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Κυκλοφορεί σε 27 χώρες
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Η ΣΤΕΦΑΝΙ ΓΚΑΡΜΠΕΡ 
μεγάλωσε στη βόρεια Καλιφόρνια και 
διέθετε ανέκαθεν πείσμα και τρελή 
φαντασία. Όταν δε γράφει, διδάσκει 
δημιουργική γραφή και ονειρεύεται 
την επόμενη περιπέτειά της. Το ΚΑ-
ΡΑΒΑΛ, το πρώτο της μυθιστόρημα, 
έχει πουληθεί σε τριάντα τέσσερις χώ-
ρες και έχει βρεθεί στις υψηλότερες 
θέσεις στις λίστες των ευπώλητων βι-
βλίων, ενώ ετοιμάζεται να μεταφερθεί 
στη μεγάλη οθόνη. Το βιβλίο ΘΡΥΛΟΣ 
έχει επίσης σκαρφαλώσει στις υψηλό-
τερες θέσεις στις λίστες των ευπώλη-
των βιβλίων ενώ τα δικαιώματά του 
έχουν πουληθεί σε 27 χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα της συγγραφέως:  

http://stephaniegarberauthor.com
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Η συγγραφέας στήνει το παιχνίδι σε ένα 
εντυπωσιακό και γεμάτο ίντριγκες σκηνι-
κό, και οδηγεί τον κόσμο που χτίζει ακόμα 
πιο πέρα, σε μια αυτοκρατορία που βασί-
ζεται σε μυθολογίες, θεότητες και προλή-
ψεις. […] Ο ρυθμός είναι άψογος, με την 
αγωνία να κορυφώνεται καθώς η Τέλα 
τρέχει από στοιχείο σε στοιχείο και έρχε-
ται αντιμέτωπη με γλυκόπικρες αλήθειες 
και καταστροφικές προδοσίες. 

THE BULLETIN OF THE CENTER 
FOR CHILDREN’S REVIEW

Το πρώτο μυθιστόρημα της Στέφανι Γκάρ-
μπερ […] θα παρασύρει πολλούς αναγνώ-
στες με τις γλαφυρές περιγραφές και τη 
μεθυστική ατμόσφαιρα. Θα ερωτευτείτε το 
ίδιο το παιχνίδι αλλά και μέσα στο παι-
χνίδι!

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, 
onegirl1pen.wordpress.com, 

για το βιβλίο ΚΑΡΑΒΑΛ

Η συγγραφέας Στέφανι Γκάρμπερ κα-
ταφέρνει να μας μυήσει σε έναν κόσμο 
γεμάτο μυστήριο, μαγεία, έρωτες, πάθη, 
πόνο και ρομαντισμό. […] Αναμφισβήτητα, 
είναι ένα ευφυές βιβλίο και μία φρέσκια 
ιδέα […] που θα κολλήσει κάθε αναγνώστη 
στις σελίδες του. Οι καθημερινοί χαρα-
κτήρες της σε κάνουν να τους αγαπήσεις, 
σχεδόν όλους, καθώς θυμίζουν ήρωες 
της διπλανής πόρτας. Αυτό είναι ίσως το 
μεγαλύτερο ατού της ιστορίας. […] Ταξι-
δέψτε, λοιπόν, στον κόσμο του Κάραβαλ 
και απολαύστε τη διαδρομή που μας απο-
καλύπτεται!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ, 
vivliomania-vivliolatreia.blogspot.com, 

για το βιβλίο ΚΑΡΑΒΑΛ

A φού παρασύρθηκε στον μαγικό κόσμο του Κάραβαλ, η Ντο-
νατέλα Ντράγκνα κατάφερε να δραπετεύσει από τον πατέρα 

της και να σώσει την αδελφή της, Σκάρλετ, από έναν καταστροφικό 
κανονισμένο γάμο. Τα κορίτσια θα έπρεπε να το γιορτάζουν, αλλά 
η Τέλα, απελπισμένη, είχε κάνει μια συμφωνία με έναν εγκλη-
ματία, και αυτό που του χρωστάει δεν έχει καταφέρει ποτέ κανείς 
να το βρει: το αληθινό όνομα του Άρχοντα του Κάραβαλ, Λέτζεντ.

Ο μοναδικός τρόπος για να ανακαλύψει την ταυτότητα του 
Λέτζεντ είναι να κερδίσει το Κάραβαλ. Έτσι η Τέλα ξαναπαίρνει 
μέρος στο θρυλικό παιχνίδι – και καταλήγει στο μονοπάτι του 
δολοφονικού διαδόχου του θρόνου της αυτοκρατορίας, σε μια κα-
ταδικασμένη ιστορία αγάπης και σε έναν ιστό από μυστικά. Αν δεν 
μπορέσει να εκπληρώσει τη συμφωνία και να δώσει το όνομα του 
Λέτζεντ, θα χάσει όλα όσα αγαπάει, ίσως ακόμα και τη ζωή της· 
αλλά αν κερδίσει, ο Λέτζεντ και το Κάραβαλ θα καταστραφούν 
για πάντα. 

Καλώς ήρθες στο 

Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. 
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Στον Μάθιου, για τη σαπουνόπετρα

Στην Άλισον, επειδή μου είπε ότι το Ντάσιελ 
ήταν το λάθος όνομα

Και στους δυο σας, επειδή είστε εκπληκτικά αδέλφια
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΦΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ενώ σε κάποια δωμάτια στην έπαυλη υπήρχαν τέρατα 
κρυμμένα κάτω από τα κρεβάτια, η Τέλα θα έπαιρνε όρ-
κο ότι η σουίτα της μητέρας της έκρυβε μαγεία. Λάμψεις 

ενός σμαραγδένιου φωτός χρωμάτιζαν την ατμόσφαιρα, λες 
και όποτε έφευγε η μητέρα της έρχονταν να παίξουν νεράιδες. 
Το δωμάτιο μύριζε λουλούδια που είχαν κοπεί από μυστικούς 
κήπους και, ακόμα και όταν δε φυσούσε αεράκι, οι διάφανες 
κουρτίνες φούσκωναν γύρω από το μεγαλοπρεπές κρεβάτι με 
ουρανό. Από πάνω ένας υπέρλαμπρος πολυέλαιος υποδεχό-
ταν την Τέλα με τους μελωδικούς ήχους γυαλιών που χτυπού-
σαν το ένα πάνω στο άλλο, διευκολύνοντάς τη να φαντάζεται 
ότι η σουίτα ήταν μια μαγεμένη πύλη προς έναν άλλο κόσμο. 

Τα μικροσκοπικά πόδια της Τέλα δεν έκαναν καθόλου θό-
ρυβο καθώς περπατούσε στις μύτες πάνω στα παχιά ιβουάρ 
χαλιά για να πάει στη σιφονιέρα της μητέρας της. Γρήγορα, 
έριξε μια κλεφτή ματιά πάνω από τον ώμο της και μετά άρπα-
ξε την κοσμηματοθήκη της μητέρας της. Λείο και βαρύ στα χέ-
ρια της Τέλα, το κουτί ήταν φτιαγμένο από φίλντισι και κα-
λυμμένο με χρυσά περίπλοκα σχέδια· στην Τέλα άρεσε να 
προσποιείται ότι ήταν και αυτό μαγεμένο, γιατί ακόμα και 
όταν τα δάχτυλά της ήταν βρόμικα, ευτυχώς δεν άφηναν πο-
τέ αποτυπώματα.

