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Ποια ήταν η πιο δύσκολη Ποια ήταν η πιο δύσκολη 
υπόθεση της καριέρας υπόθεση της καριέρας 

σας μέχρι σήμερα;σας μέχρι σήμερα;

Με τι ασχολείστε  

Με τι ασχολείστε  αυτή την περίοδο;

αυτή την περίοδο;

Καμία υπόθεση μυστηρίου  
δεν είναι δύσκολη για  
τον Σέργουφ Χολμς!

Προσπαθώ να συμφιλιώσω τα αφεντικά μου Ντιέγκο και Τζούλια και να κάνω δίαιτα στον Γάτσον… Δυσκολεύομαι, αλλά στο τέλος  θα γίνουν όλα όπως τα θέλω εγώ!

Χάιδεψέ μου την 

κοιλίτσα και θα 

καταλάβεις αμέσως… 

έχω ξεχωριστές 

δυνάμεις!

Το μεγαλύτερό σας 
Το μεγαλύτερό σας προτέρημα ποιο είναι;

προτέρημα ποιο είναι;

Συνέντευξη με τον Σέργουφ

 

• Eίναι μία από τις αρχαιότερες ράτσες  
στον κόσμο αφού η ιστορία της ξεκινά  
πριν από τουλάχιστον 2.500 χρόνια.

• Τα είχαν για συντροφιά οι βουδιστές μοναχοί στο Θιβέτ.
• Η καταγωγή τους προέρχεται από τα βάθη της Ανατολής.
• Τρελαίνονται για λιχουδιές και «βαριούνται» την άσκηση.

•Ροχαλίζουν πολύ.

Ο Σέργουφ είναι σκύλος ράτσας Pug. 
Το ήξερες ότι…
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Όσα περισσότερα βιβλία της Λέσχης Μυστηρίου διαβάζεις, 
τόσο περισσότερο εξασκείσαι στην τέχνη του μυστηρίου! Για να δούμε 
πόσα θυμάσαι από τα βιβλία της σειράς… Ίσως η επόμενη υπόθεση 
ανατεθεί σ’ εσένα!

1.  Ποιο ήταν το όνομα του Σέργουφ όταν πρωτοπήγε στο σπίτι  1.  Ποιο ήταν το όνομα του Σέργουφ όταν πρωτοπήγε στο σπίτι  
του Ντιέγκο και της Τζούλια;του Ντιέγκο και της Τζούλια;

 Χουάν    Τσίκο

2.  Στην υπόθεση Φόρμουλα 1 του Μονακό η πριγκίπισσα Μισέλ,  2.  Στην υπόθεση Φόρμουλα 1 του Μονακό η πριγκίπισσα Μισέλ,  
όταν συναντάει την Τζούλια, πιστεύει ότι δίνει συνέντευξη  όταν συναντάει την Τζούλια, πιστεύει ότι δίνει συνέντευξη  
σε ποια κουτσομπολίστικη εφημερίδα;σε ποια κουτσομπολίστικη εφημερίδα;

 Ψωροφαντασμένοι και χλιδάτοι κακοαναθρεμμένοι   
 Ροζ Σάλτσα

3.  Στην Παγίδα του Αυτοκράτορα, ο Υάκινθος εκτός από youtuber 3.  Στην Παγίδα του Αυτοκράτορα, ο Υάκινθος εκτός από youtuber 
και πωλητής στολών καγκουρό είναι και...και πωλητής στολών καγκουρό είναι και...

 Ηater της Λέσχης Μυστηρίου    Fan της Λέσχης Μυστηρίου

4.  Στο Σαμποτάζ στο Υδάτινο Πάρκο, η Τζούλια και ο Ντιέγκο 4.  Στο Σαμποτάζ στο Υδάτινο Πάρκο, η Τζούλια και ο Ντιέγκο 
πάνε με την κυρία Φλέτσερ διακοπές... πάνε με την κυρία Φλέτσερ διακοπές... 

