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 Ο ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΝΤΕΛ 

ΤΟΡΟ γεννήθηκε στην 

Γκουανταλαχάρα του Μεξικού 

το 1964. Είναι βραβευμένος με 

Όσκαρ σκηνοθέτης κινηματογραφικών 

ταινιών, σεναριογράφος, παραγωγός και 

συγγραφέας, τα έργα του οποίου έχουν 

βρεθεί στη λίστα ευπώλητων βιβλίων των 

New York Times. Έχει κερδίσει τη διεθνή 

αναγνώριση χάρη στις ταινίες φαντασίας 

του, όπως Ο ΛΑΒΎΡΙΝΘΟΣ ΤΟΎ ΠΑΝΑ και

Η Μορφή του Νερού. Ο Ντελ Τόρο έχει

εκδώσει πολλά βιβλία για ενηλίκους, κάποια 

από τα οποία έχουν μεταφερθεί στην τηλεόραση, 

ενώ είναι επίσης ο δημιουργός της σειράς

κινουμένων σχεδίων Trollhunters για παιδιά,

που παίζεται με τεράστια επιτυχία στο Netflix.

Η ΚΟΡΝΙΛΙΑ ΦΟΎΝΚΕ γεννήθηκε το 1958 στη 

Βεστφαλία της Γερμανίας. Είναι η δημοφιλέστερη

συγγραφέας για παιδιά και νέους στη Γερμανία και 

έχει βραβευτεί και διακριθεί για τα βιβλία της 

αμέτρητες φορές. Έχει δουλέψει ως κοινωνική 

λειτουργός, σχεδιάστρια επιτραπέζιων παιχνιδιών 

και εικονογράφος παιδικών βιβλίων.

Απογοητευμένη από τον τρόπο που έχουν γραφτεί 

διάφορα παιδικά παραμύθια και σπρωγμένη από το 

πάθος της να δημιουργήσει υπέροχα παραμυθένια 

πλάσματα, η Κορνίλια ξεκίνησε να γράφει και να 

εικονογραφεί τις δικές της ιστορίες για παιδιά.

Τα γνωστότερα βιβλία της είναι Ο άρχοντας των

ληστών, Ο μελανόκαρδος  και Το μαγικό μελάνι.

Σήμερα ζει στο Λος Άντζελες με τον άντρα της, 

τα δύο παιδιά τους και διάφορα κατοικίδια: 

δύο άλογα, ένα τρελό σκυλάκι, ονόματι Λούνα, 

και ένα ντροπαλό ινδικό χοιρίδιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα της:
www.corneliafunke.com

Στα παραμύθια υπάρχουν άνθρωποι και λύκοι, θηρία 
και νεκροί γονείς, κορίτσια και δάση. Η Οφέλια τα

ξέρει όλα αυτά, όπως κάθε κορίτσι που έχει ακούσει 
ένα σωρό ιστορίες. Και καταλαβαίνει αμέσως τι είναι
ο χαμογελαστός καπιτάν, με την άψογη στολή του,

τις μπότες και τα γάντια του: λύκος. 
Τίποτε όμως δεν μπορεί να την προετοιμάσει για τη 
φοβερή πραγματικότητα του μυστηριώδους σπιτιού 

του καπιτάν, στη μέση ενός πυκνού δάσους που κρύβει 
πολλά: μισολησμονημένες ιστορίες για χαμένα μωρά, 
λιποτάκτες πολεμιστές της αντίστασης που κρύβονται 
από τον στρατό, έναν λαβύρινθο, θηρία και νεράιδες. 

Κανένας δεν μπορεί να κρατήσει την Οφέλια ασφαλή, 
καθώς ο λαβύρινθος την καλεί στη δική της ιστορία, 

όπου το τερατώδες και το ανθρώπινο είναι στενά
δεμένα μεταξύ τους, όπου οι μύθοι ζουν με αίμα…

ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΕΔΏ ΜΕΣΑ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕΣ ΝΑ ΧΑΘΕΙΣ.

ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΣΎΜΒΕΙ.
ΘΑ ΣΟΎ ΠΏ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ,

ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΚΟΎΣΕΙΣ.

Επιφορτισμένοι με το δύσκολο καθήκον 

να προσαρμόσουν μια πολύπλοκη ταινία σε 

βιβλίο, ο Ντελ Τόρο και η Φούνκε απέφυγαν 

την απλή περιγραφή της ταινίας και κατάφεραν 

να στήσουν εκ νέου μια ιστορία με αφηγηματική 

δεινότητα… Σκοτεινό και γοητευτικό.

KIRKUS

Η Φούνκε εμπλουτίζει τα μυθικά στοιχεία της ιστορίας 

και μεταφέρει με δεξιοτεχνία τον υπέροχο κόσμο του 

Ντελ Τόρο στο χαρτί.

BOOKLIST

Η μυστηριώδης αυτή ιστορία θα μαγέψει κάθε

αναγνώστη που απολαμβάνει τη φαντασία.

THE SCHOOL AND LIBRARY JOURNAL

O ΛΑΒΎΡΙΝΘΟΣ ΤΟΎ ΠΑΝΑ είναι ένα αριστούργημα, 

ένα λογοτεχνικό επίτευγμα το οποίο όχι μόνο φθάνει 

αλλά και συχνά ανταγωνίζεται το κινηματογραφικό 

του ταίρι.

STORGY

H συγγραφική απεικόνιση της σκοτεινής φαντασίας

του Ντελ Τόρο είναι πραγματικά απολαυστική.

Πρόκειται για ένα πανέμορφο έργο και μια υπενθύμιση 

της σημασίας του αρχικού οράματος του Ντελ Τόρο.

THE OBSERVER

Η Φούνκε διατηρεί τη σκοτεινή ομορφιά

της ιστορίας, γεμίζοντάς τη με φανταστικές

λεπτομέρειες, περίπλοκους χαρακτήρες,

έρωτα αλλά και ανθρώπινη μοχθηρία.

