
* Ένα παραμύθι για όσους αγαπούν 
τις ρομαντικές μεταφυσικές περιπέτειες.

KIRKUS REVIEWS

* Η Ράιλι, που εμφανίστηκε ως 
φάντασμα στη μεγαλύτερη αδελφή της, 

την Έβερ, στο μυθιστόρημα ΑΙΩΝΙΑ 
ΔΙΚΗ ΣΟΥ της σειράς Οι Αθάνατοι, 

είναι η βασική ηρωίδα στη νέα σειρά 
της Άλισον Νόελ. Η εξυπνάδα 
και η ώριμη συμπεριφορά της 

θα κερδίσουν πολλές αναγνώστριες, 
οι οποίες θα αναζητήσουν με λαχτάρα 

τα επόμενα βιβλία με τις περιπέτειές της.
PUBLISHERS WEEKLY

* Με έντιμη και ειλικρινή φωνή, 
η Ράιλι αφηγείται τις περιπέτειές της 

και παρασύρει τους αναγνώστες 
σε ένα μακρινό τόπο, όπου 

τους ωθεί να επανεκτιμήσουν 
τη στάση τους απέναντι στη ζωή 

και να την αναπροσαρμόσουν. 
Η Άλισον Νόελ καταφέρνει 

έτσι να μιλήσει πολύ εύστοχα 
για τις ανησυχίες και τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι σήμερα.
SCHOOL LIBRARY JOURNAL

Η Ράιλι Μπλουμ το πήρε απόφαση 
ότι η μεταθανάτια ζωή είναι πολύ 
μοναχική όταν το μόνο που κάνεις 

είναι να δουλεύεις. Γι’ αυτό θέλει να πάει σ’ ένα 
μέρος όπου τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, 
με σκοπό να βρει τρόπο να επικοινωνήσει 
με την αδελφή της, την Έβερ. Φτάνοντας 
στη Χώρα των Ονείρων, μαθαίνει πως 
υπάρχουν δύο μέθοδοι για να στέλνεις 
όνειρα. Με το ονειρικό άλμα, μπορείς 
να πηδήξεις στο όνειρο κάποιου και 
να μοιραστείς ένα μήνυμα ή να πάρεις 
μέρος κι εσύ στο όνειρό του. 
Με την ύφανση ονείρων, μπορείς να 
κατασκευάσεις ένα ολόκληρο όνειρο σ’ ένα 
στούντιο και να το στείλεις. Αλλά η ύφανση 
ονείρων έχει απαγορευτεί χρόνια πριν και 
το στούντιο είναι κλειδωμένο. Η Ράιλι 
είναι αποφασισμένη να το ανοίξει και πάλι 
για να έρθει σε επαφή με την Έβερ. Θα καταφέρει, 
άραγε, να «μιλήσει» στην αδελφή της; 

Το τρίτο βιβλίο της υπέροχης σειράς 
με τις περιπέτειες της Ράιλι Μπλουμ.   
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SALTZER ALPIN 1.8/ράχη 1,7 cm / σελίδες 248

Από 12 ετών
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Η ΑΛΙΣΟΝ ΝΟΕΛ γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Καλιφόρνια. Τελειώνοντας 
το σχολείο και θέλοντας να γνωρίσει 
τον κόσμο, ταξίδεψε στην Ευρώπη 
και έζησε μερικά χρόνια στη Μύκονο. 
Επιστρέφοντας στην Αμερική, 
εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, 
όπου δούλεψε λίγο καιρό ως αεροσυνοδός. 
Μεταξύ αεροδρομίων και ξενοδοχείων 
έγραψε το πρώτο της μυθιστόρημα. 
Σήμερα ζει με τον άντρα της στην πόλη 
όπου γεννήθηκε και ασχολείται 
αποκλειστικά με τη συγγραφή. Τα εφηβικά 
βιβλία της έχουν βραβευτεί ή ήταν 
υποψήφια για πολλά βραβεία, όπως 
τα National Reader’s Choice Award, NYLA 
Book of Winter Award, TeensReadToo 5 
Star Gold Award, TeenReads, Best Books 
of 2007, Quill Award, YALSA Teen’s 
Top Ten κ.ά. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
κυκλοφορούν επίσης η εφηβική σειρά της 
με τίτλο Οι Αθάνατοι, το πρώτο βιβλίο 
της νέας εφηβικής σειράς Οι Κυνηγοί 
των Ψυχών, καθώς και τα δύο πρώτα 
βιβλία της σειράς Ράιλι Μπλουμ, ενώ
ετοιμάζονται και άλλα βιβλία.

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα της συγγραφέως: 
www.alysonnoel.com
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Μετάφραση:
Λυδία Κολυδά



Κυνηγός ψυχών: Κάποιος ο οποίος αναζητά τις χαμένες ψυχές 
που στοιχειώνουν το γήινο πεδίο και προσπαθεί να τις πείσει, κα-
λοπιάνοντάς τες, να διασχίσουν τη γέφυρα προς το Εδώ και Τώρα.
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Στην Ντόρις – την Έβερ της δικής μου Ράιλι!
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Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε 
παρά τον ίδιο το φόβο.

Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ
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Με το που αντίκρισα την Ορόρα, οι ώμοι μου βού-
λιαξαν, το πρόσωπό μου χαλάρωσε και έβγαλα 

ένα βαθύ αναστεναγμό ανακούφισης, γνωρίζοντας ότι 
είχα μια σύμμαχο, μια φίλη στο πλευρό μου. 

Ήμουν σίγουρη ότι όλα θα πήγαιναν καλά.
Ήταν ο τρόπος με τον οποίο τρεμόφεγγαν και 

έλαμπαν τα μαλλιά της, καθώς μεταμορφώνονταν 
από κίτρινα σε καφέ, σε μαύρα, σε κόκκινα και μετά 
αυτή η σειρά ξεκινούσε πάλι από την αρχή.

Το δέρμα της έκανε το ίδιο, μεταλλασσόταν από 
το πιο ανοιχτό άσπρο στο πιο σκούρο μαύρο και σε 
κάθε πιθανή, ενδιάμεση απόχρωση.

Και ο μανδύας της, ο πανέμορφος κίτρινος μαν-
δύας της, άστραφτε, λαμπύριζε και θρόιζε στα πό-
δια της σαν ένα πλήθος από διάττοντες αστέρες.

Μολονότι δεν την περνούσα πια για άγγελο, όπως 
είχα κάνει την πρώτη φορά που την είδα, εντούτοις 
το όλο λαμπερό θέαμα με ηρεμούσε πολύ.

Αλλά, όπως προέκυψε, είχα παρερμηνεύσει τα 
πάντα.

© Alyson Noёl, LLC, 2011/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2013



12 ΑΛΙΣΟΝ  ΝΟΕΛ

Μόλις έριξα μια ματιά στην αύρα της, μόλις πρό-
σεξα τον τρόπο με τον οποίο το συνηθισμένο, φω-
τεινό μοβ χρώμα της είχε θαμπώσει σε ένα πολύ πιο 
άτονο βιολετί, ε, λοιπόν, τότε κατάλαβα ότι βρισκό-
μασταν σε αντίπαλα στρατόπεδα.

Ήταν ακριβώς όπως μου είχε πει ο Μπόντι: είχα 
ένα σωρό εξηγήσεις να δώσω. Το τελευταίο Κυνήγι 
Ψυχών δε μου είχε ανατεθεί ακριβώς.

Κάρφωσα το βλέμμα μου στα πόδια μου, με το κε-
φάλι μου κατεβασμένο από ντροπή και τα απεριποίη-
τα ξανθά μαλλιά μου να κρέμονται χαλαρά μπροστά 
μου, καθώς πίεζα τον εαυτό μου να κρυφτεί πίσω 
τους. Χρησιμοποίησα εκείνες τις τελευταίες εναπο-
μείνασες στιγμές για να εκτελέσω μια ξέφρενη ανα-
ζήτηση ανάμεσα στις καλύτερες, πιο αληθοφανείς 
δικαιολογίες μου, προβάροντας την ιστορία μου νοε-
ρά, ξανά και ξανά, σαν πανικόβλητος ηθοποιός τη 
νύχτα της πρεμιέρας. 

Αν και είχα κάνει απλώς τη δουλειά μου ως Κυνη-
γός Ψυχών, όταν καλόπιασα και έπεισα ένα σωρό 
φαντάσματα να διασχίσουν τη γέφυρα προς το μέ-
ρος όπου ανήκαν, κανένας δεν μπορούσε να διαψεύ-
σει το γεγονός ότι μου είχαν πει να κάνω τα στραβά 
μάτια· να κοιτάξω τη δουλειά μου. Να μην ανακατευ-
τώ χώνοντας την κοντόχοντρη μύτη μου εκεί όπου 
δεν της έπεφτε εμφανής λόγος. 

Αλλά άκουσα;
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ΟΝΕΙΡΑ 13

Ε… όχι ακριβώς.
Αντί γι’ αυτό, όρμησα ολοταχώς σε ένα σωρό μπε-

λάδες. 
Ακολούθησα τον Μπόντι στη σκηνή, η πλάτη του 

ήταν τόσο άκαμπτη και τα χέρια του τόσο σφιγ-
μένα, που χαιρόμουν που δεν μπορούσα να δω το 
πρόσωπό του. Ωστόσο, αν χρειαζόταν να μαντέ-
ψω, θα έβαζα πρόθυμα στοίχημα ότι το στόμα του, 
απαλλαγμένο από το καλαμάκι που μασούλαγε συ-
νήθως όταν το Συμβούλιο δε βρισκόταν εκεί γύρω, 
ήταν σφιγμένο σχηματίζοντας μια λεπτή, βλοσυρή 
γραμμή, ενώ τα πράσινα μάτια του, που σκιάζο-
νταν από τις απίστευτα πυκνές βλεφαρίδες του, 
έλαμπαν και φεγγοβολούσαν καθώς σκεφτόταν διά-
φορους τρόπους για να απαλλαγεί μια και καλή 
από μένα.

