
Book Review: Endgame 

 

Για βιβλία έχουμε ακούσει πολλά. 

Έχουμε ακούσει και διαβάσει βιβλία με 

έντονο το ερωτικό στοιχείο, με διάχυτο 

ένα πέπλο μυστηρίου, με αγωνία και 

σασπένς που κορυφώνονται σελίδα με τη 

σελίδα. Όλα αυτά ναι, τα έχουμε δει και 

ακούσει πολλές φορές. Βιβλίο όμως που με την ανάγνωσή του να μπορεί να 

χαρίσει το έπαθλο των 500.000$ αυτό σίγουρα δε το έχουμε ξανακούσει. 

 

Οι James Frey και Nils Johnson-Shelton έβαλαν ένα στοίχημα και το 

κέρδισαν. Κατάφεραν να συνθέσουν μια πολύπλοκη και με άψογη 

μαθηματική ακρίβεια ιστορία που να έχει ως κεντρική ιδέα μια όχι και τόσο 

ευχάριστη κατάληξη για τον πλανήτη και την ανθρωπότητα με κεντρικούς 

ήρωες 12 ανθρώπους φαινομενικά καθημερινούς που όμως κρύβουν πολλά 

περισσότερα απ' όσα δείχνουν. 

Από αυτούς ξεκίνησαν τα πάντα και μόνο αυτοί μπορούν να λύσουν τον 

Μεγάλο Γρίφο της Ιστορίας. Θα τα καταφέρουν; Ή μήπως οι προσωπικές 

τους φιλοδοξίες είναι υπεράνω της αποστολής που τους έχει ανατεθεί; 

Πέρασα μπορώ να πω καλά διαβάζοντας αυτό το βιβλίο παρά το δυστοπικό 

του θέμα, όπως προείπα είναι γραμμένο με εξαιρετική μαθηματική ακρίβεια 

χωρίς να υπάρχει σημείο που να ''χάνει'' κάτι που φανερώνει πως οι δύο 

συγγραφείς δούλεψαν πολύ και έκαναν μεγάλη έρευνα για να έχουν αυτό το 

αποτέλεσμα. Γι' αυτό και μόνο τους αξίζει ένα ''μπράβο''. 

Όλο το βιβλίο είναι από μόνο του ένας γρίφος με δεκάδες κωδικούς και 

υποσημειώσεις που, ψάχνοντας, ο αναγνώστης μπορεί να φτάσει στη λύση 

του μυστηρίου και να κατακτήσει αυτό το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό. 

Κατά πόσο είναι εύκολο αυτό θα εξαρτηθεί από την αντίληψη, τις γνώσεις 

και την κοσμοθεωρία που τον διακατέχει αφού κάποιος προκατειλημμένος 

ίσως να είναι εξαρχής αρνητικός να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Επειδή 

όμως η ζωή θέλει και να ρισκάρεις, ας προσπαθήσεις, αν μη τι άλλο θα έχεις 

ευχαριστηθεί το ταξίδι. 
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Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός 

 

Καλή ανάγνωση, 

Μαρία Ανδρικοπούλου 