Γεμάτο με υπέροχες εικόνες, το βιβλίο αυτό 

θα τρυπώσει στο μυαλό και στην καρδιά 

των αναγνωστών και θα παραμείνει εκεί 

για πολύ καιρό.

ALA BOOKLIST

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και
η ευπώλητη συγγραφέας Κορνίλια Φούνκε ενώνουν τις

δυνάμεις τους για να μετατρέψουν την ταινία του Ντελ Τόρο 
Ο ΛΑΒΎΡΙΝΘΟΣ ΤΟΎ ΠΑΝΑ σε ένα επικό μυθιστόρημα

φαντασίας. Μπροστά στους αναγνώστες ανοίγεται ένας
κόσμος περίεργος και μαγικός, γεμάτος απίστευτους
χαρακτήρες, όπως κατεργάρηδες Φαύνους, φονικούς
στρατιώτες, τέρατα που τρώνε παιδιά, θαρραλέους

επαναστάτες και μια χαμένη πριγκίπισσα που ελπίζει
να συναντήσει ξανά την οικογένειά της.  

Μεταφρασμένο σε 16 γλώσσες
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
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Για τον Αλφόνσο Φουέντες και τους άντρες του, που έσω-
σαν το σπίτι μου, τα δέντρα μου, τα γαϊδουράκια μου, τις 
αναμνήσεις μου και τα σημειωματάριά μου από την πυρ-
καγιά του Γούλσι.

Κ.Φ.

Για την Κ., τη λύση σε όλα τα αινίγματα, την έξοδο από 
τον Λαβύρινθο.

Γκ.Ντ.Τ.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Λ ένε ότι πριν από πολύ, πολύ καιρό, σ’ ένα υπόγειο βα-
σίλειο όπου δεν υπήρχε ούτε ψέμα ούτε πόνος, ζούσε 

μια πριγκίπισσα η οποία ονειρεύτηκε τον κόσμο των ανθρώ-
πων. Η πριγκίπισσα Μοάνα ονειρεύτηκε έναν τέλειο γαλα-
νό ουρανό και μια απέραντη θάλασσα από σύννεφα· ονει-
ρεύτηκε τον ήλιο και το γρασίδι και τη γεύση της βροχής… 
Έτσι, μια μέρα η πριγκίπισσα ξέφυγε από τους φρουρούς 
της και ήρθε στον κόσμο μας. Σύντομα ο ήλιος έσβησε όλες 
τις αναμνήσεις της και εκείνη ξέχασε ποια ήταν κι από πού 
είχε έρθει. Περιπλανήθηκε πάνω στη γη, υποφέροντας από 
το κρύο, τις ασθένειες και τον πόνο. Και, τελικά, πέθανε.

Ο πατέρας της, ο βασιλιάς, δε σταμάτησε ποτέ να την ανα-
ζητά. Γιατί ήξερε ότι το πνεύμα της Μοάνα ήταν αθάνατο 
και ήλπιζε ότι μια μέρα θα επέστρεφε κοντά του.

Μέσα σ’ ένα άλλο σώμα, σε μιαν άλλη εποχή. Ίσως σε 
κάποιο άλλο μέρος.

Θα περίμενε.
Μέχρι την τελευταία του πνοή.
Μέχρι το τέλος του κόσμου.
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1

ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΡΑΪΔΑ

Υπήρχε κάποτε στα βόρεια της Ισπανίας ένα δάσος τό-
σο αρχαίο, που θα μπορούσε να αφηγηθεί ιστορίες πο-

λύ παλιές και ξεχασμένες από τους ανθρώπους. Τα δέντρα 
ήταν ριζωμένα τόσο βαθιά στο καλυμμένο από βρύα έδα-
φος, που οι ρίζες τους μπλέκονταν με τα κόκαλα των νεκρών, 
ενώ τα κλαδιά τους αναζητούσαν τ’ αστέρια.

Τόσο πολλά πράγματα χαμένα, μουρμούριζαν τα φύλλα 
καθώς τρία μαύρα αυτοκίνητα κατηφόριζαν τον χωματό-
δρομο που ανοιγόταν ανάμεσα από τις φτέρες και τα βρύα.

Όμως, όλα τα χαμένα πράγματα μπορούν να ξαναβρε-
θούν, ψιθύρισαν τα δέντρα.

Ήταν το έτος 1944, και το κορίτσι που καθόταν σ’ ένα 
από τα αυτοκίνητα, δίπλα στην έγκυο μητέρα του, δεν κα-
ταλάβαινε τι ψιθύριζαν τα δέντρα. Το όνομά της ήταν Οφέ-
λια και γνώριζε τα πάντα για τον πόνο και την απώλεια, 
κι ας ήταν μόλις δεκατριών ετών. Ο πατέρας της είχε πε-
θάνει πριν από μόλις έναν χρόνο και η απουσία του ήταν 
για την Οφέλια τόσο τρομερή, που μερικές φορές ένιωθε 
την καρδιά της σαν ένα άδειο κουτί μέσα στο οποίο δεν 
υπήρχε τίποτε άλλο πέρα από την αντήχηση του πόνου 
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της. Συχνά αναρωτιόταν αν η μητέρα της αισθανόταν το 
ίδιο, αλλά δεν μπορούσε να βρει την απάντηση στο χλω-
μό της πρόσωπο.

«Λευκή σαν το χιόνι, κόκκινη σαν το αίμα, μαύρη σαν το 
κάρβουνο», συνήθιζε να λέει ο πατέρας της Οφέλια όταν κοί-
ταζε τη μητέρα της, με μια φωνή απαλή, γεμάτη τρυφερότη-
τα. «Της μοιάζεις τόσο πολύ, Οφέλια». Χαμένος. 

Οδηγούσαν για ώρες, όλο και πιο μακριά απ’ όλα όσα 
γνώριζε η Οφέλια, όλο και πιο βαθιά μέσα σ’ αυτό το ατέ-
λειωτο δάσος, για να συναντήσουν τον άντρα που η μητέρα 
της είχε επιλέξει να γίνει ο νέος της πατέρας. Η Οφέλια τον 
αποκαλούσε Λύκο και δεν ήθελε να τον σκέφτεται. Αλλά 
ακόμα και τα δέντρα έμοιαζαν να ψιθυρίζουν το όνομά του.

