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ΕΛΑΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ  
ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΩΝ !

Εξερευνήστε μαζί με τον Τάσι τους αιώνιους πάγους. Ο Τάσι 
παραβίασε τον βασικότερο κανόνα της φυλής του και γι’ αυτό 
εκδιώχθηκε από τον κόσμο των σπηλαίων. Ο μόνος τρόπος 

για να επιστρέψει εκεί είναι να ακολουθήσει το Μυστικό 
μονοπάτι των Τζάιν. Η διαδρομή αυτή όμως κρύβει αρκετούς 

κινδύνους! Θα βοηθήσετε τον Τάσι να τους ξεπεράσει; 
Ευτυχώς έχει στα χέρια του το ημερολόγιο που του άφησε  
ο παππούς του. Οι γρίφοι στο ημερολόγιο εξερεύνησης θα 

σας δείξουν τον δρόμο. Προσοχή όμως! Το γέτι έχει εντοπίσει 
τα ίχνη σας και είναι αποφασισμένο να σας φτάσει…
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Γεια σας, εξερευνητές,
ονομάζομαι Τάσι και ανήκω 
στη φυλή των Τζάιν. Εδώ 
και πολλούς αιώνες ζούμε 
κρυμμένοι από τον υπόλοιπο 
κόσμο. Τώρα όμως τα 
θαλάσσωσα και τα υπόλοιπα 
μέλη με εξόρισαν από 
το χωριό μας. Προσπαθώ 

να βρω τον δρόμο του γυρισμού, αλλά δεν τα καταφέρνω. 
Ο παππούς μου μου είπε ότι ένα μυστικό ημερολόγιο θα με 
βοηθήσει να επιστρέψω και πως στο ημερολόγιο αυτό θα με 
οδηγήσει ένα αγόρι με το όνομα Λίας. Έτσι, ακολούθησα τον 

Λίας και τους φίλους του, την 
Κούκι και τον Μότζο, σε 

όλη την πορεία τους 
ως τα Ιμαλάια, ώσπου 
φτάσαμε σε μια σπηλιά 
με τρεις σωλήνες. 
Εκεί μέσα υπήρχαν 

τρία βιβλιαράκια, το ένα 
από τα οποία ήταν για μένα. Το 

πήρα και έπειτα ο σωλήνας με ρούφηξε και άρχισα να πέφτω.

Βοηθήστε με να λύσω τους γρίφους στο βιβλίο!
Ξεδιπλώστε τη σελίδα για να διαβάσετε  
πώς ακριβώς λειτουργούν οι 
γρίφοι.  

από 9 ετών

  Το σεντούκι των 

Χρησιμοποιήστε τις λύσεις των αινιγμάτων  

μόνο όταν φτάσετε στα αντίστοιχα σημεία του βιβλίου!

Λύστε τους γρίφους, σπάστε τους κώδικες  
και γίνετε μέλη της ομάδας!
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Κεφάλαιο 1

Αιώνιος Πάγος

«Άουτς! Προσγειώθηκα με τα μούτρα!» κλαψουρίζει ο 
Τσιπάτα με τη χαρακτηριστική λεπτή φωνούλα των 
κόκκινων πάντα. 

«Πού είμαστε;» Τρίβω τον πισινό μου που πονάει 
από την απότομη προσγείωση και κοιτάζω γύρω μου. 
Η τσουλήθρα μάς πέταξε σε μια σπηλιά από πάγο. Πα-
γωμένοι τοίχοι, παγωμένη οροφή, παγωμένο έδαφος, 
παντού υπάρχει πάγος. Ή μάλλον όχι ακριβώς παντού. 
Πού και πού υπάρχει και λίγο χιόνι. Τα πάντα εδώ μέ-
σα μοιάζουν να διατρέχονται από μια παράξενη μπλε 
λάμψη, μέχρι και οι παγοκρύσταλλοι της οροφής, που 
φτάνουν σε μήκος περίπου το ένα μέτρο. Ευτυχώς δη-
λαδή, γιατί αλλιώς δε θα βλέπαμε ούτε τη μύτη μας.

