
Ο Λίαμ Ο’Κόνορ έπρεπε να πεθάνει
στο ναυάγιο του Τιτανικού το 1912.

Η Μάντι Κάρτερ έπρεπε να πεθάνει
σε αεροπορικό δυστύχημα το 2010.

Η Σαλ Βίκραμ έπρεπε να πεθάνει σε πυρκαγιά το 2026. Ο Άλεξ Σκάροου έπαιζε κιθάρα 
σε ροκ συγκρότημα. Κατόπιν το 
γύρισε στη γραφιστική και ύστε-
ρα καταπιάστηκε με τη δημιουρ-
γία ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 
Τελικά, μεγάλωσε κι έγινε συγ-
γραφέας. Έτσι έγραψε πολλά 
πετυχημένα θρίλερ για ενηλίκους, 
καθώς και σενάρια, αλλά μόνο με 
τη λογοτεχνία για νέους ένιωσε 
να διασκεδάζει με την ψυχή του 
με πολλές από τις κουλ ιδέες που 
δούλευε όταν σχεδίαζε παιχνί-
δια. Ζει με την οικογένειά του στο 
Νόργουιτς.
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Όμως και στους τρεις δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία – να εργαστούν 
για μια μυστική υπηρεσία που κανείς δε γνωρίζει την ύπαρξή της, 
με έναν και μοναδικό σκοπό: να μην αφήσουν το ταξίδι στον χρό-
νο να καταστρέψει την ιστορία…
Το 1993 ο Βρετανός χάκερ Άνταμ Λούις βλέπει το όνομά του γραμμένο 
σ’ ένα κωδικοποιημένο χειρόγραφο ηλικίας πάνω από χιλίων ετών. 
Πώς βρέθηκε εκεί… και γιατί;
Το 2001 ο Άνταμ απευθύνεται στους Φύλακες του Χρόνου που απο-
φασίζουν να γυρίσουν πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στο 1193, 
στο δάσος του Σέργουντ, με σκοπό να ανακαλύψουν την προέλευση 
του αρχαίου μηνύματος. Εκεί όμως συναντούν έναν μυστηριώδη κου-
κουλοφόρο που φαίνεται να θέλει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Κατά την 
αναζήτηση αυτού του απόκρυφου αντικειμένου –μια αναζήτηση που 
ίσως τους οδηγήσει στο θρυλικό Ιερό Δισκοπότηρο– οι πράκτορες αρ-
χίζουν να αναρωτιούνται τι τρομερή απειλή μπορεί να εγκυμονεί αυτή 
τη φορά το παρελθόν για το μέλλον.
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