Τα μόνα πράγματα που είχε καταφέρει να πάρει μαζί 
της η Οφέλια για να της θυμίζουν το σπίτι ήταν μερικά βι-
βλία της. Κρατούσε σφιχτά αυτό που βρισκόταν στην αγκα-
λιά της, και χάιδευε το κάλυμμά του. Όταν άνοιξε το βιβλίο, 
οι λευκές σελίδες ήταν εξαιρετικά φωτεινές σε σύγκριση με 
τις σκιές που γέμιζαν το δάσος, και οι λέξεις που αποτυπώ-
νονταν πάνω τους πρόσφεραν καταφύγιο και παρηγοριά. 
Τα γράμματα ήταν σαν ίχνη από πατημασιές στο χιόνι, ένα 
λευκό τοπίο ανέγγιχτο από τον πόνο, ανέπαφο από αναμνή-
σεις πολύ σκοτεινές για να κρατηθούν ζωντανές, πολύ γλυ-
κές για να αφεθούν στη λήθη.

«Γιατί έφερες όλα αυτά τα βιβλία, Οφέλια; Αφού θα εί-
μαστε στην εξοχή!» Η βόλτα με το αυτοκίνητο είχε κάνει το 
πρόσωπο της μητέρας της να χλωμιάσει ακόμα περισσότε-
ρο. Η βόλτα με το αυτοκίνητο και το μωρό που κυοφορού-
σε. Τράβηξε το βιβλίο από τα χέρια της Οφέλια και μεμιάς 
όλες οι παρηγορητικές λέξεις σιώπησαν. «Είσαι πολύ μεγά-
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λη για παραμύθια, Οφέλια! Πρέπει να αρχίσεις να ασχολεί-
σαι με τον πραγματικό κόσμο!»

Η φωνή της μητέρας της ήταν σαν σπασμένη καμπάνα. 
Η Οφέλια δεν τη θυμόταν ν’ ακούγεται ποτέ έτσι όταν ζού-
σε ακόμα ο πατέρας της.

«Ω, θα αργήσουμε!» Αναστέναξε, πιέζοντας το μαντίλι 
στα χείλη της. «Αυτό θα τον δυσαρεστήσει».

Αυτόν…
Η μητέρα της βόγκηξε και η Οφέλια έσκυψε μπροστά για 

να πιάσει τον οδηγό από τον ώμο.
«Σταματήστε!» φώναξε. «Σταματήστε το αυτοκίνητο. Δεν 

το βλέπετε; Η μητέρα μου είναι άρρωστη».
Ο οδηγός έκοψε ταχύτητα με ένα γρύλισμα. Λύκοι – αυτό 

ήταν όλοι αυτοί οι στρατιώτες που τους συνόδευαν. Ανθρω-
ποφάγοι λύκοι. Η μητέρα της έλεγε ότι τα παραμύθια δεν 
είχαν καμία σχέση με τον πραγματικό κόσμο, αλλά η Οφέ-
λια ήξερε καλύτερα. Την είχαν διδάξει τα πάντα γι’ αυτόν.

Βγήκε από το αυτοκίνητο, ενώ η μητέρα της κατέρρεε 
στην άκρη του δρόμου και έκανε εμετό ανάμεσα στις φτέρες 
που φύονταν πυκνές ανάμεσα στα δέντρα, σαν ένας ωκεα-
νός απαλών φύλλων, από τον οποίο αναδύονταν κορμοί με 
γκρίζους φλοιούς, σαν πλάσματα που έφταναν στην επιφά-
νεια από έναν βυθισμένο κάτω από τη γη κόσμο.

Τα άλλα δύο αυτοκίνητα είχαν σταματήσει κι αυτά, και 
το δάσος κατακλύστηκε από γκρίζες στολές. Δεν άρεσαν 
στα δέντρα. Η Οφέλια μπορούσε να το νιώσει αυτό. Ο Σε-
ράνο, ο διοικητής, ήρθε να ελέγξει αν μητέρα της ήταν καλά. 
Ήταν ένας ψηλός, ογκώδης άντρας, που μιλούσε πολύ δυ-
νατά και φορούσε τη στολή του σαν να ήταν κοστούμι θεά-
τρου. Η μητέρα της του ζήτησε λίγο νερό, με την σαν σπα-
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σμένη καμπάνα φωνή της, και η Οφέλια προχώρησε πιο 
κάτω στον χωματόδρομο.

Νερό, ψιθύρισαν τα δέντρα. Γη. Ήλιος.
Τα φύλλα από τις φτέρες χάιδευαν σαν πράσινα δάχτυλα 

το φόρεμα της Οφέλια και εκείνη χαμήλωσε το βλέμμα κα-
θώς πάτησε πάνω σε μια πέτρα. Ήταν γκρίζα όπως οι στο-
λές των στρατιωτών, και βρισκόταν στη μέση του δρόμου σαν 
να είχε πέσει από κάποιον. Η μητέρα της έκανε ξανά εμετό 
πίσω της. Γιατί άραγε αρρωσταίνει τις γυναίκες το να φέρ-
νουν παιδιά στον κόσμο;

Η Οφέλια έσκυψε και αγκάλιασε με τα δάχτυλά της την 
πέτρα. Ο χρόνος την είχε καλύψει με βρύα, όμως, όταν εκεί-
νη την καθάρισε, είδε ότι ήταν επίπεδη και λεία και ότι κά-
ποιος είχε σκαλίσει πάνω της ένα μάτι.

