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ΠΙΤΕΡ ΛΕΡΑΝΤΖΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣ ΤΗΣ ΈΥΠΏΛΗΤΗΣ ΣΈΙΡΑΣ  

ΤΑ ΈΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Οταν ο νεαρός Μαξ Τιλτ βρίσκει κατά τύχη το ανολοκλήρωτο 

και αδημοσίευτο χειρόγραφο του προ-προ-προ-προπάππου 

του, Ιούλιου Βερν, με τίτλο Οι χαμένοι θησαυροί, πιστεύει ότι έχει 

την απάντηση σε όλα τα προβλήματά του. Όμως τίποτε στη ζωή 

δεν είναι εύκολο. Η υγεία της μητέρας του χειροτερεύει και ο Μαξ 

πρέπει να βρει τρόπο να τη σώσει.  

Έτσι, μαζί με την ξαδέλφη του, Άλεξ, μελετούν τους Χαμένους 

θησαυρούς και ανακαλύπτουν κάτι που μπορεί να είναι το κλειδί: 

την ιστορία της απίστευτης ανάρρωσης του Βερν από ένα σχεδόν 

θανάσιμο τραύμα. Φαίνεται ότι ο Βερν, μετά τον πυροβολισμό 

του, όχι μόνο επέζησε αλλά έγινε άλλος άνθρωπος. Το χειρόγραφο 

υπονοεί ότι το κατάφερε, αφού συγκέντρωσε κάποια μαγικά 

θεραπευτικά στοιχεία από τα ταξίδια του στον κόσμο.

Ενώνοντας κομμάτια από τον Γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες και 

το αδημοσίευτο χειρόγραφο, ο Μαξ και η Άλεξ συνειδητοποιούν 

ότι ο μοναδικός τρόπος να σώσουν τη μητέρα του Μαξ είναι 

να τολμήσουν να το προσπαθήσουν, δίνοντας τα πάντα σ’ έναν 

αγώνα ενάντια στον χρόνο.

Το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας γεμάτης δράση, από τον ευπώλητο 
συγγραφέα Πίτερ Λεράντζις. 
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* Οι αναγνώστες που αγαπούν τα παζλ, τα 

κρυμμένα στοιχεία και τα μεγάλα ταξίδια 

στις πέντε ηπείρους θα απολαύσουν το 

ταξίδι παρέα με την Άλεξ, τον Μαξ και την 

Μπίτσι καθώς προσπαθούν να νικήσουν 

τον χρόνο και να συγκεντρώσουν αντικεί-

μενα από τα πιο εξωτικά μέρη του κόσμου, 

ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Αναγνώστης στο GOODREADS

* Το βιβλίο ΜΑΞ ΤΙΛΤ εξυμνεί την κλασική 

αφήγηση του Ιούλιου Βερν και ταυτόχρονα 

της δίνει νέα πνοή για τον σύγχρονο ανα-

γνώστη, δημιουργώντας έναν ήρωα, τον 

Μαξ Τιλτ, ο οποίος είναι αληθινός, ανθρώ-

πινος και αναμφισβήτητα αγαπητός.

Soman Chainani, συγγραφέας  
του βιβλίου ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ  

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ, για το βιβλίο  
ΜΑΞ ΤΙΛΤ: ΦΩΤΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

* O Λεράντζις αναβιώνει τον Ιούλιο Βερν 

για τη νέα γενιά και παρασύρει τους ανα-

γνώστες με δελεαστικά στοιχεία, κα ται γιστική 

δράση και ενδιαφέροντες χαρακτήρες.  

SCHOOL LIBRARY JOURNAL, για το βιβλίο  
ΜΑΞ ΤΙΛΤ: ΦΩΤΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο ΠΙΤΕΡ ΛΕΡΑΝΤΖΙΣ (ή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΥΡΑΝΤΖΗΣ) είναι συγγραφέας 
περισσότερων από 170 βιβλίων που έχουν 
πουλήσει πάνω από 6 εκατομμύρια 
αντίτυπα και έχουν μεταφραστεί  
σε 34 γλώσσες. Ανάμεσα σε αυτά 
περιλαμβάνονται και δύο βιβλία της 
δημοφιλούς σειράς Τα 39 στοιχεία.  
Είναι κάτοχος πτυχίου βιοχημείας από  
το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Αμερικανός 
ελληνικής καταγωγής, ζει στη Νέα Υόρκη 
με τη γυναίκα του και τους δύο γιους τους. 
Στον ελεύθερο χρόνο του του αρέσει να 
τρώει σοκολάτα! Πάρα πολλή σοκολάτα! 
Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
κυκλοφορούν και τα πέντε βιβλία της 
σειράς Τα επτά θαύματα του κόσμου,  
καθώς και ένα ειδικό e-book ΤΑ ΕΠΤΑ 
ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 
όπως και το πρώτο βιβλίο της τριλογίας 
ΜΑΞ ΤΙΛΤ: ΦΩΤΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ. Τα βιβλία του έχουν βρεθεί 
στις υψηλότερες θέσεις της λίστας 
ευπώλητων βιβλίων της εφημερίδας  
New York Times.

Για περισσότερες πληροφορίες  
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  
www.peterlerangis.com
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Αιωνία η μνήμη

Με αγάπη στη μνήμη του μπαμπά μου,  
Νίκολας Π. Λεράντζις.

Βρίσκεται σε κάθε κόσμο και θα είναι πάντα παρών.

1921-2017
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κανείς δεν έδωσε ποτέ σημασία στον άντρα με το 
πεσμένο βλέφαρο. Βάδιζε γοργά στους δρόμους 

του Λονδίνου σαν μπαγιάτικος αέρας. Κάποιες φορές 
μουρμούριζε και άλλες ξεκινούσε έναν χορό που έμοια-
ζε με ηλεκτροπληξία. Μύριζε παράξενα, γλυκερά και 
σαν μούχλα, ενώ το δέρμα του ήταν σαν τσαλακωμένο 
χαρτί. Τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν μια χαρά για βι-
βλίο, αλλά όχι και τόσο καλά για άνθρωπο.

Οπότε, φυσικά, οι άνθρωποι τον απέφευγαν. Ένα 
γκρίζο αυγουστιάτικο πρωινό, όταν εκείνος σταμάτη-
σε απότομα σε ένα πολυπληθές πεζοδρόμιο, οι άλλοι 
πέρασαν δίπλα από τον άντρα σαν να μην υπήρχε. Τα 
μάτια τους ήταν καρφωμένα στα τηλέφωνά τους. Κοί-
ταζαν τη δουλειά τους.