 Στην Τενερίφη    Στα Κανάρια νησιά

5.  Όταν δέχτηκαν Επίθεση από Ψείρες, πώς λεγόταν το φάρμακο 5.  Όταν δέχτηκαν Επίθεση από Ψείρες, πώς λεγόταν το φάρμακο 
που πήραν για να απαλλαγούν από αυτές;που πήραν για να απαλλαγούν από αυτές;

 ΙΤΝΟΜ    ΛΑΞΙΚ

6.  Πώς λεγόταν ο πολιτικός-απατεώνας που είχε στήσει παγίδα 6.  Πώς λεγόταν ο πολιτικός-απατεώνας που είχε στήσει παγίδα 
στους ψηφοφόρους στο βιβλίο Στημένη Παγίδα;στους ψηφοφόρους στο βιβλίο Στημένη Παγίδα;

 Ρούμπεν Ήτα    Νούμπε Ήτα

Πόσο καλά γνωρίζεις  
τη Λέσχη Μυστηρίου;

Απαντήσεις: 1. Τσίκο, 2. Ροζ Σάλτσα, 3. Ηater της Λέσχης 
Μυστηρίου, 4. Τενερίφη, 5. ΙΤΝΟΜ, 6. Ρούμπεν Ήτα
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Αινίγματα για επίδοξους Ντετέκτιβ
Ο Σέργουφ θέλει να τεστάρει τα αντανακλαστικά σου.  
Θα του αποδείξεις πόσο καλός ντετέκτιβ είσαι;

Αίνιγμα 1Αίνιγμα 1Ένας άντρας είναι παγιδευμένος σε ένα 
δωμάτιο, το οποίο έχει μόνο δύο πιθανές 

εξόδους: δύο πόρτες, οι οποίες οδηγούν σε 

χώρους από όπου μπορεί να φύγει. Η μία οδηγεί 

σε ένα δωμάτιο φτιαγμένο από γυαλί μεγεθυντικού 

φακού, και ο ήλιος καίει αυτόματα  
ό,τι και όποιον μπει στο δωμάτιο. Η δεύτερη  

οδηγεί σε ένα δωμάτιο με έναν φονικό δράκο  
που βγάζει φωτιά από το στόμα. Πώς μπορεί ο άντρας να φύγει  από το δωμάτιο;

Αίνιγμα 2Αίνιγμα 2

Η Μαρία φτάνει στη νέα της δουλειά,  

σε ένα κτίριο 60 ορόφων. Κι ενώ περιμένει  

το ασανσέρ για να πάει στο γραφείο της,  

βλέπει ότι είναι χαλασμένο. Φυσικά, δεν  

είναι διατεθειμένη να ανέβει σκαλιά  

60 ορόφων με τα πόδια.  

Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να φτάσει  

στο γραφείο της. 

Πώς το κάνει;
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Αίνιγμα 1. Περιμένει να νυχτώσει και φεύγει από την πρώτη πόρτα.
Αίνιγμα 2. Δεν είπε κανείς ότι το γραφείο της είναι στον 60ό όροφο.  
Το γραφείο της είναι στον 10ο οπότε θα ανέβει με τα πόδια από 
τις σκάλες.



Συγκέντρωσε τα στοιχεία  
και τα γεγονότα που έχει  

να αντιμετωπίσει ο Σέργουφ! 

Εξιχνιάζοντας

Λ Ο Ρ Ν Τ Μ Ο Ν Τ Ι Π Ζ Α Μ Ι Γ

Ψ Ι Υ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Α Ο Λ Ι

Ε Β 0 Φ Α Ρ Μ Α Κ Ο Σ Θ Ε Λ Ο Α

Α Η Π Α Ρ Α Λ Ι Α Ι Τ Ο Τ Υ Τ Τ

Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Τ Σ Λ Ε Ν Μ Ρ

E Ξ Ο Χ Η Τ Ο Ε Ι Τ Η Λ Α Σ Ο Ο

Ο Α Π Ο Δ Ρ Α Σ Η Ω Μ Ι Λ Η Σ Σ

Σ Θ Α Ν Α Τ Η Φ Ο Ρ Ο Σ Ι Ο Σ Η

Λόρντ Μόντι, Νοσοκομεία, Φάρμακο, Παραλία, Μόλυνση, Γιατρός, Θανατηφόρος Ιος, 
Κυβέρνηση, Εξοχή, Απόδραση.



Ξεκίνα τη δική σου ιστορία 
μυστηρίου...
Φτιάξε τη δική σου ιστορία μυστηρίου που  
θα διαλευκάνεις ως μέλος της Λέσχης 
Μυστηρίου !

