
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 για λίγο καιρό  
ως αεροσυνοδός. Μεταξύ αεροδρομίων 
και ξενοδοχείων έγραψε το πρώτο της 
μυθιστόρημα. Σήμερα ζει με τον άντρα της 
στην πόλη όπου γεννήθηκε και δουλεύει 
αποκλειστικά ως συγγραφέας. Τα εφηβικά της 
βιβλία 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., ενώ βρίσκονται συνέχεια 
στις σημαντικότερες λίστες ευπώλητων 
βιβλίων. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
κυκλοφορούν επίσης η εφηβική σειρά της 
με τίτλο Οι Αθάνατοι, η σειρά Ράιλι Μπλουμ 
και τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς με τίτλο 
Οι κυνηγοί των ψυχών, ενώ ετοιμάζονται 
και άλλα βιβλία της.

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα της συγγραφέως: 
www.alysonnoel.com
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*  Ένα βιβλίο που πρέπει  
να διαβαστεί οπωσδήποτε από  

τους φανατικούς της σειράς! 
BOOKLIST

* Μια συναρπαστική ιστορία για το καλό 
και το κακό, τη μαγεία και τον έρωτα. 

Η συγγραφέας υφαίνει αριστοτεχνικά 
τη σύγχρονη ζωή μαζί με εξωπραγματικές 

καταστάσεις. Αποτελεί μια εξαιρετική 
πρόταση για κάθε αναγνώστη 
μυθιστορημάτων φαντασίας.

VOYA MAGAZINE, για το βιβλίο 
ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 2: Η ΗΧΩ

* Εξωπραγματικό και μαγευτικό όπως 
και τα υπόλοιπα βιβλία με τους 

Αθανάτους, που σε ταξιδεύουν σε άλλους 
κόσμους και σε άλλη διάσταση. Πολλές 

περιγραφές και παραστατικές εικόνες
 που σε κάνουν να νομίζεις πως είσαι 

μέσα στα μέρη που παρουσιάζει. 
Όμορφη ιστορία γεμάτη συναισθήματα και 
ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Το απόλαυσα!

Mάντλιν, αναγνώστρια στο Ίντερνετ, 
για το βιβλίο ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ  

ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 1: ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

* Το λάτρεψα αυτό το βιβλίο. 
Οι χαρακτήρες είναι όλοι τόσο 
καλά αναπτυγμένοι, ακόμα και 

οι δευτερεύοντες. Έχοντας εξαιρετικά 
υψηλές προσδοκίες λόγω της σειράς 
Οι Αθάνατοι, Οι κυνηγοί των ψυχών, 

δε με απογοήτευσαν ούτε στιγμή!
TOP CHOICE AWARD – FLAMINGNET, 

για το βιβλίο ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ  
ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 1: ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ
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πό τη στιγμή που έφτασε στην Εντσάντμεντ, τα πά- 
ντα στη ζωή της Ντέαρ Σάντος άλλαξαν... και όχι  

απαραιτήτως προς το καλύτερο. Ενώ αποδέχτηκε και 
συμφιλιώθηκε με τις νέες δυνάμεις της ως κυνηγού των 
ψυχών, η Ντέαρ έχει πια να παλέψει με το καθήκον της  
να ταξιδεύει ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και  
τον κόσμο των νεκρών. Η μοίρα του Ντέις παραμένει 
άγνωστη και η Ντέαρ πρέπει να βάλει στην άκρη τα προ- 
σωπικά της συναισθήματα και να αγωνιστεί να κατα-
τροπώσει τον σατανικό Κέιντ. 

Ωστόσο, η ψυχή του Κέιντ φαίνεται άρρηκτα δεμένη 
με την ψυχή του Ντέις, κι αυτό θα δοκιμάσει τον έρωτά 
τους. Πώς να νικήσει τον Κέιντ αφού αυτό σημαίνει ότι 
θα καταστρέψει και τον Ντέις; Και η αγάπη τους θα  
αντέξει τον θάνατο; 

Το τρίτο βιβλίο από τους ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ  
θα σας αφήσει με κομμένη την ανάσα.

Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Ι  Ε Μ Ε Ι Σ  Π Α Ν Τ Α  Σ '  Ε Π Α Φ Η

MUNKEN/ ΣΕΛ. 368 - PAXH 2,4 CM

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 κυκλοφορούν 
επίσης η εφηβική σειρά της με τίτλο
Οι Αθάνατοι, καθώς και τα τρία βιβλία
της σειράς Ράιλι Μπλουμ, ενώ
ετοιμάζονται και άλλα βιβλία. 

Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα της συγγραφέως:
www.alysonnoel.com
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* Η Άλισον Νόελ τα κατάφερε πάλι! 
Γεμάτο φρέσκους, φανταστικούς 

χαρακτήρες και μια συγκλονιστική
πλοκή, το βιβλίο σε γοητεύει.

Η συγγραφέας παίζει αριστοτεχνικά
με τις λέξεις και οι αναγνώστες της

θα διαπιστώσουν ότι τα πάντα
είναι δυνατά στον κόσμο της.
Γεμάτο πάθη και συγκινήσεις,

είναι ένα βιβλίο που πρέπει
οπωσδήποτε να διαβάσετε!

RT MAGAZINE

* Μου ήταν αδύνατον να αφήσω
το βιβλίο από τα χέρια μου.
Με σαγήνευσαν η αφήγηση

και ο πανέμορφος νέος κόσμος
που ξετυλίγεται μπροστά μας.

Το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Πρόκειται για μια δροσερή

εφηβική ιστορία φαντασίας,
που δεν υπάρχει όμοιά της.

LOVE, LITERATURE, ART AND REASON

* Το λάτρεψα αυτό το βιβλίο.
Οι χαρακτήρες είναι όλοι τόσο

καλά αναπτυγμένοι, ακόμα
και οι δευτερεύοντες… Έχοντας 

εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες
λόγω των ΑΘΑΝΑΤΩΝ,

ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ
δε με απογοήτευσαν ούτε στιγμή!

TOP CHOICE AWARD – FLAMINGNET

* Ενδιαφέρουσα, αριστοτεχνικά 
πλεγμένη ιστορία που θα προσελκύσει 

κάθε αναγνώστη της Νόελ.
BOOKLIST

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
www.psichogios.gr • e-mail: info@psichogios.gr K

Ω
Δ.

 Μ
Η

Χ/
ΣΗ

Σ:
 1

17
62

Μέχρι τώρα εκείνος υπήρχε μόνο στα όνειρά της, 
αλλά το πεπρωμένο θα τους φέρει κοντά.

ερίεργα πράγματα συμβαίνουν στην Ντέαρ Σά-
ντος. Τα κοράκια την τρομοκρατούν, ο χρόνος 
σταματά χωρίς προειδοποίηση και ένα όμορφο 

αγόρι με γαλανά μάτια στοιχειώνει τα όνειρά της. Για να 
την προστατεύσει, η μητέρα της τη στέλνει να ζήσει με 
τη γιαγιά της, την οποία δεν έχει γνωρίσει ποτέ. Πρό-
κειται για μια γυναίκα που αναγνωρίζει τα οράματα της 
Ντέαρ ως το κάλεσμα για να γίνει κυνηγός των ψυχών, 
καθώς και τη μοναδική ικανότητά της να ταξιδεύει ανά-
μεσα στους κόσμους των νεκρών και των ζωντανών. 

Η Ντέαρ προσπαθεί να συμφιλιωθεί με το πεπρωμέ-
νο της και να δαμάσει τις μυστικές δυνάμεις της. Όταν 
συναντά τον Ντέις, το αγόρι από τα όνειρά της, τα 
πάντα ανατρέπονται ξανά. Διότι είναι αναγκασμένη να 
ανακαλύψει αν ο Ντέις είναι ο άντρας της ζωής της ή 
αν έχει συμμαχήσει με τον εχθρό που η ίδια πρέπει να 
κατατροπώσει…

Το πρώτο βιβλίο από τους ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ
θα σας συναρπάσει.

Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Ι  Ε Μ Ε Ι Σ  Π Α Ν Τ Α  Σ '  Ε Π Α Φ Η

SALTZER ALPIN/ SEL 432 - PAXH 3 CM

Μη χάσετε 
τΟ ΔεΥτεΡΟ 

βιβλιΟ 
τησ σειΡάσ!