Κρυφοκοίταξα κάτω από τις αφέλειές μου και πα-
ρακολούθησα την Ορόρα να παίρνει τη θέση της δί-
πλα στον Κλοντ, ο οποίος κάθισε δίπλα στον Σαμσόν, 
ο οποίος καθόταν ακριβώς δίπλα στη Σίλια, η οποία 
ήταν τόσο λεπτεπίλεπτη και μικροκαμωμένη, ώστε 
μπορούσε να μοιραστεί το χερούλι μιας πολυθρόνας 
με τον Ρόις χωρίς να χρειαστεί κανένας τους να κά-
νει κάποια παραχώρηση ή να μαλώσει για τη διεκ-
δίκηση των ίδιων εκατοστών χώρου. Και όταν τους 
είδα έτσι συγκεντρωμένους όλους, περιμένοντας να 
ακούσουν πώς ακριβώς θα προσπαθούσα να εξη-
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γηθώ, ε, λοιπόν, τότε θυμήθηκα την πιο σημαντική 
απόδειξη απ’ όλες. 

Το μοναδικό αδιαμφισβήτητο στοιχείο που δεν 
απαιτούσε καμία λεκτική επεξήγηση, αφού ήταν ακρι-
βώς εκεί, μέσα στη μέση και ορατό σε όλους.

Είχα τη λάμψη μου.
Για την ακρίβεια, γράψτε λάθος. Δεν ήταν απλώς 

η συνηθισμένη λάμψη μου. Ήταν κάτι πολύ πιο εντυ-
πωσιακό από αυτό. 

Ως ανταμοιβή για όλα αυτά που είχα καταφέρει, 
η λάμψη μου είχε σκουρύνει πολύ. Είχε μεταμορφω-
θεί απευθείας από κάτι που ξεκίνησε ως μια σχεδόν 
ανεπαίσθητη, αχνή πράσινη λάμψη σε μια… λοιπόν… 
κάπως πιο σκούρα πράσινη λάμψη. 

Εντάξει, μπορεί να μην ήταν τόσο δραστική η αλ-
λαγή, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που της έλειπε σε 
εφέ το αναπλήρωνε σε ουσία. 

Ας πούμε απλώς ότι δεν περνούσε απαρατήρητη.
Εξάλλου, την είχα δει εγώ.
Την είχε δει ο Μπόντι. 
Ακόμα και ο Μπάτερκαπ με είχε κοιτάξει καλά 

καλά και γάβγισε μερικές φορές, κουνώντας την ουρά 
του και στριφογυρίζοντας.

Κάτι που εξέλαβα ως ένα πολύ καλό σημάδι που 
υποδείκνυε ότι θα την έβλεπε και το Συμβούλιο. Και, 
απ’ όσο τους ήξερα, δεν τους ξέφευγε τίποτα. 

Χαλάρωσα, έδιωξα τα μαλλιά μου από το πρόσω-
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πό μου και σκέφτηκα: Πόσο άσχημα μπορεί να είναι 
τα πράγματα όταν η λάμψη μου έχει ένα τόσο ξεκά-
θαρο ανοιχτό πράσινο χρώμα;

Μετά όμως θυμήθηκα τι είχε πει ο Μπόντι για τις 
πράξεις μας και τις συνέπειές τους – για την ικανό-
τητα του Συμβουλίου να παίρνει κατά βούληση ό,τι 
δίνει. Επέμενε ότι, λόγω της ανικανότητάς μου να 
υπακούω σε εντολές, ήταν πολύ πιθανό ότι, όταν 
θα είχαμε τελειώσει, κανένας από τους δυο μας δε 
θα ξαναέλαμπε ποτέ. 

Ήξερα ότι έπρεπε να δράσω γρήγορα, να κάνω 
ό,τι χρειαζόταν για να δουν τα πράγματα από τη 
δική μου πλευρά, οπότε όρμησα ευθεία μπροστά. 

Δεν είχα καιρό για προβλήματα. Δεν είχα καιρό 
για χάσιμο.

Μόλις πριν από λίγο είχα μάθει κάτι καταπλη-
κτικό. Είχα ακούσει για κάποια μυστηριώδη διάστα-
ση όπου διαδραματίζονται όλα τα όνειρα και ήμουν 
αποφασισμένη να τη βρω.

Εξάλλου, ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι δεν μπορούσα 
να έχω εμπιστοσύνη στον Μπόντι. Το γεγονός ότι με 
θεωρούσε βάρος δεν ήταν κρυφό.

Σε τελευταία ανάλυση, ο κάθε άνθρωπος, ε… 
γράψτε λάθος, το κάθε φάντασμα κοιτούσε τον εαυ-
τό του. Έτσι, τον έσπρωξα απευθείας στην άκρη και 
βγήκα στο κέντρο της σκηνής. 

Εκείνος, από την έκπληξή του, έβγαλε μια άναρ-
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θρη κραυγή. Προσπάθησε να με διώξει. Αλλά άργη-
σε πάρα πολύ και εγώ ήμουν πάρα πολύ γρήγορη 
και, πριν μπορέσει να κάνει οτιδήποτε άλλο, στεκό-
μουν ήδη μέσα στα μούτρα του Συμβουλίου, παρα-
μερίζοντας τον όποιο φόβο είχε απομείνει.

Ο φόβος ήταν για τους δειλούς. Όσο γι’ αυτό, 
ήμουν σίγουρη.

Είχε έρθει η ώρα να τους πω τα πράγματα από 
τη δική μου οπτική γωνία.