«Νόμιζα ότι ήξερες τα κατατόπια στις σπηλιές των 
Τζάιν» λέει επιτιμητικά ο Τσιπάπα. 

«Έτσι είναι, απλώς δεν έχω ξαναβρεθεί σε αυτό το 
κομμάτι. Ούτε που ήξερα ότι υπάρχουν σπηλιές πάγου. 
Ούτε και για την είσοδο με τους σωλήνες ήξερα, αλλιώς 
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δε θα χρειαζόταν να ακολουθήσω τον Λίας και τους φί-
λους του, την Κούκι και τον Μότζο, για να την εντοπίσω».

Ο Τσιπάπα σηκώνεται στα δύο πίσω πόδια και φέρ-
νει τα μπροστινά στη μουσούδα του, που εξέχει από το 
λευκοκόκκινο κεφαλάκι του. Την ψηλαφεί, έπειτα τι-
νάζει το χιόνι από την αφράτη, χνουδωτή γούνα και τη 
φουντωτή ουρά του. «Άλλη φορά μη με ξαναμπλέξεις 
στις περιπέτειές σου!» Έρχεται προς το μέρος μου γλι-
στρώντας πάνω στον πάγο. «Και τώρα ξύσε με!»

«Δε μιλάς σοβαρά!» Τον συμπαθώ τον Τσιπάπα, αλλά 
δεν αντέχω που σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Για να μη 
σχολιάσω το πόσο βαριέται να περπατάει. Πρέπει να 
είναι το πιο τεμπέλικο κόκκινο πάντα του κόσμου. Αν 
ήταν στο χέρι του, θα έμενε διαρκώς γαντζωμένος στην 
πλάτη μου και θα με έβαζε να τον μεταφέρω παντού.

«Ξύσε με!» επαναλαμβάνει επιτακτικά.
Ώρες ώρες, θέλω να βλαστημήσω τους θεούς των Τζάιν! 

Γιατί μου χάρισαν την ικανότητα να καταλαβαίνω τη 
γλώσσα των κόκκινων πάντα; Βλέπω τη μουσούδα του 
Τσιπάπα να τρέμει. Σκύβω προς το μέρος του και τον 
ξύνω ανάμεσα στα αυτιά. Μοιάζει αναστατωμένος, αλλά 
αυτό, φυσικά, δεν πρόκειται να το παραδεχτεί.

Ο Τσιπάπα ηρεμεί λίγο και αρχίζει να μυρίζει γύρω 
του. «Αν ήξερα ότι θα καταλήγαμε σε μια παγωμένη 
σπηλιά, δε θα ερχόμουν μαζί σου!» 

«Ναι, λες και είχες άλλη επιλογή!» λέω πνίγοντας ένα 
γελάκι. «Να σου πω, αλλάζουμε; Να πάρω εγώ τη φου-



ντωτή γούνα σου και να σου δώσω τα ξύλινα σανδάλια;» 
Αλλά φυσικά ποτέ δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο. 
Τα σανδάλια και το κόκκινο ένδυμα είναι η επίσημη 
ενδυμασία των Τζάιν και άρα το μόνο πράγμα που έχει 
απομείνει να μου τους θυμίζει. Αυτά και φυσικά… ο 
Τσιπάπα. Ορίστε, με κοιτάζει τώρα. Συμπονετικά ή 
χλευαστικά; Σημασία έχει ότι σταμάτησε να μιλάει και 
αυτό είναι σίγουρα κατόρθωμα. 

