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Για τον Τεντ και τον Μάικλ,
Εξέχοντες Ζαχαροπλάστες
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η πρώτη πληγή: ζαχαρόπτωση

Η Ρόζμαρι Μπλις είχε ξυλιάσει από το κρύο.
Μέσα στα άγρια χαράματα, τσαλαβουτούσε 

με κόπο στον ποταμό Ράιντερ. Το παγωμένο νερό 
άφριζε γύρω από τη μέση της. Το μοναδικό φως μες 
στη σκοτεινιά ήταν μια θολή, κιτρινωπή ακτίνα από 
τον προβολέα ενός μοτοποδηλάτου, σταματημένου 
στην όχθη.

Τολύπες ατμού λικνίζονταν πέρα δώθε, σαν ένα 
κοπάδι λευκά πουλιά που χόρευαν με τον άνεμο. Η 
Ρόουζ περίμενε υπομονετικά, με κομμένη την ανάσα. 
Με το ένα της χέρι αγκάλιαζε μια μπλε γυάλα, ενώ 
με το άλλο κρατούσε σταθερά το καπάκι, έτοιμη να 
το κλείσει.

Τη σωστή στιγμή –όταν οι τολύπες της ομίχλης 
έμοιαζαν να αναδιπλώνονται– η Ρόουζ γύρισε την 
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ανοιχτή γυάλα στον αέρα. Η ομίχλη αιχμαλωτίστηκε 
στο δοχείο, κι αμέσως τραβήχτηκε πίσω για να δρα-
πετεύσει. Όμως, η Ρόουζ πρόλαβε να κατεβάσει το 
καπάκι και να το κλείσει σφιχτά. Ένα μικρό συννεφά-
κι σχηματίστηκε μέσα στη γυάλα.

«Τελειώσαμε;» ρώτησε ο Ντέβιν από την όχθη.
Η Ρόουζ σήκωσε τη γυάλα ψηλά, στο φως του 

προβολέα. «Ναι! Σίγουρα μαζέψαμε μεγάλη ποσότη-
τα. Όμως, ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι τα διαθέσι-
μα υλικά σου είναι αρκετά».

«Λόγια μιας αληθινής Εξέχουσας Ζαχαροπλάστισ-
σας». Ο Ντέβιν Στέτσον στεκόταν κάτω από μια πυ-
κνή συστάδα δέντρων, δίπλα στο μηχανάκι του. Η 
μαύρη του βερμούδα και το κάτω μέρος της μπλού-
ζας του, με τη στάμπα της Χορωδίας του Κακοτυχω-
ριού, ήταν μούσκεμα. Αφού στερέωσε ένα καλάθι στο 
μοτοποδήλατο, τοποθέτησε μέσα προσεκτικά τις άλ-
λες τρεις γυάλες όπου είχαν μαζέψει την ομίχλη του 
ποταμού και τις έδεσε με σπάγκο για να παραμεί-
νουν σταθερές.

Ακόμα και στο θαμπό φως, ο Ντέβιν ήταν πανέ-
μορφος. Τα άλλοτε φουντωτά μαλλιά του ήταν τώ-
ρα ξυρισμένα στα πλάγια του κεφαλιού αλλά μακριά 
στο πάνω μέρος. Το καινούργιο κούρεμα τον έκανε 
να δείχνει πιο μεγάλος και πιο ώριμος, παρόλο που 
ήταν δεκατριών χρόνων, όπως και η Ρόουζ.

Βέβαια, ελάχιστοι δεκατριάχρονοι θα συμμετεί-
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χαν σε επιχείρηση διάσωσης μιας θείας που είχε πέ-
σει θύμα απαγωγής κι ήταν κλεισμένη σε ένα ιταλι-
κό κάστρο. 

Ο Ντέβιν βοήθησε τη Ρόουζ να βγει από το νερό, 
της έδωσε μια πετσέτα κι έβαλε την τελευταία γυάλα 
στο καλάθι. «Είναι παράξενο», μονολόγησε. «Κανονι-
κά όλη αυτή η ομίχλη θα έπρεπε να στερεοποιηθεί μέ-
σα στις γυάλες. Πώς και δεν…» Μόλις συνάντησε το 
βλέμμα της Ρόουζ, έκοψε τη φράση του στη μέση.

