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Γ Κ Α Ρ Μ Π Ε Ρ

Μετάφραση:
Πηνελόπη Τριαδά
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Στη μαμά μου και στον μπαμπά μου, 
που μου έμαθαν το νόημα της άνευ όρων αγάπης 
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ΤΟ ΝΗΣΙ  
ΤΗΣ ΤΡΙΣΝΤΑ
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Χρειάστηκαν εφτά χρόνια για να γράψω σωστά το 
γράμμα.
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Έτος 50, Δυναστεία της Ελαντάιν

Αγαπητέ Κύριε Άρχοντα του Κάραβαλ,

Το όνομά μου είναι Σκάρλετ, αλλά γράφω αυτό το 
γράμμα για την αδελφή μου, την Ντονατέλα. Πλησιάζουν 
τα γενέθλιά της και θα ήθελε πολύ να δει εσένα και τους 
εκπληκτικούς ηθοποιούς του Κάραβαλ. Τα γενέθλιά της 
είναι την τριακοστή έβδομη μέρα της Εποχής Βλάστησης 
και θα ήταν τα υπεροχότερα γενέθλια αν ερχόσασταν. 

Με πολλές ελπίδες,
Σκάρλετ, από το Κατακτημένο Νησί της Τρίσντα

© Stephanie Garber, 2017 / Εκδόσεις Ψυχογιός, 2018
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Έτος 51, Δυναστεία της Ελαντάιν

Αγαπητέ Κύριε Άρχοντα του Κάραβαλ,

Η Σκάρλετ είμαι πάλι. Έλαβες το προηγούμενο γράμ-
μα μου; Φέτος η αδελφή μου λέει ότι είναι πολύ μεγάλη 
για να γιορτάζει γενέθλια, αλλά νομίζω ότι απλά είναι 
απογοητευμένη επειδή δεν ήρθες ποτέ στην Τρίσντα. Αυ-
τή την Εποχή Βλάστησης θα γίνει δέκα κι εγώ έντεκα. 
Δε θα το παραδεχτεί, αλλά θα ήθελε πολύ να δει εσένα 
και τους εκπληκτικούς ηθοποιούς του Κάραβαλ.

Με πολλές ελπίδες,
Σκάρλετ, από το Κατακτημένο Νησί της Τρίσντα

© Stephanie Garber, 2017 / Εκδόσεις Ψυχογιός, 2018



16 ΣΤΕΦΑΝΙ ΓΚΑΡΜΠΕΡ

Έτος 52, Δυναστεία της Ελαντάιν

Αγαπητέ Άρχοντα Λέτζεντ του Κάραβαλ,

Συγγνώμη που έγραψα λάθος το όνομά σου στα άλλα 
γράμματα. Ελπίζω να μην είναι αυτός ο λόγος που δεν 
ήρθες στην Τρίσντα. Τα γενέθλια της μικρής μου αδελφής 
δεν ήταν ο μόνος λόγος που ήθελα να φέρεις τους υπέρο-
χους ηθοποιούς σου εδώ· κι εγώ θα ήθελα να τους δω. 

Συγγνώμη που αυτό το γράμμα είναι σύντομο, ο πα-
τέρας μου θα θυμώσει αν με πιάσει να σου γράφω.

Με πολλές ελπίδες,
Σκάρλετ, από το Κατακτημένο Νησί της Τρίσντα
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Έτος 52, Δυναστεία της Ελαντάιν

Αγαπητέ Άρχοντα Λέτζεντ του Κάραβαλ,

Μόλις έμαθα τα νέα και ήθελα να σου εκφράσω τα 
συλλυπητήριά μου. Παρόλο που ακόμα δεν έχεις έρθει 
στην Τρίσντα ούτε έχεις απαντήσει σε κάποιο από τα γράμ-
ματά μου, ξέρω ότι δεν είσαι δολοφόνος. Λυπήθηκα πολύ 
που έμαθα ότι δε θα ταξιδεύεις για ένα διάστημα.