Τα δόντια μου χτυπάνε απ’ το κρύο. Βυθίζομαι στον 
εσώτερο εαυτό μου, παίρνω μια βαθιά ανάσα και απα-
γορεύω στο σώμα μου να κρυώνει. Και ναι, πιάνει! Ευ-
τυχώς που έχω περάσει τις εξετάσεις για το πέμπτο 
επίπεδο διαλογισμού, έστω και με τα χίλια ζόρια, αλλιώς 
δε θα ήξερα να θωρακίζω το σώμα και το πνεύμα μου 
από τις εξωτερικές θερμοκρασίες. Βέβαια, όταν τα μά-
θαινα όλα αυτά, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα 
κατέληγα ποτέ σε μια σπηλιά από πάγο. Εδώ που τα 
λέμε, και οι Τζάιν σε σπηλιά ζούνε, να, κάπου εδώ είναι 
κρυμμένη, στο τεράστιο βουνό μας. Εκεί όμως έχει πά-
ντα ζέστη, υπερβολική κάποιες φορές, γι’ αυτόν ακριβώς 
τον λόγο διδασκόμαστε και το πέμπτο επίπεδο διαλο-
γισμού. Για τη ζέστη αυτή ευθύνονται τα ποτάμια λάβας, 
που επιπλέον προμηθεύουν με φως τη σπηλιά μας. 

Πολλούς αιώνες πριν, οι πρόγονοί μου εγκαταστά-
θηκαν στον κόσμο των σπηλαίων, στα Ιμαλάια. Είχαν 
μόλις βρει ένα φάρμακο που μπορούσε να θεραπεύσει 
όλες τις ασθένειες. Όταν το έμαθαν αυτό οι άλλοι άν-



θρωποι, άρχισαν να καταδιώκουν τη φυλή μου. Από 
τότε οι Τζάιν κατοικούν εδώ κάτω, στις σπηλιές. Και 
είναι τόσο καλά κρυμμένοι, που ούτε εγώ δε βρίσκω τον 
δρόμο για να γυρίσω σπίτι μου. 

Ψάχνω να βρω τη σκούπα μου και τη βλέπω λίγα μέτρα 
μπροστά, πεταμένη στον πάγο. Τη σηκώνω ανακουφι-
σμένος. Χωρίς αυτή δε θα μπορούσα να πάω μακριά. 
Εμείς οι Τζάιν σκουπίζουμε πριν από κάθε βήμα μας, για 
να μην πατήσουμε κατά λάθος κάποιο σκαθάρι, μυρμήγκι 
ή άλλο ζώο. Τα μέλη της φυλής μας δεν μπορούν ούτε να 
διανοηθούν ότι θα βλάψουν κάποιο ζωντανό ον. Αυτός, 
άλλωστε, ήταν και ο λόγος που με έδιωξαν. Παραβίασα 
τον σημαντικότερο κανόνα μας. Βέβαια είχα σοβαρό λό-

γο που το έκανα, αλλά και πάλι… 
αυτό δε φάνηκε να ενδιαφέρει 

καθόλου τους γηραιότερους 
της φυλής. Για τιμωρία, 

λοιπόν, με εξόρισαν 
στον έξω κόσμο, 
πράγμα στ’ αλή-
θεια επώδυνο!



Δε μου επιτρέπεται να επιστρέψω, παρά μόνο όταν 
θα έχω αποκαταστήσει την τιμή μου. Όταν έφευγα, ο 
παππούς μου και φύλαρχος των Τζάιν μού περιέγραψε 
ένα αγόρι, τον Λίας. Έπρεπε να πάω στο αεροδρόμιο 
της μεγάλης πόλης, του Κατμαντού, να τον βρω και να 
τον ακολουθήσω. Εκείνος θα με οδηγούσε σε ένα ημε-
ρολόγιο γεμάτο γρίφους. Μόνο αν ακολουθήσω τις οδη-
γίες αυτού του ημερολογίου και λύσω τους γρίφους, θα 
αποδείξω πως αξίζω να θεωρούμαι μέλος των Τζάιν. 
Ακριβώς αυτό το ημερολόγιο βγάζω τώρα από την τσέπη 
μου. Χαϊδεύω με δέος το γκρίζο του εξώφυλλο. «Το μυ-
στικό μονοπάτι των Τζάιν» διαβάζω μεγαλόφωνα τον τίτλο. 

