
Ο ΤΖΕΪΜΣ ΠΑΤΕΡΣΟΝ είναι ίσως  
ο πιο ευπώλητος συγγραφέας στον 

κόσμο, αφού τα βιβλία του έχουν πουλήσει 
περισσότερα από 375 εκατομμύρια αντίτυπα 

παγκοσμίως. Κέρδισε το Λογοτεχνικό 
Βραβείο για Εξαιρετική Προσφορά  

στην Αμερικανική Λογοτεχνική Κοινότητα 
από το Εθνικό Ίδρυμα Βιβλίων, ενώ κατέχει 

το ρεκόρ Γκίνες για τις περισσότερες 
φορές που βρέθηκε μυθιστόρημά του στην 
κορυφή της λίστας ευπώλητων βιβλίων της 
εφημερίδας The New York Times. Άοκνος 

υποστηρικτής της φιλαναγνωσίας και  
τoυ διαβάσματος, έχει δωρίσει εκατομμύρια 

δολάρια σε ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία  
και σχολικές βιβλιοθήκες. Επίσης έχει 
δωρίσει πάνω από ένα εκατομμύριο 

βιβλία σε φοιτητές και στρατιώτες, ενώ 
χρηματοδοτεί πάνω από τετρακόσιες 

υποτροφίες επιμόρφωσης καθηγητών σε 
είκοσι τέσσερα κολέγια και πανεπιστήμια. 

Σήμερα ζει στη Φλόριντα. Από τις Εκδόσεις
ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επίσης τα πρώτα

δύο βιβλία της σειράς ΜΑΞ ΑΪΝΣΤΑΪΝ,
τα τέσσερα βιβλία της σειράς

ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ και το 
βιβλίο ΒΡΟΜΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΦΟΣ.

www.jamespatterson.com

Ο ΚΡΙΣ ΓΚΡΑΜΠΕΝΣΤΑΪΝ είναι ευπώλητος 
συγγραφέας, με πολλά από τα βιβλία του  
να έχουν βρεθεί στην κορυφή της λίστας  

της εφημερίδας The New York Times.  
Έχει συνεργαστεί με τον Τζέιμς Πάτερσον  

σε αμέτρητες σειρές του για παιδιά  
και εφήβους. Ζει στη Νέα Υόρκη.

chrisgrabenstein.comK
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Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r

Από 11 ετών

H Μαξ Άινσταϊν δε θα γίνει ποτέ ένα συνηθισμένο 
12χρονο παιδί. Κι αυτό γιατί...

• Πηγαίνει στο σχολείο προσπαθεί να ξεφύγει από μια 
ομάδα κακών.
• Γνωρίζει τα πάντα για μιλά με τον Άλμπερτ Άινσταϊν.
• Περνά χρόνο με την οικογένειά της αναζητώντας 
πληροφορίες για τους γονείς της.
• Παίζει παιχνίδια σώζει τον κόσμο με τη βοήθεια των 
ιδιοφυών φίλων της.

Εντελώς ασυνήθιστα πράγματα –  
εκτός κι αν είσαι η Μαξ Άινσταϊν!

Τώρα η Μαξ και οι φίλοι της   
επιστρέφουν και έρχονται αντιμέτωποι  
με το μεγαλύτερο πρόβλημα που 
ανέλαβαν ποτέ: την παγκόσμια πείνα. 
Ενώ οι Μαχητές για την Αλλαγή 
καταπιάνονται με αυτό το τεράστιο 
ζήτημα, η Μαξ προσπαθεί επίσης  
να ξεφύγει απ’ τη μοχθηρή Κορπ και 
τον άσπονδο εχθρό της, τον δρα Ζιμ 
– και δεν είναι οι μόνοι που ψάχνουν 
τη Μαξ. Καθώς όλοι την καταδιώκουν, εκείνη 
ανακαλύπτει ότι ο Άινσταϊν είχε δημιουργήσει μια 
χρονομηχανή, η οποία ίσως να της δώσει στοιχεία 
για το παρελθόν της – το μακρινό παρελθόν της…

Η πρώτη και μοναδική παιδική σειρά 
περιπέτειας με την επίσημη έγκριση 
του Αρχείου Άλμπερτ Άινσταϊν!

