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* Άλλο ένα ταξίδι με την Έφη και τους φίλους 
της στην Τριλογία του Μεγάλου Σεισμού.  
Οι χαρακτήρες δίνονται ολοκληρωμένοι,  

η πλοκή κυλά ευχάριστα και το τέλος είναι 
απόλυτα ικανοποιητικό, ενθαρρυντικό  

και εμπνευσμένο. Μακάρι να είχα διαβάσει 
αυτό το βιβλίο όταν ήμουν μικρό κορίτσι. 

Ευχαριστώ, Σκάρλετ!
Αναγνώστρια στο GO ODREADS

*Μια πλούσια, πρωτότυπη και γεμάτη 
φαντασία συνέχεια για τους φαν της σειράς.

KIRKUS REVIEWS, για το βιβλίο  
ΟΙ  ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ

* Ένα μυθιστόρημα που ξεχειλίζει από 
μαγεία και μυστήριο, και αναδεικνύει τον 

θαυματουργό κόσμο των βιβλίων!  
Οι φαν του Χάρι Πότερ θα το λατρέψουν. 

THE B O OKSELLER, για το βιβλίο  
Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ

* Ένα μαγευτικό μυθιστόρημα!
DAILY TELEGR APH, για το βιβλίο  

Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r
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ΌΛΑ ΕΊΝΑΊ ΦΤΊΑΓΜΕΝΑ ΑΠΌ ΜΑΓΕΊΑ…

Η Έφη Τρούλαβ και οι φίλοι της, η Λέξι, ο Γουλφ, ο Μαξιμίλιαν  
και η Ρέιβεν, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις μαγικές τους δυνάμεις 

για να νικήσουν τους Νταϊμπέρι, μια διεφθαρμένη οργάνωση που έχει 
σκοπό να καταστρέψει τον κόσμο στη γιορτή του Μεσοχείμωνου.

Κατά τη διάρκεια, όμως, μιας επίσκεψης στον Άλλον Κόσμο, η Έφη 
παγιδεύεται και φυλακίζεται ως Μισθοφόρος – μια επικίνδυνη, 

εγωίστρια νησιώτισσα. Στο μεταξύ η Λέξι απειλείται από τον σατανικό 
καθηγητή Τζούπιτερ Πίκοκ και ο Γουλφ ξεκινάει ένα επικίνδυνο ταξίδι 

αναζητώντας τη χαμένη του αδελφή. 
Στο σχολείο, ο Ποσειδώνας, ο γάτος, έχει βαρεθεί. Κάποτε ήταν  

ο αρχηγός των αδέσποτων γάτων, αλλά τώρα όλοι έχουν εξαφανιστεί 
μυστηριωδώς. Πού πήγαν οι γάτες – και πώς θα τις βρει;

Μπορούν η Έφη και οι φίλοι της να ενωθούν ξανά και να αναλάβουν 
δράση πριν επέλθει η ολοκληρωτική καταστροφή του κόσμου;

ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΊΑ ΤΗΝ ΤΡΊΛΌΓΊΑ ΤΌΥ ΜΕΓΑΛΌΥ ΣΕΊΣΜΌΥ:

Υπέροχο! 
SUNDAY TELEGR APH

Ζωηρή, εφευρετική, συναρπαστική  φαντασία.
SUNDAY TIMES

Ιδιοφυές και πρωτότυπο. 
ΦΙΛΙΠ ΠΟΥΛΜΑΝ

Π Α Ι Δ Ι Κ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι ΑΠ Α Ι Δ Ι Κ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Η ΣΚΑΡΛΕΤ ΤΟΜΑΣ λάτρευε 
ανέκαθεν τις ιστορίες, τη μαγεία  

και τα μυστηριώδη μέρη. Προσπάθησε 
(και απέτυχε) να γράψει το πρώτο της 

μυθιστόρημα, όταν ήταν έξι ετών.  
Από τότε έχει εκδώσει με επιτυχία 

πολλά μυθιστορήματα. Η Τριλογία 
του Μεγάλου Σεισμού είναι η πρώτη 

της σειρά για παιδιά. Zει κοντά στη 
θάλασσα, σ’ ένα παλιό σπίτι γεμάτο 

βιβλία, και είναι καθηγήτρια στο Τμήμα 
Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
του Κεντ. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

κυκλοφορούν επίσης τα δύο πρώτα 
βιβλία της Τριλογίας του Μεγάλου 

Σεισμού, Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ  

και ΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπoρείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

www.worldquake.co.uk
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Στην οικογένειά μου
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«Το απαύγασμα της επιτυχημένης περιπέτειας του 
ήρωα είναι το ξεκλείδωμα και η απελευθέρωση της ροής 
της ζωής στο σώμα του κόσμου».

Τζόζεφ Κάμπελ

«Κανείς δεν μπορεί να κολυμπήσει αν δεν μπει στα βα-
θιά. Τα πουλιά δεν μπορούν να πετάξουν αν δεν έχουν 
μεγαλώσει τα φτερά τους και αν δεν έχουν χώρο και 
κουράγιο για να πιστέψουν ότι μπορούν».

