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#1 New York Times 
best seller

Κυκλοφορεί σε 18 χώρες

Η Μαξ Άινσταϊν δεν είναι μια συνηθισμένη ιδιοφυΐα. 
Παραβιάζει το σύστημα υπολογιστών του Πανεπιστημίου 

της Νέας Υόρκης προκειμένου να μπορεί 
να παρακολουθεί μαθήματα. εφευρίσκει  
διάφορα για να βοηθήσει τους αστέγους  
και συνομιλεί με τον Άλμπερτ Άινσταϊν!  

(Εντάξει, αυτό το τελευταίο με τη φαντασία της.)

Όμως, τα πάντα αλλάζουν όταν η Μαξ προσλαμβάνεται 
από μια μυστηριώδη οργάνωση, αποστολή της οποίας 

είναι να λύσει κάποια από τα δυσκολότερα προβλήματα 
του κόσμου μέσω της επιστήμης. Η Μαξ μαζί με άλλα 
χαρισματικά παιδιά από όλο τον κόσμο προσπαθούν  

να ανακαλύψουν νέους τρόπους για να τροφοδοτήσουν 
με ενέργεια και την πιο απομονωμένη γωνιά  

του πλανήτη. Αλλά το σχέδιό τους θα αποτύχει  
αν η Μαξ Άινσταϊν πέσει στα χέρια του μοχθηρού 

διοικητικού συμβουλίου της Κορπ…

* Μια περιπέτεια γεμάτη δράση 
και επιστημονικά καμώματα.

THE WALL STREET JOURNAL

* Μια διασκεδαστική και 
προσεγμένη εξερεύνηση της 

επιμονής, της φιλίας, της 
δημιουργικότητας και της 

ταυτότητας… μια ολοζώντανη και 
πανέξυπνα δοσμένη αρχή σειράς.

PUBLISHERS WEEKLY

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

ηρωίδες, τότε πρέπει  
να το διαβάσεις!
Τσέλσι Κλίντον
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Πόσα παιδιά χρειάζονται 
για να σώσουν τον κόσμο;

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 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 τέσσερα βιβλία της σειράς του  

Οι κυνηγοί του θησαυρού όπως 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 New York Times. Έχει 

συνεργαστεί με τον Τζέιμς Πάτερσον σε 
αμέτρητες σειρές του για παιδιά και εφήβους. 

Ζει στη Νέα Υόρκη.
chrisgrabenstein.com
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Στα παιδιά που θα κληρονομήσουν 
τη γη και θα την κάνουν πολύ καλύτερο 

τόπο από ό,τι εμείς.

Τζ. Π. και Κ. Γκ.
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Μια μπόχα από κοπριά αλόγων έκανε τη Μαξ Άιν-
σταϊν να ξυπνήσει απότομα. 

«Φυσικά!»
Παρά το τσουχτερό κρύο, πέταξε στο πλάι την κου-

βέρτα της και σηκώθηκε άρον άρον από το κρεβάτι. 
Βέβαια, δεν ήταν ακριβώς κρεβάτι, αλλά ένα λεκια-
σμένο στρώμα, με γρόμπους και σκισμένες ραφές. 
Όμως, δεν είχε σημασία. Οι ιδέες έρχονταν σε οποιο-
δήποτε μέρος ήθελαν.

Έτρεξε στον σκοτεινό διάδρομο. Το ξύλινο πάτωμα 
–φθαρμένα δοκάρια διασταυρωμένα με χοντροκομμέ-
νες σανίδες– έτριζε κι έτρεμε με κάθε της βήμα. Τα 
κόκκινα μαλλιά της θύμιζαν έναν θάμνο από ατίθα-
σες μπούκλες. Πάντα θύμιζαν έναν θάμνο από ατίθα-
σες μπούκλες.
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Η Μαξ χτύπησε δυνατά μια στραβή πόρτα που κρε-
μόταν σε σκουριασμένους μεντεσέδες. 