ΤΖΕΪΜΣ ΠΑΤΕΡΣΟΝ
& ΚΡΊΣ ΓΚΡΑΜΠΕΝΣΤΑΪΝ
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* Μια περιπέτεια γεμάτη δράση 
και επιστημονικά καμώματα.

THE WALL STREET JOURNAL, 
για το βιβλίο ΜΑΞ ΑΪΝΣΤΑΪΝ 1

– ΔΙΑΝΟΙΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

* Αν σε ενδιαφέρουν η επιστήμη, 
τα μυστήρια ή/και οι θαρραλέες

ηρωίδες, τότε πρέπει  
να το διαβάσεις!

Τσέλσι Κλίντον, για το βιβλίο 
ΜΑΞ ΑΪΝΣΤΑΪΝ 1  

– ΔΙΑΝΟΙΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

* Το βιβλίο είναι εξαιρετικό!
Αστροναύτης Τίμοθι Πικ,  

για το βιβλίο ΜΑΞ ΑΪΝΣΤΑΪΝ 1  
– ΔΙΑΝΟΙΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
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ΒΙΒΛΙΟ 3ΒΙΒΛΙΟ 3

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

#1 New York Times 
best seller

Κυκλοφορεί σε 18 χώρες

Από 10 ετών

ΜΑΞΜΑΞ
ΑΪΝΣΤΑΪΝΑΪΝΣΤΑΪΝ

ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
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Μετάφραση: Ελένη Βρεττού
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ΑΪΝΣΤΑΪΝΑΪΝΣΤΑΪΝ

ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ



© Zero Point Ventures, LLC, 2020 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2022

Η ιστορία μέχρι τώρα…

Η Μαξ Άινσταϊν δεν είναι μια τυπική δωδεκάχρονη 
ιδιοφυΐα.

Χάκαρε το σύστημα υπολογιστών του Πανεπιστη-
μίου της Νέας Υόρκης προκειμένου να παρακολουθεί 
μαθήματα εκεί. Επινόησε εφευρέσεις για να βοηθήσει 
τους άστεγους με τους οποίους ζούσε.

Μιλά με τον ήρωά της, τον Άλμπερτ Άινσταϊν. 
(Εντάξει, αυτό συμβαίνει μόνο στη φαντασία της.)

Όμως όλα άλλαξαν όταν η Μαξ, ένα άστεγο ορφα-
νό που δε γνώρισε ποτέ τους γονείς της, προσλήφθη-
κε από μια μυστηριώδη οργάνωση γνωστή ως Ινστι-
τούτο των Μαχητών για την Αλλαγή! Η αποστολή τους: 
να λύσουν μερικά από τα δυσκολότερα προβλήματα 
του κόσμου χρησιμοποιώντας την επιστήμη. Ήταν αρ-
χηγός μιας ετερόκλητης ομάδας με νεαρές ιδιοφυΐες 
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απ’ όλο τον κόσμο όταν εφηύραν νέους τρόπους για να 
φέρουν τον ηλεκτρισμό στις πιο απομακρυσμένες πε-
ριοχές του πλανήτη και όταν καθάρισαν την παροχή 
νερού ενός ινδικού χωριού.

Ωστόσο, μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν καλό 
στον κόσμο μόνο αν η μοχθηρή ομάδα γνωστή ως Κορπ 
δε φτάσει πρώτη στη Μαξ και στους νέους της φίλους.

Γιατί θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να σταματήσουν 
τη Μαξ και την ομάδα της που μάχονται για το καλό.
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Πρόλογος

1921
Πρίνστον, Νιου Τζέρσι, ΗΠΑ

Το νεαρό ζευγάρι τοποθέτησε την κορούλα του σε ένα 
χαρτόκουτο επενδυμένο με μια απαλή, καφέ, φανελέ-
νια κουβέρτα.