Με τις καλύτερες ευχές, 
Σκάρλετ, από το Κατακτημένο Νησί της Τρίσντα
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Έτος 55, Δυναστεία της Ελαντάιν

Αγαπητέ Άρχοντα Λέτζεντ,

Με θυμάσαι; Είμαι η Σκάρλετ από το Κατακτημένο 
Νησί της Τρίσντα. Ξέρω ότι έχουν περάσει μερικά χρόνια 
από την τελευταία φορά που σου έγραψα. Έμαθα ότι εσύ 
και οι ηθοποιοί σου αρχίσατε τις παραστάσεις ξανά. Η αδελ-
φή μου μου είπε ότι δεν επισκέπτεστε ποτέ το ίδιο μέρος 
δυο φορές, όμως έχουν αλλάξει πολλά από την τελευταία 
σου επίσκεψη εδώ πριν από πενήντα χρόνια, και πραγμα-
τικά δε νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να δει 
κάποια από τις παραστάσεις σου περισσότερο από εμένα.

Με πολλές ελπίδες,
Σκάρλετ
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Έτος 56, Δυναστεία της Ελαντάιν

Αγαπητέ Άρχοντα Λέτζεντ,

Έμαθα ότι επισκέφθηκες την πρωτεύουσα της Νότιας 
Αυτοκρατορίας πέρυσι και άλλαξες το χρώμα του ουρα-
νού. Είναι αλήθεια; Προσπάθησα να έρθω να σε δω μαζί 
με την αδελφή μου, αλλά απαγορεύεται να φεύγουμε από 
την Τρίσντα. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι δε θα φτάσω 
πιο πέρα από τα Κατακτημένα Νησιά. Υποθέτω ότι γι ’ αυ-
τό ήθελα τόσο πολύ να έρθεις μαζί με τους ηθοποιούς σου 
εδώ. Μάλλον είναι μάταιο να σ ’ το ξαναζητήσω, αλλά ελ-
πίζω να σκεφτείς να έρθεις.

Με πολλές ελπίδες,
Σκάρλετ, από το Κατακτημένο Νησί της Τρίσντα
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Έτος 57, Δυναστεία της Ελαντάιν

Αγαπητέ Άρχοντα Λέτζεντ,

Αυτό θα είναι το τελευταίο μου γράμμα. Θα παντρευ-
τώ σύντομα. Γι ’ αυτό μάλλον είναι καλύτερα εσύ και οι 
ηθοποιοί σου να μην έρθετε στην Τρίσντα φέτος.

Σκάρλετ Ντράγκνα
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Έτος 57, Δυναστεία της Ελαντάιν

Αγαπητή Σκάρλετ Ντράγκνα,
από το Κατακτημένο Νησί της Τρίσντα –

Συγχαρητήρια για τον επερχόμενο γάμο σου.
Λυπάμαι που δεν μπορώ να φέρω τους ηθοποιούς 

μου στην Τρίσντα. Δεν ταξιδεύουμε φέτος. Η επό-
μενη παράστασή μας είναι μόνο με πρόσκληση, αλ-
λά ανυπομονώ να γνωρίσω εσένα και τον μνηστήρα 
σου αν μπορέσεις να βρεις τρόπο να αφήσεις το νη-
σί σου και να έρθεις να μας δεις. 

Παρακαλώ, δέξου αυτό που εσωκλείω ως δώρο.

Από την πένα του Άρχοντα Λέτζεντ  
του Κάραβαλ

© Stephanie Garber, 2017 / Εκδόσεις Ψυχογιός, 2018



O

OO OO
O
O

O
2

Τα συναισθήματα της Σκάρλετ ήρθαν με χρώματα πιο 
έντονα από ό,τι συνήθως. Το επιτακτικό κόκκινο των 
αναμμένων κάρβουνων. Το ανυπόμονο πράσινο του 

φρέσκου χορταριού. Το ξέφρενο κίτρινο των φτερούγων ενός 
πουλιού.

Της είχε επιτέλους απαντήσει.
Διάβασε ξανά το γράμμα. Μετά ξανά. Και ξανά. Τα μάτια 

της ρούφηξαν κάθε γραμμή της πένας, κάθε κέρινη καμπύλη 
του ασημένιου εμβλήματος του άρχοντα του Κάραβαλ – ένας 
ήλιος με ένα αστέρι μέσα του και ένα δάκρυ μέσα στο αστέρι. 
Η ίδια σφραγίδα υπήρχε σε υδατόσημο στα φύλλα που εσω-
κλείονταν στον φάκελο.