Ένα ανθρώπινο μάτι.
Η Οφέλια κοίταξε γύρω της.
Το μόνο που μπορούσε να δει ήταν τρεις φθαρμένες πέ-

τρινες κολόνες, σχεδόν αθέατες ανάμεσα στις ψηλές φτέ-
ρες. Ο γκρίζος βράχος πάνω στον οποίο τις είχαν σκαλίσει 
ήταν καλυμμένος με περίεργα ομόκεντρα σχέδια, και η κε-
ντρική κολόνα είχε πάνω της ένα αρχαίο φθαρμένο πέτρινο 
πρόσωπο που κοιτούσε προς το δάσος. Η Οφέλια δεν μπό-
ρεσε να αντισταθεί. Βγήκε από τον δρόμο και περπάτησε 
προς το μέρος της, παρόλο που τα παπούτσια της μούσκε-
ψαν από την πάχνη μόλις έκανε μερικά βήματα και γαϊδου-
ράγκαθα κόλλησαν στο φόρεμά της.

Από το πρόσωπο έλειπε το ένα μάτι. Σαν κάποιο παζλ 
από το οποίο έλειπε ένα κομμάτι για να ολοκληρωθεί.

Η Οφέλια έσφιξε την πέτρα-μάτι και πλησίασε πιο κοντά.
Κάτω από μια μύτη λαξευμένη με ευθείες γραμμές στην 
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γκρίζα επιφάνεια, ένα ορθάνοιχτο στόμα άφηνε να ξεπρο-
βάλλουν κάτι ξεθωριασμένα δόντια. Η Οφέλια έκανε προς 
τα πίσω όταν ανάμεσά τους αναδεύτηκε ένα φτερωτό σώ-
μα λεπτό σαν κλαράκι, απλώνοντας τα μακριά, τρεμάμενα 
άκρα του προς το μέρος της. Πόδια εντόμου βγήκαν μέσα 
από το στόμα, και το πλάσμα, μεγαλύτερο από το χέρι της 
Οφέλια, σκαρφάλωσε βιαστικά πάνω στην κολόνα. Μόλις 
έφτασε στην κορυφή, σήκωσε τα μακριά λεπτά μπροστινά 
του πόδια και άρχισε να της γνέφει. Αυτό έκανε την Οφέ-
λια να χαμογελάσει. Έμοιαζε να έχει περάσει τόσο πολύς 
καιρός από την τελευταία φορά που είχε χαμογελάσει. Τα 
χείλη της είχαν πια ξεσυνηθίσει.

«Ποια είσαι;» ψιθύρισε.
Το πλάσμα κούνησε ξανά τα μπροστινά του πόδια και 

έβγαλε μερικά μελωδικά πλαταγίσματα. Ίσως να ήταν ένα 
τριζόνι. Άραγε έτσι ήταν τα τριζόνια; Ή μήπως ήταν μια λιβε-
λούλα; Η Οφέλια δεν ήταν σίγουρη. Ήταν μεγαλωμένη στην 
πόλη, ανάμεσα σε τοίχους χτισμένους από πέτρες που δεν εί-
χαν ούτε μάτια ούτε πρόσωπα. Ούτε ορθάνοιχτα στόματα.

«Οφέλια!»
Το πλάσμα άπλωσε τα φτερά του. Η Οφέλια το ακολούθη-

σε με το βλέμμα καθώς πέταγε μακριά. Η μητέρα της στεκό-
ταν μερικά μόλις βήματα πιο κάτω στον δρόμο, με τον διοι-
κητή Σεράνο στο πλευρό της.

«Κοίταξε τα παπούτσια σου!» Η μητέρα της την επέπλη-
ξε μ’ αυτή την ήπια παραίτηση που χαρακτήριζε τη φωνή της 
τόσο συχνά τώρα πια.

Η Οφέλια κοίταξε κάτω. Τα μουσκεμένα παπούτσια της 
ήταν καλυμμένα με λάσπη, αλλά εξακολουθούσε να νιώθει 
το χαμόγελο στα χείλη της.
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«Νομίζω ότι είδα μια νεράιδα!» είπε. Ναι. Να τι ήταν το 
πλάσμα. Η Οφέλια ήταν σίγουρη.

Όμως, η μητέρα της δε θα άκουγε. Το όνομά της ήταν 
Κάρμεν Καρδόσο. Ήταν τριάντα δύο ετών και ήδη χήρα. 
Δε θυμόταν πώς ήταν να κοιτάς κάτι χωρίς να το απεχθάνε-
σαι, χωρίς να το φοβάσαι. Είχε γνωρίσει μόνο έναν κόσμο 
που πήρε αυτό που αγαπούσε και το έκανε σκόνη ανάμε-
σα στα δόντια του. Κι έτσι, καθώς η Κάρμεν Καρδόσο αγα-
πούσε την κόρη της, την αγαπούσε πάρα πολύ, παντρεύτηκε 
ξανά. Τον κόσμο αυτόν τον κυβερνούσαν άντρες –το παι-
δί της δεν μπορούσε να το καταλάβει ακόμα αυτό– και μό-
νο ένας άντρας θα ήταν ικανός να τις κρατήσει και τις δυο 
ασφαλείς. Παρόλο που η μητέρα της Οφέλια δεν το γνώρι-
ζε, πίστευε κι εκείνη σ’ ένα παραμύθι. Η Κάρμεν Καρδό-
σο πίστευε στο πιο επικίνδυνο παραμύθι απ’ όλα: αυτό του 
πρίγκιπα που θα την έσωζε.

Το φτερωτό πλάσμα που περίμενε την Οφέλια στο ορθά-
νοιχτο στόμα της κολόνας τα ήξερε όλα αυτά. Γνώριζε πολ-
λά πράγματα, αλλά δεν ήταν νεράιδα – τουλάχιστον όχι με 
την έννοια που μας αρέσει να τις φανταζόμαστε. Μόνο ο 
κύριός της γνώριζε το αληθινό της όνομα, επειδή στο Μα-
γικό Βασίλειο, για να γνωρίζεις το όνομα ενός όντος, έπρε-
πε αυτό το ον να σου ανήκει.