«Κάτσε φρόνιμα», μουρμούρισε η μητέρα.
«Περιμένουμε έναν πολύ ξεχωριστό καλεσμένο σή-

μερα το βράδυ», πρόσθεσε ο πατέρας.
Η μητέρα έγνεψε καταφατικά. «Τον μέντορά μας! 

Αυτόν που τα ξεκίνησε όλα αυτά!»
Άνοιξε τα χέρια της, δείχνοντας την παράξενη συλ-

λογή από ηλεκτρονικά μηχανήματα και εργαστηρια-
κό εξοπλισμό που ήταν εγκατεστημένα στο υπόγειο 
του λιτού σπιτιού τους στην οδό Μπατλ, όχι μακριά 
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από τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου του Πρίν-
στον, όπου και οι δύο σύζυγοι ήταν διακεκριμένοι κα-
θηγητές.

Ως φυσικοί, ήταν εξαιρετικά δημιουργικοί και εφευ-
ρετικοί. Γι’ αυτόν τον λόγο οι δύο ιδιοφυΐες δημιούρ-
γησαν ένα παρκοκρέβατο για την κόρη τους από ένα 
χαρτόκουτο.

Το μωρό το λάτρευε. Χαμογέλασε, έβγαλε ένα γουρ-
γουρητό και βολεύτηκε στη χνουδωτή κουβέρτα της, 
βλέποντας τους γονείς της να πηγαινοέρχονται βιαστι-
κά στο δωμάτιο. Περιέστρεφαν καντράν, χτυπούσαν 
κουμπιά και έβαζαν μοχλούς σε κατακόρυφη θέση – 
δημιουργώντας μια πολύχρωμη σειρά από φωτάκια που 
αναβόσβηναν.

Το μωρό άφησε μια κραυγή κι ένωσε τα παχουλά 
χεράκια του. Κοιτούσε επίμονα τα φωτάκια που ανα-
βόσβηναν.

Σύντομα, ολόκληρο το υπόγειο άρχισε να βουίζει.
«Υποψιάζομαι ότι ο καθηγητής Άινσταϊν θα εντυ-

πωσιαστεί», είπε ο πατέρας.
«Το ελπίζω», είπε η μητέρα. «Άλλωστε, αυτός ήταν 

η έμπνευση για το πείραμά μας. Όλα αυτά οφείλονται 
σ’ εκείνον».

Παλιότερα, όταν οι λαμπροί αυτοί γονείς ήταν με-
ταπτυχιακοί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον 
(δύο απ’ τους νεότερους που υπήρξαν ποτέ, επειδή θεω-
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ρούνταν και οι δύο παιδιά θαύματα), είχαν ακούσει τον 
διακεκριμένο Άλμπερτ Άινσταϊν να δίνει μια διάλεξη 
για τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας. Από τότε δού-
λευαν πάνω στις πρακτικές εφαρμογές της.

Η βοή από τις περιστρεφόμενες μαγνητοηλεκτρικές 
συσκευές στο υπόγειο ήταν τώρα τόσο δυνατή, που το 
ζευγάρι παραλίγο να μην ακούσει το κουδούνι που 
χτυπούσε στον επάνω όροφο.

«Αυτός είναι!» αναφώνησε ο πατέρας. «Έφτασε. Ο 
καθηγητής Άινσταϊν αυτοπροσώπως!»

«Θυμήθηκες να φέρεις το κέικ πορτοκαλιού και 
φράουλες;» ρώτησε η μητέρα καθώς και οι δύο έσπευ-
δαν στην ξύλινη σκάλα του υπογείου.

«Ναι, καλή μου. Θα χρειαστεί να χτυπήσουμε τη σα-
ντιγί…»

«Μπορούμε να το κάνουμε μετά την επίδειξή μας!»
Ανέβηκαν βιαστικά τα σκαλιά για να υποδεχτούν 

τον καλεσμένο τους, αφήνοντας το μωρό τους μόνο στο 
υπόγειο, υπνωτισμένο από όλους τους παράξενους 
ήχους και το λαμπερό ουράνιο τόξο από φωτάκια που 
αναβόσβηναν.