Η μητέρα της Τέλα δε θύμωνε αν οι κόρες της έπαιζαν με 
τα φορέματά της ή αν δοκίμαζαν τις ακριβές της παντόφλες, 

© Stephanie Garber, 2018 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2019
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αλλά τους είχε ζητήσει να μην αγγίζουν αυτή την κοσμηματο-
θήκη, γεγονός που απλά την έκανε πιο ακαταμάχητη για την 
Τέλα.

Η Σκάρλετ μπορούσε να περνάει τα απογεύματά της κάνο-
ντας όνειρα για περιπλανώμενους θιάσους σαν το Κάραβαλ, 
αλλά στην Τέλα άρεσαν οι αληθινές περιπέτειες. 

Σήμερα προσποιούνταν ότι μια κακιά βασίλισσα κρατούσε 
έναν νεαρό πρίγκιπα ξωτικό αιχμάλωτο, και για να τον σώσει 
έπρεπε να κλέψει το δαχτυλίδι με οπάλι της μητέρας της, το 
αγαπημένο κόσμημα της Τέλα. Η ολόλευκη πέτρα ήταν ακα-
τέργαστη και τραχιά, σε σχήμα αστεριού, με αιχμηρές μύτες 
που μερικές φορές τρυπούσαν τα δάχτυλά της. Αλλά όταν η 
Τέλα σήκωνε το οπάλι προς το φως, η πέτρα άστραφτε, καλύ-
πτοντας το δωμάτιο με φωτεινά κερασένια, χρυσαφένια και 
βιολετιά χρώματα που θύμιζαν μαγικές κατάρες και νεραϊδό-
σκονη. 

Δυστυχώς, ο μπρούντζινος κρίκος ήταν πολύ μεγάλος για 
το δάχτυλο της Τέλα, αν και κάθε φορά που άνοιγε το κουτί το 
φορούσε σε περίπτωση που είχε μεγαλώσει. Αλλά αυτή τη μέ-
ρα, καθώς η Τέλα φορούσε το δαχτυλίδι, πρόσεξε κάτι άλλο.

Ο πολυέλαιος από πάνω της έμεινε ακίνητος λες και είχε 
ξαφνιαστεί και εκείνος.

Η Τέλα ήξερε κάθε αντικείμενο στην κοσμηματοθήκη της 
μητέρας της απ’ έξω: ένας προσεκτικά διπλωμένος βελού-
δινος φιόγκος με χρυσαφένιες άκρες, κατακόκκινα σκουλαρί-
κια, ένα γανιασμένο ασημένιο μπουκάλι που η μητέρα της 
ισχυριζόταν ότι περιείχε δάκρυα αγγέλων, ένα μενταγιόν από 
ελεφαντόδοντο που δεν άνοιγε, ένα μαύρο βραχιόλι που 
έμοιαζε περισσότερο σαν να ανήκε στο χέρι μιας μάγισσας πα-
ρά στον κομψό καρπό της μητέρας της.

Το μοναδικό αντικείμενο που η Τέλα δεν άγγιζε ποτέ ήταν 
το σκούρο γκρι πουγκί που μύριζε μουχλιασμένα φύλλα και 
νεκροταφείο. Κρατάει τους καλικάντζαρους μακριά, της είπε 
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κάποτε η μητέρα της πειραχτικά. Κρατούσε, επίσης, και την 
Τέλα μακριά. 

Αλλά σήμερα, το άσχημο μικρό πουγκί τρεμούλιαζε, ελ-
κύοντας την Τέλα προς το μέρος του. Τη μια στιγμή έμοιαζε 
με ένα δεμάτι από μούχλα και μύριζε σήψη. Έπειτα από ένα 
δευτερόλεπτο, στη θέση του βρισκόταν μια λαμπερή τράπου-
λα, δεμένη με μια λεπτεπίλεπτη σατέν κορδέλα. Μετά, μέσα 
σε μια στιγμή, έγινε και πάλι το άσχημο πουγκί πριν μεταμορ-
φωθεί ξανά σε τράπουλα. 

Εγκαταλείποντας το παιχνίδι της, η Τέλα άρπαξε γρήγορα 
τη μεταξωτή κορδέλα και σήκωσε την τράπουλα μέσα από το 
κουτί. Σταμάτησε αμέσως να μεταμορφώνεται.

Οι κάρτες ήταν τόσο μα τόσο όμορφες. Μια τόσο σκούρα 
απόχρωση του μπλε ώστε ήταν σχεδόν μαύρες, με μικροσκο-
πικές χρυσαφένιες πιτσιλιές, που λαμπύριζαν στο φως, και 
στροβιλιζόμενα σκούρα βιολετιά ανάγλυφα που έκαναν την 
Τέλα να σκεφτεί υγρά λουλούδια, αίμα μαγισσών και μαγεία.

Δεν έμοιαζαν καθόλου με τα λεπτά ασπρόμαυρα χαρτιά με 
τα οποία της είχαν μάθει οι φρουροί του πατέρα της να παίζει. 
Η Τέλα κάθισε στο χαλί. Ένιωσε ένα μυρμήγκιασμα στα επι-
δέξια δάχτυλά της καθώς έλυσε την κορδέλα και αναποδογύ-
ρισε την πρώτη κάρτα της τράπουλας.

Η νεαρή γυναίκα που εικονιζόταν θύμιζε στην Τέλα μια 
αιχμάλωτη πριγκίπισσα. Το όμορφο λευκό φόρεμά της ήταν 
σκισμένο, και τα αμυγδαλωτά μάτια της ήταν όμορφα σαν 
γυάλινα βότσαλα, αλλά τόσο θλιμμένα ώστε την πονούσε να 
τα κοιτάζει. Πιθανότατα επειδή το κεφάλι της ήταν φυλακι-
σμένο μέσα σε μια στρογγυλή σφαίρα από μαργαριτάρια. 

Οι λέξεις Η Κυρά του Θανάτου ήταν γραμμένες στο κάτω 
μέρος της κάρτας.

Η Τέλα αναρίγησε. Δεν της άρεσε αυτό το όνομα και δε συ-
μπαθούσε τα κλουβιά, ακόμα και τα μαργαριταρένια. Ξαφνι-
κά, ένιωσε ότι η μητέρα της δε θα χαιρόταν αν την έπιανε να 
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κοιτάζει αυτές τις κάρτες, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να 
αναποδογυρίσει άλλη μία. 

Το όνομα στο κάτω μέρος αυτής της κάρτας ήταν Ο Πρί-
γκιπας των Καρδιών.

Απεικόνιζε έναν νεαρό άντρα με ένα πρόσωπο γεμάτο γω-
νίες, και χείλη κοφτερά σαν μαχαίρι με δυο λεπίδες. Το ένα χέρι 
κοντά στο μυτερό του πιγούνι έσφιγγε τη λαβή ενός μαχαιριού, 
και κόκκινα δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια του, στο ίδιο χρώ-
μα με το αίμα που λέκιαζε τη γωνία του στενού του στόματος.

