
Η ΑΛΙΣΟΝ ΝΟΕΛ γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Καλιφόρνια. Τελειώνοντας 
το σχολείο και θέλοντας να γνωρίσει 
τον κόσμο, ταξίδεψε στην Ευρώπη 
και έζησε μερικά χρόνια στη Μύκονο. 
Επιστρέφοντας στην Αμερική, 
εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, 
όπου δούλεψε λίγο καιρό ως αεροσυνοδός. 
Μεταξύ αεροδρομίων και ξενοδοχείων 
έγραψε το πρώτο της μυθιστόρημα. 
Σήμερα ζει με τον άντρα της στην πόλη 
όπου γεννήθηκε και ασχολείται 
αποκλειστικά με τη συγγραφή. Τα εφηβικά 
βιβλία της έχουν βραβευτεί ή ήταν 
υποψήφια για πολλά βραβεία, όπως 
τα National Reader’s Choice Award, NYLA 
Book of Winter Award, TeensReadToo 5 
Star Gold Award, TeenReads, Best Books 
of 2007, Quill Award, YALSA Teen’s 
Top Ten κ.ά. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
κυκλοφορεί επίσης η εφηβική σειρά της 
με τίτλο Οι Αθάνατοι, ενώ ετοιμάζονται 
τα επόμενα βιβλία της σειράς Ράιλι Μπλουμ.

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα της συγγραφέως: 
www.alysonnoel.com

* Ένα παραμύθι για όσους αγαπούν 
τις ρομαντικές μεταφυσικές περιπέτειες.

KIRKUS REVIEWS

* Η Ράιλι, που εμφανίστηκε ως 
φάντασμα στη μεγαλύτερη αδελφή της, 

την Έβερ, στο μυθιστόρημα ΑΙΩΝΙΑ 
ΔΙΚΗ ΣΟΥ της σειράς Οι Αθάνατοι, 

είναι η βασική ηρωίδα στη νέα σειρά 
της Άλισον Νόελ. Η εξυπνάδα 
και η ώριμη συμπεριφορά της 

θα κερδίσουν πολλές αναγνώστριες, 
οι οποίες θα αναζητήσουν με λαχτάρα 

τα επόμενα βιβλία με τις περιπέτειές της.
PUBLISHERS WEEKLY

* Με έντιμη και ειλικρινή φωνή, 
η Ράιλι αφηγείται τις περιπέτειές της 

και παρασύρει τους αναγνώστες 
σε ένα μακρινό τόπο, όπου 

τους ωθεί να επανεκτιμήσουν 
τη στάση τους απέναντι στη ζωή 

και να την αναπροσαρμόσουν. 
Η Άλισον Νόελ καταφέρνει 

έτσι να μιλήσει πολύ εύστοχα 
για τις ανησυχίες και τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι σήμερα.
SCHOOL LIBRARY JOURNAL

Η Ράιλι Μπλουμ άφησε την αδελφή της, 
την Έβερ, στον κόσμο των ζωντανών 
και διέσχισε τη γέφυρα για τον άλλο 

κόσμο – ένα μέρος που ονομάζεται Εδώ και 
όπου ο χρόνος είναι πάντα Τώρα. Κι ενώ 
έχει αφεθεί σ’ έναν ήρεμο και γλυκό θάνατο 
μαζί με το σκύλο της, τον Μπάτερκαπ, καλείται 
να εμφανιστεί ενώπιον του Συμβουλίου, 
που της αποκαλύπτει ένα μυστικό: η ζωή 
μετά το θάνατο δεν είναι μόνο χαρά 
και διασκέδαση. Η Ράιλι πρέπει να εργαστεί 
ως Κυνηγός Ψυχών. Δάσκαλός της ορίζεται 
ο Μπόντι, ένα περίεργο αγόρι. Μαζί του, 
η Ράιλι επιστρέφει στη Γη για την πρώτη 
αποστολή της: πρέπει να πείσει το Λαμπερό 
Αγόρι που στοιχειώνει για αιώνες ένα κάστρο 
στην Αγγλία να διασχίσει τη γέφυρα για 
το Εδώ. Πολλοί Κυνηγοί έχουν αποτύχει 
στο παρελθόν. Η Ράιλι, όμως, είναι 
αποφασισμένη να τα καταφέρει…

Το πρώτο βιβλίο της συναρπαστικής σειράς 
με τις περιπέτειες της Ράιλι Μπλουμ.  
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Στην Τζιν Φέιγουελ
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«Μπορεί να είμαι νεκρή, αλλά  
εξακολουθώ να είμαι όμορφη». 