«Έχω κι εγώ μυστικά!» Ο Τσιπάπα τρέχει χαχανίζο-
ντας σε έναν σωρό χιονιού δίπλα στον παγωμένο τοίχο 
της σπηλιάς. «Μπορώ να μετατρέψω το λευκό χιόνι σε 
κίτρινο χωρίς καν να το ακουμπήσω με τις πατούσες μου».
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Αναστενάζω και στρέφω τα μάτια προς τα πάνω με 
αγανάκτηση. Από όλα τα κόκκινα πάντα του Νεπάλ, 
έπρεπε να μου τύχει το συγκεκριμένο, που θεωρεί τον 
εαυτό του ξεκαρδιστικά αστείο. Αρχίζω να πιστεύω ότι 
οι γηραιότεροι της φυλής έκαναν λάθος. Εγώ και ο Τσι-
πάπα δεν μπορεί να είμαστε ή να υπήρξαμε ποτέ αδελ-
φές ψυχές. Και γιατί να έχω εγώ ειδικά μια αδελφή 
ψυχή; Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σπάνια! Από την 
άλλη, καταλαβαίνω τη γλώσσα των κόκκινων πάντα… 
πράγμα που συμβαίνει ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΣΠΑΝΙΑ.

Αγνοώ τον Τσιπάπα, ανοίγω το ημερολόγιο 

και διαβάζω την πρώτη σελίδα. 

«Τι γράφει;» μου φωνάζει ο Τσιπάπα. 
Γυρίζω να τον κοιτάξω και ανακαλύπτω ένα κίτρινο 

πρόσωπο κόκκινου πάντα πάνω στο χιόνι. Πολύ, πολύ 
αστείο. «Δες μόνος σου!» Τείνω το ανοιχτό ημερολόγιο 
προς το μέρος του. 

«Μη γίνεσαι κακός!» Παραπατάει προς το μέρος μου, 
ενώ οι πατούσες του γλιστράνε πάνω στον λείο πάγο. Αν 
ήξερε πόσο παράξενος φαίνεται, μάλλον θα θύμωνε. 
«Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μπορώ να διαβάσω τη γλώσ-
σα σας! Ακριβώς όπως κι εσύ δεν ξέρεις να διαβάζεις… 
κοκκινοπαντικά!»

«Ναι, αλλά ξέρω να τα μιλάω».
«Ναι, καλά! Δεν έχεις ιδέα τι χάλια που είναι η προ-



φορά σου». Σκαρφαλώνει πάνω μου και κάθεται στον 
ώμο μου. «Λοιπόν, τι γράφει εκεί μέσα;»

Παίρνω μια βαθιά ανάσα. «Ακόμα κι αν ήξερες να 
διαβάζεις τη γλώσσα των Τζάιν, πάλι δε θα έβγαζες 
άκρη με το ημερολόγιο. Είναι γραμμένο με τη γραφή 
του έξω κόσμου, που μου δίδαξε η Ντορίνα».

Ο Τσιπάπα δείχνει την πρώτη σελίδα. «Της Ντορίνας 
είναι το ημερολόγιο;»

«Πώς σου ήρθε αυτό;» Κουνάω αρνητικά το κεφάλι. 
«Ο παππούς το έγραψε».

«Το λέω γιατί τα γράμματα μου φαίνονται περίεργα. 
Λες και τα τύπωσε η Ντορίνα με το γραφοκούτι της».

Παρατηρώ τη γραφή και βλέπω πως έχει δίκιο. «Εν-
νοείς με τη γραφομηχανή της; Μάλλον θα τη δανείστη-
κε από την Ντορίνα ο παππούς. Ξέρεις ότι δεν μπορεί 
πια να γράφει με το χέρι». Η Ντορίνα ανήκει στους γη-
ραιούς της φυλής και έχει παντρευτεί τον παππού. Δεν 
είναι πραγματική γιαγιά μου, εκείνη έχει πεθάνει εδώ 
και χρόνια. Η Ντορίνα έφτασε σε εμάς από τον έξω κό-
σμο πριν από πολύ καιρό. Η φυλή μου τη δέχτηκε στους 
κόλπους της και από τότε έχει γίνει κανονικό μέλος μας. 