«Μαγεία», είπαν και οι δύο ταυτόχρονα, και η 
Ρόουζ δεν μπορούσε να κρύψει το χαμόγελό της.

Ο Ντέβιν πήγε να απομακρύνει τα μαλλιά από τα 
μάτια του, αλλά θυμήθηκε ότι δεν είχε πια μπούκλες. 
«Ακόμα δεν τα έχω συνηθίσει όλα αυτά», ομολόγησε. 
«Δεν είναι σαν τις μηχανές. Η μηχανική έχει λογικούς 
κανόνες».

«Και η μαγεία έχει κανόνες!» διαφώνησε η Ρόουζ. 
Αφού δίπλωσε την υγρή πετσέτα μέσα στο σακίδιό 
της και το πέρασε στους ώμους της, φόρεσε τα σαν-
δάλια της. Ανεβαίνοντας στο μηχανάκι για να καθί-
σει πίσω από τον Ντέβιν, πρόσθεσε: «Με μια εντε-
λώς δική τους λογική. Όμως, είμαι σίγουρη ότι θα 
τους καταλάβεις πολύ γρήγορα».

«Ίσως!» Ο Ντέβιν έδωσε στη Ρόουζ ένα κράνος 
που το είχε αγοράσει ειδικά για εκείνη. «Αν τους κα-
ταλάβω, πάντως, θα είναι επειδή εσύ είσαι τόσο κα-
λή δασκάλα».
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Οι δυο τους ήταν πλέον επισήμως ζευγάρι, μα όλα 
ήταν τόσο πρόσφατα που η Ρόουζ ακόμα ένιωθε την 
καρδιά της να φτερουγίζει όταν βρισκόταν κοντά 
στον Ντέβιν. Κρατήθηκε σφιχτά από τη μέση του κα-
θώς διέσχιζαν τους έρημους δρόμους του Κακοτυχω-
ριού. Η ατμόσφαιρα, καθώς χάραζε εκείνη η αυγου-
στιάτικη μέρα, ήταν ήδη ζεστή και ξηρή. Τα μουσκε-
μένα ρούχα τους είχαν στεγνώσει πριν φτάσουν στον 
κεντρικό δρόμο του χωριού.

«Σε τι θα χρησιμοποιήσεις λοιπόν την ομίχλη;» ρώ-
τησε ο Ντέβιν πάνω στο μηχανάκι. 

«Σε ένα σωρό πράγματα», απάντησε η Ρόουζ. «Οι 
περισσότερες συνταγές του Τσελεμεντέ χρειάζονται 
κάποιο είδος νερού, και το μαγεμένο νερό είναι ό,τι 
καλύτερο. Ξέρεις, όπως το νερό από την Πηγή της 
Νιότης, ή τα νερά της Βαβυλώνας, ή τα δάκρυα ενός 
κλόουν. Όμως, η δεύτερη καλύτερη επιλογή είναι το 
νερό που έχει ξεχάσει ότι κάποτε ήταν νερό, όπως 
αυτή εδώ η ομίχλη. Πρόκειται για εντελώς διαφορε-
τικό είδος μαγείας».

«Πηγή της Νιότης;» έκανε ο Ντέβιν. «Υπάρχει τέ-
τοιο πράγμα;»

Η Ρόουζ έγειρε απαλά στην πλάτη του. «Για να εί-
μαι ειλικρινής, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μύθος».

Αντί να απαντήσει, ο Ντέβιν σταμάτησε αργά το 
μηχανάκι στη μέση του κεντρικού δρόμου. Όλες οι 
βιτρίνες –από το κατάστημα ξηρών καρπών του 

© The Inkhouse, 2018 / Εκδόσεις Ψυχογιός, 2018



ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 5 15

Μπορτσίνι, το ανθοπωλείο, το γαλλικό μπιστρό στη 
γωνία– ήταν σκοτεινές.