Χ. Π. Μπλαβάτσκι

«Ο βοτανολόγος που ξέρει ότι το μήλο πέφτει από το 
δέντρο επειδή ο κυτταρικός ιστός αποδυναμώνεται και 
τα λοιπά θα έχει τόσο δίκιο και τόσο άδικο όσο το παιδί 
που στέκεται κάτω από το δέντρο και λέει ότι το μήλο 
έπεσε γιατί ήθελε πάρα πολύ να το φάει και προσευ-
χήθηκε να πέσει».

Λέων Τολστόι
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Ο ηλικιωμένος διευθυντής του Σχολείου Τασιτάλα 
για Χαρισματικά, Προβληματικά και Παράξενα 
παιδιά αναστέναξε και μπήκε με βαριά καρδιά 

στην αίθουσα προσωπικού. Το δικό του γραφείο, από 
το οποίο σπάνια έβγαινε, είχε ένα οικείο άρωμα από 
βιβλία, ταπετσαρίες, καλό κρασί και πούρα. Η αίθου-
σα προσωπικού, αντίθετα, ήταν ένα απεχθές μίασμα 
από ξεχασμένα δοχεία φαγητού, φτηνό καφέ, τραγικό 
άρωμα και όλες τις ιδιαίτερες μυρωδιές των φυγαδευ-
μένων πρώην κατοικίδιων ζώων από διάφορες τάξεις. 

Πλέον υπήρχε μια αρκετά μεγάλη ποικιλία μικρών θη-
λαστικών και πουλιών που είχαν ξεχαστεί για μια στιγ-
μή και είχαν δαγκώσει (αν και ποτέ πολύ άσχημα) κά-
ποιον μαθητή ή είχαν καταβροχθίσει τα μικρά τους (αν 
και ποτέ δημοσίως) και είχαν, σύμφωνα με την επίση-
μη εκδοχή, εγκαταλείψει το σχολείο. 

«Κρύψτε τα ινδικά χοιρίδια», είπε κάποιος πνιχτά. 
«Και σκεπάστε τον Πέτροβ».

Η κυρία Μπίθαγκ Χάιντ, υπεύθυνη για το τραγικό 
άρωμα που αιωρούνταν στον χώρο, πέταξε μια κάπα 
βρικόλακα που χρησιμοποιούσαν στην παντομίμα πά-
νω από το κλουβί του παπαγάλου που υποτίθεται ότι 
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είχε εκδιωχθεί επειδή έβρισε τον σχολικό επιθεωρητή. 
Ο δόκτωρ Κλάουντμπερστ και ο κύριος Πίτερς άρχισαν 
να κρύβουν τα κλουβιά των ινδικών χοιριδίων μέσα στο 
ντουλάπι με τα Απωλεσθέντα. Ευτυχώς, ο ηλικιωμένος 
διευθυντής κινούνταν αρκετά αργά, ώστε να έχουν κά-
μποση ώρα στη διάθεσή τους. 

Η σχολική γάτα, ο Ποσειδώνας, τεντώθηκε στο τρι-
χωτό μαξιλάρι και σηκώθηκε πηγαίνοντας προς την ίδια 
κατεύθυνση, ελπίζοντας να βρεθεί στον ίδιο χώρο με τα 
ινδικά χοιρίδια. Ήταν εξαιρετικά επιδέξιος στο να ανοί-
γει τα κλουβιά τους. Ο κύριος Πίτερς τον έδιωξε προς 
τον κεντρικό διάδρομο. Τουλάχιστον ο Ποσειδώνας δεν 
ήταν ανάγκη να κρύβεται. Η τελευταία του ζαβολιά εί-
χε πλέον ξεχαστεί και είχε αρχίσει να εμφανίζεται ξανά 
στα Διαφημιστικά του σχολείου, καθώς και στο ετήσιο 
Ενημερωτικό Δελτίο. Οι γονείς συμπαθούσαν τις γάτες. 

Εκείνη τη μέρα, όμως, ο διευθυντής δεν έδινε δεκάρα 
για τα ζώα και το ένοχο παρελθόν τους. 

«Ήρθε η ώρα», είπε αργά, όταν μπήκαν όλοι στο δω-
μάτιο, «να οριστικοποιήσουμε το σχέδιό μας για τη Χει-
μωνιάτικη Γιορτή». 

Όλοι αναστέναξαν βαριά. Δεν ήταν ότι δεν τους άρε-
σε η Χειμωνιάτικη Γιορτή της Παλιάς Πόλης. Τους άρε-
σε. Αλλά στις γιορτές, στα πανηγύρια και στις μέρες 
με εκδηλώσεις πάντα κάτι πήγαινε στραβά. Κατά τη 
σύμφωνη γνώμη όλων των καθηγητών, ήταν πολύ κα-
λύτερο να μένουν τα πράγματα οργανωμένα και προ-
βλέψιμα. Τα παιδιά να μπαίνουν στο σχολείο, οι πόρ-
τες να κλειδώνονται και οι καθηγητές να προσπαθούν 
να τους διδάξουν κάτι –οτιδήποτε– μέχρι το τέλος της 
μέρας. Αυτό, στα λατινικά, για έμφαση, ήταν λίγο πο-
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λύ το σλόγκαν του σχολείου. Ή μάλλον θα ήταν, αν εί-
χε σκεφτεί κανείς να βγάλει ένα σλόγκαν για το σχολείο. 

