
Ο ΤΖΕΪΜΣ ΠΑΤΕΡΣΟΝ είναι ίσως 
ο πιο ευπώλητος συγγραφέας στον 
κόσμο, αφού τα βιβλία του έχουν 
πουλήσει περισσότερα από 300 

εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. 
Η μεγάλη δημοτικότητά του αλλά 

και οι τεράστιες πωλήσεις των 
βιβλίων του είχαν ως αποτέλεσμα 
να κατέχει σήμερα το ρεκόρ Γκίνες 

για τις περισσότερες φορές που 
βρέθηκε μυθιστόρημά του στη λίστα 
ευπώλητων βιβλίων της εφημερίδας 
New York Times. Είναι γνωστότερος 

για την αστυνομική σειρά για 
ενηλίκους με πρωταγωνιστή τον 

ντετέκτιβ Άλεξ Κρος, ωστόσο έχει 
γράψει διάφορα είδη βιβλίων, τόσο 
για ενηλίκους όσο και για παιδιά. 
Για τη δράση του στον τομέα της 

φιλαναγνωσίας έχει βραβευτεί από 
συλλόγους γονέων, βιβλιοθηκονόμους 

αλλά και από τα ίδια τα παιδιά, που 
λατρεύουν ό,τι γράφει. Σήμερα ζει 

στη Φλόριντα. Τα βιβλία της σειράς 
ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ, 

που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ, έχουν πουλήσει πάνω από 
μισό εκατομμύριο αντίτυπα στις ΗΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
www.treasurehuntersbooks.com
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Μετά τις περιπέτειές τους στην Κίνα και τη Γερμανία, η 

οικογένεια Κιντ είναι έτοιμη για ξεκούραση και χαλάρωση. 

Αλλά όταν είσαι άσος στο κυνήγι του θησαυρού, υπάρχει 

πάντα μια νέα περιπέτεια που σε περιμένει στη γωνία! Όλοι 

μαζί αυτή τη φορά κατευθύνονται στη Ρωσία από όπου 

έχουν κλαπεί πίνακες ανεκτίμητης αξίας, μεταξύ των οποίων 

του Λεονάρντο ντα Βίντσι και του Ρέμπραντ. Προσπαθώντας 

να εντοπίσουν τα ίχνη των ληστών, περιπλανιούνται στους 

δρόμους της Αγίας Πετρούπολης και καταλήγουν 

στην αρκτική τούνδρα. 
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* Τέλειο! Γεμάτο δράση  
και χιούμορ. Το λατρεύω  
και ανυπομονώ να βγουν  

και τα υπόλοιπα. 
Αναγνώστρια στο Ίντερνετ, 

για το βιβλίο ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΟΥ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥ 2 – ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

ΣΤΟN ΝΕΙΛΟ

* Το δεύτερο βιβλίο της 
εξαιρετικής σειράς ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ 
ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ έχει τους ίδιους 
συμπαθητικούς ήρωες, μπόλικο 

χιούμορ και είναι πλούσιο  
σε περιπέτεια και δράση∙  

μια διασκεδαστική ιστορία  
για νεαρούς αναγνώστες.

BOOKLIST, για το βιβλίο  
ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 2 

– ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟN ΝΕΙΛΟ

* Η νέα αυτή σειρά τα υπόσχεται 
όλα: αδίστακτους πειρατές, 

πράκτορες της CIA, τρομοκράτες, 
κλεμμένα έργα τέχνης και  

έναν αμύθητο θησαυρό.  
Το σημαντικότερο, όμως, είναι  

ότι τα δίνει όλα με επιτυχία.  
ΟI ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 
είναι μια θαλασσινή περιπέτεια  
που θα δελεάσει ακόμα και τους 

πιο φανατικούς λάτρεις της ξηράς! 
KIRKUS REVIEWS, για το βιβλίο 
ΟΙ ΚΥNΗΓΟΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Από 11 ετών

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 

ΤA ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ!