Μη χάσετε τά ΔΥΟ ΠΡΩτά βιβλιά τησ σειΡάσ!
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Στη μνήμη του Σον Ντάνιελ Βίνεγκαρ
1966-2012
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Πνεύματα ζώων-οδηγητών

Ιαγουάρος
Ο Ιαγουάρος αντιπροσωπεύει τη δύναμη, τη χάρη και την αντο-
χή. Ο Ιαγουάρος μάς διδάσκει τα οφέλη της ησυχίας, της συ-
γκέντρωσης και της βαθιάς περισυλλογής. Με τις ενισχυμέ-
νες πνευματικές ικανότητές του της αίσθησης και της όρασης, 
τις οποίες χρησιμοποιεί για να πιάνει τη λεία του, ο Ιαγουάρος 
μάς εμπνέει την ευαισθησία προς τα άτομα που βρίσκονται τρι-
γύρω μας. Με το μυστηριώδες βλέμμα του, το πνεύμα του Ια-
γουάρου μάς οδηγεί σε βαθύτερη ενόραση και εσώτερη γνώ-
ση. Όντας ικανός να τα βάλει με ζώα πολύ μεγαλύτερα από το 
μέγεθός του, ο Ιαγουάρος αντανακλά τη δύναμη που ξεπερνάει 
το άτομο, μια ενισχυμένη δύναμη χάρη στην εσώτερη σύνδεση 
του ατόμου με όλα, στο πνεύμα και την επικείμενη αναγέννηση.

Μαϊμού
Η μαϊμού αντιπροσωπεύει την αντοχή, τη ρευστότητα στην κί-
νηση και την ισορροπία. Η μαϊμού μάς μαθαίνει να προσαρμοζό-
μαστε γρήγορα στις καταστάσεις όταν βρισκόμαστε αντιμέτω-
ποι με καινούργιες πληροφορίες. Πρόκειται για έναν πανέξυπνο 
αλλαζόμορφο, έτσι μάς παρακινεί να εξερευνήσουμε την ίδια 
τη φύση της ύπαρξής μας και το ποιοι θέλουμε να είμαστε. Έξυ-
πνο και προσαρμοστικό, το πνεύμα της Μαϊμούς μάς διδάσκει 
να απορρίπτουμε την άκαμπτη σκέψη και να είμαστε ανοιχτοί 
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σε νέες προοπτικές, προσεγγίσεις και εμπειρίες. Όντας περίερ-
γο και κοινωνικό πλάσμα από τη φύση της, η Μαϊμού ενθαρ-
ρύνει τη μόρφωση, τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων και 
την επικοινωνία με σαφή και άμεσο τρόπο. 

Ρακούν 
Το Ρακούν αντιπροσωπεύει τη μεταμφίεση, την ευστροφία και 
την προσαρμοστικότητα. Το Ρακούν μάς μαθαίνει να είμαστε 
επιδέξιοι όταν αποκαλύπτουμε τα πολλά πρόσωπά μας. Μπορεί 
να δείχνει σαν να έχει μεταμφιεστεί με τη μάσκα του, το πνεύμα 
του Ρακούν όμως δεν είναι το πνεύμα ενός κλέφτη αλλά ενός 
μυστηρίου, ένα εργαλείο μεταμόρφωσης που μας επιτρέπει να 
περνάμε διαδοχικά από τη θεραπεία στη μαγεία. Με τα ισχυρά 
και ευκίνητα νύχια του, το Ρακούν μάς ενθαρρύνει να είμαστε 
δημιουργικοί με τα χέρια μας και η ικανότητά του να ζει οπου-
δήποτε μάς θυμίζει να είμαστε ευέλικτοι και προσαρμοστικοί 
σε οποιαδήποτε κατάσταση βρεθούμε. 

Σκίουρος
Ο Σκίουρος αντιπροσωπεύει την εμπιστοσύνη, την οικονομία 
και την ετοιμότητα. Ο Σκίουρος μας μαθαίνει να συγκεντρώνου-
με πόρους και να είμαστε προετοιμασμένοι για το μέλλον χω-
ρίς να αγκιστρωνόμαστε σε πράγματα του παρελθόντος, όπως 
φοβίες και ανησυχίες. Όντας ένα πολύ δραστήριο και ενεργη-
τικό πνεύμα, ο Σκίουρος μας υπενθυμίζει πως στην προσπά-
θεια της επίτευξης των στόχων μας πρέπει να βρίσκουμε χρόνο 
τόσο για να κοινωνικοποιούμαστε όσο και για να ξεκουραζό-
μαστε. Το πνεύμα του Σκίουρου ξοδεύει τον περισσότερο χρό-
νο στην περισυλλογή και την αποθήκευση φαγητού και μας 
πληροφορεί για τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ του δούναι 
και λαβείν. Όντας ικανός να ξεφεύγει από τους κυνηγούς του 
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σκαρφαλώνοντας γρήγορα στα δέντρα, ο Σκίουρος μας προει-
δοποιεί ότι ο κίνδυνος αποφεύγεται καλύτερα όταν ανεβούμε 
σε ψηλότερο σημείο.

Κόκκινη Αλεπού
Η Κόκκινη Αλεπού αντιπροσωπεύει τη σοφία, την αφάνεια και 
τη διακριτικότητα. Η Κόκκινη Αλεπού μάς μαθαίνει να είμα-
στε σε αρμονία με το περιβάλλον μας, και πως με την ακινησία 
και την ησυχία μπορούμε να ενσωματωνόμαστε με το περιβάλ-
λον σχεδόν σαν να είμαστε αόρατοι. Με την καλά ανεπτυγμέ-
νη αίσθηση της οσμής, η Κόκκινη Αλεπού μάς ενθαρρύνει να 
οσφραινόμαστε κάθε κατάσταση και άτομο, αποφεύγοντας τους 
μπελάδες μόλις τους μυριστούμε. Το πνεύμα της Κόκκινης Αλε-
πούς χρησιμοποιεί την οξεία όρασή του για να κυνηγήσει στο 
σκοτάδι και έτσι μας ενθαρρύνει να διακρίνουμε πέρα από την 
τρέχουσα κατάσταση και μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Με 
την οξύνοιά της, η Κόκκινη Αλεπού μάς συμβουλεύει να βασι-
ζόμαστε στη δύναμη των ενστίκτων μας και να επικαλούμαστε 
ελεύθερα τη δημιουργική μας δύναμη.
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Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά.
Την ουσία τα μάτια δεν τη βλέπουν.

ΑΝΤΟΥΑΝ ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΕΞΙΠΕΡΙ
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Ο οίκος του φωτός
και της σκιάς
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1

Ντέαρ

Ξυπνάω σε ένα δωμάτιο που άξαφνα γεμίζει φως καθώς ο Άξελ 
με καλεί από το μέρος όπου στέκεται κοντά στην πόρτα.

Κάνει παύση. Μου δίνει χρόνο να βρω τις αισθήσεις μου, να 
αρχίσω να συνέρχομαι σιγά σιγά από τον ύπνο, προτού εκείνος 
φτάσει στο πλάι του κρεβατιού. Ο απαλός βόμβος της ανα πνοής 
του που δυναμώνει και εξασθενεί, όπως και το πνιγηρό σύρσιμο 
των βημάτων του που διασχίζουν το απαλό πάτωμα από ασβε-
στόλιθο με ενημερώνουν ότι πλησιάζει.

Η φωνή του μοιάζει με μελωδία. Οι κινήσεις του με εμπνευ-
σμένη χορογραφία. Εντούτοις, όταν στέκεται πλάι μου και με 
αγγίζει διστακτικά στους ώμους, εγώ μαζεύομαι και κλείνω τα 
μάτια μου ερμητικά.

