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Η Αιμιλία και ο Μάνος αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν 
το πάρτι γενεθλίων της μαμάς τους που λείπει  
σε έκτακτο μυστηριώδες ταξίδι. Τα πράγματα  
θα ήταν πολύ απλά αν όλες οι οδηγίες δε δίνονταν  
μέσα από παράξενους γρίφους που τα δυο αδέλφια 
πρέπει να λύσουν για να προχωρήσουν.  
Πού βρίσκονται τα μπαστούνια με τα χίλια μυστικά  
και ποια είναι η βασίλισσα που διψά; Τι συμβαίνει  
με το ξύλο που καίει γλυκά και τι σχέση έχει ο Σαίξπηρ 
με το πάρτι; Τα δύο αδέλφια θα παίξουν το παιχνίδι  
του κρυμμένου θησαυρού, θα σκαλίσουν τις αναμνήσεις 
τους και θα ανακαλύψουν το μεγάλο μυστικό  
της μαμάς τους. Μαζί θα συνειδητοποιήσουν  
πόσο συγκλονιστική περιπέτεια είναι η ζωή  
και πώς μπορείς να τη ζεις πάντα σαν παιχνίδι.
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Έκτακτο ταξίδι για επαγγελματικούς λόγους

Την τελευταία φορά που είδαμε τη μαμά φορούσε το κα-
ρό μπλε και κόκκινο παλτό της και κρατούσε τη μικρή 
βαλίτσα με τους πιγκουίνους. Επέμενε πως την αγόρασε 
για τα ταξίδια στις κρύες χώρες του βορρά, αλλά εγώ δεν 
το πίστεψα γιατί η μαμά λατρεύει τη ζέστη και τον ήλιο. 
Χαμογελούσε με ένα χαμόγελο σαν θαμπωμένο τζάμι, που 
το έβλεπα για πρώτη φορά. Μας αγκάλιασε σφιχτά και, 
μαζί με πολλά ρουφηχτά φιλιά, μας έδωσε και έναν φάκε-
λο με την αυστηρή οδηγία να τον ανοίξουμε μόλις φύγει. 
Κοιταχτήκαμε με τον Μάνο. Κοιταχτήκαμε και με τον μπα-
μπά, αλλά είχε κι εκείνος κολλήσει το χαμόγελο με το θα-
μπόγυαλο και δεν μπορούσα να δω τι συμβαίνει πίσω του.

– Να είστε υπεύθυνοι και να ακούτε τη θεία Ειρήνη, 
είπε ο μπαμπάς. Και να μην ξεχνάτε κάθε βράδυ να κλει-
δώνετε την πόρτα.

Η μαμά δεν είπε τίποτα, γιατί μας ήξερε καλύτερα απ’ 
τον μπαμπά. Θα δυσκολεύαμε λίγο τη ζωή της θείας, 
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αλλά σίγουρα δε θα βάζαμε φωτιά στο σπίτι. Ούτε θα 
κάναμε πισίνα το μπάνιο. Αυτό το δοκιμάσαμε όταν πή-
γαινα στην πρώτη δημοτικού και ο Μάνος στον παιδικό. 
Δεν είμαστε και τόσο βλαμμένα πια. Όσο για το «έκτακτο 
ταξίδι για επαγγελματικούς λόγους» σιγά να μην το πί-
στεψα. 