Δεν ήταν φάρσα.
«Ντονατέλα!» Η Σκάρλετ κατέβηκε τρέχοντας τα σκαλιά 

ως το δωμάτιο των βαρελιών, ψάχνοντας τη μικρή αδελφή της. 
Οι οικείες μυρωδιές της μελάσας και της βελανιδιάς τρύπωσαν 
στη μύτη της, αλλά η παμπόνηρη αδελφή της ήταν άφαντη. 

«Τέλα, πού είσαι;» Λάμπες λαδιού έριχναν μια πορτοκαλιά 
λάμψη πάνω σε μπουκάλια με ρούμι και αρκετά φρεσκογεμι-
σμένα ξύλινα βαρέλια. Η Σκάρλετ άκουσε ένα βογκητό ενώ 
περνούσε, καθώς και βαριές ανάσες. Μετά την τελευταία της 
μάχη με τον πατέρα τους, το πιθανότερο ήταν ότι η Τέλα θα 
είχε πιει πολύ, και τώρα θα είχε αποκοιμηθεί κάπου στο πάτω-
μα. «Ντονα–»

© Stephanie Garber, 2017 / Εκδόσεις Ψυχογιός, 2018
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Η φωνή της σκάλωσε στο δεύτερο μισό του ονόματος της 
αδελφής της. 

«Γεια, Σκαρ». 
Η Τέλα χαμογέλασε ανέμελα στη Σκάρλετ, δείχνοντας τα 

ολόλευκα δόντια της και τα πρησμένα χείλη της. Οι καστανό-
ξανθες μπούκλες της ήταν ανακατεμένες, και το σάλι της είχε 
πέσει στο πάτωμα. Αλλά η εικόνα του νεαρού ναυτικού, με τα 
χέρια του τυλιγμένα γύρω από τη μέση της Τέλα, ήταν αυτό 
που έκανε τη Σκάρλετ να τραυλίσει: «Διέκοψα κάτι;»

«Τίποτα που δεν μπορούμε να αρχίσουμε ξανά». Ο ναυτι-
κός μίλησε με την τραγουδιστή προφορά της Νότιας Αυτο-
κρατορίας, πολύ πιο απαλή από τις κοφτές γλώσσες της Με-
σημβρινής Αυτοκρατορίας που τόσο είχε συνηθίσει η Σκάρλετ.

Η Τέλα χασκογέλασε, αλλά τουλάχιστον είχε την τσίπα να 
κοκκινίσει λίγο. «Σκαρ, γνωρίζεις τον Τζούλιαν, σωστά;»

«Χαίρομαι που σε βλέπω, Σκάρλετ». Ο Τζούλιαν χαμογέ-
λασε, τόσο ανάλαφρα και σαγηνευτικά όσο είναι ένα κομμάτι 
σκιάς την Καυτή Εποχή.

Η Σκάρλετ ήξερε ότι μια ευγενική απάντηση θα περιλάμβα-
νε κάτι του τύπου «Κι εγώ χαίρομαι που σε βλέπω». Αλλά το 
μόνο που μπορούσε να σκεφτεί ήταν τα χέρια του, ακόμα τυλιγ-
μένα γύρω από την μπλε φούστα της Τέλα, να παίζουν με τις 
φούντες στο μαξιλαράκι που φούσκωνε το πίσω μέρος της φού-
στας της, σαν να ήταν ένα δέμα που ανυπομονούσε να ανοίξει.

Ο Τζούλιαν βρισκόταν στο νησί της Τρίσντα περίπου έναν 
μήνα. Όταν είχε κατεβεί από το πλοίο του, ψηλός και όμορφος, 
με σταράτο δέρμα, είχε τραβήξει το βλέμμα σχεδόν όλων των 
γυναικών. Ακόμα και το κεφάλι της Σκάρλετ είχε γυρίσει για λί-
γο, αλλά ήξερε ότι δεν έπρεπε να κοιτάξει για περισσότερη ώρα. 

