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ÌåôÜöñáóç:
Ευγενία Κολυδά
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Αυτό το βιβλίο είναι ένας γρίφος.
Αποκρυπτογραφήστε, αποκωδικοποιήστε και ερμηνεύστε.

Ψάξτε και αναζητήστε.
Αν αξίζετε, θα βρείτε.
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90 μέρες.
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ΜΙΚΡΗ ΑΛΙΣ ΤΣΟΠΡΑ
Οικία Τσόπρα, Γκανγκτόκ, Σικίμ, Ινδία

«Ταρκί, Ταρκί, Ταρκί…»
Τα σύννεφα γλιστρούν στα ιμαλάια με τον ήλιο να αντανα-

κλάται στις χιονισμένες πλαγιές τους. Το Κανγκτσενγιούνγκα, το
τρίτο ψηλότερο βουνό του κόσμου, δεσπόζει πάνω από την πόλη.
οι κάτοικοι ακολουθούν την καθημερινή ρουτίνα τους – δου-
λεύουν, ψωνίζουν, τρώνε, πίνουν, διδάσκουν, μαθαίνουν, γελούν,
χαμογελούν. Εκατό χιλιάδες γαλήνιες, ανυποψίαστες ψυχές.

η μικρή Άλις βαδίζει στο γρασίδι στο πίσω μέρος του σπι-
τιού της περπατώντας καμαρωτά, με τα χορτάρια να γαργαλούν
τα δάχτυλα των ποδιών της και τη μυρωδιά μιας πυρκαγιάς να
αναδίδεται από την κοιλάδα. ςτερεώνει τις γροθιές της πάνω
στους γοφούς της και τους αγκώνες της πίσω της, σαν να είναι
φτερά. με τα γόνατα λυγισμένα και το κεφάλι μπροστά, κλεί-
νει τους αγκώνες, τους ανοίγει, τους κλείνει, τους ανοίγει, κα-
καρίζοντας και κρώζοντας σαν παγόνι. φωνάζει «Ταρκί, Ταρ-
κί, Ταρκί», όπως λένε το γέρικο παγόνι που ζει με εκείνη και
την οικογένειά της τα τελευταία 13 χρόνια. ο Ταρκί κοιτάζει το
κορίτσι, κάνει μισή στροφή, κουνάει τα φανταχτερά φτερά του
λαιμού του και ανταποδίδει το κρώξιμο. Ανοίγει την ουρά του
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σαν βεντάλια και η μικρή Άλις χορεύει χαρωπά. Τρέχει στον
Ταρκί. Εκείνος το βάζει στα πόδια, η μικρή Άλις τον κυνηγά.

οι απότομες γραμμές του Κανγκτσενγιούνγκα είναι στο βά-
θος, κρύβουν την Κοιλάδα της Αιώνιας Ζωής κάτω από τις πα-
γωμένες πλαγιές του. η μικρή Άλις δε γνωρίζει τίποτα γι’ αυ-
τή την κοιλάδα. ωστόσο, η μητέρα της, η ςάρι, τη γνωρίζει πο-
λύ καλά.

η μικρή Άλις ακολουθεί τον Ταρκί σε ένα ροδόδεντρο. Απέ-
χει λιγότερο από ένα μέτρο από το φανταχτερό πουλί, όταν
εκείνο σκύβει το κεφάλι του, ανοιγοκλείνει τα μάτια του και ξύ-
νει κάτι στο έδαφος κάτω από τον θάμνο. Το πουλί χώνεται στο
φύλλωμα. η μικρή Άλις πλησιάζει περισσότερο.

«Τι είναι, Ταρκί;»
Το πουλί ραμφίζει το χώμα.
«Τι είναι;»
Το πουλί κοκαλώνει και, με το κεφάλι του χαμηλωμένο αλ-

λά γερμένο στο πλάι, κοιτάζει το χώμα με μάτια ορθάνοιχτα. η
μικρή Άλις τεντώνει τον λαιμό της. Κάτι είναι εκεί. Κάτι μικρό,
στρογγυλό και σκοτεινό.

Το πουλί βγάζει έναν φρικτό ήχο –Κριιιιαααααακ– και ορ-
μάει προς το σπίτι. η μικρή Άλις ξαφνιάζεται, αλλά δεν ακολου-
θεί. Απλώνει τα χέρια της, παραμερίζει τα γυαλιστερά φύλλα και
γλιστράει μέσα στον θάμνο, γονατίζει, ακουμπάει τα χέρια της
στο χώμα, βρίσκει.

