
ENDGAME #2: Το κλειδί του 

ουρανού σου δίνει ευκαιρία να 

κερδίσεις 100.000$ 

 

 

 

Η συναρπαστική ιστορία του Endgame συνεχίζεται και μαζί το 

κυνήγι του μεγάλου θησαυρού για τους πιο ικανούς αναγνώστες. 

Διάβασε το νέο βιβλίο της σειράς, βρες τα σημάδια και γίνε ο 

μεγάλος νικητής 
 

Νοέμβριος 13 2015 16:12 

 

Όσοι διαβάσατε το πρώτο βιβλίο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο 

με μια συναρπαστική ιστορία, αλλά και για ένα παιχνίδι, που μπορεί να οδηγήσει κάθε 

αναγνώστη στο να βελτιώσει κατά πολύ τα οικονομικά του. 

O διαγωνισμός που "έτρεξε" από το πρώτο βιβλίο και συνεχίζεται και στο δεύτερο με νέο 

γρίφο, χαρίζει μεγάλα κέρδη στους έξυπνους, τους τολμηρούς και τους ικανούς να 
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ερμηνεύσουν τα σημάδια που απλώνονται στο βιβλίο, όσο εξελίσσεται η συναρπαστική 

ιστορία. 

Το μόνο που πρέπει να κάνεις, είναι να αφήσεις τον εαυτό σου να παρασυρθεί στον 

κόσμο του Endgame. 

 

Και για του λόγου το αληθές, πριν λίγες μέρες, ο μεγάλος νικητής του βιβλίου Endgame: 

Το Κάλεσμα, παρέλαβε το χρηματικό ποσό των 500.000$ σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση 

στο ξενοδοχείο Caesar's Palace, στο Λας Βέγκας! 

Πρόκειται για έναν 25χρονο Μεξικανό αστροφυσικό που ονομάζεται Froylan Moreno και 

ζει στο Μιλάνο της Ιταλίας, ο οποίος κατάφερε να λύσει πρώτος τον μεγάλο γρίφο του 

πρώτου βιβλίου της σειράς. 

 

 

 

 

Ο νικητής χρησιμοποίησε τα στοιχεία από τη ιταλική εκδοχή του βιβλίου και με τη βοήθεια 

ενός e-book, βρήκε τη λύση! 
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"Αρχικά, δεν ήξερα πώς και από πού να ξεκινήσω. Οπότε μου πήρε πολύ χρόνο να ψάξω 

όλα τα links και τα άλλα στοιχεία στο βιβλίο μέχρι να φτάσω στον πρώτο γρίφο. Περίμενα 

ότι θα είχε μια ξεκάθαρη αφετηρία, αλλά ύστερα συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν τρία 

σημεία εκκίνησης. Πάντα απολαμβάνω τους γρίφους στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ανήκω 

στην κατηγορία παικτών που δε θα έψαχναν ποτέ σε κάποιον οδηγό με λύσεις. Βέβαια, 

ποτέ δεν είχα προσπαθήσει να λύσω κάτι τόσο δύσκολο", δήλωσε ο Moreno, ενώ έδωσε 

και μια συμβουλή σε όσους επιχειρήσουν να παίξουν στον γρίφο του Endgame2: 

"Η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω είναι «μην τα παρατάτε». Είμαι σίγουρος ότι 

ήμουν πολύ πίσω στον διαγωνισμό μέχρι και τον τελευταίο γρίφο, αλλά δεν τα παράτησα! 

Όταν τα παρατάς, έχεις πάντα 0% πιθανότητα να κερδίσεις". 

 

 

 



 
  

Αν το εγχείρημα σου μοιάζει δύσκολο, αξίζει να αναφέρουμε ότι δύο Έλληνες κατάφεραν 

να τερματίσουν στην πρώτη δεκάδα , μεταξύ αυτών, που πήραν μέρος στο πρωτότυπο 

αυτό "κυνήγι θησαυρού"! 

Στο Endgame συμμετείχαν 166 χώρες με τουλάχιστον ένα παίχτη, ενώ συνολικά πήραν 

μέρος 135.823 άτομα. 

 

 

Αντέχεις τις προκλήσεις; 

Ο Moreno κέρδισε το έπαθλο του πρώτου Endgame, ωστόσο η μάχη συνεχίζεται και δεν 

χρειάζεται να είναι κανείς αστροφυσικός για να ελπίζει ότι θα κατακτήσει το έπαθλο του 

δεύτερου βιβλίου! 

Στο πλαίσιο του διαγωνισµού  του ENDGAME 2: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ θα 

απονεµηθούν συνολικά είκοσι τέσσερα έπαθλα. Οι πρώτοι δώδεκα έγκυροι 

συµµετέχοντες που θα επιλύσουν όλους τους γρίφους του σταδίου 1 θα λάβουν έπαθλο 

αξίας 5.000 $ ΗΠΑ. Από τους δώδεκα νικητές του σταδίου 1 µόνο µέχρι δύο το πολύ 

µπορούν να διαµένουν στην ίδια χώρα. Αυτό σηµαίνει ουσιαστικά ότι οι δώδεκα νικητές 

του σταδίου 1 θα αντιπροσωπεύουν, συνολικά, τουλάχιστον έξι διαφορετικές χώρες. 

Μεγαλύτερα έπαθλα θα λάβουν οι πρώτοι δώδεκα έγκυροι συµµετέχοντες που θα 

επιλύσουν όλους τους γρίφους του διαγωνισµού (δηλαδή, τους γρίφους του σταδίου 1 και 

του σταδίου 2). 

*Ο πρώτος έγκυρος συµµετέχων που θα επιλύσει όλους τους γρίφους του 

διαγωνισµού θα λάβει έπαθλο αξίας 100.000 $ ΗΠΑ. 

Ο δεύτερος έγκυρος συµµετέχων που θα επιλύσει όλους τους γρίφους του Διαγωνισµού 

θα λάβει έπαθλο αξίας 10.000 $ ΗΠΑ, ενώ ο τρίτος έως και ο δωδέκατος έγκυρος 

συµµετέχων θα λάβουν έπαθλο αξίας 8.000 $ ΗΠΑ. 
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