Εκείνο βγήκε μπουσουλώντας απ’ το χαρτόκουτο 
και διέσχισε το κρύο τσιμεντένιο πάτωμα, το οποίο 
έδειχνε να γίνεται όλο και πιο κρύο καθώς εμφανί-
στηκε πάγος στην εσωτερική πλευρά των παραθύρων 
του υπογείου.
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Το μωρό σύρθηκε γρήγορα γύρω από στοίβες ξύλι-
νων καφασιών και κίνησε κατευθείαν προς μια ανοι-
χτή βαλίτσα.

Στο ανοιχτό κάλυμμά της ήταν κολλημένη μια γυα-
λιστερή φωτογραφία ενός άντρα με αστεία, φουντωτά 
μαλλιά. Το αστραφτερό πορτρέτο αντανακλούσε τα εκ-
θαμβωτικά φωτάκια κι έκανε το μωρό να πλησιάσει. 
Απ’ τη βαλίτσα εξείχε και κάποιου είδους επιστημο-
νική διατριβή. Το μωρό, εννοείται, δεν μπορούσε να 
διαβάσει τι έγραφε. Το μόνο που ήθελε ήταν ν’ απλώ-
σει το χέρι και να αγγίξει όλα τα λαμπερά φωτάκια που 
αναβόσβηναν και χόρευαν πάνω στο φιλικό πρόσωπο 
του ασπρομάλλη ηλικιωμένου άντρα.

Οι σωλήνες νερού στο ταβάνι του υπογείου έτριξαν 
και τραντάχτηκαν καθώς πάγωναν.

Τα παράθυρα ήταν τώρα καλυμμένα με έξι εκατο-
στά πάγου.

Το μωρό μπορούσε να δει τα χνότα του.
Ξαφνικά εμφανίστηκε μια λάμψη εκτυφλωτικού 

λευκού φωτός. Μια αστραπή εσωτερικού χώρου.
Ο θόρυβος σταμάτησε.
Το κρύο εξαφανίστηκε.
Και ο κόσμος του μωρού δε θα ήταν ποτέ ξανά ο 

ίδιος.
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Παρόν 
Λονδίνο, Αγγλία
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1

Η Μαξ Άινσταϊν διέσχιζε την ομίχλη του Λονδίνου, 
με την ανοιχτή καμπαρντίνα της να χτυπά πίσω 

της σαν κάπα υπερήρωα.
Τα σγουρά κόκκινα μαλλιά της, που θύμιζαν σφουγ-

γαρίστρα, ήταν ακόμα πιο κατσαρά απ’ ό,τι συνήθως 
γιατί, όπως ήξερε, η χημεία των ανθρώπινων μαλλιών 
τα έκανε ευαίσθητα σε αλλαγές στην ποσότητα του 
υδρογόνου που υπήρχε στον αέρα και αυτό, φυσικά, 
συνδεόταν άμεσα με την υγρασία, γιατί όλο αυτό το 
ομιχλώδες, αερομεταφερόμενο νερό αποτελούνταν από 
δύο άτομα υδρογόνου ανά μόριο.

Η σκέψη της χημείας των μαλλιών της κράτησε το 
μυαλό της απασχολημένο. Για περίπου δύο δευτερό-
λεπτα.

Έπειτα η Μαξ βαρέθηκε ξανά.
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Βρισκόταν στο Λονδίνο περιμένοντας με ανυπομο-
νησία την επόμενη αποστολή του Ινστιτούτου των Μα-
χητών για την Αλλαγή απ’ τον ευεργέτη του προγράμ-
ματος, Μπέντζαμιν Φράνκλιν Αμπερκρόμπι, τον οποίο 
η Μαξ φώναζε απλώς Μπεν. Παρόλο που ήταν απει-
ροεκατομμυριούχος, ήταν μόλις δύο χρόνια μεγαλύτε-
ρος απ’ τη Μαξ. Ήταν επίσης υπερβολικά χαριτωμέ-
νος. Κι εκείνη ενέκρινε ιδιαίτερα τον τρόπο με τον 
οποίο ξόδευε τα χρήματά του – χρηματοδοτούσε μια 
ομάδα από παιδιά ιδιοφυΐες για να αντιμετωπίζουν τα 
προβλήματα του κόσμου χωρίς καμία παρέμβαση από 
κυβερνήσεις. Δεν ήταν φοβερό;