«Συμβαίνει κάτι;» ρώτησε η Ρόουζ. 
Ο Ντέβιν έδειξε ψηλά, πάνω από το ομοίωμα του 

Πύργου του Άιφελ που έστεκε στη στέγη του μπι-
στρό. Η Ρόουζ κοίταξε, μισοκλείνοντας τα μάτια.

Μια μικρή, λευκή κουκίδα έπεφτε από τον μαύρο 
ουρανό.

Μια νιφάδα.
«Χιόνι;» μουρμούρισε έκπληκτη. «Τον Αύγουστο;»
Και τότε άλλη μια νιφάδα στροβιλίστηκε στον αέρα 

και προσγειώθηκε απαλά στο σιντριβάνι, στο κέντρο 
της πλατείας. Ύστερα άλλη μία, κι άλλη μία, μέχρι που 
τελικά η Ρόουζ και ο Ντέβιν συνειδητοποίησαν ότι πα-
ρακολουθούσαν μια κανονική χιονόπτωση. Λες και το 
Κακοτυχώρι είχε κλειστεί σε μια κρυστάλλινη σφαίρα 
που την ταρακουνούσε κάποιο αόρατο χέρι. 

Όμως, το θέμα ήταν ότι ο αέρας έκαιγε.
«Πώς είναι δυνατόν;» αναρωτήθηκε ο Ντέβιν, διώ-

χνοντας τις νιφάδες από τα μαλλιά του. «Είναι τέλη 
Αυγούστου! Πώς γίνεται να χιονίζει;»

Για μια ακόμη φορά, είπαν και οι δύο ταυτόχρονα: 
«Μαγεία».

Η Ρόουζ έγειρε πίσω το κεφάλι κι άνοιξε το στόμα 
της. Μερικές λευκές νιφάδες έπεσαν πάνω στη γλώσ-
σα της και έλιωσαν. Είχαν ελαφρώς παχύρρευστη 
υφή και ήταν… ζεστές.
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Και γλυκές.
«Δεν είναι χιόνι», αποφάνθηκε η Ρόουζ. «Είναι ζά-

χαρη άχνη!» Αφού βεβαιώθηκε ότι το κράνος της 
ήταν καλά δεμένο, πιάστηκε ξανά από τη μέση του 
Ντέβιν. «Πρέπει να με πας σπίτι όσο πιο γρήγορα 
μπορείς. Κάτι περίεργο συμβαίνει, και δε μου αρέσει 
καθόλου».

«Κρατήσου καλά». Ο Ντέβιν έβαλε μπροστά και 
διέσχισε γρήγορα τον δρόμο.

Όταν έφτασαν στο ζαχαροπλαστείο των Μπλις, 
Ζήσε τη Χαρά, γύρω τους μαινόταν πλέον μια κανο-
νική θύελλα από νιφάδες ζάχαρης. Σύντομα, όλες οι 
στέγες και οι αυλές και τα δέντρα της πόλης ντύθη-
καν στα λευκά. Τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο 
πλάι του δρόμου θύμιζαν γιγάντια μάφιν με γλάσο.

Ο αέρας γέμισε βρόμικες νιφάδες ζάχαρης που πε-
τάχτηκαν από το έδαφος καθώς ο Ντέβιν φρέναρε 
απότομα. Κατεβαίνοντας, έσφιξε δυνατά το μπρά-
τσο της Ρόουζ, που μετά βίας μπόρεσε να διακρίνει 
ότι της έδειχνε με ζωηρές κινήσεις ένα κοντινό κτίριο. 

Σχεδόν στα τυφλά, η Ρόουζ και ο Ντέβιν άρπαξαν 
τις γυάλες με την ομίχλη του ποταμού. Χωμένοι ως 
τα γόνατα σε στιβάδες ζάχαρης άχνης, πλησίασαν 
με κόπο την πόρτα του ζαχαροπλαστείου των 
Μπλις. Ή μάλλον τη μισοθαμμένη πόρτα. Οι σωροί 
της ζάχαρης την είχαν καλύψει μέχρι το μπρούτζινο 
πόμολο.
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Ο Ντέβιν κλότσησε δεξιά αριστερά τα λευκά βου-
ναλάκια κι έσπρωξε την πόρτα, ταρακουνώντας το 
κουδουνάκι της. Βήχοντας αδιάκοπα, η Ρόουζ την 
έκλεισε με τον γοφό της, ακούμπησε τις γυάλες και 
το κράνος της σε ένα από τα τραπέζια και πάσχισε 
να καθαρίσει το πρόσωπο και τα μαλλιά της.