Παραδίδομαι στο όνειρο, κολλημένη στην ανάμνηση της 
αγκαλιάς του Ντέις. Το γλίστρημα των δαχτύλων του που κι-
νούνται σε όλο μου το κορμί… την πίεση που ασκούν τα χεί-
λη του καθώς ενώνονται με τα δικά μου… ψάχνω απεγνωσμέ-
να να χαθώ στη λαμπερή φλόγα των ματιών του που θυμίζουν 
καλειδοσκόπια, που καθρεφτίζουν την εικόνα μου χιλιάδες φο-
ρές. Προτιμώ να φαντασιώνομαι τον Ντέις και εμένα μαζί ξανά, 
ευτυχισμένους στη Μαγική Πηγή, από το να αντικρίσω τη γυ-
μνή αλήθεια που με περιμένει.

«Ντέαρ, σε παρακαλώ. Ξέρω πως είσαι ξύπνια». Ο Άξελ κρα-
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τάει τον τόνο της φωνής του χαμηλά, σαν να μην ενοχλείται κα-
θόλου από το παιχνίδι αυτό. «Θα καθίσω εδώ μετά χαράς όλη 
την ημέρα αν χρειαστεί». Και κάθεται σε ένα σημείο του στρώ-
ματος όπου είμαι ξαπλωμένη, περιμένοντας από εμένα να του 
δώσω σημασία.

«Έχεις υπομονή αγίου», λέω απότομα, βγαίνοντας από το 
όνειρο απρόθυμα, αποδεχόμενη πως πρόκειται για φαντασίω-
ση. Γουρλώνω τα μάτια στη θέα του ανήσυχου βλέμματος του 
Άξελ που έχει πάρει το χρώμα της λεβάντας. Με συνεπαίρνει 
ο τρόπος που τα μάτια του παίρνουν το βαθύ σκούρο γκρίζο-
μοβ χρώμα του αμέθυστου, προτού γίνουν καθάρια και φωτει-
νά όπως τη μέρα που πρωτοσυναντηθήκαμε. Την ημέρα που 
ανταλλάξαμε τις πρώτες κουβέντες, που είπαμε τα τυπικά. Την 
ημέρα που με άρπαξε στην αγκαλιά του και εκτινάχθηκε μαζί 
μου στον ουρανό, περνώντας μέσα από τον μεγαλόπρεπο μετα-
ξένιο αραχνοΰφαντο ιστό που έδωσε τη θέση του σε έναν κό-
σμο λαμπρού χρυσού φωτός.

Τόσο διαφορετικά από τις προηγούμενες φορές, τότε που 
ήμουν βαθιά μέσα στο νερό, και τότε στη στοιχειωμένη μαρο-
κινή πλατεία, πίσω σε όλες εκείνες τις φορές που ήμουν αφελής 
και θεωρούσα τα γεγονότα απλές συμπτώσεις.

«Μόνο άγιος δεν είμαι». Τα δάχτυλά του χάνονται μέσα στην 
πυκνή τούφα από ξανθά μαλλιά που πέφτει, περνώντας από το 
φρύδι του, σε χαλαρές μπούκλες πάνω στο μάγουλό του. Μια 
κίνηση που τον έχω παρατηρήσει να κάνει αναρίθμητες φορές, 
η οποία δεν παύει να είναι το ίδιο μαγευτική όπως και την πρώ-
τη φορά. Οι κατάξανθες τρίχες δείχνουν να δένουν με την επι-
δερμίδα του την τόσο ανοιχτόχρωμη, απαλή και σχεδόν διάφα-
νη, που δεν μπορώ παρά να σκεφτώ (και όχι για πρώτη φορά) 
πως με τα παστέλ μάτια του και το πορσελάνινο δέρμα του φαί-
νεται τόσο έξοχος, τόσο εντυπωσιακά αγγελικός ώστε το μόνο 
που του λείπει είναι το φωτοστέφανο και τα φτερά.

«Αν δεν είσαι άγιος, τότε μήπως είσαι άγγελος;» Το ερώτη-
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μα πλανάται βαρύ ανάμεσά μας, όσο αστείο κι αν φαίνεται στην 
επιφάνεια. Εδώ στον Ανώτερο Κόσμο, όλα είναι πιθανά, και εί-
μαι πρόθυμη να φτάσω στην αλήθεια αυτής της αλλόκοτης κα-
τάστασης στην οποία έχω βρεθεί. «Ή μήπως είσαι πνεύμα-οδη-
γητής; Μήπως είσαι το δικό μου πνεύμα-οδηγητής;» 

Το βλέμμα μου διερευνητικό καθώς συλλογίζομαι σιωπηλά 
τα ανείπωτα ερωτήματα:

Είμαι σε σανατόριο ή σε φυλακή;
Με έχει σώσει ή με έχει σκλαβώσει;
Με τον τρόπο που αποτραβιέται, που αποστρέφει το βλέμ-

μα του, είμαι σίγουρη πως άκουσε τις σκέψεις και τα λόγια μου.
«Τι θα γινόταν αν σου έλεγα πως δεν είμαι τίποτε απ’ όλα 

αυτά;»
«Τότε θα υποψιαζόμουν ότι μου λες ψέματα», λέω με φωνή 

δυνατή και σίγουρη. Θέλω να ξέρει πως μπορεί να βρίσκομαι σε 
μειονεκτική θέση σωματικά και να εξαρτώμαι από την προθυ-
μία του να με φροντίσει και να γιατρέψει τις πληγές μου, όμως 
η θέλησή μου είναι ισχυρή. Οι μέρες της αναπηρίας μου φτά-
νουν στο τέλος τους.

Εκείνος χαμηλώνει το πιγούνι, και με την κίνηση αυτή κά-
ποιες ξανθές μπούκλες κυματίζουν πάνω από το κούτελό του 
και στη συνέχεια περνούν πάνω από την καλοσχηματισμένη 
μύτη του, προτού προσγειωθούν στο τέλειο τόξο των χειλιών 
του. «Αφού επιμένεις να μου φορέσεις ταμπέλα, τότε υποθέτω 
πως θα μπορούσες να με αποκαλείς Μυστικιστή».

«Μυστικιστή;» Ο τόνος της φωνής μου είναι τόσο έκπλη-
κτος όσο και το πρόσωπό μου. 

Εκείνος κατανεύει, μελετώντας με το βλέμμα του τον αφη-
ρημένο πίνακα στιλ Τζόρτζια Ο’Κίφι, που απεικονίζει μια παλ-
λόμενη μπλε λίμνη στην άλλη άκρη του δωματίου, προτού κα-
ταλήξει σε μια μικρή μπανιέρα από πλακάκι όπου συνηθίζω να 
κάνω μπάνιο φορώντας ένα λιτό λευκό φόρεμα ενώ ο Άξελ ξε-
βγάζει τα σαπούνια από τους ώμους και τα μαλλιά μου.
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«Καθόρισε τον όρο “Μυστικιστής”», του λέω. Παρά τις πο-
λυάριθμες πρότερες προσπάθειες, αυτά είναι τα μόνα πράγμα-
τα που τον έχω καταφέρει να μου πει μέχρι στιγμής, και σχεδιά-
ζω να μάθω όσο περισσότερα μπορώ.

«Αυτός που έχει μυηθεί στα εσώτερα μυστήρια». Στρέφει το 
βλέμμα του σε μένα, σαφώς χαρούμενος με την εξήγησή του, 
αλλά εγώ μόνο ικανοποιημένη δεν είμαι.

«Θα ήθελες να μου το αναλύσεις ή αοριστολογείς επίτηδες;» 
Ανασηκώνω το πιγούνι, σηκώνω το φρύδι, έκπληκτη που βλέπω 
ότι ο σαρκασμός μου αντιμετωπίζεται με ένα φωτεινό μειδίαμα. 
Ένα μειδίαμα που ξεκινάει από την άκρη του πιγουνιού του και 
απλώνεται μέχρι κάποιο τυχαίο σημείο των μαλλιών του. Ένα 
μειδίαμα τόσο φαρδύ και ευγενικό που χρειάζομαι όλη μου τη 
θέληση για να προσπεράσω την παρόρμηση να το ανταποδώσω.