«Υποθέτω ότι έχουμε κάποιο σχέδιο;» είπε ο διευ-
θυντής. 

«Θα στείλουμε πέντε παιδιά στο πανεπιστήμιο», εί-
πε η κυρία Μπίθαγκ Χάιντ. «Κάποια πρωτάκια εξέφρα-
σαν την επιθυμία να μάθουν δημιουργική γραφή και, 
όπως ξέρετε, έχουμε έρθει σε επαφή με τον καινούργιο 
Φιλοξενούμενο Συγγραφέα του Πανεπιστημίου. Θα γί-
νουν κάποια εργαστήρια για τα τυχερά παιδιά, απ’ ό,τι 
πιστεύω». Ο τρόπος με τον οποίο είπε τη φράση «τυ-
χερά παιδιά» έδειχνε ότι δεν τα θεωρούσε και πολύ τυ-
χερά. Το αντίθετο, μάλιστα. 

Κατά τη διάρκεια της Χειμωνιάτικης Γιορτής, το Πα-
νεπιστήμιο της Παλιάς Πόλης συνήθως διοργάνωνε την 
Εβδομάδα Γνωριμίας. Γίνονταν εργαστήρια για παιδιά 
και δημόσιες ομιλίες για όλους όσοι δεν είχαν την οικο-
νομική άνεση να πάνε στο πανεπιστήμιο αλλά ήθελαν 
να μάθουν κάποια πράγματα δωρεάν. Για μία εβδομά-
δα τα όμορφα παλιά κτίρια ήταν καλυμμένα από έναν 
σωρό πολύχρωμα μπαλόνια. 

«Α, ναι», είπε ο διευθυντής. «Σε αυτό τον Τέρενς 
Ντερκ-Χαρτ, αν θυμάμαι καλά;» Κοίταξε διερευνητικά 
την κυρία Μπίθαγκ Χάιντ, τουλάχιστον όσο διερευνη-
τικά μπορούσε κάποιος στην ηλικία του. 

«Τέρενς Ντιρ-Χαρτ», τον διόρθωσε η κυρία Μπίθαγκ 
Χάιντ. «Ναι. Έναν φρικτό, μελοδραματικό συγγραφέα 
παιδικών βιβλίων που, απ’ ό,τι ακούγεται τώρα, γρά-
φει ένα απαίσιο έπος για ενήλικες». 

«Θυμίστε μου πάλι γιατί στέλνουμε σε αυτόν τα παι-
διά;» ρώτησε βαριεστημένα ο διευθυντής. 
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«Οι άλλοι καθηγητές στο τμήμα είναι αρκετά ενδια-
φέροντες. Πλέον βρίσκεται εκεί και η Ντόρα Ράιτ, φυ-
σικά. Ο νέος Διευθυντής Δημιουργικής Γραφής είναι ο 
καθηγητής Γκόταρντ Φόρεστφλορ. Είναι ο Σκανδιναβός 
συγγραφέας για τον οποίο συζητούσαμε την προηγού-
μενη εβδομάδα, αν θυμάστε. Εκεί βρίσκεται και η Λαίδη 
Πριόνη, η Ρωσίδα ποιήτρια της πρωτοπορίας. Ο Φιλο-
ξενούμενος Καθηγητής, ο Τζούπιτερ Πίκοκ, είναι επίσης 
ιδιαίτερα ενδιαφέρων χαρακτήρας. Μπορεί να θυμά-
στε ότι υποστηρίζει πως κουβαλάει μαζί του το πνεύ-
μα του αρχαίου συγγραφέα Ιερωνύμου Μουν, σε ένα μι-
κρό κεραμικό φιαλίδιο με φελλό. Τα παιδιά κάτι θα μά-
θουν, σίγουρα. Και άλλωστε θα στείλουμε μόνο πέντε. 
Τα υπόλοιπα θα συμμετάσχουν σε εργαστήρια με παι-
διά από το σχολείο της κυρίας Χαράς». 

«Το Ευλογημένο Μπαρτόλο;» ρώτησε ο δόκτωρ 
Κλάουντμπερστ, κοιτάζοντας εξεταστικά έναν δοκιμα-
στικό σωλήνα με κάτι μαύρο και ξερό κολλημένο στον 
πάτο του. Έμοιαζε λίγο με τσάι που είχε ξεμείνει στην 
αίθουσα προσωπικού κάποιο τριήμερο αλλά πιθανό-
τατα ήταν κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. «Δε θα στείλουμε 
εκεί παιδιά, έτσι δεν είναι;»

Απ’ ό,τι φαινόταν, κανείς δεν μπορούσε να θυμηθεί 
τι είχαν συμφωνήσει με το Ευλογημένο Μπαρτόλο ού-
τε τι είχαν γίνει τα παιδιά που είχαν πάει εκεί πέρυσι. 
Είχαν γυρίσει ποτέ; Πιθανόν όχι.

«Θα είναι διασκεδαστικό», είπε ο κύριος Πίτερς, επι-
κεφαλής της Φυσικής Αγωγής. «Στα παιδιά αρέσει η 
διασκέδαση».