Ένας μισοθαμμένος, σκουρόχρωμος βόλος. ολοστρόγγυ-
λος. με κάτι παράξενα σύμβολα σκαλισμένα πάνω του. Τον αγ-
γίζει. Είναι παγωμένος σαν το Διάστημα. ςκάβει γύρω του με
τα δάχτυλά της, σχηματίζοντας έναν μικρό σωρό από χώμα,
ελευθερώνει τη σφαίρα. Τη σηκώνει, τη γυρίζει γύρω γύρω. Το
κοριτσάκι συνοφρυώνεται. Είναι τόσο κρύα, που προκαλεί πό-
νο. Το φως από τον ουρανό αλλάζει, ξαφνικά αποκτά πολύ με-
γάλη λάμψη. μέσα σε δευτερόλεπτα όλα γίνονται άσπρα, το

�� ΤΖΕΪΜΣ ΦΡΕΪ
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έδαφος τρέμει και μια τεράστια έκρηξη σημειώνεται τραντά-
ζοντας τις πλαγιές και τα βουνά, τα δέντρα, το χορτάρι, τα βό-
τσαλα στο ρέμα^ ο ήχος γεμίζει τα πάντα.

η μικρή Άλις θέλει να τρέξει, αλλά δεν μπορεί. Είναι λες και
ο μικρός βόλος την έχει ακινητοποιήσει. μέσα στο φως, στον
θόρυβο και στο πανδαιμόνιο, διακρίνει μια φιγούρα να γλι-
στράει προς το μέρος της. πιθανόν μια γυναίκα. νεαρή. μι-
κροκαμωμένη.

η φιγούρα έρχεται πολύ κοντά. η σάρκα της είναι πρασι-
νωπή και τα μάτια της βαθουλωμένα, τα χείλη της σουφρωμέ-
να. η μικρή Άλις αφήνει τον βόλο να πέσει, αλλά τίποτα δεν αλ-
λάζει· το πνεύμα πλησιάζει τόσο πολύ, που η μικρή Άλις μπο-
ρεί να μυρίσει την ανάσα του – κάτι ανάμεσα σε περιττώματα,
καμένο λάστιχο και θειάφι. ο αέρας είναι καυτός και το πλά-
σμα απλώνει τα χέρια του για να πιάσει τη μικρή Άλις. Εκείνη
θέλει να φωνάξει τη μαμά της που μπορεί να τη σώσει, να φω-
νάξει για βοήθεια, για ασφάλεια, για σωτηρία, αλλά δε βγαίνει
κανένας ήχος, δε βγαίνει κανένας ήχος.

Τα μάτια της ανοίγουν απότομα και ουρλιάζει στ’ αλήθεια.
Ξυπνάει τώρα. Ένα δίχρονο κορίτσι μούσκεμα στον ιδρώτα,
και η μαμά του είναι εκεί, το κρατάει, το λικνίζει στην αγκαλιά
της, του λέει: «μην ανησυχείς, μέρι τζάαν –ζωή μου– μην ανη-
συχείς. Ήταν μόνο το όνειρο. Ήταν μόνο το όνειρο πάλι».

Το όνειρο που βλέπει η μικρή Άλις κάθε βράδυ, ξανά και
ξανά, από τότε που βρέθηκε το Κλειδί της γης.

η μικρή Άλις κλαίει, η ςάρι τυλίγει τα χέρια της γύρω της
και τη σηκώνει από τα σκεπάσματά της.

«μην ανησυχείς, καρδούλα μου. Κανένας δε θα σου κάνει
κακό. Δε θ’ αφήσω ποτέ κανέναν να σου κάνει κακό». Και μο-
λονότι αυτό το λέει κάθε φορά που η Άλις βλέπει το όνειρο, η
ςάρι δεν ξέρει αν ισχύει στ’ αλήθεια. «Κανέναν, γλυκό μου κο-
ρίτσι. ούτε τώρα, ούτε ποτέ».