Η δράση δε σταματά ποτέ! Κυνηγητό, ύπουλες επιθέσεις, 

αποστολές κατασκοπείας και προδοσίες σάς περιμένουν 

στο τέταρτο μέρος της φανταστικής αυτής σειράς από  

τον Νο 1 ευπώλητο συγγραφέα των New York Times!

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: 
ο ΤΖΕΪΜΣ ΠΑΤΕΡΣΟΝ 

έχει γράψει περισσότερα 
Νο 1 μπεστ σέλερ για παιδιά από κάθε άλλο συγγραφέα.
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ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΙΚ ΚΙΝΤ

Πριν ξεκινήσουμε τη νέα καταιγιστική, ασύλληπτη, 
καθηλωτική περιπέτεια της οικογένειας Κιντ, ήθε-

λα μόνο να σας πω ότι, παρόλο που οι γο-
νείς μας είναι ξανά μαζί μας, πάλι εγώ 
θα είμαι εκείνος που θα σας διη-
γηθεί τις απίστευτες ιστορίες 
μας. Η δίδυμη αδελφή μου, 
η Μπεκ, θα συνεχίσει να 
είναι υπεύθυνη για τις ει-
κόνες (και για εκείνες που 
δείχνουν τον μπαμπά και 
τη μαμά). 

Επίσης, η μαμά και ο μπα-
μπάς υποσχέθηκαν ότι θα κά-
νουμε ξανά τον γύρο του κόσμου 
πριν μεγαλώσουμε: Ασία, Ευρώπη, 
Αφρική, Αυστραλία, Βόρειο Πόλο, Νότιο 
Πόλο, και όλα τα μέρη που υπάρχουν εν-
διάμεσα. Πιστέψτε με, θα σας μείνει αξέχα-
στος ο γύρος του κόσμου μαζί με τους Κιντς. 

© James Patterson, 2016/© EΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017



Η Μπεκ λέει να προσθέσω: «Ειδικά αν σταθείτε 
δίπλα μου όταν φυσάει κόντρα άνεμος». (Προφανώς 
βρομάω με τρόπους που είναι εκπληκτικά αξέχαστοι.)

Τώρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε; Είμαστε λιγάκι 
βιαστικοί. Μην ξεχνάτε – έχουμε έναν ολόκληρο κό-
σμο να γυρίσουμε!

© James Patterson, 2016/© EΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  
ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ
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Υπάρχουν διάφορα είδη θησαυρών τέχνης στη Φλω-
ρεντία της Ιταλίας – μαζί με τους κλεμμένους.

Γι’ αυτό οι έξι μας –ολόκληρη η οικογένεια Κιντ– 
ήμαστε στριμωγμένοι σε ένα ηλεκτρικό βανάκι ηλια-
κής ενέργειας, παρακολουθώντας ένα γκαράζ σε ένα 
λιθόστρωτο δρομάκι μέσα στα άγρια μεσάνυχτα.

Το δρομάκι ήταν τόσο παλιό και στενό, που μάλλον 
είχε φτιαχτεί τον Μεσαίωνα, πολύ πριν η πάμπλου-
τη οικογένεια των Μεδίκων ξεκινήσει την Αναγέννη-
ση χρηματοδοτώντας τύπους σαν τον Μιχαήλ Άγγελο, 
τον Ραφαέλο, τον Ντονατέλο και τον Λεονάρντο (εν-
νοώ τους καλλιτέχνες, όχι τα Χελωνονιντζάκια).