Τον κοίταξαν όλοι σαν να ήταν τελείως άσχετος. 
Είχε δίκιο όμως. Στα περισσότερα παιδιά άρεσε να 
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διασκεδάζουν και, αν θεωρούσες διασκέδαση το να βλέ-
πεις κακούς να ξεσκίζονται από δαίμονες, να ακούς 
προφητείες για τον θάνατο των καλύτερών σου φίλων 
και παραλίγο να πεθάνεις επειδή σου τελειώνει η μαγι-
κή ενέργεια, το να πρέπει να αντιμετωπίσεις τους χει-
ρότερούς σου φόβους, να αναμένεται από σένα να πο-
λεμήσεις το κακό και να ταξιδεύεις σε άλλους κόσμους 
από όπου μπορεί να μην επιστρέψεις ποτέ, τότε ναι, 
κάποια από τα παιδιά αυτού του σχολείου ήξεραν πο-
λύ καλά να διασκεδάζουν. 

«Όλοι λατρεύουν τη Χειμωνιάτικη Γιορτή», είπε ο δό-
κτωρ Κλάουντμπερστ. 

Αυτό ήταν πράγματι αλήθεια. Κατά τη διάρκεια της 
Χειμωνιάτικης Γιορτής, σε όλη την Παλιά Πόλη στήνο-
νταν πάγκοι που πουλούσαν ζεστά κάστανα, μυρω-
δάτα ντόνατς και μαρμελάδα από άγρια φρούτα. Κάθε 
γνωστό μαγαζί έστηνε τον δικό του πάγκο. Το Εσωτερι-
κό Εμπορικό Κέντρο έβγαζε κάποια από τα πιο σκονι-
σμένα παλαιωμένα του κρασιά και τα πιο παλιά βάζα 
με ξινολάχανο και τα πουλούσε δίπλα στη ζεστασιά των 
φούρνων που έψηναν αχνιστό φρέσκο ψωμί. Η μαντάμ 
Βαλεντίν έφερνε τα εξωτικά της φίδια, τα οποία σχε-
δίαζαν να δραπετεύσουν όλα μαζί εκείνη τη χρονιά. Ο 
Μαριονετίστας στόλιζε τις ωραιότερες μαριονέτες του 
– πολλές εκ των οποίων ήταν υπερβολικά τρομακτικές 
για παιδιά κάτω των δέκα. Ευτυχώς, υπήρχαν και πολ-
λά ψητά ζαχαρωτά, λαμπάκια και γιρλάντες. 

Το βασικό ήταν ότι η Χειμωνιάτικη Γιορτή έκανε τους 
ανθρώπους να ξεχνάνε το κρύο και το σκοτάδι, καθώς 
το βόρειο ημισφαίριο στροβιλιζόταν ασταμάτητα προς 
τη μικρότερη μέρα του χρόνου και τις διάφορες γιορτές 
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του Μεσοχείμωνου που θα κρατούσαν τον κόσμο χα-
ρούμενο μέχρι το Γύρισμα του Χρόνου, όταν θα ξαναέ-
πιανε η μαζική κατάθλιψη, όπως γινόταν πάντα. Ήταν 
λες και ο κόσμος μας –ή τουλάχιστον αυτό το κομμάτι 
του, αφού σε όλο τον υπόλοιπο ήταν Μεσοκαλόκαιρο– 
γινόταν λίγο σαν τον Άλλον Κόσμο, έστω για λίγο. Όχι 
ότι πίστευαν και πολλοί στον Άλλον Κόσμο πια, φυσικά. 

H Aλέξα Μποτλ έκλεισε την πόρτα του μαγαζιού Τα 
ψωμάκια της κυρίας Μποτλ και άρχισε να περπατάει 
τα περίπου εκατό μέτρα που τη χώριζαν από το σπί-
τι όπου έμενε με τη μητέρα και τον πατέρα της. Είχε 
αργήσει λιγάκι, κάτι που ήταν πολύ ασυνήθιστο. Συνή-
θως αργούσε πολύ. Δεν έφταιγε εκείνη. Την απορρο-
φούσε τόσο πολύ η δουλειά που έκανε μετά το σχολείο 
–να φτιάχνει μαγικά φίλτρα–, που ξεχνούσε να δει το 
ρολόι. Εκείνη τη μέρα έκανε επίσης επανάληψη για κά-
μποσα τεστ μαγικών μονάδων και προσπαθούσε να θυ-
μηθεί τις διαφορές μεταξύ όλων των συστημάτων μέ-
τρησης και βάρους των παλιών φαρμακοποιών. Μέχρι 
τη Δευτέρα, η Λέξι έπρεπε να ξέρει πόσα γκράνουμ πε-
ριείχε ένα σκρούπουλουμ και πόσα σκρούπουλα ήταν 
μια δραχμή. Πόσα μίνιμ είχε άραγε ένα υγρό σκρούπου-
λουμ; Είκοσι. Τουλάχιστον αυτό το θυμόταν. Ίσως ο δό-
κτωρ Γκριν να της έλεγε για μια φορά μπράβο. 

