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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Η επιστροφή του Φάλµαριν στο Σαραόλν 
 

 

 Φάλµαριν στεκόταν στην πλώρη της Μαύρης Αστραπής, 

ατενίζοντας το µεγάλο λιµάνι της Όρφαλχ και τις ακτές του 

Σαραόλν. Η µαύρη κάπα ανέµιζε γύρω απ’τους ώµους του, 

και η κουκούλα ήταν κατεβασµένη έτσι ώστε να σκιάζει το πρόσωπό 

του. Ο άνεµος ήταν κρύος εδώ, στα νερά της Βόρειας Γης. 

  Επιτέλους, ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού έφτανε στο Σαραόλν. 

Όµως δεν αισθανόταν και τόσο ικανοποιηµένος όσο περίµενε ότι θα 

αισθανόταν, όταν έφευγε απ’τη Ζίρκεφ. Ύψωσε το βλέµµα του στον 

νυχτερινό ουρανό, ατενίζοντας τα τέσσερα φεγγάρια του 

Άρµπεναρκ. Και, ξαφνικά, ένιωσε µέσα του ότι κάτι έλειπε: κάτι για 

να καταριέται. Θεοί, ίσως; Αυτοί είχαν εγκαταλείψει τον κόσµο από 

την Πρώιµη Εποχή. Ο άνθρωπος, όµως, πάντα χρειαζόταν κάποιον 

για να του φορτώνει την ευθύνη των δικών του αποτυχιών. Η Μοίρα, 

πολλές φορές, ήταν καλός στόχος… το ίδιο και τα φεγγάρια. Ήταν 

µεγάλα, µακριά από τη γη. Ό,τι πρέπει, δηλαδή, για να προσελκύουν 

κατάρες. Αρκετά αποµακρυσµένα απ’τους κατοίκους του 

Άρµπεναρκ, για να πιστεύουν αυτοί πως τα πελώρια, φωτεινά 

ουράνια σώµατα έλεγχαν την τύχη τους. Ο Φάλµαριν, ασφαλώς, δεν 

πίστευε κάτι τέτοιο, αλλά είχε κι εκείνος την ανάγκη κάτι να 

καταριέται. 

  Πέντε φορές, µέχρι να φτάσει στο Σαραόλν, είχε επιχειρήσει να 

εντοπίσει τον Βασιληά Βένγκριλ και τη Βασίλισσα Αάνθα, και πέντε 

φορές είχε αποτύχει. Πράγµα που σήµαινε πως είτε βρίσκονταν 

πολύ, πολύ µακριά του, είτε ήταν νεκροί, είτε κάποιος έµπειρος 

Ελεγκτής Πνευµάτων τούς είχε καλύψει από τις πνευµατικές 

αισθήσεις του Φάλµαριν. Οτιδήποτε απ’τα τρία θα µπορούσε να 

συµβαίνει. 

O
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  Καταραµένα φεγγάρια… Καταραµένα φεγγάρια… Αν και τα 

φεγγάρια, ασφαλώς, δεν έφταιγαν σε τίποτα. Ο Σοφός του Κύκλου 

του Φτερού ήταν πολύ ορθολογιστής, για να πιστεύει ότι κάποιες 

αόρατες δυνάµεις κινούσαν τους ανθρώπους, σαν µαριονέτες. Όχι, ο 

άνθρωπος ήταν υπεύθυνος για τη µοίρα του·  κι αυτό τον έκανε να 

αισθάνεται ακόµα χειρότερα για τα λάθη που είχαν συµβεί. 

  Κατ’αρχήν, δεν έπρεπε ποτέ να είχε φύγει απ’το Σαραόλν. Το κακό 

φώλιαζε εκεί, όπως και στο Βασίλειο του Ωκεανού, και στη Ζίρκεφ·  

σ’όλα τα βασίλεια όπου υπήρχαν Κέντρα Σταθερότητας του κόσµου. 

Κάποιοι έπαιζαν µε πολύ λεπτές ισορροπίες. Ανάθεµα τα Πνεύµατα! 

Έπρεπε να το είχε καταλάβει από την πρώτη στιγµή, όταν εκείνη η 

καµαριέρα είχε επιχειρήσει να δολοφονήσει την οµάδα της Ερία, στο 

παλάτι του Άρχοντα Φερχ. Ήταν πολύ απρόσεχτος. Κούνησε, 

θυµωµένος το κεφάλι του. 

  «Τι έχεις, Φάλµαριν; Μοιάζεις αναστατωµένος,» είπε ο Μέρθναρ, 

πλησιάζοντάς τον. Ο στρατιωτικός ήταν ντυµένος µε ταξιδιωτικά 

ρούχα, και µια σκούρα-µπλε κάπα έπεφτε στην πλάτη του, µε την 

κουκούλα ριγµένη πίσω. 

  «Είµαι αναστατωµένος, κύριε,» αποκρίθηκε ο Σοφός του Κύκλου 

του Φτερού. «∆ε θυµάµαι να ήµουν ποτέ πιο αναστατωµένος στη 

ζωή µου. Καταλαβαίνετε πόσο κρίσιµη είναι η κατάσταση; Ο 

κόσµος κινδυνεύει να…» Ήταν η πρώτη φορά που ο Μέρθναρ είχε 

δει το Φάλµαριν να χάνει τα λόγια του. «Οι ισορροπίες κινδυνεύουν 

να χαλάσουν… Και ούτε και γω ξέρω τι µπορεί να συµβεί…» 

Αναστέναξε. «Εύχοµαι µονάχα ο Κύριος του Πύργου του Φτερού να 

ξέρει.» 

  Ο Σαραολνιανός πολεµιστής προσπάθησε να κοιτάξει κάτω απ’την 

κουκούλα του φίλου του, να δει την έκφραση του προσώπου του, µα 

δεν τα κατάφερε. Ο Φάλµαριν ήταν πάντοτε µυστηριώδης, όχι εκ 

προθέσεως, απαραίτητα·  µάλλον, εκ φύσεως… ή εξ επαγγέλµατος… 

Γιατί, ούτως ή άλλως, όλοι οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού δεν 

ήταν µυστηριώδεις; Ο Μέρθναρ µειδίασε, λεπτά. 
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  «Είναι κάτι αστείο, κύριε;» ρώτησε η φωνή του Φάλµαριν, µέσα 

απ’τις σκιές της κουκούλας. 

  Όλα τα παρατηρεί; απόρησε ο Μέρθναρ, και κούνησε το κεφάλι 

του. «Όχι, φίλε µου, όχι…» 

  «Τι!» Το χέρι του Φάλµαριν σηκώθηκε, και ο Σοφός του Κύκλου 

του Φτερού έπιασε το µέτωπό του. Ύστερα, και το άλλο του χέρι 

σηκώθηκε, και, τώρα, κρατούσε το πρόσωπό του και µε τα δύο. 

Παραπάτησε και ο Μέρθναρ τον συγκράτησε. 

  «Τι συµβαίνει, Φάλµαριν; Τι συµβαίνει, µα τα Πνεύµατα;» 

  Ο Κράε’ελν και η Φαρία’ανµιν ήρθαν, γρήγορα, κοντά τους, καθώς 

και πολλοί Σαραολνιανοί στρατιώτες. 

  «Τι είναι; Τι τρέχει;» απαίτησε, πανικόβλητος, ο Καπετάνιος. «Τι 

έχει ο µάγος;» 

  Ξαφνικά, ο Φάλµαριν στάθηκε, πάλι, ευθυτενής, και έσπρωξε την 

κουκούλα του πίσω, αφήνοντας τα µακριά, µαύρα του µαλλιά 

ν’ανεµίσουν στον κρύο αέρα. «Τίποτα, κύριε. Είµαι καλά…» Η 

φωνή του ήταν σταθερή. 

  «Όµως, Φάλµαριν, κάτι έπαθες, πριν λίγο,» είπε ο Μέρθναρ. «Κάτι 

συνέβη. Τι ήταν;» 

  Η έκφραση του Σοφού του Κύκλου του Φτερού έµοιαζε, κάπως, 

χαµένη, όπως όταν επικοινωνούσε µε τα Πνεύµατα. «Ο Φέρντεχ… 

είναι νεκρός…» 

  «Νεκρός!» έκανε ο Μέρθναρ. «Πώς το ξέρεις;» Έπιασε τον 

Φάλµαριν απ’τους ώµους. «Πώς το ξέρεις;» Ο πολεµιστής γνώριζε 

τον Φέρντεχ από παλιά·  ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα στενοί φίλοι, όµως 

τον συµπαθούσε και τον εκτιµούσε πολύ. 

  «Το ξέρω, κύριε!» Ο Σοφός ύψωσε το χέρι του, και µια δύναµη 

ανάγκασε τον Σαραολνιανό στρατιώτη να πισωπατήσει. «Είχα 

µαγέψει ένα ξιφίδιο του… Του είχα πει, όταν υπήρχε ανάγκη, να 

φώναξει το όνοµά µου τρεις φορές και θα γνώριζα, αµέσως, πού 

βρισκόταν…» 

  «Πού είναι, λοιπόν; ∆εν είσαι, σίγουρος ότι είναι νεκρός, έτσι;» 
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  Όλοι οι πολεµιστές από την οµάδα της Ερία, τώρα, είχαν 

συγκεντρωθεί γύρω τους, γιατί άπαντες είχαν σε εκτίµηση τον 

Φέρντεχ και ανησυχούσαν γι’αυτόν. 

  «Είµαι,» αποκρίθηκε, σιγανά, ο Φάλµαριν. «Λυπάµαι, κύριε, 

είµαι…» Η φωνή του δυνάµωσε κάπως: «Ο… φόνος έγινε στα δάση 

της Νήσου Ράλβοχ. Και κατάλαβα ποιος είναι και ο φονιάς του 

Φέρντεχ…» 

  «Ποιος, Φάλµαριν;» 

  «Ο Κράντµον.» Τα µάτια του Σοφού του Κύκλου του Φτερού 

γυάλισαν, µε µια θανατερή λάµψη. Το πρόσωπό του σκλήρυνε. «∆εν 

λαθεύω. Θ’αναγνώριζα παντού την αύρα του. Ο Κράντµον τον 

σκότωσε. Αυτό το ελεεινό κάθαρµα! Καλύτερα να εύχεται τα 

µονοπάτια µας να µη συναντηθούν ποτέ ξανά –αλλά αµφιβάλλω για 

τούτο. Θα τον δω πολύ σύντοµα!…» 

  «Αυτό το ελεεινό κάθαρµα»…; Ο Μέρθναρ δεν είχε ποτέ ξανά 

ακούσει τον Φάλµαριν να µιλά έτσι, για κανέναν. Ήταν πάντα… 

ευγενικός. Ο πολεµιστής είχε µείνει µε ανοιχτό το στόµα. Το γεγονός 

τον είχε κάνει να εκπλαγεί τόσο, όσο και ο θάνατος του Φέρντεχ. 

  Ο Φάλµαριν έριξε µια µατιά στις εκφράσεις των προσώπων των 

στρατιωτών του Σαραόλν. Και είπε, µε τη βασιλική φωνή που, όποτε 

χρησιµοποιούσε, οι άλλοι, συνήθως, υπάκουγαν: «Θρηνείστε τώρα 

για τον Φέρντεχ, γιατί, µετά, δε θα υπάρχει χώρος για θρήνο. Μετά, 

θα υπάρχει χώρος µόνο για εκδίκηση!» 

  Οι µαχητές της οµάδας της Ερία ξεθηκάρωσαν τα όπλα τους και τα 

ύψωσαν στον αέρα.  

  «Φάλµαριν! Φάλµαριν! Για τη δόξα του Σαραόλν!» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Μαύρη Αστραπή, το γρήγορο εµπορικό πλοίο του Καπετάνιου 

Κράε’ελν και της Καπετάνισσας Φαρία’ανµιν, µπήκε στο λιµάνι της 



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

493 

Όρφαλχ και έριξε άγκυρα. Μια φαρδιά, ξύλινη ράµπα έπεσε, απ’το 

κατάστρωµα, σε µια αποβάθρα. 

  Ο Φάλµαριν στάθηκε µπροστά στον αφέντη και στην αφέντρα του 

καραβιού. «Σας χρωστάω χάρη, κύριε, κυρία µου, που µε φέρατε, µε 

τέτοια ταχύτητα, ως εδώ.» 

  «Ούτε να το σκέφτεσαι, Φάλµαριν,» αποκρίθηκε ο Κράε’ελν, 

µειδιώντας. «Ελπίζω να σε ξαναδώ.» Του έδωσε το χέρι του. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού το έσφιξε·  και, ύστερα, έσφιξε 

και το χέρι της Φαρία’ανµιν. «Καλή τύχη και στους δυο σας. Τα 

Πνεύµατα νάναι µε το µέρος σας πάντα.» Γύρισε κι άρχισε να 

κατεβαίνει τη ράµπα, µε τη µαύρη κάπα του να κυµατίζει, καθώς και 

ο Μέρθναρ χαιρετούσε τον Καπετάνιο και την Καπετάνισσα της 

Μαύρης Αστραπής. 

  Όταν όλοι οι Σαραολνιανοί στρατιώτες ήταν στην αποβάθρα, ο 

διοικητής της οµάδας ρώτησε τον Φάλµαριν: «Πού πάµε, τώρα, 

αρχηγέ;» 

  «Έχουµε έναν παλιό φίλο στην πόλη, που θα χαρεί να µας δει, 

κύριε,» αποκρίθηκε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού, στρέφοντας το 

κουκουλοφόρο κεφάλι του προς το παλάτι που φαινόταν πάνω απ’τα 

υπόλοιπα χτίρια της πόλης. «Τον Άρχοντα Φερχ.» 

  Ο Μέρθναρ έγνεψε καταφατικά. «Ας πάµε, λοιπόν, να τον 

επισκεφτούµε.» 

  Οπότε, ξεκίνησαν να πηγαίνουν προς την κατοικία του κύρη της 

Όρφαλχ. Όµως δεν πρόλαβαν να βγουν απ’το λιµάνι και µια 

περιπολία αρµατωµένων στρατιωτών τούς σταµάτησε. 

  «Ποιοι είστε και πλανιέστε οπλισµένοι µέσα στην πόλη;» απαίτησε 

µια γυναίκα. 

  «Καλησπέρα, κυρία µου,» αποκρίθηκε, ευγενικά όπως πάντα, ο 

Φάλµαριν. «Επιστρέφουµε από το Βασίλειο του Ωκεανού µε 

σηµαντικά νέα για τον Άρχοντα Φερχ. Είµαστε µέλη της οµάδας που 

ξεκίνησε ν’ανακαλύψει τι συνέβαινε µε τα πλοία τα οποία 

εξαφανίζονταν στα δυτικά νερά του Ωκεανού.» 
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  «Ακολουθήστε µας,» τους προέτρεψε η γυναίκα·  και η φρουρά 

άρχισε να βαδίζει. 

  Ο Μέρθναρ έκανε νόηµα στους δικούς τους ν’ακολουθήσουν, και, 

σύντοµα, έφτασαν στο παλάτι, όπου υπηρέτες τούς οδήγησαν όλους 

σ’ένα µεγάλο σαλόνι. 

  «Σε µερικά λεπτά, ο Άρχων Φερχ θα βρίσκεται µαζί σας,» τους 

πληροφόρησε ένας άντρας. Και, κάνοντας µια υπόκλιση στον 

Μέρθναρ και στο Φάλµαριν, έφυγε. 

  Ο στρατιωτικός διοικητής της οµάδας κοίταξε, ερευνητικά, το 

κρασί στην κούπα του. «Ελπίζω να µη µας έχουν βάλει, πάλι, 

δηλητήριο. Τούτο το παλάτι έχει µια κάποια ιστορία µε τα 

δηλητήρια, φίλε µου…» 

  Ο Φάλµαριν ήπιε µια µικρή γουλιά απ’το δικό του κρασί. «Αν έχει 

δηλητήριο, θα τ’ανακαλύψουµε συντόµως, κύριε.» 

  Ο Μέρθναρ γέλασε. «∆ε θα σ’αφήσω να πεθάνεις µόνος σου, 

µάγε!» δήλωσε, και ήπιε κι αυτός απ’την κούπα του. 

  Σε λίγο, ήρθε ο Άρχων Φερχ, µε τα µακριά, ξανθά µαλλιά του 

δεµένα κοτσίδα, όπως συνήθως, και ντυµένος µε µια µπλε ρόµπα. 

  «Φάλµαριν,» είπε. «Οµολογώ πως… δε σε περίµενα. Είχα πιστέψει, 

πλέον, ότι είχατε όλοι χαθεί στον Ωκεανό. Και δε µπορείς να 

φανταστείς πόσο χαίροµαι που σε ξαναβλέπω. Όµως πού είναι η 

κυρία Ερία;» 

  «Πρέπει να µιλήσουµε, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού. «Τώρα, αν γίνεται. Έχουµε, πιστεύω, πολλά να 

πούµε.» 

  Η απορία στο πρόσωπο του Άρχοντα Φερχ ήταν έκδηλη. «Όπως 

νοµίζεις, Φάλµαριν. ∆ε µπορώ να σου αρνηθώ µια κουβέντα, αφού 

µου έχεις ήδη σώσει τη ζωή. Παρακαλώ·  σ’ακούω.» Πήρε θέση σε 

µια πολυθρόνα, µπροστά στο ένα απ’τα τρία αναµµένα τζάκια του 

δωµατίου. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού και ο Μέρθναρ κάθισαν σε δυο 

άλλες πολυθρόνες, κοντά του. 
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  «Κατ’αρχήν, Άρχοντά µου, πείτε µου, πώς είναι τα πράγµατα στο 

Σαραόλν τον τελευταίο καιρό;» ρώτησε ο πρώτος. 

  Η όψη του Φερχ σκιάστηκε. «Άσχηµα, Φάλµαριν. Άσχηµα. Ακούω, 

συνεχώς, παράπονα από τους βαρόνους του ∆ουκάτου µου, ότι οι 

υπήκοοι τους διαµαρτύρονται πως δαιµονάνθρωποι τριγυρίζουν στην 

ύπαιθρο, ληστεύοντας τους περαστικούς, ενώ εξαφανίζονται 

γρήγορα, σα σκιές. Ως τώρα, οι άνθρωποί µου δεν έχουν καταφέρει 

να τους βρουν και να τους εξολοθρεύσουν…» Κούνησε το κεφάλι 

του, απεγνωσµένα. 

  «Μαγκραθµέλιοι µέσα στο Σαραόλν, Άρχοντά µου;» απόρησε ο 

Φάλµαριν. «Πώς; Ή, µάλλον, να υποθέσω ότι δεν γνωρίζετε;» 

  «Πράγµατι, δε γνωρίζω, φίλε µου,» απάντησε ο Φερχ. 

  «Νοµίζω πως εγώ γνωρίζω,» δήλωσε ο Φάλµαριν, και είδε τα µάτια 

του Άρχοντα της Όρφαλχ να κινούνται, αµέσως, γεµάτα 

ανυποµονησία να µάθουν. «Υπάρχει ένας προδότης στο Σαραόλν. 

Ένας δαιµονόφιλος. ∆εν ξέρω, ακόµα, ποιος είναι, µα σκοπεύω 

ν’ανακαλύψω –σύντοµα. 

  »Όµως, παρακαλώ, Άρχοντά µου, συνεχίστε. Τελειώστε µε ό,τι 

έχετε να µου πείτε, γιατί έχω κι εγώ να σας πω πολλά.» 

  Ο Φερχ πήρε µια βαθιά ανάσα και την έβγαλε αργά απ’τα 

ρουθούνια του. «Κάτι ακούγεται για Αργκανθικιανούς κατασκόπους 

µέσα στο Βασίλειο,» δήλωσε. «Ο Βασιληάς έβαλε ανθρώπους του να 

τους βρουν και να τους εξουδετερώσουν. Πώς πάει η κατάσταση, 

όµως, δε γνωρίζω. Και, τώρα, ο Βασιληάς δεν είναι στο Σαραόλν·  

πέρασε απο δώ, πηγαίνοντας στο Βασίλειο του Ωκεανού. Πρέπει να 

τον έχετε συναντήσει, έτσι; Απο κεί δεν έρχεστε;» 

  «Μη βιάζεστε, Άρχοντά µου. Σας τόνισα πως έχω πολλά να σας 

διηγηθώ. Συνεχίστε. Νοµίζω πως έχετε κι άλλα να µου πείτε.» 

Μπορούσε να το δει στην έκφραση του Φερχ. 

  «Φάλµαριν, η Πριγκίπισσα Έρµελ, η µόνη διάδοχος του θρόνου… 

φηµολογείται ότι χάθηκε, απ’ό,τι µου λένε οι πράκτορές µου.» 
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  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού συνοφρυώθηκε. «Πώς χάθηκε;» 

Αν και υποπτευόταν πώς. Όπως ο Βασιληάς Βένγκριλ και η 

Βασίλισσα Αάνθα, φυσικά. 

  «∆εν έχω ιδέα,» απάντησε ο Φερχ. «Τώρα, τα δικά σου νέα. 

Πεθαίνω από περιέργεια.» 

  Και ο Φάλµαριν τού διηγήθηκε όλα όσα του είχαν συµβεί, από τότε 

που εκείνος και η οµάδα της Ερία έφυγαν απ’την Όρφαλχ: µια, 

πραγµατικά, µεγάλη ιστορία, που πήρε ώρα. 

  Όταν ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού τελείωσε, ο Άρχοντας δε 

µπορούσε να πιστέψει αυτά που είχε ακούσει·  ούτε µπορούσε να τα 

χωνέψει τόσο εύκολα. «Η κατάσταση είναι… πολύ, πολύ χειρότερη 

απ’ό,τι φανταζόµουν, φίλε µου…» 

  «Φοβάµαι πως ναι, Άρχοντά µου, έτσι είναι,» έγνεψε καταφατικά ο 

Φάλµαριν. «Στο Βασίλειο του Ωκεανού προδότης ήταν ο Κράντµον·  

ποιος είναι, λοιπόν, στο Σαραόλν; Ποιος; Πρέπει να τον βρούµε, και 

να τον βγάλουµε απ’τη µέση –γρήγορα, προτού προλάβει να µας 

κάνει ζηµιά.» 

  «Ίσως να έχει ήδη κάνει ζηµιά,» υπέθεσε ο Φερχ. «Πήγαινε στην  

Μάρβαθ, Φάλµαριν. Φύγε αύριο. Να ειδοποιήσεις τη Βασίλισσα.» 

  «Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Θα κατευθυνθώ στον Πύργο του 

Φτερού·  η περίσταση απαιτεί να συµβουλευτώ τον Κύριο του 

Πύργου.» 

  «Μα, Φάλµαριν, το Κέντρο Σταθερότητας, στην πρωτεύουσα…» 

διαφώνησε ο Φερχ. «Αν πέσει στα χέρια του δαιµονόφιλου 

προδότη…» 

  Ο Φάλµαριν ύψωσε την παλάµη του. «Μην ανησυχείτε για το 

Κέντρο Σταθερότητα στο παλάτι, Άρχοντά µου.» 

  «Μα, πώς–;» 

  «Είπα, Άρχοντά µου: µην ανησυχείτε για το Κέντρο Σταθερότητας 

στο παλάτι·  θα φροντίσω εγώ, προσωπικά, γι’αυτό,» υποσχέθηκε ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Επί του παρόντος, υπάρχει µεγάλη 

ανάγκη να πάω στον Πύργο. Μεγάλη ανάγκη.» 
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  «Όπως νοµίζεις ότι είναι καλύτερα, φίλε µου,» αποκρίθηκε, τελικά, 

ο Φερχ. «Εµπιστεύοµαι την κρίση σου, η οποία µου έσωσε τη ζωή.» 

  «Καλώς, Άρχοντά µου,» είπε ο Φάλµαριν. «Εµπιστευτείτε µε.» 

  «Μήπως, όµως, θάπρεπε εγώ και οι πολεµιστές µου να πάµε στην 

πρωτεύουσα;» πρότεινε ο Μέρθναρ. 

  «Όχι, Μέρθναρ,» απάντησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

«Κάτι µου λέει πως το Βασίλειο δεν είναι, πια, τόσο ακίνδυνο, όσο 

παλιά. Θα έρθετε µαζί µου.» 

  «Αν πιστεύεις ότι χρειάζεσαι την προστασία µας, Φάλµαριν,» είπε 

ο στρατιωτικός διοικητής της οµάδας, «ναι, θα έρθουµε µαζί σου.» 

  «Μέρθναρ, για τη δική σας ασφάλεια δεν πρέπει να χωριστούµε,» 

τόνισε εκείνος.  

  Ο πολεµιστής τον κοίταξε έκπληκτος, αλλά δεν µίλησε. Κάτι θα 

ξέρει, για να το λέει αυτό, συλλογίστηκε. Και ο Φάλµαριν ξέρει 

πολλά. 

  «Τώρα, καλύτερα να αναπαυθούµε, κύριε,» πρότεινε ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού. «Θα µπορούσατε να µας παραχωρήσετε κάποια 

δωµάτια, Άρχοντά µου;» 

  «Φάλµαριν, τι είν’αυτά που ρωτάς;» απόρησε ο Φερχ. «Ασφαλώς 

και θα σας παραχωρήσω δωµάτια. Όσα επιθυµείτε. Θα χρειαστείτε 

ξεκούραση απόψε, γιατί δύσκολες µέρες σας περιµένουν, απ’αυτά 

που ακούω.» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού έγνεψε καταφατικά, µε το 

κεφάλι. «Πράγµατι, Άρχοντά µου. ∆ύσκολες και σκοτεινές µέρες 

περιµένουν ολάκερο το Σαραόλν…» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Μια εξαφάνιση, ένας επικίνδυνος Σοφός, 

και φόβος για έναν πιθανό πόλεµο 
 

 

όλµορχ!» 

  «Τι;…» µουρµούρισε µέσα στον ύπνο του ο ευγενής, 

γυρίζοντας µπρούµυτα κάτω απ’τα ζεστά σκεπάσµατα. 

  Αισθάνθηκε χέρια να τον ταρακουνούν, δυνατά. «Σήκω, Σόλµορχ! 

Σήκω!» 

  «Μµµµρρρ!…» έκανε ο Σόλµορχ, ξαναγυρίζοντας, αλλά, τώρα, 

ανάσκελα. Παραµέρισε την κουβέρτα απ’το κεφάλι και άνοιξε τα 

µάτια του, για ν’αντικρίσει µια όµορφη, καστανή γυναίκα, που τα 

µαλλιά της συγκρατούσε απ’το µέτωπό της µια κοκάλινη χτένα. 

Ήταν ντυµένη µε µαύρο φόρεµα, µε γούνα γύρω απ’το λαιµό και 

απ’τους καρπούς. 

  «Τι είναι, Τάθβιλ, λατρεία µου;» ρώτησε ο ευγενής, καθώς 

χασµουριόταν και έτριβε τα µάτια του. «Με την αυγή βρήκες να µε 

σηκώσεις;» 

  «∆εν είναι αυγή,» δήλωσε η Βαρονέσα, σταυρώνοντας τα χέρια 

µπροστά της. 

  «Όχι; Τόσο πολύ κοιµ–» 

  «Είναι πριν την αυγή, Σόλµορχ.» 

  Ο ευγενής την κοίταξε παραξενεµένος, σα νάχε τρελαθεί. 

Ξανατυλίχτηκε µέσα στα σκεπάσµατα, και γύρισε πλευρό. «Τότε, τι 

µε σηκών–» 

  Ένιωσε, πάλι, τα χέρια της να τον ταρακουνούν. «Σήκω! Σήκω, 

Σόλµορχ!» 

  Εκείνος πετάχτηκε πάνω, σε καθιστή θέση, τρίζοντας τα δόντια 

του. «Μα τα Πνεύµατα, Τάθβιλ! Τι σ’έχει πιάσει; Και γιατί έχεις 

ντυθεί λες και θα πας ταξίδι;» 

Σ
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  «Ντύσου κι εσύ,» είπε η Βαρονέσα. «Έλα, έλα –µην κάθεσαι!» 

  Ο Σόλµορχ έβγαλε έναν βαρύ αναστεναγµό, και σηκώθηκε απ’το 

κρεβάτι, αρχίζοντας να ντύνεται. «Ελπίζω να έχεις µια πολύ καλή 

αιτιολογία για όλα τούτα.» 

  «Έχω,» τόνισε η Τάθβιλ. «Θυµάσαι τους κατασκόπους απ’το 

Άργκανθικ; Τον Ήκνορ, την Βόλκρα και την Μίκθαλ;» 

  «Πώς να τους ξεχάσω; Ξεχνιούνται αυτοί;» Ο Σόλµορχ κούµπωνε 

το πουκάµισό του, ενώ είχε ήδη βάλει το παντελόνι του. 

  «Ξέφυγαν.» 

  «Πώς!» γούρλωσε τα µάτια του ο Σόλµορχ. «Τι εννοείς ξέφυγαν;» 

  «Εννοώ –ξέφυγαν. Ο φρουρός του δωµατίου τους µε πληροφόρησε 

πως δεν είναι µέσα. Ήρθε πριν πέντε λεπτά εδώ.» 

  «Και πώς δεν τον άκουσα εγώ;» 

  «Κοιµόσουν, λες και σε είχαν αγκαλιάσει τα Πνεύµατα,» 

αποκρίθηκε η Τάθβιλ. 

  «∆ε µου λες, αγάπη µου, η Βασίλισσα το ξ–» άρχισε ο Σόλµορχ, 

καθώς τελείωνε µε το ντύσιµό του. 

  Αλλά η Βαρονέσα τον διέκοψε: «Φυσικά και όχι! Κατ’αρχήν, δεν 

ήξερε τίποτα ότι Αργκανθικιανοί κατάσκοποι βρίσκονταν εδώ. Γιατί, 

αν της είχα ξεστοµίσει κάτι, καταλαβαίνεις τι θα είχε συµβεί…» 

  «Θα τους είχε κρεµάσει απ’τον ψηλότερο πυργίσκο του κάστρου, 

πιθανότατα,» είπε ο Σόλµορχ. 

  Η Τάθβιλ έγνεψε καταφατικά. «Ακριβώς. Γιαυτό είπα, τώρα, στους 

φρουρούς του δωµατίου των κατασκόπων να µην µιλήσουν καθόλου 

για το γεγονός της εξαφάνισης των Αργκανθικιανών.» 

  «Καλά έκανες. Όµως πού µπορεί να πήγαν αυτοί, οι καταραµένοι;» 

Ο ευγενής χτενιζόταν µπροστά στον καθρέφτη. 