Η Τέλα ζάρωσε καθώς η εικόνα του πρίγκιπα τρεμούλιασε 
και χάθηκε, με τον ίδιο τρόπο που είχε τρεμουλιάσει νωρίτερα 
το βρομερό πουγκί.

Έπρεπε να είχε σταματήσει τότε. Αυτές οι κάρτες σίγουρα 
δεν ήταν παιχνίδι. Ωστόσο, ένα μέρος του εαυτού της ένιωθε 
ότι ήταν γραφτό να τις βρει. Ήταν πιο αληθινές από την κακιά 
βασίλισσα ή τον πρίγκιπα ξωτικό της φαντασίας της, και η Τέ-
λα τόλμησε να σκεφτεί ότι ίσως να την οδηγούσαν σε μια 
πραγματική περιπέτεια.

Η επόμενη κάρτα ήταν πολύ ζεστή πάνω στα δάχτυλά της 
καθώς η Τέλα την αναποδογύριζε.

Το Άρακλ.
Δεν ήξερε τι σήμαινε το παράξενο όνομα και, σε αντίθεση 

με τις άλλες κάρτες, αυτή δεν έδειχνε βίαιη. Οι άκρες ήταν κα-
λυμμένες με περίτεχνους στροβίλους από λιωμένο χρυσάφι, 
και το κέντρο ήταν ασημί σαν καθρέφτης – όχι, ήταν καθρέ-
φτης. Το αστραφτερό της κέντρο αντικατόπτριζε τις ξανθές 
μπούκλες της Τέλα και τα στρογγυλά καστανοπράσινα μάτια 
της. Αλλά όταν η Τέλα κοίταξε πιο προσεκτικά, η εικόνα ήταν 
λάθος. Τα ροζ χείλη της Τέλα έτρεμαν, και χοντρά δάκρυα κυ-
λούσαν στα μάγουλά της. 

Η Τέλα δεν έκλαιγε ποτέ. Ούτε καν όταν ο πατέρας της 
χρησιμοποιούσε σκληρές λέξεις ή όταν ο Φελίπε την αγνοού-
σε για χάρη της μεγαλύτερης αδελφής της. 
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«Αναρωτιόμουν αν θα σε βρω εδώ, αγαπούλα μου». Η απα-
λή μελωδική φωνή της μητέρας της πλημμύρισε το δωμάτιο 
καθώς γλίστρησε μέσα. «Τι περιπέτειες ζεις σήμερα;»

Καθώς η μητέρα της έσκυψε προς το χαλί όπου καθόταν η 
Τέλα, τα μαλλιά της έπεσαν γύρω από το έξυπνο πρόσωπό 
της σε κομψά ποτάμια. Οι μπούκλες της μητέρας της είχαν το 
ίδιο σκούρο καστανό χρώμα με εκείνες της Σκάρλετ, αλλά η 
Τέλα μοιραζόταν με τη μητέρα της το ίδιο σταρένιο δέρμα, το 
οποίο έλαμπε σαν να το είχαν φιλήσει τα αστέρια. Ωστόσο, 
εκείνη τη στιγμή η Τέλα είδε τη μητέρα της να γίνεται χλωμή 
σαν φεγγαρόπετρα όταν τα μάτια της καρφώθηκαν στις ανα-
ποδογυρισμένες εικόνες της Κυράς του Θανάτου και του Πρί-
γκιπα των Καρδιών. 

«Πού τις βρήκες αυτές;» Η γλυκιά φωνή της μητέρας της 
δεν είχε αλλάξει, αλλά τα χέρια της άρπαξαν γρήγορα τις κάρ-
τες, δίνοντας στην Τέλα την εντύπωση ότι είχε κάνει κάτι πο-
λύ κακό. Και παρόλο που η Τέλα έκανε συχνά πράγματα που 
δεν έπρεπε να κάνει, συνήθως η μητέρα της δεν είχε πρόβλη-
μα. Συνέτιζε με καλοσύνη την κόρη της ή μερικές φορές τής 
έλεγε πώς να αποφεύγει την τιμωρία για τα μικροπαραπτώμα-
τά της. Ο πατέρας της ήταν εκείνος που θύμωνε εύκολα. Η 
μητέρα της ήταν η απαλή ανάσα αέρα που έσβηνε τις σπίθες 
του πριν προλάβουν να γίνουν φλόγες. Αλλά τώρα η μητέρα 
της έμοιαζε σαν να ήθελε να ανάψει μια φωτιά και να χρησι-
μοποιήσει τις κάρτες για προσάναμμα. 

«Τις βρήκα στην κοσμηματοθήκη σου», είπε η Τέλα. «Συγ-
γνώμη. Δεν ήξερα ότι ήταν κακές».

«Δεν πειράζει». Η μητέρα της πέρασε το χέρι της πάνω από 
τις μπούκλες της Τέλα. «Δεν ήθελα να σε φοβίσω. Αλλά ούτε 
εγώ θέλω να αγγίζω αυτές τις κάρτες». 

«Τότε, γιατί τις έχεις;»
Η μητέρα της έκρυψε τις κάρτες μέσα στη φούστα του φο-

ρέματός της πριν τοποθετήσει την κοσμηματοθήκη σε ένα 
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ψηλό ράφι δίπλα στο κρεβάτι, όπου η Τέλα δε θα μπορούσε 
να τη φτάσει.

Η Τέλα φοβήθηκε ότι η συζήτηση είχε τελειώσει – όπως 
αναμφίβολα θα είχε γίνει με τον πατέρα της. Αλλά η μητέρα 
της δεν αγνοούσε τις ερωτήσεις που της έκαναν οι κόρες της. 
Όταν το κουτί ήταν πλέον σε ασφαλές σημείο, η μητέρα της 
κάθισε στο χαλί δίπλα στην Τέλα. 

«Εύχομαι να μην είχα βρει ποτέ αυτές τις κάρτες», ψιθύρι-
σε, «αλλά θα σου πω γι’ αυτές αν ορκιστείς να μην αγγίξεις 
ποτέ ξανά αυτή την τράπουλα, ή κάποια άλλη τράπουλα σαν 
αυτή». 

«Νόμιζα ότι είχες πει στη Σκάρλετ κι εμένα να μην ορκιζό-
μαστε ποτέ».

«Αυτό είναι διαφορετικό». Μια γωνία του χαμόγελου της 
μητέρας της επέστρεψε, λες και ετοιμαζόταν να αποκαλύψει 
στην Τέλα ένα ξεχωριστό μυστικό. Πάντα έτσι ήταν: όταν η 
μητέρα της επέλεγε να επικεντρώσει την πολύτιμη προσοχή 
της μόνο στην Τέλα, έκανε την Τέλα να νιώθει σαν να ήταν 
ένα αστέρι και ο κόσμος γυρνούσε μονάχα γύρω της. «Τι σου 
έλεγα πάντα για το μέλλον;»

«Κάθε άτομο έχει τη δύναμη να γράψει το δικό του μέλ-
λον», είπε η Τέλα.

