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Έ χουν περάσει μήνες  
από τότε που ο Λέβι και η Κατ  

νίκησαν τον Μνημορουφηχτή κι έσωσαν τα ξεχασμένα 
παιδιά της πόλης τους. Όμως κάτι παράξενο έχει αρχίσει να συμβαίνει πάλι: 
εκατοντάδες ανατριχιαστικοί χιονάνθρωποι ξεπροβάλλουν σε ολόκληρη την 
πόλη και μια αλλόκοτη χιονοθύελλα ξεσπά μια μέρα πριν από τις διακοπές. 
Το να παγιδευτούν μες στο σχολείο μια ολόκληρη νύχτα από τον παράξενο 
καιρό είναι αρκετά άσχημο. Μόνο που το κακό καραδοκεί – ένα κακό πολύ 
χειρότερο από τον πάγο και τον άνεμο. Χειρότερο κι από τις διακοπές ρεύ
ματος. Χειρότερο κι από τους δασκάλους και τους ενοχλητικούς συμμαθητές 
που είναι αναγκασμένοι να ανεχτούν. Κάτι καραδοκεί στους σκοτεινούς δια
δρόμους του σχολείου. Κάτι… πεινασμένο. Και τώρα, μια μικρή παρέα μα
θητών –μαζί με μερικούς υπερφυσικούς βοηθούς– πρέπει να αντιμετωπίσει 
το ψυχρό ον που απειλεί να αρπάξει ολόκληρο το σχολείο.

«ΈΝΑ ΑΠΊΣΤΈΥΤΟ ΒΊΒΛΊΟ, ΑΠΟ ΈΚΈΊΝΑ ΠΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΟΥΝ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΊΑ 
ΚΑΊ ΔΊΑΒΑΖΟΝΤΑΊ ΑΡΓΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΈΠΑΣΜΑΤΑ ΜΈ ΦΑΚΟ».   

–KIRKUS REVIEWS

«Η ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΈΡΊΤ ΘΥΜΊΖΈΊ ΣΤΟΊΧΈΊΩΜΈΝΟ ΚΗΠΟ ΓΈΜΑΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΊΚΈΣ 
ΊΔΈΈΣ… Η ΤΈΧΝΗ ΤΟΥ ΑΊΧΜΑΛΩΤΊΖΈΊ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΊ ΔΈΝ ΤΗΝ ΑΦΗΝΈΊ». 

–THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
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1
ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΚΑΘΡΙΝ «ΚΑΤ» 

ΜΠΟΜΠΑΡΝΤ, 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

Γράφει; 
Με τραβάς 

τώρα;

Λέβι;

Ναι, 
γράφει. 
Πάμε.

Οκέι. 
Εε, στάσου – πάμε 

ξανά. Δεν ήξερα ότι 
έγραφε.

Όχι, όχι! Τέσπα. 
Θα το κόψω 

στο μοντάρισμα. 
Εντάξει. Αχμ!

Γεια. 
Με λένε Κατ 
Μπόμπαρντ. 
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Στάσου! Στοπ! 
Ήθελα να πω 

πράκτορας Κατ 
Μπόμπαρντ.

Μα δεν είσαι 
πράκτορας.

Έλα τώρα, Λέβι! 
Υποσχέθηκες ότι 
θα με βοηθήσεις 

εδώ πέρα!

Καλά ντε! 
Είσαι 

πράκτορας.

Θέλεις 
να το 

σταματήσω; Όχι, άσ’ το. 
Θα το μοντάρω εγώ. 

Εντάξει… Λήψη 
δεύτερη…

Γεια. Είμαι 
η πράκτορας 

Κατ 
Μπόμπαρντ.



Όπως ξέρεις, 
κάτι συμβαίνει 
στη συνήθως 
ήσυχη πόλη 

του Κάουσλιπ 
Γκρόουβ. Κάτι… 

παράξενο.

Όχι πως είναι παράξενο 
να συμβαίνουν παράξενα 
πράγματα στο Κάουσλιπ 

Γκρόουβ. Στάσου… 
παράξενο να… 

Ακούστηκε εντάξει 
τώρα αυτό;

Ουφ! 
Τέσπα! 

Θα το φτιάξω 
μετά!

Αναρωτιέσαι 
τι παράξενο;

Ε! Δες 
και μόνος σου!
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Τα έγραψες
όλα αυτά;

Ναι. 
Και τώρα; Τώρα 

το κόβουμε και 
συνεχίζουμε 

έξω.

Να το 
κλείσω 
δηλαδή;

Δώσε μου 
την κάμερα!
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Κατ; 
Τραβάς 
τώρα;

Τι να 
κάνω;

Ναι.