«Είναι τρελό!» φώναξε ο Ντέβιν, ακουμπώντας το 
κράνος του δίπλα στο άλλο. Η Ρόουζ τού έγνεψε σιω-
πηλά κι έδειξε τα σκαλιά – το ζαχαροπλαστείο ήταν 
στο ισόγειο του σπιτιού της οικογένειας Μπλις, και 
όλοι ακόμα κοιμόνταν επάνω. Αμίλητος, ο Ντέβιν 
έκανε μια χειρονομία προς τα έξω. «Η ζάχαρη κατα-
στρέφει τα μηχανήματα. Και, αν βραχεί, το μηχανά-
κι μου θα γεμίσει σιρόπια».

Μαζί, στάθηκαν στο παράθυρο και κοίταζαν τη 
θαμπή λάμψη από τους φανοστάτες, και τους σω-
ρούς της ζάχαρης που όλο και ψήλωναν. Όποιος δεν 
ήξερε τι είχε συμβεί θα πίστευε ότι εκεί έξω απλωνό-
ταν ένα μαγευτικό, χειμωνιάτικο τοπίο. Η Ρόουζ 
έγλειψε τη ζάχαρη στα χείλη της.

«Αυτό το πράγμα έχει ωραία γεύση, αλλά θα δη-
μιουργήσει μεγάλα προβλήματα», σχολίασε. «Και θα 
είναι επικίνδυνο».

Σηκώνοντας και τις τέσσερις γυάλες μαζί, ο Ντέ-
βιν πέρασε από τη δίφυλλη πόρτα μέσα στο εργα-
στήριο του ζαχαροπλαστείου. Η Ρόουζ τον ακολού-
θησε. 
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«Ξέρεις τι άλλο είναι επικίνδυνο;» είπε ο Ντέβιν, 
ακουμπώντας τις γυάλες στον μεγάλο, κεντρικό πά-
γκο εργασίας. «Αυτός ο τύπος, ο Κόμης Καρούζο. 
Ό,τι συμβαίνει έξω είναι μάλλον δική του δουλειά».

«Ίσως», μουρμούρισε η Ρόουζ. «Ήταν πολύτιμη η 
βοήθειά σου στο μάζεμα υλικών που θα χρειαστώ 
για να σώσω τη θεία μου».

Ο Ντέβιν σταύρωσε τα χέρια του στο στήθος. 
«Μπορώ να σου προσφέρω ακόμα πιο πολύτιμη βοή-
θεια αν με αφήσεις να έρθω μαζί σου στην Ιταλία, 
Ρόουζ. Μπορώ να σε προστατέψω».

Ο Κόμης Καρούζο ήταν ένας απαίσιος άνθρωπος, 
με ένα σάπιο δόντι και εξαιρετικά άσχημη συμπερι-
φορά. Στην Ουάσιγκτον είχε πάρει μέρος σε ένα σχέ-
διο για την υποδούλωση όλου του κόσμου – μόνο που 
προσπάθησε να ξεγελάσει τους αφέντες του, τη δια-
βολική Διεθνή Αδελφότητα της Τρυπητής Κουτάλας, 
και δοκίμασε να γίνει ο ίδιος μοναδικός κυβερνήτης 
του κόσμου. Με τη βοήθεια της οικογένειάς της και 
του Ντέβιν, η Ρόουζ είχε καταφέρει να εμποδίσει τον 
Καρούζο – μα ο Κόμης απήγαγε τη θεία Λίλι και την 
κλείδωσε σε έναν από τους πύργους του.