  «∆εν έχω ιδέα. Κι αυτό είναι το πρόβληµα.» 

  «Το δωµάτιό τους το έψαξες;» 

  «Ναι. Μάλλον, απ’το παράθυρο βγήκαν. Αλλά δεν είναι σίγουρο.» 

  «Μα, από πού να βγήκαν, αν όχι απ’το παράθυρο;» έθεσε το 

ερώτηµα ο Σόλµορχ. 
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  «Περιµένεις να σου απαντήσω;» ξεφύσησε η Βαρονέσα. «Άντε, βρε 

αδελφέ! Ακόµα να ετοιµαστείς;» 

  «Γιατί να ετοιµαστώ, Τάθβιλ; Πού έχουµε να πάµε;» απόρησε ο 

Σόλµορχ. «Μήπως εµείς θα ξετρυπώσουµε τους κατασκόπους;» 

  «Ναι.» 

  «Ναι!» Ο ευγενής αναπήδησε. Και στράφηκε να την κοιτάξει. 

«Μπα…» είπε στον εαυτό του. «∆εν είναι τόσο γριά ακόµα·  δε 

µπορεί να χάνει το µυαλό της…!» 

  «Σόλµορχ,» είπε η Τάθβιλ, υποµειδιώντας. «Σε πληροφορώ πως 

είµαι πολύ καλά στα µυαλά µου. Αλλά φαντάσου µόνο τι θα γίνει, 

έτσι και βάλω τους στρατιώτες µου να ψάξουν: Υπάρχει µια µεγάλη 

πιθανότητα να διαδοθεί η φήµη ότι κάτι παράξενο συµβαίνει στο 

κάστρο·  κι έτσι, τελικά, µπορεί να µαθευτεί ότι οι κατάσκοποι 

ξέφυγαν, πράγµα που όταν το πληροφορηθεί η Βασίλισσα… 

Καταλαβαίνεις. Θ’αρχίσει να τσιρίζει γιατί της το κρύψαµε.» 

  Ο Σόλµορχ έβαλε τις µπότες του. «Εντάξει. Πάµε να ψάξουµε τους 

Αργκανθικιανούς. Κι άααµα τους βρούµε….» 

  «Άµα τους βρούµε, τι να σου κάνω;» µειδίασε, διαβολικά, η 

Τάθβιλ. 

  «Θα σου πω αύριο βράδυ,» απάντησε ο Σόλµορχ, µ’ένα λεπτό 

χαµόγελο, και άνοιξε την πόρτα του δωµατίου, ρίχνοντας µια κάπα 

στους ώµους του. «Πάµε να πάρουµε κι άλλους µαζί µας.» 

  «Κι άλλους;» Η Τάθβιλ έτρεξε πίσω του, αρπάζοντας κι εκείνη µια 

κάπα. «∆εν άκουσες τίποτα απ’ό,τι σου–;» Κοπάνησε πάνω στον 

ευγενή, που είχε σταµατήσει, απότοµα, στον διάδροµο, στρεφόµενος 

να την αντικρίσει. 

  «Μιλάω για τον Μάνκιν, τον Μπάχτον και την Χόλκραδ,» της 

εξήγησε. «Πίστεψέ µε, ξέρουν περισσότερα από µας, σχετικά µε 

έρευνες για κατασκόπους.» Η φωνή του δεν ήταν δυνατή, για να µην 

τον ακούσει κανένας περαστικός. «Εµείς είµαστε πλουσιόπαιδα·  ο 

Μπάχτον, όµως, γυρίζει, συνέχεια, στους δρόµους, η Χόλκραδ–» 
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  «Καλά! ’ντάξει! Πάµε να τους βρούµε,» συµφώνησε η Τάθβιλ. 

«Αλλά γρήγορα, Σόλµορχ. Όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα –προτού η 

Βασίλισσα αποφασίσει ότι είναι ώρα να αναχωρήσει ο στρατός της 

για το Άργκανθικ.» 

  «Ααααχχ…!» µούγκρισε ο ευγενής, καθώς βάδιζαν. «Τώρα βρήκε 

να φύγει ο Βένγκριλ!… Όταν επιστρέψει, θα τον σκυλοβρίσω –

Βασιληάς του Σαραόλν ή όχι!…» 

  Σταµάτησαν µπροστά στην πόρτα του αρχηγού της φρουράς της 

έπαυλης των Έχµελθ, και ο ευγενής χτύπησε, δυνατά, µε τη γροθιά 

του. «Μάνκιν! Μάνκιν! Άνοιξε!» 

  Και η θύρα δεν άργησε ν’ανοίξει, για να παρουσιαστεί ένας άντρας, 

µε καστανά, µακριά µαλλιά, τα οποία έπεφταν λυτά στους ώµους 

του, και γένια. Ήταν ντυµένος µε µια πράσινη ρόµπα, και έµοιαζε 

αγουροξυπνηµένος. 

  «Κύριε Σόλµορχ,» είπε. «Τι τρέχει; ∆εν είναι ούτε καν αυγή.» 

  «Πρέπει να µιλήσουµε, γρήγορα,» τόνισε η Τάθβιλ. «Να µπούµε;» 

  «Ασφαλώς, Βαρονέσα µου,» αποκρίθηκε ο Μάνκιν, 

παραµερίζοντας απ’την πόρτα. Μόλις ο ευγενής κι εκείνη ήταν µέσα, 

την έκλεισε, ρωτώντας: «Πώς θα µπορούσα να σας εξυπηρετήσω;» 

  «Οι Αργκανθικιανοί κατάσκοποι έφυγαν –δεν ξέρω πώς,» άρχισε η 

Τάθβιλ. «Πρέπει να τους βρούµε –εµείς, χωρίς να ειδοποιήσουµε 

κανέναν άλλο, γιατί, αλλιώς, µπορεί τίποτα να φτάσει στ’αφτιά της 

Βασίλισσας. Έλα µαζί µας·  θα πάµε να ειδοποιήσουµε τον Μπάχτον 

και τη Χόλκραδ.» Έµοιαζε να τα είπε όλα δίχως να πάρει ανάσα. 

  «Μισό λεπτό, Βαρονέσα µου,» αποκρίθηκε ο Μάνκιν. Πήγε πίσω 

από ένα παραβάν και, σε λιγότερο από πέντε λεπτά, βγήκε, ντυµένος 

µε τουνίκα, παντελόνι, ψηλές µπότες και κάπα. 

  «Ορίστε! Είδες τι γρήγορα ντύνεται ο άνθρωπος;» είπε η Τάθβιλ 

στον Σόλµορχ, που αναποδογύρισε τα µάτια του. 

  «Πάµε…» αναστέναξε ο ευγενής, και άφησαν το δωµάτιο του 

Μάνκιν, για να πάνε σ’αυτό της Χόλκραδ, που δεν ήταν µακριά. 
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  Ο Σόλµορχ χτύπησε, µε τη γροθιά του. «Χόλκραδ! Χόλκραδ! 

Άνοιξέ µου! Είναι ανάγκη!» Καµια απάντηση δεν πήρε. Συνέχισε να 

χτυπά. «Χόλκραδ! Είναι ανάγκη!» 

  Ο Μάνκιν, εν τω µεταξύ, άρχισε κι αυτός να χτυπά την πόρτα του 

δωµατίου του Μπάχτον. Αλλά ούτε απο κεί ερχόταν απάντηση. 

  «Τι είναι τούτο;» Η Τάθβιλ έδειξε ένα κοµµάτι χαρτί στο κατώφλι 

του δωµατίου της µάγισσας. 

  Ο Σόλµορχ έσκυψε και το σήκωσε. Η Βαρονέσα και ο Μάνκιν 

κοίταξαν πάνω απ’τον ώµο του, για να δουν τι έγραφε. 

 

Πηγαίνουµε στην Μάρβαθ. Υποπτευόµαστε πως εκεί βρίσκεται 

η πραγµατική πηγή του κακού, η οποία, µάλλον, είναι ο 

Πόνκιµ, ο βασιλικός διπλωµάτης. Μην προσπαθήσετε να µας 

ακολουθήσετε. 

 

Χόλκραδ, Μπάχτον 

 

  «Ανάθεµα τα Πνεύµατα!…» έκανε ο ευγενής. «Ανάθεµα τα 

Πνεύµατα!…» 

  «Μη βρίζεις,» τον µάλωσε η Τάθβιλ. 

  Ο Σόλµορχ στράφηκε να την κοιτάξει –αυτήν και τον Μάνκιν. 

«Συνειδητοποιείτε τι πάνε να κάνουν; Θα µπλέξουν άσχηµα. Εγώ, 

προσωπικά, δεν είµαι τόσο σίγουρος ότι ο Πόνκιµ–» 

  «Είναι πολύ πιθανό να είναι αυτός,» τόνισε η Βαρονέσα. «Ξεχνάς 

ότι εκείνος φρόντισε να χαθεί το µήνυµα που ερχόταν στη Βαρονία 

µου;» 

  «Όχι, Τάθβιλ,» είπε ο Σόλµορχ, «δεν το ξεχνάω. Και άφησέ µε να 

τελειώσω. Έλεγα πως, προσωπικά, δεν είµαι σίγουρος ότι ο Πόνκιµ 

είναι η… ρίζα όλου του κακού. Πάντως,» πρόσθεσε, γρήγορα, 

προτού µιλήσει η καστανοµάλλα γυναίκα, «ακόµα κι αν, όντως, 

είναι, η Χόλκραδ κι ο Μπάχτον θα µπλέξουν άσχηµα, γιατί ο 
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βασιλικός διπλωµάτης δε θα τους αφήσει έτσι εύκολα να τον 

αποκαλύψουν.» 

  «Εµείς, όµως, τώρα, δε µπορούµε να κάνουµε τίποτα γι’αυτούς,» 

είπε η Τάθβιλ. «Και καλύτερα να τρέξουµε να βρούµε τους 

Αργκανθικιανούς κατασκόπους.» Στράφηκε στον αρχηγό της 

φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ. «Μάνκιν, πού µπορεί να πήγαν;» 

  Εκείνος ανασήκωσε τους ώµους του. «Βαρονέσα µου, πού να το 

ξέρω αυτό;» Πήρε µια βαθιά ανάσα, σκεπτικός. «Όµως, κατά πάσα 

πιθανότητα, θα έχουν φύγει απ’το κάστρο σου. Γιατί, αν δε µε γελά η 

µνήµη µου, ήθελαν να επιστρέψουν στο Άργκανθικ. Πιθανώς να µην 

µας ξαναενοχλήσουν, να µην τους ξαναδούµε ποτέ…» 

  «Πιθανώς,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. «Αλλά, αµφιβάλλω,» πρόσθεσε, 

κατηγορηµατικά. «Και προτείνω να ερευνήσουµε το κάστρο.» 

  «Όπως επιθυµείς, Βαρονέσα µου,» είπε ο Μάνκιν. 

  Ο Σόλµορχ κούνησε το κεφάλι του. «Να δούµε τι θα καταφέρουµε 

έτσι…» Πρότεινε το χέρι του. «Μετά από σας…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Καβαλάρηδες έφευγαν από την Όρφαλχ. Και πρώτος ίππευε ένας 

άντρας µε µαύρη κάπα και κουκούλα. Οι υπόλοιποι ήταν οπλισµένοι, 

σαν στρατιώτες. 

  Αυτή την εικόνα έδειχνε ο καθρέφτης του Πόνκιµ. 

  Ο διπλωµάτης σταύρωσε τα χέρια µπροστά του, ενώ ήταν 

συνοφρυωµένος. «Φάλµαριν… Ο Κράντµον έχει δίκιο για σένα. 

Είσαι επικίνδυνος. Πολύ επικίνδυνος. Και σαφώς πιο δυνατός από 

τον µαθητευόµενο Τλάφαρ.» Έτριψε το σαγόνι του. «Πρέπει να σε 

κάνω να… παραµερίσεις. ∆ε χρειάζοµαι ενοχλητικά έντοµα στην 

πλάτη µου.» Στένεψε τα µάτια του. «Και έχω πολλά, τον τελευταίο 

καιρό.» 

  Το µυαλό του πήγε στη Σαντέ’ενθιν, την αρχιέρεια του Πύργου του 

Φιδιού, στη Ζίρκεφ. Τα νέα που του είχε φέρει, κάποιες µέρες πριν, 
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ήταν πλέον ανησυχητικά. Η µηχανή της αναγέννησης του 

Μάργκανθελ είχε καταστραφεί –ο Φάλµαριν την είχε καταστρέψει–, 

και, τώρα, ένας τρελαµένος µισός-Θεός πλανιόταν στον Άρµπεναρκ. 

Είχε συγκεντρώσει τους στρατούς της Μάγκραθµελ της Νότιας Γης 

και επιτιθόταν στο Βασίλειο της Ζίρκεφ. 

  Ο Πόνκιµ έσφιξε τα δόντια του. Τα πράγµατα δεν υποτίθεται πως 

θα πήγαιναν έτσι! Αν το έλεγε αυτό στον Αφέντη, εκείνος θα 

εξοργιζόταν, µόλις το άκουγε. Όµως έπρεπε να του το πει, όταν θα 

ερχόταν στην Μάρβαθ·  έπρεπε να τον ενηµερώσει. Να τον 

πληροφορήσει ότι δε θα µπορούσε, πλέον, να έχει πρόσβαση στη 

θεϊκή ενέργεια του Μάργκανθελ, µέσω της µηχανής των 

δαιµονανθρώπων. Και, µετά, τι θα γινόταν; Αλλιώς ήταν 

σχεδιασµένα όλα. 

  ∆ε µπορεί, ο Αφέντης θα έβρισκε κάποια λύση… Θα έβρισκε 

κάποια λύση… Θα συζητούσαν µαζί το θέµα, µόλις ερχόταν στην 

πρωτεύουσα. Προς το παρόν, ο Πόνκιµ έπρεπε να ασχοληθεί µε τους 

πιο άµεσους κινδύνους. Όπως τον Φάλµαριν. Ο Σοφός του Κύκλου 

του Φτερού δεν γνώριζε, φυσικά, ποιος ήταν ο προδότης µέσα στο 

Βασίλειο, όµως έµοιαζε αποφασισµένος να τον βρει.  

  Ο Πόνκιµ χαµογέλασε, σατανικά. ∆ε θα κατάφερνε ποτέ να φτάσει 

ως τον Πύργο του Φτερού. Θα φρόντιζε γι’αυτό προσωπικά. 

Μαγκραθµέλιοι υπήρχαν παντού στο Σαραόλν, και βρίσκονταν όλοι 

κάτω απ’τις διαταγές του. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Γιατί δεν θέλεις να πάµε, πρώτα, στην πρωτεύουσα, Φάλµαριν;» 

ρώτησε ο Μέρθναρ, καθώς κάλπαζαν. 

  «Γιατί είναι πιο σηµαντικό να πάω, γρήγορα, στον Πύργο του 

Φτερού, κύριε,» αποκρίθηκε ο Σοφός, πάνω στ’άλογό του. «Πολύ 

πιο σηµαντικό.» 
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  Οι Σαραολνιανοί στρατιώτες ακολουθούσαν τους δύο άντρες που 

ίππευαν πρώτοι. Οι οπλές των αλόγων τους αντηχούσαν πάνω στον 

λιθόστρωτο δρόµο. 

  «Τι θα βρεις εκεί;» θέλησε να µάθει ο Μέρθναρ. 

  «Τον Κύριο του Πύργου,» απάντησε ο Φάλµαριν. 

  «Και, λοιπόν; Τι µπορεί να κάνει αυτός;» έθεσε το ερώτηµα ο 

πολεµιστής. 

  «Κύριε, είναι κάποια πράγµατα για τα οποία απαγορεύεται να 

µιλάω,» δήλωσε ο Φάλµαριν. «Μην µε πιέζετε να πω περισσότερα 

από όσα χρειάζεται. Το ότι λέω πως υπάρχει ανάγκη να πάµε στον 

Πύργο του Φτερού θα έπρεπε να είναι αρκετό για σας.» 

  «Είναι αρκετό, Φάλµαριν,» αποκρίθηκε ο Μέρθναρ. «Είναι αρκετό, 

όµως είµαι περίεργος.» 

  «Να µάθετε να συγκρατείτε την περιέργειά σας, κύριε,» ήταν το 

µόνο που είπε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

 

**  **  ** ** 

 

  Η Μάερνοµ ξύπνησε από το εγερτήριο, ντυµένη µε τη φολιδωτή 

της αρµατωσιά. Οι στρατιώτες µέσα στο µεγάλο δωµάτιο 

σηκώνονταν απ’τις θέσεις τους, βιαστικά. Η πολεµίστρια τούς 

ακολούθησε, και, τελικά, βγήκε απ’το κάστρο της Βαρονέσσας 

Τάθβιλ. Ήταν αυγή, και ο Λούντρινχ φαινόταν να ξεµυτίζει πίσω 

από κάτι υψώµατα, στ’ανατολικά. 

  Η Μάερνοµ χασµουρήθηκε. ∆εν είχε κοιµηθεί πολύ, ούτε καλά. 

Είχε αργήσει να την πάρει ο ύπνος, από τότε που την είχε ξυπνήσει ο 

Τόλριν, λέγοντάς της πως έπρεπε να µεταφέρει µήνυµα στον ∆ούκα 

της Χάργκοχ µες στο βράδυ. Και, ύστερα, έβλεπε όλο κάτι παράξενα 

όνειρα µε Μαγκραθµέλιους και µαυροντυµένους ανθρώπους (αν 

ήταν, όντως, άνθρωποι, γιατί τα πρόσωπά τους δε φαίνονταν). 

  Πήγε κι εκείνη εκεί όπου συγκεντρωνόταν οι πολεµιστές του 

πέµπτου τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών, µπροστά στο οποίο 
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στεκόταν η Μπόρνεφ, η διοικήτριά του, µε τα πορφυρά µαλλιά της 

να ανεµίζουν στον παγερό αέρα του πρωινού. Έκανε τόσο κρύο που 

η Μάερνοµ νόµιζε ότι θα άρχιζε να χιονίζει σε λίγο. Σε κάποια 

στιγµή, το µάτι της πήρε µια σκιά σε κάτι αραιές φυλλωσιές, στα 

βόρεια –αριστερά της, δηλαδή. Βλεφάρισε. Την είχε, µήπως, 

φανταστεί, µετά από τόσα όνειρα που έβλεπε το βράδυ; Ίσως… 

Γιατί ποιος µπορεί να βρισκόταν εκεί; Σίγουρα, κανένας… 

  Κοίταξε τους άλλους στρατιώτες. Ήταν όλοι τους 

αγουροξυπνηµένοι, και δεν έµοιαζαν να έχουν και µεγάλη διάθεση 

ν’αρχίσουν να προελαύνουν, ιδιαίτερα µετά από τόσο δρόµο που 

είχαν κάνει για να φτάσουν εδώ, από το Θόνµαρκ και τα δυτικά 

σύνορα. Είχαν περάσει µπόλικες µέρες από τότε. Κοντά ένας µήνας, 

υπολόγιζε η Μάερνοµ, που είχε χάσει, πια, τη µέτρηση. 

  Χασµουρήθηκε, βάζοντας το χέρι µπροστά στο στόµα της, ενώ µε 

τ’άλλο της χέρι κρατούσε την ασπίδα στο πλευρό της. Λες να µην 

ήταν της φαντασίας της η σκιά στα βόρεια; σκέφτηκε, ξαφνικά. 

Έριξε µια µατιά στο σύδεντρο όπου την είχε δει. Αλλά, τώρα, δε 

φαινόταν τίποτα εκεί. Της φαντασίας της ήταν, σίγουρα… 

 

**  **  **  ** 

 

  Η ∆ήνκα βγήκε από το κάστρο της Τάθβιλ πάνω στ’άλογό της, 

ντυµένη µε τη φολιδωτή της αρµατωσιά, το κράνος της, που το 

έζωνε ένα χρυσό στεφάνι, και την βαριά της κάπα. Μα τι βαριές που 

είναι οι πανοπλίες, τέλος πάντων! συλλογιόταν, µουγκρίζοντας εντός 

της. Πώς τις φορά ο Βένγκριλ; 

  Πλάι της ερχόταν ο σηµαιοφόρος του στρατού και ο Έντρηλ, 

φορώντας την αρθρωτή του αρµατωσιά και µια κάπα. Κι οι δυο τους 

ήταν έφιπποι. Ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών ανησυχούσε 

πολύ γι’αυτό που επρόκειτο να συµβεί: για την προέλαση, δηλαδή, 

του Σαραολνιανού στρατού στα σύνορα του Άργκανθικ. ∆εν έπρεπε 

να αρχίσει πόλεµος. Όµως, όσο σκεφτόταν ότι οι Αργκανθικιανοί 
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ήταν που είχαν απαγάγει την Έρµελ… Συµπαθούσε την κοπέλα·  

κάποτε, µάλιστα, της είχε προτείνει να τον παντρευτεί. Ύστερα, η 

Μπόρνεφ τον είχε πείσει πως η Πριγκίπισσα δεν ήταν ακόµα έτοιµη 

για γάµο, και είχε παραµερίσει τα συναισθήµατά του γι’αυτήν. Αλλά 

ποτέ δεν την είχε ξεχάσει. Τέλος πάντων, δεν ήταν, τώρα, ώρα να 

συλλογιέται τέτοια. 

  Αυτός, η Βασίλισσα ∆ήνκα του Σαραόλν και ο σηµαιοφόρος 

σταµάτησαν τ’άτια τους µπροστά απ’τον συγκεντρωµένο στρατό, ο 

οποίος αριθµούσε τριάντα-τρεις χιλιάδες πολεµιστές, µαζί µ’αυτούς 

της Βαρονέσας Τάθβιλ. Μια, πραγµατικά, αξιοσηµείωτη δύναµη, 

έκρινε ο Έντρηλ. 

  «Με την προσταγή σας, Μεγαλειοτάτη,» είπε στην σύζυγο του 

Βένγκριλ, περιµένοντας να κάνει νόηµα στη στρατιά, για να 

ξεκινήσει να προελαύνει. 

  Τότε, τρεις καβαλάρηδες φάνηκαν να έρχονται, καλπάζοντας, από 

το κάστρο. Ήταν η Τάθβιλ, ο Σόλµορχ και ο Μάνκιν. 

  Η ∆ήνκα συνοφρυώθηκε, θυµωµένη. «Τι θέλουν αυτοί εδώ;» 

  Η Βαρονέσα και οι δυο άντρες σταµάτησαν τ’άτια τους µπροστά 

στη Βασίλισσα και το ∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών. 

  «Τι συµβαίνει;» απαίτησε εκείνη, µε οξύ ύφος. 

  «Θα έρθουµε µαζί σας, Μεγαλειοτάτη,» δήλωσε ο ευγενής. 

  «Γιατί, Σόλµορχ; Είπα ότι σας χρειάζοµαι;» αποκρίθηκε η ∆ήνκα. 

  «Σας προσφέρουµε τις υπηρεσίες µας,» εξήγησε εκείνος, µε µια 

µικρή υπόκλιση, καθώς καθόταν πάνω στη σέλα του αλόγου του. 

«Τις δέχεστε, Βασίλισσά µου; ∆εν πιστεύετε, ασφαλώς, ότι θα σας 

προξενήσουµε προβλήµατα…; Ερχόµαστε µονάχα γιατί νοιαζόµαστε 

για την Πριγκίπισσα Έρµελ.» Αχ! και δε συνήθιζα να λέω ψέµατα, 

συλλογίστηκε ο Σόλµορχ. Αλλά –τι να κάνουµε;– οι περιστάσεις, 

τώρα, το απαιτούν. Αν αφήσουµε τη ∆ήνκα να διαπραγµατευτεί µόνη 

µε τους άρχοντες του Άργκανθικ –και τον Βασιληά–, πιθανώς να 

έχουµε πόλεµο. Και ο πόλεµος δε φέρνει τίποτα, παρά καταστροφή. Ο 
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ευγενής το ήξερε τούτο πολύ καλά: Είχε χάσει τον πατέρα του στον 

πόλεµο·  και η µητέρα του είχε πεθάνει απ’τη θλίψη της. 

  Η Βασίλισσα του Σαραόλν τον κοίταξε, συνοφρυωµένη. 

  Πες ναι, µεθυσµένη σκύλα, µούγκρισε από µέσα της η Τάθβιλ, µη 

µιλώντας, όπως της είχε προτείνει ο Σόλµορχ. Ο ευγενής είχε πει ότι 

εκείνος θα έκανε τις… διαπραγµατεύσεις µε τη ∆ήνκα, γιατί την 

ήξερε από παλιά και ήταν, λέει, πιο καλός στα λόγια. Ας τα 

θαλασσώσει, και θα τον περιποιηθώ µετά! σκέφτηκε η Βαρονέσα. 

  «Εντάξει, Σόλµορχ,» είπε η Βασίλισσα. «Ελάτε.» 

  «Ευχαριστούµε, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε ο ευγενής. «Το ήξερα 

πως θα κατανοούσατε πόσο ανησυχούµε για την Πριγκίπισσα 

Έρµελ.» 

  Γλείφτη! τον έβρισε, σιωπηρά, η Τάθβιλ. Όµως τα κατάφερε, πάλι… 

  «Όχι όσο ανησυχώ εγώ γι’αυτήν, Σόλµορχ,» αποκρίθηκε η ∆ήνκα, 

και τα µάτια της φάνηκαν να δακρύζουν. Ύστερα, ατσάλωσε τον 

εαυτό της, και είπε: «Θα κάνω το παν, για να την πάρω από τους 

Αργκανθικιανούς! ∆ε θα τους αφήσω να µ’εκβιάσουν µε την ίδια 

µου την κόρη!» 

  «Καταλαβαίνω, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

«Πίστεψτέ µε, καταλαβαίνω.» Και, τώρα, δεν έλεγε ψέµατα. 

Θυµήθηκε πώς είχε νιώσει εκείνος, όταν έχασε τον πατέρα και τη 

µητέρα του. 

  Η ∆ήνκα στράφηκε στον Έντρηλ. «Ξεκινάµε.» 

  Ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών έκανε νόηµα στον στρατό 

πίσω τους, και άρχισαν να προελαύνουν, πηγαίνοντας προς τον 

εγκαταλειµµένο δρόµο της Βαρονίας. 

  Ο Σόλµορχ µειδίασε, γιατί ήξερε κάτι για τον δρόµο που κανείς 

τους δεν γνώριζε·  κάτι που του είχε πει ένας παραµυθάς, ο οποίος 

ονοµαζόταν Ίµπνιφορ. Φυσικά, αυτό δε θα ήταν παρά µια µικρή 

καθυστέρηση στον πόλεµο που πιθανώς να γινόταν. 

  Αλλά εκείνο που, τώρα, ανησυχούσε περισσότερο τον ευγενή της 

οικογένειας Έχµελθ ήταν ότι, παρότι ο ίδιος, η Τάθβιλ και ο Μάνκιν 
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είχαν ψάξει ένα µεγάλο µέρος του κάστρου, δεν είχαν εντοπίσει τους 

Αργκανθικιανούς κατασκόπους.  

  Πού µπορεί να βρισκόταν; 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Μήνυµα για το ∆ούκα Σάλβινρ 
 

 

 Τόλριν κάλπαζε όλο το προηγούµενο βράδυ, τυλιγµένος 

στην πράσινη του κάπα, µε την κουκούλα του στο κεφάλι. 

Είχε διασχίσει την ορεινή Βαρονία της Τάθβιλ, µε τα 

απότοµα υψώµατα και χαµηλώµατα, και κατευθυνόταν στην 

Χάργκοχ, την πόλη όπου κατοικούσε ο ∆ούκας Σάλβινρ. Το κρύο 

τον είχε περονιάσει, αλλά ο άντρας είχε συνηθίσει να αντεπεξέρχεται 

σ’αυτό. Άλλωστε αγγελιαφόρος ήταν, και πήγαινε όπου τον 

έστελναν, όσο ζέστη ή παγωνιά κι αν έκανε. 

  Τώρα είχε σταµατήσει πάνω σ’έναν χαµηλό λόφο, για να 

ξεκουράσει τ’άτι του, το οποίο είχε λαχανιάσει από τον ολονύχτιο 

καλπασµό. Το είχε δέσει στον κορµό ενός δέντρου, και το είχε 

αφήσει να φάει χορτάρι και να κοιµηθεί. Ο ίδιος είχε καθίσει σ’ένα 

βράχο αντίκρυ, µε την πλάτη του στον κορµό ενός άλλου δέντρου. Η 

κάπα του τον κουκούλωνε έτσι που δεν φαίνονταν χέρια ή πόδια. 

Έµοιαζε µε φάντασµα στο γκρίζο φως του πρωινού, καθώς ο 

Λούντρινχ ανέτελλε. Λαγοκοιµόταν, όµως δεν έπαυε να είναι σε 

ετοιµότητα. Τα χρόνια του ως αγγελιαφόρος τον είχαν µάθει να είναι 

πάντα σε επιφυλακή. Γιατί εκεί όπου γύριζε ποτέ δεν ήξερε αν θα 

συναντήσει ληστές. Αλλά οι Μαγκραθµέλιοι ουδέποτε ήταν στον 

κατάλογο των πιθανών κινδύνων της υπαίθρου. Τώρα, όµως, µ’όσα 

Ο
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είχε ακούσει τον τελευταίο καιρό, είχαν προστεθεί σ’αυτό τον 

κατάλογο. 

  Ωστόσο τούτα δεν τον ανησυχούσαν τόσο, όσο ο πόλεµος που 

µπορεί να ξέσπαγε ανάµεσα στο Σαραόλν και στο Άργκανθικ. Το 

σχέδιο της Βασίλισσας ήταν παρατραβηγµένο. Ακόµα κι αν οι 

Αργκανθικιανοί είχαν, τελικά, απαγάγει την Πριγκίπισσα, έπρεπε 

κάπως αλλιώς να διαπραγµατευτεί µαζί τους… 

  Επιπλέον, ο Τόλριν δεν ήθελε ούτε καν να σκέφτεται πως η 

Μάερνοµ βρισκόταν, τώρα, µε τη στρατιά που πήγαινε στα σύνορα 

του γειτονικού Βασιλείου. Καλύτερα να είχε µείνει πίσω στο 

Θόνµαρκ·  αλλά θα ήταν τότε, όντως, καλύτερα; Γιατί έξω απο κεί 

Μαγκραθµέλιοι συνάζονταν. Όµως δεν επιτίθονταν. Ή, τουλάχιστον, 

δεν είχαν επιτεθεί ακόµα. Αλλά, επίσης, δεν ήταν βέβαιο ότι πόλεµος 

θα πυροδοτείτο ανάµεσα στο Σαραόλν και το Άργκανθικ·  πιθανώς 

να βρισκόταν µια άλλη λύση. 