«Τέλα, θα μπορούσα να σε απασχολήσω για λίγο;» Η 
Σκάρλετ κατάφερε να νεύσει με ευγένεια στον Τζούλιαν, αλ-
λά αμέσως όταν προσπέρασαν αρκετά βαρέλια ώστε να μην 
μπορεί να τους ακούσει είπε: «Τι κάνεις;»

© Stephanie Garber, 2017 / Εκδόσεις Ψυχογιός, 2018



24 ΣΤΕΦΑΝΙ ΓΚΑΡΜΠΕΡ

«Σκαρ, παντρεύεσαι. Θα έπρεπε να ξέρεις τι συμβαίνει ανά-
μεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα». Η Τέλα έσπρωξε τον 
ώμο της αδελφής της παιχνιδιάρικα.

«Δεν εννοώ αυτό. Ξέρεις τι θα γίνει αν σε πιάσει ο πατέρας».
«Και γι’ αυτό δε σκοπεύω να με πιάσει».
«Σε παρακαλώ, σοβαρέψου», είπε η Σκάρλετ.
«Σοβαρή είμαι. Αν μας πιάσει ο πατέρας, απλά θα βρω έναν 

τρόπο να ρίξω το φταίξιμο επάνω σου». Η Τέλα χαμογέλασε 
πονηρά. «Αλλά δε νομίζω ότι ήρθες εδώ κάτω για να μιλήσεις 
γι’ αυτό». Το βλέμμα της στάθηκε στο γράμμα στα χέρια της 
Σκάρλετ.

Η αδύναμη λάμψη ενός φαναριού έπεσε πάνω στις μεταλ-
λικές άκρες του χαρτιού, κάνοντάς τες να λαμπυρίζουν χρυ-
σαφένιες, το χρώμα της μαγείας και των ευχών και των υπο-
σχέσεων για όσα πρόκειται να έρθουν. Η διεύθυνση στον χάρ-
τη φωτίστηκε με την ίδια λάμψη.

Δεσποινίς Σκάρλετ Ντράγκνα
Υπόψη των εξομολόγων ιερέων
Τρίσντα
Κατακτημένα Νησιά της Μεσημβρινής Αυτοκρατορίας
Τα μάτια της Τέλα γούρλωσαν καθώς πρόσεξε την αστρα-

φτερή γραφή. Η αδελφή της Σκάρλετ είχε πάντα αδυναμία 
στα όμορφα πράγματα, όπως ήταν ο νεαρός που ακόμα την 
περίμενε πίσω από τα βαρέλια. Συχνά, αν η Σκάρλετ έχανε κά-
ποιο από τα πιο όμορφα πράγματά της, το έβρισκε καταχω-
νιασμένο στο δωμάτιο της αδελφής της.

Όμως, η Τέλα δεν έκανε κάποια κίνηση για να πάρει το ση-
μείωμα. Τα χέρια της παρέμειναν στα πλευρά της, σαν να μην 
ήθελε καμία σχέση μαζί του. «Είναι άλλο ένα γράμμα από τον 
κόμη;» Έφτυσε τον τίτλο σαν να ήταν ο διάβολος.

Η Σκάρλετ σκέφτηκε να υπερασπιστεί τον μνηστήρα της, 
αλλά η αδελφή της είχε ήδη εκφράσει τις σκέψεις της για τον 
αρραβώνα της Σκάρλετ. Δεν είχε καμία σημασία το γεγονός 
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ότι τα προξενιά ήταν πάρα πολύ στη μόδα σε όλη τη Μεσημ-
βρινή Αυτοκρατορία ή ότι για μήνες ο κόμης έστελνε στη 
Σκάρλετ τα πιο ευγενικά γράμματα· η Τέλα αρνούνταν να κα-
ταλάβει πώς μπορούσε η Σκάρλετ να παντρευτεί κάποιον που 
δεν είχε συναντήσει ποτέ. Αλλά ο γάμος με έναν άντρα που 
δεν είχε δει ποτέ φόβιζε τη Σκάρλετ πολύ λιγότερο από ό,τι η 
σκέψη να μείνει στην Τρίσντα.

«Λοιπόν», επέμεινε η Τέλα, «θα μου πεις τι είναι;»
«Δεν είναι από τον κόμη». Η Σκάρλετ μίλησε χαμηλόφω-

να, καθώς δεν ήθελε να ακούσει ο ναυτικός φίλος της Τέλα. 
«Είναι από τον άρχοντα του Κάραβαλ».