Από το κλαδί ενός ελάτου, παρακολούθησε την Οφέλια 
και τη μητέρα της να επιστρέφουν στο αυτοκίνητο για να 
συνεχίσουν το ταξίδι τους. Περίμενε αυτό το κορίτσι πολύ 
καιρό – το κορίτσι που είχε χάσει τόσο πολλά και θα χρεια-
ζόταν να χάσει πολύ περισσότερα για να βρει αυτό που δι-
καιωματικά του ανήκε. Δε θα ήταν εύκολο να το βοηθήσει, 
αλλά αυτή ήταν η αποστολή που της είχε αναθέσει ο κύριός 
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της, ο οποίος δεν το έπαιρνε αψήφιστα όταν κάποιος δεν 
ακολουθούσε τις εντολές του. Ω όχι, καθόλου. 

Όλο και πιο βαθιά μέσα στο δάσος κατευθύνονταν τα 
αυτοκίνητα, με το κορίτσι και τη μητέρα και το αγέννητο 
παιδί. Και το πλάσμα που η Οφέλια είχε ονομάσει νεράιδα 
άπλωσε τα φτερά του, που έμοιαζαν με φτερά εντόμου, δί-
πλωσε τα έξι μακριά λεπτά πόδια του και ακολούθησε την 
αυτοκινητοπομπή. 
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2

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ  
ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

Το κακό σπάνια παίρνει αμέσως μορφή. Συχνά στην 
αρχή είναι κάτι περισσότερο από έναν ψίθυρο. Ένα 

βλέμμα. Μια προδοσία. Αλλά μετά μεγαλώνει και ριζώνει, 
ενώ είναι ακόμα αόρατο, ανεπαίσθητο. Μόνο τα παραμύ-
θια δίνουν στο κακό μια κανονική μορφή. Είναι οι μεγά-
λοι κακοί λύκοι, οι μοχθηροί βασιλιάδες, οι δαίμονες και 
οι διάβολοι…

Η Οφέλια γνώριζε ότι ο άντρας που σύντομα θα έπρεπε 
να αποκαλεί «πατέρα» ήταν κακός. Είχε το χαμόγελο του 
κύκλωπα Οχιανκάνου και στα σκοτεινά του μάτια φώλιαζε η 
σκληρότητα των τεράτων Κουέγκλε και Νουβέρου, πλασμά-
των που είχε συναντήσει στα βιβλία με τα παραμύθια της. 
Όμως, η μητέρα της δεν έβλεπε την αληθινή του μορφή. Οι 
άνθρωποι τυφλώνονται συχνά όταν μεγαλώνουν, και ίσως η 
Κάρμεν Καρδόσο να μην παρατήρησε το άπληστο χαμόγε-
λό του, γιατί ο καπιτάν Βιδάλ ήταν όμορφος και πάντα άψο-
γα ντυμένος με την επίσημη στολή του, τις μπότες και τα γά-
ντια του. Και, καθώς αναζητούσε απεγνωσμένα προστασία, 
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ίσως η μητέρα της να μπέρδεψε τη δίψα του για αίμα με την 
εξουσία, και τη βιαιότητά του με τη δύναμη.

Ο καπιτάν Βιδάλ κοίταξε το ρολόι τσέπης του. Το καντράν 
του ήταν ραγισμένο, αλλά οι δείκτες από κάτω έλεγαν ακό-
μη την ώρα και έδειχναν ότι η αυτοκινητοπομπή είχε καθυ-
στερήσει.

«Δεκαπέντε λεπτά», μουρμούρισε ο Βιδάλ, ο οποίος, 
όπως όλα τα τέρατα, όπως ο Θάνατος, ήταν πάντα ακριβής.

Ναι, είχαν φτάσει με καθυστέρηση, όπως ακριβώς είχε φο-
βηθεί η Κάρμεν, στον παλιό μύλο όπου είχε επιλέξει ο Βι-
δάλ να εγκαταστήσει το αρχηγείο του. Ο Βιδάλ μισούσε το 
δάσος. Μισούσε οτιδήποτε δεν τηρούσε απόλυτη τάξη, και 
τα δέντρα παραήταν πρόθυμα να κρύψουν τους ανθρώπους 
τους οποίους είχε έρθει για να κυνηγήσει. Εκείνοι πολεμού-
σαν το σκοτάδι που υπηρετούσε και θαύμαζε ο Βιδάλ, κι αυ-
τός είχε έρθει στο παλιό δάσος για να τους σακατέψει. Ω ναι, 
ο νέος πατέρας της Οφέλια λάτρευε να σακατεύει τα κόκα-
λα όσων θεωρούσε αδύναμους, να χύνει το αίμα τους και να 
βάζει νέα τάξη στον βρόμικο, άθλιο κόσμο τους.

Υποδέχτηκε την αυτοκινητοπομπή. Χαμογελαστός.
Όμως, η Οφέλια είδε στα μάτια του την περιφρόνηση, 

καθώς τους υποδεχόταν στη σκονισμένη αυλή όπου μια φο-
ρά κι έναν καιρό οι αγρότες των γύρω χωριών παρέδιδαν 
τα σιτηρά τους στον μυλωνά. Η μητέρα της, ωστόσο, χαμο-
γέλασε στον Λύκο και του επέτρεψε ν’ αγγίξει την κοιλιά 
της, που ήταν πρησμένη από το παιδί του. Μάλιστα, όταν της 
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είπε να καθίσει σ’ ένα αναπηρικό καροτσάκι σαν σπασμέ-
νη κούκλα, εκείνη το δέχτηκε. Η Οφέλια παρακολουθούσε 
τα πάντα από το πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, αναλογι-
ζόμενη γεμάτη απέχθεια την προοπτική να προσφέρει στον 
Λύκο το χέρι της, όπως της είχε πει να κάνει η μητέρα της. 
Τελικά, βγήκε από το αυτοκίνητο, για να μην αφήσει μόνη 
τη μητέρα της μαζί του, πιέζοντας τα βιβλία στο στήθος της 
σαν μια ασπίδα φτιαγμένη από χαρτί και λέξεις.

«Οφέλια». Ο Λύκος συνέθλιψε το όνομά της ανάμεσα 
στα λεπτά του χείλη και κοίταξε το απλωμένο αριστερό της 
χέρι. «Το άλλο χέρι», είπε απαλά. «Θυμήσου».