  Πολλη αβεβαιότητα! Αυτό είναι το πρόβληµα, συµπέρανε ο 

αγγελιαφόρος. 

  Ύστερα, τ’αφτιά του έπιασαν έναν λεπτό ήχο: Το σπάσιµο ενός 

κλαριού κάτω από µια µπότα. Έστρεψε το κουκουλοφόρο του 

κεφάλι και αντίκρισε µια σκιά, πίσω απ’τον κορµό ενός άφυλλου 

δέντρου. Το χέρι του Τόλριν πήγε στη λαβή του σπαθιού µέσα στην 

κάπα του. 

  Έλα έξω, ληστή… σφύριξε εντός του ο άντρας. Ή, µήπως, είσαι 

Μαγκραθµέλιος;… 

  Σηκώθηκε, αργά, όρθιος, για να δει την αντίδραση εκείνου που τον 

παρακολουθούσε. Και η αντίδρασή ήταν πολύ γρήγορη. Κάποιος, 

τυλιγµένος σε κάπα, όπως εκείνον, πετάχτηκε απ’την κρυψώνα του, 

πίσω απ’τον κορµό, ξεθηκαρώνοντας δυο κοντόσπαθα, µε µια 

σταυροειδής κίνηση. Η κουκούλα του έπεσε στους ώµους, και το 

πρόσωπο µιας δαιµονογυναίκας φανερώθηκε. Τα µαλλιά της ήταν 

µοβ, µε µαύρες λωρίδες, τα µάτια της  χρυσαφένια και γαλάζια, και 
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τα σφιγµένα δόντια της πιο µυτερά και κοφτερά από αυτά ενός 

ανθρώπου. 

  Ο Τόλριν πισωπάτησε, τραβώντας το σπαθί του και κρατώντας το 

µε τις δύο γροθιές. 

  «Ταξιδεύεις µόνος;…» σφύριξε η Μαγκραθµέλια, 

στριφογυρίζοντας τα δύο κοντόσπαθα στα χέρια της. «Τούτος είναι 

επικίνδυνος τόπος.» 

  «∆εν ήταν, µέχρι στιγµής,» αποκρίθηκε ο Τόλριν, κοιτώντας, 

προσεκτικά, τη δαιµονογυναίκα. «∆εν ήταν, τουλάχιστον, µέχρι που 

εσείς οι δαιµονισµένοι ήρθατε εδώ.» 

  Η Μαγκραθµέλια γέλασε, εωσφορικά. «Μ’αρέσει περισσότερο να 

σκοτώνω γενναίους ανθρώπους·  γιατί, καθώς οι γενναίοι άνθρωποι 

χάνονται, το καταραµένο σας Βασίλειο αποδυναµώνεται –ό,τι πρέπει 

για την άφιξη του Μεγάλου Αφέντη! 

  »Νρραααααρρρ!» Χίµησε καταπάνω στον αγγελιαφόρο·  το ένα της 

κοντόσπαθο πήγε προς το κεφάλι του, και τ’άλλο προς την κοιλιά 

του. 

  Ο Τόλριν πήδησε πίσω, αποφεύγοντας το πρώτο χτύπηµα κι 

αποκρούοντας το δεύτερο. Το ξίφος του κατέβηκε από πάνω δεξιά 

προς κάτω αριστερά, καθώς το βαστούσε µε τα δυο χέρια. Η 

δαιµονογυναίκα σταύρωσε τα λεπίδια της στον αέρα και το 

σταµάτησε. Κλότσησε τον αγγελιαφόρο στο στοµάχι και, όπως 

εκείνος πισωπάτησε, τον ξανακλότσησε, τώρα στο σαγόνι, 

σωριάζοντας τον κάτω. Ο Τόλριν κράτησε το σπαθί στο δεξί του 

χέρι, και κύλησε στο πλάι, καθώς τα όπλα της Μαγκραθµέλιας 

κατέβαιναν να λιανίσουν τη σάρκα του. 

  Σηκώθηκε όρθιος, για να τη δει να προσαρµόζει έναν µεγάλο, 

µεταλλικό κρίκο στο ένα της κοντόσπαθο, ενώ το άλλο το είχε 

πετάξει στο έδαφος. 

  Τι κάνει; απόρησε. Αλλά δεν καθυστέρησε καθόλου: πάραυτα, της 

χίµησε. Εκείνη έσκυψε κάτω απ’τη λάµα του και, ύστερα, πετάχτηκε 

παραδίπλα. Τώρα, είχε πια βάλει τον µεταλλικό κρίκο στο όπλο της 
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και πατούσε ένα γαλάζιο κουµπί επάνω του, κάνοντάς τον να 

περιτριγυριστεί από επίσης γαλάζια ενέργεια. 

  Μια απ’τις καταραµένες συσκευές των κατοίκων της Μάγκραθµελ. 

Ο Τόλριν πήρε το πεσµένο κοντόσπαθο απ’το έδαφος και το 

κράτησε στο αριστερό του χέρι. 

  Τα µάτια της δαιµονογυναίκας στένεψαν, για λίγο·  έπειτα, όρµησε 

µε το ένα της όπλο. Ο αγγελιαφόρος ήξερε πως κάτι είχε στο νου 

της·  το κατασκεύασµα που είχε προσαρµόσει στο κοντόσπαθό της 

ήταν, αναµφίβολα, επικίνδυνο –θανατηφόρο. Απέκρουσε την 

εχθρική λάµα– 

  –και αισθάνθηκε µια δύναµη να τον διαπερνά και να τραντάζει το 

σώµα του! 

  «Αααααααααρρρρννν!…» 

  Άθελά του, πετάχτηκε πίσω, ανάσκελα, έχοντας αφήσει τα όπλα 

του. Το κεφάλι του ζαλιζόταν, έµοιαζε χαµένο µέσα σε µια 

ταραγµένη θάλασσα. 

  Άκουσε το γέλιο της δαιµονογυναίκας. «∆εν νιώθεις καλά, 

άνθρωπε;… Χα-χα-χα-χα-χα-χα!…» 

  Το βλέµµα του Τόλριν στράφηκε, εντελώς τυχαία, προς τ’αριστερά·  

και εκεί κοντά ο αγγελιαφόρος αντίκρισε το πεσµένο κοντόσπαθο. Η 

λαβή του ήταν τυλιγµένη µε δέρµα. Την άδραξε. Το σήκωσε την ώρα 

που το λεπίδι της Μαγκραθµέλιας κατέβαινε προς το πρόσωπό του. 

Τα όπλα συναντήθηκαν, αλλά καµια παράξενη δύναµη δεν τον 

διαπέρασε τώρα. 

  Στ’αφτιά του ήρθε το οργισµένο γρύλισµα της δαιµονογυναίκας, 

καθώς την έβλεπε από πάνω του. Τα δόντια της ήταν σφιγµένα και 

τα χρυσαφένια και γαλάζια µάτια της γυάλιζαν. 

  Της έβαλε τρικλοποδιά, σωριάζοντάς την στο έδαφος, δίπλα του. 

Και, αµέσως, το χέρι του έπιασε τον δεξή της καρπό, για να 

ακινητοποιήσει το κοντόσπαθο της. Το δικό του κοντόσπαθο τής 

µπήχτηκε στα πλευρά. Εκείνη έβγαλε ένα τσιριχτό ουρλιαχτό, καθώς 
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ο Τόλριν έσπρωχνε τη λάµα ακόµα βαθύτερα. Αίµα ανάβλυσε απ’το 

στόµα της και πέθανε. 

  Ο αγγελιαφόρος σηκώθηκε όρθιος, αφήνοντας το όπλο καρφωµένο 

στο σώµα της Μαγκραθµέλιας. Σήκωσε το σπαθί του απ’το έδαφος 

και το θηκάρωσε. Κοίταξε, βιαστικά, γύρωθέ του, µην τυχόν 

βρισκόταν εκεί κανένας άλλος εχθρός. Αλλά όχι, δεν ήταν κανείς. 

Εξάλλου, αν ήταν δαιµονάνθρωποι, δε θα είχαν έρθει να βοηθήσουν 

τη συντρόφισσά τους; 

 Ο Τόλριν πλησίασε το άλογό του, και το έλυσε απ’τον κορµό όπου 

τόχε δέσει. ∆εν ήθελε να καθίσει περισσότερο εδώ.  

  Έριξε ένα τελευταίο βλέµµα στη σκοτωµένη δαιµονογυναίκα. Λες 

να ήταν απ’αυτές της Μαύρης Αυγής; αναρωτήθηκε. Ρίγησε. Αν 

ήταν, είµαι τυχερός που γλίτωσα ζωντανός… 

  Καβάλησε το άτι του και ξεκίνησε, πάλι, να καλπάζει. Μετά από 

δυο-τρία χιλιόµετρα, υπολόγιζε να ανταµώσει τον δρόµο που 

οδηγούσε στην Χάργκοχ. Εκεί οι πιθανότητες ήταν πολύ µικρότερες 

να απαντήσει Μαγκραθµέλιους. 

  Πώς είχε καταντήσει έτσι, τέλος πάντων, το Σαραόλν;… 

 

**  **  **  ** 

 

  Το κρύο ήταν δυνατό. Η Μάερνοµ αισθανόταν τον παγερό αέρα να 

κάνει τα ξανθά µαλλιά που έβγαιναν απ’τις άκριες του κράνους της 

ν’ανεµίζουν.  Η κάπα της της πρόσφερε λίγη ζεστασιά. Γιατί 

όλ’αυτά βρήκαν να γίνουν τούτη την εποχή; ∆ε µπορούσαν να είχαν 

γίνει Καλοκαίρι, για παράδειγµα; 

  Η πολεµίστρια αναστέναξε, καθώς βάδιζε µαζί µε το πέµπτο τάγµα 

των Αργυρών Σπαθιών. Αναρωτιόταν πού να βρισκόταν, τώρα, ο 

Τόλριν. Αναµφίβολα, θα κατευθυνόταν προς τη Χάργκοχ, για να 

µεταφέρει το µήνυµα της Βαρονέσας Τάθβιλ στον ∆ούκα Σάλβινρ. 

Τι να πάθαινε στο δρόµο; Τίποτα. Αλλά… κυκλοφορούσαν, 
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τελευταία, κι εκείνες οι φήµες για Μαγκραθµέλιους µέσα στο 

Βασίλειο… 

  Μάερνοµ, βγάλε αυτές τις ανοησίες απ’το µυαλό σου, είπε µια φωνή 

εντός της. Αποκλείεται να συναντήσει δαιµονανθρώπους. 

  Έριξε µια µατιά προς τα βόρεια, και… το µάτι της πήρε µια σκιά να 

κινείται. Βλεφάρισε. ∆ε µπορεί. Κάποιο ζώο θα ήταν… Εκτός κι αν 

κάποιος τους ακολουθούσε. Αλλά τι µπορεί να κάνει κάποιος σε 

έναν ολόκληρο στρατό; Και µάλιστα τόσο µεγάλο –τριάντα-τριών-

χιλιάδων ανθρώπων; Τι µπορεί να κάνει ακόµα και µια συµµορία 

ληστών; 

  Όµως η Μάερνοµ είχε, συνεχώς, εκείνο το κακό προαίσθηµα 

 

**  **  **  ** 

 

  Μεσηµέρι πλησίαζε, και η ζέστη ήταν τροµερή στην χώρα της 

Νότιας Γης Ζίρκεφ. Ένα άλογο διέσχιζε την χορταριασµένη πεδιάδα, 

πηγαίνοντας προς µια πόλη µε ξύλινα τείχη, η οποία φαινόταν στον 

ορίζοντα. Στη ράχη του κάθονταν δύο άνθρωποι: µπροστά µια 

µαυροµάλλα γυναίκα και πίσω της ένας άντρας µε καστανόξανθα 

µαλλιά. Μέσα στο παντελόνι της πρώτης φαινόταν νάναι περασµένο 

ένα ξιφίδιο, αν έκρινε κανείς απ’τη λαβή που προεξείχε. Και στη 

ζώνη του δεύτερου κρεµόταν ένα κοντόσπαθο, καθώς κι ένα ξιφίδιο. 

  «Ώστε είσαι διοικήτρια στρατού στο Σαραόλν, ε;» είπε ο Όκ’φερν 

στην Ερία. 

  «Πάλι τα ίδια θα λέµε;» αναστέναξε εκείνη. «Όχι στρατού. Είµαι 

∆ιοικήτρια του δεύτερου τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών.» 

  «Καλά, καλά, όπως κι αν το ονοµάζουν αυτό, τέλος πάντων,» 

αποκρίθηκε ο πρώην-πληροφοριοδότης της Συντεχνίας του 

Πορφυρού Αετού. 

  «Ξέρεις, έχει διαφορά το τάγµα απ’το στρατό,» τόνισε η Ερία. 

  «Εντάξει, µε συγχωρείς!» έκανε ο Όκ’φερν. «Γράψε λάθος.» 
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  «Γιατί ήσουν τόσο πρόθυµος να έρθεις µαζί µου, στο Σαραόλν;» 

θέλησε να µάθει η Ερία. 

  «Θάπρεπε, µήπως, να είµαι περισσότερο πρόθυµος να πάω στη 

ζούγκλα Βάργκοχ, µε τη Νύχτα και τη Μάνζρα;» έθεσε το ερώτηµα 

ο Όκ’φερν. Και κούνησε το κεφάλι του. «∆εν τρελάθηκα ακόµα, µα 

την Έρηµο!… Επίσης, είναι και ο στρατός των Μαγκραθµέλιων που 

έρχεται…» 

  Η Ερία µειδίασε, ειρωνικά. «Έχεις την εντύπωση ότι στο Βασίλειό 

µου τα πράγµατα θάναι πιο ήρεµα; Αν ο Πόνκιµ είναι προδότης και 

δαιµονόφιλος…» Ξεφύσησε. «Ελπίζω µόνο να προλάβω να 

ειδοποιήσω το Βασιληά Βένγκριλ εγκαίρως, προτού αυτός ο 

απατεώνας προξενήσει κακό στο Σαραόλν.» 

  Ο Όκ’φερν δε µίλησε. 

  «Σ’απογοήτεψα;» ρώτησε η Ερία. 

  «Αρκεί να µη γίνεται κι εκεί πόλεµος µε Μαγκραθµέλιους,» είπε 

εκείνος, σιγανά. 

  «∆εν πιστεύω τα πράγµατα να έχουν φτάσει σε τέτοιο σηµείο,» 

αποκρίθηκε η Ερία. Έδειξε µπροστά, την πόλη µε τα ξύλινα τείχη. 

«Αυτή είναι η Βούσραλ;» 

  «Ναι,» απάντησε ο Όκ’φερν. 

  «Τι είδους πόλη είναι;» 

  «Επικίνδυνη.» 

  «Αυτό δε µου λέει τίποτα,» δήλωσε η Ερία. «∆εν ξέρεις τίποτ’άλλο 

γι’αυτήν;» 

  «Ξέρω πολλά πράγµατα γι’αυτήν,» τόνισε ο Όκ’φερν, «τα 

περισσότερα όχι και τόσο ευχάριστα. Μπορώ, πάντως, να σου 

προτείνω να  αποφύγουµε ένα συγκεκριµένο µέρος εκεί.» 

  «Ποιο;» 

  «Τα Μαύρα Παιχνίδια.» 

  «Πώς;» 

  «Τα Μαύρα Παιχνίδια. Το µαγαζί του Μάλ’ροβ. Πουλά δηλητήρια 

και άλλου είδους φίλτρα.» 
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  Η Ερία σήκωσε τους ώµους της. «Ωραία, και γιατί να ήθελα ποτέ 

εγώ να πάω εκεί; Θα πήγαινα µόνο αν πουλούσε µπότες, γιατί, 

σίγουρα, χρειάζοµαι ένα ζευγάρι.» Κοίταξε τα γυµνά της πόδια πάνω 

στους αναβατήρες. 

  «∆εν κατάλαβες. Ο Μάλ’ροβ, εκτός από καταστηµατάρχης, είναι 

και σύνδεσµος του Πορφυρού Αετού στην Βούσραλ,» εξήγησε ο 

Όκ’φερν, «της συντεχνίας που εγώ πρόδωσα, Ερία, συµµαχώντας µε 

τη Μάνζρα και τη Νύχτα. Συνεπώς, είναι φυσικό να µη θέλω να µε 

δει –να µη θέλω καν να ξέρει πως βρίσκοµαι στην πόλη. ∆ε 

νοµίζεις;» 

  Η πολεµίστρια έγνεψε καταφατικά. «Έχεις δίκιο, Όκ’φερν. Από τα 

λίγα που γνωρίζω για τις οργανώσεις εδώ πέρα, µπορώ να κρίνω πως 

θα έχεις µπελάδες.» Στράφηκε, απότοµα, να τον αντικρίσει, πίσω 

της. «Και εύχοµαι να µη µπλέξεις κι εµένα στους µπελάδες σου! 

Πρέπει να φτάσω, γρήγορα, στο Σαραόλν, ξέρεις!» 

  «Μην ανησυχείς,» της είπε ο Όκ’φερν, παγερά. «Πιθανώς, ο 

Μάλ’ροβ να µην έχει µάθει ακόµα τι συνέβη.» 

  «Λες;» 

  «∆εν είµαι απόλυτα σίγουρος. Αλλά υπάρχει µια µεγάλη 

πιθανότητα, εντάξει;» 

  «Καλά,» αποκρίθηκε η Ερία. «Ας πάµε, τώρα, στην πόλη·  έχω 

πεθάνει της πείνας.» Χτύπησε το άλογο, δυνατά, στα πλευρά, µε τις 

φτέρνες της, κι εκείνο άρχισε να καλπάζει σαν δαιµονισµένο. 

  «Ερία –πιο σιγά!» φώναξε ο Όκ’φερν, καθώς κρατιόταν πάνω της. 

  Η Σαραολνιανή γέλασε, σφίγγοντας τα χαλινάρια στις γροθιές της. 

  «∆εν είναι αστείο!…» γρύλισε, µέσ’απ’τα δόντια του, ο 

καστανόξανθος άντρας. 

 

**  **  **  ** 

 

  ∆εν ζέστανε καθόλου ο καιρός το µεσηµέρι, όπως περίµενε ο 

Τόλριν. Τουναντίον, χειροτέρεψε. Μαύρα σύννεφα είχαν 
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συγκεντρωθεί στον ουρανό, και είχε αρχίσει να βρέχει –ευτυχώς, όχι 

πολύ δυνατά. 

  Μια ώρα αφότου ξεκίνησε η βροχή ήταν που ο αγγελιαφόρος 

µπήκε, καλπάζοντας, στην µεγάλη πόλη Χάργκοχ. Τα τείχη της ήταν 

ψηλά, και καµωµένα από ανθεκτική πέτρα. Μετά, την Μάρβαθ, 

τούτη ήταν η πιο ισχυρή πόλη. Πράγµα όχι παράλογο, άλλωστε, 

αφού ο ∆ούκας Σάλβινρ ήταν αδελφός του Βασιληά Βένγκριλ. 

  Ο κόσµος βρισκόταν στα σπίτια του, όπως ήταν αναµενόµενο, και 

οι στρατιώτες στην πύλη είχαν κουκούλες στα κεφάλια και κάτι 

µούρες µέχρι το πλακόστρωτο, που έπρεπε να κάνουν σκοπιά τούτη 

την ώρα.  

  Ο Τόλριν διέσχισε τους δρόµους της µεγαλούπολης, ενώ οι οπλές 

του αλόγου του πετούσαν νερό δεξιά κι αριστερά. Τελικά, έφτασε 

στην καγκελόπορτα του κήπου του παλατιού, ο οποίος ήταν ο 

δεύτερος σε οµορφιά, µετά τον κηπό του παλατιού του Βασιληά 

Βένγκριλ. Περιείχε κι αυτός εξωτικά δέντρα και ζώα. Μάλιστα, 

λεγόταν πως ο Σάλβινρ και ο Βένγκριλ, όταν ήταν Πρίγκιπες, είχαν 

περιπλανηθεί µαζί, πολλές φορές, βόρεια του Σαραόλν, και είχαν 

συγκεντρώσει απο κεί ζώα και πουλιά που δεν υπήρχαν στο 

Βασίλειο. 

  Τώρα, εκατέρωθεν της καγκελόπορτας στέκονταν ένας πολεµιστής 

και µια πολεµίστρια. Ήταν ντυµένοι µε φολιδωτές πανοπλίες και 

κρατούσαν κοντάρια στο δεξί χέρι, ενώ στ’αριστερό ασπίδες µε το 

έµβληµα του ∆ούκα: έναν γρύπα (το µυθικό πλάσµα που ήταν από 

τη µέση και πάνω αετός και από τη µέση και κάτω λέοντας, και 

θρυλείτο πως κατοικούσε βόρεια του Σαραόλν·  ο αγγελιαφόρος δεν 

ήξερε αν αυτές οι φήµες ήταν αληθινές). 

  «Φέρω µήνυµα για τον ∆ούκα,» είπε ο Τόλριν στους φρουρούς, 

«ερχόµενος από την Βαρονία της Τάθβιλ, νότια απο δώ.» 

  «Πέρασε,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια, κι αυτή κι ο συνάδελφός της 

του άνοιξαν την καγκελόπορτα. 
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  «Οι στάβλοι είναι απο κεί,» έδειξε ο άντρας. «∆ε θα δυσκολευτείς 

να τους βρεις.» 

  «Ευχαριστώ,» αποκρίθηκε ο Τόλριν, καθώς ξεπέζευε κι έπαιρνε το 

ζώο του απ’τα γκέµια. 

  Μπήκε στον κήπο του ∆ούκα Σάλβινρ, αδελφού του Βασιληά 

Βένγκριλ, και, παρά τη βροχή, δεν µπορούσε να µην κοιτά γύρω του 

µε θαυµασµό. Τα δέντρα που έβλεπε ήταν εξωτικά, και οι σκιές των 

ζώων που έπαιρνε το µάτι του παράξενες. Αν ο καιρός ήταν 

καλύτερος, σίγουρα θα µπορούσε να δει περισσότερα·  τώρα, όλα τα 

πλάσµατα είχαν φωλιάσει. 

  Έστριψε προς τα κει όπου του είχε δείξει ο φρουρός. Ήταν ένα 

λιθόστρωτο µονοπάτι, ανάµεσα σε ψηλά δέντρα µε µαύρους 

κορµούς. Σ’αυτά τα δέντρα περισσότερο τον κορµό παρατηρούσες, 

παρά τα φυλλώµατα, λες και, για κάποιο λόγο, ήταν πιο 

εντυπωσιακός·  ο Τόλριν δεν µπορούσε να προσδιορίσει γιατί 

συνέβαινε τούτο, αλλά συνέβαινε. 

  Ξαφνικά, ατένισε µια σκοτεινή φιγούρα εµπρός του, κι έκανε, 

ενστικτωδώς, πίσω, ενώ το χέρι πήγε στο σπαθί του. Ήταν κάτι 

σαν… σκύλος, αλλά µε λέπια, όµοια µε του ψαριού. Είχε το κεφάλι 

του –µια ανάµιξη ανάµεσα σε ψάρι και σε σκύλο– υψωµένο και 

έµοιαζε να πίνει το νερό που έπεφτε απ’τον ουρανό (!). 

  Τι είδους πλάσµα είναι τούτο;… απόρησε ο Τόλριν. Και το 

προσπέρασε, προσεκτικά. Το άλογό του δεν φάνηκε να το φοβήθηκε, 

και ο σκύλος (;), ούτε για µια στιγµή, δε στράφηκε να κοιτάξει το άτι 

ή τον αφέντη του. 

  Ο αγγελιαφόρος είχε ξανάρθει, παλιότερα, στο παλάτι του Σάλβινρ, 

για να µεταφέρει µήνυµα –µπόλικες φορές, συγκεκριµένα–, αλλά 

ουδέποτε είχε τύχει να πέσει πάνω στο παράξενο ζώο. 

  Προχώρησε, και έφτασε στον στάβλο. Και εδώ είχε ξανάρθει. Και 

δεν χρειαζόταν, φυσικά, τις οδηγίες του φρουρού στην 

καγκελόπορτα, για να  βρει το δρόµο του. Άφησε το άλογό του στον 
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σταβλίτη εκεί και βγήκε, για να πάει στην κεντρική είσοδο του 

παλατιού. 

  ∆ιασχίζοντας τα λιθόστρωτα µονοπάτια, βρέθηκε µπροστά σε δυο 

οπλισµένους άντρες. 

  «Φέρω µήνυµα για το ∆ούκα,» τους είπε, «ερχόµενος από τη 

Βαρονία της Τάθβιλ, νότια.» 

  «Πέρασε, και άσε την κάπα σου στην κρεµάστρα αριστερά,» 

αποκρίθηκε ο ένας φύλακας. 

  «Σας ευχαριστώ, κύριε.» 

  Ο Τόλριν µπήκε στο παλάτι και άφησε την κάπα του στην ξύλινη 

κρεµάστρα αριστερά, όπως του είχε ζητήσει ο πολεµιστής. Τώρα, 

βρισκόταν σε έναν φαρδύ και µακρύ διάδροµο, στρωµένο µε χαλί 

και φωτιζόµενο από λάµπες, γιατί λίγο φως έµπαινε απ’τα παράθυρα, 

λόγω του καιρού. 

  Εκείνη την ώρα µια κοπέλα, ντυµένη σαν υπηρέτρια, βγήκε από µια 

γαλαρία στα δεξιά. «Με συγχωρείς,» της είπε ο αγγελιαφόρος. 

«Μπορώ να σε ρωτήσω;» 

  Εκείνη στράφηκε στο µέρος του. «Ασφαλώς, κύριε. Τι θα 

επιθυµούσατε;» 

  «Φέρω ένα µήνυµα για τον ∆ούκα. Μήπως θα µπορούσες να µε 

οδηγήσεις σ’αυτόν.» 

  «Ευχαρίστως, κύριε. Ακολουθήστε µε.» 

  Και ξεκίνησε να βαδίζει. Ο Τόλριν προχώρησε πίσω της, και, 

τελικά, έφτασε σε µια ευρύχωρη τραπεζαρία, µε πέτρινες κολόνες, 

πάνω στις οποίες υπήρχαν σκαλίσµατα. Στο κέντρο βρισκόταν ένα 

µεγάλο στρογγυλό τραπέζι, όπου κάθονταν έξι άνθρωποι. Ο 

αγγελιαφόρος τούς αναγνώριζε όλους, εκτός από µια γυναίκα, η 

οποία είχε µακριά, ξανθά µαλλιά, και µια µαύρη κορδέλα ήταν 

τυλιγµένη γύρω απ’το κεφάλι της·  φορούσε µελανό παντελόνι και 

λευκή τουνίκα, και στη µέση της κρεµόταν ένα µακρύ ξίφος. 

  Οι υπόλοιποι, που αναγνώριζε, ήταν ο ∆ούκας Σάλβινρ (ένας 

µελαχρινός, µουσάτος άντρας, ντυµένος µε πορφυρό χιτώνα), η 
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γυναίκα του, Λάρκνα (µελαχρινή κι αυτή, και ντυµένη µε πράσινο 

φόρεµα µε ψηλό γιακά, που κάλυπτε το λαιµό της), ο πρώτος του 

γιος, Ρόλβιρκ (ένας νέος µετρίου αναστήµατος, µε µαύρα µαλλιά, 

µακριά ως τους ώµους, ο οποίος δεν έµοιαζε να είχε δει παραπάνω 

από είκοσι Χειµώνες, σίγουρα), ο δεύτερός του γιος, Τάνβαρ 

(µελαχρινός, µε κοντά µαλλιά, έπρεπε να ήταν, περίπου, δεκαπέντε 

χρονών, απ’ό,τι υπολόγιζε ο Τόλριν), και ο Στρατηγός της πόλης, 

Μόρντον (ένας άντρας µε πορφυρά, µακριά, σγουρά µαλλιά και 

γενιά·  το ύφος του ήταν ολίγον τι βαρβαρικό). 

   Ο αγγελιαφόρος έκανε µια βαθιά υπόκλιση. «∆ούκα µου. Φέρω 

µήνυµα απ’την Βαρονέσα Τάθβιλ.» 

  «Τόλριν! Πώς είσαι;» ρώτησε ο Σάλβινρ, χαµογελώντας, φανερά 

ευχαριστηµένος που τον έβλεπε. 

  Ο αγγελιαφόρος πάντα εκπλησσόταν λίγο, όταν τον αναγνώριζαν οι 

διάφοροι άρχοντες, γιατί είχε την εντύπωση πως δεν του έδιναν και 

τόση σηµασία και πως µόνο τα µηνύµατά του τους ενδιέφεραν. 

  «Καλά, ∆ούκα µου,» απάντησε. 

  «Μπορώ να δω το µήνυµα;» ζήτησε ο Σάλβινρ. 

  «Αγάπη µου, είναι ανάγκη τώρα, στο τραπέζι;» είπε η ∆ούκισσα 

Λάρκνα. 

  «Ίσως να είναι σηµαντικό,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ. «∆ώσε µου το 

µήνυµα, Τόλριν.» 

  Ο αγγελιαφόρος το έδωσε στον ∆ούκα, ο οποίος έσπασε τη 

σφραγίδα και το άνοιξε. ∆ιάβασε, και η έκπληξη στο πρόσωπό του 

ήταν έκδηλη. 

  «Μα τα Πνεύµατα!…» κούνησε το κεφάλι. 

  «Τι είναι, πατέρα;» ρώτησε ο Ρόλβιρκ, που µια µέρα θα γινόταν 

∆ούκας της Χάργκοχ. 

  «Η Βαρονέσα Τάθβιλ στέλνει το µήνυµα εκ µέρους της 

Βασίλισσας. Λέει πως η ∆ήνκα έχει συγκεντρώσει έναν στρατό 

παραπάνω από τριάντα-χιλιάδες µαχητές και κατευθύνεται στα 

σύνορα του Άργκανθικ. Η Μεγαλειοτάτη προστάζει να της δώσουµε 
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τον µισό δικό µας στρατό, ο οποίος πρέπει να την συναντήσει στα 

σύνορα της Βαρονίας µε το γειτονικό Βασίλειο.» 

  «Πρόκειται γι’αστείο, σίγουρα…» είπε η ∆ούκισσα Λάρκνα, µε 

µάτια ορθάνοιχτα. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ. 

  «Μα, γιατί η ∆ήνκα να κάνει ποτέ κάτι τέτοιο;» απόρησε η 

Λάρκνα. «∆εν έχουµε εχθρικές σχέσεις µε το Άργκανθικ, τον 

τελευταίο καιρό!» 