«Ακριβώς», είπε η μητέρα της. «Το μέλλον σου μπορεί να 
είναι όποιο επιθυμείς. Όλοι έχουμε τη δύναμη να επιλέξουμε 
το δικό μας πεπρωμένο. Όμως, γλυκιά μου, αν παίξεις με αυ-
τές τις κάρτες, δίνεις στις Μοίρες που απεικονίζονται μέσα 
τους την ευκαιρία να αλλάξουν το μονοπάτι σου. Οι άνθρω-
ποι χρησιμοποιούν Τράπουλες του Πεπρωμένου, παρόμοιες 
με εκείνη που μόλις άγγιξες, για να προβλέπουν το μέλλον, 
και όταν ένα μέλλον έχει προβλεφθεί, αυτό το μέλλον γίνεται 
ένα ζωντανό πράγμα, και θα παλέψει πολύ σκληρά για να 
πραγματοποιηθεί. Γι’ αυτό δε θέλω να αγγίξεις ποτέ ξανά αυ-
τές τις κάρτες. Κατάλαβες;»
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Η Τέλα κατένευσε, αν και στην πραγματικότητα δεν κατα-
λάβαινε· ήταν ακόμα στην τρυφερή ηλικία στην οποία το μέλ-
λον φάνταζε πολύ μακρινό για να είναι αληθινό. Επίσης, πρό-
σεξε ότι η μητέρα της δεν είπε ποτέ από πού προήλθαν οι κάρ-
τες. Και αυτό έκανε τα δάχτυλα της Τέλα να σφιχτούν λίγο πιο 
δυνατά γύρω από την κάρτα που κρατούσε ακόμα στο χέρι της.

Πάνω στη βιασύνη της να μαζέψει την τράπουλα, η μητέ-
ρα της Τέλα δεν πρόσεξε την τρίτη κάρτα που είχε αναποδο-
γυρίσει η Τέλα. Εκείνη που κρατούσε ακόμα. Το Άρακλ. Η Τέ-
λα την έκρυψε προσεκτικά κάτω από τα σταυρωμένα της πό-
δια καθώς είπε: «Ορκίζομαι να μην αγγίξω ποτέ ξανά μια τέ-
τοια τράπουλα».
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ΙΣΛΑ ΝΤΕ ΛΟΣ 
ΣΟΥΕΝΙΟΣ
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1

Η Τέλα δεν επέπλεε πια.
Βρισκόταν στο νωπό έδαφος, νιώθοντας ότι δεν 

είχε καμία σχέση με το φωτεινό, αστραφτερό πράγ-
μα που ήταν το προηγούμενο βράδυ. Τότε που το ιδιωτικό 
νησί του Λέτζεντ εξέπεμπε χρυσοκίτρινο φως, γεμάτο μα-
γεία και θαύματα, μαζί με ένα ίχνος απάτης. Ένας θελκτικός 
συνδυασμός. Και η Τέλα τον είχε απολαύσει. Κατά τη διάρ-
κεια του πάρτι για το τέλος του Κάραβαλ, είχε χορέψει έως 
ότου οι παντόφλες της είχαν λεκιαστεί από το χορτάρι και 
είχε πιει αφρώδες κρασί από ψηλά ποτήρια έως ότου ένιωθε 
ότι επέπλεε.

Αλλά τώρα βρισκόταν ξαπλωμένη μπρούμυτα στο κρύο, 
σκληρό έδαφος του δάσους.

Χωρίς να τολμάει να ανοίξει τα μάτια της, βόγκηξε και τί-
ναξε κομμάτια της φύσης από τα μαλλιά της, ενώ ευχόταν να 
μπορούσε να ξεφορτωθεί εξίσου εύκολα κάποια από τα άλλα 
απομεινάρια της χτεσινής νύχτας. Τα πάντα βρομοκοπούσαν 
ξεθυμασμένο αλκοόλ, πευκοβελόνες και λάθη. Ένιωθε μια φα-
γούρα και ένα μυρμήγκιασμα στο δέρμα της, και το μόνο χει-
ρότερο πράγμα από τη ζαλάδα της ήταν το πιάσιμο στην πλά-
τη και στον λαιμό της. Γιατί της είχε φανεί έξυπνη η ιδέα να 
κοιμηθεί έξω; 

«Αχχ». Κάποιος βόγκηξε με τον παραπονεμένο ήχο ενός 
ατόμου που είναι στα πρόθυρα να ξυπνήσει.
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Η Τέλα άνοιξε τα μάτια της, κοίταξε στο πλάι και μετά 
έκλεισε τα βλέφαρά της αμέσως. Μα τους βρόμικους αγίους.

Δεν ήταν μόνη.
Ανάμεσα στα πανύψηλα δέντρα και στην άγρια πρασινάδα 

του εδάφους του δάσους, η Τέλα είχε κρατήσει τα μάτια της 
ανοιχτά για αρκετή ώρα ώστε να δει ένα κεφάλι με σκούρα 
μαλλιά, μελαψό δέρμα, έναν καρπό με μια ουλή, και το χέρι 
ενός αγοριού με το τατουάζ ενός μαύρου τριαντάφυλλου. Ο 
Ντάντε. 

Όλα όσα είχαν συμβεί επέστρεψαν στο μυαλό της σε ένα 
ποτάμι από θολές αναμνήσεις: η αίσθηση των έμπειρων χε-
ριών του Ντάντε πάνω στους γοφούς της· τα φιλιά του στον 
λαιμό της, στο σαγόνι της, μετά στο στόμα της καθώς τα χεί-
λη τους απέκτησαν οικειότητα. 

Τι στην κόλαση σκεφτόταν;
Φυσικά, η Τέλα ήξερε πολύ καλά ποιες ήταν οι σκέψεις της 

κατά τη διάρκεια του πάρτι των ηθοποιών του Κάραβαλ το 
προηγούμενο βράδυ. Ο κόσμος είχε τη γεύση της μαγείας και 
της λάμψης των αστεριών, των πραγματοποιημένων ευχών 
και ονείρων, και ωστόσο κάτω από όλα αυτά, ο θάνατος εξα-
κολουθούσε να καλύπτει τη γλώσσα της Τέλα. Όση σαμπάνια 
κι αν έπινε, ή όσο ζεστή κι αν γινόταν η ατμόσφαιρα από τον 
χορό, η Τέλα εξακολουθούσε να τρέμει από την παγερή ανά-
μνηση του πώς ένιωσε όταν πέθανε.

Το άλμα της από το μπαλκόνι του Λέτζεντ δεν ήταν μια 
πράξη απελπισίας· ήταν ένα άλμα πίστης. Αλλά μόνο για μια 
νύχτα δεν ήθελε να σκεφτεί αυτό ή το γιατί είχε σημασία. 
Ήθελε να γιορτάσει την επιτυχία της, να ξεχάσει όλα τα άλλα. 
Και ο Ντάντε ήταν ο τέλειος τρόπος για να κάνει και τα δυο. 
Ήταν ελκυστικός, μπορούσε να είναι γοητευτικός, και είχε πε-
ράσει πάρα πολύς καιρός από τότε που την είχε φιλήσει κά-
ποιος. Και, μα τους αγίους, ο Ντάντε ήξερε πώς να φιλάει.