Με το εσωτερικό μου μάτι ξαναβλέπω τη στιγμή που 
αντίκρισα τελευταία φορά τον Λίας, την Κούκι και τον 
Μότζο στη σπηλιά με τις τσουλήθρες. Δίπλα στον σωλήνα 
με το ημερολόγιό μου υπήρχαν ακόμα δύο, που επίσης 
περιείχαν ημερολόγια. Άραγε προορίζονταν για τα άλλα 
παιδιά; Μήπως βρίσκονται και οι άλλοι σε ανάλογη θέση 



και περιπλανιούνται εδώ κάτω, στις σπηλιές μας; Αλλά 
γιατί; Αφού δεν ανήκουν στη φυλή μας. Για ποιο λόγο να 
τους αφήσει ημερολόγια ο παππούς; Δεν έχει καμία λογική!

«Ποιος έγραψε το ημερολόγιο;» ρωτάει ο Τσιπάπα.
«Ο Χαρουγιαμπουμπά» απαντάω, χαμένος στις σκέ-

ψεις μου. 
«Ο παππούς σου;»
«Θέλει να φτιάξω έναν σελιδοδείκτη». Δεν του ανα-

φέρω τίποτα για το σημείο που αναφέρεται ο άνθρωπος 
του παγετώνα. Μάλλον θα πρόκειται για αστειάκι 

του παππού. Οι Τζάιν έχουν πολλούς θρύλους 
γι’ αυτά τα τρομαχτικά τέρατα, αλλά εγώ δεν 

έχω δει ποτέ κανένα στη ζωή μου. Ούτε 
και ξέρω κάποιον που να έχει δει.

Ο Τσιπάπα χαχανίζει. «Α, ακούγε-
ται πραγματικά… συναρπαστικό».

Ετοιμάζομαι να του δώσω μια πλη-
ρωμένη απάντηση, αλλά θυμάμαι το ση-
μειωματάκι που πρόσθεσε ο παππούς στο 

ημερολόγιο. Έγραφε ότι ο Τσιπάπα θα με 
βοηθήσει στη διάρκεια της διαδρομής και 

ότι δεν πρέπει να μιλήσω με κανέναν για 
το ημερολόγιο, παρά μό-
νο μαζί του. Επομένως 
καλό θα ήταν να μην 
τον εκνευρίζω.

«Για φέρε να δω!» 
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Με τα μικρά πατουσάκια του αρπάζει το ημερολόγιο 
από τα χέρια μου και το ανοίγει στην πρώτη σελίδα. 
«Για μισό λεπτό, αυτά τα σημάδια κάτι μου θυμίζουν! 
Τι λέει εκεί;» Διατρέχει με το νύχι του τις αράδες του 
παππού. 

«Γίνπο Κχον…» αρχίζω να διαβάζω.
«Οπούτου;!» αναφωνεί αναστατωμένος.
Γυρίζω έκπληκτος προς το μέρος του. Εκείνος πλη-

σιάζει στο πρόσωπό μου. «Είναι ο άνθρωπος που πρω-
τοανακάλυψε τις σπηλιές και έφερε εδώ τους Τζάιν! Δεν 
έχει υπάρξει ισχυρότερος Τζάιν από αυτόν».

«Ο παππούς γράφει ότι θα φτάσω στο μεγάλο μυστι-
κό της φυλής μας που πρωτοαντίκρισε ο Γίνπο. Ξέρεις 
τι εννοεί;»

«Ε… Δεν έχω ιδέα. Ο Γίνπο δε μου είπε ποτέ τίποτα 
για κάποιο μυστικό».

«Τι πράγμα;» Τον κοιτάζω αποσβολωμένος. «Θες να 
μου πεις ότι τον έχεις γνωρίσει; Μα αυτός πρέπει να 
έζησε πριν από εκατοντάδες χρόνια!»