Ακούγοντας έναν θόρυβο, ο ηλικιωμένος άντρας κοί-
ταξε προς τα πάνω. Ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, 
εκείνος κρύωνε, πάντα κρύωνε, και τύλιξε σφιχτά γύρω 
του το λεπτό μαύρο αδιάβροχό του. Είχε χάσει τη ζώ-
νη χρόνια πριν, ένα μεγάλο μειονέκτημα για μια υγρή, 
συννεφιασμένη μέρα. Το καλό του μάτι έπεσε επάνω 
σε ένα φωτεινό πορτοκαλί και μαύρο τζετ που ξεπρό-
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βαλλε από τα σύννεφα. Η όρασή του ήταν αδύναμη, 
μπορούσε όμως να διακρίνει το όνομα που ήταν γραμ-
μένο στην ουρά. ΤΙΛΤ. Ήταν ένα παράξενο όνομα για 
τζετ, αυτό ήταν σίγουρο. Αυτό όμως δεν εξηγούσε την 
αντίδραση του ηλικιωμένου άντρα.

«Μα το φάντασμα του Γκαστόν!» τσίριξε. Μετά άρ-
χισε έναν περίπλοκο γρήγορο χορό. Τα πόδια του λύ-
γιζαν και έστριβαν σαν κομμάτια λάστιχο. Θα ήταν μια 
εντυπωσιακή παράσταση, καθώς όμως δεν είχε θεατές, 
δεν υπήρχε κανείς για να εντυπωσιαστεί. Ψαρεύοντας 
ένα αναδιπλούμενο τηλέφωνο από την τσέπη του, πλη-
κτρολόγησε ένα μήνυμα. Είναι εδώ.

Η απάντηση ήρθε στη στιγμή. Ναι, το παρατήρησα. 
Καμία ταπεινότητα, έτσι;

Με ένα λοξό χαμόγελο, ο άντρας έριξε ξανά το τηλέ-
φωνο στην τσέπη του. Καθώς χώθηκε πάλι μέσα στο 
βλοσυρό και όλο μεγαλύτερο πλήθος, χαμογέλασε. Τώ-
ρα είχε καλή διάθεση, οπότε χαιρετούσε τον κόσμο. Αλ-
λά δεν πήρε καμία απάντηση. Κανείς δεν έδινε ποτέ ση-
μασία στον άντρα με το πεσμένο βλέφαρο.



© Peter Lerangis, 2018/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2019

1

Μερικές μέρες νωρίτερα

Ο Μαξ δεν είχε σχεδιάσει να χαθεί στο Διάστημα. Το 
Διάστημα τον βρήκε. 

Για να είμαστε πιο ακριβείς, αυτό που τον βρήκε ήταν 
ένα μεταφορικό μέσο για το Διάστημα. 

Βρισκόταν απλώς σε ένα χωράφι πίσω από το σχο-
λείο του. Στο χωράφι βρίσκονταν και πολλά άλλα πράγ-
ματα, όπως καμιά δεκαριά τροχόσπιτα, ένα τρενάκι λού-
να παρκ όχι και τόσο καλά στερεωμένο, τρεις ξύλινες 
εξέδρες, στοίβες από μεταλλικά βάθρα και καρέκλες, ερ-
γαλεία και κολλητική ταινία και μια κακόγουστη πινακί-
δα που έγραφε ότι το Πολιτειακό Πανηγύρι του Οχάιο 
Έρχεται τον Αύγουστο. Μεταφορικό μέσο ήταν μια λέ-
ξη που σήμαινε «ένα τρόπος να πας κάπου». Ήταν κα-
λύτερη λέξη από το όχημα ή το σκάφος. Αυτό ήταν δε-
δομένο και ο Μαξ αγαπούσε τα δεδομένα. Το ντρόουν 
που είχε φτιάξει μόνος του, το Αρπακτικό, ήταν ένα με-
ταφορικό μέσο αλλά είχε συντριβεί μέσα στην καταπα-
κτή ενός υποβρυχίου στον Ατλαντικό Ωκεανό.
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Αυτό το μεταφορικό μέσο, στο χωράφι πίσω από την 
πύλη, ήταν στην πραγματικότητα ένα μπαλόνι. Ένα με-
γάλο αερόστατο θερμού αέρα. 

Τώρα, έξω από τη χώρα του Οζ, δεν είναι φυσιολο-
γικό να υπάρχει σε ένα χωράφι ένα αερόστατο πανέ-
τοιμο για απογείωση. Είναι μάλιστα ακόμη λιγότερο φυ-
σιολογικό για ένα αερόστατο να γνέφει σε ένα ανθρώ-
πινο πλάσμα. Μια μέρα πριν όμως, ο Μαξ είχε κοιτάξει 
έξω από το παράθυρο της κρεβατοκάμαράς του και εί-
χε δει το αερόστατο να πετάει ψηλά πάνω από το σπί-
τι του, σέρνοντας ένα πανό που διαφήμιζε το πανηγύ-
ρι. Μέσα στο καλάθι του βρίσκονταν ένας άντρας και 
μια γυναίκα με ρούχα περασμένης εποχής, που έγνε-
φαν στις στέγες από κάτω τους. Στο κέντρο του καλα-
θιού, μια χοντρή φλόγα ορθωνόταν ψηλά μπαίνοντας 
σε τρύπα στο κάτω μέρος του αερόστατου. Ο ζεστός 
αέρας ήταν πιο ελαφρύς από την πιο ψυχρή ατμόσφαι-
ρα, κι αυτό έκανε το μπαλόνι να πετάει. Αυτό ήταν ένα 
ακόμη δεδομένο.

Στη βιασύνη του να τρέξει για να χαιρετήσει το αε-
ρόστατο, του Μαξ παραλίγο να του πέσει το iPad από 
τα χέρια, οι επιβάτες του όμως δεν τον είχαν δει. Ίσως 
κοίταζαν τις σκεπές. Οι σχιστόλιθοι ήταν ενδιαφέρο-
ντες, εάν αφιέρωνες χρόνο να διαβάσεις για αυτούς. Ο 
Μαξ όμως είχε το παράξενο συναίσθημα πως το ίδιο 
το αερόστατο τον είχε προσέξει. Έδειχνε να στρέφεται 
προς το μέρος του, να βυθίζεται προς την κατεύθυνση 
του σπιτιού του. Σαν να υποκλινόταν. 