ENDGAME 2: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ��
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ΣΑΡΑ ΑΛΟΠΕΪ, ΙΑΓΚΟ ΤΛΑΛΟΚ
Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Σουίτα �38, Κένσινγκτον, Λονδίνο

«πώς το έπαθες αυτό;» ρωτά η ςάρα καθώς διατρέχει με το δά-
χτυλό της την ουλή στο πρόσωπο του ιάγκο.

«ςτην εκπαίδευση», λέει ο ιάγκο καρφώνοντάς τη με το
βλέμμα του, ψάχνοντας κάποια ένδειξη που να δείχνει ότι γυ-
ρίζει κοντά του.

Έχουν περάσει τέσσερις μέρες από τότε που η ςάρα ανέ-
κτησε το Κλειδί της γης στο ςτόουνχεντζ. Τέσσερις μέρες από
τότε που πέθανε η Τσιόκο. Τέσσερις μέρες από τότε που η ςά-
ρα πυροβόλησε τον Αν λιου στο κεφάλι. Τέσσερις μέρες από
τότε που εκείνο το πράγμα κάτω από το αρχαίο λίθινο μνημείο
ζωντάνεψε και αποκαλύφθηκε.

Τέσσερις μέρες από τότε που αυτή, η ςάρα, σκότωσε τον
Κρίστοφερ βάντερκαμπ, πάτησε τη σκανδάλη και έχωσε μια
σφαίρα στο κεφάλι του.

Δεν έχει καταφέρει να προφέρει το όνομά του από τότε. Δεν
έχει προσπαθήσει καν. Και ανεξάρτητα από το πόσες φορές φι-
λάει τον ιάγκο ή τυλίγει τα πόδια της γύρω του, κάνει ντους ή
κλαίει ή κρατάει το Κλειδί της γης στα χέρια της ή ξαναπαίζει
το μήνυμα που μετέδωσε το kepler 22b από την τηλεόραση, για
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να το μάθει όλος ο κόσμος, ανεξάρτητα από όλες αυτές τις φο-
ρές, η ςάρα δεν μπορεί να πάψει να σκέφτεται το πρόσωπο του
Κρίστοφερ. Τα ξανθά μαλλιά του, τα όμορφα πράσινα μάτια
του και τη σπίθα που είχαν μέσα τους. Τη σπίθα που αφαίρεσε
εκείνη όταν τον σκότωσε.

Από το ςτόουνχεντζ η ςάρα έχει πει, με τις παραπάνω, 27
λέξεις. ο ιάγκο ανησυχεί για εκείνη. Την ίδια στιγμή αναθαρ-
ρεύει με την ερώτησή της.

«πώς ακριβώς, φέο;» ρωτά, ελπίζοντας να είναι μια μεγά-
λη ιστορία. Ελπίζοντας ότι θα της κρατήσει το ενδιαφέρον, ότι
τα λόγια του ιάγκο θα είναι ένας περισπασμός εξίσου καλός με
το κορμί του.

Έχει ανάγκη να σκεφτεί οτιδήποτε εκτός από αυτό που συ-
νέβη, οτιδήποτε εκτός από τη σφαίρα που του σφήνωσε στο
κρανίο του.

«Ήταν η τρίτη μου μάχη με αληθινό μαχαίρι. Ήμουν δώδε-
κα ετών, υπερόπτης. Είχα κερδίσει εύκολα τις άλλες δύο. Την
πρώτη ενάντια σε έναν εικοσιπεντάχρονο πρώην παίκτη που
είχε χάσει τη φόρμα του, τη δεύτερη ενάντια σε έναν από τους
ανερχόμενους βοηθούς του μπαμπά μου, έναν τεράστιο δεκα-
εννιάχρονο που τον φωνάζαμε λαδρίγιο».

η ςάρα χαϊδεύει με το δάχτυλό της το τραχύ φούσκωμα της
ουλής που συνεχίζει κάτω από το σαγόνι του. «λαδρίγιο. Τι ση-
μαίνει αυτό;» Το λέει αργά, νιώθοντας ευχαρίστηση καθώς το
προφέρει.

«Τούβλο, δηλαδή αυτό ακριβώς που ήταν. βαρύς, σκληρός και
ηλίθιος. Έκανα μια φορά προσποίηση και κουνήθηκε. μέχρι
να ετοιμαστεί για την επόμενη κίνηση, η μάχη είχε τελειώσει».