«Κύριε Κένεντι;» Χτύπησε ξανά. «Κύριε Κένεντι;»
«Τι στην…» μουρμούρισε μια νυσταγμένη φωνή. 

«Μαξ; Είσαι καλά;»
Για τη Μαξ η ερώτηση αυτή ισοδυναμούσε με την 

άδεια να μπει στο διαμέρισμα του κυρίου Κένεντι. 
Ανοίγοντας την ξεχαρβαλωμένη πόρτα, κυριολεκτικά 
χύμηξε μέσα.

«Είμαι καλά, κύριε Κένεντι. Μπορώ να πω, καλύ-
τερα κι από καλά! Σκέφτηκα κάτι σπουδαίο! Τουλά-
χιστον, έτσι πιστεύω. Πάντως είναι αληθινά ενδιαφέ-
ρον. Η ιδέα μου θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Εί-
ναι αυτό που ο κύριος Άλμπερτ Άινσταϊν θα αποκα-
λούσε “στιγμή της επιφοίτησης”».

«Μαξίν;»
«Μάλιστα, κύριε Κένεντι;»
«Είναι έξι το πρωί, κορίτσι μου».
«Αλήθεια; Συγγνώμη για την ακατάλληλη ώρα. Αλ-

λά οι εμπνεύσεις είναι πάντα απρόβλεπτες, σωστά;»
«Ισχύει. Κυρίως για σένα, αν μη τι άλλο…»
Η Μαξ φορούσε ένα φθαρμένο στρατιωτικό αμπέ-

χονο πάνω από το ξεχειλωμένο πουλόβερ της. Τον 
τελευταίο καιρό κοιμόταν μ’ εκείνο το πουλόβερ κά-
τω από την τρύπια κουβέρτα της, επειδή στο υποτι-
θέμενο υπνοδωμάτιό της επικρατούσε αρκτικό ψύ-
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χος, ακριβώς φυσικά όπως και στου κυρίου Κένεντι. 
Ο ψηλός, γεροδεμένος μαύρος άντρας με τις γκρί-

ζες τούφες στα μαλλιά σηκώθηκε αργά από το κρεβά-
τι. Τρίβοντας τα μάτια του, φόρεσε τις αυτοσχέδιες πα-
ντόφλες που είχε σκαρώσει από κομμάτια χαρτονιών 
και παλιές εφημερίδες.

«Μισό λεπτό», μουρμούρισε. «Πρέπει να βάλω τις 
παντόφλες μου, γιατί…»

«Γιατί το πάτωμα είναι παγωμένο», αποτελείωσε τη 
φράση η Μαξ.

«Τι;»
«Πρέπει να φτιάχνετε αυτές τις παντόφλες κάθε 

πρωί, επειδή το πάτωμα είναι κρύο, σωστά;»
«Μαξίν… Κοιμόμαστε, ακάλεστοι, πάνω από έναν 

στάβλο αλόγων. Φυσικά το δάπεδο είναι κρύο. Και, σε 
περίπτωση που δεν το έχεις καταλάβει, το μέρος δεν 
έχει και την καλύτερη μυρωδιά».

Η Μαξ, ο κύριος Κένεντι και περίπου ακόμα έξι 
άστεγοι ήταν εκείνο που οι άνθρωποι της Νέας Υόρ-
κης αποκαλούσαν «καταληψίες». Πράγμα που σήμαι-
νε ότι ζούσαν χωρίς να πληρώνουν στα άδεια πατώ-
ματα πάνω από έναν στάβλο αλόγων. Οι πρώτοι δύο 
όροφοι του κτιρίου στέγαζαν έναν χώρο στάθμευσης 
για τις άμαξες του Σέντραλ Παρκ και τα άλογα που τις 
έσερναν. Οι υπόλοιποι τρεις όροφοι; Ο ιδιοκτήτης πί-
στευε ότι ήταν κενοί. 
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«Έρχεται ο χειμώνας, κύριε Κένεντι. Δεν έχουμε 
κεντρική θέρμανση εδώ».