Η Μαξ σκέφτηκε τον Μπεν για περίπου ένα νανο-
δευτερόλεπτο κι έπειτα επέστρεψε στη βαρεμάρα και 
την απογοήτευση επειδή ο Πρώτος Νόμος της Κίνη-
σης του Νεύτωνα, που μερικές φορές λέγεται Νόμος 
της Αδράνειας, δε φαινόταν ποτέ να ισχύει για τη δω-
δεκάχρονη Μαξ Άινσταϊν. Ο Νεύτωνας όρισε ότι ένα 
αντικείμενο που βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας πα-
ραμένει σε ηρεμία, ενώ ένα αντικείμενο σε κίνηση πα-
ραμένει σε κίνηση.

Ποιο ήταν το πρόβλημα; Η Μαξ Άινσταϊν δεν ήξε-
ρε πώς να μείνει αδρανής. Λαχταρούσε τη δράση. Τη 
συνεχή κίνηση προς τα εμπρός. Η αδράνεια απλώς δεν 
της ταίριαζε.

Η σκέψη της έτρεξε στην απόφασή της να μη φο-
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ρέσει πλεκτό καπέλο ενώ τριγυρνούσε στο Λονδίνο – 
κάτι σαν μεταμφίεση για να κρύψει το ατημέλητο κου-
βάρι που σχημάτιζαν οι κόκκινες μπούκλες της, γιατί 
τα μαλλιά της λειτουργούσαν σαν φάρος που θα τρα-
βούσε οποιονδήποτε καταχθόνιο κακό ο οποίος ίσως 
να την έψαχνε.

Και όντως την έψαχναν.
Μια σκοτεινή ομάδα, που αυτοαποκαλούνταν Κορπ, 

ενδιαφερόταν πολύ να στρατολογήσει τη Μαξ και το 
εξαιρετικά υψηλό IQ της προκειμένου να αλλάξει 
πλευρά και να δουλεύει για την ομάδα τους. Ακόμα κι 
αν αυτό σήμαινε πως θα την απήγαν. Ευτυχώς, ο συ-
γκάτοικος της Μαξ στο Λονδίνο, που δούλευε για τους 
κακοποιούς προτού αλλάξει ριζικά στάση, τη συμβού-
λεψε ότι, σύμφωνα με το εκτεταμένο δίκτυο απόρρη-
των επαφών του: «Η Κορπ δεν έχει ιδέα ότι οποιοσδή-
ποτε από εμάς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο, 
Αγγλία».

Ο Λίο, ο συγκάτοικός της, το αποκαλούσε πάντα 
«Λονδίνο, Αγγλία» παρόλο που κανείς άλλος δεν το 
έκανε. Είχε αυτή την παραξενιά.

Έχοντας τη διαβεβαίωση του Λίο ότι θα ήταν ασφα-
λής, η Μαξ αποφάσισε να κάνει κάτι ώστε ο χρόνος ανα-
μονής της στο Λονδίνο να μην της φαίνεται χάσιμο χρό-
νου. Θα τολμούσε να βγει από το στενόχωρο δωμάτιό 
της (αυτό που οι Λονδρέζοι αποκαλούσαν διαμέρισμα) 
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σε κάποιον ξενώνα (επιλογή του Μπεν) και να επι-
σκεφτεί όλα τα σημεία της πόλης που είχε επισκε-
φτεί και ο ήρωάς της, ο Άλμπερτ Άινσταϊν, όταν ήταν 
στο Λονδίνο. Θα βρισκόταν στον ίδιο χώρο, αν και όχι 
στην ίδια εποχή, που είχε βρεθεί αυτή η σπουδαία 
ιδιοφυΐα. Η Μαξ σκέφτηκε ότι ίσως αυτό να τους 
έφερνε κατά κάποιο τρόπο πιο κοντά. Ακόμη και αν 
αυτό δε γινόταν, οι εμπειρίες που θα αποκτούσε θα 
ήταν διασκεδαστικές και εκπαιδευτικές. Και όπως 
είπε ο δρ Άινσταϊν: «Η μόνη πηγή γνώσης είναι η 
εμπειρία».

