩΝ.

Εκείνη τη μέρα κέρδιζε η Τζούλια, που είχε αλλάξει 
τη ζάχαρη με το αλάτι προτού ο Ντιέγκο πιει το σοκο-
λατούχο ρόφημά του (3 ΒΑΘΜΟΙ), του είχε κρύψει  
τα κορδόνια των σνίκερ (2 ΒΑΘΜΟΙ) και του είχε 
σβήσει τον θερμοσίφωνα την ώρα που έκανε μπάνιο (2 

ΒΑΘΜΟΙ). Ο Ντιέγκο, από τη μεριά του, μπορεί να 
είχε μείνει πίσω στην κατάταξη, αλλά μόνο ελάχιστα. 
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Είχε αλλάξει το άρωμα της αδελφής του με εκείνο του 
πατέρα του, που η Τζούλια το σιχαινόταν (1 ΒΑΘ-

ΜΟΣ), και είχε επωφεληθεί από μια στιγμή αφηρημά-
δας της για να της αλλάξει τον ήχο κλήσης στο κινητό 
με το «Nτεσπασίτο» (5 ΒΑΘΜΟΙ).

Έτσι, όταν χτύπησε το τηλέφωνο της Λέσχης 
Μυστηρίου, οι δυο τους τσακώνονταν με πάθος. Οι 
βρισιές και οι αλληλοκατηγορίες σταμάτησαν, δίνοντας 
τη θέση τους σε μια σιωπή γεμάτη προσδοκία.

«Εδώ Τζούλια», απάντησε η κοπέλα.
«Έχω μια υπόθεση για σας, παιδιά», ενημέρωσε 

η κυρία Φλέτσερ. «Είστε απασχολημένοι;»
«Εντάξει, ετοιμαζόμουν να ξυλοφορτώσω τον Ντιέ-

γκο. Αλλά επειδή ο Σέργουφ με ενημέρωσε πως αυτό 
είναι κακοποίηση ζώου, καλύτερα να τ’ αφήσω για άλλη 
μέρα», απάντησε η Τζούλια, ενώ ο Ντιέγκο της έβγα-
ζε τη γλώσσα του, όπως έβγαινε από το δωμάτιο.

«Άρα να βασιστώ πάνω σας;» ρώτησε η κυρία 
Φλέτσερ με έναν καρτερικό αναστεναγμό. «Είναι μια υπό-
θεση τόσο εμπιστευτική, που δεν θέλησαν να μας εξηγή-
σουν τίποτα από το τηλέφωνο, αυτή τη φορά όμως δεν 
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φαίνεται να είναι αναμεμειγμένος ο Λορντ Μόντι. Πρέ-

πει να πάτε στα γραφεία της Τραγανοσνάκς και 

αυτοί θα σας ενημερώσουν».
Η Τραγανοσνάκς ήταν μια γνωστή μάρκα τσιπς. 

Τόσο η Τζούλια όσο και ο Ντιέγκο τα λάτρευαν, οι γο-
νείς τους όμως δεν τους άφηναν να τα τρώνε παρά 
σπάνια, για τον γνωστό λόγο ότι τα φρούτα είναι πολύ 
πιο υγιεινά. Πάντως, όποτε υπήρχε καμιά γιορτή, ποτέ 
δεν έλειπε ένα σακουλάκι Τραγανοσνάκς με γεύση 
λουκάνικο, τα αγαπημένα τους.

«Θα πάμε αμέσως», απάντησε η Τζούλια κι έκλεισε 
το τηλέφωνο.

Ο Ντιέγκο είχε ξαναγυρίσει στο δωμάτιο και την 
κοίταζε από το κατώφλι της πόρτας, έτοιμος να ξανα-
φύγει τρέχοντας αν τα πράγματα στράβωναν.

«Θα εκδικηθώ και θα είμαι πιο σκληρή και από 

την κριτική επιτροπή του MasterChef Junior», 
δήλωσε το κορίτσι. «Πρώτα όμως πρέπει να εξιχνιά

σουμε μια καινούρια υπόθεση».
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Κεφάλαιο 2
«Περάστε, κύριοι», τους καλωσόρισε η ευγενική γραμ-
ματέας της κυρίας Ισκέρδο, ανοίγοντας διάπλατα την 
πόρτα του γραφείου.

Βρίσκονταν στα γραφεία της 
Τραγανοσνάκς, έτοιμοι να συ-
ναντηθούν με την επιχειρηματία 
που είχε ζητήσει τις υπηρεσίες 
της Λέσχης Μυστηρίου. 
Ο Ντιέγκο κουβαλούσε τον 
Γάτσον σε έναν από εκείνους 
τους μάρσιπους που έχουν οι  
μαμάδες για να σηκώνουν τα 
μωρά τους κι είχε κοκκινίσει 
από την προσπάθεια. 
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Ο γάτος όχι μόνο ήταν πιο χοντρός από ελεφαντίνα 
που κυοφορούσε τρίδυμα, αλλά και πιο βαρετός από 
ντοκιμαντέρ για τα αφρικανικά τσιμπούρια.