η ςάρα γελάει με μισή καρδιά. Το πρώτο της γέλιο από το
ςτόουνχεντζ, το πρώτο της χαμόγελο. ο ιάγκο συνεχίζει. «ςτην
τρίτη μου μάχη αντίπαλος ήταν ένα παιδί λίγο μεγαλύτερο
από μένα, αλλά πιο μικρόσωμο. Δεν τον είχα ξαναδεί. Είχε έρ-

ENDGAME 2: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ��

© Third Floor Fun, llC, 2015 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ, 2015



θει από το ρίο. Δεν ήταν περουβιανός. ούτε ολμέκος ήταν».
ο ιάγκο ξέρει ότι της κάνει καλό αυτή τη στιγμή το να μιλάει

για τον εαυτό του. οτιδήποτε για να της αποσπάσει το μυαλό
από αυτό που έκανε: σκότωσε το αγόρι της, βρήκε το Κλειδί της
γης και πυροδότησε το γεγονός σφραγίζοντας τον θάνατο δι-
σεκατομμυρίων ανθρώπων. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να παί-
ζουν, να μάχονται, να τρέχουν, να πυροβολούν, στο μεταξύ όμως
θα πρέπει να αρκεστούν απλώς στο να συζητούν γι’ αυτά.

«Ήταν ένα παιδί της φαβέλας, αδύνατο, οι μύες του σαν κα-
λώδια τυλιγμένα γύρω από κόκαλα. γρήγορο σαν αστραπή. Δεν
έλεγε τίποτα πέρα από “γεια” και “Καλύτερη τύχη την επόμε-
νη φορά”. Έξυπνο, όμως. Ένα παιδί-θαύμα. με ταλέντο στις
λεπίδες και στις γωνίες επίθεσης. Είχε εκπαιδευτεί, αλλά τα πε-
ρισσότερα από αυτά που ήξερε ήταν έμφυτα».

«Ακούγεται ίδιος μ’ εσένα».
«Ήταν σαν εμένα». ο ιάγκο χαμογελά. «Ήταν λες και μα-

χόμουν με την αντανάκλασή μου. μαχαίρωνα και μαχαίρωνε
και εκείνος. Χτυπούσα και χτυπούσε και εκείνος. Έτσι αμυνό-
ταν, περνώντας στην αντεπίθεση. Δεν έμοιαζε με κανέναν από
τους αντιπάλους στην εκπαίδευσή μου – με πρώην παίκτες, με
τον μπαμπά μου, με κανέναν. Ήταν λίγο σαν να παλεύεις με ζώο
– γρήγορο, με αλάνθαστο ένστικτο, χωρίς στρατηγική^ απλώς
επιτίθεται. Έχεις έρθει ποτέ μούρη με μούρη με κάποιο ζώο;»

«ναι. με λύκους. Εκείνοι ήταν οι χειρότεροι».
«Έναν λύκο ή…»
«λύκους. πληθυντικός».
«Χωρίς όπλα;»
«Χωρίς όπλα».
«Τα έχω βάλει με σκύλους, ποτέ με λύκους. μια φορά με

ένα λιοντάρι του βουνού».
«μακάρι να μπορούσα να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί, φέο,

αλλά δεν μπορώ».

2� ΤΖΕΪΜΣ ΦΡΕΪ
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«ςε έχω ήδη ρίξει στο κρεβάτι, Άλοπεϊ», λέει ο ιάγκο κάνο-
ντας ένα άνοστο αστείο. «Δε χρειάζεται να σε εντυπωσιάσω».

Εκείνη χαμογελά πάλι και του ρίχνει μια μπουνιά κάτω από
το σεντόνι. Άλλο ένα θετικό σημάδι ότι πιθανόν να συνέρχεται.

«Τέλος πάντων, δεν μπορούσα να τον χτυπήσω. ο κανόνας
ήταν ότι ο αγώνας σταματούσε με το πρώτο αίμα. βλέπεις κόκ-
κινο και σταματάς. Απλά πράγματα».

«μα η ουλή, το κόψιμο ήταν βαθύ».
«Sί. Ήμουν ηλίθιος, έπεσα με τα μούτρα. Ειλικρινά, ήμουν

τυχερός. Αν δε με πετύχαινε έτσι στο πρόσωπο –κόντεψε να
μου βγάλει το μάτι, ξέρεις– πιθανόν να με είχε σκοτώσει».