Ο Γάτσον έτρωγε το αγαπημένο του 

φαγητό, όταν ξαφνικά άκουσε έναν ήχο. 

Έμοιαζε με...
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Εάν είσαι κι εσύ στην ίδια φάση με τον αδελφό ή την αδελφή σου,  
τότε ο Ντιέγκο και η Τζούλια έχουν κάτι να σου πουν…
Το να έχεις αδέλφια είναι κάτι το υπέροχο, αλλά κάποιες φορές 
μπορεί να μην τα πηγαίνετε καλά μεταξύ σας… Σας συγκεντρώσαμε 
λοιπόν μερικές αδελφικές συμβουλές για να χτίσετε μια μοναδική  
σχέση που θα σας συντροφεύει για πάντα. 

Συμβουλές επιβίωσης για αδέλφια

Συμβουλή 1

Κάτι που εσένα σου φαίνεται ασήμαντο για τον 

άλλον μπορεί να έχει μεγάλη σημασία. Μάθε να ακούς 

και να σέβεσαι τον άλλο όπως θα ήθελες 

να κάνει κι εκείνος για σένα.
Συμβουλή 2Δημιούργησε 

αναμνήσεις με τα αδέλφια 

σου. Κάντε κάτι μαζί, βγάλτε 

φωτογραφία, και, όταν θα 

είστε τσακωμένοι, θα κοιτάτε 

αυτή τη χαρούμενη στιγμή 
και θα τα ξεχνάτε  όλα!

Συμβουλή 4

Να σέβεσαι 

την ιδιωτικότητα, 

τα πράγματα και τα 

παιχνίδια των αδελφών 

σου. Θα σου άρεσε  

να ψαχουλεύουν  

τα δικά σου; 

Συμβουλή 3

Το να έχεις αδέλφια σημαίνει ότι 

μπορείς να παίξεις οποιαδήποτε στιγμή, 

όπου κι αν είσαι. Θα είναι η «σίγουρη» 

παρέα σου! Είστε η καλύτερη ομάδα 

μαζί!

Συμβουλή 5

Εάν δεν πιάσει κανένα από 

τα παραπάνω και θέλεις ακόμα 

να τσακωθείτε δίχως αύριο, πάρε 

βαθιές ανάσες, χοροπήδα, βάλε 

μουσική, βγες μια βόλτα και 

ξανασκέψου το…
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Λέσχη Μυστηρίου από... σπίτι!

Συμβουλή 2Δημιούργησε 
αναμνήσεις με τα αδέλφια 

σου. Κάντε κάτι μαζί, βγάλτε 

φωτογραφία, και, όταν θα 

είστε τσακωμένοι, θα κοιτάτε 

αυτή τη χαρούμενη στιγμή 
και θα τα ξεχνάτε  όλα!

 Θέλεις να διοργανώσεις το τέλειο 
detective party; Κόψε το δίπλωμα 
ντετέκτιβ που θα βρεις στο τέλος του 
βιβλίου δραστηριοτήτων και δώσε  
το σε όποιον κάνει τον καλύτερο χρόνο 
και σκορ στο παρακάτω παιχνίδι!  
Καλή διασκέδαση!

Θα χρειαστείς:

Μια λεκάνη ή ένα κουτί
Άμμο ή ρύζι
Λουκέτα
Ετικέτες
Διάφορα μικρά παιχνίδια

Εύκολη εκδοχή
Κρύψε μέσα στη λεκάνη την οποία  
θα έχεις γεμίσει με ρύζι ή άμμο όλα 
τα μικρά παιχνίδια. Στη συνέχεια 
βάλε τους φίλους σου να τα βρουν  
και κράτα χρόνο. Όποιος τα βρει 
όλα πιο γρήγορα, κερδίζει  
το δίπλωμα ντετέκτιβ!

Για ππροχωρημένους
Πρώτα κολλάς ετικέτες στα 
αντίστοιχα κλειδιά και λουκέτα  
και στη συνέχεια κρύβεις τα κλειδιά 
σε διάφορα σημεία του σπιτιού.  

Τα λουκέτα τα βάζεις μέσα  
στη λεκάνη με το ρύζι. Σε κάθε 
λουκέτο υπάρχει ένα χαρτάκι  
με ένα στοιχείο για το δωμάτιο  
όπου κρύβεται το κλειδί.
Για παράδειγμα, αν κρύψεις  
το κλειδί 1 στο σαλόνι, τότε  
στο λουκέτο με τον αριθμό 1 
μπορείς να γράψεις σαν αίνιγμα:  
Δεν αρέσει σε όλους να κοιμούνται 
στον καναπέ.. 