Η μαμά ήταν στο τιμόνι. Η Καταιγίδα, στη θέση του 
συνοδηγού, κοίταζε την πόρτα του γκαράζ με τα γυα-
λιά της νυχτερινής όρασης. Ο μπαμπάς μου και ο έφη-

© James Patterson, 2016/© EΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017



16	 ΤΖΕΪΜΣ	 ΠΑΤΕΡΣΟΝ

βος αδελφός μας, ο Τόμι, κάθονταν πίσω στον χώρο 
των αποσκευών, και οι δυο τους με πλήρη εξοπλισμό 
κομάντο: μαύρα παπούτσια, μαύρο παντελόνι, μαύρο 
ζιβάγκο, μαύρο σκουφί (ο Τόμι γκρίνιαζε ότι αυτό το 
τελευταίο του κατέστρεφε το μαλλί).

Η Μπεκ κι εγώ καθόμασταν στις μεσαίες θέσεις. Ως 
μικρότεροι έπρεπε να «κάτσουμε ήσυχοι και να παρα-
τηρούμε» διότι εκείνη η αποστολή θα μπορούσε πο-
λύ εύκολα, σύμφωνα με τον μπαμπά, να καταστραφεί.

© James Patterson, 2016/© EΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017
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«Παιδιά», ψιθύρισα καθώς η μαμά και η Καταιγί-
δα ήταν καρφωμένες στην πόρτα του γκαράζ. «Το βα-
νάκι λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια. Πώς θα δουλέψει 
βραδιάτικα;»

«Μπαταρίες», απάντησε η Καταιγίδα. 
«Κάτι που θα ήταν χρήσιμο και για το μυαλό σου», 

πρόσθεσε η Μπεκ.
«Δίδυμοι;» ακούστηκε ο μπαμπάς από πίσω. «Κλεί-

στε το στόμα, παρακαλώ. Δε θέλουμε να θέσουμε σε 
κίνδυνο την αποστολή μας».

Αυτό, στη γλώσσα των κατασκόπων, σημαίνει: Δε	
θέλουμε	οι	φωνές	σας	να	μας	προδώσουν. Η μαμά και 
ο μπαμπάς κάποτε δούλευαν για τη CIA, συμβάλλο-
ντας στη διατήρηση της ασφάλειας στην Αμερική. Τώ-
ρα έχουμε αναλάβει μια πολύ πιο δύσκολη υπόθεση: να 
σώσουμε τους θησαυρούς του κόσμου – και δεν εννοώ 
μονάχα τα αρχαία αντικείμενα τέχνης (ή, στην περί-
πτωση του Τόμι, το «φοβερό ζελέ μαλλιών» που ανα-
κάλυψε στη Γαλλία).

Μερικές φορές, σκέφτομαι ότι η μαμά κι ο μπαμπάς 
θέλουν να σώσουμε ολόκληρο τον πλανήτη!

© James Patterson, 2016/© EΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017
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Βρισκόμασταν στην Ιταλία, παρακολουθώντας εκεί-
νο το γκαράζ, επειδή η μαμά είχε μια καυτή πλη-

ροφορία από τους πειρατές που την είχαν απαγάγει 
στην Κύπρο. 

Οι τύποι διαρκώς φλυαρούσαν για κάτι λαθρέμπο-
ρους που θα μετέφεραν μέσω Φλωρεντίας μια περίτε-
χνα διακοσμημένη αιγυπτιακή σαρκοφάγο δύο χιλιά-
δων εξακοσίων χρόνων.

Και μάλιστα όχι άδεια. Δεν υπήρχε ταριχευμένη 
μούμια κάποιου φαραώ στη σαρκοφάγο, όμως οι απα-
γωγείς έλεγαν ότι μέσα ήταν κρυμμένα ένα σωρό πο-
λύτιμα κεραμικά και γλυπτά. Οι «εισαγωγείς» θα την 
παρέδιναν στους «εξαγωγείς» σ’ εκείνο το γκαράζ.

«ΕΜ 429ΤΥ», ανακοίνωσε η Καταιγίδα από τη θέ-
ση του συνοδηγού. «Αυτοί είναι».