Ο Ντέβιν είχε αποδειχτεί εξαιρετικός βοηθός στην 
Ουάσιγκτον. Όμως, όσο κι αν ήθελε να προστατέψει 
τη Ρόουζ, στην πραγματικότητα έπρεπε εκείνη να 
τον προστατέψει.

Πετώντας το σακίδιό της στο τραπεζοκάθισμα 
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της κουζίνας, η Ρόουζ αναστέναξε. «Το έχουμε συ-
ζητήσει πολλές φορές. Οι γονείς σου δε θα σε αφή-
σουν να έρθεις, και δεν πρόκειται να φτιάξω πειθο-
κεκάκια για να αλλάξουν γνώμη, όσες φορές κι αν 
μου το ζητήσεις. Ύστερα από αυτά που έπαθαν ο 
Τσιπ και η κυρία Κάρλσον με τα ξεχασιάρικα στρι-
φτά ντόνατ, ορκίστηκα να μη χρησιμοποιήσω ποτέ 
ξανά αυτό το είδος της μαγείας που ελέγχει το μυα-
λό των άλλων». Η Ρόουζ άπλωσε το χέρι της και 
σκούπισε απαλά μια τελευταία νιφάδα ζάχαρης από 
το μάγουλο του Ντέβιν. «Άλλωστε, με ξέρεις. Δε 
χρειάζομαι προστασία».

Από τη σκοτεινή, μπροστινή αίθουσα του ζαχαρο-
πλαστείου ακούστηκε μια άγνωστη, γυναικεία φω-
νή: «Είσαι τόσο σίγουρη;»

Ενστικτωδώς, η Ρόουζ αρπάχτηκε από το μπρά-
τσο του Ντέβιν. Μαζί, βγήκαν ξανά στο σαλόνι από 
τη δίφυλλη πόρτα. Και είδαν δύο γυναίκες να κάθο-
νται σε ένα από τα στρογγυλά τραπεζάκια. Η Ρόουζ 
θα έπαιρνε όρκο ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί πριν από 
μια στιγμή. 

Και οι δύο ήταν ντυμένες στα μαύρα, με κομψά, 
κουμπωμένα παλτά, δερμάτινα γάντια και καπέλα 
με πλατιά γείσα. Η μία ήταν ψηλή και λεπτή, σαν 
γλειφιτζούρι. Η άλλη το ακριβώς αντίθετο: κοντή και 
στρογγυλή, σαν τρουφάκι. Η ψηλή χαμογελούσε, μα 
τα μάτια της παρέμεναν ψυχρά και αγέλαστα. Το 
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στόμα της κοντής ήταν σουφρωμένο, σαν να είχε 
φάει κάτι πικρό.

«Συγγνώμη, αλλά το ζαχαροπλαστείο είναι κλει-
στό», δήλωσε η Ρόουζ, αν και είχε μια παράξενη αί-
σθηση ότι αυτές δεν ήταν συνηθισμένες πελάτισσες.

Η κοντή γυναίκα άρχισε να διπλώνει επιδέξια ένα 
κίτρινο κομμάτι χαρτί. Ευχαριστημένη με το δημιούρ-
γημά της, το σήκωσε ψηλά και είπε: «Ένα ρόδο για 
τη Ρόουζ». Ύστερα, ακούμπησε απαλά το οριγκάμι 
τριαντάφυλλο στο τραπέζι. 

«Πώς ξέρετε το όνομά της;» ζήτησε να μάθει ο Ντέ-
βιν, κάνοντας προστατευτικά ένα βήμα μπροστά. 

«Όλοι ξέρουν τη Ρόζμαρι Μπλις!» έκρωξε η κοντή 
γυναίκα. «Είναι διάσημη! Ίσως γι’ αυτό μας αφήνει 
και περιμένουμε», συμπλήρωσε ενοχλημένη.

Η ψηλόλιγνη χτύπησε χαϊδευτικά τον ώμο της κο-
ντής. «Μην παρεξηγείτε την όμοια δίδυμη αδελφή 
μου. Μιλάει πολύ», είπε και σηκώθηκε όρθια. «Είμαι 
η Λούαν Λέδερχεντ».

«Και εγώ είμαι η Σούζαν Λέδερχεντ», συστήθηκε η 
κοντή.

«Όμοιες δίδυμες;» έκανε ο Ντέβιν, κοιτάζοντας τις 
δύο εξαιρετικά ανόμοιες αδελφές.

«Σίγουρα θα αναρωτιέστε πώς να μας ξεχωρίζε-
τε», συνέχισε η Σούζαν. Ένα τετράγωνο, λευκό χαρ-
τάκι εμφανίστηκε ξαφνικά στα χέρια της. «Να θυμά-
στε απλώς ότι εγώ, η Σούζαν, αγαπώ την αρχαία τέ-

© The Inkhouse, 2018 / Εκδόσεις Ψυχογιός, 2018



ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 5 21

χνη του οριγκάμι», πρόσθεσε, διπλώνοντας σβέλτα 
τις άκρες του χαρτιού. 

«Αρκετά με τα κόλπα σου!» Η Λούαν άρπαξε το 
χαρτάκι από τα χέρια της αδελφής της και το ίσιωσε. 
«Θα ήταν μεγάλη μας τιμή να δεχτείς την επαγγελμα-
τική μας κάρτα». Άπλωσε το χέρι της στη Ρόουζ, που 
πήρε απρόθυμα το χαρτάκι. «Εκπροσωπούμε τη Διε-
θνή Αδελφότητα της Τρυπητής Κουτάλας. Ήρθαμε 
εδώ για να σου γνωστοποιήσουμε ότι απαιτούμε να 
μας παραδώσεις τη θεία σου, τη Λίλι Λε Φέι!»

Φυσικά αυτές οι παλαβές γυναίκες ήταν μέλη της 
Αδελφότητας. Όμως, η Ρόουζ δε θα τους αποκάλυ-
πτε σε καμία περίπτωση πού βρισκόταν η Λίλι, όσο 
κι αν απειλούσαν. 

«Η Λίλι δεν είναι εδώ», δήλωσε. «Και δεν ξέρουμε 
πού είναι».

«Για ποιον λόγο τη θέλετε, άλλωστε;» ρώτησε ο 
Ντέβιν. «Δε σας πρόδωσε;»

«Αυτό είναι δική μας δουλειά», γρύλισε η Λούαν. 
«Και όχι δική σας. Το μόνο που χρειάζεται να ξέρετε 
εσείς είναι ότι τη θέλουμε πίσω. Και σύντομα».

«Πριν από το Χάλογουιν!» συμπλήρωσε η Σούζαν, 
υψώνοντας αυστηρά το δάχτυλό της.

«Για ποιον λόγο ειδικά τότε;» ζήτησε να μάθει η 
Ρόουζ.

Η Λούαν αγριοκοίταξε την αδελφή της και ξερό-
βηξε. «Για κανέναν λόγο».
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Η Σούζαν δαγκώθηκε. «Μα φυσικά, φυσικά! Δεν 
υπάρχει κανένας λόγος! Σίγουρα όχι επειδή τότε τα 
παιδιά τρώνε τα πιο πολλά γλυκά».

«Σιωπή, Σούζαν!» Με ένα πλατύ χαμόγελο, η 
Λούαν στάθηκε μπροστά στο τραπέζι έτσι ώστε να 
καλύπτει την αδελφή της. «Όπως σας έλεγα, η Λίλι 
έχει κάτι που ανήκει στην Αδελφότητα, και πρέπει 
οπωσδήποτε να μας το επιστρέψει».

«Μα δεν είναι μαζί μας!» επέμεινε η Ρόουζ.
«Τότε να τη βρείτε», γρύλισε η Λούαν. «Και σύντο-

μα. Γιατί, μέχρι να τη βρείτε, η Διεθνής Αδελφότητα 
της Τρυπητής Κουτάλας σκοπεύει να τιμωρήσει 
ετούτο εδώ το συμπαθέστατο χωριουδάκι σας με 
επτά πληγές. Από ζάχαρη».

Ο Ντέβιν πήγε στο παράθυρο και κοίταξε έξω. Τώ-
ρα πια η ζάχαρη άχνη είχε ανέβει μέχρι τα παράθυρα 
των σπιτιών. «Εγώ νόμιζα ότι οι επτά πληγές έχουν 
να κάνουν με απαίσιες αρρώστιες, ακρίδες και τέτοια».

«Όχι για εμάς». Η Λούαν ίσιωσε το καπέλο της. 
«Αυτή η ζαχαρόπτωση είναι μόνο η αρχή. Μια νέα 
πληγή θα πέφτει πάνω στο Κακοτυχώρι κάθε εβδο-
μάδα – μέχρι να μας φέρετε τη Λίλι Λε Φέι. Εάν ήμουν 
στη θέση σας, θα αναλάμβανα δράση αμέσως. Δε θέ-
λετε να ξέρετε τι θα ακολουθήσει», σφύριξε, πηγαί-
νοντας στην πόρτα. «Έλα, Σούζαν!».

Η κοντόχοντρη Σούζαν πετάχτηκε σαν ελατήριο 
και ακολούθησε την αδελφή της. 

© The Inkhouse, 2018 / Εκδόσεις Ψυχογιός, 2018



ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 5 23

Πριν στρίψει το πόμολο, η Λούαν γύρισε πίσω και 
κοίταξε τη Ρόουζ και τον Ντέβιν. «Α, και να μην ξεχά-
σω. Φυσικά και πρέπει οι γονείς του αγοριού να φά-
νε πειθοκεκάκι. Τι σημασία έχει λίγη μαγεία που ελέγ-
χει το μυαλό, αν είναι να γίνει η δουλειά μας;»

Ύστερα, το κουδουνάκι της πόρτας χτύπησε κι 
ένας στρόβιλος ζάχαρης όρμησε μέσα στο σαλόνι κα-
θώς οι δύο γυναίκες χάνονταν μέσα στο λευκό παν-
δαιμόνιο.

Ο Ντέβιν απέμεινε να τις παρακολουθεί από το 
παράθυρο. «Τι κάνουμε τώρα;» ρώτησε τελικά.

Η Ρόουζ παρατήρησε για λίγο τη ζαρωμένη κάρ-
τα που της είχαν δώσει οι αδελφές Λέδερχεντ, πριν 
την τσαλακώσει και την πετάξει στα σκουπίδια. 
Έπειτα, πήγε στην ταμειακή μηχανή και πάτησε το 
κουμπί του συρταριού. Κάτω από τη θήκη με τα κέρ-
ματα και τα χαρτονομίσματα, βρήκε αυτό που ήθε-
λε – μια άλλη επαγγελματική κάρτα, την οποία είχε 
πλαστικοποιήσει για να μη χαλάσει, που έγραφε: 
«Κάθι Κίγκαν». 

Σηκώνοντας ψηλά την κάρτα για να τη δείξει στον 
Ντέβιν, απάντησε: «Θα ζητήσουμε βοήθεια».
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Καλώς ήλθατε στο Σαν Καρούζο 
– ξεκουμπιστείτε!

Θ α πάρετε μια ποικιλία λαχανικών;»
Ο προ-προ-προ-προπάππους της Ρόουζ, ο 

Μπαλτάζαρ, έριξε μια λαίμαργη ματιά στον δίσκο 
που κρατούσε ο Τζέιμς, ο αεροσυνοδός του ιδιωτι-
κού τζετ. «Δε θα έλεγα όχι, Τζίμι. Πες στον σεφ σας 
να φτιάξει μερικές ακόμα».

Μία μέρα μετά την ξαφνική ζαχαρόπτωση στο Κα-
κοτυχώρι, η Ρόουζ, ο προ-προ-προ-προπάππους 
της, τα αδέλφια της και ο Ντέβιν ταξίδευαν πάνω 
από τον Ατλαντικό Ωκεανό με ένα ιδιωτικό τζετ που 
ανήκε στην Κάθι Κίγκαν, την ιδιοκτήτρια του Ομίλου 
Κίγκαν.

Η Ρόουζ είχε συναντήσει την Κάθι νωρίτερα εκείνο 
το καλοκαίρι, αφότου είχε σώσει την ίδια και τον Όμι-
λό της από τα διαβολικά σχέδια της Διεθνούς Αδελ-
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Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r

Mη χάσετε τα πρώτα τέσσερα βιβλία της σειράς!