Την ιστορία μου. Με το δικό μου τρόπο.
Ήμουν έτοιμη να ξεκινήσω, όταν πρόσεξα την 

αύρα της Ορόρα να θαμπώνει, ενώ ακολούθησαν 
και οι αύρες των υπόλοιπων μελών του Συμβου λίου. 
Σκοτείνιασαν με έναν τρόπο που έκανε το στόμα 
μου να στεγνώσει και το λαιμό μου να σφιχτεί τόσο 
πολύ, που οι λέξεις κόλλησαν μέσα στο λαρύγγι μου. 

Στεκόμουν τρέμοντας. Άφωνη. Παρακολουθού-
σα τον Μπόντι, τον οδηγό μου, το μοναδικό άνθρω-
πο που είχε καθήκον να με βοηθάει, να κουνάει το 
κεφάλι του και να χαμογελά χαιρέκακα. Δεν άφηνε 
καμία αμφιβολία μέσα στο μυαλό μου για το πόσο 
απολάμβανε να με βλέπει να την πατάω.

© Alyson Noёl, LLC, 2011/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2013



2

Πριν το καταλάβω καλά καλά, ο Μπόντι πήδηξε 
ακριβώς μπροστά μου και είπε: «Γεια!»

Το συνόδευσε με ένα εκτυφλωτικό χαμόγελο που 
προέβαλλε τα λακκάκια του και έκανε τα μάτια του 
να λάμπουν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στη συ-
νέχεια μετατοπίστηκε με έναν τρόπο που επέτρε-
ψε σε ένα τσουλούφι καστανά κυματιστά μαλλιά να 
πέσουν ξεδιάντροπα μέσα σ’ αυτά τα μάτια και να 
μπλεχτούν με τις απίστευτα πυκνές βλεφαρίδες του, 
μόνο και μόνο για να μπορέσει να διώξει τη φράντζα 
από το πρόσωπό του και να χαμογελάσει ξανά.

Ήταν μια χολιγουντιανή κίνηση.
Επιδέξια. 
Επιφανειακή.
Κίβδηλη (ευχαριστώ, ημερολόγιο της μιας καινού-

ριας λέξης την ημέρα) κατά το χειρότερο τρόπο.
Από εκείνες τις κινήσεις που ή θα κάνουν την καρ-

διά σου να φτερουγίσει ή θα σε κάνουν να ξεράσεις. 
Και βλέποντας τον Μπόντι να την κάνει, ε, λοιπόν, 
απλώς ένιωσα περίεργα.
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Ωστόσο, όταν η κίνηση δεν του απέφερε την αντί-
δραση που ήλπιζε, όταν τα μέλη του Συμβουλίου δεν 
έπεσαν ξερά, εκείνος έκανε στροφή εκατόν ογδόντα 
μοιρών, καθάρισε τη φωνή του και τους κοίταξε κα-
τάματα, προφέροντας ένα «Γεια σας» που ακούστη-
κε πολύ σοβαρό.

Για να είμαι ειλικρινής, είχα ντραπεί λίγο από τους 
δύο χαιρετισμούς, αλλά, πριν μπορέσω να κάνω οτι-
δήποτε για να τον σταματήσω, εκείνος είπε: «Όπως 
ξέρετε, η Ράιλι, ο Μπάτερκαπ κι εγώ αντιμετωπίσα-
με πρόσφατα κάτι μικρούς μπελάδες και…»

Άρχισε να φλυαρεί.
Πόσο φλυαρούσε, αδελφάκι μου!
Φλυαρούσε με έναν τρόπο που στ’ αυτιά μου ηχού-

σε μόνο ένα μάτσο μπλα, μπλα, μπλα. 
Φλυαρούσε με έναν τρόπο που μου προκαλούσε 

ίλιγγο και ζαλάδα. 
Φλυαρούσε με έναν τρόπο που δεν ήταν διόλου 

αποτελεσματικός – τουλάχιστον όχι όσον αφορούσε 
το Συμβούλιο. Και ήξερα ότι έπρεπε να τον σταμα-
τήσω πριν χειροτερέψουν τα πράγματα. Έτσι, μό-
λις έκανε μια παύση, πετάχτηκα στη μέση και είπα: 
«Νομίζω ότι αυτό που εννοεί ο Μπόντι είναι…»

Εκείνος γύρισε προς το μέρος μου και με κοίταξε 
καλά καλά, από τη μια με θυμό και από την άλλη με 
έντρομη δυσπιστία. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για 
να με σταματήσει. Ούτε κατά διάνοια. 
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Ωστόσο, πριν προλάβω να ξεκινήσω καν, ο Ρόις, 
με τα σκούρα κυματιστά μαλλιά, το λείο μελαψό δέρ-
μα και τα λαμπερά πράσινα μάτια που ισοδυναμού-
σαν με το είδος του ωραίου παρουσιαστικού που 
σου κόβει την ανάσα και συνήθως βλέπεις αποκλει-
στικά στην οθόνη του κινηματογράφου, είπε: «Αρ-
κετά, Ράιλι». 