Όποιος βρει πρώτος τα 
περισσότερα κλειδιά κερδίζει! 
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1. Πόσα ζωάκια χρειάζονται 

για να στείλουν ένα μέιλ;

2. Τι ΔΕΝ θα πρέπει  

να έχει ένας ισχυρός  

κωδικός ασφαλείας;

3. Κάποιος που δεν γνωρίζεις  

σου κάνει αίτημα φιλίας  

στο διαδίκτυο.  

Τι πρέπει να κάνεις;

4. Βλέπεις ένα βίντεο στο κινητό και ξαφνικά σου 

ανοίγει ένα «παράθυρο» που σου λέει να πατήσεις 

πάνω σε έναν σύνδεσμο. Τι πρέπει να κάνεις;

Μαθήματα τεχνολογίας 
με τον Ντιέγκο

Λατρεύω την τεχνολογία αλλά  
πρέπει να τη χρησιμοποιούμε  
με σύνεση. Εσύ πόσα ξέρεις  

από υπολογιστές, τεχνολογία  
και ασφάλεια στο  

διαδίκτυο;

Λύσεις: 1. Ένα παπάκι μόνο! (@), 2. Την ημερομηνία γέννησής μας 
 ή το όνομά μας, 3. Να μην τον αποδεχτείς εφόσον δεν τον γνωρίζεις. 
4. Να το κλείσεις γιατί ίσως είναι βλαβερό για το τηλέφωνο ή σε 
οδηγήσει σε περιεχόμενο μη κατάλληλο για την ηλικία σου.



Μην τρομάζεις! Δεν θα αποκλειστείς από τη Λέσχη Μυστηρίου  
αν δεν περάσεις το παρακάτω τεστ αντιγραφής! Βάλε τα δυνατά σου!

Aστυνομικό σκίτσο!
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1.  Πριν φύγω από το σπίτι πάντα 1.  Πριν φύγω από το σπίτι πάντα 
θυμάμαι να πάρω μαζί μου:θυμάμαι να πάρω μαζί μου:

• Μερικά σνακ.

• Το κινητό μου τηλέφωνο. 

• Ένα καθρεφτάκι.

•  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ να βγω από  
το σπίτι; Έχω τόσα πράγματα 
να κάνω, όπως το να πάρω  
έναν υπνάκο.

2. Στον ελεύθερό μου χρόνο:2. Στον ελεύθερό μου χρόνο:

•  Κοιμάμαι.

•  Λύνω υποθέσεις μυστηρίου  
με την παρέα μου.

•  Κάθομαι στον υπολογιστή  
ή παίζω στο κινητό.

• Διαβάζω ιστορίες μυστηρίου.

3. Με χαρακτηρίζει το ότι:3. Με χαρακτηρίζει το ότι:

• Δεν φοβάμαι ΤΙΠΟΤΑ.
 •  Ξέρω τα πάντα για τα gadgets 

και την τεχνολογία.
 •  Μπορεί να είμαι χαμηλών 

τόνων αλλά όταν έχω μια ιδέα 
προκαλεί εντύπωση.

•  Οι φίλοι μου με θεωρούν 
Καπετάν Φασαρία.

4.  Αν είχα να αντιμετωπίσω έναν 4.  Αν είχα να αντιμετωπίσω έναν 
ύποπτο, ως μέλος της Λέσχης ύποπτο, ως μέλος της Λέσχης 
Μυστηρίου:Μυστηρίου:

•  Θα ρωτούσα εύστοχες 
ερωτήσεις ώστε να καταλάβω 
αν λέει αλήθεια.

•  Θα έψαχνα τα προφίλ του 
στα κοινωνικά δίκτυα για 
περισσότερες πληροφορίες.

•  Θα προσπαθούσα να 
αφουγκραστώ πώς αισθάνεται 
– οι ύποπτοι νιώθουν ταραχή.

•  ΑΝ κάτι πάνω του μου 
τραβούσε την προσοχή θα 
ασχολούμουν, αλλιώς θα 
ξεκουραζόμουν μέχρι  
να έρθει η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
απειλή.

