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Μετάφραση: Χαρά Γιαννακοπούλου 

Σελίδες: 304, Διαστάσεις: 14Χ21, Τιμή: 14 ευρώ, ΙSBN: 978-960-219-317-4 
 

«ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ» είναι το μότο που συνοδεύει την Κάλι Γούντλαντ στο 
δεύτερο επεισόδιο της συναρπαστικής περιπέτειάς της, με φόντο έναν κόσμο δυστοπικό, που 
όμως δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα…  

ENDERS: Το δεύτερο βιβλίο της σειράς που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 30 γλώσσες, 
έγινε best seller παγκοσμίως και απέκτησε και στην Ελλάδα φανατικό αναγνωστικό κοινό. 

Οι Εκλεκτοί Προορισμοί είναι πλέον παρελθόν κι όμως οι περιπέτειες των Στάρτερς δεν έχουν 
τέλος. Αυτή τη φορά κάποιοι καταδιώκουν εφήβους με τσιπάκια εμφυτευμένα στον εγκέφαλό 
τους, όπως είναι η Κάλι και ο Μάικλ, με στόχο να πειραματιστούν,ώστε να τους ελέγχουν και 
να τους χειραγωγούν. Μετά την καταστροφή της Τράπεζας Σώματος, η Κάλι δεν είναι πια 
αναγκασμένη να νοικιάζει το σώμα της σε τρομακτικούς Έντερς, όμως εκείνοι έχουν ακόμα 
πρόσβαση στο μυαλό της και τη βάζουν να κάνει πράγματα που δε θέλει, όπως να πληγώνει 
κάποιον που αγαπά. 



Η λύση είναι μονόδρομος: η Κάλι πρέπει να βρει τον άνθρωπο που θα της αφαιρέσει το 
τσιπάκι. Αν απαλλαγεί όμως από το τσιπάκι της, τότε θα σιγήσει και η φωνή μες στο κεφάλι 
της, μια φωνή που ίσως ανήκει στον πατέρα της. Παράλληλα την επισκέπτονται διάφορες 
αναμνήσεις της Έλενας, της πρώην ενοικιάστριάς της, ενώ ο Γέρος έχει επιστρέψει, γεμίζοντάς 
την τρόμο. Ποιος είναι αληθινός και ποιος μασκαρεμένος σε εφηβικό σώμα; 

Κανείς δε φαίνεται να είναι αυτός που δείχνει, ούτε καν ο ίδιος ο Γέρος. Αποφασισμένη ν’ 
ανακαλύψει την ταυτότητά του και με την ελπίδα πως θα σώσει τον εαυτό της και το μικρό της 
αδερφό, η Κάλι είναι έτοιμη να παλέψει για την αλήθεια. Να παλέψει μέχρι θανάτου. 

 

Η  Λ Ι Σ Α  Π Ρ Α Ϊ Σ ζει στη Νότια Καλιφόρνια. Σπούδασε φωτογραφία και την τέχνη της 
γραφής, αλλά ο περίπλους του πλανήτη ήταν γι’ αυτή ο μεγαλύτερος δάσκαλος. Όταν 
καταπιάστηκε με το γράψιμο, διαπίστωσε ότι τα πιο εκπληκτικά ταξίδια είναι αυτά που 
πλάθει με τη φαντασία της. Ο πρώτος τόμος της σειράς με τον τίτλο Starters, που είναι το 
πρώτο της μυθιστόρημα, έγινε best seller παγκοσμίως καθώς κυκλοφορεί σε περισσότερες 
από τριάντα χώρες. Υποψήφιο για το βραβείο καλύτερου νεανικού μυθιστορήματος YALSA, το 
βιβλίο βρέθηκε στην κορυφή των ευπώλητων στα μεγάλα βιβλιοπωλεία της Αμερικής και της 
Ευρώπης, ενώ συγκαταλέγεται στις λίστες των δέκα καλύτερων βιβλίων της χρονιάς στο 
Amazon.  

 
Το μελλοντολογικό κομμάτι του STARTERS πατάει πάνω σε 
σύγχρονα ζητήματα (εκμετάλλευση των νέων, βιοτεχνολογία, 
ομορφιά, σχέσεις κ.ά.) και παρουσιάζει συγκρούσεις και 
προβληματισμούς χωρίς να προωθεί διδακτικά κάποιες «ηθικές 
στάσεις». […] Μυθιστορήματα όπως το STARTERS διαβάζονται στο 
εξωτερικό σε σχολεία ή σε λέσχες ανάγνωσης νέων. Τα 
περισσότερα συνοδεύονται από Οδηγούς Ανάγνωσης. 

Μαρίζα Ντεκάστρο,  www.oanagnostis.gr 
 

Το μυθιστόρημα της Πράις κραυγάζει κατά του πολέμου.[...] 
Σελίδες συναρπαστικές, με ταραχώδη και εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα πλοκή, που, εκτός όλων των άλλων, μιλούν για την 
εμμονή, ουκ ολίγων, στην αιώνια νιότη, στην αφθαρσία και στην 
ομορφιά, όποιο κι αν είναι το τίμημα για την απόκτησή τους.  

         Ελένη Σαραντίτη, diastixo.gr 
 

Ένα ανάγνωσμα υψίστης αναγνωστικής απόλαυσης. 
 Ελένη Γκίκα, www.diavasame.gr 
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