«Αοριστολογώ επίτηδες, δεν υπάρχει λόγος να το αρνηθώ. 
Επομένως τώρα, αν τελείωσε η ανάκριση, ίσως θα μπορούσα-
με να μιλήσουμε για σένα». Εκλαμβάνοντας τη σιγή μου ως ση-
μάδι υποχώρησης, σκύβει πιο κοντά. «Πώς αισθάνεσαι;» με ρω-
τάει με ανήσυχο βλέμμα και η κρύα παλάμη του ταξι δεύει από 
το φρύδι μου προς το μάγουλό μου, αναζητώντας σημάδια του 
πυρετού και του τρέμουλου που με βασανίζουν αφότου έφτα-
σα σε αυτό το μέρος. 

«Η ανάκριση δεν τελειώνει ποτέ. Θα έπρεπε να το γνωρί-
ζεις μέχρι τώρα». Αποτραβιέμαι από το άγγιγμά του, πασχίζω 
να μιλήσω σε αυστηρό τόνο, υιοθετώντας την αντίστοιχη βλο-
συρή έκφραση. Είμαι αποφασισμένη να πάρω τουλάχιστον με-
ρικές από τις απαντήσεις που ψάχνω. «Τι ακριβώς είναι ο Μυ-
στικιστής;» ρωτάω.

Εκείνος κλείνει τα μάτια του αναστενάζοντας και λέει: «Φο-
βάμαι πως είναι από μια σφαίρα δραστηριοτήτων που ξεπερ-
νάει κατά πολύ την ανθρώπινη κατανόηση».

«Δοκίμασε να μου εξηγήσεις». Συνοφρυώνομαι. Τον κοιτά-
ζω επίμονα. Είμαι αποφασισμένη να περιμένω για όσο χρόνο 
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χρειαστεί, προκειμένου να τον κάνω να μου απαντήσει σωστά. 
Αλλά αυτό που παίρνω ως απάντηση είναι το χαμόγελο του 
Άξελ. «Όχου, έλα τώρα, Άξελ», τον παρακαλώ. «Γιατί δε μου λες 
τι σημαίνει αυτό; Όλοι είναι Μυστικιστές στον Ανώτερο Κόσμο; 
Κι αν είναι έτσι, πού είναι κρυμμένοι; Γιατί δεν έχω δει κανέναν 
άλλο εκτός από εσένα όσο καιρό είμαι εδώ;»

Σωπαίνει και πάλι, αφήνοντας τα ερωτήματά μου να πλα-
νώνται στον αέρα.

«Καλά λοιπόν». Βγάζω έναν αναστεναγμό απογοήτευσης. 
«Μα μη νομίζεις πως τελειώσαμε εδώ. Μπορεί να γλίτωσες αυτή 
τη φορά, αλλά θα ανακαλύψω τι σημαίνει τελικά. Δεν είσαι ο 
μόνος ξεροκέφαλος εδώ πέρα». Βάζω τα δυνατά μου να απο-
κρούσω το δέλεαρ της γοητείας του, αλλά δεν πιάνει. Ακόμη κι 
όταν δε χαμογελάει, δεν περνάει αμήχανα το χέρι του μέσα από 
τα μαλλιά του ή δεν επιδίδεται σε κάποια από τις καλά προβα-
ρισμένες χειρονομίες από το «Εγχειρίδιο των Αφοπλιστικών Κι-
νήσεων», εκπέμπει μια αυθεντική ευγένεια, μια καλοσύνη και 
ένα αδιαμφισβήτητο χάρισμα, που δεν αργώ να υποχωρήσω. 
«Λοιπόν, υπό το πνεύμα της συνεργασίας –για το οποίο, παρε-
μπιπτόντως, θα μπορούσες να μάθεις ακόμη δυο τρία πραγμα-
τάκια– θα απαντήσω στο ερώτημά σου και θα σου πω ότι ο πυ-
ρετός μού έπεσε τελικά».

Παρατηρώ τα δάχτυλά του πώς φεύγουν από τα πόδια του 
και προσγειώνονται στο μάγουλό μου, και έπειτα επιστρέφουν 
πάλι στα πόδια του. Μαγνητίζομαι από τον τρόπο με τον οποίο 
οι κινήσεις του αφήνουν πίσω τους ένα πέπλο φωτός, χωρίς κα-
νένα ίχνος σκοταδιού ή σκιάς.

«Και η μνήμη μου επιστρέφει», προσθέτω παρατηρώντας την 
ανησυχία που διαγράφεται προς στιγμήν στο πρόσωπό του κα-
θώς το βλέμμα του επιστρέφει στον πίνακα.

«Και τι ακριβώς σου αποκαλύπτουν αυτές οι μνήμες;» με 
ρωτάει με φωνή ήρεμη αλλά αβέβαιη, όπως δεν την έχω ακού-
σει ποτέ.
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Διστάζω να απαντήσω, χρειάζομαι μια στιγμή για να σκεφτώ 
τι θα πω. Είμαι διχασμένη μεταξύ της επιθυμίας να προσποιη-
θώ ότι ξέρω περισσότερα –μόνο και μόνο για να κερδίσω δή-
θεν το πάνω χέρι– και της παραδοχής ότι ξέρω λίγα, με την ελ-
πίδα ότι τελικά θα μου εξηγήσει πώς με βρήκε να ψυχορραγώ 
στον Κατώτερο Κόσμο με το ίδιο μου το μαχαίρι να έχει στρα-
φεί εναντίον μου. Κι ενώ η δίκοπη λάμα του χώριζε την καρ-
διά μου στα δύο, ο Κέιντ Ρίχτερ εποφθαλμιούσε να κατακτή-
σει την ψυχή μου.

«Ξέρω πως έγινε μια μάχη. Ξέρω πως έχασα. Και έλπιζα πως 
εσύ θα μπορούσες να μου καλύψεις τα κενά». Κοιτάζω έντο-
να το προφίλ του, θέλω να τον κάνω να στραφεί προς εμένα, 
να μου δώσει σημασία, αλλά εκείνος την περισσότερη ώρα 
προτιμάει να κοιτάζει τον τοίχο. «Καλά λοιπόν», λέω. «Κράτα 
τα μυστικά σου προς το παρόν. Σίγουρα στο τέλος θα μάθω. 
Αλλά, αν μη τι άλλο, μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πεις αν ο 
 Ντέις είναι καλά; Σκέφτομαι πως, αν εγώ είμαι εδώ μαζί σου 
στον Ανώτερο Κόσμο, τότε όλοι στον Μεσαίο Κόσμο θα υπο-
θέτουν ότι έχω πεθάνει. Πράγμα που σημαίνει ότι η προφητεία 
αποτράπηκε. Και ότι ο Ντέις είναι ζωντανός – ότι κατάφερα να 
τον σώσω. Σωστά;»

Ο Άξελ σφίγγει τόσο πολύ τα χείλη του που χρειάζομαι όλη 
μου τη δύναμη για να μην τον αρπάξω από τους ώμους και τον 
ταρακουνήσω ώσπου να απαντήσει. Αφήνει ένα ενοχλητικό 
χρονικό διάστημα να περάσει προτού μιλήσει. «Δεν κρατάω μυ-
στικά, Ντέαρ, απλώς δε βλέπω τον λόγο να ξαναζήσω το πα-
ρελθόν όταν το παρόν εκτυλίσσεται μπροστά μας».

«Ναι, αλλά το παρελθόν με έφερε σε αυτή τη θέση!» φωνά-
ζω μετανιώνοντας στη στιγμή για τον υστερικό τόνο της φω-
νής μου. Έχω αρχίσει να εκνευρίζομαι. Πρέπει να χαλαρώσω. 
Πρέπει να ανακτήσω τις δυνάμεις μου. Αυτές οι συναισθηματι-
κές εκρήξεις δε βγαίνουν σε καλό. «Πόσο καιρό είμαι εδώ;» ρω-
τάω με ανέμελο τρόπο σαν να είμαι απλώς περίεργη. Οι προ-
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σπάθειές μου να μετρήσω τον χρόνο με έχουν μπερδέψει. Τον 
περισσότερο καιρό κοιμάμαι, και το φως που περνάει από το 
καλυμμένο με κουρτίνα παράθυρο είναι σχεδόν πάντα το ίδιο, 
καθιστώντας τον υπολογισμό των ημερών αδύνατο.