Τώρα, όρθιος έξω από το χωράφι, εκείνα τα ελά-
χιστα λεπτά πριν από την ανατολή του ήλιου, ο Μαξ 
αποφάσισε να το ερευνήσει. Δεν έκανε συχνά βόλτες 
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την ανατολή, μερικές φορές όμως είχε αϋπνία, οπότε 
η βόλτα τού φάνηκε μια χαρά ιδέα. Δεν ένιωθε κίνδυνο. 
Ήταν, εξάλλου, δεκατριών ετών και μπορούσε να φρο-
ντίσει τον εαυτό του. Και από τότε που μαζί με την ξα-
δέλφη του την Άλεξ είχαν βρει τον κρυμμένο θησαυρό 
του Ιούλιου Βερν, όλοι στο Σάβιλ ήταν εξαιρετικά ευγε-
νικοί απέναντί του. Ανάμεσά τους συμπεριλαμβανόταν 
και η Φοβερή Τετράδα, που παλιά τον κορόιδευε επει-
δή είναι «στο φάσμα», το οποίο δεν είναι κακό πράγ-
μα όταν συνειδητοποιήσεις πως το ουράνιο τόξο είναι 
φάσμα και είναι μάλλον τέλειο. Αυτό ήταν ένα δεδομέ-
νο που άρεσε πάρα πολύ στον Μαξ.

Βαδίζοντας προς το χωράφι, συνειδητοποίησε ότι η 
πύλη ήταν ανοιχτή.

Του φάνηκε πως μάλλον δε θα έπρεπε να έχει μείνει 
ανοιχτή και ότι πιθανότατα κάποιος είχε ξεχαστεί βγαί-
νοντας από ένα από τα τροχόσπιτα, δεν είχε θυμηθεί 
να την ασφαλίσει και τώρα τον είχε πάρει ο ύπνος με 
το πρόσωπο μέσα σε ένα πιάτο με αυγά ομελέτα στο 
εστιατόριο Κουκουβάγια στην οδό Ας. Οι ανοιχτές πύ-
λες όμως, σε ό,τι αφορά τον Μαξ, ήταν για να τις δια-
σχίζεις. Πράγμα που έκανε.

Ο Μαξ άρχισε λοιπόν να περπατάει γύρω γύρω από 
έναν σωρό πλατφόρμες και μεταλλικές εξέδρες, καθώς 
και γύρω από στοίβες από διάφορα αντικείμενα. 

«Γεια, σ’ ευχαριστώ για την πρόσκληση», είπε πλησιά-
ζοντας στο καλάθι του αερόστατου. Το ήξερε πως αυ-
τό ήταν ανόητο, αφού τα αερόστατα δεν κάνουν προ-
σκλήσεις, το να πει όμως ευχαριστώ τον έκανε να χα-
μογελάσει, αφού ήθελε να το κάνει. Το καλάθι ήταν πιο 
μικρό απ’ όσο περίμενε. Θα μπορούσε απλώς να μπει 
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από το πλάι, είχε όμως μια πόρτα με μάνταλο, οπότε 
τη χρησιμοποίησε. Από το πλάι του καλαθιού υψώνο-
νταν μεταλλικές μπάρες, που σχημάτιζαν κάτι σαν κλου-
βί που έφτανε περίπου τριάντα εκατοστά πάνω από 
το κεφάλι του κι εκεί άνοιγαν σε μια μικρή πλατφόρμα. 
Στο κέντρο της υπήρχε ένα μαραφέτι που έμοιαζε λίγο 
με όπλο και λίγο με μικρογραφία ψησταριάς, που έδει-
χνε προς τα ψηλά. Το έλεγαν μαγκάλι. Ο Μαξ δεν ήταν 
σίγουρος από πού το ήξερε αυτό, ωστόσο η σταθερή 
ενασχόληση με τα δεδομένα σού το κάνει αυτό μερικές 
φορές. Πάνω από το μαραφέτι βρισκόταν το ύφασμα 
του αερόστατου, πλαδαρό σαν μια στοίβα από κουβέρ-
τες. Ήταν φτιαγμένο από ένα ειδικό ύφασμα, ο Μαξ 
όμως δεν μπορούσε να θυμηθεί πώς το έλεγαν. Στο πά-
τωμα του καλαθιού εντόπισε ένα ζευγάρι γάντια και τα 
φόρεσε. Σήκωσε το χέρι του και έπιασε μια χειρολαβή 
στη βάση της συσκευής που έμοιαζε με πιστόλι. Ο δεί-
κτης του κοντοστάθηκε επάνω στον διακόπτη, οπότε 
και τον πάτησε. Έβγαλε σπίθα. 

Του άρεσε αυτό!
Δοκίμασε ξανά και ξανά – ώσπου στο τέλος μια φλό-

γα υψώθηκε από τη συσκευή. Αυτό τον έκανε να τραβή-
ξει το χέρι του ξαφνιασμένος. Του φάνηκε πως η φλό-
γα θα έκαιγε το υλικό του αερόστατου ή θα το έλιωνε. 
Αλλά αυτό δε συνέβη.

Αντίθετα, το ύφασμα άρχισε να κινείται, σαν να ήταν 
ζωντανό, σαν να ξυπνούσε από τον βραδινό του ύπνο. 
Αναδεύτηκε αργά και μετά λίγο πιο γρήγορα. Η ρευστή 
κίνηση του υφάσματος προς τα ψηλά ήταν τόσο συ-
ναρπαστική, που ο Μαξ άργησε να συνειδητοποιήσει 
πως όντως ανέβαινε. 
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Ο Μαξ ήξερε πως θα συνέχιζε να φουσκώνει ώσπου 
να πάρει το σχήμα στο οποίο ήταν ραμμένο, το οποίο 
στην προκειμένη περίπτωση ήταν σαν μπαλόνι. Το αγό-
ρι όμως δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να συμβεί αυτό. 
Άρπαξε ξανά τη χειρολαβή αλλά δεν μπορούσε να σκε-
φτεί πώς να τη σβήσει. Οτιδήποτε κι αν έκανε, φαινό-
ταν να δυναμώνει περισσότερο τη φλόγα. 