  «Η Βαρονέσα γράφει πως η Βασίλισσα υποστηρίζει ότι 

Αργκανθικιανοί απήγαγαν την Έρµελ,» εξήγησε ο Σάλβινρ. 

  Αυτό έκανε πολλά µουρµουρητά να έρθουν απ’το τραπέζι. 

  Ο ∆ούκας στράφηκε στον αγγελιαφόρο. «Τόλριν, η ίδια η Τάθβιλ 

σού έδωσε τούτη την επιστολή;» 

  «Μάλιστα, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε εκείνος, που ήταν τόσο 

έκπληκτος όσο κι οι υπόλοιποι, αφού δεν ήξερε τι έγραφε το µήνυµα 

που µετέφερε. Η Βασίλισσα έµοιαζε να είχε τρελαθεί εντελώς. 

  «Τότε, δεν µπορεί να είναι πλαστή…» συµπέρανε ο Σάλβινρ, 

σκεπτικός. «Θα πάρω δέκα-χιλιάδες πολεµιστές και θα πάω στα 

σύνορα,» δήλωσε.  

  «Όχι, Σάλβινρ,» διαφώνησε η Λάρκνα. «Μείνε εδώ·  στείλε τον 

Μόρντον και την Βάρθα.» 

  «Ευχαρίστως θα πάω, ∆ούκα µου,» είπε ο Στρατηγός. 

  «Κι εγώ,» πρόσθεσε η γυναίκα που δεν γνώριζε ο Τόλριν. 

  «Θα συναντήσω τη ∆ήνκα ο ίδιος,» επέµεινε ο Σάλβινρ. «Πρέπει 

να µάθω ακριβώς τι συµβαίνει. Η όλη κατάσταση µού φαίνεται 

τελείως τρελή. Και… δεν πρέπει να γίνει πόλεµος µε το Άργκανθικ –

πάση θυσία. Ακόµα κι αν οι Αργκανθικιανοί κρατούν την 

Πριγκίπισσα Έρµελ. Θα βρούµε έναν άλλο τρόπο να τη βοηθήσουµε. 

  »Βάρθα, εσύ θα έρθεις µαζί µου, ως διοικήτρια των πολεµιστών 

µου. Εσύ, Μόρντον, θα µείνεις εδώ, στην πόλη, και θα είσαι 

υπεύθυνος, όσο θα λείπω.» 

  «Μάλιστα, ∆ούκα µου,» αποκρίθηκαν κι οι δυο τους. 
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  «Πατέρα, θα έρθω κι εγώ,» δήλωσε ο Ρόλβιρκ. Αφού, µια µέρα, θα 

διοικούσε τη Χάργκοχ, έπρεπε από τώρα ν’αρχίσει να µαθαίνει –ή, 

τουλάχιστον, έτσι νόµιζε εκείνος. 

  «Όχι, γιε µου. Εσύ κι ο Τάνβαρ θα µείνετε εδώ,» είπε, 

κατηγορηµατικά, ο Σάλβινρ, «για να φροντίζετε τη µητέρα σας και 

να βοηθάτε τον Στρατηγό Μόρντον.» 

  Του Ρόλβιρκ δεν φάνηκε να του αρέσει και τόσο τούτο. «Είµαι 

αρκετά ικανός για να πολεµήσω, πατέρα!» 

  «Το ξέρω, Ρόλβιρκ,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ. «Μ’έχεις κερδίσει 

παραπάνω από µία φορά στην ξιφοµαχία. Όµως δεν πρόκειται να 

γίνει µάχη! Θα το αποτρέψω.  

  »Για λίγο έφυγε ο Βένγκριλ απ’το Βασίλειο, και...» Ήπιε µια 

µεγάλη γουλιά κρασί απ’την κούπα του. «Σύντοµα, θ’ανακαλύψω τι 

πραγµατικά συµβαίνει.» 

  «∆ούκα µου,» είπε ο Τόλριν, «θα µπορούσα να έρθω µαζί σας; 

Ίσως να χρειαστείτε έναν αγγελιαφόρο.» 

  Ο Σάλβινρ έγνεψε καταφατικά. «Ναι, Τόλριν. Έλα. 

  »Αλλά, για πες µου, τώρα, εσύ τι γνωρίζεις για την όλη υπόθεση;» 

  «Λίγα, ∆ούκα µου,» παραδέχτηκε ο αγγελιαφόρος. «Όσα γνωρίζετε 

κι εσείς, συγκεκριµένα. Εκτός, ίσως, από ένα πράγµα: Λέγεται ότι 

Αργκανθικιανοί κατάσκοποι βρίσκονται µέσα στο Σαραόλν.»     

  «Σ’ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία, Τόλριν,» είπε ο Σάλβινρ. 

«Σήµερα, θα ετοιµαστεί ο στρατός µου, και αύριο, µε την αυγή, θα 

φύγουµε απ’τη Χάργκοχ. Μπορείς να µείνεις εδώ ως τότε.» 

  «Όπως επιθυµείτε, ∆ούκα µου,» αποκρίθηκε ο αγγελιαφόρος. 

Μακάρι να µην έχει γίνει τίποτα κακό, µέχρι να συναντήσουµε τη 

στρατιά της Βασίλισσας, συλλογίστηκε. ∆εν πίστευε, πραγµατικά, ότι 

κάτι κακό θα γινόταν µέσα σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα, όµως 

δε µπορούσε να µην ανησυχεί –ιδιαίτερα για τη Μάερνοµ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Σύντοµη διαµονή στη Βούσραλ 
 

 

 Ερία τράβηξε, απότοµα, τα γκέµια του αλόγου της. Εκείνο 

σταµάτησε τον ταχύ καλπασµό του, καθώς σηκωνόταν στα 

πισινά του πόδια και κλοτσούσε τον αέρα, χρεµετίζοντας. 

  «Α!» Ο Όκ’φερν κρατήθηκε, γερά, απ’τη µέση της πολεµίστριας, 

για να µην πέσει, ενώ αυτή γελούσε. «Τρελάθηκες;» τη ρώτησε, 

ξέπνοος.  

  Η Ερία στράφηκε πίσω της, να τον κοιτάξει, χαµογελώντας. «∆ε 

σ’αρέσει η ιππασία;» 

  «Το λες τούτο το πράγµα ιππασία;…» έκανε ο Όκ’φερν. 

  Η Ερία γέλασε, πάλι. «Ίσως στο Σαραόλν να είµαστε καλύτεροι 

καβαλάρηδες απ’ό,τι εσείς εδώ, στη Ζίρκεφ.» 

  Ο Όκ’φερν κατέβηκε απ’τη σέλα του αλόγου και προχώρησε προς 

την πύλη της Βούσραλ, η οποία ήταν, πια, εµπρός τους. Η Ερία 

κούνησε το κεφάλι, µειδιώντας, και τον ακολούθησε έφιππη. Οι 

φρουροί πάνω στα ξύλινα τείχη τούς ατένιζαν παραξενεµένοι. 

  Η πολεµίστρια παρατήρησε πως τα χτίρια εδώ ήταν, κυρίως, 

καµωµένα από ξύλο, και λίγα µόνο πέτρινα υπήρχαν, σε αντίθεση µε 

τους Ξερότοπους, ανατολικά του ποταµού Χέρλεµ, όπου τα 

περισσότερα σπίτια ήταν χτισµένα από πέτρα. Ο Γκόρ’θλαµπ τής 

είχε µιλήσει γι’αυτά τα πράγµατα, όταν ταξίδευαν οι δυο τους κι ο 

Κάλ’µλιρβ προς τα νότια της Ζίρκεφ και τη Μάοχµπιν. Η Ερία 

συνοφρυώθηκε. Τι σκεφτόταν εκείνο τον ξυρισµένο ναυτικό; ∆εν 

είχε ούτε καν συµφωνήσει µαζί της, όταν συζητούσαν µε τη Νύχτα, 

τη Μάνζρα και τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή·  είχε πάρει το µέρος 

αυτών, παρότι το σχέδιό τους ήταν πολύ πιο παράλογο και 

παράτολµο απ’το δικό της. 

H
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  Κοίταξε τον Όκ’φερν, ο οποίος βάδιζε µπροστά της, προχωρώντας 

ανάµεσα στον κόσµο, που δεν ήταν ιδιαίτερα πολύς εδώ –η Βούσραλ 

δεν είχε καµια σχέση µε την πόλη-λιµάνι Γκόνµορχ. Ο 

καστανόξανθος άντρας δεν ήταν καθόλου αντιπαθητικός, συµπέρανε 

η Ερία. Και, απ’ό,τι είχε καταλάβει, η Μάνζρα δεν του είχε φερθεί 

και τόσο καλά. Όµως φυσικό ήταν, γιατί ποτέ της δεν µπορούσε να 

ξεχωρίσει τις αρετές των αντρών, σε αντίθεση µ’εκείνη, βέβαια… 

  «Όκ’φερν,» του φώναξε η Σαραολνιανή πολεµίστρια. 

  Εκείνος στράφηκε να την αντικρίσει. «Τι;» ρώτησε. 

  «Γιατί δεν έρχεσαι να καθίσεις στο άλογο;» ρώτησε η Ερία. 

  Ο Όκ’φερν σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. «Γιατί τρέχεις σαν 

τρελή!» 

  Η Ερία γέλασε. «Λες να τρέχω έτσι και µέσα στην πόλη;» 

  «Όχι, αλλά δεν το ρισκάρω,» αποκρίθηκε ο Όκ’φερν, και συνέχισε 

το βάδισµά του. 

  Η Ερία σούφρωσε τα χείλη της. ∆ε µου ξεφεύγεις έτσι εύκολα, 

συλλογίστηκε. «Πού είναι η αγορά;» θέλησε να µάθει. 

  «Όχι µακριά απο δώ,» είπε ο Όκ’φερν. 

  Και την οδήγησε εκεί. Κάποιες σκηνές βρίσκονταν στον ανοιχτό 

χώρο και µαγαζιά ήταν τριγύρω. Μυρωδιές φαγητών έρχονταν από 

διάφορα σηµεία, καθώς ο κόσµος συγκεντρωνόταν στα πανδοχεία, 

για να φάει και να ξεκουραστεί. 

  Η Ερία κατεύθυνε το άτι της προς έναν έµπορο που πουλούσε 

ρούχα και παπούτσια. Ο Όκ’φερν, όµως, έπιασε τα γκέµια του ζώου, 

σταµατώντας το. 

  «Όχι,» είπε. «Οι πλανόδιοι έχουν υψηλότερες τιµές.» 

  «Ξέρεις κάποιον που έχει χαµηλές;» ρώτησε η πολεµίστρια. 

  Ο καστανόξανθος άντρας έγνεψε καταφατικά. «Ναι. Έλα.» 

  Βαστώντας το ζώο της απ’τα χαλινάρια, την πήγε µπροστά σ’ένα 

ξύλινο χτίριο: τσαγκάρικο. Μέσα βρισκόταν ένας λιγνός, µελαχρινός 

άντρας, µε ρυτιδιασµένο πρόσωπο και αραιά γένια. 

  «Τι θα θέλατε, αφέντες µου;» είπε. 
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  Η Ερία κατέβηκε απ’τ’άτι της. «Ένα ζευγάρι µπότες.» 

  «Καθίστε εδώ, αφέντρα.» Ο άντρας έδειξε ένα χαµηλό, ξύλινο 

σκαµπό. 

  Η Σαραολνιανή έκανε όπως της είπε.  

  Ο τσαγκάρης έφερε δυο καφετιές, γυριστές µπότες, όχι ιδιαίτερα 

ψηλές. «Είναι τούτες εντάξει;» 

  «Να της δοκιµάσω;» 

  «Φυσικά. Φυσικά.» Τις της έδωσε. 

  Η Ερία φόρεσε τις µπότες. Τις βρήκε λιγάκι σφικτές, αλλά υπέθεσε 

πως αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι ήταν καινούργιες και δεν τις 

είχαν συνηθίσει τα πόδια της, γιατί δεν έµοιαζαν να τη δυσχεραίνουν 

στην κίνηση. 

  «Θα τις αγοράσω,» είπε. «Πόσο κάνουν;» 

  «Ένα χρυσό νόµισµα, αφέντρα µου.» 

  Η Σαραολνιανή τον πλήρωσε, και αυτή κι ο Όκ’φερν έφυγαν απ’το 

µαγαζί του. Η πολεµίστρια τραβούσε το άλογο πίσω της. 

  «Τι άλλα ξέρεις για τούτη την πόλη;» ρώτησε τον σύντροφό της. 

  «Γνωρίζω σχεδόν τα πάντα για την Βούσραλ,» αποκρίθηκε εκείνος. 

«Και, τώρα, αναµφίβολα, θα θέλεις να µάθεις πού έχει το καλύτερο 

και το φτηνότερο φαγητό, συγχρόνως…» 

  «Μετά,» διόρθωσε η Ερία. «Για την ώρα, θέλω ν’αγοράσω µια 

κάπα.» 

  «Κάπα. Μάλιστα. Έλα απο δώ.» Ο Όκ’φερν προχώρησε πρώτος. 

Και πήγε τη Σαραολνιανή σ’ένα σοκάκι. Στα δεξιά τους µπορούσαν 

να δουν µια ανοιχτή πόρτα, εκατέρωθεν της οποίας βρίσκονταν 

ρούχα κρεµασµένα. Μέσα, σ’ένα στενό δωµατιάκι, ήταν µια γυναίκα 

µε σκούρα-καστανά µαλλιά, ντυµένη µε µπλε φόρεµα. Έµοιαζε να 

µαζεύει την πραµάτεια της και νάναι έτοιµη να κλείσει. 

  «Τι θα θέλατε;» ρώτησε. 

  «Μια κάπα, για εµένα,» αποκρίθηκε η Ερία. 

  «Σε τι χρώµα;» 
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  Η πολεµίστρια ύψωσε τους ώµους της, µορφάζοντας. «Άσπρο.» 

Είχε ακούσει πως, όταν φοράς άσπρα, δε ζεσταίνεσαι και τόσο, σε 

αντίθεση µε όταν φοράς µαύρα. ∆εν ήξερε, όµως, αν πραγµατικά 

ίσχυε αυτό. Ίσως ο Όκ’φερν να γνωρίζει, σκέφτηκε. 

  Η γυναίκα τής έδωσε µια λευκή κάπα. ∆εν ήταν χοντρή, όπως 

εκείνες που είχαν στο Σαραόλν, όµως κατάλληλη για το κλίµα της 

Ζίρκεφ. «Τρία χρυσά νοµίσµατα.» 

  Η Ερία πλήρωσε, και έριξε το ένδυµα στους ώµους της. 

  «Είναι αλήθεια πως µε τα άσπρα ζεσταίνεσαι λιγότερο;» ρώτησε 

τον Όκ’φερν, καθώς βάδιζαν µαζί, µέσα στην αγορά. 

  «Ναι,» απάντησε εκείνος. 

  «Γιατί;» 

  «∆εν ξέρω.» 

  «Ποιο είναι το αγαπηµένο σου χρώµα;» 

  «Κανένα,» είπε ο Όκ’φερν. «Πρέπει να έχω αγαπηµένο χρώµα;» 

  «∆ε µπορεί, κάποιο χρώµα θα σου αρέσει περισσότερο…» Η Ερία 

τον κοίταξε απ’τις άκριες των µατιών της. 

  Ο Όκ’φερν γέλασε. «∆ε µ’αρέσει κανένα περισσότερο από 

τ’άλλα,» επέµεινε. «Γιατί ρωτάς;» Στράφηκε να την κοιτάξει. 

  Η Ερία βλεφάρισε, υποµειδιώντας. «Έτσι, από περιέργεια.» 

  «Εσένα ποιο χρώµα σ’αρέσει;» 

  «Το χρώµα των µαλλιών σου.» 

  Ο Όκ’φερν τράβηξε µια τρίχα µπροστά στα µάτια του. «Αλήθεια; 

∆εν τόξερα ότι ήταν τόσο ωραίο;» 

  Η Ερία τον χτύπησε, µε την παλάµη της, στα οπίσθια. «Πρόσεχε 

πού πας!» 

  «Τι!» Ο Όκ’φερν αναπήδησε, και παραµέρισε, για να περάσει µια 

άµαξα. 

  Η Ερία γέλασε. «Σου  έσωσα τη ζωή,» είπε. «Τι κερδίζω;» 

  «Αυτό!» Ο Όκ’φερν την κοπάνησε, παιχνιδιάρικα, µε τη γροθιά 

του, στο δεξί µπράτσο. 
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  «Γιατί όχι αυτό;» Η Ερία πέρασε το χέρι της πίσω απ’το λαιµό του 

και τον φίλησε. 

  Ο Όκ’φερν χαµογέλασε, στραβά, προς τη δεξιά µεριά του 

προσώπου του. «Τόξερα ότι, τελικά, δε θα µπορούσες ν’αντισταθείς 

στη γοητεία µου,» είπε. 

  «Ώστε έτσι, ε;» Η Ερία τού έδωσε µια σπρωξιά και ξεκίνησε, πάλι, 

να βαδίζει, τραβώντας το άλογο πίσω της. «Πού έχει ένα καλό και 

φτηνό πανδοχείο, εδώ πέρα;» τον ρώτησε. 

  Ο Όκ’φερν ήρθε, γρήγορα, δίπλα της. «Άλλο ένα φιλί, και θα σου 

δείξω.» 

  Η Ερία τον φίλησε, γρήγορα, στα χείλη. «∆είξε µου, τώρα.» 

  «∆εν ήταν καλό φιλί,» παρατήρησε ο Όκ’φερν. 

  «Φιλί ήταν, παρ’όλ’αυτά,» αποκρίθηκε η Ερία. «∆είξε µου, τώρα·  

είπες ότι θα µου δείξεις.» 

  Ο Όκ’φερν αναστέναξε. «Απο δώ.» 

  Έστριψαν σε έναν αρκετά µεγάλο δρόµο, και, ύστερα, από, 

περίπου, διακόσια µέτρα, ο πρώην-πληροφοριοδότης της Συντεχνίας 

του Πορφυρού Αετού σταµάτησε µπροστά σε µια ξύλινη πόρτα στα 

δεξιά, πάνω απ’την οποία κρεµόταν µια µεγάλη πινακίδα, που 

έγραφε: Ο Πράσινος Χιτώνας. 

  «Πήγαινε το άλογο στο στάβλο,» είπε στην Ερία. 

  Εκείνη έγνεψε καταφατικά, και οδήγησε το ζώο σε ένα χτίριο 

δίπλα. Το έδωσε στον σταβλίτη εκεί –έναν χοντρό άντρα–, µαζί µε 

ένα αργύριο. Έπειτα, η πολεµίστρια κι ο Όκ’φερν µπήκαν στον 

Πράσινο Χιτώνα. 

  Η τραπεζαρία ήταν τίγκα στους ανθρώπους. Μυρωδιές έρχονταν 

στα ρουθούνια της Ερία και του συντρόφου της, από φαγητά, από 

ταµπάκο, από καπνό που προερχόταν απ’την κουζίνα, κι από ιδρώτα. 

  «Βλέπεις κάνα άδειο τραπέζι;» ρώτησε η Σαραολνιανή. 

  Ο Όκ’φερν κατένευσε, µε το κεφάλι. «Ναι.» Την πήρε απ’το χέρι 

και την οδήγησε σε ένα που βρισκόταν δίπλα στο σβηστό τζάκι. Η 

Ερία τού έσφιξε, προκλητικά, τον καρπό. 
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  Κάθισαν αντικριστά, καθώς η πολεµίστρια έβγαζε το ξιφίδιο απ’το 

παντελόνι της και το ακουµπούσε στην επιφάνεια του τραπεζιού. 

  «Πρέπει να πάρεις ένα θηκάρι γι’αυτό,» της είπε ο Όκ’φερν. 

  «Ναι, υποθέτω,» απάντησε η Ερία. «Και ένα σπαθί, επίσης, µου 

χρειάζεται. Μπορεί να συναντήσουµε Μαγκραθµέλιους, ξέρεις, 

κατευθυνόµενοι βόρεια,» τόνισε. 

  Ο Όκ’φερν στράβωσε τη µούρη του. «Μη µου λες τέτοια…!» 

  «Είναι γεγονός, όµως,» αποκρίθηκε η Ερία. «Πιθανώς να έχουν 

κατακτήσει την Γκόνµορχ, όταν πάµε εκεί.» 

  Η µούρη του Όκ’φερν στράβωσε ακόµα περισσότερο. 

  «Μην ανησυχείς,» είπε η Ερία. «Έχω µια κάποια εµπειρία µε τους 

δαιµονανθρώπους.» 

  «Έχεις πολεµήσει τέτοιους, ξανά;» τη ρώτησε ο άντρας. 

  «Κοίτα, δεν έχω µείνει καθόλου στα δυτικά σύνορα, όµως στην 

Μάρβαθ µαθαίνουµε πώς να αντιµετωπίζουµε τους 

Μαγκραθµέλιους, τι να περιµένουµε από δαύτους.» 

  «Αχά…» έκανε ο Όκ’φερν. «Και τι ακριβώς µαθαίνετε;» 

  Μια σερβιτόρα ήρθε, τότε, διακόπτοντάς τους. Ο καστανόξανθος 

άντρας παράγγειλε ψητή ποταµόσαυρα. Η Ερία µόρφασε, 

ακούγοντας τι θα ήταν το γεύµα τους, αλλά δεν µίλησε. Για να την 

ζητούσε εκείνος, σήµαινε πως δε θα ήταν και τόσο άσχηµη 

γευστικώς. 

  «Λοιπόν, τι µαθαίνετε;» ρώτησε ο Όκ’φερν, µόλις η κοπέλα έφυγε. 

  «Ποια όπλα χρησιµοποιούν οι δαιµονάνθρωποι –ξέρεις, µιλάω για 

τις παράξενες συσκευές που κατασκευάζουν– και πώς να 

τ’αντιµετωπίζουµε,» εξήγησε η Ερία. «Πρέπει να είµαστε πάντα σε 

επιφυλακή στο Σαραόλν, αφού η Μάγκραθµελ βρίσκεται δυτικά µας. 

Αλλά κι εσείς έχετε τη Μάγκραθµελ της Νότιας Γης κοντά σας·  πώς 

και δεν συµβαίνει το ίδιο και µε σας;» 

  Ο Όκ’φερν ανασήκωσε τους ώµους του. «∆εν έχουµε εχθρικές 

σχέσεις µαζί τους…» 
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  Η Ερία συνοφρυώθηκε. «Οι Μαγκραθµέλιοι έχουν εχθρικές σχέσεις 

µε όλους τους ανθρώπους,» είπε, κατηγορηµατικά. 

  «Κοιτά… δεν κάνουν εµπόριο µαζί µας… όµως δεν επιτίθενται 

κιόλας…» αποκρίθηκε ο Όκ’φερν. 

  «Οι δαιµονάνθρωποι είναι σατανικοί,» είπε η Ερία. «Κατάγονται 

από τους δαίµονες. ∆εν το ξέρεις αυτό;» 

  Ο Όκ’φερν έγνεψε καταφατικά. «Το ξέρω. Αλλά είναι ένας 

θρύλος.» 

  Το φαγητό τους ήρθε, µαζί µε µπίρες. 

  Η Ερία δεν του έδωσε σηµασία. «Ο Φάλµαριν λέει πως είναι 

αλήθεια. Παλιά, υπήρχαν δαίµονες. Και υποστηρίζει πως ήταν τα πιο 

πανέµορφα και καλοσυνάτα πλάσµατα στον κόσµο.» 

  Ο καστανόξανθος άντρας κάγχασε. «∆ε νοµίζω να τον έχουν 

πληροφορήσει καλά.» 

  «Όκ’φερν, δεν γνωρίζεις ούτε το ένα εκατοστό απ’αυτά που 

γνωρίζει ο Φάλµαριν,» του είπε η Ερία. «Οπότε, µην λες ότι δεν τον 

έχουν πληροφορήσει καλά.» 

  Ο Όκ’φερν στράφηκε στο φαγητό τους. Έκοψε ένα κοµµάτι απ’την 

ψητή σαύρα και το έβαλε στο πιάτο του. Έφαγε µια µπουκιά. 

«Μµµµ!» έκανε. «Πάντα έχει καλή σαύρα εδώ.» 

  «Καλή σαύρα…;» µόρφασε η Ερία. Ύστερα, δοκίµασε. Ήταν 

γλυκιά. Ή κάτι της είχαν βάλει για να είναι έτσι, ή όλες οι σαύρες 

ήταν γλυκές από φυσικού τους. Στο Σαραόλν, πάντως, δεν έτρωγαν 

ερπετά. 

  «Λοιπόν;» ρώτησε ο Όκ’φερν. «Πώς σου φαίνεται;» 

  «Εντάξει,» έγνεψε η Ερία. «Ωραία είναι.» Ήπιε µια γουλιά απ’την 

µπίρα της. «Και πεινάω κιόλας.» 

  «Πολύ;» 

  Η Ερία τον κοίταξε πάνω απ’το χείλος της κούπας της, προτού 

συνεχίσει το φαγητό της. «Έτσι µούρχεται να σε φάω ζωντανό…» 

  Ο Όκ’φερν είχε την εντύπωση πως υπήρχε κάποιο υπονοούµενο 

στα λόγια της. 
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  ∆εν άργησαν να τελειώσουν το µεσηµεριανό τους. Και, τώρα, στον 

δίσκο µπροστά τους, καθώς και στα πιάτα τους, βρίσκονταν µόνο τα 

λεπτά κόκαλα της σαύρας σκορπισµένα. Οι κούπες τους ήταν άδειες. 

  «Σου άρεσε το µυαλό;» ρώτησε ο Όκ’φερν. 

  Η Ερία έβγαλε τις µπότες της απ’τα πόδια, χωρίς να 

χρησιµοποιήσει τα χέρια της. Σταύρωσε τους πήχεις εµπρός της, 

κάνοντας πίσω στην καρέκλα όπου καθόταν. «Καλό, αλλά µικρό.» 

  Ο Όκ’φερν µειδίασε πλατιά. «Γιαυτό οι ποταµόσαυρες δεν είναι 

πολύ έξυπνες και τις πιάνουν.» 

  Ο Ερία τού επέστρεψε το µειδίαµα. «Εσύ ξέρεις να πιάνεις, 

σαύρες;» 

  «Όχι,» απάντησε ο Όκ’φερν. «Σου µοιάζω για ψαράς;» 

  «Μεγάλος,» είπε η Ερία. 

  Ο Όκ’φερν, πάλι, είχε την εντύπωση πως υπήρχε κάποιο 

υπονοούµενο στα λόγια της. Καθάρισε το λαιµό του. «Προφανώς, 

κάνεις λάθος,» αποκρίθηκε. 

  «Λες;» Η Ερία έτριψε το γυµνό της πόδι πάνω στο παντελόνι του, 

ανεβαίνοντας. Μόλις έφτασε στο γόνατό του, το χέρι του 

καστανόξανθου άντρα χώθηκε µέσα στο µπατζάκι του δικού της 

παντελονιού και έσφιξε την κνήµη της. «Έτσι φέρεσαι σ’ολες τις 

γυναίκες που συναντάς;» τον ρώτησε, σηκώνοντας ένα µαύρο φρύδι. 

  «Έτσι φέρεσαι εσύ σ’όλους τους άντρες;» αντέστρεψε την ερώτηση 

ο Όκ’φερν. 

  «Μόνο όταν τους βρίσκω συµπαθητικούς.» Τα δάχτυλα του ποδιού 

της Ερία έσφιξαν το γόνατό του. 

  «Παροµοίως,» αποκρίθηκε ο Όκ’φερν, χαϊδεύοντας την κνήµη της. 

  «Έχει ευρύχωρα κρεβάτια σ’ετούτο το πανδοχείο;» θέλησε να 

µάθει η Ερία. «Συνήθως, τα βρίσκω στενόχωρα…» 

  «∆ε µου φαίνεσαι και τόσο χοντρή…» είπε ο Όκ’φερν. 

  Η Ερία στράβωσε τα χείλη της, υποµειδιώντας και κοιτώντας τον 

συνοφρυωµένη, συγχρόνως. «Χρειάζοµαι χώρο για να κινούµαι…» 
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  «Κλοτσάς στον ύπνο σου, δηλαδή;» ρώτησε ο Όκ’φερν, παίρνοντας 

µια αθώα έκφραση. Το πόδι της ακόµα δεν είχε αφήσει το γόνατό 

του, αλλά διαπίστωσε πως κι εκείνος, επίσης, δεν είχε αφήσει την 

κνήµη της. 

  «Θες να µάθεις;» 

  «Πολύ. Όµως θα έκανες κάτι τέτοιο στη φίλη σου; Νοµίζω πως της 

αρέσω.» 

  «Σε ποια φίλη µου αναφέρεσαι;» απόρησε η Ερία, χαλαρώνοντας 

τα δάχτυλα του ποδιού της πάνω στο γόνατό του. 

  «Τη Μάνζρα.» 

  Η Σαραολνιανή πολεµίστρια άρχισε να γελά, δυνατά, αφήνοντας 

εντελώς το γόνατό του και κατεβάζοντας το πόδι της πάνω στη µια 

της µπότα. Όταν σταµάτησε, τόνισε στον Όκ’φερν: «Φίλε µου, όπως 

είπες, νοµίζεις πως της αρέσεις. Η Μάνζρα δεν ξέρει από άντρες.» 

  Ο Όκ’φερν σηκώθηκε απ’το τραπέζι. 

  «Πού πας;» ρώτησε η Ερία. 

  «Να γεµίσω την κούπα µου µε µπίρα.» 

  «Γέµισε και τη δική µου.» Η Σαραολνιανή τού την έδωσε. 

  Σε λίγο, ο άντρας επέστρεψε απ’το µπαρ και µε τις δυο γεµάτες. 

  Η Ερία ήπιε µια µεγάλη γουλιά απ’το ποτό της. «Η Μάνζρα δεν 

ξέρει από άντρες. ∆εν έχει την… πείρα.» 

  «Κι εσύ έχεις την… πείρα;» είπε η Όκ’φερν, πίνοντας κι αυτός µια 

γουλιά απ’την µπίρα του, αλλά πολύ µικρότερη. 

  «Αν αµφιβάλλεις, µπορείς πολύ εύκολα να µάθεις,» αποκρίθηκε η 

Ερία, ξανασφίγγοντας το γόνατό του, µε τα δάχτυλα του ποδιού της. 

  «Θα µάθω,» δήλωσε ο Όκ’φερν, και σηκώθηκε όρθιος, αφήνοντας 

την κούπα του πάνω στο τραπέζι. 