«Ο γραμμικός χρόνος δεν υπάρχει εδώ». Ο Άξελ ανασηκώνει 
τους ώμους. «Αλλά αυτό μάλλον το γνωρίζεις ήδη». Πλησιάζει 
το χέρι του κοντά στο στήθος μου, έτοιμος να προβεί σε ανη-
συχητικές πράξεις. «Μπορώ;» Το χέρι του ίπταται με αβεβαιό-
τητα, περιμένοντας την άδεια να προχωρήσει, παρά το γεγονός 
πως ως μοναδικός θεραπευτής μου δεν είναι η πρώτη φορά που 
με φροντίζει. Ακουμπάω το μάγουλό μου στη σωρό από που-
πουλένια μαξιλάρια με τις μαλακές μεταξένιες θήκες που εκεί-
νος έχει τοποθετήσει κάτω από το κεφάλι μου. Ντρέπομαι που 
το αίμα μου βάφει κατακόκκινα τα μάγουλά μου, καθώς εκεί-
νος μου χαλαρώνει τη ρόμπα μέχρι το σημείο όπου αποκαλύ-
πτεται η πληγή μου. 

«Μια χαρά θεραπεύεται». Διατρέχει με το δάχτυλο την ακα-
νόνιστη, ζαρωμένη γραμμή από τραχιά κόκκινη σάρκα που εκεί-
νος έφερε πίσω στη θέση της με την πλατινένια βελόνα του και 
το καρούλι από χρυσή κλωστή. Το άγγιγμά του φτάνει κατευ-
θείαν μέσα στον πυρήνα μου, μέχρι μέσα στο αόρατο δίκτυο 
από ουλές που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια, εκεί όπου 
έκανε τα μαγικά του και συναρμολόγησε ξανά την καρδιά μου.

«Πόσο σύντομα μπορώ να επιστρέψω;» ρωτάω. Είναι η ίδια 
ερώτηση που κάνω συνέχεια.

Και όπως πάντα, ο Άξελ καθυστερεί να απαντήσει. Αρπά-
ζοντας μια μικρή γυάλινη κανάτα από το κομοδίνο, επαναλαμ-
βάνει τη μόνιμη επωδό: «Όχι ακόμη», καθώς αφαιρεί το καπά-
κι της και την αφήνει στο γυάλινο τραπέζι που βρίσκεται στο 
πλάι μου. «Σύντομα όμως… πολύ σύντομα…»

Βουτάει το δάχτυλό του μέσα στην αρωματική μπλε αλοιφή, 
και είναι έτοιμος να την απλώσει στην πληγή μου όταν εγώ του 
αρπάζω το χέρι από τον καρπό και το σπρώχνω προς τα πίσω.
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«Δε θέλω να ξεθωριάσει», λέω μένοντας σχεδόν ξέπνοη από 
την προσπάθεια να του αντισταθώ. Απαντώντας στο προβλη-
ματισμένο ύφος του, προσθέτω: «Τώρα που θυμάμαι, δε θέλω 
να ξεχάσω πώς κατέληξα εδώ». 

Εκείνος μουρμουρίζει κάτι. Μια αρχαϊκή γλώσσα με ενωμένα 
φωνήεντα και σκληρά σύμφωνα που δεν καταλαβαίνω. Στη συ-
νέχεια αφήνει την κανάτα, τραβάει τη ρόμπα μου να την κλεί-
σει, και με έναν αναστεναγμό παραίτησης λέει: «Αν σκέφτε-
σαι να εκδικηθείς, θα σε συμβούλευα να εγκαταλείψεις αυτή 
τη σκέψη. Το μόνο που θα καταφέρεις είναι να πέσεις στο επί-
πεδο του Κέιντ, να καταστείλεις το δυναμικό σου και να γίνεις 
όμοια με αυτόν. Αυτό θέλεις;»

«Δε με παρακινεί η εκδίκηση». Σφίγγω τα χέρια μου σε γρο-
θιές, οι πράξεις μου προδίδουν τα λόγια μου. «Με παρακινεί η 
αγάπη. Η μόνη μου έγνοια είναι ο Ντέις». Στην αναφορά του 
ονόματός του, η καρδιά μου ραγίζει από πόνο. Φαντάζομαι τη 
θλίψη που θα αισθάνεται μην ξέροντας τι πραγματικά συνέβη 
εκείνο το βράδυ.

Κι ενώ τα ακριβή γεγονότα μπορεί να εξακολουθούν να μου 
διαφεύγουν κι εμένα, ένα είναι σίγουρο: τον έσωσα. Πέθανα εγώ 
για να μπορέσει να ζήσει ο Ντέις. Μόνο που δεν είμαι ακριβώς 
νεκρή. Απλώς εκείνος πιστεύει ότι είμαι.

«Καλύτερα να μην τα σκέφτεσαι ούτε αυτά». Ο Άξελ μού γυ-
ρίζει την πλάτη παραδομένος. «Πρέπει να γίνεις καλά. Για αυ-
τόν τον λόγο είσαι εδώ». Περνάει ένα χέρι με αβεβαιότητα μέσα 
από το μαλλί του.

«Αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο είμαι εδώ;» Ανα-
κάθομαι λίγο πιο ψηλά στα μαξιλάρια, και κοιτάζω έντονα την 
πλάτη του. Πρόκειται για ένα αμήχανο ζήτημα, αλλά πρέπει να 
μάθω μια και καλή.

Γιατί με έσωσε; Και τι περιμένει σε αντάλλαγμα;
«Τι θέλεις πραγματικά να μάθεις, Ντέαρ;» Γυρίζει και με κοι-

τάζει με ένα βλέμμα τόσο ανοιχτό, τόσο άμεσο, που σιωπώ στη 
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στιγμή. Δεν είμαι πλέον σίγουρη πώς να εκφράσω όσα θέλω 
να πω.

Μήπως είναι κανένας τρελός διώκτης που εκμεταλλεύτηκε 
κάποια στιγμή αδυναμίας προκειμένου να με απαγάγει; Ή είναι 
πραγματικά ένας καλός Σαμαρείτης, ένας Μυστικιστής, όπως 
ισχυρίζεται, που θέλει μόνο το καλό μου;

Μολονότι πάντα με αντιμετωπίζει με ευγένεια και σεβασμό, 
δε γίνεται να μην υποψιαστώ πως τα κίνητρά του δεν είναι τε-
λείως αλτρουιστικά.

Βυθιζόμαστε σε μια άβολη σιωπή. Το είδος της σιωπής που 
κάποτε με παρακινούσε να πω κάτι χαζό, να πετάξω ένα κουτό 
αστείο, αλλά όχι πια. Δεν είμαι πλέον αυτό το κορίτσι. Η νέα 
Ντέαρ είναι υπομονετική. Είναι πρόθυμη να περιμένει. Δεν έχει 
άλλη επιλογή.

Αλλά όταν ο Άξελ κάνει να κινηθεί προς την πόρτα, μετα-
νιώνω αμέσως που ζόρισα τόσο τα πράγματα. Δεν μπορεί να 
φύγει. Όχι ακόμη. Δεν είναι ο μόνος εδώ που πρέπει να ακο-
λουθήσει κάποιο πρόγραμμα.

Ανασηκώνομαι μέχρι που κάθομαι σχεδόν κανονικά, τρίζο-
ντας τα δόντια μου και προσποιούμενη με υπερβολή ότι βαρια-
νασαίνω. Και όπως ακριβώς έλπιζα, μέσα σε μια στιγμή εκείνος 
έχει επιστρέψει πάλι στο πλάι μου.

Υπομονή. Μπορείς να το κάνεις. Κάνε όπως σε έμαθε η Πα-
λόμα: να σκέφτεσαι από το τέλος.

«Μην το πιέζεις, Ντέαρ». Τα δάχτυλα του Άξελ με κρατάνε 
γερά από τους ώμους καθώς με σπρώχνει πίσω στα μαξιλάρια. 
«Επειδή έπεσε ο πυρετός δε σημαίνει ότι έχεις θεραπευτεί».

