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Έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο επέλεξαν οι συγγραφείς Τζέιμς Φρέι και Νίλς 
Τζόνσον-Σέλτον να προωθήσουν του νέο τους βιβλίο «Το Κάλεσμα-ENDGAME 1», 
προσφέροντας χρηματική αμοιβή 500.000 δολαρίων σε όποιον λύσει το μεγάλο 
γρίφο που κρύβει. 

  

 

 
 

Πρόκειται για ένα κυνήγι θησαυρού, στο οποίο κάθε γρίφος, έχει σχεδιαστεί από 

τρεις διδάκτορες του ΜΙΤ. Αυτός που θα επιτύχει να το λύσει πρώτος το μυστήριο, 

θα λάβει ένα κλειδί που θα ξεκλειδώνει το μεγάλο έπαθλο. Το κλειδί ανοίγει μια 

αλεξίσφαιρη γυάλινη θήκη με δεκάδες χρυσά νομίσματα. Η θήκη θα εκτίθεται σε 

δημόσιο χώρο, στο ξενοδοχείο Caesars Palace στο Λας Βέγκας και θα ανοιχτεί σε 

ζωντανή μετάδοση στο YouTube.  

 

Κάθε βιβλίο της σειράς «ENDGAME» θα περιέχει έναν «σούπερ γρίφο» που θα 

αποτελείται από στοιχεία και αινίγματα διάσπαρτα στο κείμενο, ορισμένα από τα 

οποία θα οδηγούν τον αναγνώστη στο ίντερνετ, άλλα στον πραγματικό κόσμο και 

άλλα θα προκαλούν τη σκέψη του. Tα στοιχεία αυτά μπορεί να έχουν τη μορφή 

κειμένου ή να είναι οπτικές ενδείξεις, κρυπταλγόριθμοι, κωδικοί και/ή 

υπερσύνδεσμοι που οδηγούν σε αποτελέσματα αναζήτησης, αποτελέσματα εικόνας, 

γεωγραφικές συντεταγμένες, βίντεο στο YouTube, ανεξάρτητους δικτυακούς 

τόπους ή/και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 

Το βιβλίο είναι το πρώτο της τριλογίας «ENDGAME» το οποίο κυκλοφόρησε στις 7 

http://entertainment.in.gr/html/ent/821/ent.171821.asp


Οκτωβρίου 2014 ταυτόχρονα σε 36 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας από 

τις εκδόσεις Ψυχογιός. 

 

Στο δεύτερο βιβλίο το έπαθλο για όποιον το λύσει, σύμφωνα με τον συγγραφέα 

Τζέιμς Φρέι, θα διπλασιαστεί και θα φτάσει το 1 εκατ. δολάρια ενώ στο τρίτο και 

τελευταίο βιβλίο της τριλογίας θα φτάσει το 1,5 εκατ. δολάρια.  

 

Παράλληλα και συμπληρωματικά με το βιβλίο, έχει δημιουργηθεί από τη Google 

Niantic ένα mobile παιχνίδι που θα επιτρέψει στους αναγνώστες να συμμετάσχουν 

στο Endgame και να παίξουν όπως ακριβώς και οι ήρωες. Το παιχνίδι 

διαδραματίζεται σε μια εναλλακτική πραγματικότητα, περιλαμβάνει μάχες μεταξύ 

των παικτών και παρακινεί τους συμμετέχοντες να μαθαίνουν πράγματα για τον 

αληθινό κόσμο και τα μυστήριά του.  

 

Η Twentieth Century Fox έχει αγοράσει τα κινηματογραφικά δικαιώματα για το 

Endgame και η Temple Hill (The Twilight Saga, ABC’s Revenge και The Fault in Our 

Stars) είναι η παραγωγός εταιρεία. Έχει κυκλοφορήσει και ένα τρέιλερ που 

μπορείτε να δείτε παρακάτω.  

 

  

 

Όσον αφορά το βιβλίο…  

Οι δώδεκα αρχαίοι πολιτισμοί «τοποθετήθηκαν» στη Γη πριν από χιλιετίες για να 

εκπροσωπήσουν την ανθρωπότητα στο «ENDGAME», ένα παγκόσμιο παιχνίδι το 

οποίο θα αποφασίσει για την τύχη της ανθρωπότητας. Τώρα, εκείνοι που τις 

«τοποθέτησαν» εκεί, έρχονται ξανά πίσω. Δώδεκα μετεωρίτες έχουν μόλις χτύπησε 

τη Γη, κάθε μετεωρίτης περιέχει ένα μήνυμα για έναν παίκτη ο οποίος έχει 

εκπαιδευτεί για αυτή τη στιγμή. Οι παίκτες θα πρέπει να δώσουν μάχη για να 

σώσουν την γενιά τους, καθώς και όλο το κόσμο. Στο τέλος μόνο ένας θα βγεί 

νικητής.  

Διαβάστε περισσότερα για το βιβλίο «Το Κάλεσμα-ENDGAME 1»  

 

Ο Τζέιμς Φρέι (James Frey) κατάγεται από το Κλίβελαντ των Η.Π.Α. Τα τρία πρώτα 

του βιβλία «A Million Little Pieces», «My Friend Leonard», «Bright Shiny Morning» 

ήταν από τα πιο εμπορικά στην Η.Π.Α. αλλά και διεθνώς.  

O Νίλς Τζόνσον-Σέλτον (Nils Johnson-Shelton) είναι ένας από τους συγγραφείς του 

μπεστ σέλερ «No Angel: My Harrowing Undercover Journey to the Inner Circle of 

the Hells Angels». Είναι επίσης ο συγγραφέας της σειράς «Full Fathom Five».  

 

ΠΒ 
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