© James Patterson, 2016/© EΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017
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Η Καταιγίδα διαθέτει φωτογραφική μνήμη, επομέ-
νως έχει αναλάβει να απομνημονεύει πράγματα όπως 
τους αριθμούς πινακίδων των κακών. Οι φίλοι κατά-
σκοποι του μπαμπά και της μαμάς (το είδος των φί-
λων που έχουν δορυφορικά τηλέφωνα) είχαν εντοπί-
σει το φορτηγάκι των λαθρέμπορων καθώς κατευθυ-
νόταν στη Φλωρεντία μέσω του μεσογειακού λιμανιού 
του Λιβόρνο. 

«Μπαίνουν στο γκαράζ», δήλωσε η μαμά βάζοντας 
τα γυαλιά νυχτερινής όρασης. Δεν μπορούσα να τη συ-
νηθίσω με ξανθά μαλλιά. Τα είχε βάψει για να μην την 
αναγνωρίσουν οι κακοί. Κατασκοπευτικά πράγματα. 
«Τους περίμεναν. Δυο άντρες μόλις ξεπρόβαλαν από 
τις σκιές».

«Πάμε», διέταξε τον Τόμι ο μπαμπάς. «Μπικ; Μπεκ; 
Έτοιμα τα μικρόφωνα;»

Η Μπεκ κι εγώ ενεργοποιήσαμε τα υπερμοντέρνα 
ακουστικά μας.

«Δοκιμή, ένα, δύο, τρία…»
«Σήμα δυνατό και καθαρό», ανέφερε η μαμά.
«Ο Τόμι κι εγώ θα μπούμε», είπε ο μπαμπάς. «Μπικ 

και Μπεκ;»
«Μάλιστα, κύριε», είπαμε ταυτόχρονα.
«Εσείς οι δύο θα μας ακολουθήσετε και θα δίνετε 

αναφορά στην Καταιγίδα και τη μαμά. Όμως, σε κα-

© James Patterson, 2016/© EΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017
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μία περίπτωση, επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση, 
δε θα μπείτε στο γκαράζ».

«Όχι, κύριε».
«Εννοείτε “Μάλιστα, κύριε”».
«Μάλιστα, κύριε».
«Ωραία. Έλα, Τόμι. Φορτίζουμε».
Ο μπαμπάς και ο Τόμι έβαλαν καινούριες μπαταρίες 

στα τέιζερ. Επειδή δεν ήθελαν να πυροβολήσουν κα-
νέναν από τους κακούς με αληθινές σφαίρες, θα τους 
ακινητοποιούσαν με ηλεκτροσόκ αν χρειαζόταν.

Η μαμά γύρισε προς τα πίσω. 
«Τόμας;» είπε. «Να προσέχετε εκεί μέσα».
Φυσικά απευθυνόταν και στους δυο τους· τον δε-

καεπτάχρονο Τόμι και τον δρα Τόμας Κιντ (δηλαδή 
τον μπαμπά).

Όμως, ξέραμε ότι ανησυχούσε ιδιαίτερα για τον 
μπαμπά, και είχε δίκιο.

Μόλις είχαμε ανακαλύψει ότι ήταν ζωντανός. Δε θέ-
λαμε να τον χάσουμε ξανά.

© James Patterson, 2016/© EΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017



Ο ΤΖΕΪΜΣ ΠΑΤΕΡΣΟΝ είναι ίσως 
ο πιο ευπώλητος συγγραφέας στον 
κόσμο, αφού τα βιβλία του έχουν 
πουλήσει περισσότερα από 300 

εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. 
Η μεγάλη δημοτικότητά του αλλά 

και οι τεράστιες πωλήσεις των 
βιβλίων του είχαν ως αποτέλεσμα 
να κατέχει σήμερα το ρεκόρ Γκίνες 

για τις περισσότερες φορές που 
βρέθηκε μυθιστόρημά του στη λίστα 
ευπώλητων βιβλίων της εφημερίδας 
New York Times. Είναι γνωστότερος 