Κατανεύω χωρίς καν να μπω στη διαδικασία να αμφισβητή-
σω τη σοφία του, την αλήθεια των λόγων του. «Μάλλον νιώθω 
λίγο ανήσυχη», λέω με σκοπό να φανώ θλιμμένη και ελπίζοντας 
ότι δεν το παρακάνω. «Δεν έχω μάθει να είμαι στο κρεβάτι και 
να αισθάνομαι αδύναμη, και αυτό με κάνει κακή ασθενή». Κάνω 
μια γκριμάτσα ενόχου. «Απλώς, αν έχω μια ελπίδα να φύγω από 
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αυτό το μέρος, θα πρέπει να δουλέψω για να αποκτήσω ξανά 
τη δύναμή μου. Όσο περισσότερο είμαι ξαπλωμένη εδώ τόσο 
περισσότερο θα αδυνατίσουν οι μύες μου. Θα μπορούσα ενδε-
χομένως να προσπαθήσω να περπατήσω. Τι λες;»

Κρατάω την αναπνοή μου και του ρίχνω την πιο απελπισμέ-
νη ματιά μου ελπίζοντας ότι θα τον πείσω χωρίς να φανεί ότι 
όλο αυτό είναι προβαρισμένο.

Όταν δεν απαντάει όσο γρήγορα θα ήθελα, πασχίζω να ανα-
σηκωθώ πάλι. Κάνω γκριμάτσες και τρίζω τα δόντια μέχρι που 
στηρίζομαι κοκκινισμένη και ξέπνοη στο προσκέφαλο. «Σε πα-
ρακαλώ», τον ικετεύω. «Πρέπει να σηκωθώ και να κινηθώ τρι-
γύρω – να περπατήσω λίγο. Χρειάζομαι όμως τη βοήθειά σου. 
Δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου». Πιέζω τον εαυτό μου να κα-
ταπιεί το ψέμα, η πίκρα του όμως κολλάει στη γλώσσα μου. 
«Έλα τώρα, Άξελ, δεν υποσχέθηκες να με θεραπεύσεις, να με 
αποκαταστήσεις; Αυτό δεν είπες;»

Συνοφρυώνεται, τα χείλη του ζαρώνουν, και ξέρω πως νίκη-
σα. Ξέρω πως βλέπει αυτό που θέλω εγώ να δει – εμένα, αδύ-
ναμη, ξέπνοη και χλωμή, να ζητάω πράγματα πέραν των δυνα-
τοτήτων μου.

Παίρνω μια μεγάλη ανάσα, μπήγω τα δάχτυλά μου στο πλάι 
του στρώματος και επιχειρώ να κρεμάσω τα πόδια μου από την 
άκρη του. Η θέα και μόνο της κίνησής μου τον κάνει να πει: 
«Προφανώς ό,τι κι αν πω δε θα αλλάξεις γνώμη».

«Προφανώς», ψιθυρίζω, αφήνοντας ένα μικρό χαμόγελο όταν 
απλώνει το χέρι του γύρω από τη μέση μου και με βοηθάει να 
στηριχτώ στα πόδια μου, μέχρι που το σώμα μου σταθεροποιεί-
ται στηριζόμενο στο δικό του.

Το άγγιγμά του μου προσφέρει μια καθησυχαστική δύνα-
μη που με ξεσηκώνει, μου θυμίζει τη στιγμή που με έσωσε, τον 
τρόπο με τον οποίο τα χείλη του κόλλησαν στα δικά μου κα-
θώς με άρπαξε από τα νύχια του θανάτου, επαναφέροντάς με 
στη ζωή με ένα φιλί.
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Το ερώτημα είναι γιατί; Γιατί εμένα; Και, το σημαντικότερο, 
τώρα που με έσωσε, γιατί με κρύβει;

Ούτε ένα άτομο δεν έχει περάσει να με δει όσο διάστημα βρί-
σκομαι εδώ. Και συχνά, όταν νομίζει πως κοιμάμαι, τον παρακο-
λουθώ μέσα από τις σχισμές των ματιών μου καθώς κρυφοκοι-
τάζει πίσω από τις κουρτίνες, με τα δάχτυλά του να τινάζονται 
με εκνευρισμό στη σκέψη ότι κάποιος τον βλέπει.

Δεν μπορώ να αμφισβητήσω τη φροντίδα και την αφοσίωση 
που μου δείχνει, όμως η απροθυμία του να απαντήσει στα ερω-
τήματά μου με κάνει να πιστεύω πως τα κίνητρά του δεν είναι 
τόσο αγνά όσο φαίνονται. Πως έχουν να κάνουν λιγότερο με 
το εσωτερικό του μεγαλείο και περισσότερο με το απλό γεγο-
νός πως, για κάποιο λόγο, δε θα μπορούσε να με χάσει.

Σαν να φέρει προσωπική ευθύνη για την ύπαρξή μου. Σαν 
να σημαίνω πολύ περισσότερα για αυτόν απ’ ό,τι θα έπρεπε δι-
καιωματικά να σημαίνω.

Μια υποψία που μου προξενεί ανησυχία.
Η καρδιά μου ανήκει στον Ντέις. Κι αν όσα υποψιάζομαι 

για τον Άξελ είναι αληθινά, τότε μετέτρεψε τη ζωή μου σε ένα 
 χρέος που δε θα μπορέσω να του ξεπληρώσω.

«Πιστεύεις ότι θα μπορούσες να εμφανίσεις κανένα μπαστού-
νι;» τον ρωτάω, και παρά το γεγονός πως τον έχω δει να κά-
νει τα μαγικά του αρκετές φορές, ακόμη χαζεύω με απορία και 
αμηχανία όταν ένα όμορφο μπαστούνι από σκαλισμένο φίλντι-
σι εμφανίζεται στη στιγμή στο χέρι μου.

«Ελπίζω να μη χρειάστηκε να βλάψεις κανέναν ελέφαντα 
για να το φτιάξεις!» Το πιάνω γερά από τη λαβή, δοκιμάζω την 
αντοχή του μετατοπίζοντας όλο το βάρος μου πάνω του.

«Προέρχεται από τον αιθέρα, όπου και θα επιστρέψει όταν 
δε θα το χρειάζεσαι άλλο». Χαλαρώνει τη λαβή του από τη 
μέση και αφήνει λίγο χώρο μεταξύ μας, αλλά περιφέρεται τρι-
γύρω μου, έτοιμος να με πιάσει στην πρώτη ένδειξη αστά θειας. 
«Τώρα λοιπόν που σηκώθηκες, για πού το ’βαλες;» Τα μάτια 
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του λάμπουν με έναν τρόπο που δεν μπορώ να καταλάβω.
Διασκεδάζει; Περηφανεύεται; Είναι δυνατόν να με κατάλαβε 

– να βλέπει πίσω από την παρωδία που έχω στήσει;
«Ντέαρ, πρέπει να έχεις κάποιο σκοπό. Δεν μπορείς να πε-

τύχεις ένα στόχο που δε βλέπεις». 
«Την πόρτα». Γνέφω με το κεφάλι προς τη μεγάλη ξύλινη 

πόρτα με τα περίτεχνα σκαλίσματα σαν να το σκέφτηκα μόλις 
τώρα. Σαν να μην έχω ξοδέψει κάθε στιγμή που ήμουν ξύπνια 
στο να φαντάζομαι τις παλάμες μου να τη σπρώχνουν με δύ-
ναμη, να με οδηγούν στην ελευθερία μου.

Κάνω ένα συρτό βήμα μπροστά, προσέχοντας να μοιράζω 
το βάρος μου ομοιόμορφα. Δεν έχει νόημα να κάνω ζημιά στον 
εαυτό μου για να αποδείξω κάτι. Ξέρω ότι ο Άξελ έχει γίνει η 
σκιά μου, οι κινήσεις του αντιγράφουν απόλυτα τις δικές μου. 
Μέχρι που στο επόμενο βήμα τρεκλίζω, τα πόδια μου τρεμοπαί-
ζουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, κι εκείνος με πιάνει και με στα-
θεροποιεί τραβώντας με δυνατά πάνω στο στήθος του.

«Θα τα καταφέρεις να φτάσεις εκεί, Ντέαρ. Μην ανησυχείς», 
μου λέει ενώ εγώ αναστενάζω νικημένη, αφήνοντας το σώμα 
μου να κρεμάσει παραδομένο καθώς με βάζει πίσω στο κρεβά-
τι και τακτοποιεί τα σκεπάσματα γύρω μου. «Απλώς θα χρεια-
στεί λίγο παραπάνω χρόνος απ’ όσο θα ήθελες, αυτό είναι όλο».