5. Το αρνητικό μου είναι:5. Το αρνητικό μου είναι:

•  Καμιά φορά χάνω την υπομονή 
μου και λέω ό,τι μου κατέβει.

•  Η προσοχή μου αποσπάται 
εύκολα, ειδικά αν περάσει μια 
ωραία σκυλίτσα από δίπλα μου.

•  Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι.  
Το μόνο αρνητικό είναι  
ο αδελφός μου!

 •  Έχω πολλές δυνατότητες αλλά 
σπάνια θα τις χρησιμοποιήσω. 

Ποιος χαρακτήρας  
της Λέσχης Μυστηρίου είσαι;

Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις και δες αν ταιριάζεις περισσότερο 
στην Τζούλια, στο Ντιέγκο, στον Σέργουφ ή στον Δόκτωρ Γάτσον!
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6.  Σε μια δύσκολη στιγμή:6.  Σε μια δύσκολη στιγμή: 

• Βασίζομαι στην πειθώ μου. 

• Κρύβομαι και προσεύχομαι να έχω πάρει μαζί μου  
    αρκετά σνακ. 

• Στην ανάγκη ΤΡΕΧΩ. 

• Όλο και κάτι θα σκεφτώ για να το ξεπεράσω.

• ______     • ______     • ______     •______

Δες σε ποιον μοιάζεις περισσότερο  
σύμφωνα με το σκορ σου!

Περισσότερα Κόκκινα: Περισσότερα Κόκκινα: ΣέργουφΣέργουφ
Έχεις την τάση να αντιλαμβάνεσαι 
πώς νιώθουν οι γύρω σου.  
Οι σκανταλιές και οι περιπέτειες 
έχουν την τάση να… σε έλκουν!  
Οι φίλοι σου σε αγαπούν γιατί 
είσαι δίπλα τους όταν σε 
χρειαστούν. Μπορείς να βρεις τη 
λύση σε ό,τι θελήσεις, αρκεί να 
βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει.

Περισσότερα Μπλε: Περισσότερα Μπλε: ΓάτσονΓάτσον
Έχεις πολλά ταλέντα, αλλά 
αυτό που λατρεύεις είναι το 
χουζούρεμα. Οι φίλοι σου σε 
αγαπούν γιατί, αν και δεν μιλάς 
πολύ, θα τους δώσεις τη συμβουλή 
σου όταν σ ’ το ζητήσουν και γιατί 
όταν έχεις όρεξη γίνεσαι η ψυχή 
της παρέας!

Περισσότερα Κίτρινα: Περισσότερα Κίτρινα: ΤζούλιαΤζούλια
Δεν φοβάσαι τίποτα! Σου αρέσει 
να προσέχεις την εμφάνισή σου. 
Έχεις τόση πειθώ που μπορείς 
να πουλήσεις ψυγείο σε Εσκιμώο! 
Με αυτούς που αγαπάς συχνά 
τσακώνεσαι αντί να το εκφράζεις, 
αλλά ξέρουν ότι έχεις χρυσή 
καρδιά.

Περισσότερα Πράσινα: Περισσότερα Πράσινα: ΝτιέγκοΝτιέγκο
Είσαι αυτό που λέμε 
«γκατζετάκιας». Οι φίλοι σου 
έρχονται σε εσένα γιατί ξέρουν 
ότι έχεις την απάντηση  
σε όποιο τεχνολογικό  
ζήτημα προκύπτει. 



Τεστ παρατηρητικότηταςΒρες 1 

διαφορετική 

φιγούρα.



Βρες τις 

5 διαφορές 

ανάμεσα στις 

εικόνες.

15



Τα αγαπημένα μπισκότα 
της Λέσχης Μυστηρίου

Αναρωτιέσαι συχνά πώς η Λέσχη Μυστηρίου βρίσκει την ενέργεια 
να μπαίνει σε νέες περιπέτειες; Σου έχουμε το μυστικό (Σσς)!
Η Μυστική συνταγή για τα μπισκότα Σέργουφ! Μην ανησυχείς…  
Η συγκεκριμένη συνταγή ΔΕΝ θυμίζει καθόλου τις καραμέλες ΚΑΠΙΓΚΟΥ!