Το μικρό στήθος του κόκκινου πάντα φουσκώνει από 
περηφάνια. «Σε κάποια από τις προηγούμενες ζωές μου 
ήμασταν αδελφές ψυχές. Όπως είμαι και μ’ εσένα σήμε-
ρα. Μόνο που τότε είχα ενσαρκωθεί ως κατσίκι Ιμαλαΐων».

Τον κοιτάζω δύσπιστα. «Δηλαδή στην προηγούμενη 
ζωή σου ήσουν κατσίκα;»

«Όχι κατσίκα, κατσίκι Ιμαλαΐων. Είναι εντελώς άλλο 
πράγμα! Να σου πω, με ακούς ποτέ όταν σου μιλάω; Ο 
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Γίνπο κι εγώ, εμείς…» Σηκώνει το μπροστινό του ποδα-
ράκι. «Είχαμε έναν πολύ ιδιαίτερο δεσμό. Και απολάμ-
βανα τη ζωή της κατσίκας… εεε, εννοώ του κατσικιού 
Ιμαλαΐων. Είχα άφθονο γρασίδι για να μηρυκάζω όσο 
τραβούσε η ψυχή μου. Μάλιστα τον συνόδευα και σε 
πολλά ταξίδια πνευματικής αναζήτησης». Ξαφνικά βγά-
ζει μια κραυγή που μοιάζει με θρήνο. «Ώσπου με κα-
ταβρόχθισε ένας θιβετιανός λύκος». 

Δεν ξέρω αν πρέπει να τον πιστέψω. Δεν ξέρω κανέναν 
που να έχει ανάμνηση των προηγούμενων ζωών του. Ο 
Τσιπάπα όμως έχει διαρκώς κάποια παράξενη ιστορία να 
διηγηθεί. Μία φορά, ισχυρίστηκε πως ήταν τίγρη της Βεγ-
γάλης και διέσχιζε τα τροπικά δάση της Σουμάτρας. 

«Πες μου καλύτερα πώς θα αποδείξω την αξία μου 
ως Τζάιν… με τη βοήθεια ενός σελιδοδείκτη».

«Μην γκρινιάζεις, εσύ μας έμπλεξες σε όλο αυτό!»
«Τι θες να πεις;»
«Εσύ τι λες; Ποιος εξορίστηκε από το χωριό, εγώ ή 

εσύ;»
«Και οι δύο!» διευκρινίζω. «Λίγο πολύ και οι δύο. Στο 

κάτω κάτω, είσαι η αδελφή ψυχή μου και άρα έχεις 
ευθύνη για τις πράξεις μου». 

«Δε θα μας έδιωχναν αν δεν παραβίαζες τη βασικό-
τερη αρχή των Τζάιν!»

«Την οποία όμως παραβίασα για να σώσω ΕΣΕΝΑ! 
Ή μήπως πρέπει να σου θυμίσω την αρκούδα που ετοι-
μαζόταν να σε κατασπαράξει;» 
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«Και εσύ την κοπάνησες στη μουσούδα με τόση δύνα-
μη, που της έφυγαν τα δόντια. Παρόλο που απαγορεύε-
ται να βλάπτετε με οποιονδήποτε τρόπο τα έμβια όντα!»

«Και ξαναλέω, το έκανα ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΩ ΕΣΕΝΑ!» 
επαναλαμβάνω.

Ο Τσιπάπα παραμένει ατάραχος. «Μια χαρά θα τα 
κατάφερνα και μόνος μου».

Ξεφυσάω από θυμό και αμέσως νιώθω γύρω μου την 
ψύχρα της παγωμένης σπηλιάς. Κλείνω τα μάτια, παίρ-
νω μια βαθιά ανάσα και ψέλνω το διαλογιστικό μου 
μάντρα: «Ομμμμμ!».

Όταν η αίσθηση του κρύου εξαφανίζεται, τραβάω 
το τσαντάκι μου κάτω από το ένδυμα και ψάχνω το 
ψαλίδι. Τότε είχα απορήσει, τώρα όμως καταλαβαίνω 
για ποιον λόγο μού το έδωσε ο παππούς. Αρχίζω να 
κόβω και να διπλώνω το χαρτί, ακολουθώντας τις οδη-
γίες του ημερολογίου. 