Η Μαξ λαχταρούσε να βιώνει τουλάχιστον ένα νέο 
πράγμα κάθε μέρα.

Γι’ αυτό βάδιζε μέσα στην ομίχλη, κατευθυνόμενη 
προς κάποιο μέρος όπου δεν είχε ξαναπάει ποτέ: το 
Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ. Βρισκόταν στην περιοχή του νό-
τιου Κένσινγκτον, τα εγκαίνιά του έγιναν από τη βα-
σίλισσα Βικτόρια το 1871 και ονομάστηκε έτσι στη μνή-
μη του συζύγου της, του πρίγκιπα Αλβέρτου. Φιλοξε-
νούσε κάθε χρόνο σχεδόν τετρακόσιες παραστάσεις, 
κάθε είδους, από συναυλίες ροκ και ποπ μέχρι κλασι-
κής μουσικής, μπαλέτο και τελετές βράβευσης. Ανά-
μεσα στα ξακουστά ονόματα της ιστορίας του που τι-
μήθηκαν με αστέρια και εγχαράξεις περιμετρικά της 
εξωτερικής πλευράς του κτιρίου συμπεριλαμβάνονταν 
η Αντέλ, ο Έρικ Κλάπτον, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο Μο-
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χάμεντ Άλι και, φυσικά, κοντά στην είσοδο 5, ο Άλ-
μπερτ Άινσταϊν.

Εκείνο το βράδυ θα γινόταν μια συναυλία, αλλά η 
Μαξ δεν είχε εισιτήριο.

Όμως δεν πίστευε ότι θα χρειαζόταν εισιτήριο για 
να μπει.

Γιατί είχε κάτι το οποίο ήταν σίγουρη ότι θα γινό-
ταν η μυστική άδεια εισόδου της που θα της έδινε πρό-
σβαση παντού.
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Ο Άινσταϊν είπε κάποτε ότι «η πραγματικότητα είναι 
απλώς μια ψευδαίσθηση, αν και είναι πολύ επίμο-

νη ψευδαίσθηση».
Οπότε η Μαξ είχε αποφασίσει να δημιουργήσει τη 

δική της ψευδαίσθηση για την πραγματικότητα. Γι’ αυ-
τό κουβαλούσε μια άδεια θήκη για βιολί, η οποία ήταν 
επίσης ένας μικρός φόρος τιμής στον ήρωά της. Ο Άλ-
μπερτ Άινσταϊν άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα βιο-
λιού όταν ήταν έξι χρόνων και συνέχισε να παίζει σε 
όλη του τη ζωή. Ονόμασε το βιολί του «Λίνα» κι έπαι-
ζε θαυμάσια τις σονάτες του Μότσαρτ. Η μουσική, εί-
πε, τον βοηθούσε όταν σκεφτόταν τις θεωρίες του ή 
όταν δούλευε ένα νοητικό πείραμα.

Τώρα η Μαξ ήλπιζε ότι η μουσική θα τη βοηθούσε 
να τρυπώσει κρυφά στο Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ.
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«Με συγχωρείτε», είπε στον πρώτο φύλακα που εί-
δε. «Πού είναι η είσοδος για τους μουσικούς;»

Κούνησε τη θήκη του βιολιού για να βεβαιωθεί ότι 
ο φρουρός την είχε προσέξει.

«Στην είσοδο για τα παρασκήνια. Θα τη βρεις αφού 
στρίψεις σ’ εκείνη τη γωνία, μετά την πόρτα νούμερο 
ένα. Δε γίνεται να σου ξεφύγει. Γεια χαρά».

