Πριν από λίγο καιρό συζητούσα με την μαμά μου
που θα πηγαίναμε διακοπές και αποφασίσαμε να
πάμε στην Αθήνα για να δούμε και το διάσημο
μουσείο της Ακρόπολης.
Έφτασε λοιπόν η μέρα για να φύγουμε. Μετά
από 4 ώρες βρισκόμασταν στην ΑΘΗΝΑ.
Την επόμενη μέρα πήγαμε στο Μουσείο της
Ακρόπολης. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά! Καθώς
κοιτούσα τα καταπληκτικά αγάλματα, βρέθηκα
κατά λάθος σε ένα δωμάτιο .Κάποιος μιλούσε
αναστατωμένος στο τηλέφωνο, αλλά είχε την
πλάτη γυρισμένη κι έτσι δε με είδε. Τον άκουσα
να λέει τρομοκρατημένος:
’’ Είναι ΑΛΗΘΕΙΑ! κάποιος έκλεψε το αγαλματίδιο
της θεάς Αθηνάς !!!’’
Βγήκα γρήγορα έξω .. Αυτό ήταν! Είχα καινούργια
αποστολή, πολύ σημαντική. Έπρεπε οπωσδήποτε
να βρω το αγαλματίδιο. Έφυγα τρέχοντας να βρω
στοιχεία που θα με οδηγούσαν στον ένοχο.

Έψαχνα, έψαχνα, ώσπου κάποια στιγμή
βρήκα ένα σκισμένο χαρτάκι και δίπλα είδα ένα
ίχνος πατημασιάς . Το χαρτάκι ήταν ένα εισιτήριο
από Γερμανία-Αθήνα και έγραφε ποιο όνομα ??

Του εχθρού μου ,του
του ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ δηλαδή, που φέτος κατάφερα να
μάθω το πραγματικό όνομα του. Λοιπόν…
βρήκαμε τον ένοχο ,είπα, αλλά που είναι ο
ένοχος? Γύρισα στο ξενοδοχείο μου να σκεφτώ τι
να κάνω και μισό λεπτό από όταν μπήκα στο
δωμάτιο, χτύπησε το κουδούνι.
- Το φαγητό σας κύριε Άλμπερντ!!
- Συγγνώμη ,με λένε Κλούζ όχι Άλμπερντ ,είπα
- Με συγχωρείτε, κύριε Κλούζ,
μπέρδεψα τα δωμάτια με τον κύριο Άλμπερντ
που μένει διπλά στο 201 ,χθες ήρθε και
αυτός.
- Δεν πειράζει ..Γεια σας .
‘’Τον βρήκα !‘’σκέφτηκα.

Την επομένη μέρα στο πρωινό είδα ένα
κλειδί πεσμένο κάτω ο αριθμός έγραφε

Πήγα στο δωμάτιο του ,μπήκα και τον είδα
που κοιμόταν. Περπατώντας στις μύτες των
ποδιών μου πήγα στο σημείο που είχε τη
βαλίτσα του. Την άνοιξα και …είδα το
αγαλματίδιο! Το πήρα γρήγορα και έφυγα
όσο πιο ήσυχα μπορούσα.
Τηλεφώνησα στην αστυνομία και
..μαντεύετε τη συνέχεια: τον συνέλαβαν και
μου έκαναν δώρο διακοπές σε φανταστικό
νησί και τσίχλες μαστίχα Χίου-που λάτρεψα!
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