Με άλλο ένα βογκητό, τεντώθηκε δίπλα της. Το μεγάλο 
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του χέρι προσγειώθηκε πάνω στη μέση της, ζεστό και σταθε-
ρό, και πολύ πιο δελεαστικό από όσο θα έπρεπε να είναι. 

Η Τέλα είπε στον εαυτό της ότι έπρεπε να δραπετεύσει 
πριν ξυπνήσει εκείνος. Αλλά ακόμα και κοιμισμένος, ο Ντάντε 
ήταν τόσο καλός με τα χέρια του. Πέρασε αφηρημένα τα δά-
χτυλά του κατά μήκος της σπονδυλικής της στήλης ως τον 
λαιμό της, και χώθηκαν τεμπέλικα μέσα στα μαλλιά της κάνο-
ντας την πλάτη της να κυρτώσει.

Τα δάχτυλά του έμειναν ακίνητα.
Η ανάσα του Ντάντε ξαφνικά έγινε αθόρυβη με έναν τρό-

πο που έλεγε στην Τέλα ότι πλέον είχε ξυπνήσει. 
Καταπίνοντας μια βλαστήμια, η Τέλα σηκώθηκε βιαστικά 

από το έδαφος και απομακρύνθηκε από τα ακίνητα, επιδέξια 
δάχτυλά του. Δεν την ένοιαζε αν την είδε να φεύγει στα κρυ-
φά· αυτό θα ήταν πολύ λιγότερο άβολο από το να ανταλλά-
ξουν βεβιασμένες αβρότητες πριν ένας από τους δυο βρει την 
τόλμη να προβάλει μια δικαιολογία και να φύγει βιαστικά. Η 
Τέλα είχε φιλήσει αρκετούς νεαρούς άντρες και ήξερε ότι δεν 
μπορούσε να πιστέψει στα λόγια ενός αγοριού ακριβώς πριν 
ή ακριβώς μετά το φιλί. Και έπρεπε στ’ αλήθεια να φύγει. 

Μπορεί οι αναμνήσεις της Τέλα να ήταν θολές, ωστόσο 
δεν μπορούσε να ξεχάσει το γράμμα που είχε λάβει πριν τα 
πράγματα αποκτήσουν ενδιαφέρον με τον Ντάντε. Ένας ξέ-
νος, με το πρόσωπο κρυμμένο κάτω από τον μανδύα της νύ-
χτας, είχε βάλει ένα σημείωμα στην τσέπη της και είχε εξαφα-
νιστεί πριν προλάβει εκείνη να τον ακολουθήσει. Ήθελε να ξα-
ναδιαβάσει το μήνυμα αμέσως, αλλά με τόσα που χρωστούσε 
στον φίλο που το είχε στείλει, δεν πίστευε ότι θα ήταν πολύ 
σοφό. Έπρεπε να επιστρέψει στο δωμάτιό της.

Νωπό χώμα και αιχμηρές πευκοβελόνες χώνονταν ανάμε-
σα στα δάχτυλά της καθώς άρχισε να απομακρύνεται. Θα πρέ-
πει να έχασε τις παντόφλες της κάπου, αλλά δεν ήθελε να 
σπαταλήσει χρόνο ψάχνοντάς τες. Το δάσος ήταν χρωματι-
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σμένο με ένα απαλό φως και αντηχούσε βαριά ροχαλητά και 
μουρμουρητά, που έκαναν την Τέλα να σκεφτεί ότι εκείνη και 
ο Ντάντε δεν ήταν τα μοναδικά άτομα που είχαν λιποθυμήσει 
κάτω από τα αστέρια. Δεν την ένοιαζε αν κάποιος από αυτούς 
την έβλεπε να απομακρύνεται στα κρυφά από το όμορφο αγό-
ρι, αλλά δεν ήθελε να το πουν στην αδελφή της.

Ο Ντάντε είχε φερθεί με κακία στη Σκάρλετ κατά τη διάρ-
κεια του Κάραβαλ. Δούλευε για τον Λέτζεντ, επομένως ήταν 
μόνο ένας ρόλος – αλλά παρόλο που το Κάραβαλ είχε τελειώ-
σει, ακόμα ήταν δύσκολο να διαχωρίσει την πραγματικότητα 
από τη φαντασία. Και δεν ήθελε να πληγωθεί άλλο η αδελφή 
της, επειδή η ίδια είχε επιλέξει να διασκεδάσει με ένα αγόρι 
που είχε φερθεί με τόση κακία στη Σκάρλετ κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού.

Ευτυχώς ο κόσμος παρέμενε κοιμισμένος καθώς η Τέλα 
έφτασε στην άκρη του δάσους, και μετά, στο σπίτι του Λέ-
τζεντ με τους πυργίσκους. 

Ακόμα και τώρα, που το Κάραβαλ είχε τελειώσει επισήμως, 
και όλα τα κεριά και τα φανάρια μέσα ήταν σβηστά, η έπαυλη 
φωτιζόταν ακόμα από ένα μαγευτικό πορτοκαλί φως, φέρνο-
ντας στο μυαλό της Τέλα κόλπα που έχουν παραμείνει κρυμ-
μένα.

Μέχρι χτες, αυτό το κτήμα περιείχε ολόκληρο τον κόσμο 
του Κάραβαλ. Οι μεγάλες ξύλινες πόρτες του είχαν οδηγήσει 
τους επισκέπτες σε κομψά μπαλκόνια καλυμμένα με βαριές 
κόκκινες κουρτίνες, που περιέβαλλαν μια πόλη φτιαγμένη 
από κανάλια, δρόμους που σκέφτονταν μόνοι τους και παρά-
ξενα μαγαζιά γεμάτα μαγεία. Αλλά στο σύντομο διάστημα με-
τά το τέλος του παιχνιδιού, το σπίτι με τους πυργίσκους είχε 
συρρικνωθεί σε μέγεθος και η εφήμερη χώρα των θαυμάτων 
που κρυβόταν μέσα στους τοίχους του είχε εξαφανιστεί, αφή-
νοντας πίσω της μόνο τα κομμάτια που κανονικά θα ανήκαν 
σε ένα μεγαλοπρεπές σπίτι. 
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Η Τέλα ανέβηκε την πιο κοντινή σκάλα. Το δωμάτιό της 
ήταν στον δεύτερο όροφο. Με μια στρογγυλή γαλάζια πόρτα, 
ήταν εύκολο να το βρει. Επίσης, ήταν αδύνατο να μην προσέ-
ξει τη Σκάρλετ και τον Τζούλιαν, που στέκονταν δίπλα της, 
αγκαλιασμένοι σαν να είχαν ξεχάσει πώς να πουν τη λέξη 
αντίο.