  Η Ερία άρχισε, αµέσως, να βάζει τις µπότες της. «Τότε –τι 

περιµένεις;–, κλείσε δωµάτιο! Έχουµε περιθώριο ως τ’απόγευµα·  

µετά, πρέπει να φύγουµε από τούτη την πόλη.» 

  «Θα δούµε, λοιπόν, πόση… πείρα έχεις όταν βιάζεσαι,» είπε ο 

Όκ’φερν, λοξοκοιτώντας την. 
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  Η Ερία τον κάρφωσε, µε το βλέµµα της. Ο καστανόξανθος 

Ζιρκεφιανός γέλασε, και πήγε να κλείσει δωµάτιο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ερία ακούµπησε στον αγκώνα του αριστερού της χεριού, καθώς 

ανασηκωνόταν πάνω στο κρεβάτι, για να κοιτάξει τον Όκ’φερν στο 

πρόσωπο·  τα µακριά, µαύρα µαλλιά της έπεφταν στον ώµο του, σαν 

µετάξι. 

  «Έχω πείρα;» τον ρώτησε, αφού τον φίλησε στα χείλη, χαϊδεύοντας 

το µάγουλό του. 

  Εκείνος κούνησε τον καρπό του αριστερού του χεριού στον αέρα. 

«Μµµχ…» 

  «Μουχ;» σούφρωσε τα φρύδια της η Ερία. «Τι σηµαίνει Μουχ; Θα 

σε µάθω εγώ!» µούγκρισε, καβαλώντας τον. 

  «Ξανά;» Εξεπλάγη ο Όκ’φερν. 

  Η Σαραολνιανή γάντζωσε τα δάχτυλά της πάνω στους ώµους του. 

«Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά –και ξανά! Μέχρι να παραδεχτείς 

ότι έχω πείρα!» είπε, τραβώντας τα σκεπάσµατα από πάνω τους, κι 

αρχίζοντας να τον πασπατεύει. 

  «Ερία! Πρόσεχε που βάζεις τα χέρια σου! 

  »Βοήθεια!» γέλασε. «Μια τρελή είναι στο δωµάτιό µου!…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ερία κούµπωσε την τουνίκα της. «Σήκω, Όκ’φερν. Είναι ώρα να 

φύγουµε.» 

  Ο πρώην-πληροφοριοδότης του Πορφυρού Αετού τεντώθηκε πάνω 

στο κρεβάτι. «Εσύ φταις που δε µπορώ να σηκωθώ…» µειδίασε. 

  Εκείνη ύψωσε τους ώµους. «Τι να κάνουµε; Άργησες να 

παραδεχτείς ότι έχω πείρα…» Έβαλε το παντελόνι της. «Σήκω, 
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τώρα, να ντυθείς. Αλλιώς θα φύγω χωρίς εσένα, και δε θα δεις ποτέ 

το Σαραόλν.» 

  «Αυτό είναι εκβιασµός…!» µούγκρισε ο Όκ’φερν, καθώς έβγαινε 

µέσα απ’τα σκεπάσµατα του κρεβατιού. 

  Σύντοµα, κι οι δυο φορούσαν τα ταξιδιωτικά τους ρούχα. 

  «Πρέπει ν’αγοράσω κι ένα σπαθί, προτού φύγουµε,» είπε η Ερία, 

καθώς εγκατέλειπαν το δωµάτιο και κατέβαιναν στην τραπεζαρία 

του Πράσινου Χιτώνα. 

  «Πάµε στην αγορά,» αποκρίθηκε ο Όκ’φερν, καθώς χασµουριόταν. 

  «Μη χασµουριέσαι,» είπε, παιχνιδιάρικα, η Ερία·  «κάνεις κακή 

εντύπωση στον κόσµο.» 

  «Λίγο µε νοιάζει.» 

  Πήραν το άτι τους απ’το στάβλο και ξεκίνησαν να βαδίζουν. 

Έφτασαν στην αγορά, και η Σαραολνιανή γυναίκα πλησίασε την 

τέντα ενός εµπόρου όπλων. 

  «Ένα απ’αυτά τα σπαθιά.»  Έδειξε, µε το δεξί της χέρι. 

  «Α, αυτά!» έκανε ο έµπορος –ένας λιγνός, αλλά µυώδης άντρας, µε 

ξανθά µαλλιά. «Πολύ καλή η επιλογή σας, κυρία. Πρέπει να ξέρετε 

να ξεχωρίζετε ατσάλι από ατσάλι.» 

  «Πόσο κάνει;» ρώτησε η Ερία, αγνοώντας τα σχόλιά του. Οι 

πραµατευτάδες πάντα σε γέµιζαν µε όµορφα λόγια, όταν ήθελαν 

ν’ανεβάσουν την τιµή. 

  «Σαράντα χρυσά νοµίσµατα, κυρία µου,» την πληροφόρησε. 

  «Πώς!» έκανε η Ερία. Είχε πενήντα όλα κι όλα πάνω της. «Ε… 

Έχεις τίποτα φτηνότερο;» 

  «Όπως επιθυµεί η κυρία,» απάντησε ο έµπορας. «Πάντως, σαράντα, 

γι’αυτό το ατσάλι, είναι πολύ καλή τιµή –πιστέψτε µε, κυρία.» 

  «Σε πιστεύω, φίλε µου,» είπε εκείνη. «Όµως βρίσκοµαι σε… 

οικονοµική δυσχέρεια, τον τελευταίο καιρό.» 

  «Τότε, έχω τούτο το ξίφος για σας.» Ο έµπορος σήκωσε ένα σπαθί 

στο χέρι του. «Μόνο είκοσι-πέντε νοµίσµατα για την αφεντιά σας! 
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Αφού βρίσκεστε και σε οικονοµική δυσχέρεια, εγώ δεν είµαι 

άνθρωπος που θα εκµεταλλευόµουν ποτέ µια τόσο όµορφη κυρία.» 

  Τι ψέµα πέφτει!… συλλογίστηκε ο Όκ’φερν, καθώς χασµουριόταν, 

πάλι. Κοίτα να δεις, ρε παιδί µου «πείρα» η Ερία. Και δεν της 

φαινόταν… και τόσο… 

  «Εντάξει,» είπε η Σαραολνιανή στον έµπορο. «Θα το πάρω.» 

  «Μάλιστα, καλή µου κυρία. Όπως αγαπάτε,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Η Ερία τον πλήρωσε και αγόρασε το σπαθί. Ύστερα, ζήτησε και 

µια ζώνη µε δυο θηκάρια, ένα µικρό κι ένα µεγάλο, για να µπορεί να 

θηκαρώνει και το ξίφος που µόλις απέκτησε και το ξιφίδιο που της 

είχε δώσει η Μάνζρα. 

  «Έτοιµη,» είπε στον Όκ’φερν. «Είσαι µέσα για ιππασία στην 

πεδιάδα;» 

  «Ιππασία;» γούρλωσε τα µάτια του ο καστανόξανθος άντρας. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Σκιές 
 

 

ι ήλιοι του Άρµπεναρκ έγερναν ο ένας προς τη ∆ύση κι ο 

άλλος προς την Ανατολή, ρίχνοντας µεγάλες, µπερδεµένες 

σκιές στην Βαρονία της Τάθβιλ, κοντά στα σύνορα του 

Βασιλείου Σαραόλν µε το Βασίλειο του Άργκανθικ. Η µεσηµεριανή 

βροχή είχε, προ πολλού, σταµατήσει. Ένας µεγάλος στρατός 

προέλαυνε µέσα στον «στοιχειωµένο» δρόµο της περιοχής. Τα όπλα 

και τα κράνη των πολεµιστών γυάλιζαν στο κοκκινωπό φως του 

Λούντρινχ και του Βάνσπαρχ, οι οποίοι, σύντοµα, θα χάνονταν 

απ’τον ουρανό, για να τους αντικαταστήσουν τα φεγγάρια. 

Ο
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  Η Μάερνοµ δεν είχε ξαναδεί σκοτεινές φιγούρες να τους 

ακολουθούν, οπότε υπέθετε πως, τελικά, κι εκείνες που είχε δει 

αρχικά ήταν της φαντασίας της. Τώρα, ευχόταν µόνο ο Τόλριν να 

ήταν καλά και να µην τον είχε βρει κανένας κίνδυνος, στο δρόµο του 

για τη Χάργκοχ. Κατά τ’άλλα, η ξανθιά πολεµίστρια συνέχιζε να 

βαδίζει µαζί µε τους υπόλοιπους στρατιώτες του πέµπτου τάγµατος 

των Αργυρών Σπαθιών, δίχως να µιλά. 

  Στην αρχή του στρατού βρίσκονταν, έφιπποι, η Βασίλισσα ∆ήνκα 

του Σαραόλν, ο Έντρηλ, ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών, ο 

Σόλµορχ, γόνος της ευγενικής οικογένειας των Έχµελθ, ο Μάνκιν, 

αρχηγός της φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ, και η Βαρονέσα 

Τάθβιλ. 

  «∆ε µου µοιάζει να υπάρχει τίποτα το… στοιχειωµένο εδώ πέρα, 

Βαρονέσα,» παρατήρησε η ∆ήνκα, κοιτώντας γύρω της. «Έπρεπε να 

είχες φτιάξει τούτο το δρόµο. Ο στρατός µου δυσκολεύεται να 

βαδίζει εδώ.» 

  Η Τάθβιλ έσφιξε τα δόντια της. «Ο κόσµος, όµως, πιστεύει ότι ο 

δρόµος είναι στοιχειωµένος,» τόνισε. «Γιαυτό δε µπορούσα να βρω 

κι ανθρώπους να τον επισκευάσουν. Έστειλα µήνυµα στον 

Μεγαλειότατο, αλλά η απάντηση του… βασιλικού του διπλωµάτη 

ήταν αρνητική.» 

  Η ∆ήνκα στράφηκε να την κοιτάξει, µε στενεµένα µάτια από θυµό. 

«Άλλη µια κακή λέξη για τον Πόνκιµ, Βαρονέσα, και δεν θα είσαι 

Βαρονέσα, πια!» σφύριξε. 

  Η Τάθβιλ γούρλωσε τα µάτια της, έκπληκτη, προς στιγµή. 

Απειλούσε τον τίτλο της; Τούτη η Βαρονία ήταν δικαιωµατικά δική 

της! Ήταν της µητέρας της πριν απ’αυτήν, της Βαρονέσας Βόρτιγκ. 

Η Βασίλισσα δεν είχε κανένα δικαίωµα να το κάνει αυτό! Όµως η 

Τάθβιλ δε µίλησε. 

  Ο Σόλµορχ έριξε ένα βλέµµα σ’αυτήν κι ένα στην ∆ήνκα, 

σουφρώνοντας τα χείλη του σκεπτικά. Η σύζυγος του Βένγκριλ 

πάντα είχε τις παραξενιές της, αλλά ποτέ δεν ήταν έτσι… Είχε 
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αλλάξει. Ο χαµός της κόρης της έφταιγε, σίγουρα, καθώς κι όλη η 

γενικότερη αναστάτωση στο Σαραόλν. 

  Ο στρατός άρχισε να πλησιάζει µια ξύλινη γέφυρα: µια πεσµένη 

ξύλινη γέφυρα, που ήταν, παλιότερα, κατασκευασµένη για να 

περνούν οι ταξιδιώτες πάνω απ’τον ορµητικό ποταµό τούτης της 

περιοχής και να πηγαίνουν στο Άργκανθικ. 

  «Στάση!» φώναξε ο Έντρηλ, υψώνοντας το γαντοφορεµένο χέρι 

του. Στράφηκε στην ∆ήνκα. «Βασίλισσά µου, αυτή η γέφυρα είναι 

κατεστραµµένη.» 

  Ο Σόλµορχ µειδίασε, προσπαθώντας να το κρύψει. Τελικά, ο 

Ίµπνιφορ, ο παραµυθάς, είχε δίκιο, σκέφτηκε. Όντως, η γέφυρα έπεσε, 

όταν φούσκωσε το ποτάµι… 

  Η ∆ήνκα κοίταξε την Τάθβιλ, µ’ένα διαπεραστικό βλέµµα. 

«Βαρονέσα, τι σηµαίνει τούτο; Γιατί η γέφυρα της Βαρονίας σου 

είναι γκρεµισµένη;» 

  «∆εν γνώριζα ότι ήταν γκρεµισµένη, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε, 

ειλικρινά, εκείνη. 

  Η ∆ήνκα πήρε ένα απαιτητικό ύφος. «∆ε θάπρεπε να γνωρίζεις, 

Βαρονέσα; ∆ική σου Βαρονία είναι άλλωστε –µέχρι στιγµής, 

τουλάχιστον. Έπρεπε να είχες µάθει ότι έπεσε η γέφυρα και να την 

είχες επιδιορθώσει!» 

  «Βασίλισσά µου –κανείς δεν πατά στον στοιχειωµένο δρόµο·  πώς 

να–;» 

  «Πάψε µ’αυτές τις άθλιες δικαιολογίες σου, Βαρονέσα!» την έκοψε 

η ∆ήνκα. «Καθυστερείς το στρατό µου –το καταλαβαίνεις; ∆εν είσαι 

άξια για να διοικείς µια βαρονία, απ’ό,τι φαίνεται!» 

  «Βασίλισσά µου, ποτέ δεν υπήρχε πρόβληµα στην Βαρονία µου!» 

ξέσπασε, ξαφνικά, η Τάθβιλ·  τα µάτια της είχαν δακρύσει. «Τι να 

κάνω εγώ, αφού όλοι θεωρούσαν το δρόµο στοιχειωµένο; Και ο 

Μεγαλειότατος δε µου έδωσε τα απαραίτητα χρήµατα για να τον 

επιδιορθώσω!» 
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  Η ∆ήνκα τη χαστούκισε ανάστροφα, µε το γαντοφορεµένο χέρι της. 

«Είσαι αυθάδης, Βαρονέσα!» 

  «∆ήνκα –µα τα Πνεύµατα!» παρενέβη ο Σόλµορχ. «Τι κάνεις; ∆εν 

είσαι καλά!» Το τελευταίο δεν ήταν ερώτηση. 

  «Αψηφάς τη Βασίλισσά σου, Σόλµορχ;» απαίτησε εκείνη, 

σφίγγοντας τα χαλινάρια του αλόγου στις γροθιές της. 

  «Ποτέ δεν αψήφησα ούτε εσένα, ούτε τον Βένγκριλ!» τόνισε ο 

ευγενής. «Εκτός από µονάρχες µου, πάντα ήσασταν και καλοί µου 

φίλοι. Ελπίζω αυτό να παραµείνει έτσι.» Κοιτούσε την ∆ήνκα σα να 

την αντίκριζε για πρώτη φορά. 

  «Σόλµορχ…» είπε, αργά, η Βασίλισσα. «Αν ήσουν φίλος µου, θα 

µε καταλάβαινες…» Και γύρισε απ’την άλλη, κάνοντας τ’άτι της να 

περπατήσει µερικά βήµατα. 

  «Μεγαλειοτάτη, να προστάξω να κατασκηνώσουµε εδώ, µέχρι την 

αυγή;» ρώτησε ο Έντρηλ. 

  Εκείνη ένευσε καταφατικά. «Ναι, διοικητά. Πρέπει να σκεφτούµε 

προς τα πού θα πάµε, τώρα.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Κατασκηνώσατε!» ακούστηκαν φωνές από τους διοικητές του 

στρατού. 

  «Ώρα για λίγη ανάπαυση,» είπε ο άντρας δίπλα στη Μάερνοµ. 

  Η πολεµίστρια τον είχε γνωρίσει στο ταξίδι της από το Θόνµαρκ ως 

εδώ. Ονοµαζόταν Κάλµορ, και καταγόταν από το ∆ουκάτο Γκέχβιν. 

Ήταν µετρίου αναστήµατος και φεγγαροπρόσωπος, µε µαύρα, 

µακριά µαλλιά, τα οποία, συνήθως, έδενε κοτσίδα πίσω απ’το 

κεφάλι. 

  Η ξανθιά γυναίκα έγνεψε καταφατικά. 

  Κάποιοι άρχισαν να στήνουν σκηνές και κάποιοι άλλοι να ανάβουν 

φωτιές. Η Μάερνοµ ήταν απ’τους πρώτους. Και, καθώς έκανε τη 

δουλειά της, σιωπηλά, µε τον αέρα να παρασέρνει τα µαλλιά που 
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έβγαιναν απ’τις άκριες του κράνους της, πρόσεξε δυο σκιές να 

κινούνται, µέσα στη βλάστηση, στα βόρεια του στοιχειωµένου 

δρόµου. 

  Πάλι τα ίδια… αναστέναξε εσωτερικά η πολεµίστρια. Ίσως να µην 

είναι η φαντασία µου… 

  Μια οπλισµένη γυναίκα ήρθε και µίλησε µε τον Κάλµορ, και αυτός 

είπε στην Μάερνοµ: «Ξέρεις γιατί σταµατάµε, ενώ δεν έχει 

βραδιάσει εντελώς; Η γέφυρα του ποταµού είναι πεσµένη.» 

  «Πεσµένη;» έκανε εκείνη. Ανασήκωσε τους ώµους της, καθώς 

έδενε ένα σκοινί σ’έναν πάσαλο, καρφωµένο στο έδαφος. «Φυσικό 

είναι. Τούτος ο δρόµος µοιάζει εγκαταλειµµένος. Ποιος περνά απο 

δώ, πια;» 

  «Κανείς,» αποκρίθηκε ο Κάλµορ. «Αφού λένε πως είναι 

στοιχειωµένος…» 

  «Εγώ, πάντως, δε βλέπω τίποτα πνεύµατα εδώ,» είπε η Μάερνοµ, 

καθώς τελείωναν µε τη σκηνή. ∆ε βλέπεις; έθεσε το ερώτηµα µια 

φωνή στο µυαλό της, κάνοντάς την, αµέσως, να σκεφτεί τις σκιές. Η 

πολεµίστρια ρίγησε. ∆εν είναι τίποτα –ηρέµησε! προσπάθησε να 

πείσει τον εαυτό της. 

  Ο Κάλµορ γέλασε, κοφτά. «Ούτε κι εγώ. Ίσως να φοβούνται, όταν 

αντικρίζουν τόσους ανθρώπους συγκεντρωµένους, ε;» 

  «Ίσως…» συµφώνησε η Μάερνοµ. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Το κρύο είναι τσουχτερότερο από τις άλλες µέρες,» παρατήρησε ο 

Σόλµορχ, µπαίνοντας στην σκηνή της ∆ήνκα, µαζί µε την Τάθβιλ. 

Είχε παρατηρήσει πως η Βαρονέσα δε µιλούσε καθόλου από τότε 

που τσακώθηκε µε την Βασίλισσα·  αναµφίβολα, όµως, ήταν 

θυµωµένη, και ο ευγενής φοβόταν για το πότε θα ξεσπούσε αυτός ο 

θυµός. Ευχόταν µόνο να µην ήταν καµια ακατάλληλη στιγµή·  και 

ευχόταν η Τάθβιλ να µην έλεγε τίποτα που θα µετάνιωνε µετά, ή θα 
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την έβαζε σε µπελάδες, ή θα έκανε τα πράγµατα χειρότερα απ’ό,τι 

ήδη ήταν… 

  Η ∆ήνκα καθόταν σε µια ξύλινη πολυθρόνα, πάνω σε τοµάρια 

λύκων, χωρίς την πανοπλία της. Ήταν ντυµένη µ’ένα χοντρό φόρεµα 

µε γούνα, και αισθανόταν πολύ πιο άνετα. Κάθε πόντος του σώµατός 

της είχε πιαστεί, τόσες µέρες στη σέλα και φορώντας όλα εκείνα τα 

σιδερικά. Ίσως, τελικά, εκείνη να γερνούσε και όχι ο Βένγκριλ –

όπως αυτός υποστήριζε–, κι ας  ήταν τρία χρόνια νεότερή του. 

  Στο τραπέζι αντίκρυ της στεκόταν ο Έντρηλ. Είχε βγάλει την βαριά 

πανοπλία του και φορούσε ζεστά, χειµωνιάτικα ρούχα. Και του 

∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών το κορµί είχε µουδιάσει, από την 

ιππασία τόσων ηµερών κι από την αρµατωσιά του, παρότι ήταν 

σαφώς πιο συνηθισµένος σε τέτοια πράγµατα απ’ό,τι η Βασίλισσα. 

Τώρα, είχε τα χέρια σταυρωµένα πίσω του και κοιτούσε έναν χάρτη 

της περιοχής πάνω στο τραπέζι. 

  «Καλησπέρα,» είπε ο γόνος των Έχµελθ, µετά από την παρατήρησή 

του σχετικά µε τον καιρό. 

  «Γιατί είστε εδώ, Σόλµορχ;» ρώτησε η ∆ήνκα. Αναµφίβολα, 

συµπεριλάµβανε και την Τάθβιλ στην ερώτησή της·  δεν του µιλούσε 

στον πληθυντικό. 

  «Για να µάθουµε πού θα κατευθυνθούµε, έτσι όπως έχουν έρθει τα 

πράγµατα, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε εκείνος. Είχε προτείνει, 

πάλι, στη Βαρονέσα αυτός να µιλά, για να αποφευχθούν όσοι 

περισσότεροι καβγάδες ήταν δυνατόν. 

  Η Τάθβιλ δεν είχε διαφωνήσει. Ήξερε πως, αν ξαναµιλούσε µε την 

∆ήνκα, θα την έβριζε κατάµουτρα. Αλλά, επίσης, γνώριζε πως κάτι 

τέτοιο δε θα ωφελούσε κανέναν. 

  «Αν ήρθατε για να µε πείσετε να µην προελάσω στο Άργκανθικ–» 

άρχισε η Βασίλισσα του Σαραόλν. 

  «∆εν ήρθαµε γι’αυτό, Μεγαλειοτάτη,» τη διαβεβαίωσε ο Σόλµορχ. 

  «Καλώς,» µόρφασε η ∆ήνκα. «Καθίστε,» πρότεινε, µε βαριά 

καρδιά, τεντώνοντας το χέρι της προς τα µαξιλάρια στο έδαφος. 
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  «Θα µείνουµε όρθιοι,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. Ήταν σίγουρος πως 

η Τάθβιλ ήθελε να βλέπει το χάρτη πάνω στο τραπέζι. 

  Αυτός κι η Βαρονέσα πλησίασαν τη Βασίλισσα και τον ∆ιοικητή 

των Πορφυρών Σπαθιών. 

  «Συνέχισε αυτό που µου έλεγες, Έντρηλ…» είπε η ∆ήνκα. 

  «Μάλιστα, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε εκείνος. «Το να 

κατευθυνθούµε βόρεια, λοι–» Έστρεψε το κεφάλι του προς την 

είσοδο της σκηνής, αντικρίζοντας µια πορφυροµάλλα γυναίκα µε 

κάπα να µπαίνει. 

  «Καλησπέρα, Μεγαλειοτάτη,» χαιρέτησε η Μπόρνεφ. «Ήρθα για 

να µάθω προς τα πού θα προελάσουµε, τώρα, µε τη γκρεµισµένη 

γέφυρα…» 

  Η ∆ήνκα τής έκανε νόηµα να περάσει, κι εκείνη, πρόθυµα, 

υπάκουσε. 

  «Παρακαλώ, Έντρηλ, συνέχισε,» είπε η Βασίλισσα. 

  «Κατευθυνόµενοι βόρεια, λοιπόν, έχουµε δύο πλεονεκτήµατα,» 

εξήγησε ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών: «Το πρώτο είναι ότι 

θα συναντήσουµε γρηγορότερα το στρατό του ∆ούκα Σάλβινρ, που 

χρειαζόµαστε.» Κι ας ελπίσουµε πως αυτός ο δούκας θα είναι 

εναντίον του να προελάσουµε στο Άργκανθικ και θα µπορέσει να σε 

λογικέψει, Βασίλισσά µου, πρόσθεσε νοερά. «Το δεύτερο είναι ότι ο 

ορµητικός ποταµός αρχίζει απ’αυτούς τους λόφους –εδώ.» 

Ακούµπησε το δάχτυλό του πάνω στο χάρτη. «Οπότε, θα 

µπορέσουµε να προελάσουµε στο Άργκανθικ δίχως να υπάρξει η 

ανάγκη να διασχίσουµε καµια γέφυρα.» Ως τότε, µακάρι να µην 

χρειαστεί να προελάσουµε καθόλου στο Άργκανθικ.  

  Η ∆ήνκα έτριψε, σκεπτική, το σαγόνι της, ακουµπώντας τον 

αγκώνα του χεριού της στο τραπέζι. 

  «Εµένα µου µοιάζει καλή ιδέα, Μεγαλειοτάτη,» είπε η Μπόρνεφ. 

 

**  **  ** ** 
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  Την Μάερνοµ την έτρωγε η περιέργεια. Τι µπορεί να ήταν αυτές οι 

σκιές; Πνεύµατα, ίσως; Ας µην άφηνε τη φαντασία της να την 

παραπλανεί! Κάποιοι κατάσκοποι µπορεί να ήταν. Ή… 

Μαγκραθµέλιοι; Λες να ήταν δαιµονάνθρωποι; 

  Έπρεπε να µάθει! 

  Σηκώθηκε όρθια, µέσα στη σκηνή, παίρνοντας στο χέρι το 

θηκαρωµένο σπαθί της, που το είχε αφήσει παραδίπλα, µαζί µε την 

πανοπλία της. Οι άλλοι στρατιώτες, µε τους οποίους µοιραζόταν το 

κατάλυµα, ύψωσαν τα βλέµµατά τους, παραξενεµένοι. 

  «Τι τρέχει, Μάερνοµ;» τη ρώτησε ο Κάλµορ. 

  «…Έρχοµαι σε λίγο,» αποκρίθηκε εκείνη, και βγήκε, µε γρήγορα 

βήµατα, ενώ κάποιοι ανασήκωναν, αδιάφορα, τους ώµους·  ορισµένοι 

άλλοι, όµως, την κοιτούσαν ανήσυχα. 

  Η Μάερνοµ ατένισε, πάλι, στα βόρεια. Τώρα, δεν έβλεπε καµια 

σκιά, όµως θυµόταν πού τις είχε αντικρίσει για τελευταία φορά. Και 

ξεκίνησε να κατευθύνεται προς τα κει, έχοντας τη χούφτα της 

κλειστή πάνω στη λαβή του ξίφους της, έτοιµη να το τραβήξει απ’το 

θηκάρι, έτσι και υπήρχε ανάγκη. 

  Ένας φρουρός στράφηκε στο µέρος της και πήγε να µιλήσει, αλλά 

η ξανθιά πολεµίστρια τού έκανε νόηµα ότι θα επέστρεφε σύντοµα, 

και κείνος σώπασε. 

  Είχε, πια, βραδιάσει, και τα τέσσερα φεγγάρια του Άρµπεναρκ 

βρίσκονταν στον ουρανό, προσφέροντάς της αρκετό φως για να 

βλέπει. Φως που χρειαζόταν, αν ήθελε να εντοπίσει αυτές τις… σκιές 

–ό,τι κι αν ήταν. 

  Προχώρησε προσεκτικά, µπαίνοντας σε µια µικρή δενδρώδη 

περιοχή, κινούµενη πίσω απ’τους κορµούς και τις φυλλωσιές. Πού 

ήταν αυτοί που έψαχνε; ∆εν έβλεπε κανέναν εδώ πέρα. Μπορεί να 

είχαν φύγει… Μπορεί να είχε έρθει πολύ αργά… Ή, µπορεί να ήταν 

της φαντασίας της. Όχι! δεν ήταν της φαντασίας της. Τους είχε δει –

είχε δει τις σκιές τους. Το πιο πιθανό ήταν να κρύβονται. 
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  Να κρύβονται! Η Μάερνοµ άρχισε, ξαφνικά, να νιώθει σαν 

εκατοµµύρια αόρατα µάτια νάταν καρφωµένα στην πλάτη της. 

  Γύρισε, απότοµα, ανεµίζοντας την κάπα της. 

  Αλλά τίποτα δεν ήταν εκεί… 

  Ανέπνευσε. Μην κάνεις σαν ηλίθια! µάλωσε τον εαυτό της. Αν είναι 

κάποιοι εδώ γύρω, θα τους βρεις· αλλιώς, θα επιστρέψεις στο 

στρατόπεδο σα να µη συνέβη κάτι το σπουδαίου… που δε θάχει συµβεί 

κιόλας, δηλαδή… 

  Ας κοιτούσε λίγο πιο βαθιά σ’ετούτο το σύδεντρο… 

  Βάδισε –και, ξαφνικά, αισθάνθηκε κάτι κρύο και κοφτερό πάνω 

της. Η Μάερνοµ µπορούσε να το καταλάβει όταν της έβαζαν ξιφίδιο, 

απειλητικά, στο λαιµό. Κάποιος στεκόταν πίσω της. 

  ∆υο σκιερές φιγούρες βγήκαν απ’τις φυλλωσιές, και οι δυο 

φορώντας κάπες και κουκούλες. 

  «Μια περίεργη στρατιωτίνα…» παρατήρησε η µία, µε γυναικεία 

φωνή. 

  «Πέτα το σπαθί σου,» πρόσταξε τη Μάερνοµ η άλλη, µε αντρική. 

  Η πολεµίστρια δεν το άφησε απ’τη γροθιά της. 

  Το ξιφίδιο πιέστηκε πάνω στο λαιµό της. «Πέτα το σπαθί!…» 

σφύριξε µια ακόµα γυναικεία φωνή, αλλ’αυτή πίσω της. 

  Η Μάερνοµ, τελικά, υπάκουσε. Το λεπίδι έκανε έναν πνιχτό ήχο, 

πέφτοντας πάνω στο χορτάρι. 

  Ο άντρας µε την κουκούλα και την κάπα πλησίασε, για να το 

σηκώσει– 

  –και η ξανθιά πολεµίστρια τον κλότσησε στο κεφάλι, πετώντας τον 

όπισθεν! 

  Πάραυτα, το πόδι της κινήθηκε, πάλι, και έδωσε τακουνιά στο 

γόνατο της γυναίκας που την κρατούσε από πίσω. Εκείνη έβγαλε ένα 

πονεµένο µουγκρητό, αιφνιδιασµένη. Η Μάερνοµ δεν άργησε 

καθόλου να την κοπανήσει, µε τον αγκώνα της, στα πλευρά, να 

σκύψει και να ελευθερώσει τον εαυτό τη απ’τη λεπίδα της. 
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  Η άλλη γυναίκα χίµησε καταπάνω της, κρατώντας ξιφίδιο. Η 

πολεµίστρια ίσα που πρόλαβε να της αρπάξει τον καρπό και να 

σταµατήσει το όπλο απ’το να της µπηχτεί στο στήθος. 