Η Λέξι φορούσε ακόμη τη σχολική στολή της, αλλά 
σε λιγότερο από δέκα λεπτά υποτίθεται ότι έπρεπε να 
φοράει το καλύτερό της φόρεμα για το δείπνο με τον 
υψηλό καλεσμένο των Μποτλ. Πώς είχαν πει το όνο-
μά του; Τζούπιτερ κάτι. Ήταν ένας διάσημος συγγρα-
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φέας και φιλόσοφος που είχε έρθει στην πόλη για να 
κάνει μια δημόσια διάλεξη στο πανεπιστήμιο στο πλαί-
σιο της Χειμωνιάτικης Γιορτής. Η οικογένεια της Λέξι εί-
χε κερδίσει σε μια λαχειοφόρο αγορά και αυτό σήμαινε 
ότι θα φιλοξενούσαν μια εξέχουσα προσωπικότητα και 
τους είχε τύχει ο Τζούπιτερ Πωστονέλεγαν. 

Η μητέρα της Λέξι, η Χέιζελ, είχε πάρει τα καθήκο-
ντά της ως οικοδέσποινας πολύ σοβαρά. Για πολύ και-
ρό, είπε, την έβλεπαν απλώς σαν τη χαζοχαρούμενη, 
ζωηρή γυναίκα του τοπικού καθηγητή γιόγκα. Όσο και 
αν προσπαθούσε, η Χέιζελ δεν είχε καταφέρει ποτέ να 
μοιάσει με τις άλλες, τις κανονικές, μητέρες. Δεν είχε 
οργανώσει ποτέ ένα επιτυχημένο δείπνο (το τελευταίο 
ήταν ένα με φασόλια και ομαδικούς ψαλμούς). Φορούσε 
πάντα λάθος ρούχα. Είχε απίστευτα ατίθασα μαλλιά. 
Το καλοκαίρι περπατούσε ξυπόλυτη και τον χειμώνα 
καμιά φορά φορούσε χειροποίητες μπότες του σκι για 
να πάει για ψώνια. Μύριζε πατσουλί και τσάι του βου-
νού. Δεν είχε σιδερώσει ποτέ σεντόνι σε όλη της τη ζωή. 

Μέχρι εκείνη την εβδομάδα. Εκείνη την εβδομάδα, η 
Χέιζελ Μποτλ είχε δηλώσει ότι ο φιλοξενούμενός τους 
θα κοιμόταν σε καθαρά, σιδερωμένα σεντόνια και το 
πρωί το ψωμί του θα σερβιριζόταν σε μεταλλικό δίσκο. 
Όλα θα ήταν φυσιολογικά, όπως στα σπίτια των άλ-
λων ανθρώπων. Και η Λέξι δεν είχε σκοπό να το κατα-
στρέψει με το ν’ αργήσει ή με το ν’ αφήσει κάποιο από 
τα φίλτρα της να αναφλεγεί ή να κάνει το σπίτι να μυ-
ρίζει καμένο γαρίφαλο και ύποπτες αλοιφές και θα τα-
κτοποιούσε το δωμάτιό της και θ’ απομάκρυνε όλα τα 
θεραπευτικά της βότανα που ήταν αραδιασμένα στα 
περβάζια ολόκληρου του σπιτιού και θα βεβαιωνόταν 
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ότι το καινούργιο τους γατάκι, ο Μπάτονς, δε θα έκα-
νε καμία ζαβολιά…

Το μυαλό της Λέξι επέστρεψε στα τρία δράμια σκό-
νης από νούφαρο στο βαζάκι που βρισκόταν στη σχολι-
κή της τσάντα. Το βιβλίο Τα Βότανα του Κάλπεπερ ήταν 
ένα από τα βιβλία που μελετούσε η Λέξι για ένα από τα 
τεστ και εκεί είχε διαβάσει ότι το βότανο αυτό «δροσί-
ζει και ανακουφίζει όπως ακριβώς το ίδιο το φεγγάρι». 
Η Λέξι θα χρησιμοποιούσε το νούφαρο για να φτιάξει 
ένα καινούργιο φίλτρο για τραυματισμούς από αθλή-
ματα και μονομαχίες. Οι φίλοι της, η Έφη Τρούλαβ και 
ο Γουλφ Ριντ, πάντα είχαν ανάγκη από τέτοια φίλτρα. 
Η Λέξι είχε υποσχεθεί επίσης στον φίλο της τον Μαξι-
μίλιαν να του φτιάξει ένα ζευγάρι μαγεμένα ακουστικά 
για να απολαμβάνει καλύτερα τη μουσική. Και η Ρέιβεν 
είχε επίσης ζητήσει μαγικό βάλσαμο για τις οπλές των 
αλόγων της. Το Σαββατοκύριακο της Λέξι προβλεπό-
ταν γεμάτο. 

Η Λέξι άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και ένιω-
σε ότι μύριζε ολόκληρο από το μελισσοκέρι που χρησι-
μοποιούσαν τις σπάνιες φορές που κάποιος στο σπί-
τι της αποφάσιζε να γυαλίσει τα έπιπλα. Στην κουζίνα 
κάτι ψηνόταν και αυτό δεν ήταν φασόλια. Στον αέρα 
πλανιόταν και μια άλλη, νέα μυρωδιά. Κάτι σαν τσάι Ερλ 
Γκρέι ανακατεμένο με λεβάντα, λεμόνι και… ο Μπάτονς 
έτρεξε καταπάνω της για να τη χαιρετήσει, δηλαδή να 
σκαρφαλώσει στο καλσόν της και στην πλάτη της, μέ-
χρι που βολεύτηκε πάνω στον ώμο της.