«Θα μας δώσουν πατάτες, έτσι;» νιαούρισε. «Το σωστό εκ 

μέρους τους θα ήταν να μας δώσουν πατάτες. Επειδή αν δεν 

μας δώσουν πατάτες, τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Θέλω πατάτες. 

Πατάτες. Πατάτες. Πατάτες. Και πατάτες». 
Ο Ντιέγκο δεν του απάντησε και χαμογέλασε στη 

συμπαθητική γραμματέα προτού μπει στο γραφείο.  
Η κυρία Ισκέρδο, μια γυναίκα δυναμική και με αποφα-
σιστικό ύφος, του έσφιξε το χέρι και χαιρέτησε την 
αδελφή του με δύο φιλιά.

«Χαίρομαι για τη γνωριμία», είπε χαμογελαστή. 
«Δεν περίμενα τόσο νέους ντετέκτιβ. Και ούτε περί-
μενα πως θα φέρνατε έναν γάτο, αλλά τελικά είναι 
ακριβώς ό,τι χρειαζόταν…»

Η γυναίκα λοξοκοίταξε τον Σέργουφ, χωρίς να του 
δώσει την παραμικρή σημασία.

«Α, μια θαυμάστρια, σίγουρα θα μου ζητήσει αυτό-

γραφο!» νιαούρισε ο Γάτσον και ο Σέργουφ γρύλισε 
προσβεβλημένος.
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Η κυρία Ισκέρδο στράφηκε στα δεξιά της κι έδειξε 
έναν άντρα που καθόταν σε μια καρέκλα με τους ώμους 
πεσμένους και τα πόδια ενωμένα. Θα κόντευε τα 

εξήντα κι είχε όψη τρελού επιστήμονα: τα λιγοστά 
μαλλιά που του απέμεναν ήταν άσπρα και πολύ μακριά.

«Να σας συστήσω τον δόκτορα Μπαρτόλο, 

τον επιφανή επιστήμονα των Τραγανοσνάκς», συ-
νέχισε η κυρία Ισκέρδο. «Αυτός ο ειδήμων στη μορια-
κή βιολογία ήταν ΥΠΟΨΉΦΙΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΠΕΛ 
ΧΉΜΕΙΑΣ για τη δουλειά του. Έχουμε τη μεγάλη 
τιμή να είναι συνεργάτης μας εδώ και πολλά χρόνια. 
Για την ακρίβεια, είναι ο διάσημος δημιουργός των 

Τραγανοσνάκς με λουκάνικο».
Τα μάτια του Ντιέγκο άνοιξαν σαν πιάτα. Αν είχε 

μαζί του κανένα σακουλάκι Τραγανοσνάκς, θα του είχε 
ζητήσει να το υπογράψει.

«Καλημέρα», χαιρέτησε συνεσταλμένα ο δόκτωρ.
Δεν ήταν μόνο συνεσταλμένος, φαινόταν και 

μελαγχολικός. Ο Ντιέγκο δεν είχε ξαναδεί βλέμμα 
τόσο θλιμμένο όσο εκείνου του καημένου ανθρώπου 
και προς στιγμήν του ήρθε να τον αγκαλιάσει.



16



17

«Καθίστε», τους ζήτησε η κυρία Ισκέρδο.
Η ακατάσχετη ενεργητικότητα εκείνης της γυναί-

κας ερχόταν σε αντίθεση με τη στάση του θλιμμένου 
επιστήμονα.

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να μου δώσετε τον λόγο 
σας ότι τίποτα από όσα θα πούμε δεν θα βγει από αυτό 
το δωμάτιο. Αν μαθευτεί το μυστικό, η εταιρεία 

μας θα καταστραφεί».
«ΤΟ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ», διαβεβαίωσαν 

η Τζούλια και ο Ντιέγκο.
«Το εργοστάσιο έχει γεμίσει ποντίκια και ανα-

γκαστήκαμε να σταματήσουμε την παραγωγή των  τσιπς 
και να καταστρέψουμε κάμποσους τόνους προϊόντων 
για λόγους ασφαλείας», συνέχισε η γυναίκα. «Αν αυτό 
έβγαινε στο φως της δημοσιότητας, οι πελάτες μας 
μπορεί να έχαναν την εμπιστοσύνη τους στα Τραγανο-
σνάκς και οι πωλήσεις θα έπεφταν κάθετα. Ευτυχώς, 
ο δόκτωρ Μπαρτόλο μου σύστησε μια εταιρεία 