Η Τέλα χαιρόταν που η αδελφή της είχε επιτέλους χαθεί 
μέσα σε λίγη ευτυχία. Η Σκάρλετ άξιζε κάθε χαρά στην Αυτο-
κρατορία, και η Τέλα έλπιζε ότι θα κρατούσε. Είχε ακούσει ότι 
ο Τζούλιαν δεν είχε τη φήμη του γυναικά, δε συνέχιζε ποτέ τις 
σχέσεις μετά το Κάραβαλ, και μάλιστα δεν ήταν καν μέρος 
του ρόλου του να μείνει με τη Σκάρλετ αφότου την έφερε στο 
νησί του Λέτζεντ. Αλλά έβγαζε το ψωμί του λέγοντας ψέμα-
τα, γι’ αυτό η Τέλα δυσκολευόταν να τον εμπιστευτεί. Ωστό-
σο, καθώς το ζευγάρι στεκόταν εκεί αγκαλιασμένο, με τα κε-
φάλια τους ακουμπισμένα, έμοιαζαν σαν τα δύο μισά της ίδιας 
καρδιάς. 

Τα μάτια τους παρέμειναν καρφωμένα μεταξύ τους όταν η 
Τέλα πέρασε αθόρυβα δίπλα τους για να μπει στο δωμάτιό της.

«Αυτό είναι ναι;» μουρμούρισε ο Τζούλιαν.
«Πρέπει να μιλήσω στην αδελφή μου», είπε η Σκάρλετ. 
Η Τέλα σταμάτησε μπροστά στην πόρτα. Θα ορκιζόταν ότι 

το γράμμα στην τσέπη της ξαφνικά έγινε βαρύ, σαν να ανυπο-
μονούσε να διαβαστεί ξανά. Αλλά αν ο Τζούλιαν είχε μόλις ζη-
τήσει από τη Σκάρλετ αυτό που έλπιζε η Τέλα, τότε η Τέλα 
έπρεπε να λάβει μέρος σε αυτή τη συζήτηση. 

«Για ποιο πράγμα θέλεις να μου μιλήσεις;» τους διέκοψε η 
Τέλα.

Η Σκάρλετ αποτραβήχτηκε από τον Τζούλιαν, αλλά τα χέ-
ρια του παρέμειναν τυλιγμένα γύρω από τη μέση της, πλεγμέ-
να ανάμεσα στις κόκκινες κορδέλες του φορέματός της, δεί-
χνοντας ότι προφανώς δεν ήταν έτοιμος να την αφήσει. «Ζή-
τησα από την αδελφή σου να έρθετε και οι δυο μαζί μας στη 
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Βαλέντα για τα εβδομηκοστά γενέθλια της αυτοκράτειρας 
Ελαντάιν. Θα γίνει άλλο ένα Κάραβαλ και έχω δύο εισιτήρια». 
Ο Τζούλιαν της έκλεισε το μάτι.

Η Τέλα χαμογέλασε πονηρά στην αδελφή της. Σ’ αυτό 
ακριβώς έλπιζε. Παρόλο που ένα κομμάτι του εαυτού της ακό-
μα δεν μπορούσε να πιστέψει τις φήμες που είχε ακούσει την 
τελευταία εβδομάδα. Το Κάραβαλ λάμβανε χώρα μόνο μία φο-
ρά τον χρόνο, και δεν είχε ακούσει ποτέ να γίνονται δυο αγώ-
νες σε τόσο σύντομο διάστημα. Αλλά η Τέλα σκέφτηκε ότι 
ακόμα και ο Λέτζεντ έκανε εξαιρέσεις για την αυτοκράτειρα.

Η Τέλα συνέχισε να κοιτάζει την αδελφή της με ελπίδα. 
«Απορώ που με ρωτάς καν!»

«Νόμιζα ότι δε σου άρεσε η Ημέρα της Ελαντάιν επειδή 
επισκιάζει τα γενέθλιά σου». 

Η Τέλα κούνησε σκεφτική το κεφάλι της σαν να συλλογι-
ζόταν την απάντησή της. Οι πραγματικοί λόγοι που ήθελε να 
πάει δεν είχαν καμία σχέση με την Ημέρα της Ελαντάιν, παρό-
λο που η αδελφή της είχε δίκιο· όσο καιρό η Ελαντάιν ήταν 
αυτοκράτειρα της Μεσημβρινής Αυτοκρατορίας, τα γενέθλιά 
της αποτελούσαν γιορτή, ήταν η Ημέρα της Ελαντάιν, η οποία 
γιορταζόταν για μια ολόκληρη εβδομάδα με πάρτι και χορούς, 
με τους κανόνες να γίνονται πιο ελαστικοί και τους νόμους να 
παραβιάζονται. Στο νησί της Τρίσντα όπου μεγάλωσαν τα κο-
ρίτσια, γιόρταζαν τα γενέθλια μόνο μία μέρα, την τριακοστή 
έκτη μέρα της Εποχής Βλάστησης, αλλά και πάλι επισκίαζε τα 
γενέθλια της Τέλα, που είχε την ατυχία να πέφτουν την επό-
μενη μέρα. 

«Αξίζει να επισκεφτούμε τη Βαλέντα», είπε η Τέλα. «Πότε 
φεύγουμε;»

«Σε τρεις μέρες», απάντησε ο Τζούλιαν.
Η Σκάρλετ σούφρωσε τα χείλη της. «Τέλα, πρέπει να το 

συζητήσουμε πρώτα». 
«Νόμιζα ότι πάντα ήθελες να πας στην πρωτεύουσα, να 
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δεις όλα τα αρχαία ερείπιά της και τις άμαξες που πετάνε στον 
ουρανό, και αυτό θα είναι το πάρτι του αιώνα! Τι άλλο έχουμε 
να συζητήσουμε;»

«Για τον κόμη».
Το καφετί δέρμα του Τζούλιαν έγινε γκρι.
Ίσως το ίδιο να έκανε και το πρόσωπο της Τέλα.
«Ο κόμης μένει στη Βαλέντα, και δεν πρέπει να σε δει», εί-

πε η Σκάρλετ.
Η Σκάρλετ ήταν η υπερβολικά προσεκτική αδελφή, αλλά 

η Τέλα δεν την αδικούσε γι’ αυτή την επιφύλαξη. 
Ο Κόμης Νίκολας ντ’Αρσί ήταν ο πρώην μνηστήρας της 

Σκάρλετ, τον οποίο ο πατέρας της είχε κανονίσει να παντρευ-
τεί. Πριν από το Κάραβαλ, η Σκάρλετ τού έγραφε γράμματα, 
αλλά πίστευε ότι ήταν ερωτευμένη μαζί του. Πίστευε, επίσης, 
ότι ο κόμης θα προστάτευε εκείνη και την Τέλα – μέχρι που η 
Σκάρλετ τον γνώρισε κατά τη διάρκεια του Κάραβαλ και δια-
πίστωσε τι ελεεινό άτομο ήταν.

Η Σκάρλετ δικαιολογημένα ανησυχούσε για τον κόμη. Αν 
ο πρώην μνηστήρας της Σκάρλετ ανακάλυπτε ότι η Τέλα ήταν 
ζωντανή, θα ειδοποιούσε τον πατέρα τους –που πίστευε ότι η 
Τέλα ήταν νεκρή– και θα κατέστρεφε τα πάντα. 