Η ΚΑΘΡΙΝ ΛΙΤΛΓΟΥΝΤ  
είναι συγγραφέας, ηθοποιός  

και κωμικός. Ζει στη Νέα  
Υόρκη, δουλεύει συχνά στο 
 Λος Άντζελες, και λατρεύει  
τα κρουασάν σοκολάτας και  
τα γλυκά μυθιστορηματάκια 

που απευθύνονται σε εφήβους 
και σε παιδιά. Από τις Εκδόσεις 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επίσης 
τα πρώτα τέσσερα βιβλία 
 της σειράς ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ,  
τα οποία έχουν μεταφραστεί  

σε 15 γλώσσες. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε  

την ιστοσελίδα της συγγραφέως:  
www.littlewoodbooks.com

* Τέλειο βιβλίο! Ιδανικό για αγόρια, 
κορίτσια και μεγάλους που νιώθουν 

πάντα παιδιά!
Χρυσούλα, αναγνώστρια 

στο Ίντερνετ, για το βιβλίο 
ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 4  

– ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΑ ΜΑΓΕΙΑ

* Η Ρόζμαρι είναι η αγαπημένη μου  
ηρωίδα! Οι περιπέτειές της είναι 

συναρπαστικές και οι συνταγές της  
για τα γλυκά… απλά φοβερές!

Μαλένα, αναγνώστρια 
στο Ίντερνετ, για το βιβλίο

 ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  3 
 – ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΜΑΓΕΙΑΣ

* Το διάβασα μαζί με τη μαμά μου.  
Ήταν ένα μαγευτικό βιβλίο με μαγικές 
συνταγές. Προτείνω να το διαβάσουν  

όλα τα παιδιά. Το είπα και 
 στους φίλους μου.

Αναστάσης, αναγνώστης στο Ίντερνετ,  
για το βιβλίο ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ  

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 

* Αυτή η γλυκιά ιστορία έχει  
απροσδόκητο περιεχόμενο και τέτοια 
ποιότητα, που θα μαγέψει τα παιδιά.  

Με χιουμοριστικό ύφος, απλή και καθαρή 
γραφή και έντονο ρυθμό, είναι σίγουρο  

ότι θα τα ενθουσιάσει.
BULLETIN OF THE CHILDREN’S BOOKS,  

για το βιβλίο ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

Το πέμπτο βιβλίο του Μαγικού 
Ζαχαροπλαστείου, μια μαγευτική 

περιπέτεια, γλυκιά σαν ζάχαρη.

O λοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ιταλία! Εκεί πρέπει 
να ταξιδέψει η Ρόουζ, παρέα με τον Τάι, τον Σέιτζ, 
τον Ντέβιν και τον παππού Μπαλτάζαρ, με στόχο 

να ελευθερώσει τη θεία Λίλι, που είναι φυλακισμένη στο 
κάστρο του απαίσιου Κόμη Καρούζο. Όμως, η κατάσταση 
περιπλέκεται, καθώς δεν είναι μόνο η θεία Λίλι που κινδυνεύει 
αλλά ολόκληρη η πόλη! Το θάρρος, η μαγεία και οι νοστιμιές 
της οικογένειας Μπλις αρκούν για να καταφέρουν να σώσουν 
τους κατοίκους του Σαν Καρούζο; 

H Ρόουζ είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα 
για να ανακαλύψει τον διάσημο Τσελεμεντέ των 
Μπλις που έκλεψε η θεία της∙ ακόμη και να την 

προκαλέσει σε μαγειρική μονομαχία στην τηλεόραση, 
μπροστά στα μάτια χιλιάδων τηλεθεατών! Όμως η Λίλι δεν 
πρόκειται να παραδώσει εύκολα τα όπλα. Και η Ρόουζ θα 
πρέπει να βρει το μαγικό εκείνο συστατικό που θα τη βοη-
θήσει να αντιμετωπίσει στα ίσα τη σατανική φαντασία της 
θείας της…