η ςάρα κουνάει το κεφάλι. «οπότε – αίμα, κόκκινο, στοπ.
Αυτός λέει “Καλύτερη τύχη την επόμενη φορά”, φεύγει, και
πάει, τελείωσε;»

«Έπρεπε να μου κάνουν ράμματα, αλλά ναι. Και εννοείται
ότι, εφόσον εκπαιδευόμουν, δε μου έκαναν αναισθησία».

«Χα, αναισθησία. Τι είναι αυτό;»
ο ιάγκο της χαμογελά πλατιά αυτή τη φορά. «Ακριβώς. γα-

μώ το Endgame».
«γαμώ το Endgame δε λες τίποτα», επαναλαμβάνει η ςάρα

με ανέκφραστο πρόσωπο. Ξαπλώνει ανάσκελα και καρφώνει
το βλέμμα της στο ταβάνι. «Υπήρξε επόμενη φορά;»

ο ιάγκο μένει σιωπηλός για μερικά δευτερόλεπτα. «Sί», λέει
σιγανά, σέρνοντας τα γράμματα. «λιγότερο από έναν χρόνο
μετά. μόλις δύο μέρες πριν από τα γενέθλιά μου, λίγο πριν αρ-
χίσω να πληρώ τα κριτήρια συμμετοχής στο παιχνίδι».

«Και;»
«Ήταν πολύ πιο γρήγορος. Αλλά είχα μάθει πολλά και

ήμουν κι εγώ πιο γρήγορος».
«οπότε τον έκανες να ματώσει;»
«Όχι. Είχαμε μαχαίρια, αλλά έπειτα από μερικά λεπτά τού

έριξα μια γροθιά στον λαιμό και κατέστρεψα την τραχεία του.
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Όταν σωριάστηκε κάτω, πάτησα πάνω στον λαιμό του. Δε χύ-
θηκε ούτε σταγόνα. Και μπορώ ακόμα να δω τα μάτια του. προ-
βληματισμένα, μπερδεμένα, όπως όταν πυροβολείς ένα ζώο.
Δεν καταλαβαίνει τι έχει συμβεί, τι έκανες. Ήταν κάτι πέρα
από τους κανόνες της φύσης του, αυτού του αγοριού από τη φα-
βέλα, του καλύτερου μαχητή με μαχαίρι που έχω δει ποτέ. Δεν
καταλάβαινε ότι οι κανόνες του δεν ίσχυαν για μένα».

η ςάρα δε λέει τίποτα. γυρίζει στο πλάι, με την πλάτη στραμ-
μένη στον ιάγκο.

Είμαι στο κρεβάτι με έναν δολοφόνο, σκέφτεται.
Και αμέσως μετά: Αλλά και εγώ είμαι δολοφόνος.
«με συγχωρείς, ςάρα. Δεν ήθελα να…»
«Το έκανα». παίρνει μια βαθιά ανάσα. «ούτε οι δικοί του

κανόνες ίσχυαν για μένα. Επέλεξα να το κάνω. Τον σκότωσα.
ςκότωσα… τον Κρίστοφερ».

ορίστε. Το είπε. Το κορμί της αρχίζει να τρέμει, σαν να πα-
τήθηκε κάποιος διακόπτης. μαζεύει τα γόνατά της στο στήθος
της, τρέμει και κλαίει με λυγμούς. ο ιάγκο χαϊδεύει το δέρμα
της γυμνής πλάτης της, αλλά ξέρει ότι είναι μικρή παρηγοριά –
αν είναι καν παρηγοριά.

ο ιάγκο δεν είχε σε μεγάλη εκτίμηση τον Κρίστοφερ, αλλά
ξέρει ότι η ςάρα τον αγαπούσε. Τον αγαπούσε και τον σκότω-
σε. ο ιάγκο δεν είναι σίγουρος αν θα μπορούσε να κάνει το ίδιο.
θα μπορούσε να πυροβολήσει τον καλύτερο φίλο του από την
πατρίδα; θα μπορούσε να σκοτώσει τον Χοσέ, τον Τιέμπο ή τον
Τσάνγκο; θα μπορούσε να φυτέψει μια σφαίρα στον πατέρα
του ή, ακόμα χειρότερα, στη μητέρα του; Δεν είναι σίγουρος.