Σκέφτηκε να το βάλει στα πόδια. Δε θα ήταν όμως 
σωστό να σηκωθεί το αερόστατο στον αέρα και να φύ-
γει από το πολιτειακό πανηγύρι, να χαθεί στην ατμό-
σφαιρα. Αυτό ήταν σαν κλοπή. 

Ο Μαξ πίεσε κουμπιά, ανεβοκατέβασε μοχλούς, 
έστριψε, τράβηξε και γύρισε οτιδήποτε μπορούσε. Επι-
κεντρώθηκε τόσο έντονα στη συσκευή πάνω από το κε-
φάλι του, που δεν παρατήρησε τι έκανε το αερόστατο.

Υψωνόταν. 
Το ύφασμα πήρε πιο γρήγορα απ’ όσο περίμενε 

το στρογγυλό σχήμα του. Ένιωσε το καλάθι να τρε-
μοπαίζει και παραλίγο να βρεθεί απ’ έξω. Τη στιγμή 
που ξεκολλούσαν από το έδαφος, πιάστηκε από την 
άκρη του καλαθιού. Το χωράφι από κάτω του άρχισε 
να ξεμακραίνει. Έβλεπε τη στέγη του σχολείου του. Ο 
φόβος για τα άκρα ονομάζεται ακροφοβία και ο Μαξ 
δεν είχε κάτι τέτοιο, αλλά είχε ψηλά-στο-Διάστημα-χω-
ρίς-τρόπο-ελέγχου-φοβία. Και είχε αρχίσει να ανεβαί-
νει γρήγορα. 

«Έιιιι!» φώναξε. «Βοήθειααααααα!» στρίγκλισε. «Βοή-
θειαααα!»

Προτού όμως ακόμη ο ήχος βγει από το στόμα του, 
άνοιξε με φόρα μια πόρτα στο πλάι ενός από τα τρο-
χόσπιτα και βγήκε τρέχοντας ένας μεγαλόσωμος ξυπό-
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λυτος άντρας με ένα μπλουζάκι και ένα καρό μποξερά-
κι, φωνάζοντας μερικές πολύ κακές λέξεις. 

«Πρήξε το λουρί!» φώναξε ο άντρας. Τουλάχιστον 
αυτό νόμισε ο Μαξ πως άκουσε, μέχρι που το επανέ-
λαβε και το αγόρι συνειδητοποίησε πως έλεγε: «Ρίξε 
το σκοινί!»

Ο Μαξ δεν είχε καν προσέξει το σκοινί που ήταν κου-
λουριασμένο στην άκρη του καλαθιού. Ήταν χοντρό και 
βαρύ, κατάφερε όμως να το ξεδιπλώσει και να βρει την 
άκρη. Καθώς το σκοινί έπεφτε προς τα κάτω, το καλά-
θι ταρακουνήθηκε ξανά. Ο Μαξ έσφιξε το σκοινί, οι κό-
μποι των χεριών του είχαν γίνει άσπροι. 

Η μυρωδιά του ψαριού γέμισε τα ρουθούνια του. Για 
λόγους τους οποίους κανείς δε γνώριζε, ο Μαξ πάντα 
μύριζε ψάρι όταν φοβόταν.

 Η άκρη του σκοινιού χτύπησε στο έδαφος και ο 
άντρας με το μπλουζάκι την άρπαξε. Φώναζε κάτι που 
ο Μαξ δεν μπορούσε να ακούσει. Τώρα ήταν μαζί του 
ένας ακόμη άντρας. Φώναζε και εκείνος. Ο Μαξ κρά-
τησε σφιχτά το σκοινί καθώς οι άντρες τραβούσαν και 
ξανατραβούσαν την άλλη άκρη. Το καλάθι είχε σχεδόν 
γυρίσει οριζόντια τώρα. Το καλό ήταν πως έτσι η φλό-
γα απομακρύνθηκε από την τρύπα στο κάτω μέρος 
του αερόστατου σταματώντας την άνοδό του. Και οι 
άντρες ήταν δυνατοί, τραβούσαν τον Μαξ και το αερό-
στατο προς τα κάτω. 

Το κακό ήταν πως ο Μαξ ήταν έτοιμος να πέσει. 
Ένιωσε τα πόδια του να γλιστρούν κατά μήκος του 

οριζόντιου πια καλαθιού. Προσπάθησε να κρατηθεί κα-
λά από το σκοινί και από αυτή την απόσταση άκουγε 
καθαρά τους άντρες. 
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«Μην κρατιέσαι από το σκοινί!» φώναζαν.
Τώρα του το έλεγαν. Ο Μαξ το άφησε. Το καλά-

θι κλυδωνίστηκε. Αλλάζοντας όμως ξαφνικά κλίση, η 
άκρη τον χτύπησε στα γόνατα και το αγόρι τινάχτηκε 
προς τα πάνω. 

Και κάτω.
Ο Μαξ ούρλιαξε. Πέφτοντας προς το έδαφος, είδε 

για μια στιγμή τον ορίζοντα και του φάνηκε πως αυτή 
θα ήταν η τελευταία ανατολή της ζωής του. 
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2

ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ;»
Η φωνή της Σμρίτι ακούστηκε διαφορετική μέσα 

στην καινούργια κουζίνα των Τιλτ. Ήταν μεγαλύτερη 
από την παλιά. Βρισκόταν εκεί όπου ήταν παλιά η είσο-
δος του γκαράζ, προτού οι Τιλτ αγοράσουν το διπλανό 
σπίτι και το γκρεμίσουν. Τώρα, οι Τιλτ είχαν έναν όμορ-
φο κήπο, μια τεράστια κουζίνα και ένα γραφείο με τζα-
μαρία για τη μαμά, το οποίο προστάτευε μια φιγούρα 
του Χαλκ που είχε φτιάξει ο Μαξ με τον 3D εκτυπωτή 
του. Υπήρχε επίσης μια μπανιέρα σε σχήμα θωρηκτού, 
ασύρματα ηχεία σε κάθε δωμάτιο, έπιπλα από την Ιτα-
λία, τουαλέτες από την Ιαπωνία, δύο ηλεκτρικά αυτο-
κίνητα Τέσλα και ένα ιδιωτικό τζετ, ενώ στο καθιστικό 
κρεμόταν το πορτρέτο του Ιούλιου Βερν, του συγγρα-
φέα μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας. 