Φέρσου 
φυσιολογικά. 
Πες ποιος 

είσαι.

Ω. Εμ. 
Είμαι ο Λέβι 
Γκαλάντε.

Να λες 
«πράκτορας 

Λέβι», μεγάλε.

Ουουπς. 
Το 

ξαναπάμε;

Όχι, ξέχνα το. 
Θα κάνουμε μετά 

το δικό σου 
κομμάτι. Πάμε 
να τραβήξουμε 

τους εισβολείς…



Εμφανίστηκαν μέσα 
σε μια νύχτα. Κανείς 

δεν ξέρει από πού ήρθαν.

Ο κόσμος στο Κάουσλιπ 
Γκρόουβ ξύπνησε 

ένα παγερό πρωινό 
του Μάρτη 

και τα βρήκε εκεί…
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Ποιος 
τα έφτιαξε; 
Και γιατί;
Και πώς;

Υπάρχουν 
διάφορες 
απόψεις. 

Ωραία, τώρα 
θα πάρουμε συνεντεύξεις 

από τους ντόπιους…
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Κυρία Πάλμερ, μπορούμε 
να σας κάνουμε με τον Λέβι 
μερικές ερωτήσεις για τους 

χιονάνθρωπους; 

Λοιπόν, Κάθριν, 
ειλικρινά εμένα δε μου 

φαίνονται εντάξει. 

Πού πήγε 
η παραδοσιακή 

εμφάνιση; 
Τα καρότα 

και τα γάντια
 και τα γλυκούλικα 

καπέλα με 
τα πομ-πομ;

Σαν άκακη 
φάρσα μου μοιάζει 
εμένα. Αν και δεν 

έχω ιδέα πώς 
κατάφεραν να 

φτιάξουν τόσους 
πολλούς μέσα 
σε μια νύχτα. 

Κα Πάλμερ – κάτοικος του Κάουσλιπ Γκρόουβ· μέλος 
της Περιφρούρησης Γειτονιών

Κος Όρμαν – κάτοικος του Κάουσλιπ Γκρόουβ· 
διευθυντής τράπεζας· πατέρας του Ντόντε του Μπούφου
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Είναι παράνομο! 
Να βανδαλίζουν 

έτσι την περιουσία 
μου οι παλιοα-

λήτες! Μες 
στη νύχτα!

Είναι καθαρή 
παραβίαση δικαιωμάτων 

ιδιοκτήτη!

Αλήθεια 
δεν είχες σχέση 
με όλο αυτό, Κατ; 

Υπόσχομαι να μην το πω 
στην Περιφρούρηση 

Γειτονιών.

Κος Λόου – αντιπρόεδρος της 
Περιφρούρησης Γειτονιών

Ρεμπέκα Γκαλάντε – διευθύντρια 
σουπερμάρκετ· μητέρα του πράκτορα Λέβι

Κος Λόου – τρελός μουστακαλής και οπαδός 
της φροντίδας του γκαζόν

…και σκοπεύω 
να κάνω μήνυση 

όταν τους πιάσουν 
τους αλήτες που 

το έκαναν!
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Για να είμαι 
ειλικρινής, Κατ, είμαι 
περίεργος τι ξέρεις 

εσύ για τους 
χιονάνθρωπους. 

Πάρτε αποδώ 
την κάμερα, μικρά 

φρίκουλα.

…και ως 
αντιπρόεδρος της 
Περιφρούρησης 

Γειτονιών, 
δε θα αφήσω 
ατιμώρητο 

τον βανδαλισμό 
αυτό!

Έχουν τη δική σου 
υπογραφή, φαρδιά 

πλατιά.

Κος Όρμαν – διευθυντής τράπεζας· πατέρας 
του Ντόντε του Mπουμπούνα

Ρεγκίνα Γκαλάντε – γυμνασιόπαιδο· η μεγάλη αδελφή του πράκτορα 
Λέβι

Κος Λόου – ξινίλας πρώτης 
τάξης
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Εγώ νομίζω ότι είναι 
κουλ. Πολύ πιο κουλ 

από τους χαζο-
χιονάνθρωπους τύπου 

Φρόστι. 

Τουίλα Γκαλάντε – τριτάκι· η μικρή αδελφή του πράκτορα 
Λέβι· πρώην αγνοούμενη

Μάλιστα. Άδικος κόπος. Θα πάρουμε 
κι άλλες συνεντεύξεις αύριο, στο σχολείο. 

Μπορεί να βρούμε εκεί απαντήσεις. 

Θα κερδίσω τίποτα 
από το ντοκιμαντέρ;
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