Αλλά επίσης θα κατέρρεαν όλα αν η Τέλα δεν πήγαινε με 
τον Λέτζεντ και τους ηθοποιούς του στη Βαλέντα, την πρω-
τεύουσα της Αυτοκρατορίας. Μπορεί να μην της δόθηκε η ευ-
καιρία να ξαναδιαβάσει το γράμμα από τον φίλο της, αλλά 
ήξερε τι ήθελε και δε θα του το έδινε ποτέ αν χωριζόταν από 
τον Λέτζεντ και τους ηθοποιούς του.

Κατά τη διάρκεια του Κάραβαλ, η Τέλα δεν ήταν απολύτως 
σίγουρη για το ποιος δούλευε για τον Λέτζεντ. Όμως, όλοι οι 
ηθοποιοί του θα βρίσκονταν στο πλοίο για τη Βαλέντα – ίσως 
να ήταν και ο ίδιος ο Λέτζεντ στο πλοίο, δίνοντάς της την ευ-
καιρία που χρειαζόταν να πάρει επιτέλους το μοναδικό πράγ-
μα που ζητούσε ο φίλος της. 
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«Ο κόμης είναι τόσο απορροφημένος στον εαυτό του, που 
το πιθανότερο είναι ότι δε θα με αναγνώριζε ακόμα κι αν τον 
πλησίαζα και του έδινα ένα χαστούκι», είπε η Τέλα. «Συνα-
ντηθήκαμε μόνο για μια στιγμή, και δεν ήμουν ιδιαίτερα πε-
ριποιημένη».

«Τέλα–»
«Ξέρω, ξέρω, θέλεις να σοβαρευτώ», τη διέκοψε η Τέλα. 

«Δεν προσπαθώ να σε ειρωνευτώ. Γνωρίζω πολύ καλά τον κίν-
δυνο, αλλά δε νομίζω ότι πρέπει να τον φοβόμαστε. Θα μπο-
ρούσαμε το ίδιο εύκολα να χαθούμε σε ένα ναυάγιο, αλλά, αν 
αφήσουμε αυτόν τον φόβο να μας σταματήσει, δε θα φύγουμε 
ποτέ ξανά από αυτό το νησί».

Η Σκάρλετ έκανε μια γκριμάτσα και γύρισε στον Τζούλιαν. 
«Θα σε πείραζε να αφήσεις την αδελφή μου κι εμένα μόνες για 
ένα λεπτό;»

Ο Τζούλιαν απάντησε στο αυτί της Σκάρλετ, πολύ χαμηλό-
φωνα για να ακούσει η Τέλα. Ό,τι κι αν είπε έκανε τη Σκάρλετ 
να κοκκινίσει. Μετά έφυγε και το στόμα της Σκάρλετ σφίχτη-
κε σε μια γραμμή καθώς εκείνη και η Τέλα μπήκαν στο δωμά-
τιο της Τέλα. 

Μέσα υπήρχαν παντού πεταμένα πράγματα. Κάλτσες ξε-
πρόβαλλαν από τα συρτάρια μιας σιφονιέρας πάνω στην 
οποία υπήρχαν καπέλα, ενώ μια σειρά από κάπες, φορέματα 
και μισοφόρια σχημάτιζαν ένα μονοπάτι ως το κρεβάτι της, το 
οποίο ήταν φορτωμένο με μια ετοιμόρροπη στοίβα από γού-
νες που είχε κερδίσει στα χαρτιά.

Η Τέλα ήξερε ότι η Σκάρλετ τη θεωρούσε τεμπέλα. Αλλά 
η Τέλα είχε μια θεωρία: Ήταν εύκολο να ψαχουλέψει κανείς τα 
τακτοποιημένα δωμάτια χωρίς να τον πάρουν χαμπάρι, επει-
δή ήταν πολύ απλό να τοποθετήσει προσεκτικά τα πράγματα 
εκεί ακριβώς όπου ήταν. Αντίθετα, ήταν δύσκολο να ξαναδη-
μιουργήσει κάποιος την ίδια ακαταστασία. Με μια ματιά, η Τέ-
λα μπόρεσε να δει ότι κανείς δεν ήταν αρκετά γενναίος για να 
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απλώσει χέρι στην προσωπική της καταστροφή. Τα πάντα 
έδειχναν ανέγγιχτα, παρόλο που τώρα υπήρχε ένα επιπλέον 
κρεβάτι, που η Τέλα φαντάστηκε ότι θα πρέπει να εμφανίστη-
κε με κάποιο μαγικό τρόπο, ή πιθανότατα να το μετέφεραν 
επάνω για την αδελφή της.

Η Τέλα δεν ήξερε για πόσο καιρό θα τους επέτρεπαν να 
μείνουν στο νησί. Ένιωθε ανακουφισμένη που δεν τις είχαν 
πετάξει έξω αμέσως, παρόλο που, αν τους είχαν κάνει έξωση, 
ίσως η Σκάρλετ να ήταν πιο αποφασισμένη να ταξιδέψει στη 
Βαλέντα. Αλλά η Τέλα δεν ήθελε να νιώσει η αδελφή της ανα-
γκασμένη να κάνει κάτι· έλπιζε ότι η Σκάρλετ θα το επέλεγε 
από μόνη της. Παρόλο που η Τέλα μπορούσε να καταλάβει 
την απροθυμία της αδελφής της. Η Τέλα είχε πεθάνει κατά τη 
διάρκεια του τελευταίου παιχνιδιού. Αλλά αυτό το είχε απο-
φασίσει η ίδια, ήταν για καλό λόγο, και δε σχεδίαζε να πεθά-
νει ξανά. Ήταν το ίδιο φρικτό για την Τέλα όσο και για τη 
Σκάρλετ. Και υπήρχαν ακόμα τόσο πολλά πράγματα που η Τέ-
λα ήθελε –και έπρεπε– να κάνει.

«Σκαρ, το ξέρω ότι πιστεύεις ότι δεν ήμουν σοβαρή εκεί 
έξω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να είμαστε περισ-
σότερο ευτυχισμένες και λιγότερο σοβαρές. Δε λέω ότι πρέπει 
να λάβουμε μέρος στο Κάραβαλ, αλλά θεωρώ ότι πρέπει του-
λάχιστον να πάμε στη Βαλέντα με τον Τζούλιαν και τους άλ-
λους. Ποιο είναι το νόημα όλης αυτής της ένδοξης ελευθερίας 
αν δεν τη χαιρόμαστε; Ο πατέρας μας θα κερδίσει αν συνεχί-
σουμε να ζούμε σαν να είμαστε παγιδευμένες κάτω από τις βα-
ριές του γροθιές».

«Έχεις δίκιο».
Η Τέλα σκέφτηκε ότι μάλλον παράκουσε. «Είπες ότι έχω 

δίκιο;»
Η Σκάρλετ έγνεψε καταφατικά. «Έχω βαρεθεί να φοβάμαι 

συνεχώς». Εξακολουθούσε να ακούγεται αγχωμένη, αλλά το 
πιγούνι της τώρα υψώθηκε με κάτι που έμοιαζε με αποφασιστι-
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κότητα. «Θα προτιμούσα να μην παίξω το παιχνίδι ξανά, αλλά 
θέλω να πάω με τον Τζούλιαν στη Βαλέντα. Δε θέλω να παγι-
δευτώ εδώ όπως μας παγίδεψε ο πατέρας μας στην Τρίσντα». 