Τέτοια πράγματα συμβαίνουν όταν τυχαίνει να βρεις 
έναν μυστικό θαμμένο θησαυρό σε ένα νησί έξω από 
τις ακτές της Γροιλανδίας. Κάτι που έκαναν ο Μαξ και 
η ξαδέλφη του η Άλεξ, χάρη σε ένα κρυμμένο σημείω-
μα που είχε αφήσει στη σοφίτα τους ο Βερν, που ήταν 
ο προ-προ-προπάππους του Μαξ. Μετά την περιπέ-
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τειά του, ο Μαξ ήταν έτοιμος να έχει μια φυσιολογική 
ζωή χωρίς θανάσιμο κίνδυνο και χωρίς την προσοχή 
των δημοσιογράφων. Δεν είχε σκοπό να δραπετεύσει 
με ένα αερόστατο. Η Σμρίτι όμως ήταν ο πρώτος άν-
θρωπος που πρόσεξε τις μελανιές στο χέρι του. 

«Έπεσα από ένα τραμπολίνο», απάντησε αρχικά ο 
Μαξ στην ερώτησή της.

Εκείνος, η Σμρίτι και η φίλη τους η Έβελιν Λόπεζ 
έφτιαχναν κεκάκια για τα γενέθλια της μαμάς του Μαξ. 
Λίγο καιρό πριν φαινόταν πως δεν θα κατάφερνε να τα 
γιορτάσει. Οι γιατροί όμως είχαν βρει έναν τρόπο να 
διώξουν τον καρκίνο της, έτσι αυτά ήταν τα πιο ξεχω-
ριστά γενέθλια όλων των εποχών και έπρεπε να έχουν 
τα πιο ξεχωριστά κεκάκια όλων των εποχών. 

Η Σμρίτι ήταν η καλύτερη φίλη του Μαξ. Ζούσε στην 
απέναντι πλευρά του δρόμου. Η Έβελιν ήταν η συνερ-
γάτιδα του Μαξ στα μαθήματα ρομποτικής και ήταν 
σχεδόν το ίδιο εθισμένη στα δεδομένα. Ένα δεδομένο 
για αυτήν ήταν πως έπασχε από μια κατάσταση που 
ονομάζεται σκληρόδερμα. Αυτό έκανε το δέρμα της τε-
ντωμένο και σκληρό και την ανάγκαζε να χρησιμοποιεί 
αναπηρικό αμαξίδιο. Βασικά, όλα της τα όργανα σκλή-
ραιναν και δεν υπήρχε θεραπεία, οπότε τα πράγματα 
είτε θα έμεναν τα ίδια είτε θα χειροτέρευαν, αυτά όμως 
ήταν δεδομένα που και οι δύο προτιμούσαν να μην τα 
σκέφτονται. Η Έβελιν αντιλαμβανόταν επίσης πράγμα-
τα που δεν ήταν δεδομένα, έτσι ο Μαξ δεν ένιωσε έκ-
πληξη όταν του απάντησε «Δε σε πιστεύω», σχετικά 
με το σχόλιό του για το τραμπολίνο. 

«Ναι, είναι ψέμα», είπε ο Μαξ βγάζοντας μια βαριά 
σακούλα με M&M φιστίκι από το ντουλάπι. Είχαν ήδη 
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βάλει κανέλα, σταγόνες λευκής σοκολάτας και μπανά-
νες στο μείγμα των κέικ, ήθελαν όμως κι άλλα. «Είχα 
όμως υποσχεθεί ότι θα πω αυτό. Οι άνθρωποι από το 
πολιτειακό πανηγύρι δεν ήθελαν να παραδεχτώ τι συ-
νέβη. Σκέφτηκαν πως θα ήταν κακό για τη φήμη τους». 

«Οπότε, ποια είναι η αλήθεια;» ρώτησε η Σμρίτι. 
«Έκανα βόλτα με ένα αερόστατο θερμού αέρα».
Τον κοίταξαν και οι δύο με ένα ΠΣΣ βλέμμα. Παρατε-

ταμένο, Σιωπηλό, Σαστισμένο. Ο Μαξ δεν καταλάβαι-
νε εκείνο το βλέμμα, ήξερε όμως πως οι άνθρωποι σκέ-
φτονταν με κάποιους τρόπους που δεν ταίριαζαν ακρι-
βώς με τον δικό του, αλλά αυτό ήταν ΟΚ. Μερικές φο-
ρές απλώς έπεφταν σε μια μπερδεμένη σιωπή και κα-
ταλάβαιναν αργότερα, αλλά ο Μαξ είχε υπομονή. 

Προσθέτοντας μερικά M&M στο μείγμα, το αγόρι 
έριξε μια γρήγορη ματιά στο ρολόι – 6:37. Οι φίλες της 
μαμάς από την ομάδα ανάγνωσης θα την έφερναν στο 
σπίτι στις επτά για την έκπληξη. Τα κεκάκια χρειάζο-
νταν είκοσι λεπτά για να ψηθούν. 

«Τέλεια», είπε. «Ας το κάνουμε». 
Μαζί, οι τρεις τους μοίρασαν το μείγμα στα φορμά-

κια. Τη στιγμή που ο Μαξ έβαζε το ταψί στον φούρ-
νο, ακούστηκε μια κραυγή από την πόρτα πίσω τους. 

«Δεν το πιστεύω ότι μας το έκαναν αυτό!»
Ήταν η ξαδέλφη του η Άλεξ, αλλά είχε τη συνήθεια 

να ενθουσιάζεται υπερβολικά και ο Μαξ αναπήδησε. Ο 
καρπός του άγγιξε την άκρη του φούρνου, που απείχε 
μερικούς βαθμούς από τους διακόσιους. 

«Άουουου!»
«Αχχχ, συγγνώμη!» έκανε η Άλεξ. «Ας βάλουμε τον 

καρπό σου κάτω από κρύο νερό».
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Κρατούσε το τηλέφωνό της, οπότε το ακούμπησε 
δίπλα από τον νεροχύτη και έχωσε το χέρι του Μαξ 
κάτω από τη βρύση με το κρύο νερό. Η Άλεξ ήταν δε-
καοχτώ, πέντε χρόνια μεγαλύτερη από τον Μαξ, με 
εντυπωσιακά και πολλά κατσαρά μαλλιά, κληρονομιά 
από την Αφρικοαμερικανίδα μαμά της, και διαπεραστι-
κά πράσινα μάτια, από τον Γαλλοκαναδό μπαμπά της. 
Αυτή τη στιγμή, όμως, το πρόσωπό της είχε μια βαθυ-
κόκκινη απόχρωση. 