Μπάφι η βαμπιροφόνισσα 

© Alyson Noёl, LLC, 2010 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2012



1

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο θά-
νατος είναι το τέλος.

Το τέλος της ζωής, των όμορφων στιγμών, το τέ-
λος, κατά κάποιον τρόπο, των πάντων.

Αυτοί οι άνθρωποι όμως κάνουν λάθος.
Μεγάλο λάθος.
Εγώ το ξέρω καλά. Πέθανα πριν από έναν περί-

που χρόνο.
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Το πιο παράξενο πράγμα με το θάνατο είναι ότι 
τίποτα δεν άλλαξε πραγματικά.

Εννοώ, θα περιμένατε μια μεγάλη αλλαγή, σω-
στά; Γιατί ο θάνατος, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι 
κάτι πολύ δραματικό. Γράφουν τραγούδια γι’ αυτόν, 
βιβλία αλλά και σενάρια. Διάολε! Είναι σοβαρό θέμα 
ακόμα και για τα καρτούν των σαββατιάτικων πρωι-
νών. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία σχέση 
με αυτά που βλέπετε στην τηλεόραση.

Καμία απολύτως. 
Πάρτε για παράδειγμα εμένα. Είμαι ζωντανή… ε… 

μάλλον νεκρή απόδειξη ότι στην πραγματικότητα ο 
θάνατος δεν είναι κάτι τόσο διαφορετικό. Τουλάχι-
στον όχι στην αρχή. Και δε συμβαίνει με άσχημο τρό-
πο, όπως μπορεί να νομίζετε.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι τη στιγμή που πέθανα 
ένιωσα πιο ζωντανή από ποτέ. Μπορούσα να πη-
δήξω πιο ψηλά, να τρέξω πιο γρήγορα, ακόμα και να 
περάσω μέσα από τοίχους, αν ήθελα. Και αυτό εί-
ναι μάλλον που με έκανε να υποψιαστώ ότι πέθανα.

© Alyson Noёl, LLC, 2010 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2012



ΛΑΜΨΗ 13

Το ότι μπορούσα να περνάω μέσα από τοίχους.
Από τη στιγμή που δεν μπορούσα να κάνω κάτι 

τέτοιο παλιότερα, κατάλαβα ότι κάτι παράξενο συ-
νέβαινε.

Κάτι σοβαρό.
Αλλά μέχρι τότε όλα έμοιαζαν με μια απίθανη αλ-

λαγή πορείας. Σαν να αποφάσισε ξαφνικά ο μπα-
μπάς να κάνει μια απότομη στροφή που δεν περί-
μενε κανένας μας.

Τη μια στιγμή κατηφόριζε μια λεωφόρο με στρο-
φές και εγώ τραγουδούσα με το iPod μου και με το 
σκύλο μου, τον Μπάτερκαπ, να ακουμπάει το κε-
φάλι του στα γόνατά μου, ενώ έκανα ό,τι περνούσε 
από το χέρι μου για να μη δίνω σημασία στην κατα-
πιεστική μεγαλύτερη αδελφή μου, την Έβερ, η οποία 
ζούσε κυριολεκτικά για να με βασανίζει. Και πριν το 
καταλάβω καλά καλά, βρεθήκαμε σε κάποιο τε λείως 
διαφορετικό μέρος.

Δε βρισκόμασταν πια στη λεωφόρο, δε βρισκόμα-
σταν πια στο Όρεγκον. Είχαμε προσγειωθεί απότο-
μα, με κάποιον τρόπο, στη μέση εκείνου του όμορ-
φου λιβαδιού που τρεμόφεγγε και ήταν γεμάτο 
δέντρα που πάλλονταν και λουλούδια που αναρι-
γούσαν. Και όταν οι γονείς μου πήγαν από τη μια 
και η αδελφή μου από την άλλη, εγώ απλώς κοντο-
στάθηκα εκεί, γυρίζοντας το κεφάλι μου σαν τρελή, 
δίχως να ξέρω ποιον ν’ ακολουθήσω.
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Ένα κομμάτι του εαυτού μου με παρότρυνε: «Διά-
σχισε τη γέφυρα με τη μαμά, τον μπαμπά και τον 
Μπάτερκαπ. Εκείνοι ξέρουν τι είναι το σωστό!»

Ενώ το άλλο κομμάτι επέμενε: «Μην είσαι τόσο κα-
θωσπρέπει. Αν η Έβερ δει κάτι καταπληκτικό και εσύ 
το χάσεις, θα το μετανιώνεις για όλη σου τη ζωή!»

Και μέχρι να αποφασίσω τελικά να ακολουθήσω 
την αδελφή μου, είχα αργήσει τόσο πολύ, που είχε 
ήδη φύγει.

Απλώς… εξαφανίστηκε.
Μέσα στην ομίχλη που τρεμόφεγγε.
Πίσω στο γήινο πεδίο.
Και κάπως έτσι κατέληξα να κολλήσω εδώ. Να 

κολλήσω ανάμεσα σε δύο κόσμους.
Μέχρι που βρήκα το δρόμο μου για το Εδώ. 
Έτσι το λένε, «Εδώ». 
Και αν είσαι αρκετά χαζός ώστε να ρωτήσεις τι 

ώρα είναι, λένε «Τώρα».
Μάλλον επειδή δεν υπάρχει χρόνος Εδώ, πράγμα 

που σημαίνει ότι όλα συμβαίνουν… λοιπόν… τη στιγ-
μή που συμβαίνουν, που είναι πάντα αμέσως… Τώρα.

Οπότε υποθέτω ότι θα μπορούσατε να πείτε πως 
ζω στο Εδώ και Τώρα.

Πράγμα που, κατά έναν περίεργο τρόπο, δε δια-
φέρει και πολύ από εκεί όπου ζούσα παλιά, στο Γιου-
τζίν του Όρεγκον.

Με εξαίρεση το γεγονός ότι δεν υπάρχει καθόλου 
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χρόνος. Και, φυσικά, εκείνη η λεπτομέρεια για το ότι 
μπορώ να περνάω μέσα από τοίχους και τα λοιπά.

Αλλά, πέρα από αυτό και από το γεγονός ότι 
μπορώ να εμφανίσω ό,τι θέλω –διάφορα πράγμα-
τα, όπως σπίτια, αυτοκίνητα και ρούχα, ακόμα και 
ζώα και παραλίες, απλώς και μόνο με τη φαντασία 
μου–, όλα είναι, σε γενικές γραμμές, τα ίδια.

Οι γονείς μου είναι Εδώ. Οι παππούδες μου το 
ίδιο. Ακόμα και το γλυκό κίτρινο λαμπραντόρ μου, ο 
Μπάτερκαπ, τα κατάφερε να έρθει. Και παρόλο που 
θα μπορούσαμε να ζήσουμε όπου θέλουμε, σε ό,τι 
σπίτι μπορεί να επιθυμούσαμε ποτέ, το αστείο εί-
ναι ότι η καινούρια μου γειτονιά είναι σχεδόν ακριβές 
αντίγραφο της παλιάς μου γειτονιάς στο Όρεγκον.

Όλα είναι ίδια, ακόμα και τα ρούχα που είναι κρε-
μασμένα στην ντουλάπα μου, οι κάλτσες που είναι 
χωμένες μέσα στα συρτάρια μου και οι αφίσες που εί-
ναι κολλημένες στους τοίχους μου. Το μοναδικό πράγ-
μα που διαφέρει, το μοναδικό πράγμα που κάπως με 
ενοχλεί, είναι ότι όλα τα υπόλοιπα σπίτια γύρω μας 
είναι άδεια. Κυρίως λόγω του ότι όλοι οι παλιοί γείτο-
νες και οι φίλοι μου ζουν και βασιλεύουν πίσω, στο γήι-
νο πεδίο (για την ώρα, τουλάχιστον!). Παρ’ όλα αυτά, 
πέρα από αυτό, όλα είναι ακριβώς όπως τα θυμάμαι.

Ακριβώς όπως ευχήθηκα. 
Απλώς εύχομαι να είχα μερικούς φίλους για να τα 

απολαύσω μαζί τους.
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Οταν ξύπνησα σήμερα το πρωί… Αχ, αυτό είναι 
ένα άλλο θέμα. Μάλλον νομίζατε ότι δε χρειά-

ζεται να κοιμάμαι, σωστά; Λοιπόν, στην αρχή το ίδιο 
νόμιζα και εγώ. Αλλά, όπως μου εξήγησαν οι γονείς 
μου, εμείς είμαστε, κατά μία έννοια, πιο ζωντανοί από 
ποτέ, φτιαγμένοι από ενέργεια στην πιο αγνή μορφή 
της. Και έπειτα από μια μεγάλη μέρα δημιουργίας, εμ-
φάνισης και… λοιπόν, ό,τι άλλο επιλέγουν οι άνθρω-
ποι να κάνουν Εδώ, η ενέργεια χρειάζεται ένα μικρό 
διάλειμμα, μια μικρή παύση, προκειμένου να ξεκουρα-
στεί, να συνέλθει και να ανανεωθεί. Πράγμα που, και 
πάλι, δε διαφέρει από τη ζωή στο γήινο πεδίο.

Τέλος πάντων, ξύπνησα εκείνο το πρωί με τον 
Μπάτερκαπ να κουνάει την ουρά του και να γλεί-
φει το πρόσωπό μου και, παρόλο που είναι ωραίος 
τρόπος να ξυπνάς, δε με εμπόδισε να τον διώξω μα-
κριά, να τραβήξω την κουβέρτα πάνω από το κεφά-
λι μου και να γυρίσω πλευρό έτσι ώστε να αντικρίζει 
την πλάτη μου. Κράτησα ερμητικά κλειστά τα βλέ-
φαρά μου όσο μπορούσα και προσπάθησα να γυρί-
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σω στο όνειρό μου, ενώ ο Μπάτερκαπ συνέχισε να 
διαμαρτύρεται, να κλαψουρίζει και να με σκου ντάει 
με το πόδι του.

Εκεί που ήμουν έτοιμη να τον διώξω για άλλη μια 
φορά, θυμήθηκα:

Ο Μπάτερκαπ ήταν πολύ χαρούμενος για μένα.
Όλοι ήταν πολύ χαρούμενοι για μένα.
Από τη στιγμή που έφτασα Εδώ, ήμουν σχεδόν όλη 

την ώρα απασχολημένη με το να προσαρμοστώ στην 
καινούρια μου ζωή, να ξαναγνωριστώ με την οικογέ-
νειά μου και, βασικά, να προσπαθήσω να μάθω πώς 
γίνεται το καθετί σε αυτό το μέρος. Και τώρα που 
είχα τακτοποιηθεί, είχε έρθει η ώρα για την πρώτη 
μέρα μου στο σχολείο (ναι, έχουμε σχολείο Εδώ – δεν 
είναι όλο άραγμα στα σύννεφα και τραγούδια στην 
άρπα, ξέρετε). Και μια που όλοι έδειχναν τόσο εν-
θουσιασμό γι’ αυτό, αποφάσισα να δείξω ενθουσια-
σμό και εγώ.

Αρκετό ενθουσιασμό ώστε να σηκωθώ από το κρε-
βάτι, να ετοιμαστώ και να εμφανίσω με την ησυχία 
μου κάτι ωραίο για να φορέσω, προκειμένου, σύμ-
φωνα με τους γονείς μου τέλος πάντων, να πάω σε 
ένα μέρος όπου:

«Θα γνωρίσω μερικούς καινούριους φίλους, θα 
μάθω μερικά καινούρια πράγματα και θα ξαναρχί-
σω, σε χρόνο μηδέν, από το σημείο όπου είχα στα-
ματήσει πίσω, στο σπίτι!»
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Όσο κι αν αμφέβαλλα γι’ αυτό, όσο πρόθυμη και 
αν ήμουν να στοιχηματίσω σχεδόν οτιδήποτε ότι απο-
κλείεται, ούτε κατά διάνοια, να αποδεικνυόταν ότι 
ίσχυε κάτι τέτοιο, εγώ απλώς χαμογέλασα και το δέ-
χτηκα. Ήθελα να νομίζουν ότι ανυπομονούσα τόσο 
πολύ γι’ αυτή τη στιγμή όσο, εμφανώς, και εκείνοι.

Δεν ήθελα να καταλάβουν πόσο πολύ μου έλειπε 
η παλιά ζωή μου, πίσω, στο σπίτι. Μου έλειπε τόσο 
πολύ, που ένιωθα ένα διαρκή πόνο στο στήθος. Και 
δεν ήθελα να καταλάβουν ότι ήμουν σχεδόν σίγουρη 
πως αυτό το σχολείο, όσο απίθανο και αν ισχυρίζο-
νταν ότι ήταν, δε θα μπορούσε ποτέ να συναγωνι-
στεί το σχολείο που άφησα πίσω μου.

Έτσι, αφού απόλαυσα ένα μικρό πρωινό με τη 
μαμά μου και τον μπαμπά μου (και όχι, δε χρειά-
ζεται να τρώμε πια, αλλά εσείς θα εγκαταλείπατε 
τη γεύση των Lucky Charms,* αν δεν ήσασταν ανα-
γκασμένοι;), ξεκίνησα. Στην αρχή φόρεσα μια κλασι-
κή στολή ιδιωτικού σχολείου· άσπρη μπλούζα, καρό 
φούστα, μπλε σακάκι, άσπρες κάλτσες και απίθανα 
παπούτσια, μια που πάντα ήθελα να πάω σε σχο-
λείο που απαιτούσε αυτά τα ρούχα, αλλά μετά, στα 
μισά, άλλαξα γνώμη και τα αντικατέστησα με ένα 
στενό τζιν, παπούτσια μπαλαρίνες και μια απαλή, 
χνουδωτή μπλε ζακέτα που φόρεσα πάνω από ένα 

* Lucky Charms: Μάρκα δημητριακών με ζαχαρωτά. (Σ.τ.Ε.)
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άσπρο αμάνικο μπλουζάκι με το όνομα του αγαπη-
μένου μου συγκροτήματος.

Σοβαρά, η εμφάνιση είναι τόσο εύκολη! Ή του-
λάχιστον έτσι είναι Εδώ. Απλώς σκέφτεσαι κάτι που 
θέλεις, οτιδήποτε στον κόσμο, το φαντάζεσαι πολύ 
καθαρά μέσα στο μυαλό σου… et voilà… είναι δικό 
σου, έτσι απλά!

Τέλος πάντων, συνέχισα με αυτό τον τρόπο, άλ-
λαζα μια το ένα, μια το άλλο και τούμπαλιν ανάμε-
σα στα δύο λουκ. Έκανα δύο βήματα μπροστά ως 
κορίτσι ιδιωτικού σχολείου και άλλα δύο ντυμένη ως 
υπερβολικά στιλάτη δωδεκάχρονη κοπέλα. Σκέφτη-
κα ότι θα μπορούσα να επιμείνω σε όποιο σύνολο 
φορούσα την ώρα που θα έφτανα στο σχολείο, ενώ 
ήξερα ότι θα μπορούσα να το αλλάξω σε μια στιγμή, 
αν αποδεικνυόταν ότι ήταν λάθος επιλογή.  

Μετά όμως, κάπου στο δρόμο, την είδα.
Την Αίθουσα Προβολής. 
Το μέρος για το οποίο με είχαν προειδοποιήσει οι 

γονείς μου.
Επέμεναν ότι δε θα μου έβγαινε σε καλό. Ότι το 

μόνο που θα κατάφερνα θα ήταν να μου γίνει για 
μια ακόμα φορά εμμονή, ενώ έπρεπε να εστιάσω 
την ενέργειά μου στο να προχωρήσω, να τακτοποιη-
θώ και να δεχτώ το γεγονός ότι, είτε μου αρέσει είτε 
όχι, είμαι πλέον ένας επίσημος κάτοικος του Εδώ και 
Τώρα. Ισχυρίζονταν ότι ήταν καιρός να γυρίσω την 
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πλάτη μου στην παλιά ζωή μου και να προσπαθή-
σω να ασπαστώ τη μετά θάνατον ζωή μου.

«Παρέμεινες αρκετά στο γήινο πεδίο», είπε ο μπα-
μπάς μου, κοιτάζοντάς με με τη συνηθισμένη του συ-
μπονετική και ανήσυχη ματιά. 

Την ίδια στιγμή η μάμα μου με κοίταζε με μάτια 
μισόκλειστα, χέρια σταυρωμένα, δίχως να την ξεγε-
λάνε οι ισχυρισμοί μου για απλή περιέργεια ούτε για 
μια στιγμή. 

«Η αδελφή σου έχει τα δικά της μαθήματα να μά-
θει, τη δική της μοίρα να πραγματοποιήσει και δεν 
έχεις δικαίωμα να επέμβεις», μου έλεγε, αρνούμε-
νη να υποχωρήσει ή τουλάχιστον να προσπαθήσει 
να δει τα πράγματα από τη δική μου οπτική γωνία.

Αλλά παρόλο που οι προθέσεις τους ήταν καλές, το 
θέμα είναι ότι δεν ήξεραν την αδελφή μου τόσο καλά 
όσο εγώ, ούτε κατά διάνοια. Δε συνειδητοποιού σαν 
ότι με χρειαζόταν με έναν τρόπο που εκείνοι δε θα 
μπορούσαν ποτέ να καταλάβουν. Άλλωστε, αν αλη-
θεύει ότι δεν υπάρχει χρόνος, τότε δεν είναι ότι θα 
μπορούσα να αργήσω για το σχολείο, σωστά; Οπό-
τε, ειλικρινά, ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που θα 
μπορούσε να συμβεί;

Είχα πάρει οριστικά την απόφασή μου, οπότε 
έκανα μια μικρή παράκαμψη και γλίστρησα προς τα 
μέσα, αρπάζοντας ένα εισιτήριο από το αυτόματο 
μηχάνημα στον τοίχο, και έπειτα πήρα τη θέση μου 

© Alyson Noёl, LLC, 2010 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2012



ΛΑΜΨΗ 21

σε μια πολύ μεγάλη ουρά. Ήμουν περιτριγυρισμένη 
από μια ολόκληρη ομάδα γκριζομάλληδων που μιλού-
σαν ακατάπαυστα για τα εγγόνια που ανυπομονού-
σαν να δουν, μέχρι που το νούμερό μου αναβόσβη-
σε επιτέλους στην οθόνη πάνω από το κεφάλι μου 
και προχώρησα κατευθείαν μέσα στο θάλαμο που 
μόλις είχε αδειάσει. Έκλεισα την κουρτίνα πίσω μου, 
βολεύτηκα πάνω στο σκληρό, μεταλλικό σκαμπό και 
πληκτρολόγησα την τοποθεσία που επιθυμούσα, σα-
ρώνοντας προσεκτικά την οθόνη μέχρι να τη βρω.

Την Έβερ.
Την αδελφή μου. 
Την ξανθιά, γαλανομάτα, έφηβη αδελφή μου που 

μοιάζει εκπληκτικά μ’ εμένα, με μόνη διαφορά τις μύ-
τες μας. Είχε την τύχη να πάρει την τέλεια, ίσια μύτη 
της μαμάς, ενώ εγώ πήρα την πιο… ε… κοντόχοντρη 
μύτη του μπαμπά. 

«Μια μύτη με χαρακτήρα», συνήθιζε να λέει ο μπα-
μπάς. «Δεν υπάρχει καμία άλλη σαν κι αυτή, πουθε-
νά, παρά μόνο στο πρόσωπό σου!» Μετά, μου έδινε 
πάντα μια από εκείνες τις τσιμπιές στα ρουθούνια 
που με έκαναν πάντα να γελάω.

Αν και είχα παρακολουθήσει την Έβερ για ένα αρ-
κετά μεγάλο διάστημα, δεν μπορούσα να πω ότι είχα 
δει και πολλά. Ή τουλάχιστον τίποτα σημαντικό. Τί-
ποτα που θα μπορούσε να θεωρηθεί τόσο συντα-
ρακτικό ώστε να σταματήσει η καρδιά μου να χτυ-
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πάει (και όχι, η καρδιά μου δε χτυπάει στ’ αλήθεια, 
είναι απλώς σχήμα λόγου). Βασικά, αυτό που είδα 
ήταν μια κοπέλα που έκανε μηχανικές κινήσεις, προ-
σπαθούσε με κάθε τρόπο να πείσει τους γύρω της 
ότι είναι απολύτως φυσιολογική, ζούσε μια απολύ-
τως φυσιολογική ζωή, όταν η αλήθεια είναι ότι ήξε-
ρα σίγουρα πως κάθε άλλο παρά φυσιολογική ήταν.

Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούσα να σταματήσω να 
κοιτάζω. Δεν μπορούσα να σταματήσω εκείνο το 
γνώριμο συναίσθημα που με συνεπήρε ξανά.

Εκείνο που έκανε την καρδιά μου να φουσκώνει 
τόσο πολύ, που ήμουν σίγουρη ότι θα έσκαγε και 
θα άνοιγε μια μεγάλη τρύπα κατευθείαν πάνω στο 
στήθος μου.  

Εκείνο που έκανε το λαιμό μου να καίει και να σφίγ-
γεται, τα μάτια μου να τσούζουν, και εγώ γέμιζα με 
τόση λαχτάρα, τέτοια ακατανίκητη επιθυμία, που 
ήμουν πρόθυμη να κάνω οτιδήποτε για να γυρίσω 
πίσω.

Πίσω στο γήινο πεδίο.
Πίσω στο μέρος όπου ανήκα πραγματικά.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι, όσο κι αν προσπαθού-

σα να φανώ γενναία και να πείσω τους πάντες ότι 
είχα προσαρμοστεί μια χαρά και μάθαινα πραγμα-
τικά να αγαπώ την καινούρια μου ζωή Εδώ, η αλή-
θεια δεν ήταν έτσι.

Δεν προσαρμοζόμουν.
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Δε μάθαινα να αγαπώ σχεδόν τίποτα.
Τίποτα. Απολύτως.
Για την ακρίβεια, αν μου δινόταν η ευκαιρία, θα 

έκανα τα πάντα για να εντοπίσω ξανά εκείνη τη γέ-
φυρα και να τη διασχίσω τρέχοντας χωρίς να ρίξω 
πίσω μου ούτε μια ματιά. 

Θα έκανα τα πάντα για να γυρίσω σπίτι, στο αλη-
θινό μου σπίτι, και να ζήσω πάλι παρέα με την αδελ-
φή μου. 

Και δε χρειάστηκε να κοιτάξω πολλή ώρα στην 
οθόνη για να καταλάβω ότι και η Έβερ ένιωθε το ίδιο 
πάνω-κάτω. Γιατί όχι μόνο τής έλειπα, αλλά ήταν 
φανερό ότι με χρειαζόταν σχεδόν όσο τη χρειαζό-
μουν και εγώ. 

Και αυτό ήταν το μόνο που χρειαζόταν για να κα-
ταλάβω ότι είχα κάνει το σωστό.

Αυτό ήταν το μόνο που χρειαζόταν για να μη νιώ-
σω καθόλου άσχημα που παράκουσα τις επιθυμίες 
των γονιών μου και γλίστρησα κρυφά μέσα στην Αί-
θουσα Προβολής.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι αισθανόμουν δικαιωμένη.
Μερικές φορές απλώς πρέπει να ενεργείς από μό-