Κατανεύω υπακούοντας και κλείνω τα βλέφαρα. Δείχνω να 
βυθίζομαι πάλι πίσω στον ύπνο, έχοντας νανουριστεί από την 
ψιθυριστή υπόσχεσή του σύντομα, πολύ σύντομα…

Μέχρι που η πόρτα κλείνει πίσω του κι εγώ πετάγομαι από 
το κρεβάτι.
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2

Ντέις

Σκοτάδι.
Η λέξη στριφογυρίζει στο μυαλό μου. Τυμπανοκρου σίες 

ακούγονται στα αυτιά μου. Με επαναφέρουν απότομα από το 
γλυκό αναισθητικό κενό πίσω στο σκληρό, αμείλικτο φως του 
ξύπνου.

Σαν μια βρύση που στάζει, σταματάει, μαζεύει δυνάμεις και 
στη συνέχεια ξεχύνεται πάλι.

Σκοτάδι.
Είναι η πρώτη λέξη που ακούω εδώ και… πόσες ημέρες; Δεν 

μπορώ να πω. Χωρίς κάποιο ίχνος του ήλιου ή του φεγγαριού, 
με μόνο ένα τρομακτικό σκέπαστρο από γκρίζα κολλώδη γλί-
τσα που κρέμεται πάνω από το κεφάλι μου, ο χρόνος δε σημα-
τοδοτείται εδώ όπως έχω συνηθίσει να τον ξέρω. Εντούτοις, χαί-
ρομαι για την παρέα. Χαίρομαι που δε χρειάζεται να τα βγάλω 
πέρα μόνος μου σε αυτό το παράξενο, άγνωστο μέρος. 

Προσπαθώ να ανοίξω λίγο το ένα μάτι. Να δω αν είναι κανείς 
μαζί μου. Αλλά ένα παχύ στρώμα από λάσπη έχει κολλήσει τα 
βλέφαρά μου και τα κρατάει κλειστά, και χρειάζεται να τη σκα-
λίσω λίγο με τα αιματοβαμμένα δάχτυλά μου για να τη διαλύσω.

«Ποιος είναι εκεί;» ρωτάω με φωνή τραχιά, αλλοιωμένη. Απο-
τέλεσμα της μολυσμένης πληγής στον λαιμό μου. «Εμφανίσου!» 
Κυλάω προς τα αριστερά και επιθεωρώ τον περίγυρο, για να κα-
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ταλάβω πως δεν είναι εκεί κανείς. Έπειτα στρίβω προς τα δεξιά 
και επιβεβαιώνω το ίδιο. 

Είμαι εγώ. Μόνο εγώ. Με τίποτε άλλο παρά αυτό το ζοφερό 
και γυμνό τοπίο για παρέα.

Σκοτάδι.
Αφήνω έναν βαθύ αναστεναγμό και γυρνάω ανάσκελα πάλι. 

Μπαίνω σε πειρασμό να γελάσω με την ανοησία μου, αλλά το 
κέφι δε μου βγαίνει. Πέθανε κι αυτό μαζί με όλες τις άλλες αρε-
τές που κάποτε είχα σε εκτίμηση. Πράγματα όπως η πίστη, η ελ-
πίδα, η ελεημοσύνη και η αγάπη δεν έχουν θέση εδώ.

Αν και η αγάπη υπήρξε ιδιαίτερα επίμονη. Έδωσε καλή μάχη. 
Η αγάπη άντεξε πολύ περισσότερο από τις άλλες. Αποφασισμέ-
νη να παραμείνει ακλόνητη ακόμη και αφότου η καρδιά μου έγι-
νε μια παγωμένη, σκληρή πέτρα.

Πολύ αφότου οι αναμνήσεις μου από την Ντέαρ ξεχύθηκαν 
εναντίον μου και μετατράπηκαν σε έναν εχθρό που υπήρχε μόνο 
για να με στοιχειώνει. Έναν επίδοξο, πονηρό αντίπαλο με από-
θεμα υπομονής, πρόθυμο να περιμένει τη σωστή στιγμή –όπου 
η εξάντληση μετατρέπεται σε απελπισία– για να χτυπήσει γρή-
γορα και με ακρίβεια. Ικανό να κατακερματίσει με λίγες χαρού-
μενες εικόνες που είναι ευπρόσδεκτες αρχικά –μικρές λήψεις 
της Ντέαρ να γελάει, της Ντέαρ να αγαπάει– προτού επιταχύ-
νει ακριβώς στη στιγμή όπου τα μάτια της έλαμψαν με φόβο 
μόλις είδε πόσο άλλαξα. Όταν μάντεψε ακριβώς την ντροπια-
στική αλήθεια της αδύναμης επιλογής που έκανα, ότι δηλαδή 
θυσίασα την ψυχή μου και έγινα σαν τον Κέιντ σε μια προσπά-
θεια να τη σώσω.

Εντούτοις, κρατήθηκα από τη σκέψη του προσώπου της όταν 
έφτασε ο χάρος να με πάρει. Το πρόσωπό της ήταν αυτό που 
άμβλυνε την πτώση μου.

Μα τώρα που δεν είμαι πια σπίτι με τους ζωντανούς –τώρα 
που δεν έχω θέση ανάμεσα στους νεκρούς– το πρόσωπό της 
με στοιχειώνει. 
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Η Ντέαρ χάθηκε.
Είναι νεκρή και χαμένη.
Στην προσπάθειά μου να τη βοηθήσω, την απογοήτευσα. Και 

τώρα, εκεί όπου κατοικούσε η ψυχή μου, ζουν μόνο οι τύψεις.
Σκοτάδι.
Δαγκώνω δυνατά τη γλώσσα μου. Καλύπτω τα αυτιά μου με 

τα αιματοβαμμένα χέρια μου. Όμως η λέξη αντηχεί ξανά.
Και τότε το συνειδητοποιώ. Τότε καταλαβαίνω ότι δεν ακού-

γεται απ’ έξω μου – είναι μια λέξη κρυμμένη μέσα στο μυαλό μου. 
Ο ήχος επαναλαμβάνεται. Γίνεται πιο επίμονος κάθε φορά, 

καθώς η ένταση της κατάστασής μου είναι σαφής. Το σκοτάδι 
για το οποίο μιλάει γρατζουνίζει τα σωθικά μου.

Τα δάχτυλά μου γλιστρούν κάτω στον κορμό μου, αναζητώ-
ντας τη βαθιά πληγή στην κοιλιά μου, που τώρα είναι καλυμμέ-
νη με μια κρούστα αίματος, εκεί όπου έχωσα βαθιά το στιλέτο 
της Ντέαρ, πρόθυμος να θυσιάσω τη δική μου ζωή προκειμέ-
νου να πάρω τη ζωή του αδελφού μου. Μια μαρτυρική πρά-
ξη που τελικά απέτυχε όταν το τελευταίο δευτερόλεπτο μπήκε 
στη μέση το Κογιότ πιάνοντας την ψυχή του Κέιντ με τη μου-
σούδα του και χώνοντάς τη πίσω στο σώμα του, ενώ άφησε τη 
δική μου να χαθεί ελεύθερη…

Εντούτοις, είμαστε συνδεδεμένοι με θαυμαστούς τρόπους 
και ένα πράγμα είναι σίγουρο: αν ζει ο Κέιντ, τότε ζω κι εγώ. Ή 
τουλάχιστον κάτι που μου μοιάζει.

Σκοτάδι.
Δεν υπάρχει λόγος να προσποιούμαι. Κανείς δε θα με βρει. 

Θα ριζώσω σε αυτό το μέρος και δε μου αξίζει τίποτα καλύτερο.
Κλείνω τα μάτια μου, διπλώνω τα χέρια πάνω στο στήθος 

και περιμένω το κύμα μουδιάσματος που προκαλεί πάλι η αναι-
σθησία.