«Σου απάντησε;» Η Τέλα άρπαξε το σημείωμα. «Μα τα δό-
ντια του Θεού!»

«Σσσς!» Η Σκάρλετ έσπρωξε την αδελφή της προς τα βα-
ρέλια. «Μπορεί να σε ακούσει κανένας».

«Ούτε να πανηγυρίζω δεν επιτρέπεται τώρα;» Η Τέλα 
έβγαλε τα τρία χαρτιά που ήταν κρυμμένα μέσα στην πρό-
σκληση. Το φως της λάμπας έπεσε πάνω στα υδατογραφήμα-
τα. Προς στιγμήν άστραψαν χρυσαφένια, σαν τις άκρες του 
γράμματος, πριν πάρουν μια επικίνδυνη πορφυρή απόχρωση.

«Το βλέπεις αυτό;» είπε η Τέλα με κομμένη την ανάσα κα-
θώς στρόβιλοι από ασημιά γράμματα εμφανίστηκαν στη σελί-
δα, σχηματίζοντας σιγά σιγά λέξεις: Προσκεκλημένη: Ντονα-
τέλα Ντράγκνα, από τα Κατακτημένα Νησιά.

Το όνομα της Σκάρλετ εμφανίστηκε στην άλλη σελίδα. 
Η τρίτη περιλάμβανε μόνο τη λέξη Προσκεκλημένος. Όπως 

οι άλλες προσκλήσεις, έτσι και αυτή ήταν τυπωμένη πάνω 
από το όνομα ενός νησιού που δεν είχε ακούσει ποτέ: Ίσλα ντε 
λος Σουένιος*. 

Η Σκάρλετ φαντάστηκε ότι αυτή η ανώνυμη πρόσκληση 

* Isla de los Sueños: ισπανικά στο κείμενο, που σημαίνει Νησί των 
Ονείρων. (Σ.τ.Ε.)
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προοριζόταν για τον μνηστήρα της, και στιγμιαία σκέφτηκε 
πόσο ρομαντικό θα ήταν να ζήσει την εμπειρία του Κάραβαλ 
μαζί του όταν θα παντρεύονταν.

«Ω, κοίτα, έχει κι άλλα!» στρίγκλισε η Τέλα καθώς και-
νούργιο κείμενο εμφανίστηκε πάνω στα εισιτήρια. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά, για την είσοδο στο Κά-
ραβαλ.

Οι κεντρικές πύλες κλείνουν τα μεσάνυχτα, τη δέκατη τρίτη 
μέρα της Εποχής Βλάστησης, κατά τη διάρκεια του έτους 57 
της Δυναστείας της Ελαντάιν. Όποιος καθυστερήσει δε θα μπο-
ρέσει να συμμετάσχει στο παιχνίδι ή να κερδίσει το φετινό έπα-
θλο της μιας ευχής.

«Είναι σε μόλις τρεις μέρες», είπε η Σκάρλετ, με τα έντονα 
χρώματα που είχε νιώσει νωρίτερα να παίρνουν ξανά τις μου-
ντές αποχρώσεις της γκρίζας απογοήτευσης. Θα έπρεπε να το 
είχε φανταστεί ότι δε θα πετύχαινε. Ίσως αν το Κάραβαλ ήταν 
σε τρεις μήνες, ή ακόμα και σε τρεις βδομάδες – κάποια στιγ-
μή αφότου θα παντρευόταν. Ο πατέρας της Σκάρλετ κρατού-
σε την ημερομηνία του γάμου της μυστική, αλλά ήξερε ότι δε 
θα γινόταν σε λιγότερο από τρεις μέρες. Θα ήταν αδύνατο να 
φύγει νωρίτερα – και πάρα πολύ επικίνδυνο.