Φορούσε μαύρα δερμάτινα γάντια που έτριξαν καθώς 
έσφιξε το χέρι της Οφέλια σε μια λαβή δυνατή σαν την πα-
γίδα ενός λαθροκυνηγού. Έπειτα της γύρισε την πλάτη σαν 
να την είχε κιόλας ξεχάσει.

«Μερθέδες!» φώναξε σε μια γυναίκα που βοηθούσε τους 
στρατιώτες να ξεφορτώσουν τα αυτοκίνητα. «Πάρε τις απο-
σκευές τους!»

Η Μερθέδες ήταν αδύνατη και χλωμή. Είχε κατάμαυρα 
μαλλιά και σκοτεινά υγρά μάτια. Η Οφέλια σκέφτηκε ότι 
έμοιαζε με μια πριγκίπισσα που προσποιούνταν ότι ήταν η 
κόρη ενός αγρότη. Ή ίσως με μια μάγισσα, παρόλο που η 
Οφέλια δεν ήταν σίγουρη τι είδους, καλή ή κακή.

Η Μερθέδες και οι άντρες μετέφεραν τις βαλίτσες της μη-
τέρας της στον μύλο που είχε μετατραπεί σε σπίτι. Η Οφέ-
λια σκέφτηκε ότι έμοιαζε χαμένος και θλιμμένος, σαν να του 
έλειπε η εποχή στην οποία ήταν ένας απλός μύλος που άλεθε 
φρέσκους κόκκους. Τώρα ήταν γεμάτος από στρατιώτες, που 
συνωστίζονταν γύρω από τους φθαρμένους πέτρινους τοί-
χους του σαν ακρίδες. Οι σκηνές και τα φορτηγά τους ήταν 
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παντού, καταλαμβάνοντας τη μεγάλη αυλή που περιβαλλό-
ταν από στάβλους, έναν αχυρώνα και τον ίδιο τον μύλο.

Γκρίζες στολές, ένα θλιβερό, παλιό σπίτι και ένα δάσος 
γεμάτο σκιές… Η Οφέλια λαχταρούσε τόσο να επιστρέψει 
στο σπίτι της, ώστε με δυσκολία κατάφερνε να αναπνέει. 
Όμως, δεν υπήρχε σπίτι χωρίς τον πατέρα της. Ένιωσε τα 
μάτια της να δακρύζουν, όταν ξαφνικά παρατήρησε, ανά-
μεσα σε κάτι σακιά στοιβαγμένα λίγα μέτρα πιο πέρα, ένα 
ζευγάρι φτερά που παγίδευαν το φως του ήλιου σαν να ήταν 
φτιαγμένα από πολύ λεπτό γυαλί.

Ήταν η νεράιδα.
Ξεχνώντας τη θλίψη της, η Οφέλια έτρεξε πίσω της και 

την ακολούθησε, καθώς εκείνη πετούσε προς τα δέντρα που 
βρίσκονταν πίσω από τον μύλο. Το μικρό πλάσμα ήταν τόσο 
γρήγορο, που η Οφέλια δεν άργησε να μπερδέψει τα βήμα-
τά της και, ενώ το κυνηγούσε, σκόνταψε ρίχνοντας όλα της 
τα βιβλία. Ωστόσο, όταν τα μάζεψε, σκουπίζοντας τη σκόνη 
από τα εξώφυλλά τους, είδε τη νεράιδα να έχει αγκιστρω-
θεί στον κορμό ενός δέντρου εκεί κοντά περιμένοντάς την.

Την περίμενε. Ω ναι. Έπρεπε να σιγουρευτεί ότι το κορί-
τσι την ακολουθούσε.

Όμως, για μια στιγμή… Όχι! Είχε σταματήσει και πάλι.

Η Οφέλια κοίταζε μια τεράστια αψίδα που είχε κάνει την 
εμφάνισή της ανάμεσα στα δέντρα, γεφυρώνοντας το άνοιγ-
μα μεταξύ δύο αρχαίων τειχών. Ένα κεφάλι με κέρατα κοί-
ταζε κάτω από την αψίδα, με βλέμμα κενό και ένα στόμα 
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που έχασκε σαν να προσπαθούσε να καταπιεί τον κόσμο. Το 
βλέμμα αυτό έμοιαζε να εξαφανίζει όλα τα άλλα: τον μύλο, 
τους στρατιώτες, τον Λύκο, ακόμα και τη μητέρα της Οφέ-
λια. Πέρνα μέσα! ήταν σαν να έλεγαν τα ετοιμόρροπα τεί-
χη. Η Οφέλια μπορούσε να διακρίνει κάτι ξεθωριασμένα 
σκαλισμένα γράμματα κάτω από το κεφάλι, αλλά δεν κατα-
λάβαινε το νόημά τους.

In consiliis nostris fatum nostrum est.
«Στις επιλογές μας βρίσκεται η μοίρα μας».
Η νεράιδα είχε εξαφανιστεί. Όταν η Οφέλια προχώρη-

σε ένα βήμα κάτω από την αψίδα, εκείνη έριξε την παγωμέ-
νη σκιά της πάνω στο δέρμα της. Γύρνα πίσω! την προειδο-
ποίησε κάτι μέσα της. Όμως, δεν το έκανε. Μερικές φορές 
είναι καλό να ακούς, άλλες πάλι όχι. Έτσι κι αλλιώς, η Οφέ-
λια δεν ήταν σίγουρη αν είχε επιλογή. Τα πόδια της ήταν λες 
και περπατούσαν από μόνα τους. Ο διάδρομος που ανοιγό-
ταν πίσω από την αψίδα στένευε ύστερα από μερικά βήμα-
τα και πολύ σύντομα η Οφέλια μπορούσε ν’ αγγίξει τα τεί-
χη και από τις δύο πλευρές απλώνοντας απλώς τα χέρια της. 
Άγγιζε τις φθαρμένες πέτρες ενώ συνέχιζε να περπατάει. 
Ήταν τόσο παγωμένες, παρά τη ζέστη της ημέρας. Λίγα μό-
λις βήματα, και έφτασε σε μια γωνία. Άλλος ένας διάδρο-
μος ανοίχτηκε μπροστά της, οδηγώντας αριστερά και μετά 
δεξιά προς μια ακόμα γωνία.