  Αντίκρισε το πρόσωπό της κάτω απ’την κουκούλα, το οποίο ήταν 

πλαισιωµένο από καστανά µαλλιά. Απ’τα µάτια της φαινόταν πως 

ήταν αποφασισµένη να τη σκοτώσει. 

  Τουλάχιστον, είναι άνθρωπος, σκέφτηκε η Μάερνοµ, καθώς της 

χάριζε µια γονατιά στο διάφραγµα. Όχι Μαγκραθµέλια. 

  Η γυναίκα σωριάστηκε, µ’ένα βογκητό. 

  «Άλλη µια κίνηση και θα χάσεις το κεφάλι σου…» 

  Η Σαραολνιανή πολεµίστρια στράφηκε, για να δει έναν άντρα µε 

µακριά, µαύρα µαλλιά, αρκετά όµορφο. Ήταν, σίγουρα, εκείνος που 

είχε κλοτσήσει πριν, αλλά η κουκούλα είχε πέσει στους ώµους του. 

Τώρα, κρατούσε το ξίφος της, προτεταµένο, εµπρός του –και εµπρός 

στο δικό της πρόσωπο.  

  Και η γυναίκα που δεν είχε η Μάερνοµ αντικρίσει ακόµα έβγαλε 

την κουκούλα της. Ήταν ξανθιά, µε µακριά µαλλιά, και, 

αναµφίβολα, πανέµορφη.  

  «Ποιοι διάολοι είστε;» απαίτησε η πολεµίστρια. «∆εν είστε 

δαιµονάνθρωποι·  αυτό είναι φανερό…» 

  «Ναι, πράγµατι,» αποκρίθηκε ο άντρας, καθώς η καστανοµάλλα 

γυναίκα ορθωνόταν, κρατώντας ακόµα το σηµείο ανάµεσα στην 

κοιλιά και στο στήθος της. «Ονοµάζοµαι Ήκνορ. Και ποια είσαι συ;» 

  «Ήκνορ; ∆ε σε έχω ξανακούσει,» είπε η Μάερνοµ. «Τι δουλειά 

έχεις εδώ; Κατασκοπεύετε το στρατό;» 

  «Πρέπει να πεθάνεις, Σαραολνιανή,» δήλωσε η ξανθιά γυναίκα. 

«Ξέρεις πολλά για µας. Ίσως θα ήταν καλύτερα να µην ήσουν τόσο 

περίεργη…» 

  «∆εν είµαστε φονιάδες, Βόλκρα,» της είπε ο Ήκνορ·  «µόνο 

κατάσκοποι.» Στράφηκε στην καστανοµάλλα. «Τι λες, Μίκθαλ;» 

  «Ας κάνουµε µια εξαίρεση, Ήκνορ,» απάντησε εκείνη. «∆ε 

µπορούµε να το διακινδυνέψουµε.» 
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  Ο µαυροµάλλης άντρας κοίταξε την Μάερνοµ κατάµατα «Φαίνεται 

πως δεν είναι η µέρα σου σήµερα…» Ύψωσε το σπαθί του, και– 

  –η Μάερνοµ έσκυψε, ευέλικτα, κάτω απ’τη λεπίδα, καθώς ο Ήκνορ 

το κατέβασε ηµικυκλικά. 

  Ύστερα, έτρεξε καταπάνω στην Βόλκρα. Προτού εκείνη προλάβει 

να καταλάβει τι γινόταν, η ξανθιά πολεµίστρια τής άρπαξε τον 

καρπό του χεριού που κρατούσε το ξιφίδιο –για καλό και για κακό– 

και την γρονθοκόπησε καταπρόσωπο, σωριάζοντάς την στο έδαφος. 

Πέρασε από πάνω της, συνεχίζοντας να τρέχει. 

  Έπρεπε να φτάσει το στρατόπεδο! 

  «Πιάστε την!» γρύλισε ο Ήκνορ, ακολουθώντας την. Έβλεπε ότι δε 

θα την προλάβαινε. ∆ιάολε! –δε θα τους οφελούσε καθόλου να µάθει 

η Βαρονέσα Τάθβιλ ότι αυτός η Μίκθαλ και η Βόλκρα βρίσκονταν 

εδώ. 

  «Αααααααρρ!» Εκτόξευσε το σπαθί της Μάερνοµ καταπάνω της. 

  Η πολεµίστρια το άκουσε νάρχεται πίσω της κι έπεσε, δίχως 

δεύτερη σκέψη, στο έδαφος. Η µεγάλη λεπίδα χώθηκε σ’έναν κορµό. 

Πάραυτα, η Μάερνοµ πετάχτηκε όρθια και τράβηξε το ξίφος της 

απ’το δέντρο. 

  «Ευχαριστώ!» φώναξε στον Ήκνορ, και βγήκε απ’το σύδεντρο, 

τρέχοντας ξέφρενα και πηγαίνοντας στο Σαραολνιανό στρατόπεδο. 

  Μόλις βρέθηκε αρκετά κοντά, έµπηξε δυνατή φωνή: «Κατάσκοποι! 

Κατάσκοποι στα βόρεια!» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ένας στρατιώτης παραµέρισε την κουρτίνα της σκηνής. 

«Μεγαλειοτάτη. Κάτι συµβαίνει!» 

  Η ∆ήνκα πήρε το βλέµµα της απ’το χάρτη, και στράφηκε στον 

άντρα, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. «Τι;» 

  «∆εν ξέρω, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο πολεµιστής. «Ελάτε.» 
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  Μόλις η ∆ήνκα, ο Έντρηλ, η Μπόρνεφ, ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ 

βγήκαν απ’τη σκηνή, παρατήρησαν πως το στρατόπεδο ήταν 

ανάστατο. Ο Μάνκιν δεν άργησε να έρθει, τρέχοντας. 

  «Μεγαλειοτάτη,» είπε, κλίνοντας το κεφάλι. «Κατάσκοποι. 

Εθεάθησαν στα βόρεια. Τι να κάνουµε;» 

  «Στείλτε στρατιώτες!» πρόσταξε, αµέσως, η ∆ήνκα. 

«Καβαλάρηδες. Πιάστε τους! Σίγουρα, θα είναι Αργκανθικιανοί.» 

  «Μάλιστα, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο Μάνκιν·  και αυτός, ο 

Έντρηλ και η Μπόρνεφ έφυγαν, βιαστικά. 

  «Καλύτερα να πάµε κι εµείς,» πρότεινε ο Σόλµορχ στην Τάθβιλ, 

που έγνεψε καταφατικά. 

  Γρήγορα, έφτασαν στους πασάλους όπου ήταν δεµένα τα άλογά 

τους, και, αφού τα έλυσαν, τα καβάλησαν. 

  «Προς τα κει!» Η Βαρονέσα έδειξε τους ιππείς που έφευγαν απ’το 

στρατόπεδο, καλπάζοντας βόρεια. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

  Και, µπήγοντας τα τακούνια των µποτών τους στα πλευρά των 

ίππων τους, ξεκίνησαν. 

  Καλπασµός αλόγων τάραζε την νύχτα, καθώς και φωνές ανθρώπων. 

  «Ποιοι λες να είναι;» ρώτησε η Τάθβιλ. «Ή, µάλλον, τι λες να 

είναι; Μαγκραθµέλιοι; Είναι πολλοί συγκεντρωµένοι στη Βαρονία 

µου.» 

  «Θα ήταν, όµως, ποτέ τόσο ηλίθιοι, ώστε να επιτεθούν σ’έναν 

στρατό τριάντα-τριών-χιλιάδων πολεµιστών;» απόρησε ο Σόλµορχ. 

  «Μα, δεν είπε κανείς ότι µας επιτίθενται·  για κατασκόπους 

µιλούν,» του θύµισε η Τάθβιλ. «Μας παρακολουθούν. Ίσως, θέλουν 

να µας στήσουν παγίδα.» 

  Μπήκαν σε µια άτσαλη περιοχή µε δέντρα, και ατένισαν τον 

Έντρηλ, την Μπόρνεφ και τον Μάνκιν πάνω σ’άτια·  µαζί τους ήταν 

και µια ξανθιά γυναίκα, µε σπαθί. Τους ζύγωσαν γρήγορα. 

  «Βρήκατε τίποτα;» ρώτησε η Τάθβιλ. 
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  «Οι στρατιώτες µόλις άρχισαν να ψάχνουν, Βαρονέσα µου,» 

αποκρίθηκε ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών. 

  «∆εν ήταν µακριά, όταν τους συνάντησα,» είπε η ξανθιά 

πολεµίστρια. 

  «Τους συνάντησες;» Η Βαρονέσα στράφηκε στο µέρος της. 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά η Μάερνοµ. 

  «Ήταν Μαγκραθµέλιοι;» 

  «Όχι, Βαρονέσα µου. Ήταν άνθρωποι, σαν εµάς. ∆υο γυναίκες κι 

ένας άντρας.» 

  «∆υο γυναίκες κι ένας άντρας;» είπε ο Σόλµορχ, κι αυτός κι η 

Τάθβιλ αλληλοκοιτάχτηκαν. 

  «Περιέγραψε µας τους,» πρόσταξε η Βαρονέσα τη Μάερνοµ. 

  «Εε… Ο… ο άντρας είχε µαύρα, µακριά µαλλιά, και ήταν… ψηλός, 

νοµίζω. Η µια γυναίκα ήταν καστανή, και η άλλη… πολύ όµορφη 

και ξανθιά.» 

  Η Τάθβιλ έµεινε µε το στόµα ανοιχτό, στρεφόµενη στον Σόλµορχ. 

  «Ο Ήκνορ, η Μίκθαλ και η Βόλκρα,» είπε ο ευγενής. 

  «Τους ξέρετε, κύριε;» εξεπλάγη η Μάερνοµ. 

  «Ω, ναι,» έγνεψε ο Σόλµορχ. «Πολύ καλά.» 

  «Τα καθάρµατα…!» µούγκρισε ο Μάνκιν, µέσ’απ’τα δόντια του. 

  «Κύριε Σόλµορχ,» είπε ο Έντρηλ, «ποιοι είναι;» 

  «Κατάσκοποι του Άργκανθικ, διοικητά,» αποκρίθηκε εκείνος, 

προτού η Τάθβιλ προλάβει να τον σταµατήσει. «Αλλά η Βασίλισσα 

δεν πρέπει να µάθει γι’αυτούς.» Η Τάθβιλ ανέπνευσε, 

ανακουφισµένη. «Γιατί αντιλαµβάνεστε, τότε, τι θα γίνει… Είναι 

που είναι θυµωµένη µε το χαµό της κόρης της –την οποία πιστεύει 

πως απήγαγαν Αργκανθικιανοί–, άµα το µάθει κι ετούτο, θα έχουµε 

άσχηµα ξεµπερδέµατα µε τους γείτονές µας.» 

  «Καταλαβαίνω τι εννοείτε, κύριε,» είπε ο Έντρηλ. 

  Η Μπόρνεφ έγνεψε καταφατικά, ενώ ο νυχτερινός αέρας έπαιζε µε 

τα πορφυρά µαλλιά της. «Αν το µάθει, ο πόλεµος θα είναι 

αναπόφευκτος.» 
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  «Ακριβώς,» τόνισε η Τάθβιλ. «Γιαυτό δε θα της πούµε τίποτα –

ούτε σε κανένα άλλο. 

  »Τ’άκουσες κι εσύ αυτό;» ρώτησε την Μάερνοµ. 

  «Μάλιστα, Βαρονέσα µου,» αποκρίθηκε η ξανθιά πολεµίστρια. 

  «Πώς σε λένε;»  

  «Μαέρνοµ.» 

  «∆ε θα το αναφέρεις πουθενά, Μάερνοµ, εντάξει; Σε κανέναν –ούτε 

στον καλύτερό σου φίλο. Έγινα κατανοητή;» 

  «Μάλιστα, Βαρονέσα µου,» κατένευσε η πολεµίστρια. «∆ε θα πω 

τίποτα –σε κανένα.» 

  «Καλώς,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. «Απο δώ και στο εξής, οι τρεις 

Αργκανθικιανοί είναι δικοί µου ανιχνευτές.» 

  «Επειδή ο δρόµος φηµολογείται πως είναι στοιχειωµένος και 

πιθανώς να κρύβονται Μαγκραθµέλιοι, ε;» είπε ο Σόλµορχ. Η 

Βαρονέσα κούνησε το κεφάλι της καταφατικά. «Πολύ έξυπνη ιδέα,» 

παραδέχτηκε ο ευγενής. 

  «∆ιοικητά Έντρηλ!» Ένας καβαλάρης ερχόταν, φωνάζοντας. «Τους 

πιάσαµε!» 

  «Γρήγορα,» είπε ο Έντρηλ στους άλλους, τραβώντας τα χαλινάρια 

του ίππου του. 

  Κάλπασαν, βιαστικά, και έφτασαν εκεί όπου ήταν συγκεντρωµένοι 

οι ιππείς του Σαραόλν. Σχηµάτιζαν έναν κλοιό, µέσα στον οποίο 

βρίσκονταν ο Ήκνορ, η Μίκθαλ και η Βόλκρα. 

  «Για δες ποιους ξανανταµώνουµε,» είπε η Τάθβιλ, καθώς κατέβαινε 

απ’τ’άτι της, πλησιάζοντάς τους. «Μην κάνετε καµια ηλίθια κίνηση 

εναντίον µου,» τους τόνισε, έτσι που µόνο εκείνοι µπορούσαν να το 

ακούσουν. «Θέλω να γλιτώσω τα τοµάρια σας.» 

  Όταν βρέθηκε µπροστά τους, µαζί µε τον Σόλµορχ και τον Έντρηλ, 

ο Ήκνορ τής είπε: «Παράξενο, Βαρονέσα. Εγώ νόµιζα πως ήθελες να 

µας πάρεις τα κεφάλια.» 

  «Ακόµα το θέλω,» τον διαβεβαίωσε η Τάθβιλ, «αλλά υπάρχει λόγος 

να µην το κάνω τώρα.» 
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  «Παραµερίστε! Παραµερίστε για τη Βασίλισσά σας!» 

  Η ∆ήνκα είχε έρθει. Και, αφιππεύοντας, βάδιζε προς τους 

Αργκανθικιανούς κατασκόπους. 

  «Ποιοι είστε εσείς;» απαίτησε. «Κατάσκοποι από το Άργκανθικ 

αναµφίβολα!» 

  «Μα τι λέτε, τώρα, Βασίλισσά µου;» πετάχτηκε ο Σόλµορχ. «Αυτοί 

οι άνθρωποι είναι δικοί µας!» Πέρασε το ένα του χέρι πάνω στον 

ώµο του Ήκνορ και το άλλο πάνω στον ώµο της Μίκθαλ. 

«Ανιχνευτές µας.» 

  «Ανιχνευτές σας;» συνοφρυώθηκε η ∆ήνκα. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Ανιχνευτές µας. Καθότι όλοι 

γνωρίζουµε ότι ο ‘στοιχειωµένος’ δρόµος είναι επικίνδυνος, και 

Μαγκραθµέλιοι µπορεί να καραδοκούν παντού, είπαµε να βάλουµε 

τρεις ανιχνευτές µας να ερευνήσουν λίγο την περιοχή…» 

  «Γιατί δε µε ενηµερώσατε γι’αυτό;» απαίτησε η ∆ήνκα, θυµωµένη. 

  «∆εν το θεωρήσαµε απαραίτητο, Βασίλισσά µου,» είπε ο Σόλµορχ. 

«∆εν υπήρχε λόγος να σας βάλουµε σκοτούρες στο µυαλό. Αν όντως 

κάπου κρύβονταν δαιµονάνθρωποι, οι απεσταλµένοι µας θα τους 

έβρισκαν και θα µας ειδοποιούσαν –και τότε θα ήταν καιρός 

ν’ανησυχήσουµε, όχι πιο πριν. Κατανοείτε το σκεπτικό µου, 

αναµφίβολα…» Μακάρι να την µπέρδεψα, σκέφτηκε ο ευγενής. 

  «Σόλµορχ,» είπε, έντονα, η ∆ήνκα. «∆ε θα το ξανακάνεις αυτό! Θα 

µε ενηµερώνεις για οτιδήποτε!» 

  «Ακόµα και για κάτι τόσο ασήµαντο;» 

  «Για οτιδήποτε, Σόλµορχ!» τόνισε η Βασίλισσα του Σαραόλν. 

  «Όπως επιθυµείτε, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε ο ευγενής. 

  Ο Ήκνορ χαµογέλασε. «Ωραία. Αφού ξεκαθαρίσαµε τούτη την 

παρεξήγηση, νοµίζω πως είναι ώρα να συνεχίσουµε την ανίχνευσή 

µας…» 

  Ο Σόλµορχ γέλασε. «Θ’αστειεύεσαι, φίλε µου. Μόλις τώρα δε µας 

είπατε πως αποκλείεται να είναι κρυµµένοι Μαγκραθµέλιοι εδώ; πως 

το µέρος είναι, κατά πάσα πιθανότητα, ασφαλές; Αλλά, σας 
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καταλαβαίνω, θέλετε να είστε εντελώς σίγουροι, για το καλό του 

Σαραόλν. Μπράβο, ρε παιδιά!» Κοπάνησε τον Ήκνορ και την 

Μίκθαλ, δυνατά, στους ώµους, µε τα χέρια του. «Γιαυτό σας εκτιµώ 

ιδιαίτερα.» Χαµογέλασε (µοχθηρά;). «Όµως νοµίζω πως πρέπει να 

ξεκουραστείτε λιγάκι κι εσείς. Θάρθετε στη σκηνή µου και της 

Τάθβιλ, για την ώρα. Μπράβο σας και πάλι!» 

  Η προσωρινή χαρά χάθηκε απ’τα πρόσωπα των τριών κατασκόπων, 

που στραβοµουτσούνιασαν. Η Τάθβιλ ίσα που µπορούσε να 

συγκρατηθεί απ’το να γελάσει. 

  Σόλµορχ… Σόλµορχ… σκέφτηκε. 

  «Λοιπόν,» είπε, δυνατά, ο ευγενής. «Όλα τελείωσαν αισίως. Ας 

επιστρέψουµε στο στρατόπεδο…» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Είσαι καλός ηθοποιός, φιλαράκο,» παραδέχτηκε ο Ήκνορ, 

πίνοντας µια µεγάλη γουλιά απ’το κρασί στην κούπα του, «αλλά 

γιατί όλη αυτή η παράσταση; Η αγαπητή Βαρονέσα απο δώ θέλει να 

µας πάρει το κεφάλι, καθώς υποστηρίζει…» 

  Ο Σόλµορχ, η Τάθβιλ, οι τρεις κατάσκοποι, ο Μάνκιν και η 

Μάερνοµ (που επιθυµούσε να µάθει τι γινόταν και που οι δύο πρώτοι 

ήθελαν να την έχουν «από κοντά») βρίσκονταν µέσα στη σκηνή της 

Βαρονέσας. 

  «Για την ώρα, είστε ανιχνευτές µου,» τόνισε η Τάθβιλ. «Μόνο αυτό 

χρειάζεται να ξέρετε.» 

  «Και γιατί να παίξουµε καλά το… ρόλο µας;» απαίτησε η Μίκθαλ. 

  «Εσύ, συγκεκριµένα, µας χρωστάς τη ζωή σου,» της θύµισε η 

Τάθβιλ. «Όταν σε τραυµάτισαν οι Μαγκραθµέλιοι, εµείς σε 

περιθάλψαµε –αλλιώς θα ήσουν, τώρα, νεκρή. Ή λαθεύω;» 

  Η Μίκθαλ σώπασε. Πράγµατι, την είχαν σώσει. Είχε πληγωθεί 

πολύ άσχηµα στη συµπλοκή µε τους δαιµονανθρώπους·  και είχε 

κάνει πολλές µέρες να συνέλθει, ύστερα. 
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  «Εγώ, όµως, δε σου χρωστάω τίποτα, Βαρονέσα,» δήλωσε ο 

Ήκνορ. «Γιατί, λοιπόν, να µη βγω και να φωνάξω ποιοι, πραγµατικά, 

είµαστε;» 

  «Γιατί έτσι θα µπλέξεις άσχηµα, εξυπνάκια,» του είπε ο Σόλµορχ. 

«Η Βασίλισσα, τον τελευταίο καιρό, έχει µια ιδιαίτερη αντιπάθεια 

για τους Αργκανθικιανούς, ξέρεις.» 

  «Κατηγορίες θα πέσουν κι επάνω σας, τότε, αφού µας κρύψατε από 

αυτήν,» αποκρίθηκε ο Ήκνορ, µ’ένα στραβό, διαβολικό µειδίαµα. 

  «∆ε σ’αρέσει να ζεις;» έθεσε το ερώτηµα ο Σόλµορχ. 

  «Σίγουρα, µ’αρέσει όσο αρέσει και σε σας,» είπε ο Ήκνορ. «Γιαυτό 

πείτε µου: γιατί όλη τούτη η παράσταση;» 

  Ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ αλληλοκοιτάχτηκαν. Τελικά, η δεύτερη 

απάντησε: «Γιατί δεν θέλουµε η Βασίλισσα να µάθει ότι είστε 

Αργκανθικιανοί. Αν το µάθει, η πιθανότητα να γίνει πόλεµος µε το 

Άργκανθικ θα αυξηθεί.» 

  «Κατ’αρχήν –γιατί να γίνει πόλεµος µε το Άργκανθικ;» ρώτησε ο 

Ήκνορ. «Έχει τρελαθεί αυτή η Βασίλισσά σας και φέρνει όλο της το 

στρατό εναντίον του Βασιλείου µας;» 

  «Πιστεύει πως οι Αργκανθικιανοί απήγαγαν την Πριγκίπισσα 

Έρµελ, την κόρη της,» εξήγησε ο Σόλµορχ. 

  Η Βόλκρα κούνησε το ξανθό της κεφάλι. «Αυτό είναι γελοίο… 

Ουδέποτε είχαµε τέτοιες διαταγές. Η ∆ούκισσα Ζέκαλ µάς πρόσταξε 

να διεισδύσουµε στο Σαραόλν, για να παρακολουθούµε·  ποτέ δε µας 

είπε να απαγάγουµε ή να δολοφονήσουµε κανέναν.» 

  «Πάλι τα ίδια!…» έτριξε τα δόντια του ο Σόλµορχ. «Εσείς δεν 

ξέρετε τίποτα·  εµείς δεν ξέρουµε τίποτα. Ποιος ξέρει; Ποιος µπορεί 

να µας βρει την άκρη σε τούτο το µπερδεµένο νήµα;» Κοίταξε όλους 

όσους ήταν µέσα στη σκηνή. Αυτοί κούνησαν τα κεφάλια τους, ή 

ανασήκωσαν τους ώµους. 

  «Ίσως η Χόλκραδ κι ο Μπάχτον να καταφέρουν κάτι…» υπέθεσε η 

Τάθβιλ. 

  «Ίσως,» συµφώνησε ο Σόλµορχ. «Τάχω χαµένα, πλέον…» 
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  «Πώς πρωτοσυναντηθήκατε;» ρώτησε η Μάερνοµ, δείχνοντας, µε 

το βλέµµα της, µια τους τρεις κατασκόπους και µια τη Βαρονέσα και 

τους δυο άντρες. 

  «Μπορεί, φρεσκάροντας τη µνήµη µας, να ανακαλύψουµε κάποιο 

στοιχείο που µας έχει διαφύγει,» είπε ο Σόλµορχ. Και άρχισε να της 

διηγείται την ιστορία µε τον «στοιχειωµένο» δρόµο. 

  Η Μίκθαλ χασµουρήθηκε, σε κάποια στιγµή. «Τόχουµε µάθει 

απέξω το παραµύθι…» Οι άλλοι δεν της έδωσαν σηµασία. 

  «Μεγάλο µπλέξιµο,» κατέληξε η Μάερνοµ, όταν άκουσε όλα όσα 

είχε να της πει ο Σόλµορχ.  

  Η Τάθβιλ συµφώνησε, σείοντας το κεφάλι της. «∆ε θα µιλήσεις για 

τους κατασκόπους έτσι;» τη ρώτησε. 

  «Μην ανησυχείτε, Βαρονέσα µου,» αποκρίθηκε εκείνη. «Ξέρω να 

συγκρατώ τη γλώσσα µου.» 

  «Η ώρα είναι περασµένη,» είπε ο Σόλµορχ. «Καλά θα ήταν να 

κοιµηθούµε. Όµως µ’εσάς εδώ»–κοίταξε τους Αργκανθικιανούς–

«δεν αισθάνοµαι και τόσο ασφαλής…» 

  «Ο φίλος σου»–η Βόλκρα έδειξε, µε το βλέµµα της, τον Μάνκιν–

«µας έχει πάρει όλα µας τα όπλα…» 

  «Αυτό δε σας κάνει ακίνδυνους,» την πληροφόρησε ο Σόλµορχ, 

σαν εκείνη να µην το ήξερε ήδη. 

  «Μπορώ να µείνω εδώ να φρουρώ,» δήλωσε η Μάερνοµ. 

  «∆εν είναι κακή ιδέα,» συµπέρανε η Τάθβιλ. «Θ’αλλάζετε βάρδιες 

µε τον Μάνκιν.» 

  Εκείνος έγνεψε καταφατικά. 

  «Κανονίστηκε τότε,» είπε ο Σόλµορχ. 

  «Παραλογίζεστε…» κάγχασε η Βόλκρα. 

  «Θα προτιµούσατε να σας δέσουµε;» έθεσε το ερώτηµα η Τάθβιλ.  

  Κανείς τους δεν αποκρίθηκε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

Αποκάλυψη 
 

 

να πανδοχείο.» Ο Μέρθναρ έδειξε ένα διώροφο χτίριο στα 

δεξιά του χωµατένιου δρόµου. Απ’τα ανοιχτά παράθυρα 

του ισόγειού του έβγαινε φως. 

  Ο Φάλµαριν σταµάτησε τ’άλογό του, και όλοι οι Σαραολνιανοί 

στρατιώτες τον µιµήθηκαν. Ήταν νύχτα, και το µέρος γύρω τους 

έρηµο από ανθρώπους, τούτη την ώρα. Στα δυτικά βρισκόταν ένα 

µικρό δάσος και στ’ανατολικά µια βραχώδης πλαγιά. 

  «Μοιάζει καλό για να σταµατήσουµε, κύριε,» παρατήρησε ο Σοφός 

του Κύκλου του Φτερού. 

  «Αφιππεύσατε!» πρόσταξε ο Μέρθναρ τούς υπόλοιπους, κι εκείνοι 

υπάκουσαν. 

  Ύστερα, πήγαν στο στάβλο. Η σταβλίτισσα –µια ψηλή, µελαχρινή 

γυναίκα, που θύµιζε όρθια γάτα– τους χαιρέτησε ευγενικά: 

  «Καλησπέρα, υπερασπιστές του βασιλείου. Πώς µπορώ να σας 

εξυπηρετήσω;» 

  «Καλησπέρα,» αποκρίθηκε ο Μέρθναρ. «Να φέρουµε τα άλογά µας 

µέσα; Είναι αρκετά.» 

  Η γυναίκα ένευσε καταφατικά. Οπότε, οι πολεµιστές πήγαν τ’άτια 

τους στον στάβλο, και, όταν τα στάβλισαν όλα, µπήκαν στην 

τραπεζαρία του πανδοχείου, που η ξύλινη ταµπέλα, πλάι στην πόρτα 

του έγραφε: Τα Εφτά Ζάρια. 

  «Τζογαδόρικο µέρος…» µουρµούρισε ο Μέρθναρ, περνώντας την 

πόρτα. 

  Οι λίγοι ταξιδιώτες που βρίσκονταν στα τραπέζια έστρεψαν τα 

κεφάλια τους προς τους πολεµιστές και τον παράξενο άντρα µε τη 

µαύρη κάπα και την κουκούλα. 

΄Ε
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  Ο αρχηγός της οµάδας πλησίασε το µπαρ, πίσω απ’το οποίο 

στεκόταν ένας σωµατώδης άντρας, µε κοντά, ξανθά µαλλιά και 

µακριά, µπλε µπλούζα. 

  «Χαίρετε,» είπε. «Υπάρχουν δωµάτια για µένα και τους µαχητές 

µου, πανδοχέα;» 

  «Χαίρετε, φίλε µου,» αποκρίθηκε εκείνος. «∆εν είµαι ο πανδοχέας·  

µόνο ο οινοχόος. Και…» Κοίταξε τους στρατιώτες, σα να τους 

µετρούσε. «Ναι, έχουµε δωµάτια για τους µαχητές σου.» 

  «Ωραία,» είπε ο Μέρθναρ. «Και φαγητό για όλους.» Πλήρωσε τον 

άντρα του µπαρ και πήρε θέση σ’ένα τραπέζι, µαζί µε τον Φάλµαριν 

και µερικούς άλλους πολεµιστές. 

  «Φίλε µου, µ’έχεις µπερδέψει αφάνταστα,» δήλωσε στον Σοφό του 

Κύκλου του Φτερού. «∆εν υποτίθεται πως πρέπει να προστατέψουµε 

το Φτερό του Φοίνικα;» 

  «Ασφαλώς, κύριε,» απάντησε, ήρεµα, ο Φάλµαριν. 

  «Τότε, εφόσον αυτό βρίσκεται στην Μάρβαθ, γιατί δεν 

κατευθυνόµαστε εκεί, παρά στον Πύργο του Φτερού;» απόρησε ο 

Μέρθναρ. 

  «∆εν υπάρχει λόγος, πιστεύω, να επαναλαµβάνοµαι, κύριε. Ήδη 

σας έχω πει πως έχω σηµαντικές εργασίες εκεί.» 

  «Σηµαντικότερες από την προστασία του Φτερού;» 

  Ο Φάλµαριν αναστέναξε. «Όχι,» παραδέχτηκε. «Όµως οι εργασίες 

µου αφορούν το Φτερό, κύριε. Έχετέ µου λίγη εµπιστοσύνη. Σας έχω 

απογοητεύσει ως τώρα;» Η ερώτηση απευθυνόταν σ’όλους τους 

πολεµιστές που βρίσκονταν κοντά του. Εκείνοι κούνησαν τα 

κεφάλια τους αρνητικά. «Μία φορά, λοιπόν, σας ζήτησα να µε 

εµπιστευτείτε, δίχως ερωτήσεις –δεν θα το κάνετε; Υπάρχει λόγος.» 