«Κοίτα, όμως, το φετινό βραβείο», είπε η Τέλα. «Μια ευχή».
«Νόμιζα ότι δεν πίστευες στις ευχές».
«Κι εγώ νόμιζα ότι θα χαιρόσουν περισσότερο γι’ αυτό», εί-

πε η Τέλα. «Το ξέρεις ότι κάποιοι θα σκότωναν για να πάρουν 
μια από αυτές τις προσκλήσεις;»

«Μήπως δεν είδες το σημείο που έλεγε ότι πρέπει να φύ-
γουμε από το νησί;» Όσο κι αν λαχταρούσε η Σκάρλετ να πάει 
στο Κάραβαλ, η ανάγκη της να παντρευτεί ήταν ακόμα μεγα-
λύτερη. «Για να προλάβουμε να φτάσουμε σε τρεις μέρες, ση-
μαίνει ότι θα πρέπει να φύγουμε αύριο».

«Γιατί λες να είμαι τόσο ενθουσιασμένη;» Η λάμψη στα μά-
τια της Τέλα έγινε ακόμα πιο έντονη· όταν ήταν ευτυχισμένη, 
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ο κόσμος γινόταν αστραφτερός, κάνοντας τη Σκάρλετ να θέ-
λει να ακτινοβολεί κι εκείνη μαζί της και να λέει ναι σε οτιδή-
ποτε επιθυμούσε η αδελφή της. Αλλά η Σκάρλετ ήξερε πολύ 
καλά πόσο επικίνδυνο ήταν να ελπίζει σε κάτι τόσο απατηλό 
όσο μια ευχή. 

Η Σκάρλετ σκλήρυνε τη φωνή της, μισώντας τον εαυτό της 
που θα έπρεπε να διαλύσει τη χαρά της αδελφής της, αλλά κα-
λύτερα να ήταν εκείνη παρά κάποιος που θα κατέστρεφε ακό-
μα περισσότερα από αυτό. «Μήπως έπινες και ρούμι εδώ; Ξέ-
χασες τι έκανε ο πατέρας την τελευταία φορά που προσπαθή-
σαμε να φύγουμε από την Τρίσντα;»

Η Τέλα ζάρωσε. Προς στιγμή θύμισε το ευάλωτο κορίτσι 
που τόσο σκληρά προσποιούνταν ότι δεν ήταν. Μετά, το ίδιο 
γρήγορα, η έκφρασή της άλλαξε, με τα ροζ χείλη της να κα-
μπυλώνουν για άλλη μια φορά, και να μετατρέπεται από τσα-
κισμένη σε άθραυστη. «Αυτό ήταν πριν από δυο χρόνια· είμα-
στε πιο έξυπνες τώρα».

«Επίσης, έχουμε περισσότερα να χάσουμε», επέμεινε η 
Σκάρλετ.

Ήταν πιο εύκολο για την Τέλα να ξεχάσει αυτό που είχε 
συμβεί όταν είχαν προσπαθήσει κι άλλη φορά να πάνε στο 
Κάραβαλ. Η Σκάρλετ δεν είχε πει ποτέ στην αδελφή της όλα 
όσα είχε κάνει ο πατέρας τους ως αντίποινα· δεν ήθελε να ζει 
η Τέλα με τόσο πολύ φόβο, να κοιτάζει συνεχώς πάνω από τον 
ώμο της, να ξέρει ότι υπήρχαν και χειρότερα πράγματα από τις 
συνηθισμένες μορφές τιμωρίας του πατέρα τους.

«Μη μου πεις ότι αυτό γίνεται επειδή φοβάσαι ότι θα χα-
λάσει τον γάμο σου». Η Τέλα έσφιξε τα εισιτήρια πιο δυνατά.

«Σταμάτα». Η Σκάρλετ τα άρπαξε ξανά. «Θα τσαλακώσεις 
τις άκρες».

«Κι εσύ αποφεύγεις την ερώτησή μου, Σκάρλετ. Ο γάμος 
σου φταίει;»

«Όχι βέβαια. Φταίει το ότι δεν μπορούμε να φύγουμε από 
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New York Times
best seller 

Κυκλοφορεί σε 32 χώρες

Οι ενδιαφέροντες χαρακτήρες, το ευφά-
νταστο σκηνικό και η επιβλητική γραφή 
ενώνονται για να δημιουργήσουν μια 
μαγευτική ιστορία αγάπης, απώλειας, 
θυσίας και ελπίδας. Η χημεία μεταξύ 
της Σκάρλετ και του Τζούλιαν είναι με-
θυστική ενώ το προκλητικό τέλος του 
βιβλίου αφήνει τους αναγνώστες να 
ανυπομονούν για τη συνέχεια. 