«Είναι ένας λαβύρινθος».
Η Οφέλια στράφηκε. 
Η Μερθέδες στεκόταν πίσω της. Φαινόταν σαν να έχει 

υφάνει από μάλλινα φύλλα το σάλι που κρεμόταν από τους 
ώμους της. Αν ήταν μάγισσα, ήταν όμορφη μάγισσα, όχι γριά 
και ξερακιανή όπως έμοιαζαν συνήθως οι μάγισσες στα βι-
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βλία της Οφέλια. Ωστόσο, από τα παραμύθια ήξερε ότι συ-
χνά οι μάγισσες δεν άφηναν να φανούν τα αληθινά τους 
πρόσωπα.

«Είναι μόνο ένας σωρός από παλιές πέτρες», είπε η Μερ-
θέδες. «Πολύ παλιές. Παλιότερες από τον μύλο. Αυτά τα τεί-
χη βρίσκονταν εδώ από πάντα, πολύ προτού χτιστεί ο μύλος. 
Δεν έπρεπε να έρθεις εδώ μέσα. Θα μπορούσες να χαθείς. 
Έχει ξανασυμβεί. Θα σου πω μια μέρα την ιστορία, αν θέ-
λεις να την ακούσεις».

«Μερθέδες! Ο καπιτάν σε χρειάζεται!» διέταξε η βαριά 
φωνή ενός στρατιώτη πίσω από τον μύλο.

«Έρχομαι!» απάντησε η Μερθέδες.
Χαμογέλασε στην Οφέλια. Υπήρχαν κρυμμένα μυστικά 

στο χαμόγελό της, αλλά η Οφέλια τη συμπάθησε. Τη συ-
μπάθησε πολύ.

«Το άκουσες αυτό. Ο πατέρας σου με χρειάζεται». Η 
Μερθέδες άρχισε να επιστρέφει προς την αψίδα.

«Δεν είναι ο πατέρας μου!» της φώναξε η Οφέλια. «Δεν 
είναι!»

Η Μερθέδες έκοψε το βήμα της.
Η Οφέλια έτρεξε δίπλα της και πέρασαν μαζί κάτω από 

την αψίδα, αφήνοντας πίσω τους τις κρύες πέτρες και το 
πρόσωπο με τα κέρατα.

«Ο πατέρας μου ήταν ράφτης», είπε η Οφέλια. «Σκοτώ-
θηκε στον πόλεμο».

Να τα πάλι τα δάκρυα. Έκαναν πάντοτε την εμφάνισή 
τους όταν η Οφέλια μιλούσε για εκείνον. Δεν μπορούσε να 
τα αποφύγει.

«Εκείνος έφτιαξε το φόρεμά μου και την μπλούζα που 
φορά η μητέρα μου. Έφτιαχνε τα πιο όμορφα ρούχα. Πιο 
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όμορφα από αυτά που φορούν οι πριγκίπισσες στα βιβλία 
μου! Ο καπιτάν Βιδάλ δεν είναι ο πατέρας μου».

«Είσαι σαφέστατη», είπε ευγενικά η Μερθέδες, περνώ-
ντας το χέρι της γύρω από τους ώμους της Οφέλια. «Όμως, 
έλα τώρα. Θα σε πάω στη μητέρα σου. Είμαι βέβαιη ότι έχει 
αρχίσει ήδη να σε ψάχνει».

Το χέρι της ήταν ζεστό. Και δυνατό.
«Δεν είναι όμορφη η μητέρα μου;» ρώτησε η Οφέλια. 

«Αρρωσταίνει εξαιτίας του μωρού. Έχεις αδελφό;»
«Έχω», απάντησε η Μερθέδες. «Θα δεις, θα αγαπήσεις 

τον μικρό σου αδελφό. Πάρα πολύ. Δε γίνεται να το απο-
φύγεις».

Χαμογέλασε για άλλη μια φορά. Υπήρχε μια θλίψη στα 
μάτια της. Η Οφέλια το πρόσεξε. Η Μερθέδες φαινόταν ότι 
ήξερε κι εκείνη τι σήμαινε να χάνεις πράγματα.

Καθισμένη στην κορυφή της πέτρινης αψίδας, η νεράιδα 
τις παρακολουθούσε καθώς επέστρεφαν στον μύλο: η γυναί-
κα και το κορίτσι, η άνοιξη και το καλοκαίρι, δίπλα δίπλα.

Το κορίτσι θα επέστρεφε.
Η νεράιδα θα φρόντιζε γι’ αυτό.
Πολύ σύντομα.
Όσο σύντομα ο κύριός της το επιθυμούσε.
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 Ο ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΝΤΕΛ 

ΤΟΡΟ γεννήθηκε στην 

Γκουανταλαχάρα του Μεξικού 

το 1964. Είναι βραβευμένος με 

Όσκαρ σκηνοθέτης κινηματογραφικών 

ταινιών, σεναριογράφος, παραγωγός και 

συγγραφέας, τα έργα του οποίου έχουν 

βρεθεί στη λίστα ευπώλητων βιβλίων των 

New York Times. Έχει κερδίσει τη διεθνή 

αναγνώριση χάρη στις ταινίες φαντασίας 

του, όπως Ο ΛΑΒΎΡΙΝΘΟΣ ΤΟΎ ΠΑΝΑ και

Η Μορφή του Νερού. Ο Ντελ Τόρο έχει

εκδώσει πολλά βιβλία για ενηλίκους, κάποια 

από τα οποία έχουν μεταφερθεί στην τηλεόραση, 

ενώ είναι επίσης ο δημιουργός της σειράς

κινουμένων σχεδίων Trollhunters για παιδιά,

που παίζεται με τεράστια επιτυχία στο Netflix.