για την αστυνομική σειρά για 
ενηλίκους με πρωταγωνιστή τον 

ντετέκτιβ Άλεξ Κρος, ωστόσο έχει 
γράψει διάφορα είδη βιβλίων, τόσο 
για ενηλίκους όσο και για παιδιά. 
Για τη δράση του στον τομέα της 

φιλαναγνωσίας έχει βραβευτεί από 
συλλόγους γονέων, βιβλιοθηκονόμους 

αλλά και από τα ίδια τα παιδιά, που 
λατρεύουν ό,τι γράφει. Σήμερα ζει 

στη Φλόριντα. Τα βιβλία της σειράς 
ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ, 

που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ, έχουν πουλήσει πάνω από 
μισό εκατομμύριο αντίτυπα στις ΗΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
www.treasurehuntersbooks.com
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Μετά τις περιπέτειές τους στην Κίνα και τη Γερμανία, η 

οικογένεια Κιντ είναι έτοιμη για ξεκούραση και χαλάρωση. 

Αλλά όταν είσαι άσος στο κυνήγι του θησαυρού, υπάρχει 

πάντα μια νέα περιπέτεια που σε περιμένει στη γωνία! Όλοι 

μαζί αυτή τη φορά κατευθύνονται στη Ρωσία από όπου 

έχουν κλαπεί πίνακες ανεκτίμητης αξίας, μεταξύ των οποίων 

του Λεονάρντο ντα Βίντσι και του Ρέμπραντ. Προσπαθώντας 

να εντοπίσουν τα ίχνη των ληστών, περιπλανιούνται στους 

δρόμους της Αγίας Πετρούπολης και καταλήγουν 

στην αρκτική τούνδρα. 
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* Τέλειο! Γεμάτο δράση  
και χιούμορ. Το λατρεύω  
και ανυπομονώ να βγουν  

και τα υπόλοιπα. 
Αναγνώστρια στο Ίντερνετ, 

για το βιβλίο ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΟΥ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥ 2 – ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

ΣΤΟN ΝΕΙΛΟ

* Το δεύτερο βιβλίο της 
εξαιρετικής σειράς ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ 
ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ έχει τους ίδιους 
συμπαθητικούς ήρωες, μπόλικο 

χιούμορ και είναι πλούσιο  
σε περιπέτεια και δράση∙  

μια διασκεδαστική ιστορία  
για νεαρούς αναγνώστες.

BOOKLIST, για το βιβλίο  
ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 2 

– ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟN ΝΕΙΛΟ

* Η νέα αυτή σειρά τα υπόσχεται 
όλα: αδίστακτους πειρατές, 

πράκτορες της CIA, τρομοκράτες, 
κλεμμένα έργα τέχνης και  

έναν αμύθητο θησαυρό.  
Το σημαντικότερο, όμως, είναι  

ότι τα δίνει όλα με επιτυχία.  
ΟI ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 
είναι μια θαλασσινή περιπέτεια  
που θα δελεάσει ακόμα και τους 

πιο φανατικούς λάτρεις της ξηράς! 
KIRKUS REVIEWS, για το βιβλίο 
ΟΙ ΚΥNΗΓΟΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Από 11 ετών

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 

ΤA ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ!

Η δράση δε σταματά ποτέ! Κυνηγητό, ύπουλες επιθέσεις, 

αποστολές κατασκοπείας και προδοσίες σάς περιμένουν 

στο τέταρτο μέρος της φανταστικής αυτής σειράς από  

τον Νο 1 ευπώλητο συγγραφέα των New York Times!

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: 
ο ΤΖΕΪΜΣ ΠΑΤΕΡΣΟΝ 

έχει γράψει περισσότερα 
Νο 1 μπεστ σέλερ για παιδιά από κάθε άλλο συγγραφέα.

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙ
Α ΣΤΗΝ      ΚΟΡ

ΥΦΗ ΤΟΥ ΚΟ
ΣΜΟΥΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