Είδαμε το αυτοκίνητο να ξεμακραίνει ώσπου χάθηκε 
στο τέλος του δρόμου. Θάμπωσαν λίγο τα τζάμια και 
των δικών μου ματιών, γιατί χαμόγελο δεν υπήρχε για να 
θαμπώσει, και μπήκαμε με τον Μάνο και τη θεία Ειρήνη 
στο σπίτι. Είχαμε μείνει και άλλες φορές χωρίς τη μαμά 
ή τον μπαμπά. Αλλά ποτέ χωρίς κανέναν από τους δύο. 
Από την προηγούμενη χρονιά είμαστε εντελώς ορφανά 
από παππούδες και γιαγιάδες, και αναγκαστικά ανέλαβε 
την προστασία μας η θεία Ειρήνη. Άφησε το φοιτητικό 
της σπίτι και μετακόμισε στο δικό μας για να κάνει την 
νταντά. Θα περνούσαμε τέλεια μαζί, γιατί η θεία ήταν 
στον κόσμο της και δε θα ανακατευόταν με τον δικό μας. 
Με το φαγητό μπορεί να είχαμε θέματα γιατί είναι χορ-
τοφάγος – αυτό σημαίνει πως δε θα είχε σουβλάκια και 
τέτοια, αλλά καμιά πίτσα χωρίς αλλαντικά θα μπορού-
σαμε να τη διαπραγματευτούμε.

– Αν συνεχίσετε να τρώτε έτσι, θα γεμίσει το σώμα σας 
παράσιτα που θα σας πίνουν το αίμα. Να μη λέτε πως 
δε σας προειδοποίησα, μουρμούριζε πάντα όταν μας 
έβλεπε να καταβροχθίζουμε τσιπς και σοκολάτες.
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Το πρώτο πράγμα που κάναμε όταν έφυγαν η μαμά και 
ο μπαμπάς ήταν να ανοίξουμε τον φάκελο που είχα πα-
ραχώσει στην τσέπη του τζιν μου. Είχα πάρει δυο κιλά 
από το καλοκαίρι και είχε σφηνώσει για τα καλά. Ο φά-
κελος είχε το χρώμα της λεβάντας. Απαλό μοβ. Καθόλου 
περίεργο, γιατί η μαμά αγαπούσε πολύ τις λεβάντες. 

– Αν συμφωνούσε ο μπαμπάς, εγώ Λεβάντα θα σε βά-
φτιζα, αλλά δεν ήθελε με τίποτα να έχει η κόρη του όνο-
μα φυτού, ψιθύριζε κάθε φορά που μύριζε λεβάντες.

Εγώ πάλι ευγνωμονούσα τον μπαμπά. Με έσωσε. Για-
τί πώς θα άντεχα να με περνάνε όλοι κυριολεκτικά για 
φυτό;
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Κλειστήκαμε στο δωμάτιό μας για να μη μας πάρει μυ-
ρωδιά η θεία. Ο Μάνος άρπαξε τον φάκελο απ’ τα χέρια 
μου και παραλίγο να σκίσει το γράμμα απ’ τη φούρια 
του. Σκύψαμε από πάνω του και οι δύο. Σαν γατιά που 
τρώνε μαζί στο ίδιο μπολ. Διάβασα το γράμμα με δυσκο-
λία, γιατί έπρεπε κάθε τόσο να παραμερίζω το σγουρό 
κεφάλι του που μου έκρυβε τη θέα.
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Αγάπες μου,
μου λείπετε ήδη αλλά δε γινόταν αλλιώς.
Θα μπω αμέσως στο θέμα, γιατί έχετε  

να κάνετε πολλά πράγματα.
Θυμάστε πως σε λίγες μέρες έχω τα γενέθλιά μου, 

έτσι δεν είναι;
Και θυμάστε πως πάντα τα γιορτάζουμε μαζί

και περνάμε σούπερ και τέλεια και καταπληκτικά!
Επειδή δεν προλαβαίνω φέτος να κάνω  

τις προετοιμασίες,
θέλω να οργανώσετε εσείς το πάρτι μου.  

Σας βρήκα και το δώρο μου!
Ένα κυνήγι θησαυρού,  

όπως στα δικά σας παιδικά πάρτι.
Μόνο που θα είναι… προεόρτιο.
Έχω ετοιμάσει πέντε γρίφους.  
Ελπίζω να το διασκεδάσετε!

Σας φιλώ διπλοσβουριχτά,
η μαμά σας

«Σε μαύρο μπαστουνάκι κρύβονται χίλια μυστικά.»

Υ.Γ. To παιχνίδι είναι ΜΟΝΟ για σας τους ΔΥΟ.
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