«Πολύ σωστά. Ξέρεις γιατί; Επειδή δεν πληρώνου-
με νοίκι, Μαξ!»

«Όπως και να ’χει, τις επόμενες εβδομάδες τα πα-
τώματα θα κρυώσουν ακόμα περισσότερο. Σύντομα, 
μπορεί να πεθάνουμε όλοι από το κρύο. Ακόμα κι αν 
σανιδώσουμε τα παράθυρα…»

«Δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι τέτοιο», τη διέκο-
ψε ο κύριος Κένεντι. «Χρειαζόμαστε τον καθαρό αέ-
ρα. Με όλη αυτή την κοπριά των αλόγων από κάτω, η 
μυρωδιά…»

«Ακριβώς! Γι’ αυτό ήθελα να σας μιλήσω. Η σπου-
δαία ιδέα μου είναι… η κοπριά των αλόγων!»
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Είναι απλούστατο, κύριε Κένεντι», είπε η Μαξ. 
Πλησιάζοντας τον ξεφλουδισμένο τοίχο, βρήκε 

ένα σημείο που δεν ήταν γεμάτο γκράφιτι. 
Βγάζοντας ένα χοντρό κομμάτι κιμωλία από την 

τσέπη του χαχόλικου πουλόβερ της, άρχισε να σχε-
διάζει στον τοίχο χρησιμοποιώντας τον σαν πίνακα.

«Ακούστε με σας παρακαλώ. Προσπαθήστε να δεί-
τε με τα δικά μου μάτια».

Η Μαξ, που της άρεσε να σχεδιάζει σε ένα παλιό 
μπλοκ ζωγραφικής που είχε σώσει από τα σκουπίδια, 
χάραξε με την κιμωλία ένα σωρό στρογγυλά σχήματα 
που ανάδιναν βρομιά. Τα ονόμασε: «κοπριά/βιολογι-
κό καύσιμο».

«Προκειμένου να έχουμε ζέστη τον χειμώνα που 
έρχεται, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να 
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κανονίσουμε μια συνάντηση με τον κύριο Σάμι Μονκ».
«Τον ιδιοκτήτη του κτιρίου;» ρώτησε θορυβημένος 

ο κύριος Κένεντι. «Τον σπιτονοικοκύρη μας που δεν 
ξέρει καν ότι είμαστε εδώ; Αυτόν τον κύριο Σάμι Μονκ 
εννοείς;»

«Μάλιστα», απάντησε ατάραχη η Μαξ, αφοσιωμέ-
νη στο διάγραμμα που σχεδίαζε στον τοίχο. «Πρέπει 
να τον πείσουμε να μας παραχωρήσει όλη την ποσό-
τητα της κοπριάς».

Ο κύριος Κένεντι σηκώθηκε. «Όλη την κοπριά; Για 
ποιο λόγο θα το θέλαμε αυτό, Μαξ; Την κοπριά;»

«Όταν μας δώσει την άδεια να χρησιμοποιήσουμε 
την κοπριά, θα σχεδιάσω και θα κατασκευάσω έναν 
μύλο πράσινου αερίου για τους επάνω ορόφους».

«Έναν τι;»
«Μύλο πράσινου αερίου, κύριε. Μπορούμε να 

σκαρώσουμε ένα αναερόβιο χωνευτήρι που θα μετα-
τρέπει την κοπριά των αλόγων σε βιοαέριο, το οποίο 
μετά θα το καίμε για να παράγουμε ηλεκτρισμό και 
ζέστη».

