
Γιατί το ENDGAME διαφέρει 
από κάθε βιβλίο, που έχεις 
διαβάσει 

 

Ένα έπαθλο 500.000$ και μια συναρπαστική ιστορία, που 

διαβάζεται χωρίς ανάσα. Το παιχνίδι του ENDGAME άρχισε 

και είναι αυστηρώς κατάλληλο για όσους δεν φοβούνται τις 

μεγάλες προκλήσεις 
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Μόνο όποιος δεν αντέχει την ήττα, μπορεί να καταλάβει πραγματικά τι σημαίνει να θέλεις 

να επικρατήσεις σε ένα παιχνίδι. Ειδικά, αν αυτό το παιχνίδι είναι ζωής ή θανάτου. 

Το ENDGAME, περιγράφει ένα παιχνίδι, ζωής ή θανάτου. Από τη στιγμή που αρχίζει, στο 

τέλος θα μείνει μόνο ένας και ο πολιτισμός που εκπροσωπεί και όλοι οι άλλοι θα 

αφανιστούν. 

Όταν το πάθος για νίκη, συναντά έναν πολύ σοβαρό λόγο για να νικήσεις, τότε η 

προσπάθεια αξίζει κάθε θυσία. 

Οι 12 μαχητές αυτής της ιστορίας το γνωρίζουν. Είναι εκπαιδευμένοι, είναι φονικές 

μηχανές και περίμεναν χρόνια για αυτό το παιχνίδι. Ήδη από την εισαγωγή, έχεις 

καταλάβει ότι πρόκειται να ακολουθήσει μια συναρπαστική ιστορία, ωστόσο το 

ENDGAME δεν είναι μόνο αυτό. 

Καθώς ξεκινά η αναζήτηση για την επικράτηση ενός από τους 12 και τη σωτηρία των 

ανθρώπων που εκπροσωπεί πάνω στη γη, δεν μιλάνε μόνο τα μαχαίρια, τα όπλα και τα 

κάθε είδους φονικά χτυπήματα, αλλά και η σωστή κρίση, το μυαλό και η λογική. 
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Οι παίκτες καλούνται να λύσουν γρίφους, που περιλαμβάνουν ακολουθίες αριθμών, 

συντεταγμένες, αρχαίους μύθους, ιστορίες πίσω από τα μνημεία, εικόνες και κρυμμένα 

νοήματα. 

Το ίδιο κάνει και ο αναγνώστης, αν καταφέρνει να κρατά το μυαλό του προσηλωμένο 

στην επίλυση του αινίγματος και να μην παρασύρεται από τη χειμαρρώδη αφήγηση του 

James Frey. 

Μπορεί οι 12 παίκτες του ENDGAME, να προσπαθούν να νικήσουν για να μείνουν 

ζωντανοί, ωστόσο και για τους αναγνώστες το κίνητρο είναι μεγάλο και (ευτυχώς) χωρίς 

να έχουν να αντιμετωπίσουν εκπαιδευμένους «εξολοθρευτές». 

Αυτός, που θα καταφέρει να καταλάβει πού στον (πραγματικό) κόσμο βρίσκεται το κλειδί, 

θα ανοίξει σε ζωντανή αναμετάδοση από το Youtube, μια αλεξίσφαιρη γυάλινη θήκη με 

δεκάδες χρυσά νομίσματα αξίας 500.000 δολαρίων στο Caesars Palace στο Las Vegas 

(ο γρίφος του 2ου έχει αντίστοιχο έπαθλο 1 εκ. δολαρίων και ο τρίτος 1,5 εκ. δολαρίων). 

  

Το ENDGAME, ήρθε για να αλλάξει όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για τα βιβλία, καθώς 

μετατρέπει τον αναγνώστη σε παίκτη και μάλιστα σε παίκτη με ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. 

Όσα διαβάζεις, καλείσαι να τα σκεφθείς καλά, να τα προσαρμόσεις στην πραγματικότητα 

και ουσιαστικά να φτιάξεις ένα χάρτη, που θα σε οδηγήσει στο κλειδί. 

Οι γρίφοι απαιτούν πειθαρχία στην ανάγνωση, συνδυαστική σκέψη και προσήλωση, 

καθώς και χρήση του διαδικτύου, καθώς στο βιβλίο, υπάρχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

που θα πρέπει απαραιτήτως να συμβουλευθείτε για να προχωρήσετε. Χρειάζεται 

προσοχή στις περιπέτειες και στα λόγια των ηρώων, ενώ η συναισθηματική ταύτιση, 

ίσως αποδειχθεί τεράστιο λάθος. 

Λάθος, που δεν αποφεύγουν αρκετοί από τους 12. Μπορεί να είναι εκπαιδευμένοι 

δολοφόνοι, αλλά είναι και όλοι νεαροί στην ηλικία και άρα, πιθανά θύματα του έρωτα, την 

ώρα που ο κόσμος κινδυνεύει να καταστραφεί και οι ίδιοι να αφανιστούν. 



 

  

Είτε ταυτιστείς με την Αμερικανίδα Σάρα Αλοπέι, την φόνισσα με το αγγελικό πρόσωπο, 

είτε με τον ειδικό στους υπολογιστές Αν Λιου, είτε με την μουγκή Τσιόκο Τακέντα και τα 

κοφτερά σπαθιά της, είτε με τον Χιλάλ, που αναρωτιέται αν το φονικό αυτό παιχνίδι, θα 

μπορούσε να ματαιωθεί κόντρα στη θέληση ανώτερων δυνάμεων, είτε με οποιονδήποτε 

άλλο από τους πρωταγωνιστές, θα πρέπει να παραμείνεις προσηλωμένος στις 

πληροφορίες αν θέλεις να έχεις μια πιθανότητα να αποκτήσεις τα 500.000 δολάρια. 

Όμως ακόμα και αν με τους γρίφους δεν τα πας καλά, το βιβλίο σου προσφέρει μια 

μοναδική εμπειρία, με την κοφτή περιγραφή μαχών, με τις εναλλαγές συναισθημάτων, με 

τις πλούσιες εικόνες και τις πυκνές πληροφορίες για μνημεία και χώρες. 

Από την Κίνα στην Τουρκία και από την Ιταλία στην Αγγλία, οι περιπέτειες απλώνονται σε 

όλο τον πλανήτη και οι μάχες είναι συναρπαστικές, ειδικά αυτή στο μνημείο του Στρατού 

από Τερακότα στο Πεκίνο, που θα σας κόψει την ανάσα. 

Όσοι δεν φοβούνται την ήττα, θα εκτιμήσουν το ENDGAME. Όσοι πλησιάσουν στη λύση 

του γρίφου, θα νιώσουν βαθιά ικανοποίηση και ο ένας που θα τον λύσει, θα αλλάξει τη 

ζωή του. 



Όποιος αναρωτιέται γιατί το ENDGAME δεν μοιάζει με όσα έχει διαβάσει μέχρι σήμερα, 

θα πρέπει να πάψει να αναρωτιέται. Το παιχνίδι έχει αρχίσει σε όλο τον κόσμο και ο 

χρόνος είναι χρήμα. Και συγκεκριμένα, 500.000 δολάρια. Σταμάτα να αναρωτιέσαι και 

άρχισε να παίζεις. 

 