«Και ποια είναι αυτή η αξιαγάπητη νεαρή;» ακούστη-
κε μια άγνωστη, βαθιά φωνή, καθώς η Λέξι μπήκε στον 
κυρίως χώρο του σπιτιού, μια ανοιχτή κουζίνα, τραπε-
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ζαρία και σαλόνι που φαίνονταν πολύ πιο καθαρά και 
τακτοποιημένα απ’ ό,τι συνήθως. 

«Από εδώ ο καθηγητής Τζούπιτερ Πίκοκ», είπε η Χέι-
ζελ. Έβγαλε τον Μπάτονς από τον ώμο της Λέξι και με-
τά πήρε το παλτό και την τσάντα της Λέξι και τα έβα-
λε σε ένα ντουλάπι στο οποίο δε συνήθιζαν να βάζουν 
ρούχα. Συνήθως τα κρεμούσαν στο κάγκελο της σκά-
λας μαζί με όλα τα άλλα πράγματα που βαριόντουσαν 
να πάρουν πάνω. «Καθηγητά Πίκοκ, από εδώ η κόρη 
μου, η Αλέξα».

Ο καθηγητής Τζούπιτερ Πίκοκ σηκώθηκε και άπλω-
σε το χέρι του. Ήταν ένας ψηλός άντρας με φαρδείς 
ώμους, ντυμένος με ένα μπλε τζιν και μαύρο βελούδινο 
πουκάμισο και κίτρινη πουά γραβάτα στον λαιμό. Τα 
μαλλιά του ήταν χτενισμένα προς τα πίσω με ένα εκ-
κεντρικό πομπέ χτένισμα σαν να είχε βγει από ταινία 
του παλιού κινηματογράφου. Έμοιαζε με άτομο που 
δε φορούσε συχνά τζιν. Η μυρωδιά από τσάι Ερλ Γκρέι 
ήταν η κολόνια του. 

«Enchant�»,* είπε ανταλλάσσοντας χειραψία με τη 
Λέξι και της έκλεισε το μάτι. «Να με φωνάζεις Τζέι Πι. 
Έτσι με φωνάζουν οι φίλοι μου». 

«Εμένα Λέξι», είπε η Λέξι. 
Το χέρι του Τζούπιτερ Πίκοκ ήταν ζεστό και η χειραψία 

του πολύ δυνατή, πολύ πιο δυνατή από κάθε άλλη χειρα-
ψία που είχε ανταλλάξει ποτέ η Λέξι. Μισόκλεισε τα μάτια 
της και τράβηξε το χέρι της όσο πιο γρήγορα μπορούσε, 
πριν της σπάσει κανένα δάχτυλο. Θα έπρεπε να το αλεί-

  * Γοητευμένος· κυριολεκτικά: μαγεμένος. (Σ.τ.Μ.) 
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ψει με άρνικα για να μη μελανιάσει. Ή ίσως να δοκίμαζε το 
καινούργιο της φίλτρο όταν θα ήταν έτοιμο. 

«Τι υπέροχο παιδί έχετε», είπε ο Τζούπιτερ στη Χέι-
ζελ Μποτλ.

Η Χέιζελ κοκκίνισε. Η επίσκεψη πήγαινε άψογα μέχρι 
στιγμής. Στο τέλος της Χειμωνιάτικης Γιορτής, οι καλε-
σμένοι θα βαθμολογούσαν τους οικοδεσπότες τους και 
όποιος συμπλήρωνε την υψηλότερη βαθμολογία θα κέρ-
διζε λουλούδια και ένα κουτί σοκολατάκια, ενώ το όνο-
μά του θα σκαλιζόταν σε μια ασημένια πλάκα που θα 
στόλιζε τον τοίχο του Δημαρχείου. Και η Χέιζελ Μποτλ 
θα κέρδιζε, ήταν σίγουρη γι’ αυτό. 

«Σας ευχαριστώ», είπε.
Καθώς η Λέξι πήγε πάνω να αλλάξει, μια μικρή μελα-

νιά άρχισε να σχηματίζεται στην πάνω πλευρά της πα-
λάμης της. Αποφάσισε να αποφεύγει τις χειραψίες με 
τον Τζούπιτερ Πίκοκ στο εξής. Φυσικά, δεν το είχε κά-
νει επίτηδες. Ήταν απλώς από τους ανθρώπους που 
δεν είχαν ιδέα για τη δύναμή τους. 