Πάγωσα. Έτρεμα να κοιτάξω τον Μπόντι. Έτρε-
μα να κοιτάξω τον οποιονδήποτε. Αυτές οι δύο 
απλές λέξεις με σταμάτησαν άμεσα. Ούτε μία φορά 
στα, σχεδόν στα όρια του γελοίου, σύντομα δώ-
δεκα χρόνια της ζωής μου δεν είχα ακούσει αυτή 
τη φράση να χρησιμοποιείται για οτιδήποτε άλλο 
παρά για να με αποτρέψει από κάποιου είδους συ-
μπεριφορά που κάποιος ενήλικας έβρισκε εξαιρε-
τικά ενοχλητική. 

Ακολούθησε μια παύση αμηχανίας, την οποία διέ-
κοψε η Σίλια, που στεκόταν δίπλα στον Ρόις. Η συνη-
θισμένη κυανή λάμψη της είχε αρχίσει να ακτινοβο-
λεί για μια ακόμα φορά σε όλη της την ένταση, όταν 
είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσεις. Δεν υπάρ-
χει λόγος να σκαρφιστείς δικαιολογίες ή να μας εξη-
γήσεις. Τα έχουμε δει όλα».

Κούνησα το κεφάλι. Ξεροκατάπια. Ήταν το μόνο 
πράγμα που μπορούσα να κάνω. 

Το βλέμμα μου διασταυρώθηκε με τα σκούρα βιο-
λετί μάτια του Σαμσόν, τη στιγμή που τα χέρια του 
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γαντζώνονταν στα δεξιά και στ’ αριστερά του κα-
θίσματός του.

«Ενήργησες από μόνη σου. Ενήργησες ξεροκέφα-
λα, παράλογα, αγνόησες τις οδηγίες του Μπόντι και 
έθεσες και τους δυο σας σε μεγάλο κίνδυνο». Σηκώ-
θηκε και στάθηκε άκαμπτος μπροστά μου. «Στο μέλ-
λον απαιτούμε να μας συμβουλεύεσαι πριν κάνεις 
του κεφαλιού σου. Ανεξάρτητα από το πού μπορεί 
να βρεθείς στο γήινο πεδίο, δεν πρέπει να ξεχάσεις 
ποτέ ότι βρισκόμαστε μόλις ένα τηλεπαθητικό μή-
νυμα μακριά».

Έριξε μια αυστηρή ματιά σ’ εμένα αλλά και στον 
Μπόντι. Ήμασταν κοκαλωμένοι και οι δυο μας, δί-
χως να ξέρουμε ακριβώς τι να κάνουμε, όταν η Ορό-
ρα είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να μας φοβάσαι. Εί-
μαστε εδώ για να σου προσφέρουμε καθοδήγηση, 
υποστήριξη και βοήθεια, αν νιώσεις ότι το χρειά-
ζεσαι. Και παρόλο που ξέρω ότι λαχταράς να προ-
χωρήσεις παραπέρα, πρέπει να γνωρίζεις ότι κάθε 
αποστολή έχει επιλεγεί προσεκτικά για να συμβαδί-
ζει με το επίπεδο της προόδου σου». Κάρφωσε το 
βλέμμα της στο δικό μου για να βεβαιωθεί ότι κατά-
λαβα και κατόπιν πρόσθεσε: «Ωστόσο, κατάφερες 
και πάλι να επιτύχεις εκεί όπου πολλοί άλλοι Κυνη-
γοί Ψυχών έχουν αποτύχει. Συγχαρητήρια».

Ο Μπόντι μαλάκωσε, ενώ από τα χείλη μου ξέφυγε 
μια ριπή αέρα που δεν ήξερα καν ότι κρατούσα τόση 
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ώρα. Και όταν χαμήλωσα το βλέμμα μου στον Μπά-
τερκαπ, τον παρακολούθησα να σηκώνει ψηλά τον 
πισινό του και να ξεσπάει σε μια βροχή από κουνή-
ματα πέρα-δώθε – μια υπερβολική δόση εξυπνάδας. 
Έπιασα τον εαυτό μου να εύχεται να σταματήσει.

Δεν υπήρχε λόγος να το παρακάνουμε. Όχι όταν 
μόλις με είχε παραδεχτεί –όχι, γράψτε λάθος–, όχι 
όταν μόλις με είχε συγχαρεί η Ορόρα, που ήμουν σχε-
δόν σίγουρη ότι ήταν η βασίλισσα του Συμβουλίου.

Είχα θέσει τον εαυτό μου σε κίνδυνο. Είχα πάρει 
μεγάλα ρίσκα. Είχα κάνει ακριβώς το αντίθετο από 
αυτό που με είχε διατάξει ο Μπόντι – και κοιτάξτε 
πού με είχε οδηγήσει αυτό: 

Να λάμπω μπροστά στο Συμβούλιο.
Να δέχομαι γενναιόδωρα σπουδαίους επαίνους. 
Συγχαρητήρια!
Η λέξη στριφογύριζε μέσα στο μυαλό μου.
Δεν είχα μπλέξει. Όλα ήταν μια χαρά. Για την ακρί-

βεια, ήταν καλύτερα από μια χαρά. Για μια ακόμα 
φορά είχα επιτύχει εκεί όπου άλλοι είχαν αποτύχει. 