PUBLISHERS WEEKLY

Ένα γοητευτικό μείγμα μυστηρίου, ρο-
μαντισμού και μαγείας που βυθίζει τους 
αναγνώστες σ’ ένα πανέμορφο σκηνι-
κό με την πλούσια πρόζα του. Το φόντο 
του βιβλίου είναι ένας σαγηνευτικός 
συνδυασμός ομορφιάς και κινδύνου, με 
μαγικά φίλτρα που κλέβουν το χρώμα 
από την όρασή μας, μυστικά που μπο-
ρούν να ανταλλαχθούν για καλή τύχη, 
και υπόγειες σήραγγες που οδηγούν σε 
ανείπωτους τρόμους. Και βέβαια, υπάρ-
χει και το ρομάντζο. Η Σκάρλετ και ο 
Τζούλιαν είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες 
και η χημεία που μοιράζονται μεθυστι-
κή. Οι αναγνώστες σίγουρα θα θελήσουν 
εισιτήριο μετ’ επιστροφής σε αυτόν τον 
κόσμο.

THE BULLETIN OF THE CENTER 
FOR CHILDREN’S BOOKS

Η Στέφανι Γκάρμπερ υφαίνει μια συ-
γκλονιστική ιστορία αδελφικών σχέ-
σεων, αγάπης και προδοσίας. Όπως οι 
χαρακτήρες της, έτσι κι εγώ βρέθηκα 
χαμένη μέσα στον επικίνδυνο και γοη- 
τευτικό κόσμο που δημιούργησε – και 
δεν ήθελα να φύγω ποτέ.

ΣΑΜΠΑ ΤΑΧΙΡ, συγγραφέας 
του μυθιστορήματος ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΑΧΤΕΣ
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Η Σκάρλετ Ντράγκνα δεν έχει φύγει ποτέ από το μικρο-
σκοπικό νησί όπου ζει με την αδελφή της, Τέλα. Όταν ο 

πανίσχυρος και σκληρός πατέρας τους της επιβάλλει να πα-
ντρευτεί, το όνειρο της Σκάρλετ να συμμετάσχει στο Κάραβαλ 
–το συναρπαστικό παιχνίδι που λαμβάνει χώρα μία φορά τον 
χρόνο– γκρεμίζεται.

Κι όμως η πρόσκληση που τόσα χρόνια ονειρεύεται επιτέ-
λους φτάνει. Και οι δυο αδελφές ξεκινούν για το παιχίδι. Μόνο 
που η Τέλα πέφτει θύμα απαγωγής από τον αρχηγό του Κά-
ραβαλ, τον Λέτζεντ. Ο λόγος είναι ότι η νεαρή κοπέλα αποτελεί 
το θέμα του φετινού Κάραβαλ, και όποιος τη βρει πρώτος θα 
είναι ο νικητής.

Η Σκάρλετ ξέρει ότι το Κάραβαλ δεν είναι αληθινό. Πρέπει 
όμως να εντοπίσει την Τέλα πριν οι πέντε νύχτες του παιχνιδιού 
τελειώσουν. Διαφορετικά θα θέσει σε λειτουργία ένα επικίνδυνο 
ντόμινο... 

Καλως ήλθατε στο 

Προσοχή μη σας παρασύρει. 

Η ΣΤΕΦΑΝΙ ΓΚΑΡΜΠΕΡ  
μεγάλωσε στη βόρεια Καλιφόρνια και 

διέθετε ανέκαθεν πείσμα και τρελή 

φαντασία. Όταν δε γράφει, διδάσκει 

δημιουργική γραφή και ονειρεύεται 

την επόμενη περιπέτειά της. Το ΚΑ-

ΡΑΒΑΛ, το πρώτο της μυθιστόρημα, 

έχει πουληθεί σε τριάντα δύο χώρες 

και έχει βρεθεί στις υψηλότερες θέσεις 

στις λίστες των ευπώλητων βιβλίων, 

ενώ ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη 

μεγάλη οθόνη. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα της συγγραφέως:  

http://stephaniegarberauthor.com
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