«Έπρεπε να το κάνεις, ςάρα», λέει ο ιάγκο σιγανά. Αυτό το
έχει πει 17 φορές από τότε που έκαναν τσεκ ιν στο ξενοδοχείο,
κυρίως με δική του πρωτοβουλία, μόνο και μόνο για να πει κάτι.

Κάθε φορά ηχεί ψεύτικο. Αυτή τη φορά ίσως περισσότερο
από ποτέ.
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«Αυτός σου είπε να το κάνεις. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβε
ότι το Endgame θα τον σκότωνε, και ήξερε ότι ο μοναδικός τρό-
πος για να πεθάνει ήταν βοηθώντας σε. ςε βοήθησε, ςάρα, θυ-
σιάστηκε για τον πολιτισμό σου. Είχες την ευχή του. Αν είχες
κάνει αυτό που ήθελε ο Αν, η Τσιόκο θα είχε το Κλειδί της γης,
αυτή θα όδευε προς τη νίκ…»

«ΚΑλΑ!» ουρλιάζει η ςάρα. Δεν είναι σίγουρη τι είναι χει-
ρότερο – το ότι σκότωσε το αγόρι που αγαπούσε από μικρή ή
το ότι έπιασε το Κλειδί της γης όταν εμφανίστηκε μέσα από το
ςτόουνχεντζ. «η Τσιόκο δεν έπρεπε να πεθάνει», ψιθύρισε.
«Όχι έτσι. Ήταν υπερβολικά καλή παίκτρια, υπερβολικά δυ-
νατή. Και εγώ… εγώ δεν έπρεπε να τον πυροβολήσω». παίρ-
νει μια βαθιά ανάσα. «ιάγκο… όλοι –όλοι– θα πεθάνουν εξαι-
τίας μου».

η ςάρα κουλουριάζεται περισσότερο και το κορμί της θυ-
μίζει μικρή μπάλα. ο ιάγκο χτυπάει απαλά τα δάχτυλά του κα-
τά μήκος της σπονδυλικής στήλης της.

«Δεν το ήξερες», λέει ο ιάγκο. «Κανένας μας δεν το ήξερε.
Έκανες απλώς αυτό που είπε το kepler 22b. Απλώς έπαιζες».

«ναι, έπαιζα», επαναλαμβάνει σαρκαστικά. «νομίζω ότι η
Άσλινγκ πρέπει να το ήξερε… Χριστέ μου. γιατί να μην είναι
καλύτερη στο σημάδι; γιατί να μη χτυπήσει το υδροπλάνο μας
όταν είχε την ευκαιρία;»

ο ιάγκο έχει διερωτηθεί το ίδιο πράγμα για την Άσλινγκ –
όχι για την κατάρριψη του Bush Hawk, αλλά σίγουρα γι’ αυτό
που προσπαθούσε να τους πει. «Αν μας είχε καταρρίψει, ο Κρί-
στοφερ θα ήταν έτσι κι αλλιώς νεκρός», επισημαίνει ο ιάγκο.
«Το ίδιο και εσύ και εγώ».

«ναι, αλλά…» λέει η ςάρα, σάμπως αυτό να ήταν προτιμό-
τερο από όλα όσα συνέβησαν από τότε που εγκατέλειψαν την
ιταλία.

«Απλώς έπαιζες», επαναλαμβάνει εκείνος.
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Το να κινείσαι, να μάχεσαι και να Παίζεις 
βοηθάει σε ένα πράγμα τουλάχιστον. 

Στο να ξεχνάς. 

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε  Τ Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο . 
Β Ρ Ε Ι Τ Ε  ΤΑ  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α . 

ΛΥ Σ Τ Ε  Τ Ο Ν  Γ Ρ Ι Φ Ο . 
Μ Ο Ν Ο  Ε Ν Α Σ  Θ Α  Κ Ε ΡΔ Ι Σ Ε Ι . 

Τ Ο  E N D G A M E  Ε Ι Ν Α Ι  Α Λ Η Θ Ι Ν Ο . 
Τ Ο  E N D G A M E  Ε Χ Ε Ι  Α Ρ Χ Ι Σ Ε Ι .

Μη χάσετε το πρώτο βιβλίο της σειράς!

Τ
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