Η ΚΟΡΝΙΛΙΑ ΦΟΎΝΚΕ γεννήθηκε το 1958 στη 

Βεστφαλία της Γερμανίας. Είναι η δημοφιλέστερη

συγγραφέας για παιδιά και νέους στη Γερμανία και 

έχει βραβευτεί και διακριθεί για τα βιβλία της 

αμέτρητες φορές. Έχει δουλέψει ως κοινωνική 

λειτουργός, σχεδιάστρια επιτραπέζιων παιχνιδιών 

και εικονογράφος παιδικών βιβλίων.

Απογοητευμένη από τον τρόπο που έχουν γραφτεί 

διάφορα παιδικά παραμύθια και σπρωγμένη από το 

πάθος της να δημιουργήσει υπέροχα παραμυθένια 

πλάσματα, η Κορνίλια ξεκίνησε να γράφει και να 

εικονογραφεί τις δικές της ιστορίες για παιδιά.

Τα γνωστότερα βιβλία της είναι Ο άρχοντας των

ληστών, Ο μελανόκαρδος  και Το μαγικό μελάνι.

Σήμερα ζει στο Λος Άντζελες με τον άντρα της, 

τα δύο παιδιά τους και διάφορα κατοικίδια: 

δύο άλογα, ένα τρελό σκυλάκι, ονόματι Λούνα, 

και ένα ντροπαλό ινδικό χοιρίδιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα της:
www.corneliafunke.com

Στα παραμύθια υπάρχουν άνθρωποι και λύκοι, θηρία 
και νεκροί γονείς, κορίτσια και δάση. Η Οφέλια τα

ξέρει όλα αυτά, όπως κάθε κορίτσι που έχει ακούσει 
ένα σωρό ιστορίες. Και καταλαβαίνει αμέσως τι είναι
ο χαμογελαστός καπιτάν, με την άψογη στολή του,

τις μπότες και τα γάντια του: λύκος. 
Τίποτε όμως δεν μπορεί να την προετοιμάσει για τη 
φοβερή πραγματικότητα του μυστηριώδους σπιτιού 

του καπιτάν, στη μέση ενός πυκνού δάσους που κρύβει 
πολλά: μισολησμονημένες ιστορίες για χαμένα μωρά, 
λιποτάκτες πολεμιστές της αντίστασης που κρύβονται 
από τον στρατό, έναν λαβύρινθο, θηρία και νεράιδες. 

Κανένας δεν μπορεί να κρατήσει την Οφέλια ασφαλή, 
καθώς ο λαβύρινθος την καλεί στη δική της ιστορία, 

όπου το τερατώδες και το ανθρώπινο είναι στενά
δεμένα μεταξύ τους, όπου οι μύθοι ζουν με αίμα…

ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΕΔΏ ΜΕΣΑ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕΣ ΝΑ ΧΑΘΕΙΣ.

ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΣΎΜΒΕΙ.
ΘΑ ΣΟΎ ΠΏ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ,

ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΚΟΎΣΕΙΣ.

Επιφορτισμένοι με το δύσκολο καθήκον 

να προσαρμόσουν μια πολύπλοκη ταινία σε 

βιβλίο, ο Ντελ Τόρο και η Φούνκε απέφυγαν 

την απλή περιγραφή της ταινίας και κατάφεραν 

να στήσουν εκ νέου μια ιστορία με αφηγηματική 

δεινότητα… Σκοτεινό και γοητευτικό.

KIRKUS

Η Φούνκε εμπλουτίζει τα μυθικά στοιχεία της ιστορίας 

και μεταφέρει με δεξιοτεχνία τον υπέροχο κόσμο του 

Ντελ Τόρο στο χαρτί.

BOOKLIST

Η μυστηριώδης αυτή ιστορία θα μαγέψει κάθε

αναγνώστη που απολαμβάνει τη φαντασία.

THE SCHOOL AND LIBRARY JOURNAL

O ΛΑΒΎΡΙΝΘΟΣ ΤΟΎ ΠΑΝΑ είναι ένα αριστούργημα, 

ένα λογοτεχνικό επίτευγμα το οποίο όχι μόνο φθάνει 

αλλά και συχνά ανταγωνίζεται το κινηματογραφικό 

του ταίρι.

STORGY

H συγγραφική απεικόνιση της σκοτεινής φαντασίας

του Ντελ Τόρο είναι πραγματικά απολαυστική.

Πρόκειται για ένα πανέμορφο έργο και μια υπενθύμιση 

της σημασίας του αρχικού οράματος του Ντελ Τόρο.

THE OBSERVER

Η Φούνκε διατηρεί τη σκοτεινή ομορφιά

της ιστορίας, γεμίζοντάς τη με φανταστικές

λεπτομέρειες, περίπλοκους χαρακτήρες,

έρωτα αλλά και ανθρώπινη μοχθηρία.

Γεμάτο με υπέροχες εικόνες, το βιβλίο αυτό 

θα τρυπώσει στο μυαλό και στην καρδιά 

των αναγνωστών και θα παραμείνει εκεί 

για πολύ καιρό.

ALA BOOKLIST

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και
η ευπώλητη συγγραφέας Κορνίλια Φούνκε ενώνουν τις

δυνάμεις τους για να μετατρέψουν την ταινία του Ντελ Τόρο 
Ο ΛΑΒΎΡΙΝΘΟΣ ΤΟΎ ΠΑΝΑ σε ένα επικό μυθιστόρημα

φαντασίας. Μπροστά στους αναγνώστες ανοίγεται ένας
κόσμος περίεργος και μαγικός, γεμάτος απίστευτους
χαρακτήρες, όπως κατεργάρηδες Φαύνους, φονικούς
στρατιώτες, τέρατα που τρώνε παιδιά, θαρραλέους

επαναστάτες και μια χαμένη πριγκίπισσα που ελπίζει
να συναντήσει ξανά την οικογένειά της.  

Μεταφρασμένο σε 16 γλώσσες
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ