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 για λίγο καιρό  
ως αεροσυνοδός. Μεταξύ αεροδρομίων 
και ξενοδοχείων έγραψε το πρώτο της 
μυθιστόρημα. Σήμερα ζει με τον άντρα της 
στην πόλη όπου γεννήθηκε και δουλεύει 
αποκλειστικά ως συγγραφέας. Τα εφηβικά της 
βιβλία 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., ενώ βρίσκονται συνέχεια 
στις σημαντικότερες λίστες ευπώλητων 
βιβλίων. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
κυκλοφορούν επίσης η εφηβική σειρά της 
με τίτλο Οι Αθάνατοι, η σειρά Ράιλι Μπλουμ 
και τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς με τίτλο 
Οι κυνηγοί των ψυχών, ενώ ετοιμάζονται 
και άλλα βιβλία της.

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα της συγγραφέως: 
www.alysonnoel.com
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*  Ένα βιβλίο που πρέπει  
να διαβαστεί οπωσδήποτε από  

τους φανατικούς της σειράς! 
BOOKLIST

* Μια συναρπαστική ιστορία για το καλό 
και το κακό, τη μαγεία και τον έρωτα. 

Η συγγραφέας υφαίνει αριστοτεχνικά 
τη σύγχρονη ζωή μαζί με εξωπραγματικές 

καταστάσεις. Αποτελεί μια εξαιρετική 
πρόταση για κάθε αναγνώστη 
μυθιστορημάτων φαντασίας.

VOYA MAGAZINE, για το βιβλίο 
ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 2: Η ΗΧΩ

* Εξωπραγματικό και μαγευτικό όπως 
και τα υπόλοιπα βιβλία με τους 

Αθανάτους, που σε ταξιδεύουν σε άλλους 
κόσμους και σε άλλη διάσταση. Πολλές 

περιγραφές και παραστατικές εικόνες
 που σε κάνουν να νομίζεις πως είσαι 

μέσα στα μέρη που παρουσιάζει. 
Όμορφη ιστορία γεμάτη συναισθήματα και 
ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Το απόλαυσα!

Mάντλιν, αναγνώστρια στο Ίντερνετ, 
για το βιβλίο ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ  

ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 1: ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

* Το λάτρεψα αυτό το βιβλίο. 
Οι χαρακτήρες είναι όλοι τόσο 
καλά αναπτυγμένοι, ακόμα και 

οι δευτερεύοντες. Έχοντας εξαιρετικά 
υψηλές προσδοκίες λόγω της σειράς 
Οι Αθάνατοι, Οι κυνηγοί των ψυχών, 

δε με απογοήτευσαν ούτε στιγμή!
TOP CHOICE AWARD – FLAMINGNET, 

για το βιβλίο ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ  
ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 1: ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
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πό τη στιγμή που έφτασε στην Εντσάντμεντ, τα πά- 
ντα στη ζωή της Ντέαρ Σάντος άλλαξαν... και όχι  

απαραιτήτως προς το καλύτερο. Ενώ αποδέχτηκε και 
συμφιλιώθηκε με τις νέες δυνάμεις της ως κυνηγού των 
ψυχών, η Ντέαρ έχει πια να παλέψει με το καθήκον της  
να ταξιδεύει ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και  
τον κόσμο των νεκρών. Η μοίρα του Ντέις παραμένει 
άγνωστη και η Ντέαρ πρέπει να βάλει στην άκρη τα προ- 
σωπικά της συναισθήματα και να αγωνιστεί να κατα-
τροπώσει τον σατανικό Κέιντ. 

Ωστόσο, η ψυχή του Κέιντ φαίνεται άρρηκτα δεμένη 
με την ψυχή του Ντέις, κι αυτό θα δοκιμάσει τον έρωτά 
τους. Πώς να νικήσει τον Κέιντ αφού αυτό σημαίνει ότι 
θα καταστρέψει και τον Ντέις; Και η αγάπη τους θα  
αντέξει τον θάνατο; 

Το τρίτο βιβλίο από τους ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ  
θα σας αφήσει με κομμένη την ανάσα.

Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Ι  Ε Μ Ε Ι Σ  Π Α Ν Τ Α  Σ '  Ε Π Α Φ Η

MUNKEN/ ΣΕΛ. 368 - PAXH 2,4 CM

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 κυκλοφορούν 
επίσης η εφηβική σειρά της με τίτλο
Οι Αθάνατοι, καθώς και τα τρία βιβλία
της σειράς Ράιλι Μπλουμ, ενώ
ετοιμάζονται και άλλα βιβλία. 

Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα της συγγραφέως:
www.alysonnoel.com
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* Η Άλισον Νόελ τα κατάφερε πάλι! 
Γεμάτο φρέσκους, φανταστικούς 

χαρακτήρες και μια συγκλονιστική
πλοκή, το βιβλίο σε γοητεύει.

Η συγγραφέας παίζει αριστοτεχνικά
με τις λέξεις και οι αναγνώστες της

θα διαπιστώσουν ότι τα πάντα
είναι δυνατά στον κόσμο της.
Γεμάτο πάθη και συγκινήσεις,

είναι ένα βιβλίο που πρέπει
οπωσδήποτε να διαβάσετε!

RT MAGAZINE

* Μου ήταν αδύνατον να αφήσω
το βιβλίο από τα χέρια μου.
Με σαγήνευσαν η αφήγηση

και ο πανέμορφος νέος κόσμος
που ξετυλίγεται μπροστά μας.

Το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Πρόκειται για μια δροσερή

εφηβική ιστορία φαντασίας,
που δεν υπάρχει όμοιά της.

LOVE, LITERATURE, ART AND REASON

* Το λάτρεψα αυτό το βιβλίο.
Οι χαρακτήρες είναι όλοι τόσο

καλά αναπτυγμένοι, ακόμα
και οι δευτερεύοντες… Έχοντας 

εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες
λόγω των ΑΘΑΝΑΤΩΝ,

ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ
δε με απογοήτευσαν ούτε στιγμή!

TOP CHOICE AWARD – FLAMINGNET

* Ενδιαφέρουσα, αριστοτεχνικά 
πλεγμένη ιστορία που θα προσελκύσει 

κάθε αναγνώστη της Νόελ.
BOOKLIST

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
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Μέχρι τώρα εκείνος υπήρχε μόνο στα όνειρά της, 
αλλά το πεπρωμένο θα τους φέρει κοντά.

ερίεργα πράγματα συμβαίνουν στην Ντέαρ Σά-
ντος. Τα κοράκια την τρομοκρατούν, ο χρόνος 
σταματά χωρίς προειδοποίηση και ένα όμορφο 

αγόρι με γαλανά μάτια στοιχειώνει τα όνειρά της. Για να 
την προστατεύσει, η μητέρα της τη στέλνει να ζήσει με 
τη γιαγιά της, την οποία δεν έχει γνωρίσει ποτέ. Πρό-
κειται για μια γυναίκα που αναγνωρίζει τα οράματα της 
Ντέαρ ως το κάλεσμα για να γίνει κυνηγός των ψυχών, 
καθώς και τη μοναδική ικανότητά της να ταξιδεύει ανά-
μεσα στους κόσμους των νεκρών και των ζωντανών. 

Η Ντέαρ προσπαθεί να συμφιλιωθεί με το πεπρωμέ-
νο της και να δαμάσει τις μυστικές δυνάμεις της. Όταν 
συναντά τον Ντέις, το αγόρι από τα όνειρά της, τα 
πάντα ανατρέπονται ξανά. Διότι είναι αναγκασμένη να 
ανακαλύψει αν ο Ντέις είναι ο άντρας της ζωής της ή 
αν έχει συμμαχήσει με τον εχθρό που η ίδια πρέπει να 
κατατροπώσει…

Το πρώτο βιβλίο από τους ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ
θα σας συναρπάσει.

Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Ι  Ε Μ Ε Ι Σ  Π Α Ν Τ Α  Σ '  Ε Π Α Φ Η

SALTZER ALPIN/ SEL 432 - PAXH 3 CM

Μη χάσετε 
τΟ ΔεΥτεΡΟ 

βιβλιΟ 
τησ σειΡάσ!

Μη χάσετε τά ΔΥΟ ΠΡΩτά βιβλιά τησ σειΡάσ!