Το ήξερα εγώ.
Το ήξερε το Συμβούλιο. 
Και η λάμψη μου το αποδείκνυε.
Ο Μπόντι ήταν που έπρεπε να αλλάξει τη στάση 

του. Εγώ είχα κατακτήσει την κορυφή. 
Απολάμβανα την επιτυχία μου, ζώντας τον έπαι-

νο ξανά και ξανά. 
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Τις σκέψεις μου διέκοψε η μελωδική φωνή της Ορό-
ρα, καθώς πρόσθεσε: «Είναι φανερό ότι στο μέλλον 
θα χρειαστείς μεγαλύτερες προκλήσεις, οπότε θα κά-
νουμε ό,τι μπορούμε για να σου τις προσφέρουμε». 

Κούνησα το κεφάλι μου και έδωσα στο πρόσωπό 
μου την τέλεια έκφραση ταπεινότητας, αφήνοντας 
το χορό θριάμβου για αργότερα. 

Σύντομα, την προσοχή μου έκλεψε ο Κλοντ, ο 
οποίος, πασπατεύοντας με τα μακριά, αδύνατα δά-
χτυλά του την ατημέλητη γενειάδα που έφτανε μέ-
χρι τη μέση του, είπε: «Επομένως, ενόψει όλων των 
επιτευγμάτων σου, συμφωνήσαμε ότι εσείς οι δύο 
χρειάζεστε ένα διάλειμμα». 

Κοίταξα φευγαλέα τον Μπόντι, ρίχνοντας μια 
λοξή ματιά στα ολοκαίνουρια αθλητικά παπούτσια, 
που ήμουν σίγουρη ότι είχε εμφανίσει μόνο και μόνο 
γι’ αυτή τη συνάντηση, στο σκούρο τζιν παντελόνι, 
που μαζευόταν γύρω από τους αστραγάλους του σε 
στιλ κουλ τύπου, στο φαρδύ, γαλάζιο πουλόβερ του, 
που κάλυπτε την αδύνατη σιλουέτα του, και ανέβη-
κα προς τα πάνω, μέχρι το απίστευτα χαριτωμένο 
πρόσωπό του, το θέαμα του οποίου και μόνο μου 
δημιουργούσε έναν κόμπο και μια κάψα στο λαιμό, 
ενώ ένα απρόβλεπτο κύμα νοσταλγίας για όλα όσα 
είχαμε μοιραστεί απειλούσε να με καταπιεί ολόκληρη. 

Όσο κι αν λαχταρούσα έναν καινούριο οδηγό (πά-
νω-κάτω από την πρώτη φορά που συναντήθηκα 
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με τον Μπόντι), εκεί που ήμουν έτοιμη να τον απο-
κτήσω… ε, λοιπόν, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι 
οι μέρες μας ως Κυνηγοί Ψυχών θα τελείωναν τόσο 
γρήγορα. Έπειτα από αυτή τη συνάντηση μπορεί να 
μην ξαναβλέπαμε ποτέ ο ένας τον άλλο.

Για κάποιον περίεργο λόγο, αυτή η σκέψη δε μου 
προκαλούσε το είδος της χαράς που θα περίμενα. 
Αν μη τι άλλο, έκανε ακριβώς το αντίθετο. Με έκανε 
να αισθάνομαι μπερδεμένη και λίγο κενή. 

Αλλά, όπως προέκυψε, έκανα λάθος.
Μεγάλο λάθος.
Το Συμβούλιο είχε άλλα στο μυαλό του.
«Κάντε ένα διάλειμμα από το Κυνήγι Ψυχών», είπε 

η Ορόρα, γνέφοντας με έναν τρόπο που έκανε τα 
μαλλιά της να χορεύουν και να στροβιλίζονται. «Πάρ-
τε λίγο χρόνο για να χαλαρώσετε και να διασκεδά-
σετε».

Το πρόσωπό μου συσπάστηκε. Δεν ήμουν σίγου-
ρη πώς να το εκλάβω αυτό. 

Εννοώ, δε με είχαν μόλις συγχαρεί;
Και αυτού του είδους ο έπαινος δε σήμαινε ότι θα 

μπορούσα να πηδήξω μερικές βαθμίδες και να προ-
χωρήσω στην κατηγορία των μεγάλων, τρομακτικών 
φαντασμάτων με τα οποία ασχολούνταν οι έμπει-
ροι Κυνηγοί Ψυχών;

Η Σίλια με διαφώτισε. 
«Αν και είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι με την 
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απόδοσή σου, Ράιλι, και ενώ είναι εμφανές ότι θα 
πρέπει να βρούμε μεγαλύτερες προκλήσεις για σένα, 
πιστεύουμε ότι θα σου έκαναν καλό λίγες διακοπές». 
Τα μικροσκοπικά χέρια της πετάριζαν στη μέση της, 
ίδια με κολιμπρί μπροστά σε ταΐστρα. «Και όταν θα 
έχεις αναζωογονηθεί αρκετά, θα χαρούμε να στεί-
λουμε εσένα και τον Μπόντι στην επόμενη αποστο-
λή σας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τον τρόπο 
με τον οποίο συνεργάζεστε. Είναι φανερό ότι βγάζε-
τε ο ένας τον καλύτερο εαυτό του άλλου».

Έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Και μιλάω για τη 
φάση που μένεις με γουρλωμένα μάτια και το σα-
γόνι σου έχει φτάσει στο πάτωμα. Εννοώ, σοβαρά; 
Βγάζουμε ο ένας τον καλύτερο εαυτό του άλλου; Μή-
πως αστειευόταν; Είχε κάποιος από αυτούς επιθεω-
ρήσει πραγματικά το αρχειακό υλικό με τον Μπό-
ντι και εμένα να προσπαθούμε να συνεργαστούμε;

Το μόνο που κάναμε ήταν να τσακωνόμαστε!
Και να διαφωνούμε. 
Και να κοντράρουμε επίτηδες ο ένας τον άλλο σε 

κάθε ευκαιρία που μας δινόταν.
Οι μοναδικές φορές που κάναμε κάτι από κοινού, 

σηκώναμε τα μανίκια και παραμερίζαμε τις τεράστιες 
και ποικίλες διαφορές μας, ήταν όταν τα πράγματα 
είχαν ξεφύγει τόσο πολύ, που δεν είχαμε άλλη επι-
λογή παρά να βασιστούμε ο ένας στον άλλο.

Προφανώς, όμως, αυτό δεν ήταν ούτε η αρχή. 
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Α, όχι, δεν είχαμε τελειώσει ούτε κατά διάνοια, για-
τί εκεί που εγώ παρέπαια ακόμη, ο Ρόις πετάχτη-
κε και είπε: «Όσο εμείς θα διαλέγουμε την επόμε-
νη αποστολή σας, εσύ και ο Μπόντι, και, ναι, ακόμα 
και εσύ, Μπάτερκαπ» –τα μάτια του Ρόις πέταξαν 
σπίθες όταν ο Μπάτερκαπ, στο άκουσμα του ονό-
ματός του, έγλειψε τα σαγόνια του και κούνησε πάλι 
τα πισινά του– «καλά θα κάνετε να απολαύσετε την 
άδειά σας. Να περάσετε λίγο χρόνο με την οικογέ-
νειά σας. Να επισκεφτείτε φίλους. Το σημαντικό εί-
ναι να ξεκουραστείτε και να γεμίσετε τις μπαταρίες 
σας. Μην ανησυχείτε, θα σας βρούμε όταν έρθει ο 
καιρός για την επόμενη αποστολή σας. Για την ώρα, 
όμως, απαλλάσσεστε».

Απαλλαγμένοι.
Ελεύθεροι.
Αναμφισβήτητα απολυμένοι.
Παρ’ όλα αυτά, αν και είχα ακούσει κάθε λέξη, 

το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να στέκομαι 
απλώς εκεί και να κοιτάζω σαν χαζή, παρακολου-
θώντας τον Μπόντι και τον Μπάτερκαπ να πετά-
γονται στην άλλη άκρη της σκηνής και να τρέχουν 
σαν τρελοί ως την πόρτα. Ξαφνικά, παρέλυσα από 
τη φρικτή διαπίστωση ότι εκείνοι είχαν να πάνε σε 
άλλα, καλύτερα μέρη.

Το Συμβούλιο είχε εξαφανιστεί – ένα μόνο πουφ και 
είχαν γίνει καπνός. Και ξέροντας ότι το να συνεχίσω 
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να στέκομαι εκεί πολλή ώρα, αφότου όλοι οι άλλοι θα 
είχαν εγκαταλείψει το χώρο, ήταν αστείο (για να μην 
πω αξιολύπητο), κρέμασα χαμηλά το κεφάλι μου και 
εντόπισα τα ίχνη του Μπόντι και του Μπάτερκαπ.

Η θλιβερή αλήθεια γύρω από την ύπαρξή μου ξε-
τυλίχθηκε μπροστά μου: μπορεί να είχα αριστεύσει 
στο Κυνήγι Ψυχών, αλλά, όσον αφορούσε τη μετα-
θανάτια ζωή, ήμουν πλήρης αποτυχία.

Η κοινωνική μου ζωή ήταν ακόμα πιο πεθαμένη 
από εμένα.

Δεν είχα κανένα φίλο. Κανένα χόμπι. Κανένα μέ-
ρος να πάω εκτός από το δωμάτιό μου.

Και μπορεί να είναι αλήθεια ότι οι γονείς και οι 
παππούδες μου ήταν Εδώ, αλλά είναι επίσης αλή-
θεια ότι ήταν απασχολημένοι με τις δικές τους με-
ταθανάτιες ζωές.

Το Εδώ και Τώρα δεν έμοιαζε σε τίποτα με το γήι-
νο πεδίο. Δε χρειαζόμουν κανέναν για να πληρώσει 
τους λογαριασμούς μου, να ετοιμάσει τα γεύματά 
μου, να υπογράψει τις απουσίες μου από το σχο-
λείο, να με πηγαινοφέρνει με το αυτοκίνητο ή γενικά 
να με φροντίζει στον τομέα στέγης, σίτισης και χρη-
μάτων. Όλα όσα μπορεί να ήθελα και/ή να χρειαζό-
μουν μπορούσα να τα αποκτήσω κάνοντας απλώς 
μια ευχή – που σήμαινε ότι πέρα από το ότι θα περ-
νούσαν για να δουν τι κάνω και να πουν ένα γεια, οι 
δικοί μου δεν ήταν πια υπεύθυνοι για μένα.