εξολόθρευσης που θα έρθει αύριο το πρωί και 
ελπίζω πως πολύ γρήγορα θα μπορέσουμε να επιστρέ-
ψουμε στην κανονικότητα».
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Καθώς μιλούσε, η διευθύντρια τους άπλωσε ένα 
κομμάτι χαρτί. Ήταν μια αγγελία κομμένη από εφη-
μερίδα:

ΕΧΕΤΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ;

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΕΛΙΝ ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΤΕ 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΘΑ ΤΟ ΛΥΣΟΥΜΕ ΓΡΗΓΟΡΑ 

ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΦΛΟΓΕΡΑ ΜΑΣ. ΤΟ 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΕΚΠΕΜΠΕΙ 

ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΚΥΟΥΝ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ. 

ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΑΨΟΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 

ΔΥΟ ΩΡΕΣ.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ!
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Οι νεαροί ντετέκτιβ έγνεψαν αργά. Ήταν φανερό 
πως, αν ο κόσμος μάθαινε πως το εργοστάσιο είχε 
υποστεί επιδρομή ποντικών, κανείς δεν θα ήθελε  
να αγοράσει πια πατατάκια, όμως τι σχέση είχε η  
Λέσχη Μυστηρίου με όλα αυτά; 

Σαν να είχε διαβάσει τη σκέψη τους, η κυρία Ισκέρ-
δο είπε:

«Σας κάλεσα επειδή ποτέ πριν δεν είχαμε τέτοιου 
είδους πρόβλημα και θέλω να ερευνήσετε τι προ-

κάλεσε αυτή την επιδρομή».
«Καλό θα ήταν να ανακρίνουμε κάποιο από τα πο-

ντίκια», γάβγισε ο Σέργουφ. «Αν μιλάνε, βέβαια».
Μια που μόνο τα αφεντικά του μπορούσαν να τον 

καταλάβουν, η Τζούλια απευθύνθηκε στη διευθύντρια.
«ΕΧΕΤΕ ΠΙΑΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΝΤΙΚΙ;»
«Κανένα», απάντησε η κυρία Ισκέρδο. «Η αλήθεια 

είναι πως είναι τρομακτικά. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥ 
ΝΉΘΙΣΜΕΝΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΚΑΤΩ. Τα περισσότερα βρί-
σκονται στην αποθήκη των λουκάνικων, αλλά έχουν 
αρχίσει να εξαπλώνονται σ’ όλο το εργοστάσιο και ανα-
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παράγονται με μεγάλη ταχύτητα. Όλοι οι εργάτες μας 
είναι τρομαγμένοι και χρειάστηκε να τους στείλουμε 
στα σπίτια τους, επειδή κανείς δεν τολμάει να πλη- 
σιάσει αυτά τα ζούδια. ΕΥΤΥΧΩΣ, ΦΕΡΑΤΕ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΥΝΉΓΕΤΙΚΟ  
ΓΑΤΑΚΙ».

«Μα τι υπαινίσσεται αυτή η γυναίκα!» νιαούρισε ο Γά-
τσον. «Για ακούστε, λίγο σεβασμό! Εγώ τρώω μόνο κον-

σερβαρισμένη γκουρμέ τροφή από τις καλύτερες μάρκες! 

Εγώ να φάω ποντίκι; Και χωρίς να είναι κονσερβαρισμένο; 

Αδύνατον!»

«ΤΙ ΣΥΜΠΑΘΉΤΙΚΟ!» χαμογέλασε η γυναί-
κα ακούγοντας τα νιαουρίσματα. «ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΕ 
ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΚΙ ΑΝΥΠΟΜΟΝΕΙ ΝΑ ΚΥΝΉΓΉ-
ΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ. 
ΓΟΥΤΣΟΥΓΟΥΤΣΟΥ!»

Ο Γάτσον ήταν έξαλλος μ’ εκείνη τη γυναίκα που 
τον είχε πάρει για γάτο του δρόμου και επιπλέον τον 
φώναζε ΓΟΥΤΣΟΥΓΟΥΤΣΟΥ. Όταν όμως 
άρχισε να τον χαϊδεύει κάτω από το πιγούνι, τα ξέχα-
σε όλα κι άρχισε να γουργουρίζει σαν να είχε μέσα του 
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όλα τα αγωνιστικά της πίστας σε έναν αγώνα ταχύ-
τητας. 

«Πενήντα σακούλες Τραγανοσνάκς, αλλιώς δεν κου-

νάω ούτε το ένα μου πόδι», διαβεβαίωσε και συνέχισε να 
γουργουρίζει σαν να μην έτρεχε τίποτα.