Όταν κατέβηκε κάτω, έπειτα από πέντε λεπτά, η 
Λέξι φορούσε το καλύτερο φόρεμά της με φουντωτή 
φούστα από τούλι και ασορτί μπαλαρίνες. Κατά κά-
ποιον τρόπο ένιωθε ότι δεν ήταν το κατάλληλο ντύσιμο 
για μια βραδιά με τον Τζέι Πι. Η Λέξι ευχήθηκε να είχε 
κάτι πιο μεγαλίστικο, αν και δεν ήταν σίγουρη για ποιον 
λόγο. Ίσως επειδή οι γονείς της φέρονταν κι εκείνοι ως 
μεγαλύτεροι. Η μητέρα της είχε πάρει την πιο σοβα-
ρή φωνή της, που ήταν κάμποσες οκτάβες πιο βαθιά 
απ’ ό,τι η κανονική της, και ο πατέρας της, ο Μαρσέλ, 
φορούσε σιδερωμένο πουκάμισο. Κανονικό πουκάμισο, 
μάλιστα, αντί για τα συνηθισμένα του ζαρωμένα, μα-
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κρυμάνικα μπλουζάκια που έγραφαν διάφορα του τύ-
που Γιόγκα Για Πάντα, Δώστε Ομ στον Λαό και τέτοια.

Καθώς κατέβαινε τη σκάλα, η Λέξι άκουσε τον πα-
τέρα της να γελάει όπως γελούσε συνήθως όταν ήταν 
με άλλους μεγάλους και είχε πει κάτι που θεωρούσε 
πολύ αστείο. 

«Αν επιβιώσει κανείς μας από το Μεσοχείμωνο, δη-
λαδή», έλεγε.

Τότε γέλασε και ο Τζούπιτερ Πίκοκ. Ο ήχος ήταν 
δυνατός και παράξενος, σαν πουλί που έψαχνε ταίρι. 

«Μην τρομάζεις τον καλεσμένο μας», είπε η Χέιζελ 
Μποτλ στον άντρα της. 

«Α, δεν τρομάζω εύκολα», είπε ο Τζούπιτερ Πίκοκ. 
«Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι ανησυχώ λίγο μήπως 
έρθει το τέλος του κόσμου ενώ κάνω τη διάλεξή μου. 
Αυτό θα ήταν πολύ δυσάρεστο».

«Το τέλος του κόσμου δεν έρχεται ποτέ όταν το πε-
ριμένουμε», είπε ο Μαρσέλ Μποτλ. «Δε θ’ ανησυχού-
σα στη θέση σας». 

Άρα μιλούσαν όντως κι αυτοί για την προφητεία. 
Όλοι γι’ αυτό μιλούσαν στο μαγαζί της κυρίας Μποτλ 
εκείνο το απόγευμα. Συχνά κυκλοφορούσαν παράξενες 
προφητείες αλλά οι περισσότεροι τις αγνοούσαν. Φυ-
σικά, οι περισσότεροι πίστευαν επίσης ότι δεν υπήρχε 
μαγεία και ότι δεν υπήρχε ο Άλλος Κόσμος. Οι άνθρω-
ποι με μαγικές ιδιότητες, από την άλλη, πίστευαν τα 
πάντα και έπαιρναν τις προφητείες πολύ στα σοβαρά. 

Εκτός από τη συγκεκριμένη. Ακόμα και οι άνθρωποι 
με μαγικές ιδιότητες πίστευαν ότι η συγκεκριμένη προ-
φητεία ήταν μια φάρσα, εφόσον προερχόταν από τη 
μαντάμ Βαλεντίν. Είχε πει ότι καθάριζε την κρυστάλλινη 
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σφαίρα της και τότε το είδε. Η σφαίρα της είχε χρόνια 
να λειτουργήσει και η μαντάμ Βαλεντίν είχε ξοδέψει τις 
τελευταίες μαγικές μονάδες της πριν από τον Μεγάλο 
Σεισμό. Αλλά ξαφνικά η μαγική σφαίρα είχε λειτουργή-
σει από μόνη της (οι κρυστάλλινες σφαίρες δεν το συ-
νηθίζουν αυτό, κάτι που αποτελούσε άλλον έναν λόγο 
δυσπιστίας απέναντι σε αυτή την ιστορία) και τότε εί-
δε το μέλλον να ξετυλίγεται μπροστά της. 

Ήταν Μεσοχείμωνο, ακριβώς –εκείνο τον χρόνο σή-
μαινε ώρα 8.12 μ.μ., στις 21 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέ-
ρα– και ο ουρανός είχε γίνει ροζ, έπειτα πράσινος και 
μετά τελείως μαύρος, ένα μαύρο που η μαντάμ Βαλεντίν 
δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Στον ουρανό πετούσαν χιλιά-
δες γάτες. Και μετά έγινε μια τεράστια έκρηξη… Τέλος. 

«Είμαι σίγουρη ότι όταν έρθει το τέλος του κόσμου 
θα συμβεί με έναν τρόπο τον οποίο δεν έχουμε φαντα-
στεί ποτέ», είπε η Χέιζελ Μποτλ.

«Αυτές οι γάτες…» είπε ο Τζούπιτερ Πίκοκ. «Πολύ 
ευρηματικό». 

«Η μαντάμ Βαλεντίν δουλεύει σε κατάστημα με εί-
δη για κατοικίδια», είπε ο Μαρσέλ. «Από εκεί εμπνέε-
ται προφανώς». 

«Είναι τελείως στον κόσμο της», είπε η Χέιζελ. «Εδώ 
και χρόνια».