Ο Τσιπάπα με παρατηρεί. «Δεν είσαι και πολύ καλός 
στις χειροτεχνίες. Το έκοψες στραβά».

«Το ψαλίδι φταίει, δεν κόβει». Προσπαθώ να αγνοή
σω την γκρίνια του και να επικεντρωθώ στη δουλειά 
μου. Και πραγματικά, σε λίγο ο σελιδοδείκτης είναι 
έτοιμος και διαπιστώνω πως έχω μπροστά μου…

«Μα αυτό είναι ίδιο εγώ!» αναφωνεί ο Τσιπάπα.
Και πράγματι, ο σελιδοδείκτης παριστάνει ένα κόκ-

κινο πάντα, μόνο τα αυτάκια λείπουν. Πολύ θα ήθελα 
να δω τι γράφει παρακάτω το ημερολόγιο, αλλά ο παπ-



πούς με προειδοποίησε να μην το κάνω. Μόνο όταν 
φτάνω στον εκάστοτε σταθμό μού επιτρέπεται να δια-
βάσω παρακάτω. Δε μου είναι εύκολο να υπακούσω, 
εξάλλου πού θα το καταλάβαινε αν διάβαζα την επόμε-
νη σελίδα; Τέλος πάντων, δεν έχει και πολύ νόημα να 
πασχίζω για την αποκατάσταση της τιμής μου… κάνο-
ντας ζαβολιές. Αυτό σημαίνει ότι προς το παρόν πρέπει 
να πάω ως τον τοίχο από πάγο – ό,τι κι αν σημαίνει 
αυτό. Πιθανότατα θα το καταλάβω όταν βρεθώ εκεί. 

«Τέλεια, έχεις και τον σελιδοδείκτη σου λοιπόν. Και 
τώρα;» Ο Τσιπάπα τρέμει απ’ το κρύο.

«Μην ξεχνάς ότι είναι ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ!» λέω και τον 
βάζω στην επόμενη σελίδα του ημερολογίου, ώστε την 
επόμενη φορά που θα το ανοίξω να βρω αμέσως πού είχα 
μείνει. Έπειτα στερεώνω το ημερολόγιο στη ζώνη μου. 

Κοιτάζω γύρω μου. Με λίγη καλή θέληση μπορείς να 
διακρίνεις έναν δρόμο που αχνοφαίνεται πάνω στο καλυμ-
μένο από χιόνι έδαφος της σπηλιάς. Αποφασίζω να τον 
ακολουθήσω. Τη σκούπα μου την κρατάω χωρίς να τη 

χρησιμοποιώ. Νιώθω παράξενα που δεν καθαρίζω τον 
δρόμο μπροστά μου, αλλά μέσα στο χιόνι και 

στον πάγο δεν υπάρχουν έντομα για να τα 
πατήσω. Έτσι περπατάω πολύ πιο 

γρήγορα από ό,τι συνήθως. 
Αμέσως μετά την πρώτη 
στροφή, φτάνω μπροστά σε 
έναν τοίχο από πάγο, ακρι-
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βώς όπως αυτός που έγραφε ο παππούς. Έχει ύψος του-
λάχιστον τρία μέτρα και εκτείνεται από τη μία ως την άλ-
λη άκρη της σπηλιάς. Φυσικά είναι αδύνατον να σκαρφα-
λώσεις στη λεία και παγωμένη του επιφάνεια. 

Ο Τσιπάπα ενώνει απελπισμένος τα πατουσάκια των 
μπροστινών ποδιών του. «Καταλήξαμε σε αδιέξοδο!»