«Ευχαριστώ!» Η Μαξ δεν ένιωσε ένοχη που ξεγέ-
λασε τον φρουρό. Δεν είπε ποτέ ότι ήταν μουσικός. Τον 
άφησε απλώς να δημιουργήσει από μόνος του τη συ-
γκεκριμένη ψευδαίσθηση της πραγματικότητας και ού-
τε καν χρειάστηκε να επιμείνει ιδιαίτερα.

Η είσοδος για τα παρασκήνια επέτρεψε στη Μαξ να 
παρακάμψει τα πλήθη που σχημάτιζαν ουρές στην κε-
ντρική είσοδο και, φυσικά, τους ελεγκτές εισιτηρίων. Συ-
μπεριφερόταν σαν να ήξερε τι έκανε και, σε χρόνο μη-
δέν, βρέθηκε να στέκεται στα θεοσκότεινα παρασκήνια.

«Εδώ στεκόταν ο Άινσταϊν», είπε στον εαυτό της.
«Όχι, ήμουν λίγο πιο αριστερά», απάντησε ο Άινσταϊν.
Ο Άινσταϊν δε βρισκόταν πραγματικά εκεί. Αυτό ήταν 

απλώς κάτι που έκανε η Μαξ πού και πού. Έκανε υπέ-
ροχες, ανείπωτες συζητήσεις με τον Άινσταϊν στο μυα-
λό της. Για εκείνη, ο Άινσταϊν δεν ήταν απλώς μια πα-
γκοσμίου φήμης ιδιοφυΐα – ήταν ένας διασκεδαστικός 
παππούς με απίστευτη αίσθηση του χιούμορ.

Όμως, το ότι στεκόταν ακριβώς στο σημείο (ή κο-
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ντά στο σημείο) όπου στις 3 Οκτωβρίου 1933 στεκό-
ταν το ίνδαλμά της την έκανε ν’ ανατριχιάζει. Εκείνη 
τη νύχτα, ο καθηγητής Άινσταϊν μίλησε σε μια ασφυ-
κτικά γεμάτη αίθουσα για τους φόβους του γύρω 
απ’ την επερχόμενη κρίση στην Ευρώπη, όπου ο Αδόλ-
φος Χίτλερ και ο φασισμός ήταν σε άνοδο. Ήταν έξι 
χρόνια πριν από τον Β́  Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά για 
τον Άινσταϊν και άλλους Εβραίους που ζούσαν στη 
Γερμανία ο τρόμος ήταν ήδη πραγματικότητα.

Το να βρίσκεται στον ίδιο χώρο όπου άλλοτε είχε 
βρεθεί ο Άινσταϊν έκανε τη Μαξ να σκέφτεται να ψά-
ξει για μια πτυχή στα όρια του χώρου και του χρόνου. 
Δε θα ήταν υπέροχο να διέσχιζε αυτή την πτυχή και 
να γύριζε πίσω στον χρόνο για να συναντήσει τον ήρωά 
της; Εκείνος βρισκόταν εδώ τότε. Αυτή βρισκόταν εδώ 
τώρα. Μακάρι να μπορούσαν τα χρονοδιαγράμματά τους 
με κάποιο τρόπο να συμπέσουν και να διασταυρωθούν!

Ίσως τότε να μπορούσαν να βρουν μαζί άλλη μια 
πτυχή στον χρόνο και με ένα άλμα να πήγαιναν στο 
μέλλον, ώστε να δει η Μαξ τι της επιφύλασσε. Ή ίσως 
ο δρ Άινσταϊν να μπορούσε να της δείξει πώς να ταξι-
δέψει δώδεκα χρόνια πίσω στον χρόνο ώστε να κατα-
φέρει επιτέλους να ανακαλύψει ποιοι ήταν οι γονείς της.