«Με την καλή έννοια, φυσικά», πρόσθεσε ο Μαρσέλ. 
Δεν του άρεσε καθόλου να μιλάει άσχημα για άλλους. 

«Το τέλος του κόσμου…» συλλογίστηκε φωναχτά ο 
Τζούπιτερ Πίκοκ. «Πόσο συναρπαστικό θα ήταν. Φα-
νταστείτε όσοι επιζήσουν…»

«Ναι», είπε διστακτικά ο Μαρσέλ Μποτλ. «Απίστευ-
το…»
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ράχη 2,8 cm /σελίδες 440 /80gr munken bulk 1.75  / 16σέλιδο / 1,75Bulk (NTINA)
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* Άλλο ένα ταξίδι με την Έφη και τους φίλους 
της στην Τριλογία του Μεγάλου Σεισμού.  
Οι χαρακτήρες δίνονται ολοκληρωμένοι,  

η πλοκή κυλά ευχάριστα και το τέλος είναι 
απόλυτα ικανοποιητικό, ενθαρρυντικό  

και εμπνευσμένο. Μακάρι να είχα διαβάσει 
αυτό το βιβλίο όταν ήμουν μικρό κορίτσι. 

Ευχαριστώ, Σκάρλετ!
Αναγνώστρια στο GO ODREADS

*Μια πλούσια, πρωτότυπη και γεμάτη 
φαντασία συνέχεια για τους φαν της σειράς.

KIRKUS REVIEWS, για το βιβλίο  
ΟΙ  ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ

* Ένα μυθιστόρημα που ξεχειλίζει από 
μαγεία και μυστήριο, και αναδεικνύει τον 

θαυματουργό κόσμο των βιβλίων!  
Οι φαν του Χάρι Πότερ θα το λατρέψουν. 

THE B O OKSELLER, για το βιβλίο  
Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ

* Ένα μαγευτικό μυθιστόρημα!
DAILY TELEGR APH, για το βιβλίο  

Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r
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ΌΛΑ ΕΊΝΑΊ ΦΤΊΑΓΜΕΝΑ ΑΠΌ ΜΑΓΕΊΑ…

Η Έφη Τρούλαβ και οι φίλοι της, η Λέξι, ο Γουλφ, ο Μαξιμίλιαν  
και η Ρέιβεν, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις μαγικές τους δυνάμεις 

για να νικήσουν τους Νταϊμπέρι, μια διεφθαρμένη οργάνωση που έχει 
σκοπό να καταστρέψει τον κόσμο στη γιορτή του Μεσοχείμωνου.

Κατά τη διάρκεια, όμως, μιας επίσκεψης στον Άλλον Κόσμο, η Έφη 
παγιδεύεται και φυλακίζεται ως Μισθοφόρος – μια επικίνδυνη, 

εγωίστρια νησιώτισσα. Στο μεταξύ η Λέξι απειλείται από τον σατανικό 
καθηγητή Τζούπιτερ Πίκοκ και ο Γουλφ ξεκινάει ένα επικίνδυνο ταξίδι 

αναζητώντας τη χαμένη του αδελφή. 
Στο σχολείο, ο Ποσειδώνας, ο γάτος, έχει βαρεθεί. Κάποτε ήταν  

ο αρχηγός των αδέσποτων γάτων, αλλά τώρα όλοι έχουν εξαφανιστεί 
μυστηριωδώς. Πού πήγαν οι γάτες – και πώς θα τις βρει;

Μπορούν η Έφη και οι φίλοι της να ενωθούν ξανά και να αναλάβουν 
δράση πριν επέλθει η ολοκληρωτική καταστροφή του κόσμου;

ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΊΑ ΤΗΝ ΤΡΊΛΌΓΊΑ ΤΌΥ ΜΕΓΑΛΌΥ ΣΕΊΣΜΌΥ:

Υπέροχο! 
SUNDAY TELEGR APH

Ζωηρή, εφευρετική, συναρπαστική  φαντασία.
SUNDAY TIMES

Ιδιοφυές και πρωτότυπο. 
ΦΙΛΙΠ ΠΟΥΛΜΑΝ

Π Α Ι Δ Ι Κ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι ΑΠ Α Ι Δ Ι Κ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Η ΣΚΑΡΛΕΤ ΤΟΜΑΣ λάτρευε 
ανέκαθεν τις ιστορίες, τη μαγεία  

και τα μυστηριώδη μέρη. Προσπάθησε 
(και απέτυχε) να γράψει το πρώτο της 

μυθιστόρημα, όταν ήταν έξι ετών.  
Από τότε έχει εκδώσει με επιτυχία 

πολλά μυθιστορήματα. Η Τριλογία 
του Μεγάλου Σεισμού είναι η πρώτη 

της σειρά για παιδιά. Zει κοντά στη 
θάλασσα, σ’ ένα παλιό σπίτι γεμάτο 

βιβλία, και είναι καθηγήτρια στο Τμήμα 
Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
του Κεντ. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

κυκλοφορούν επίσης τα δύο πρώτα 
βιβλία της Τριλογίας του Μεγάλου 

Σεισμού, Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ  

και ΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπoρείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

www.worldquake.co.uk
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