© Alyson Noёl, LLC, 2011/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2013
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Εκείνοι είχαν προχωρήσει παραπέρα. 
Και η αξιοθρήνητη αλήθεια ήταν ότι, απ’ όσο είχα 

δει, οι παππούδες μου ήταν πολύ πιο δημοφιλείς 
από μένα. 

Πέρασα με φόρα μέσα από την πόρτα και πετά-
χτηκα έξω, αποφασισμένη να κάνω τα πάντα για να 
αποκτήσω μια μεταθανάτια ζωή.

© Alyson Noёl, LLC, 2011/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2013



* Ένα παραμύθι για όσους αγαπούν 
τις ρομαντικές μεταφυσικές περιπέτειες.

KIRKUS REVIEWS

* Η Ράιλι, που εμφανίστηκε ως 
φάντασμα στη μεγαλύτερη αδελφή της, 

την Έβερ, στο μυθιστόρημα ΑΙΩΝΙΑ 
ΔΙΚΗ ΣΟΥ της σειράς Οι Αθάνατοι, 

είναι η βασική ηρωίδα στη νέα σειρά 
της Άλισον Νόελ. Η εξυπνάδα 
και η ώριμη συμπεριφορά της 

θα κερδίσουν πολλές αναγνώστριες, 
οι οποίες θα αναζητήσουν με λαχτάρα 

τα επόμενα βιβλία με τις περιπέτειές της.
PUBLISHERS WEEKLY

* Με έντιμη και ειλικρινή φωνή, 
η Ράιλι αφηγείται τις περιπέτειές της 

και παρασύρει τους αναγνώστες 
σε ένα μακρινό τόπο, όπου 

τους ωθεί να επανεκτιμήσουν 
τη στάση τους απέναντι στη ζωή 

και να την αναπροσαρμόσουν. 
Η Άλισον Νόελ καταφέρνει 

έτσι να μιλήσει πολύ εύστοχα 
για τις ανησυχίες και τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι σήμερα.
SCHOOL LIBRARY JOURNAL

Η Ράιλι Μπλουμ το πήρε απόφαση 
ότι η μεταθανάτια ζωή είναι πολύ 
μοναχική όταν το μόνο που κάνεις 

είναι να δουλεύεις. Γι’ αυτό θέλει να πάει σ’ ένα 
μέρος όπου τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, 
με σκοπό να βρει τρόπο να επικοινωνήσει 
με την αδελφή της, την Έβερ. Φτάνοντας 
στη Χώρα των Ονείρων, μαθαίνει πως 
υπάρχουν δύο μέθοδοι για να στέλνεις 
όνειρα. Με το ονειρικό άλμα, μπορείς 
να πηδήξεις στο όνειρο κάποιου και 
να μοιραστείς ένα μήνυμα ή να πάρεις 
μέρος κι εσύ στο όνειρό του. 
Με την ύφανση ονείρων, μπορείς να 
κατασκευάσεις ένα ολόκληρο όνειρο σ’ ένα 
στούντιο και να το στείλεις. Αλλά η ύφανση 
ονείρων έχει απαγορευτεί χρόνια πριν και 
το στούντιο είναι κλειδωμένο. Η Ράιλι 
είναι αποφασισμένη να το ανοίξει και πάλι 
για να έρθει σε επαφή με την Έβερ. Θα καταφέρει, 
άραγε, να «μιλήσει» στην αδελφή της; 

Το τρίτο βιβλίο της υπέροχης σειράς 
με τις περιπέτειες της Ράιλι Μπλουμ.   
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SALTZER ALPIN 1.8/ράχη 1,7 cm / σελίδες 248

Από 12 ετών

Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Ι  Ε Μ Ε Ι Σ  Π Α Ν Τ Α  Σ '  Ε Π Α Φ Η

Η ΑΛΙΣΟΝ ΝΟΕΛ γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Καλιφόρνια. Τελειώνοντας 
το σχολείο και θέλοντας να γνωρίσει 
τον κόσμο, ταξίδεψε στην Ευρώπη 
και έζησε μερικά χρόνια στη Μύκονο. 
Επιστρέφοντας στην Αμερική, 
εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, 
όπου δούλεψε λίγο καιρό ως αεροσυνοδός. 
Μεταξύ αεροδρομίων και ξενοδοχείων 
έγραψε το πρώτο της μυθιστόρημα. 
Σήμερα ζει με τον άντρα της στην πόλη 
όπου γεννήθηκε και ασχολείται 
αποκλειστικά με τη συγγραφή. Τα εφηβικά 
βιβλία της έχουν βραβευτεί ή ήταν 
υποψήφια για πολλά βραβεία, όπως 
τα National Reader’s Choice Award, NYLA 
Book of Winter Award, TeensReadToo 5 
Star Gold Award, TeenReads, Best Books 
of 2007, Quill Award, YALSA Teen’s 
Top Ten κ.ά. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
κυκλοφορούν επίσης η εφηβική σειρά της 
με τίτλο Οι Αθάνατοι, το πρώτο βιβλίο 
της νέας εφηβικής σειράς Οι Κυνηγοί 
των Ψυχών, καθώς και τα δύο πρώτα 
βιβλία της σειράς Ράιλι Μπλουμ, ενώ
ετοιμάζονται και άλλα βιβλία.

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα της συγγραφέως: 
www.alysonnoel.com