νος σου.
Μερικές φορές πρέπει να κάνεις αυτό που ξέρεις, 

βαθιά μέσα σου, ότι είναι το σωστό. 
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Η ΑΛΙΣΟΝ ΝΟΕΛ γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Καλιφόρνια. Τελειώνοντας 
το σχολείο και θέλοντας να γνωρίσει 
τον κόσμο, ταξίδεψε στην Ευρώπη 
και έζησε μερικά χρόνια στη Μύκονο. 
Επιστρέφοντας στην Αμερική, 
εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, 
όπου δούλεψε λίγο καιρό ως αεροσυνοδός. 
Μεταξύ αεροδρομίων και ξενοδοχείων 
έγραψε το πρώτο της μυθιστόρημα. 
Σήμερα ζει με τον άντρα της στην πόλη 
όπου γεννήθηκε και ασχολείται 
αποκλειστικά με τη συγγραφή. Τα εφηβικά 
βιβλία της έχουν βραβευτεί ή ήταν 
υποψήφια για πολλά βραβεία, όπως 
τα National Reader’s Choice Award, NYLA 
Book of Winter Award, TeensReadToo 5 
Star Gold Award, TeenReads, Best Books 
of 2007, Quill Award, YALSA Teen’s 
Top Ten κ.ά. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
κυκλοφορεί επίσης η εφηβική σειρά της 
με τίτλο Οι Αθάνατοι, ενώ ετοιμάζονται 
τα επόμενα βιβλία της σειράς Ράιλι Μπλουμ.

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα της συγγραφέως: 
www.alysonnoel.com

* Ένα παραμύθι για όσους αγαπούν 
τις ρομαντικές μεταφυσικές περιπέτειες.

KIRKUS REVIEWS

* Η Ράιλι, που εμφανίστηκε ως 
φάντασμα στη μεγαλύτερη αδελφή της, 

την Έβερ, στο μυθιστόρημα ΑΙΩΝΙΑ 
ΔΙΚΗ ΣΟΥ της σειράς Οι Αθάνατοι, 

είναι η βασική ηρωίδα στη νέα σειρά 
της Άλισον Νόελ. Η εξυπνάδα 
και η ώριμη συμπεριφορά της 

θα κερδίσουν πολλές αναγνώστριες, 
οι οποίες θα αναζητήσουν με λαχτάρα 

τα επόμενα βιβλία με τις περιπέτειές της.
PUBLISHERS WEEKLY

* Με έντιμη και ειλικρινή φωνή, 
η Ράιλι αφηγείται τις περιπέτειές της 

και παρασύρει τους αναγνώστες 
σε ένα μακρινό τόπο, όπου 

τους ωθεί να επανεκτιμήσουν 
τη στάση τους απέναντι στη ζωή 

και να την αναπροσαρμόσουν. 
Η Άλισον Νόελ καταφέρνει 

έτσι να μιλήσει πολύ εύστοχα 
για τις ανησυχίες και τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι σήμερα.
SCHOOL LIBRARY JOURNAL

Η Ράιλι Μπλουμ άφησε την αδελφή της, 
την Έβερ, στον κόσμο των ζωντανών 
και διέσχισε τη γέφυρα για τον άλλο 

κόσμο – ένα μέρος που ονομάζεται Εδώ και 
όπου ο χρόνος είναι πάντα Τώρα. Κι ενώ 
έχει αφεθεί σ’ έναν ήρεμο και γλυκό θάνατο 
μαζί με το σκύλο της, τον Μπάτερκαπ, καλείται 
να εμφανιστεί ενώπιον του Συμβουλίου, 
που της αποκαλύπτει ένα μυστικό: η ζωή 
μετά το θάνατο δεν είναι μόνο χαρά 
και διασκέδαση. Η Ράιλι πρέπει να εργαστεί 
ως Κυνηγός Ψυχών. Δάσκαλός της ορίζεται 
ο Μπόντι, ένα περίεργο αγόρι. Μαζί του, 
η Ράιλι επιστρέφει στη Γη για την πρώτη 
αποστολή της: πρέπει να πείσει το Λαμπερό 
Αγόρι που στοιχειώνει για αιώνες ένα κάστρο 
στην Αγγλία να διασχίσει τη γέφυρα για 
το Εδώ. Πολλοί Κυνηγοί έχουν αποτύχει 
στο παρελθόν. Η Ράιλι, όμως, είναι 
αποφασισμένη να τα καταφέρει…

Το πρώτο βιβλίο της συναρπαστικής σειράς 
με τις περιπέτειες της Ράιλι Μπλουμ.  
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