Η Τέλα ένιωσε ένα κύμα υπερηφάνειας. Στην Τρίσντα, η 
Σκάρλετ ήταν προσκολλημένη στον φόβο της, λες και αυτός 
θα την κρατούσε ασφαλή, αλλά η Τέλα μπορούσε να δει ότι η 
αδελφή της προσπαθούσε να απελευθερωθεί από αυτόν. 
Πραγματικά είχε αλλάξει κατά τη διάρκεια του Κάραβαλ. 

«Είχες δίκιο χτες το βράδυ, όταν με ενθάρρυνες να δώσω 
στον Τζούλιαν άλλη μια ευκαιρία. Χαίρομαι που πήγα στο 
πάρτι, και ξέρω ότι θα το μετανιώσω αν δεν πάμε μαζί του. 
Αλλά», πρόσθεσε η Σκάρλετ, «αν πάμε στη Βαλέντα, πρέπει 
να μου υποσχεθείς ότι θα προσέχεις. Δεν μπορώ να σε χάσω 
ξανά». 

«Μην ανησυχείς. Το ορκίζομαι». Η Τέλα πήρε με μια σοβα-
ρή έκφραση τα χέρια της αδελφής της και τα έσφιξε. «Αγαπάω 
την ελευθερία μου πάρα πολύ για να την αφήσω. Και, όσο εί-
μαστε στην πρωτεύουσα, θα φροντίσω να φοράω πάντα φορέ-
ματα με έντονα χρώματα ώστε να είναι αδύνατο να με χάσεις».

Το στόμα της Σκάρλετ τραβήχτηκε ελαφρώς προς ένα χα-
μόγελο. Η Τέλα έβλεπε ότι η αδελφή της προσπαθούσε να το 
πολεμήσει, αλλά μετά μεταμορφώθηκε σε ένα μελωδικό γέ-
λιο. Η ευτυχία έκανε τη Σκάρλετ ακόμα πιο όμορφη. 

Η Τέλα άρχισε να χαχανίζει μαζί της έως ότου τα χαμόγελά 
τους έγιναν ίδια, λες και οι ανησυχίες ήταν πράγματα που 
αφορούσαν άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, η Τέλα δεν μπορού-
σε να ξεχάσει το γράμμα στην τσέπη της, το οποίο της θύμιζε 
ένα χρέος που έπρεπε να αποπληρωθεί και μια μητέρα που 
έπρεπε να διασωθεί. 
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Η ΣΤΕΦΑΝΙ ΓΚΑΡΜΠΕΡ 
μεγάλωσε στη βόρεια Καλιφόρνια και 
διέθετε ανέκαθεν πείσμα και τρελή 
φαντασία. Όταν δε γράφει, διδάσκει 
δημιουργική γραφή και ονειρεύεται 
την επόμενη περιπέτειά της. Το ΚΑ-
ΡΑΒΑΛ, το πρώτο της μυθιστόρημα, 
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θέσεις στις λίστες των ευπώλητων βι-
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Η συγγραφέας στήνει το παιχνίδι σε ένα 
εντυπωσιακό και γεμάτο ίντριγκες σκηνι-
κό, και οδηγεί τον κόσμο που χτίζει ακόμα 
πιο πέρα, σε μια αυτοκρατορία που βασί-
ζεται σε μυθολογίες, θεότητες και προλή-
ψεις. […] Ο ρυθμός είναι άψογος, με την 
αγωνία να κορυφώνεται καθώς η Τέλα 
τρέχει από στοιχείο σε στοιχείο και έρχε-
ται αντιμέτωπη με γλυκόπικρες αλήθειες 
και καταστροφικές προδοσίες. 

THE BULLETIN OF THE CENTER 
FOR CHILDREN’S REVIEW

Το πρώτο μυθιστόρημα της Στέφανι Γκάρ-
μπερ […] θα παρασύρει πολλούς αναγνώ-
στες με τις γλαφυρές περιγραφές και τη 
μεθυστική ατμόσφαιρα. Θα ερωτευτείτε το 
ίδιο το παιχνίδι αλλά και μέσα στο παι-
χνίδι!

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, 
onegirl1pen.wordpress.com, 

για το βιβλίο ΚΑΡΑΒΑΛ

Η συγγραφέας Στέφανι Γκάρμπερ κα-
ταφέρνει να μας μυήσει σε έναν κόσμο 
γεμάτο μυστήριο, μαγεία, έρωτες, πάθη, 
πόνο και ρομαντισμό. […] Αναμφισβήτητα, 
είναι ένα ευφυές βιβλίο και μία φρέσκια 
ιδέα […] που θα κολλήσει κάθε αναγνώστη 
στις σελίδες του. Οι καθημερινοί χαρα-
κτήρες της σε κάνουν να τους αγαπήσεις, 
σχεδόν όλους, καθώς θυμίζουν ήρωες 
της διπλανής πόρτας. Αυτό είναι ίσως το 
μεγαλύτερο ατού της ιστορίας. […] Ταξι-
δέψτε, λοιπόν, στον κόσμο του Κάραβαλ 
και απολαύστε τη διαδρομή που μας απο-
καλύπτεται!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ, 
vivliomania-vivliolatreia.blogspot.com, 

για το βιβλίο ΚΑΡΑΒΑΛ

A φού παρασύρθηκε στον μαγικό κόσμο του Κάραβαλ, η Ντο-
νατέλα Ντράγκνα κατάφερε να δραπετεύσει από τον πατέρα 

της και να σώσει την αδελφή της, Σκάρλετ, από έναν καταστροφικό 
κανονισμένο γάμο. Τα κορίτσια θα έπρεπε να το γιορτάζουν, αλλά 
η Τέλα, απελπισμένη, είχε κάνει μια συμφωνία με έναν εγκλη-
ματία, και αυτό που του χρωστάει δεν έχει καταφέρει ποτέ κανείς 
να το βρει: το αληθινό όνομα του Άρχοντα του Κάραβαλ, Λέτζεντ.

Ο μοναδικός τρόπος για να ανακαλύψει την ταυτότητα του 
Λέτζεντ είναι να κερδίσει το Κάραβαλ. Έτσι η Τέλα ξαναπαίρνει 
μέρος στο θρυλικό παιχνίδι – και καταλήγει στο μονοπάτι του 
δολοφονικού διαδόχου του θρόνου της αυτοκρατορίας, σε μια κα-
ταδικασμένη ιστορία αγάπης και σε έναν ιστό από μυστικά. Αν δεν 
μπορέσει να εκπληρώσει τη συμφωνία και να δώσει το όνομα του 
Λέτζεντ, θα χάσει όλα όσα αγαπάει, ίσως ακόμα και τη ζωή της· 
αλλά αν κερδίσει, ο Λέτζεντ και το Κάραβαλ θα καταστραφούν 
για πάντα. 

Καλώς ήρθες στο 

Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. 