  «Θα το κάνουµε, Φάλµαριν,» δήλωσε ο Μέρθναρ. «Όµως… 

µακάρι να µπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς συµβαίνει στο 

Βασίλειο…» 

  «Μακάρι κι εγώ να µπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς συµβαίνει 

στο Βασίλειο, κύριε,» αποκρίθηκε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 
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«Και µακάρι να µπορούσα να σας πω περισσότερα·  όµως είναι 

απαγορευµένο να µιλώ για ορισµένα πράγµατα.» 

  Ο Μέρθναρ επικέντρωσε το βλέµµα του στα δάχτυλά του, 

συνοφρυωµένος. Για να τους απέκρυπτε πράγµατα ο Φάλµαριν, 

σήµαινε πως, όντως, δε γινόταν αλλιώς. Αλλά τι µπορεί να ήταν 

αυτό το σπουδαίο µυστικό; Ίσως ο µάγος να ήθελε να συγκεντρώσει 

τους υπόλοιπους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού, για να τους 

µιλήσει: να τους προτείνει να πολεµήσουν για το Βασίλειό τους. 

Γιατί, απ’ότι γνώριζε ο Μέρθναρ, αυτοί το µόνο που έκαναν ήταν να 

κάθονται στον Πύργο τους και να φιλοσοφούν… 

  Σερβιτόρες άρχισαν να φέρνουν φαγητά στους στρατιώτες του 

Σαραόλν, διακόπτοντας τον αρχηγό της οµάδας από τις σκέψεις του. 

Μόλις σήκωσε το βλέµµα απ’τα δάχτυλά του, τα µάτια του 

συνάντησαν εκείνα του Φάλµαριν·  έµοιαζαν να του λένε: Έχε µου 

εµπιστοσύνη, Μέρθναρ· τούτη τη φορά είναι απαραίτητο! 

   

**  **  **  ** 

 

  Η Μαγκραθµέλια έδωσε το σύνθηµα, µε µια ηµικυκλική κίνηση 

του χεριού πάνω απ’τον ώµο της. Ήταν ντυµένη στα µαύρα, αλλά το 

στήθος και την κοιλιά της κάλυπταν ατσαλένιες φολίδες, που 

γυάλιζαν στο φεγγαρόφωτο των τεσσάρων φεγγαριών του 

Άρµπεναρκ. Ένα πλατυλέπιδο σπαθί κρεµόταν στο πλευρό της. Τα 

µαλλιά της ήταν πορτοκαλιά, µε µοβ λωρίδες ανάµεσά τους·  τα 

µάτια της είχαν ένα ασηµένιο χρώµα. Το όνοµά της ήταν Καρλέραν. 

  ∆αιµονάνθρωποι βγήκαν απ’τη βλάστηση πίσω της, µε όπλα έτοιµα 

στα χέρια. Μερικοί απ’αυτούς είχαν µεταλλικά κράνη στα κεφάλια, 

τα οποία κάλυπταν τα πρόσωπά τους. ∆ύο µεγάλες τρύπες υπήρχαν 

στις προσωπίδες –εκεί όπου, σίγουρα, θα ήταν τα µάτια των 

Μαγκραθµέλιων–, σκεπασµένες µε κόκκινο κρύσταλλο, που έκανε 

παράξενους ιριδισµούς. Αλλά, αν παρατηρούσε κανείς καλύτερα τα 

κράνη, θα διαπίστωνε πως δεν ήταν ακριβώς «κράνη»· ήταν κάποιου 
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είδους συσκευές, κατασκευασµένες µέσω της διαβολικής 

τεχνολογίας των επιστηµόνων της Μάγκραθµελ. 

  Η Καρλέραν έστρεψε τη µατιά της στο διώροφο χτίριο αντίκρυ της. 

«Τα Εφτά Ζάρια» ονόµαζαν οι καταραµένοι άνθρωποι τούτο το 

µέρος. Ήταν τόσο… πρωτόγονο. Αλλά εδώ βρισκόταν ο στόχος της. 

Οι διαταγές του Πόνκιµ ήταν σαφείς: έπρεπε να σκοτώσει τον Σοφό 

του Κύκλου του Φτερού Φάλµαριν. Ήταν ένας αρσενικός άνθρωπος 

που φορούσε µαύρη κάπα και κουκούλα, συνήθως. Τα µαλλιά του 

ήταν επίσης µαύρα, όπως και τα γένια του. Τι µονότονοι που ήταν οι 

άνθρωποι… Όλο τα ίδια και τα ίδια χρώµατα είχαν –ή καφέ µαλλιά, 

ή µαύρα, ή κίτρινα ή, σπανίως, πορφυρά! Άντε, µετά, να ξεχωρίσεις 

τον έναν απ’τον άλλο!… Και αυτές οι τρίχες που φύτρωναν στα 

πρόσωπα των αρσενικών (γένια, τα έλεγαν), δεν ήταν τίποτ’άλλο 

παρά σηµάδι πρωτογονισµού. Όσο και να εξελίσσονταν, οι άνθρωποι 

πάντα θα παρέµεναν κατώτεροι από την ανώτερη των φυλών, τους 

Μαγκραθµέλιους, τους απόγονους των δαιµόνων. 

  Η Καρλέραν έδειξε, µε το χέρι της, τη  µια µεριά του πανδοχείου 

και, ύστερα, την άλλη. Οι πολεµιστές της χωρίστηκαν, κινούµενοι 

σα σκιές µέσα στη νύχτα. 

   

**  **  **  ** 

 

  «Με τον Κράντµον τι θα γίνει, Φάλµαριν;» ρώτησε ο Μέρθναρ, 

τρώγοντας·  και, ξαφνικά, του κόπηκε η όρεξη, καθώς θυµήθηκε ότι 

ο σφετεριστής του Βασιλείου του Ωκεανού είχε σκοτώσει τον 

Φέρντεχ. 

  «Θα πάρουµε την εκδίκησή µας, κύριε,» απάντησε ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού. «Αλλά, για την ώρα, άλλα πράγµατα προέχουν. 

Αυτό που θλίβει εµένα είναι ότι δεν τον προλάβαµε, προτού 

φονεύσει τον φίλο µας…»  

  Όλοι γνώριζαν σε ποιο φίλο τους αναφερόταν. 
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  «∆ε νοµίζω να µισώ άνθρωπο περισσότερο από τον Κράντµον,» 

δήλωσε ο Μέρθναρ. 

  «Φυλάξτε, όµως, το θυµό σας γι’αργότερα, κύριε –θα τον 

χρειαστείτε,» τον συµβούλεψε ο Φάλµαριν. «Όταν θα επιστρέψουµε 

στο Βασίλειο του Ωκεανού,» πρόσθεσε, µετά από µια µικρή παύση. 

  «Θα επιστρέψουµε στο Βασίλειο του Ωκεανού;» ρώτησε µια 

πολεµίστρια. «Πότε;» 

  «Αυτό δεν το γνωρίζω, κυρία µου,» είπε ο Φάλµαριν. «Όµως, 

σίγουρα, αφότου φροντίσουµε, πρώτα, όλα να είναι εντάξει στο 

Σαραόλν, που είναι η παρτίδα µας.» 

  Πρόλαβε δεν πρόλαβε να τελειώσει τα λόγια του, και ένας δυνατός 

ήχος θραύσης ακούστηκε. Όλοι στράφηκαν προς το βόρειο 

παράθυρο του πανδοχείου. Είχε σπάσει –και Μαγκραθµέλιοι 

πετάγονταν µέσα στην τραπεζαρία! 

  ∆ευτερόλεπτα µετά, άλλος ένας ήχος θραύσης ήρθε στ’αφτιά τους. 

Άπαντες ξαναστράφηκαν. Και το νότιο παράθυρο είχε σπάσει –και 

δαιµονάνθρωποι ορµούσαν κι απο κεί! 

  Οι στρατιώτες σηκώνονταν, γρήγορα, όρθιοι, ξεθηκαρώνοντας τα 

όπλα τους. 

  «Μάσκες ζάλης!» φώναξε ο Μέρθναρ, µε το ξίφος του στα χέρια, 

παρατηρώντας τα τεχνολογικά κράνη µε τα πορφυρά µάτια που 

φορούσαν οι εχθροί τους. «Προσέξτε!» 

  Κραυγές ακούγονταν από παντού, και όπλα να συναντιούνται. 

Ορισµένοι στρατιώτες του Σαραόλν έπεφταν στο έδαφος, όταν τα 

βλέµµατά τους συναντούσαν τα πορφυρά κρύσταλλα πάνω στις 

µάσκες ζάλης των Μαγκραθµέλιων. 

  Ο Φάλµαριν ύψωσε το χέρι του, και δυο δαιµονάνθρωποι 

εκπαραθυρώθηκαν. Κάποιος –ο προδότης– τους είχε στείλει εδώ·  ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού ήταν σίγουρος ότι τούτη η 

συνάντηση δεν ήταν τυχαία. Και οι Μαγκραθµέλιοι, κατά πάσα 

πιθανότητα, θα γνώριζαν το όνοµα του αφέντη τους! 
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  ∆ύο δαιµονάνθρωποι πήδησαν µπροστά στον Ελεγκτή Πνευµάτων·  

ο ένας φορούσε µάσκα ζάλης, ο άλλος όχι·  και οι δυο κρατούσαν 

κοφτερά και επικίνδυνα ξίφη. Ο Φάλµαριν σήκωσε τα χέρια του, και 

µια αόρατη δύναµη απέκρουσε τα όπλα. Τα πορφυρά µάτια του 

διαβολικού κράνους του ενός εχθρού του συνάντησαν τα δικά του 

µάτια. Εκείνος προσπάθησε να πάρει το βλέµµα του απ’αυτά, γιατί 

αισθάνθηκε λιποθυµία να του έρχεται. 

  Καθώς, όµως, έστρεφε το κεφάλι του στο πλάι, το σπαθί του άλλου 

Μαγκραθµέλιου κατέβαινε καταπάνω του. Ο Φάλµαριν ίσα που 

πρόλαβε να κάνει στο πλάι, για να χωθεί η λεπίδα σ’ένα τραπέζι. Ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού επικαλέστηκε τα Πνεύµατα– 

  –και η µάσκα ζάλης έφυγε απ’το κεφάλι του αντίµαχού του και 

κοπάνησε σ’έναν τοίχο, σπάζοντας. 

  Ο δαιµονάνθρωπος γρύλισε, και χίµησε, ουρλιάζοντας: «Θα σε 

παλουκώσω, άνθρωπε!» Η προφορά του ήταν αλλόκοτη. 

  «Να δώσω φωτιά στο θυµό σας, κύριε.» Ο Φάλµαριν ύψωσε το χέρι 

του, εκτοξεύοντας τον Μαγκραθµέλιο µέσα στο αναµµένο τζάκι. Και 

συνεχίζοντας να τον κρατά εκεί. Οι κραυγές του διαβολανθρώπου 

ξεπερνούσαν όλους τους άλλους ήχους στην τραπεζαρία –και οι ήχοι 

της µάχης ήταν δυνατοί. 

  Ο δεύτερος αντίπαλος του Σοφού επιχείρησε να τον καρφώσει, 

αλλά η λάµα του σταµάτησε πόντους πριν το στήθος εκείνου, λες και 

κόλλησε µέσα σε κάτι παχύρρευστο. Τα µάτια του Φάλµαριν 

στένεψαν, και ο δαιµονάνθρωπος πετάχτηκε όπισθεν, µ’ένα 

ουρλιαχτό, κρατώντας το κεφάλι ανάµεσα στα χέρια του. Ύστερα, 

σωριάστηκε, σα σακί στο πέτρινο δάπεδο. Ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού σταµάτησε να ελέγχει τα Πνεύµατα που συγκρατούσαν τον 

Μαγκραθµέλιο στο εσωτερικό του αναµµένου τζακιού. Τον άρπαξε, 

µε αόρατα χέρια, και τον εκτόξευσε έξω απ’το πανδοχείο, περνώντας 

τον από ένα ήδη σπασµένο παράθυρο.  

  Ας µη φανούµε αγενείς, βάζοντας φωτιά στο µαγαζί του ευγενικού 

πανδοχέα, συλλογίστηκε. 
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  «Είσαι δικός µου, άνθρωπε!» Η προφορά αυτού του 

δαιµονανθρώπου που πετάχτηκε µπροστά στον Φάλµαριν ήταν 

καλύτερη. Φορούσε µάσκα ζάλης, και επιχείρησε να τον 

αναισθητοποιήσει. 

  Εκείνος, γρήγορα, επικαλέστηκε τις πνευµατικές του δυνάµεις, και 

τα πορφυρά κρύσταλλα έσπασαν και µπήκαν στα µάτια του 

Μαγκραθµέλιου, που άρχισε να ουρλιάζει, τρελαµένος απ’τον πόνο. 

  «Ηλίθιοι!» γρύλισε η Καρλέραν, στη γλώσσα των 

δαιµονανθρώπων. «Έναν άνθρωπο δε µπορείτε να σκοτώσετε;» 

Έσχισε το στήθος του στρατιώτη εµπρός της και στράφηκε στον 

Φάλµαριν, χιµώντας κι ανεµίζοντας το πλατυλέπιδο σπαθί της. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού ίσα που πρόλαβε να την δει και 

να κάνει στο πλάι, για να σπάσει το όπλο της µια καρέκλα. 

  «Ο υπηρέτης του Αφέντη σε θέλει νεκρό, άνθρωπε!…» σφύριξε η 

δαιµονογυναίκα. 

  «Πολύ ανόητος ο υπηρέτης του Αφέντη σας, κυρία µου, για να 

στέλνει µόνο εσάς να µε σκοτώσουν,» είπε ο Φάλµαριν, 

προσπαθώντας ν’ανοίξει κουβέντα µαζί της, για να µάθει, τελικά, 

ποιος ήταν ο «υπηρέτης» και ποιος ο «Αφέντης». 

  «Αυτός θα κυβερνήσει στο Βασίλειό σας, άνθρωπε!» γρύλισε η 

Καρλέραν, σπαθίζοντας, ηµικυκλικά, προς το µέρος του. 

  «Όχι, αν τον βρω!» Ο Φάλµαριν απέκρουσε το λεπίδι, µε µια απλή 

κίνηση του καρπού του. ∆ιάολε! Γιατί δε λέει ποιος είναι;  «Σίγουρα, 

θεωρεί τον εαυτό του πολύ έξυπνο, αλλά»–απέκρουσε άλλη µια 

επίθεση της δαιµονογυναίκας–«λαθεύει.» 

  Η Καρλέραν γέλασε. «Είναι το εξυπνότερο από τα ποταπά σας 

µυαλά, άνθρωπε. Ό,τι καλύτερο έχει να δώσει η άθλια φυλή σας. 

Γιαυτό κι ο Αφέντης δε µπορούσε παρά να εκµεταλλευτεί τις 

δυνάµεις του. Είναι χαρισµατικός περισσότερο απ’όσο φαντάζεσαι.» 

  «Αν είναι τόσο όσο ο Κράντµον, ο Αφέντης σας δεν ξέρει να 

επιλέγει υπηρέτες, κυρία µου,» είπε ο Φάλµαριν. 
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  «Ο Πόνκιµ είναι ανώτερος στην τέχνη του απ’τον Κράντµον!» 

αποκρίθηκε η Καρλέραν. 

  Ο Πόνκιµ! Ποιος ήταν ο Πόνκιµ; Κάτι θύµιζε το όνοµα στον 

Φάλµαριν, αλλά δε µπορούσε να το προσδιορίσει. 

  Η δαιµονογυναίκα πισωπάτησε·  τράβηξε, απότοµα, ένα µικρό 

αντικείµενο απ’τη ζώνη της και του το εκτόξευσε. Ο Σοφός ύψωσε 

το χέρι του και το σταµάτησε δυο πόντους απ’το πρόσωπό του. Ήταν 

µια παράξενη συσκευή, µ’ένα καρφί στο τέλος της. 

  Η Καρλέραν παρατήρησε πως ο εχθρός της αποδιοργανώθηκε προς 

στιγµή, και σπάθισε, γρήγορα, στα πόδια του. Ο Φάλµαριν 

αισθάνθηκε έναν παγερό πόνο στην αριστερή κνήµη και έχασε την 

ισορροπία του, πέφτοντας στο δάπεδο. Η συσκευή µε το κεντρί 

καρφώθηκε στον τοίχο, πίσω του. 

  «Είσαι δικός µου, άνθρωπε!» Η δαιµονογυναίκα πάτησε, µε το ένα 

πόδι, πάνω στο στοµάχι του, κάνοντας την αναπνοή να φύγει απ’τα 

πνευµόνια του. «Ο υπηρέτης θα ευχαριστηθεί µε το θάνατό σου.» Το 

πλατυλέπιδο σπαθί της υψώθηκε. 

  Ο Φάλµαριν δεν είχε χρόνο, ούτε δυνάµεις, για να επικαλεστεί τα 

Πνεύµατα και να προστατέψει τον εαυτό του………………………... 

………………………………………………………………………... 

  Ο Μέρθναρ πετάχτηκε, µε µια πολεµική κραυγή, και έσπρωξε την 

Καρλέραν. Το λεπίδι του µπήχτηκε στα πλευρά της. 

  Η δαιµονογυναίκα έπεσε στα γόνατα, µε µια έκπληκτη έκφραση 

στο πρόσωπό της, ενώ, µε τ’αριστερό της χέρι, κρατούσε την πληγή 

που της είχε προκαλέσει ο «καταραµένος άνθρωπος». 

  Ο Μέρθναρ την αποκεφάλισε, µ’ένα καλοσηµαδεµένο χτύπηµα. 

Ύστερα, πλησίασε τον Φάλµαριν, και τον βοήθησε να σηκωθεί. 

  «Είσαι καλά;» τον ρώτησε, κοιτώντας την πληγή στην κνήµη του. 

  «Ναι, κύριε·  αρκετά καλά,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Η συµπλοκή είχε τελειώσει. Τα πάντα στην τραπεζαρία ήταν άνω-

κάτω: τα µισά τραπέζια είχαν ανατραπεί, φαγητά και ποτά 

βρίσκονταν στο δάπεδο, καρέκλες είχαν σπάσει, κι άλλες ήταν 
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πεταµένες απο δώ κι απο κεί. Αίµα και κουφάρια γέµιζαν το µέρος –

περισσότερα Μαγκραθµέλιων, παρά πολεµιστών του Σαραόλν. 

  «Έξι από µας σκοτώθηκαν,» είπε ο Μέρθναρ. «Και σχεδόν όλοι 

τραυµατίστηκαν από όχι πολύ σοβαρά χτυπήµατα.» 

  «Είναι οι δαιµονάνθρωποι νεκροί, κύριε;» ρώτησε ο Φάλµαριν. 

  «Κάµποσοι. Αλλά πολλοί ξέφυγαν,» αποκρίθηκε ο Μέρθναρ. 

  Οι ταξιδιώτες κι ο οινοχόος άρχισαν να βγαίνουν πίσω απ’το µπαρ 

όπου είχαν κρυφτεί. 

  «Μας συγχωρείτε,» τους είπε ο Μέρθναρ. «Εµάς κυνηγούσαν. Το 

πανδοχείο θα αποζηµιωθεί, µόλις φτάσουµε στην πρωτεύουσα.» 

  «∆αιµονάνθρωποι,» φώναξε ένας ηλικιωµένος άντρας. «Βρίσκονται 

παντού! Στα δάση, στους λόφους. Κινούνται σαν την ίδια τη νύχτα. 

Πρέπει να κάνετε κάτι. Γιατί έχει φύγει ο Βασιληάς; Πού είναι όταν 

τον χρειαζόµαστε;» 

  «Θα προσπαθήσουµε να τα διορθώσουµε όλα, κύριε,» υποσχέθηκε 

ο Φάλµαριν. «Όµως, δυστυχώς, δε µπορούµε να κάνουµε τίποτα 

αµέσως. Υπάρχει ένας προδότης στο Σαραόλν, τον οποίο πρέπει να 

εξολοθρεύσουµε. 

  »Κύριε Μέρθναρ, το όνοµά του είναι Πόνκιµ –έτσι είπε, 

τουλάχιστον, αυτή η δαιµονογυναίκα που αντιµετώπιζα. Κάτι µου 

θυµίζει, αλλά δεν µπορώ να πω µε σιγουριά ποιος είναι. Εσείς τον 

αναγνωρίζετε;» 

  «Πόνκιµ;…» Ο αρχηγός της οµάδας συνοφρυώθηκε. «Αυτός δεν 

είναι ο… βασιλικός διπλωµάτης;» 

  Τα µάτια του Φάλµαριν στένεψαν. «Ο βασιλικός διπλωµάτης!… 

Μα, βέβαια… η πιο… τέλεια θέση για έναν προδότη.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ανεγκέφαλοι δαιµονάνθρωποι!» βρυχήθηκε ο Πόνκιµ, 

κοιτάζοντας τον Φάλµαριν και τον Μέρθναρ απ’τον µαγικό του 
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καθρέφτη. «Τώρα, ξέρει! Η ανάγκη είναι ακόµα µεγαλύτερη να 

πεθάνει!» 

  Ο διπλωµάτης άρχισε να κάνει κύκλους µέσα στο δωµάτιό του, µε 

τα χέρια στην πλάτη. Πώς ήταν δυνατόν να συµβαίνουν αυτά; Τα 

πράγµατα πήγαιναν τόσο καλά πριν! Ο Βένγκριλ είχε φύγει απ’τη 

µέση·  το ίδιο και η Αάνθα. Ο στρατός του Σαραόλν πήγαινε για 

πόλεµο µε το Άργκανθικ. Κανείς δεν γνώριζε γι’αυτόν και για τη 

σχέση του µε τους Μαγκραθµέλιους. Οι κοσµικοί κρύσταλλοι στο 

νησί γέµιζαν µε ψυχές, τροφοδοτώντας τη Μηχανή Αναγέννησης 

των δαιµοναθρώπων– 

  –Μετά! όλα διαλύθηκαν –έγιναν κοµµάτια! Έµαθε πως τα 

πράγµατα στο νησί χάλασαν·  ο Μάργκανθελ ελευθερώθηκε! Ένας 

αρχαίος πρώην-Θεός ελεύθερος στην εποχή µας!… γρύλισε από µέσα 

του ο Πόνκιµ. Αυτό θα χειροτερέψει τα πάντα –τα έχει ήδη 

χειροτερέψει! Ο µισός-Θεός οδηγεί τους Μαγκραθµέλιους της Νότιας 

Γης σε πόλεµο µε την Ζίρκεφ. Θα πρέπει νάναι εντελώς τρελός! 

Επειδή µόνο ένας λόγος υπήρχε για να πράττει όπως έπραττε: ήθελε 

το Κέντρο Σταθερότητας της Νότιας Γης. Αλλά γιατί; Για να το 

ελέγχει; ή για να το καταστρέψει; Ο ανόητος, θα διέλυε όλη τη 

Νότια Γη –µαζί και τον εαυτό του, αφού δεν ήταν ολοκληρωµένος 

Θεός. Ήταν τρελός –σίγουρα. 

  Και, εκτός αυτών των τροµακτικών γεγονότων, τώρα, ο Φάλµαριν 

είχε µάθει και ποιος ήταν ο προδότης στο Σαραόλν. Αν άρχιζε να το 

διαδίδει… Όχι! –θα τον σταµατούσε. 

  Τι χειρότερο µπορούσε, πια, να συµβεί; Τι; 

  Μόνο ο Βένγκριλ κι η Αάνθα να ελευθερώνονταν. Όµως ο 

Κράντµον τού είχε πει πως τους είχε κλειδωµένους σε κελιά, εκεί 

όπου κανείς δε θα τους έβρισκε. 

  Αλλά, επί του παρόντος, ο Φάλµαριν ήταν ο άµεσος κίνδυνος. Και 

ο Πόνκιµ θα ασχολείτο, πρώτα, µαζί του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

Πρόσφυγες 
 

 

ώς είναι τα µονοπάτια προς τα βόρεια, Βαρονέσα µου;» 

ρώτησε ο Έντρηλ. 

  Αυτός, η Τάθβιλ, ο Σόλµορχ, η ∆ήνκα και η Μπόρνεφ 

είχαν συγκεντρωθεί στη βασιλική σκηνή, µε την αυγή. 

  «Άσχηµα, δυστυχώς,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. «Ποτέ δεν φτιάχτηκε 

δρόµος σ’αυτά τα µέρη. Ίσως θα µπορούσαµε, καλύτερα, να 

επιστρέψουµε στο κάστρο µου, και–» 

  «Φυσικά και όχι, Βαρονέσα!» τη διέκοψε η ∆ήνκα. «∆εν έχουµε 

τόσο χρόνο στη διάθεσή µας. Ξέρεις τη Βαρονία σου ή όχι; Αν την 

ξέρεις, θα γνωρίζεις και ποιο είναι το πιο βατό σηµείο βόρεια του 

‘στοιχειωµένου’ δρόµου –σωστά;» 

  Η Τάθβιλ έτριξε τα δόντια της. Ο Σόλµορχ τής έσφιξε το γόνατο, 

κάτω απ’το τραπέζι, σαν προειδοποίηση, για να µην τσακωθεί µε τη 

Βασίλισσα του Σαραόλν. «Μάλιστα, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε 

εκείνη. «Γνωρίζω το πιο βατό σηµείο.» 

  «Καλώς,» αποκρίθηκε η ∆ήνκα. «Μπορείς να µας το δείξεις στο 

χάρτη, Βαρονέσα;» 

  Ο Έντρηλ άνοιξε τον χάρτη τούτων των περιοχών πάνω στο 

τραπέζι. 

  «Εδώ.» Η Τάθβιλ έδειξε, µε το δάχτυλό της. 

  «Αυτό είναι πιο πίσω απ’όπου βρισκόµαστε,» παρατήρησε η 

∆ήνκα, σµίγοντας τα φρύδια της. 

  «Ναι, Βασίλισσά µου,» είπε η Τάθβιλ. «Αλλά είναι το πιο βατό 

σηµείο. Τα άλλα είναι κακοτράχαλα·  αποκλείεται ποτέ να µπορέσει 

να περάσει στρατός.» 

  Η ∆ήνκα σταύρωσε, θυµωµένη, τα χέρια µπροστά της. «Χάνουµε 

χρόνο έτσι…! Ίσως θάπρεπε, τελικά, να πάµε νότια…» 

Π
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  «Μεγαλειοτάτη, θυµηθείτε τον στρατό του ∆ούκα Σάλβινρ, που, 

τώρα, θα κατεβαίνει από την Χάργκοχ,» είπε ο Έντρηλ. «Θα τους 

συναντήσουµε γρηγορότερα, κατευθυνόµενοι βόρεια.» 

  «Μα, πότε θα βρεθούµε στα σύνορα του Άργκανθικ;» απαίτησε η 

∆ήνκα. «Ποιος ξέρει τι θάχει συµβεί στην Έρµελ ως τότε!…» 

  «Βασίλισσά µου, κι εγώ ανησυχώ για την Πριγκίπισσα,» 

αποκρίθηκε ο Έντρηλ –και δεν ήταν ψέµατα. «Όµως πρέπει να 

ισχυροποιήσουµε τις δυνάµεις µας, συναντώντας το στρατό του 

∆ούκα Σάλβινρ. ∆ιαφορετικά, χάνουµε πολύ περισσότερο χρόνο 

απ’ό,τι πιστεύετε ότι κερδίζουµε. Γιατί, ούτως ή άλλως, θα χρειαστεί 

να περιµένουµε τη στρατιά του ∆ούκα της Χάργκοχ. Ελπίζω να 

γίνοµαι κατανοητός…» 

  Η ∆ήνκα σούφρωσε τα χείλη της, σκεπτική. 

  «Αυτό είναι το συνετότερο σχέδιο, Βασίλισσά µου,» είπε ο 

Σόλµορχ. 

  «Εντάξει,» αποφάσισε η ∆ήνκα. «Θα πάµε βόρεια. Η Βαρονέσα 

Τάθβιλ θα µας δείξει το δρόµο. 

  »Ας ετοιµαστεί ο στρατός, διοικητά,» πρόσταξε τον Έντρηλ. 

  «Μάλιστα, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε εκείνος. Αυτός και η 

Μπόρνεφ βγήκαν απ’τη σκηνή. 

  Μετά, και ο Σόλµορχ κι η Τάθβιλ σηκώθηκαν και βάδισαν προς την 

έξοδο·  όµως, πριν φτάσουν, η ∆ήνκα είπε: 

  «Σόλµορχ, µείνε λίγο µαζί µου. Θέλω να µιλήσουµε…» 

  Η Βαρονέσα έριξε ένα ερωτηµατικό βλέµµα στον ευγενή·  εκείνος 

ανασήκωσε τους ώµους, για να δείξει την άγνοιά του. 

  «Όπως επιθυµείτε, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε. 

  Και, µόλις η Τάθβιλ βγήκε απ’τη σκηνή, η ∆ήνκα πρότεινε το χέρι 

της προς την καρέκλα πλάι της. «Κάθισε,» πρότεινε. 

  Ο Σόλµορχ υπάκουσε. «Τι θα θέλατε από µένα, Μεγαλειοτάτη;» 

  «Έλα τώρα, Σόλµορχ. Σε παρακαλώ, όχι ‘Μεγαλειοτάτη’ µεταξύ 

µας. Απλά, ∆ήνκα.» 
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  Η Βασίλισσα άρχιζε να του θυµίζει, πάλι, τη γυναίκα που γνώριζε 

παλιότερα. 

  «Εντάξει, ∆ήνκα,» είπε. «Τι θέλεις από µένα;» 

  Εκείνη έµπλεξε τα δάχτυλα των χεριών της, έχοντας τους αγκώνες 

της ακουµπισµένους στους βραχίονες του καθίσµατός της. «Την 

γνώµη σου για όλ’αυτά, Σόλµορχ.» Μειδίασε. (Πόσο καιρό έχω να 

τη δω να χαµογελά; σκέφτηκε ο ευγενής.) «Θυµάσαι παλιά, που, εγώ 

κι ο Βένγκριλ, ζητούσαµε τη γνώµη σου, για θέµατα που αφορούσαν 

τη διοίκηση του Βασιλείου;» 

  «Θυµάµαι, ∆ήνκα,» αποκρίθηκε εκείνος, επιστρέφοντάς της το 

µειδίαµα. «Πολύ καλύτεροι καιροί από τούτους.» 

  «Αναµφίβολα,» είπε η Βασίλισσα. «Λοιπόν, ποια είναι η γνώµη 

σου για όλ’αυτά;» 

  «Πιθανώς να µη σου αρέσει η γνώµη µου…» την προειδοποίησε ο 

Σόλµορχ. 