«Θα είναι εντάξει;» ρώτησε η Έβελιν.
«Μπορούμε πάντα να κάνουμε μεταμόσχευση καρ-

πού», απάντησε η Σμρίτι. 
Αυτό, το ήξερε ο Μαξ, ήταν αστείο. Το καταλάβαι-

νε από τον τρόπο με τον οποίο καμπύλωνε η αριστε-
ρή πλευρά από τα χείλη της Σμρίτι.

«Πρώτα θα ψήσουμε τα κεκάκια και μετά χειρουρ-
γείο», είπε ο Μαξ μέσα από τα σφιγμένα του δόντια. 
Η Σμρίτι έκλεισε την πόρτα του φούρνου και η Έβελιν 
πλησίασε με την καρέκλα της και κοίταξε με περιέργεια 
την οθόνη του κινητού της Άλεξ. «Μόλις διαμαρτυρή-
θηκες πως κάποιος σου έκανε κάτι. Το μόνο όμως που 
βλέπω είναι μια νεκρολογία». 

Ο Μαξ έσκυψε και κοίταξε: 

–ΜΠΑΖΙΛ ΓΟΥΙΚΕΡΣΑΜ ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ–
Αγαπημένος θείος, αδελφός, συνάδελφος πολ-
λών ανθρώπων, ο κύριος Γκρίμσμπι ήταν άντρας 
με πολλά ταλέντα: τραγουδιστής, χαρτογράφος, 
καπετάνιος πλοίων, θαλάσσιος βιολόγος. Χάθηκε 
στη θάλασσα έπειτα από δυσλειτουργία του υπο-
βρυχίου του, ενώ έσωζε τη ζωή των δύο νεαρών 
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Αμερικανών κληρονόμων της περιουσίας του Ιού-
λιου Βερν. Η επιμνημόσυνος τελετή θα γίνει την 
Κυριακή 12 Αυγούστου, στις 11 μ.μ., στην Αίθου-
σα Τελετών Άλφρεντ Π. Τούμπλεϊ, στο Λονδίνο.

«Ο Μπαζίλ είναι ο τύπος που έσωσε τη ζωή μας», 
είπε η Άλεξ. «Όταν το υποβρύχιο έμεινε από καύσιμα, 
θα μας παρέσυρε μια δίνη. Μας ανάγκασε όμως να 
βγούμε όλοι και να κολυμπήσουμε προς την ασφάλεια. 
Ο Μαξ κι εγώ μόλις που επιβιώσαμε. Εκείνος όχι. Θυ-
σιάστηκε για εμάς».

«Το επίθετό του ήταν Γκρίμσμπι;» αναρωτήθηκε ο 
Μαξ. «Δε μας το είπε ποτέ αυτό».

«Κοίτα την ημερομηνία», είπε η ξαδέλφη του. «Είκο-
σι μία Αυγούστου! Σε δύο μέρες. Το ξέραμε; Όχι. Ούτε 
πρόσκληση ούτε τίποτε. Τι κάνουμε λοιπόν;»

«Θα μπορούσατε να στείλετε λουλούδια», πρότει-
νε η Σμρίτι.

«Επιτρέπεται να παρακολουθήσεις κηδεία μέσω 
Σκάιπ;» ρώτησε ο Μαξ. 

«Μπορείτε απλώς να πάτε», είπε η Έβελιν. «Εννοώ, 
γιατί να έχεις δικό σου τζετ όταν δεν το χρησιμοποιείς;»

«Ντινγκ, ντινγκ, ντινγκ, ντινγκ!» έκανε ο μπαμπάς 
του Μαξ, όπως κάθε φορά που ήθελε προσοχή. Έχω-
σε το κεφάλι του στην κουζίνα και ανακοίνωσε: «Η μα-
μά έρχεται!»

Ο Μαξ έριξε μια γρήγορη, πανικόβλητη ματιά στο 
ρολόι του φούρνου – 6:44.  

«Δεν μπορεί», είπε. «Υποτίθεται πως δε θα έρθει πριν 
από τις επτά. Τα κεκάκια δε θα είναι έτοιμα».

Ο μπαμπάς ανασήκωσε τους ώμους του. 
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«Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα. Η φίλη της 
από τη λέσχη ανάγνωσης μόλις μου έστειλε μήνυμα. 
Φαντάζομαι πως τέλειωσε νωρίτερα το δείπνο τους». 

«Θα ήταν άθλιο το βιβλίο που συζητούσαν», σχολία-
σε η Άλεξ. Ο Μαξ άνοιξε το στόμα του για να διαμαρ-
τυρηθεί, όμως η Άλεξ, ο μπαμπάς και η Σμρίτι έτρεχαν 
ήδη έξω από την κουζίνα. 

Η Έβελιν κύλησε την καρέκλα της στην άλλη πλευ-
ρά του δωματίου.  

«Έρχομαι μαζί σας, παιδιά, σε ένα λεπτό. Νομίζω ότι 
πρέπει να πάρω ένα φάρμακο». 

Ο Μαξ όμως είχε επικεντρωθεί στον φούρνο. Αυτή η 
ακολουθία των γεγονότων ήταν εντελώς λάθος. Υποτί-
θεται πως η μαμά θα έβλεπε τα κεκάκια τη στιγμή που 
θα άνοιγε την πόρτα. Θα τα μύριζε. Αυτό ήταν το σχέ-
διο και τα σχέδια υποτίθεται πως λειτουργούν. Ο Μαξ 
νευρίασε, που σημαίνει ότι μύριζε ούρα γάτας, και αυ-
τό δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο όταν αναμειγνυόταν 
με τη σοκολάτα. 

«Μαξ, είσαι καλά;» ρώτησε η Έβελιν πίσω του. 
Μην ασχολείσαι με τα πράγματα που δεν μπορείς να 

αλλάξεις, είπε ο Μαξ στον εαυτό του, μια φράση την 
οποία τον προέτρεπε πάντα ο ψυχολόγος του να δου-
λεύει. Πάρε βαθιά ανάσα. Κλείσε τα μάτια σου. 

«Μια χαρά», απάντησε. 
Μερικά τελευταία γελάκια ακούστηκαν από το καθι-

στικό, τα οποία ακολούθησε ένα κύμα από σσς. Ο Μαξ 
άνοιξε τα μάτια του. Κοίταξε προς το μπροστινό μέρος 
του σπιτιού, μετά τον φούρνο. 