Η Μαξ ήταν ορφανή, απ’ όσο φαινόταν, για όλη της 
τη ζωή. Είχε κάποιες αμυδρές αναμνήσεις απ’ τους γο-
νείς της. Όμως ήταν συγκεχυμένες. Από εκείνες τις 



26 ΤΖΕΪΜΣ ΠΑΤΕΡΣΟΝ

© Zero Point Ventures, LLC, 2020 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2022

γκρίζες και θολές που σχεδόν –αλλά όχι εντελώς– ανα-
καλείς απ’ τον καιρό που ήσουν στην κούνια.

Ακόμα και αν ο δρ Άινσταϊν δεν μπορούσε να τα 
κάνει όλα αυτά, η Μαξ θα μπορούσε τουλάχιστον να 
τον προειδοποιήσει για τους Ναζί κυνηγούς επικηρυγ-
μένων που τον παρακολουθούσαν κατά την επίσκεψή 
του στο Λονδίνο το 1933.

«Το διάβασα», είπε στον φανταστικό της Άινσταϊν. 
«Υπήρχε σχέδιο να σε δολοφονήσουν όσο ήσουν εδώ».

«Αχά», απάντησε ο Άινσταϊν που βρισκόταν στο 
μυαλό της, «όμως δεν ήταν και πολύ καλό σχέδιο, έτσι 
δεν είναι; Επέζησα μέχρι το 1955! Και δεν το βρίσκεις 
ωραίο ότι αποκάλεσαν αυτό το μέρος Ρόγιαλ Άλμπερτ 
Χολ; Ήταν πολύ ευγενικό από μέρους τους να του δώ-
σουν το όνομά μου».

Η Μαξ χαμογέλασε. Της άρεσε όταν ο Άινσταϊν στο 
μυαλό της έκανε κάποιο από τα κρύα αστεία του. 
Έμοιαζε τότε ακόμα περισσότερο με παππού, κάτι που 
η ίδια δεν είχε ποτέ.

«Συνεχίζουν να σε ακολουθούν κακοί άνθρωποι, 
Μαξίν;» ρώτησε ο Άινσταϊν.

«Ναι. Τα τσιράκια της Κορπ. Αλλά μην ανησυχείς 
– δεν είναι εδώ στο Λονδίνο».

Και, φυσικά, τη στιγμή που το είπε, δύο γεροδεμέ-
νοι άντρες ντυμένοι στα μαύρα βγήκαν απ’ τις σκιές 
και κίνησαν προς το μέρος της.
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– και δεν είναι οι μόνοι που ψάχνουν 
τη Μαξ. Καθώς όλοι την καταδιώκουν, εκείνη 
ανακαλύπτει ότι ο Άινσταϊν είχε δημιουργήσει μια 
χρονομηχανή, η οποία ίσως να της δώσει στοιχεία 
για το παρελθόν της – το μακρινό παρελθόν της…

Η πρώτη και μοναδική παιδική σειρά 
περιπέτειας με την επίσημη έγκριση 
του Αρχείου Άλμπερτ Άινσταϊν!

ΤΖΕΪΜΣ ΠΑΤΕΡΣΟΝ
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* Μια περιπέτεια γεμάτη δράση 
και επιστημονικά καμώματα.

THE WALL STREET JOURNAL, 
για το βιβλίο ΜΑΞ ΑΪΝΣΤΑΪΝ 1

– ΔΙΑΝΟΙΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

* Αν σε ενδιαφέρουν η επιστήμη, 
τα μυστήρια ή/και οι θαρραλέες

ηρωίδες, τότε πρέπει  
να το διαβάσεις!

Τσέλσι Κλίντον, για το βιβλίο 
ΜΑΞ ΑΪΝΣΤΑΪΝ 1  

– ΔΙΑΝΟΙΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

* Το βιβλίο είναι εξαιρετικό!
Αστροναύτης Τίμοθι Πικ,  

για το βιβλίο ΜΑΞ ΑΪΝΣΤΑΪΝ 1  
– ΔΙΑΝΟΙΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
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#1 New York Times 
best seller

Κυκλοφορεί σε 18 χώρες

Από 10 ετών
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