Μια υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ: Το χαμένο άγαλμα της Ακρόπολης
Μια μέρα ο Κλουζ ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα. Έμεινε σε ξενοδοχείο στην Αθήνα.
Την επόμενη μέρα πήγε στο μουσείο της Ακρόπολης μια που δεν το είχε ξαναδεί από κοντά
και του άρεσε πολύ. Την άλλη μέρα ήθελε να ξαναπάει, αλλά …το μουσείο ήταν κλειστό!
Μα δεν γινόταν! Το Σαββατοκύριακο κανονικά ήταν ανοιχτό! Ο φύλακας του είπε ότι ήταν
προσωρινά κλειστό, γιατί ένα άγαλμα είχε κλαπεί! Η μια Καρυάτιδα είχε εξαφανιστεί το
βράδυ!
Ο Κλουζ τον ρώτησε αν είχε υπόπτους και εκείνος του είπε ότι ένας επισκέπτης με μεγάλα
γυαλιά ηλίου, κόκκινο καπέλο και ράμματα στον λαιμό ήταν πολύ περίεργος και έμεινε με
τις ώρες δίπλα στην Καρυάτιδα.
Ο Κλουζ ανέλαβε την υπόθεση. Μετά από τρεις μέρες έρευνας βρήκε τον ύποπτο σε ένα
σπίτι που λεγόταν «κόκκινη κλειδαριά» και είχε κλειστά τα παντζούρια εδώ και δύο χρόνια.
Όταν έφτασε, ευτυχώς είχε τρία πακετάκια Καρπεντέρ και τρία λίτρα γάλα στο σακίδιό του
για να πάρει δύναμη. Μάσησε τρεις τσίχλες καρπεντερ, άνοιξε σιγά-σιγά την ξεκλείδωτη
πόρτα και τι είδε;
Σε μια μυστική αυλή είδε το άγαλμα της Καρυάτιδας. Πώς θα το έπαιρνε, όμως; Σκέφτηκε
και σκέφτηκε μέχρι που του ήρθε μια ιδέα. Ήπιε όλο το γάλα και έβαλε τα μπουκάλια κάτω
από το άγαλμα και κάπως μαγικά το τσούλησε έξω από το σπίτι που ήταν πολύ κοντά στην
Ακρόπολη. Όταν έφτασε στο μουσείο, παρέδωσε το άγαλμα στους υπεύθυνους. Για να τον
ευχαριστήσουν του έδωσαν σουβενίρ από τα αγάλματα της Ακρόπολης και δωρεάν
εισιτήρια για όλο τον χρόνο!
Ο Κλουζ ευχαριστημένος κάλεσε τους γονείς του που ήρθαν χωριστά από την Γερμανία και
τους ξενάγησε στο μουσείο της Ακρόπολης μιλώντας τους για την τέλεια περιπέτειά του
στην Αθήνα. Μετά από πέντε μέρες μαζί πήραν το αεροπλάνο για την Γερμανία με τις
καλύτερες αναμνήσεις!
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