Πριν πάει να βρει τους άλλους, ανέβασε βιαστικά τη 
θερμοκρασία του φούρνου στο φουλ. 
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Στο καθιστικό τα φώτα ήταν σβηστά. Όλοι ψιθύρι-
ζαν νευρικά, κρυμμένοι πίσω από τα έπιπλα. Στο τρα-
πεζάκι του καφέ βρισκόταν μια τούρτα παγωτό μπι-
σκότο με μια φωτογραφία της μαμάς, του μπαμπά και 
του Μαξ από ζαχαρόπαστα. Έγραφε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, 
ΜΙΣΕΛ! ΣΕ ΑΓΑΠΑΜΕ!!! ΜΑΞ, ΑΛΕΞ ΚΑΙ ΤΖΟΡΤΖ. Από πα-
ντού κρέμονταν γιρλάντες, μαζί με κολάζ από αγαπη-
μένες οικογενειακές φωτογραφίες. 

«Τους βλέπω – ησυχία!»
Στην προτροπή του μπαμπά του Μαξ, στο δωμά-

τιο έπεσε ησυχία. Έξω, ακούστηκε πιο δυνατά η μηχα-
νή ενός αυτοκινήτου και μετά σταμάτησε. Βήματα πλη-
σίασαν στον μπροστινό παρτέρι. Ένα κλειδί μπήκε στην 
κλειδαριά και η πόρτα άνοιξε αργά. Ο μπαμπάς μέτρη-
σε μέχρι το τρία σηκώνοντας τα δάχτυλά του και μετά…

«Έκπληξη!»
Η μαμά στεκόταν στο κατώφλι με τις φίλες της από 

τη λέσχη βιβλίου πίσω της. Ένα πλεχτό καπέλο σκέπα-
ζε τα κοντά μαλλιά της, που είχαν όμως αρχίσει να μα-
κραίνουν. Το καφέ σουέτ παλτό της της ήταν ακόμη λίγο 
μεγάλο, ο Μαξ όμως έβλεπε ότι έπαιρνε βάρος. Έμεινε 
ακίνητη για μια μακρόσυρτη στιγμή, πλαισιωμένη από 
την πόρτα, το πρόσωπό της χλωμό κάτω από το φως 
της εισόδου. Ο Μαξ περίμενε να ξεσπάσει σε γέλια. 

Αντίθετα, έβαλε τα κλάματα. 
Δε θα έπρεπε να κλαίει. Την είχε δει να κλαίει μόνο 

μία φορά – τη μέρα που ανακάλυψε πως είχε καρκί-
νο. Εκείνη ήταν μια από τις χειρότερες μέρες της ζωής 
του. Άνοιξε δρόμο σπρώχνοντας μέσα στο δωμάτιο, 
κάνοντας στην άκρη τους καλεσμένους για να φτάσει 
κοντά της. 



ΜΑΞ ΤΙΛΤ 2: 80 ΗΜΕΡΕΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ 25

© Peter Lerangis, 2018/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2019

«Μαμά;» φώναξε. «Μαμά;»
Εκείνη τον έκλεισε στην αγκαλιά της. Ένιωσε τα πό-

δια του να φεύγουν από το πάτωμα. Κανονικά τις μι-
σούσε τις αγκαλιές, μερικές φορές όμως έκανε μια εξαί-
ρεση για τη μαμά, σε μικρές δόσεις. 

«Σ’ ευχαριστώ, γλυκέ μου!» του είπε. 
«Είσαι πάλι άρρωστη;» ρώτησε. 
Μερικές φορές και η μαμά τον κοίταζε με ένα ΠΣΣ 

βλέμμα, όπως τώρα, αλλά ποτέ δεν κρατούσε για πο-
λύ. Τώρα έκλαιγε και γελούσε ταυτόχρονα. 

«Είμαι μια χαρά, Μαξ. Κλαίω επειδή εσύ και ο μπα-
μπάς με κάνετε τόσο ευτυχισμένη!»

Ο Μαξ κατένευσε. Ακουμπώντας το κεφάλι του στον 
ώμο της, έπιασε μια μυρωδιά καμένου. 

«Μυρίζω καπνό».
Η Άλεξ και η Σμρίτι αγκάλιαζαν τώρα τη μαμά, κλεί-

νοντας τον Μαξ στη μέση σαν ένα μεγάλο, άβολο σά-
ντουιτς. 

Η Άλεξ γέλασε. 
«Καπνό; Αυτό είναι καινούργιο. Ξέρω το ψάρι για τον 

φόβο, γκάζι για την ντροπή, ζαμπόν για το μπέρδεμα… 
Τι σημαίνει ο καπνός;»

«Σημαίνει μυρίζω καπνό».
Το πρόσωπο της Σμρίτι κατσούφιασε. 
«Κι εγώ το ίδιο».
«Μήπως είναι τα κεκάκια;» ρώτησε η Άλεξ. «Μαξ, 

δεν πείραξες τον φούρνο, έτσι;»
«Έπρεπε», απάντησε το αγόρι. «Ανέβασα τη θερμο-

κρασία στο πιο δυνατό για να ψηθούν πιο γρήγορα». 
Τη στιγμή που άρχισε να χτυπάει ο ανιχνευτής κα-

πνού, οι καλεσμένοι σταμάτησαν να μιλάνε. 
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«Μαξ, δεν μπορείς να ψήσεις σε τόσο δυνατή φω-
τιά τα κέικ!» φώναξε η Άλεξ, τρέχοντας στην κουζίνα. 

Ο Μαξ έτρεξε ξοπίσω της. Ολόκληρο το δωμάτιο 
ήταν γεμάτο με γκριζόμαυρο καπνό. Μόλις η Άλεξ άνοι-
ξε τον φούρνο, ένα πιο πυκνό σύννεφο πετάχτηκε έξω. 
Βήχοντας, έβγαλε έξω τη φόρμα με μια πετσέτα και την 
ακούμπησε στον πάγκο. Η Σμρίτι, ο μπαμπάς και η μα-
μά άνοιγαν τέρμα τα παράθυρα.

Η Άλεξ προσπάθησε να διώξει τον καπνό με το χέ-
ρι της. Τα κεκάκια έμοιαζαν με μικρούς σβόλους κάρ-
βουνου.