«Πολύ επιβοηθητικό το σχόλιό σου!»
«Για άνθρωπος που προέρχεται από πνευματικό μο-

νοπάτι, παραείσαι νευρικός» μου απαντά.
«Δεν είμαι καθόλου νευρικός!» του φωνάζω και κλοτσάω 

με δύναμη τον τοίχο. Τέλος πάντων, τώρα που το σκέφτο-
μαι, ίσως και να είμαι λιγάκι νευρικός. «Τουλάχιστον τώ-
ρα μπορώ να διαβάσω τη συνέχεια του ημερολογίου». 

Παίρνω το ημερολόγιο και το ανοίγω στη 

σελίδα 5, όπου έχω τοποθετήσει από πριν 

τον σελιδοδείκτη. 

Η εικόνα κάτω από το κείμενο του παππού δείχνει 
τον τοίχο πάγου μπροστά από τον οποίο στέκομαι. Στην 
εικόνα όμως διακρίνονται και κάτι κύκλοι στο έδαφος 
μπροστά του. Είναι έξι και όλοι έχουν έναν αριθμό στο 
κέντρο τους. Βλέπω τον κύκλο με το νούμερο 1, τον κύ-
κλο με το νούμερο 2, αλλά δε βρίσκω πουθενά το νού-
μερο 3. Τα νούμερα φτάνουν ως το 12, αλλά κάποια 
λείπουν εντελώς.
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ΕΛΑΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ  
ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΩΝ !

Εξερευνήστε μαζί με τον Τάσι τους αιώνιους πάγους. Ο Τάσι 
παραβίασε τον βασικότερο κανόνα της φυλής του και γι’ αυτό 
εκδιώχθηκε από τον κόσμο των σπηλαίων. Ο μόνος τρόπος 

για να επιστρέψει εκεί είναι να ακολουθήσει το Μυστικό 
μονοπάτι των Τζάιν. Η διαδρομή αυτή όμως κρύβει αρκετούς 

κινδύνους! Θα βοηθήσετε τον Τάσι να τους ξεπεράσει; 
Ευτυχώς έχει στα χέρια του το ημερολόγιο που του άφησε  
ο παππούς του. Οι γρίφοι στο ημερολόγιο εξερεύνησης θα 

σας δείξουν τον δρόμο. Προσοχή όμως! Το γέτι έχει εντοπίσει 
τα ίχνη σας και είναι αποφασισμένο να σας φτάσει…

4
Γεια σας, εξερευνητές,
ονομάζομαι Τάσι και ανήκω 
στη φυλή των Τζάιν. Εδώ 
και πολλούς αιώνες ζούμε 
κρυμμένοι από τον υπόλοιπο 
κόσμο. Τώρα όμως τα 
θαλάσσωσα και τα υπόλοιπα 
μέλη με εξόρισαν από 
το χωριό μας. Προσπαθώ 

να βρω τον δρόμο του γυρισμού, αλλά δεν τα καταφέρνω. 
Ο παππούς μου μου είπε ότι ένα μυστικό ημερολόγιο θα με 
βοηθήσει να επιστρέψω και πως στο ημερολόγιο αυτό θα με 
οδηγήσει ένα αγόρι με το όνομα Λίας. Έτσι, ακολούθησα τον 

Λίας και τους φίλους του, την 
Κούκι και τον Μότζο, σε 

όλη την πορεία τους 
ως τα Ιμαλάια, ώσπου 
φτάσαμε σε μια σπηλιά 
με τρεις σωλήνες. 
Εκεί μέσα υπήρχαν 

τρία βιβλιαράκια, το ένα 
από τα οποία ήταν για μένα. Το 

πήρα και έπειτα ο σωλήνας με ρούφηξε και άρχισα να πέφτω.

Βοηθήστε με να λύσω τους γρίφους στο βιβλίο!
Ξεδιπλώστε τη σελίδα για να διαβάσετε  
πώς ακριβώς λειτουργούν οι 
γρίφοι.  

από 9 ετών

  Το σεντούκι των 

Χρησιμοποιήστε τις λύσεις των αινιγμάτων  

μόνο όταν φτάσετε στα αντίστοιχα σημεία του βιβλίου!

Λύστε τους γρίφους, σπάστε τους κώδικες  
και γίνετε μέλη της ομάδας!
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