
 
ENDGAME 1: ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ 

των ΤΖΕΪΜΣ ΦΡΕΪ, ΝΙΛΣ ΤΖΟΝΣΟΝ-ΣΕΛΤΟΝ 

Εκδόσεις Ψυχογιός 

  

ΓΗ. ΤΩΡΑ. ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ. ΤΟ ENDGAME ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ. ΤΟ ENDGAME ΞΕΚΙΝΗΣΕ. ΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ. Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ. 

  

   Δώδεκα Παίκτες. Νέοι στο σώμα αλλά με καταγωγή αρχαίων. Όλη η ανθρωπότητα προέρχεται 

από αυτούς. Δημιουργήθηκαν και επιλέχθηκαν χιλιάδες χρόνια πριν. Από τότε προετοιμάζονται 

καθημερινά. Δεν έχουν υπερφυσικές δυνάμεις. Κανένας τους δεν μπορεί να πετάξει, να μετατρέψει 

το μόλυβδο σε χρυσάφι ή να γιατρέψει τον εαυτό του. Όταν έρχεται ο θάνατος, έρχεται. Για αυτούς 

και για όλους μας. Είναι οι κληρονόμοι της Γης και πρέπει να λύσουν το Μεγάλο Γρίφο της 

Σωτηρίας. Και πρέπει να το κάνει ένας από αυτούς, διαφορετικά θα χαθούμε όλοι. 

 

   Οι δώδεκα παίχτες προσπαθούν να μείνουν ζωντανοί και να κερδίσουν το κλειδί που ανοίγει μια 

αλεξίσφαιρη γυάλινη θήκη με χρυσά νομίσματα. Έρχονται από όλα τα μήκη και πλάτη της Γης με 

μοναδικό σκοπό τη νίκη ή το θάνατο. Ανατριχιαστικές μάχες, έντονη περιπέτεια και... 

 

Θέλετε ενάμισι εκατομμύριο δολάρια; ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΛΥΣΤΕ 

ΤΟΝ ΓΡΙΦΟ. ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ. ΤΟ ENDGAME ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ. ΤΟ ENDGAME 

ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ. 

  

    



Δεν έχετε  παρά να πάρετε μέρος στο Κάλεσμα των Φρέι και Σέλτον, να διαβάσετε το βιβλίο, να 

λύσετε τους γρίφους που περιλαμβάνουν ακολουθίες αριθμών, συντεταγμένες, αρχαίους μύθους, 

ιστορίες πίσω από τα μνημεία, εικόνες και κρυμμένα νοήματα. Αν τα καταφέρετε θα λάβετε ένα 

μεγάλο χρηματικό ποσό. 

 

   Ένα διαφορετικό βιβλίο από όλα όσα έχουμε διαβάσει, ένα βιβλίο που προκαλεί το νου και σου 

δίνει τη δυνατότητα να πάρεις μέρος σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό. Η σειρά αυτή θα ολοκληρωθεί 

σε τρία βιβλία, κάθε ένα από τα οποία διπλασιάζει το ποσό που αναλογεί στο έπαθλο. Ενδεικτικό 

είναι πως το πρώτο βιβλίο έχει έπαθλο 500.000 ευρώ και το τελευταίο βιβλίο της τριλογίας θα 

φτάσει το 1,5 εκατ. δολάρια. 

 

   Παράλληλα 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. Η Twentieth Century Fox έχει αγοράσει τα κινηματογραφικά δικαιώματα για το Endgame και 

η Temple Hill θα είναι η εταιρεία που θα κάνει την παραγωγή. 

 

Ο νικητής θα είναι ένας! Ξεκινάμε το διάβασμα... Τώωρα!!! 

 

Official trailer: https://www.youtube.com/watch?v=9nTHFEcPpxA  

 

Μαίρη Ζαρακοβίτη 
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