Υλικά
310 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

220 γρ. καστανή ζάχαρη

1 κ. γ. αλάτι
1 κρόκο αβγού
1 ολόκληρο αβγό
2 κ. σ. κανέλα
225 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία 

δωματίου
(Οι λάτρεις της σοκολάτας μπορούν να 

προσθέσουν νιφάδες κουβερτούρας!)

Προετοιμασία:
Όλα μας τα υλικά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου.
Tip: Μπορείτε να αλέσετε τη ζάχαρη στο μπλέντερ για να γίνει πιο ψιλή  
και να γίνει καλύτερη η μείξη στο γλυκό σας!

•  Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε με το μίξερ τη ζάχαρη και το βούτυρο 
μέχρι το μείγμα μας να γίνει αφράτο και όμορφο. Δεν ξεχνάμε το μείγμα 
που μένει στα τοιχώματα του μπολ! Με μια σπάτουλα το προσθέτουμε  
στο υπόλοιπο μείγμα ώστε τίποτα να μην πάει χαμένο.

• Προσθέτουμε σταδιακά τα αβγά, την κανέλα και το αλάτι. Κάθε φορά 
που ρίχνουμε ένα υλικό περιμένουμε να ομογενοποιηθεί το μείγμα 
πριν ρίξουμε το επόμενο.
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•  Κοσκινίζουμε το αλεύρι και το προσθέτουμε σταδιακά στο μείγμα.  
Θέλουμε τα μπισκότα μας να βγουν όσο πιο αφράτα γίνεται! 
Σε αυτό το στάδιο μπορούμε να προσθέσουμε τις νιφάδες σοκολάτας  
και προσέχουμε να τις ανακατέψουμε απαλά με τη σπάτουλα.

•  Αφού η ζύμη έχει γίνει ομοιογενής, τη χωρίζουμε στα δύο και τυλίγουμε  
το κάθε κομμάτι με μια μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο για 
τουλάχιστον μία ώρα. (Μπορείτε να την αφήσετε και όλο το βράδυ  
για να είναι ευκολότερο να την επεξεργαστείτε).

•  Στη συνέχεια ρίχνουμε σε μια επιφάνεια αλεύρι και ανοίγουμε 
ομοιόμορφα τη ζύμη με έναν πλάστη· να φτάσει σε πάχος τα 5 εκατοστά 
περίπου. (Tip 1: Είναι σημαντικό να έχει ίσο πάχος η ζύμη μας, ώστε  
τα μπισκότα να ψηθούν σωστά. Tip 2: Καθώς ανοίγουμε τη ζύμη, 
πασπαλίζουμε με αλεύρι για να μην κολλάει).

•  Με ένα κουπάτ ή ένα ποτήρι κόβουμε τα μπισκοτάκια. 

•  Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C στον αέρα.

•  Βάζουμε σε ένα ταψάκι λαδόκολα και τα τοποθετούμε αραιά  
μεταξύ τους για να μην κολλήσουν.

•  Ψήνουμε για 10-15 λεπτά μέχρι να ροδοκοκκινίσουν.



Ένωσε τους αριθμούς

Τι λαχτάρησε πάλι ο Γάτσον; Ένωσε τις κουκκίδες, βρες τη λιχουδιά 
και στη συνέχεια χρωμάτισέ τη!
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ΛΈΣΧΗ ΜΥΣΤΗΡΊΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑ

Τώρα που διάβασες και έμαθες περισσότερα για τη Λέσχη Μυστηρίου, 
εξασκήθηκες σε διάφορα κουίζ, μυστήρια και δραστηριότητες,  

σου αξίζει να γίνεις κι εσύ επίτιμο μέλος της Λέσχης μας! 
Κόψε το δίπλωμα και... πού ξέρεις;  

Μπορεί να αναλάβεις την επόμενη υπόθεση!

Απονέμεται το παρόν  

δίπλωμα στ........

.............................................

.................................................

.....................................................

ως επίτιμο μέλος της Λέσχης μας! 

ΦΩ
ΤΟ

ΦΩ
ΤΟ



1414

9988

554422
11

33

ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΟΥ, 
ΦΩΝΑΞΕ ΤΟΝ…

77

1212 1313
1515

ΜΥΣΤΗΡΙΟ!ΕΔΩ ΜΥΡΙΖΕΙ…

66

1111

1010

Σε όλα τα βιβλιοπωλεία! Bρείτε μας!