«Θα καίμε αέριο που θα έχει προέλθει από κοπριά 
αλόγων;»

«Ακριβώς! Η αναερόβια αφομοίωση είναι μια σει-
ρά βιολογικών διαδικασιών κατά τις οποίες οι μι-
κροοργανισμοί αποσυνθέτουν βιοδιασπώμενο υλικό, 
όπως είναι η κοπριά των αλόγων, χωρίς οξυγόνο – αυ-
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τό σημαίνει “αναερόβια”. Πρόκειται να μας λύσει το 
πρόβλημα της ενέργειας και της θέρμανσης».

«Σίγουρα είσαι δώδεκα χρόνων;»
«Μάλιστα. Από όσο ξέρω».
Ο κύριος Κένεντι κοίταξε τη Μαξ με ένα ύφος το 

οποίο, δυστυχώς, ήταν πολύ συνηθισμένη να βλέπει. 
Και που εννοούσε ότι ήταν τρελή. Παλαβή. Θεόμουρ-
λη. Όμως, η Μαξ ποτέ δεν επέτρεπε στο «ύφος» να την 
πτοήσει. Ήταν όπως το είχε πει ο Άλμπερτ Άινσταϊν: 
«Τα μεγάλα πνεύματα ανέκαθεν αντιμετώπιζαν βίαιη 
αντίδραση από τις μετριότητες».

Όχι ότι ο κύριος Κένεντι ήταν μετριότητα. Απλώς, 
η Μαξ είχε μια δυσκολία να εξηγήσει σωστά την και-
νούρια ιδιοφυή ιδέα της. Μερικές φορές, οι εμπνεύ-
σεις έρχονταν στο κεφάλι της τόσο ξαφνικά, που 
έβγαιναν από το στόμα της σε μορφή εντελώς ακατα-
νόητη.

«Το μόνο που χρειαζόμαστε, κύριε Κένεντι, είναι 
έναν αεροστεγή περιέκτη μεγάλου μεγέθους – κάτι 
ανάμεσα σε βαρέλι πετρελαίου και βυτίο». Με την κι-
μωλία της σχεδίασε ένα μεγάλο δοχείο πλαισιωμένο 
από σειρές μεταλλικούς στύλους. «Το καταλληλότερο 
υλικό, φυσικά, θα ήταν χοντρό πλαστικό. Και θα ήταν 
καλό να έχει γύρω του ένα κλουβί από γαλβανιζέ σι-
δερένιες μπάρες. Μετά, θα κόψουμε και θα μετρήσου-
με τρεις διαφορετικούς σωλήνες – έναν που θα τον 
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τροφοδοτούμε με την κοπριά, έναν για το αέριο που 
θα βγαίνει, κι έναν που θα μαζεύει το λιωμένο, υγρό 
λίπασμα. Θα ενώσουμε αυτούς τους τρεις αγωγούς με 
τη δεξαμενή μας χρησιμοποιώντας υδραυλικά σφρα-
γίσματα, θα στήσουμε το δίκτυο των απαραίτητων σω-
ληνώσεων, και θα χαρούμε τον χειμώνα».

Ο κύριος Κένεντι χάιδεψε το τετράγωνο πιγούνι 
του, θαυμάζοντας το λεπτομερές σκίτσο με το όραμα 
της Μαξ πάνω στον ξεφλουδισμένο τοίχο.

«Εξαιρετική ιδέα, Μαξ. Όπως πάντα».
Η Μαξ επέτρεψε στον εαυτό της ένα αχνό υπερή-

φανο χαμόγελο. 
«Ευχαριστώ, κύριε Κένεντι».
«Αλλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα».
«Ποιο, κύριε;»
«Αυτό εκεί το δοχείο. Η δεξαμενή. Είναι… πόσο; 

Τρία μέτρα επί τρία;»
«Περίπου». 
«Και λες ότι χρειάζεσαι ένα κλουβί από μπάρες γύ-

ρω του. Ανέφερες επίσης τρεις αγωγούς. Και σωλη-
νώσεις. Υπολογίζω ότι θα χρειαστείς και ένα καμίνι 
για να καίμε το αέριο από την κοπριά των αλόγων και 
να το μετατρέπουμε σε ζέστη».