«Μπορώ να ξύσω το καμένο!» είπε ο Μαξ, ψαχου-
λεύοντας μέσα στο συρτάρι της κουζίνας. Άρπαξε ένα 
μαχαίρι και γύρισε. Κανείς όμως δεν κοιτούσε τα κεκάκια. 

Η Έβελιν βρισκόταν στη γωνία της κουζίνας, ακρι-
βώς εκεί όπου την είχε αφήσει ο Μαξ. Έσφιγγε όμως 
το παλτό της στα πόδια της και κοιτούσε τη μαμά του 
Μαξ με ορθάνοιχτα μάτια. Το πρόσωπό της ήταν σχε-
δόν άσπρο. 

«Χρό… χρόνια… πο…» έκανε τραχιά. «Δεν μπορού-
σα… να πάω… στον φούρνο… συγγνώμη. Πρέπει να 
γυρίσω σπίτι…»

Ο Μαξ γονάτισε δίπλα της και έπιασε το χέρι της. 
«Έβι; Τι τρέχει; Είσαι καλά;»
«Μια χαρά», απάντησε η Έβελιν. «Εγώ… πρέπει… 

να…»
Δεν τελείωσε ποτέ την πρότασή της. Τα μάτια της 

γύρισαν προς τα πάνω και το κεφάλι της χτύπησε με 
κρότο στο πίσω μέρος του αμαξιδίου. 
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ΠΙΤΕΡ ΛΕΡΑΝΤΖΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣ ΤΗΣ ΈΥΠΏΛΗΤΗΣ ΣΈΙΡΑΣ  

ΤΑ ΈΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Οταν ο νεαρός Μαξ Τιλτ βρίσκει κατά τύχη το ανολοκλήρωτο 

και αδημοσίευτο χειρόγραφο του προ-προ-προ-προπάππου 

του, Ιούλιου Βερν, με τίτλο Οι χαμένοι θησαυροί, πιστεύει ότι έχει 

την απάντηση σε όλα τα προβλήματά του. Όμως τίποτε στη ζωή 

δεν είναι εύκολο. Η υγεία της μητέρας του χειροτερεύει και ο Μαξ 

πρέπει να βρει τρόπο να τη σώσει.  

Έτσι, μαζί με την ξαδέλφη του, Άλεξ, μελετούν τους Χαμένους 

θησαυρούς και ανακαλύπτουν κάτι που μπορεί να είναι το κλειδί: 

την ιστορία της απίστευτης ανάρρωσης του Βερν από ένα σχεδόν 

θανάσιμο τραύμα. Φαίνεται ότι ο Βερν, μετά τον πυροβολισμό 

του, όχι μόνο επέζησε αλλά έγινε άλλος άνθρωπος. Το χειρόγραφο 

υπονοεί ότι το κατάφερε, αφού συγκέντρωσε κάποια μαγικά 

θεραπευτικά στοιχεία από τα ταξίδια του στον κόσμο.

Ενώνοντας κομμάτια από τον Γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες και 

το αδημοσίευτο χειρόγραφο, ο Μαξ και η Άλεξ συνειδητοποιούν 

ότι ο μοναδικός τρόπος να σώσουν τη μητέρα του Μαξ είναι 

να τολμήσουν να το προσπαθήσουν, δίνοντας τα πάντα σ’ έναν 

αγώνα ενάντια στον χρόνο.

Το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας γεμάτης δράση, από τον ευπώλητο 
συγγραφέα Πίτερ Λεράντζις. 
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* Οι αναγνώστες που αγαπούν τα παζλ, τα 

κρυμμένα στοιχεία και τα μεγάλα ταξίδια 

στις πέντε ηπείρους θα απολαύσουν το 

ταξίδι παρέα με την Άλεξ, τον Μαξ και την 

Μπίτσι καθώς προσπαθούν να νικήσουν 

τον χρόνο και να συγκεντρώσουν αντικεί-

μενα από τα πιο εξωτικά μέρη του κόσμου, 

ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Αναγνώστης στο GOODREADS

* Το βιβλίο ΜΑΞ ΤΙΛΤ εξυμνεί την κλασική 

αφήγηση του Ιούλιου Βερν και ταυτόχρονα 

της δίνει νέα πνοή για τον σύγχρονο ανα-

γνώστη, δημιουργώντας έναν ήρωα, τον 

Μαξ Τιλτ, ο οποίος είναι αληθινός, ανθρώ-

πινος και αναμφισβήτητα αγαπητός.

Soman Chainani, συγγραφέας  
του βιβλίου ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ  

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ, για το βιβλίο  
ΜΑΞ ΤΙΛΤ: ΦΩΤΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

* O Λεράντζις αναβιώνει τον Ιούλιο Βερν 

για τη νέα γενιά και παρασύρει τους ανα-

γνώστες με δελεαστικά στοιχεία, κα ται γιστική 

δράση και ενδιαφέροντες χαρακτήρες.  

SCHOOL LIBRARY JOURNAL, για το βιβλίο  
ΜΑΞ ΤΙΛΤ: ΦΩΤΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο ΠΙΤΕΡ ΛΕΡΑΝΤΖΙΣ (ή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΥΡΑΝΤΖΗΣ) είναι συγγραφέας 
περισσότερων από 170 βιβλίων που έχουν 
πουλήσει πάνω από 6 εκατομμύρια 
αντίτυπα και έχουν μεταφραστεί  
σε 34 γλώσσες. Ανάμεσα σε αυτά 
περιλαμβάνονται και δύο βιβλία της 
δημοφιλούς σειράς Τα 39 στοιχεία.  
Είναι κάτοχος πτυχίου βιοχημείας από  
το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Αμερικανός 
ελληνικής καταγωγής, ζει στη Νέα Υόρκη 
με τη γυναίκα του και τους δύο γιους τους. 
Στον ελεύθερο χρόνο του του αρέσει να 
τρώει σοκολάτα! Πάρα πολλή σοκολάτα! 
Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
κυκλοφορούν και τα πέντε βιβλία της 
σειράς Τα επτά θαύματα του κόσμου,  
καθώς και ένα ειδικό e-book ΤΑ ΕΠΤΑ 
ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 
όπως και το πρώτο βιβλίο της τριλογίας 
ΜΑΞ ΤΙΛΤ: ΦΩΤΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ. Τα βιβλία του έχουν βρεθεί 
στις υψηλότερες θέσεις της λίστας 
ευπώλητων βιβλίων της εφημερίδας  
New York Times.

Για περισσότερες πληροφορίες  
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  
www.peterlerangis.com
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