Η Μαξ έγνεψε καταφατικά. «Και μια γεννήτρια. Για 
να παράγουμε ηλεκτρισμό».

«Μάλιστα. Όλα αυτά δε θα κοστίσουν πολλά λεφτά;»
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Η Μαξ κατέβασε αργά την κιμωλία. «Μάλλον».
«Και έχεις προσέξει τι είναι εκείνο που δεν έχουν 

οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ, σε αυτό το κτίριο;»
«Χρήματα;» Η Μαξ έσφιξε τα δόντια της.
«Ακριβώς».
Η Μαξ φύλαξε ξανά την κιμωλία στην τσέπη του 

πουλόβερ της και ξεσκόνισε τα ασπρισμένα, κρύα χέ-
ρια της.

«Κατάλαβα τον υπαινιγμό, κύριε Κένεντι. Ως συ-
νήθως, πρέπει να σκέφτομαι πιο ρεαλιστικά. Θα τα ξα-
ναπούμε όταν σκεφτώ ένα καλύτερο σχέδιο. Και πριν 
έρθει ο χειμώνας».

«Τέλεια. Όμως, Μαξ…»
«Ναι, κύριε;»
Ο κύριος Κένεντι ξάπλωσε πάλι στο ταλαιπωρημέ-

νο στρώμα του και σκεπάστηκε με την κουβέρτα.
«Να μην τα ξαναπούμε πριν από τις εφτά το πρωί, 

εντάξει;»
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#1 New York Times 
best seller

Κυκλοφορεί σε 18 χώρες

Η Μαξ Άινσταϊν δεν είναι μια συνηθισμένη ιδιοφυΐα. 
Παραβιάζει το σύστημα υπολογιστών του Πανεπιστημίου 

της Νέας Υόρκης προκειμένου να μπορεί 
να παρακολουθεί μαθήματα. εφευρίσκει  
διάφορα για να βοηθήσει τους αστέγους  
και συνομιλεί με τον Άλμπερτ Άινσταϊν!  

(Εντάξει, αυτό το τελευταίο με τη φαντασία της.)

Όμως, τα πάντα αλλάζουν όταν η Μαξ προσλαμβάνεται 
από μια μυστηριώδη οργάνωση, αποστολή της οποίας 

είναι να λύσει κάποια από τα δυσκολότερα προβλήματα 
του κόσμου μέσω της επιστήμης. Η Μαξ μαζί με άλλα 
χαρισματικά παιδιά από όλο τον κόσμο προσπαθούν  

να ανακαλύψουν νέους τρόπους για να τροφοδοτήσουν 
με ενέργεια και την πιο απομονωμένη γωνιά  

του πλανήτη. Αλλά το σχέδιό τους θα αποτύχει  
αν η Μαξ Άινσταϊν πέσει στα χέρια του μοχθηρού 

διοικητικού συμβουλίου της Κορπ…

* Μια περιπέτεια γεμάτη δράση 
και επιστημονικά καμώματα.

THE WALL STREET JOURNAL

* Μια διασκεδαστική και 
προσεγμένη εξερεύνηση της 

επιμονής, της φιλίας, της 
δημιουργικότητας και της 

ταυτότητας… μια ολοζώντανη και 
πανέξυπνα δοσμένη αρχή σειράς.

PUBLISHERS WEEKLY

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

ηρωίδες, τότε πρέπει  
να το διαβάσεις!
Τσέλσι Κλίντον
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Πόσα παιδιά χρειάζονται 
για να σώσουν τον κόσμο;

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 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 τέσσερα βιβλία της σειράς του  

Οι κυνηγοί του θησαυρού όπως 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 New York Times. Έχει 

συνεργαστεί με τον Τζέιμς Πάτερσον σε 
αμέτρητες σειρές του για παιδιά και εφήβους. 

Ζει στη Νέα Υόρκη.
chrisgrabenstein.com
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