  Η ∆ήνκα χαµογέλασε, πάλι. «∆εν πειράζει. Πες τη µου…» 

  Ο Σόλµορχ πήρε µια βαθιά ανάσα. «Εντάξει. Νοµίζω πως κάποιος 

παίζει µαζί µας. Κάποιος θέλει να γίνει πόλεµος µε το Άργκανθικ –

και πόλεµος δεν πρέπει να γίνει. Είναι πολύ πιθανό αυτό το πρόσωπο 

να είναι ο βασιλικός διπλωµάτης, ο Πόνκιµ.» 

  «Ο Πόνκιµ;» σήκωσε ένα φρύδι της η ∆ήνκα. Άπλωσε το χέρι της, 

πήρε µια χρυσή κούπα απ’το τραπέζι και την γέµισε µε κρασί απ’το 

µπουκάλι. Ήπιε. «Πώς είναι δυνατόν, Σόλµορχ;» 

  Ο ευγενής ανασήκωσε τους ώµους του. «Όλα οδηγούν σ’αυτόν. Ή, 

τουλάχιστον, προς τη δική του κατεύθυνση. Και γω, στην αρχή, δεν 

ήθελα να πιστέψω πως ο Πόνκιµ είναι προδότης…» 

  «Τώρα, το πιστεύεις; Είσαι σίγουρος;» Η ∆ήνκα ήπιε κι άλλο 

κρασί. 

  Γιατί πίνει, συνέχεια; συλλογίστηκε ο Σόλµορχ. «Όχι, δεν είµαι 

σίγουρος. Για τίποτα δε µπορείς να είσαι σίγουρος, όπως έχουν έρθει 

τα πράγµατα. ∆εν είµαι καν σίγουρος ότι οι Αργκανθικιανοί έχουν 
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την Έρµελ, ∆ήνκα. Ίσως να την έχουν οι Μαγκραθµέλιοι… Ίσως 

κάποιος άλλος…» 

  «Μα, ο Πόνκιµ είπε…» Η ∆ήνκα σταµάτησε τον εαυτό της. 

  «‘Ο Πόνκιµ είπε’;» Ο Σόλµορχ µειδίασε, µυστηριακά. «Ο Πόνκιµ 

πολύ µιλάει, τον τελευταίο καιρό, µου φαίνεται.» 

  «Σόλµορχ, ο Πόνκιµ δε µπορεί νάναι προδότης·  µισεί τους 

Αργκανθικιανούς!» τόνισε η Βασίλισσα. 

  «∆ήνκα. Ποιος είπε ότι οι Αργκανθικιανοί είναι οι εχθροί σε τούτο 

το παιχνίδι;» έθεσε το ερώτηµα ο ευγενής. 

  «Τότε, γιατί στέλνουν τους κατασκόπους τους στο Βασίλειο;» 

απαίτησε η ∆ήνκα. «Βρήκαµε ένα κατάσκοπο µέσα στο ίδιο το 

παλάτι της Μάρβαθ, Σόλµορχ! Τον Τράνθλας. Νοµίζαµε πως ήταν 

πιστός µας σύµβουλος.» 

  «Άρα κι ο Πόνκιµ, που πιστεύετε ότι είναι πιστός σας σύµβουλος, 

ίσως να µην είναι,» κατέληξε ο Σόλµορχ. 

  «∆εν έχει αποδειχτεί το αντίθετο, φίλε µου.» Η ∆ήνκα ήπιε, πάλι. 

  «∆ηλαδή, θα συνεχίσεις µ’αυτή την εκστρατεία εναντίον του 

Άργκανθικ,» συµπέρανε ο Σόλµορχ. 

  «Ναι,» απάντησε η Βασίλισσα. «Σκοπεύω να πάρω την κόρη µου 

πίσω –όποιο κι αν είναι το κόστος.» 

  Ο Σόλµορχ σηκώθηκε απ’την καρέκλα του. «Το κόστος θα είναι 

ανθρώπινες ζωές, ∆ήνκα.»  

  Έφυγε απ’τη σκηνή, ενώ η Βασίλισσα είχε, συνεχώς, τα µάτια της 

καρφωµένα πάνω του. 

  Κανείς δε µε καταλαβαίνει… σκέφτηκε η ∆ήνκα. «Κανείς δε µε 

καταλαβαίνει…» ψιθύρισε, αισθανόµενη τόσο µόνη, όσο δεν είχε 

αισθανθεί ποτέ. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι ήθελε;» ρώτησε η Τάθβιλ, αµέσως, µόλις ο Σόλµορχ µπήκε στη 

σκηνή της. 
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  Εκεί βρίσκονταν συναγµένοι ο Μάνκιν, η Μάερνοµ και οι τρεις 

Αργκανθικιανοί κατάσκοποι. 

  «Τίποτα,» απάντησε ο ευγενής, κουνώντας το κεφάλι του, κάπως 

θλιµµένα. Κατά κάποιο τρόπο, λυπόταν τη ∆ήνκα. ∆εν ήθελε, 

ουσιαστικά, έναν πόλεµο, απ’ό,τι είχε καταλάβει ο Σόλµορχ, όµως 

δε µπορούσε και ν’αφήσει την κόρη της στα χέρια των 

Αργκανθικιανών –εφόσον πίστευε ότι αυτοί την είχαν (πράγµα για 

το οποίο ο γόνος των Έχµελθ δεν ήταν καθόλου βέβαιος). ∆εν 

σκεφτόταν να διαπραγµατευτεί αλλιώς µαζί τους·  µάλλον, νόµιζε 

πως έτσι δε θα πετύχαινε κάτι. Ο Πόνκιµ. Πιθανώς αυτός να της είχε 

βάλει τούτες τις ιδέες στο µυαλό… Πιθανώς… 

  «∆εν έµεινες τόση ώρα εκεί συζητώντας τίποτα,» είπε η Βαρονέσα. 

  Ο Σόλµορχ αναστέναξε. «Ήθελε έναν άνθρωπο να µιλήσει, Τάθβιλ, 

εντάξει; ∆εν είναι καλά.» 

  Η Βαρονέσα συνοφρυώθηκε. Τον κοίταξε, προσπαθώντας να 

καταλάβει αν της έλεγε ψέµατα. «∆εν πιστεύω να συµφωνήσατε κάτι 

αναµεταξύ σας και–» 

   «Μα τα Πνεύµατα, Τάθβιλ! δεν έγινε τίποτα ύποπτο,» επέµεινε ο 

Σόλµορχ. 

  «Γιατί να σε πιστέψουµε;» έθεσε το ερώτηµα η Μίκθαλ. 

  Ο Σόλµορχ την κάρφωσε, µ’ένα παγερό βλέµµα. «Γιατί το είπα,» 

αποκρίθηκε. 

  Η Μίκθαλ τού επέστρεψε το βλέµµα. «Κι αυτό τα κάνει όλα 

εντάξει, ε;» αντιγύρισε, µε έκδηλη ειρωνεία στη φωνή της. 

  «∆ε συνηθίζω να ψεύδοµαι,» τόνισε ο Σόλµορχ. «Σ’αντίθεση µε 

κάποιους…» Η µατιά του πέρασε πάνω κι απ’τους τρεις 

κατασκόπους του Άργκανθικ. 

  «Η Μίκθαλ δε συγκρατεί τη γλώσσα της, πολλές φορές,» είπε η 

Βόλκρα. «∆εν είχαµε πρόθεση να σε προσβάλουµε. Εξάλλου, ζούµε 

χάρη σε σένα. Και την Τάθβιλ,» πρόσθεσε, σαν η Βαρονέσα να µην 

είχε και τόση σηµασία. 
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  Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Ήκνορ ζάρωσαν, καθώς 

εκείνος στρεφόταν, για να κοιτάξει την όµορφη, ξανθιά 

Αργκανθικιανή, που έµοιαζε να έχει µάτια µόνο για τον Σόλµορχ, επί 

του παρόντος. 

  Η Μίκθαλ κάγχασε. «∆ε µας έσωσαν από την µεγαλοψυχία τους–» 

  «Μας έσωσαν, ωστόσο,» τη διέκοψε η Βόλκρα. 

  Η Μίκθαλ αναποδογύρισε τα µάτια της, µουρµουρίζοντας κάτι. Ο 

Ήκνορ φαινόταν θυµωµένος. 

  «Ο στρατός ετοιµάζεται, κύριε Σόλµορχ,» είπε ο Μάνκιν. «Να 

ετοιµαστούµε κι εµείς;» 

  Ο ευγενής έγνεψε καταφατικά·  το ίδιο και η Τάθβιλ, που κι αυτή 

κοιτούσε την Βόλκρα µ’ένα περίεργο (θυµωµένο;) βλέµµα. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο στρατός του ∆ούκα Σάλβινρ –δέκα-χιλιάδες πολεµιστές– βγήκε 

απ’την Χάργκοχ, καθώς ο Λούντρινχ ανέτελλε. Ο ίδιος ο ∆ούκας, ο 

αδελφός του Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν, προπορευόταν, πάνω 

στο λευκό του άτι. Ολόσωµη, αρθρωτή πανοπλία τον έντυνε·  µια 

µεγάλη, ατσαλένια ασπίδα ήταν στην σέλα του, όπως κι ένας 

µεγάλος δίστοµος πέλεκυς. Στους ώµους του έπεφτε µια πορφυρή 

κάπα, µε γκρίζα γούνα γύρω απ’το λαιµό. 

  Η Βάρθα, διοικήτρια του φουσάτου, ερχόταν πλάι του, έφιππη 

επίσης. Στους δικούς της ώµους έπεφτε µια λευκή κάπα. Στη µέση 

της ήταν περασµένο ένα µακρύ ξίφος, και φορούσε αλυσιδωτή 

αρµατωσιά σ’όλο της το σώµα. Στο κεφάλι της ήταν ένα ψηλό 

κράνος, µε πορφυρό φτερό. Στη σέλα της κρεµόταν µια µετρίου 

µεγέθους, στρογγυλή ασπίδα. 

  Ο Τόλριν ίππευε το άτι του κοντά στον ∆ούκα και στη διοικήτρια, 

αφού ο πρώτος τού το είχε ζητήσει. Η πράσινη κάπα του τον τύλιγε, 

και η κουκούλα του ήταν σηκωµένη. Έκανε κρύο, πάλι, σήµερα. 
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Έριξε µια µατιά στον ουρανό. Ευτυχώς, δε συγκεντρώνονταν µαύρα 

σύννεφα·  άρα δε θα έβρεχε. 

  Ο αγγελιαφόρος ήλπιζε να προλάβαιναν το στρατό της Βασίλισσας, 

προτού άρχιζαν οι µάχες µε το Άργκανθικ. Γιατί, αν έφταναν στη 

µέση κάποιας συµπλοκής, τότε, αναµφίβολα, οι προσπάθειες του 

∆ούκα Σάλβινρ να πείσει τη Μεγαλειοτάτη να εγκαταλείψει αυτή 

την τρελή εκστρατεία θα έπεφταν στο κενό. Και θα έπρεπε κι 

εκείνου ο στρατός να πολεµήσει, εφόσον θα ήταν, πια, θέµα 

προστασίας του Σαραόλν. Ο Τόλριν ήταν βέβαιος πως ο αδελφός του 

Βασιληά το κατανοούσε τούτο πολύ καλά·  γιαυτό και βιαζόταν. 

  Με το σύνθηµα του Σάλβινρ, οι δέκα-χιλιάδες πολεµιστές 

ξεκίνησαν να προελαύνουν, κατευθυνόµενοι προς τα νότια και τη 

Βαρονία της Τάθβιλ. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Όκ’φερν και η Ερία είχαν κοιµηθεί στις όχθες του ποταµού 

Χέρλεµ χτες βράδυ, και, τώρα, ξυπνούσαν, καθώς οι αχτίνες του 

Λούντρινχ χτυπούσαν τα πρόσωπά τους. 

  «Τι κρύο ειν’αυτό τα βράδια, εδώ στη Ζίρκεφ;» είπε η µαυροµάλλα 

Σαραολνιανή. «Πώς είναι δυνατόν το πρωί να έχει τέτοια ζέστη και 

το βράδυ τόσο κρύο;» Μιλούσε δυνατά, για ν’ακούγεται η φωνή της 

πάνω απ’τον ήχο των κυµάτων του ποταµού (είχε σηκωθεί αέρας και 

είχε πολύ κύµα). 

  «Τι εννοείς κάνει ζέστη το πρωί;» απόρησε ο Όκ’φερν·  κι αυτός 

µιλούσε δυνατά. «Χειµώνας είναι. Πού να δεις τι ζέστη κάνει το 

Καλοκαίρι!» 

  «∆ε θέλω να δω,» αποκρίθηκε η Ερία, αναποδογυρίζοντας τα µάτια 

της. «Σ’άλλο κλίµα έχω συνηθίσει –πολύ πιο ψυχρό.  

  »Αλλά, δε µου είπες, γιατί έχει τόση ζέστη εδώ, στη Ζίρκεφ;» 

  Ο Όκ’φερν ανασήκωσε τους ώµους του. «Γιατί έχει τόσο κρύο στο 

Σαραόλν;» 
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  Η Ερία µόρφασε. «Καλή ερώτηση.» Σηκώθηκε όρθια. «Ώρα να 

φεύγουµε.» 

  «Τι βιάζεσαι;» χασµουρήθηκε ο Όκ’φερν. 

  «Ακόµα χασµουριέσαι;» τον λοξοκοίταξε η Ερία. 

  Ο Όκ’φερν αναστέναξε, και σηκώθηκε όρθιος. «Θα έχω πρόβληµα 

µε τον καιρό στο Σαραόλν, υποθέτω… αν κάνει τόσο κρύο όσο 

λες…» 

  «Κάνει τόσο –και το Χειµώνα πιο πολύ. Να σου φέρω ένα 

παράδειγµα: Να… σήµερα –εννοώ, άµα είχε τον αντίστοιχο καιρό– 

στο Σαραόλν θα έπρεπε να είναι Καλοκαίρι.» 

  «Καλοκαίρι;» έκανε ο Όκ’φερν. «Ελπίζω να φοράτε πολλά ρούχα 

εκεί πάνω, στη Βόρεια Γη…» 

  «Φοράµε,» τον διαβεβαίωσε η Ερία, λύνοντας το άλογό της απ’το 

δέντρο όπου τόχε δέσει. 

  «∆ε θ’αρχίσουµε, πάλι, εκείνη την τρελή ιππασία, έτσι;» είπε ο 

Όκ’φερν, πλησιάζοντας. 

  Η Ερία φίλησε τα χείλη του. «Μα δεν έτρεχα, χτες τ’απόγευµα.» 

  «Μετά,» τόνισε ο Όκ’φερν. «Στην αρχή, όµως, όταν φεύγαµε απ’τη 

Βούσραλ, παραλίγο να πέσω δέκα φορές.» 

  Η Ερία καβαλίκεψε το άτι της. «Τα παραλές…» 

  Ο Όκ’φερν ανέβηκε πίσω της. «Εντάξει! µπορεί να µην ήταν δέκα, 

αλλά, σίγουρα, ήταν τρεις.» 

  Ξεκίνησαν να καλπάζουν, κατευθυνόµενοι βόρεια και 

ακολουθώντας τις όχθες του ποταµού Χέρλεµ. 

  «Βλέπεις; πηγαίνω κανονικά. Ε;» είπε η Ερία. 

  «Ναι…» Ο Όκ’φερν παραµέρισε τα µαύρα της µαλλιά και φίλησε 

το πλάι του λαιµού της. 

  Η Ερία έµπηξε τα τακούνια των µποτών της στα πλευρά του ίππου 

και χτύπησε τα γκέµια, κάνοντάς το ζώο να πηδήξει πάνω από 

µερικά βράχια. «Μη µε… ενθουσιάζεις πάνω σε άλογο!» είπε. 

  Ο Όκ’φερν, που είχε γαντζωθεί πάνω της, για να µην πέσει, τύλιξε 

τον αγκώνα του γύρω απ’το λαιµό της. «Θα σε πνίξω!…» 
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  Η Ερία γέλασε. 

  Μέχρι το µεσηµέρι, δεν αντάµωσαν κανέναν ταξιδιώτη –µόνο είδαν 

ένα ποταµόπλοιο να διασχίζει τον Χέρλεµ–, και, τελικά, έφτασαν 

σ’ένα χωριό, όπου βρισκόταν συγκεντρωµένος πολύς κόσµος. Τόσος 

πολύς που έκανε την Ερία να συνοφρυωθεί και τον Όκ’φερν να 

πάρει µια απορηµένη έκφραση. 

  «Πάντα έτσι είναι εδώ;» ρώτησε η Σαραολνιανή πολεµίστρια. 

  «Πάντα; Ποτέ δεν είναι έτσι εδώ,» αποκρίθηκε ο καστανόξανθος 

Ζιρκεφιανός.  

  «Ας πλησιάσουµε προσεκτικά,» είπε η Ερία, ενώ το δεξί της χέρι 

κατέβαινε στη λαβή του σπαθιού που κρεµόταν στη ζώνη της. 

Οδήγησε το άλογό τους προς το χωριό, και, µόλις ήταν εκεί, 

αφίππευσαν. 

  Κάποιοι από τους ανθρώπους έστρεψαν τα κεφάλια προς το µέρος 

τους. Όλοι έµοιαζαν κατεστραµµένοι, αν έκρινε κανείς απ’τις 

εκφράσεις στα πρόσωπά τους. Επίσης, η Σαραολνιανή γυναίκα θα 

µπορούσε να πει πως φορούσαν επάνω τους όσα ρούχα τούς ήταν 

δυνατόν, για να τα µεταφέρουν µαζί τους. Στις πλάτες τους 

βρίσκονταν µεγάλα, παραφουσκωµένα σακίδια και σάκοι. 

  «Με συγχωρείτε, κύριε,» είπε ο Όκ’φερν σε έναν άντρα. «Από πού 

έρχεστε; Τι συµβαίνει;» 

  «Από τη Γκόνµορχ, ταξιδιώτη,» αποκρίθηκε εκείνος, µε 

καταπονηµένη όψη. «Αν και Γκόνµορχ δεν νοµίζω να υπάρχει, 

πια…» πρόσθεσε. 

  Ο Όκ’φερν έγινε, κάπως, πιο χλοµός. «…δεν υπάρχει, πια;…» 

  «Μαγκραθµέλιοι ήρθαν, ταξιδιώτη,» εξήγησε ο άντρας. 

«Κατέστρεψαν τα πάντα. Κανείς δεν πίστευε ότι η πόλη θα έπεφτε. 

Αυτά τα πανίσχυρα τείχη, κανονικά, έπρεπε να τους είχαν κρατήσει. 

Αλλά ήταν εκείνος µαζί τους: ένας άντρας µε κουκούλα –δαίµονας, 

πραγµατικός, λένε. Έριξε φωτιά, και έκανε σεισµό. Η Γκόνµορχ 

έπεσε…» 
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  «Ο Μάργκανθελ…» ψιθύρισε η Ερία, το ίδιο χλοµή µε τον 

Όκ’φερν, σφίγγοντας τα γκέµια του αλόγου τους στη χούφτα της. 

  «Το Συµβούλιο της Γκόνµορχ; Τι έκανε;» απαίτησε ο Όκ’φερν. 

«Άφησαν κάτι τέτοιο να συµβεί;» 

  «Τι µπορούσαν να κάνουν, ταξιδιώτη;» είπε η γυναίκα που 

στεκόταν κοντά στον άντρα, µε δυο µικρά παιδιά να γαντζώνονται 

πάνω στη φούστα της. «∆εν είχαν ν’αντιµετωπίσουν µια απλή 

επίθεση! Εκείνος κατέστρεφε τα πάντα…» 

  «Πρέπει να µιλήσουµε.» Η Ερία τράβηξε τον Όκ’φερν απ’τον 

καρπό, και αποµακρύνθηκαν λίγο από τους πρόσφυγες της 

Γκόνµορχ. 

  «Υποθέτω πως θα µε ρωτήσεις πού να πάµε τώρα,» είπε ο 

καστανόξανθος Ζιρκεφιανός, όταν βρίσκονταν πλάι σε µια πέτρινη 

πεζούλα. 

  «Ναι, Όκ’φερν,» αποκρίθηκε η Σαραολνιανή πολεµίστρια. «Είσαι ο 

µόνος µου οδηγός σ’ετούτα τα µέρη. Πού να πάµε, λοιπόν, εφόσον η 

Γκόνµορχ καταστράφηκε; Πρέπει να φτάσω στο Σαραόλν,» τόνισε. 

«Υπάρχει µεγάλη ανάγκη να ειδοποιήσω το Βασιληά για τον 

Πόνκιµ.» 

  Ο άντρας αναστέναξε. «Υπάρχουν χωριά δυτικά της Γκόνµορχ·  και  

καµια-δυο πόλεις, επίσης,» εξήγησε. «Όµως αµφιβάλλω αν εκεί θα 

βρούµε τίποτα παραπάνω από καµια βάρκα, που δεν είναι και το 

καταλληλότερο µέσο για να ταξιδέψει κανείς στον Ωκεανό. Το 

επόµενο µεγάλο λιµάνι είναι η Φεν-γκναρ–» 

  «Τότε–» 

  «Ερία, άκουσε µε, πρώτα. Η Φεν-γκναρ είναι λιµάνι της 

Βηλβένµηθ, της Άγριας Θάλασσας, όχι του Ωκεανού. Εκεί δε θα 

βρεις τίποτ’άλλο από φονιάδες, πορτοφολάδες, πειρατές και 

καθάρµατα.» 

  «Γιατί; στη Γκόνµορχ τι έβρισκες;» βλεφάρισε η µαυροµάλλα 

Σαραολνιανή. 
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  Ο Όκ’φερν γέλασε. «Στη Γκόνµορχ; Η Γκόνµορχ είναι –ήταν– το 

πιο καλό µέρος στη Ζίρκεφ, σε σχέση µε την Φεν-γκναρ, µα την 

Έρηµο και τους Ήλιους!» 

  «Έχεις πάει εκεί;» ρώτησε η Ερία. 

  «Μόνο µία φορά,» τόνισε ο Όκ’φερν. «Και δε θέλω να ξαναπάω.» 

  «Για δουλειά της Συντεχνίας είχες βρεθεί σ’αυτό το µέρος;» θέλησε 

να µάθει η Ερία. 

  Ο Όκ’φερν έγνεψε καταφατικά·  δε φαινόταν διατεθειµένος να 

συζητήσει το θέµα περισσότερο. 

  Η Ερία έβαλε το ένα της χέρι –αυτό που δεν κρατούσε τα χαλινάρια 

του αλόγου– στη µέση, ξεφυσώντας. «Αν η Φεν-γκναρ είναι το µόνο 

λιµάνι όπου µπορώ να βρω πλοίο, εκεί θα πάω, Όκ’φερν.» 

  «Ίσως να βρούµε καράβι και σε κάποια από τις πόλεις, δυτικά της 

Γκόνµορχ, αν είµαστε τυχεροί,» υπέθεσε ο καστανόξανθος 

Ζιρκεφιανός. «Όµως στα χωριά αποκλείεται –δεν υπάρχει 

πιθανότητα.» 

  Η Ερία έδεσε το άτι τους σ’ένα δέντρο και κάθισε στην πέτρινη 

πεζούλα. «Ας ξεκουραστούµε λίγο εδώ,» πρότεινε, τραβώντας την 

κουκούλα της κάπας της στο κεφάλι, για να προστατεύεται απ’τον 

ήλιο. 

  Ο Όκ’φερν ένευσε, συµφωνώντας. Κάθισε πλάι της και έβγαλε κάτι 

να φάνε απ’τις προµήθειες που τους είχε δώσει η Νύχτα. 

  «Έπρεπε νάχαµε πάρει κι άλλα τρόφηµα,» είπε η Ερία, «από τη 

Βούσραλ.» 

  «Θα πάρουµε από τα χωριά που θα συναντήσουµε,» αποκρίθηκε ο 

Όκ’φερν, τρώγοντας. «Πάντως, εδώ δε νοµίζω να βρούµε τίποτα. Θα 

τάχουν αρπάξει όλα οι πρόσφυγες.» 

  «Ναι, µάλλον…» 

  «∆ε µου λες…» είπε, µετά από λίγο, ο Ζιρκεφιανός, «αυτή η θέση 

σου στο Σαραόλν –∆ιοικήτρια του δεύτερου τάγµατος των Αργυρών 

Σπαθιών– είναι υψηλή;» 
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  Η Ερία γέλασε κοφτά. «Όχι και τόσο. Αλλά γιατί ρωτάς, συνέχεια, 

πράγµατα σχετικά µε τη ‘θέση µου στο Σαραόλν’;» 

  Ο Όκ’φερν ανασήκωσε τους ώµους. «Έτσι, από περιέργεια…» 

  Όταν τελείωσαν το φαγητό τους, κάθισαν για λίγο ακόµα στην 

πεζούλα και, ύστερα, ανέβηκαν στο άλογο που τους είχε δώσει η 

Νύχτα. 

  Η Ερία έριξε µια µατιά στον κόσµο γύρω τους, καθώς έφευγαν. Οι 

περισσότεροι κάθονταν στο έδαφος ή σε γωνίες·  ήταν φανερά 

απελπισµένοι και απογοητευµένοι από τη µοίρα τους. Το µοναδικό 

πανδοχείο εδώ πέρα –«Ο Ναυτικός» ονοµαζόταν– δε µπορούσε να 

τους χωρέσει όλους. 

  «Είναι κρίµα να συµβαίνουν τέτοια πράγµατα…» είπε η 

Σαραολνιανή. «Και να φανταστείς ότι φταίω κι εγώ κάπου για τούτη 

την κατάσταση…» 

  «Εσύ; Πώς;» απόρησε ο Όκ’φερν. 

  «Ήµουν η αρχηγός της οµάδας που ελευθέρωσε, κατά λάθος, τον 

Μάργκανθελ,» εξήγησε η Ερία. 

  «Μα, δεν ξέρατε ότι…» 

  «Ωστόσο, φταίµε.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

Συνάντηση 
 

 

 Μέρθναρ έδειξε δυο καβαλάρηδες στην απόσταση. Οι 

µορφές τους φαίνονταν σκιερές µέσα στην νύχτα. «Κάποιοι 

έρχονται, Φάλµαριν.»  Ο
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  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού έκανε νόηµα στην οµάδα των 

Σαραολνιανών στρατιωτών να σταµατήσει. «Καλύτερα να είµαστε 

επιφυλακτικοί, κύριε. Ετοιµαστείτε.» 

  Ο Μέρθναρ τράβηξε το σπαθί του, και το ίδιο κι οι υπόλοιποι. 

«Μπορεί… µπορεί νάναι, πάλι, Μαγκραθµέλιοι, Φάλµαριν;» 

  «∆εν είµαι σίγουρος,» αποκρίθηκε εκείνος. «Αλλά, ναι, ίσως και να 

είναι.» 

  «Χα! ∆ύο µόνο δεν έχουν ελπίδες εναντίον µας,» είπε ο Μέρθναρ. 

  «Τα φαινόµενα απατούν, πολλές φορές, κύριε,» τον προειδοποίησε 

ο Φάλµαριν. 

  «Σωστά, ίσως να κρύβονται κι άλλοι, κάπου εδώ κοντά.» Ο 

Μέρθναρ κοίταξε τριγύρω. Το µέρος στο οποίο βρίσκονταν δε θα 

µπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει δασώδες·  αλλά, σίγουρα, θα 

µπορούσε να το χαρακτηρίσει ύπουλο. Ήταν γεµάτο µε συστάδες 

δέντρων απο δώ κι απο κεί, βράχους σ’άλλα σηµεία, ενώ υπήρχαν 

παραπάνω από µερικά ανοιχτά µέρη ανάµεσά τους. Ό,τι έπρεπε, 

δηλαδή, για ενέδρα. 

  Οι καταραµένοι Μαγκραθµέλιοι! Πώς ήξεραν ότι είχαν έρθει, και 

τους καταδίωκαν; Ήταν έτοιµος να ρωτήσει τον Φάλµαριν γι’αυτό, 

αλλά έβλεπε πως δεν είχε χρόνο. Οι δύο ιππείς ήταν κοντά. 

  Τράβηξαν τα γκέµια των αλόγων τους και σταµάτησαν. Και οι δυο 

ήταν τυλιγµένοι σε κάπες και φορούσαν κουκούλες. Όµως του ενός 

το άτι είχε κάτι το εξωτικό επάνω του: ήταν κατάλευκο –ο Μέρθναρ 

νόµιζε πως δεν είχε ποτέ του δει πιο λευκό ζώο– και οι κινήσεις του 

ανάλαφρες, σαν τον αέρα που περνά ανάµεσα απ’τους κορµούς των 

δέντρων. 

  «∆εν είστε Μαγκραθµέλιοι,» είπε ο καβαλάρης του άλλου άλογου, 

κατεβάζοντας την κουκούλα του. Είχε µακριά, µαύρα µαλλιά, τα 

οποία ήταν χωρισµένα σε πολλές κοτσίδες, που όλες δένονταν πίσω 

απ’το κεφάλι του. Η όψη του ήταν ταραγµένη. Και, παρότι είχε πει 

πως δεν ήταν δαιµονάνθρωποι, από τα µάτια του κανείς µπορούσε να 

κρίνει πως ήταν ακόµα επιφυλακτικός. 
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  Και ο δεύτερος καβαλάρης κατέβασε την κουκούλα του. Ήταν µια 

γυναίκα τόσο εξωτική όσο τ’άτι της, µε πλούσια, σγουρά, µαύρα 

µαλλιά, τα οποία έπεφταν στους ώµους της, και πίσω και µπροστά 

απ’αυτούς. 

  «Προφανώς δεν είµαστε, κύριε,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν, καθώς 

έβγαζε κι εκείνος την κουκούλα απ’το κεφάλι του, για να τον 

πιστέψουν. 

  «Μας κυνηγούν δαιµονάνθρωποι.» Ο άγνωστος άντρας έδειξε πίσω 

τους. 

  Ο Φάλµαριν και ο Μέρθναρ παρατήρησαν: Στην αρχή, τίποτα δε 

φάνηκε·  έπειτα, όµως, καθώς ποδοβολητό ξεκίνησε ν’αντηχεί, 

αντίκρισαν καβαλάρηδες να έρχονται καλπάζοντας. 

  «∆εχόµαστε επίθεση!» φώναξε ο αρχηγός στους πολεµιστές του. 

  Ο άντρας µε τις κοτσίδες πήρε ένα τόξο απ’τη σέλα του, έβαλε ένα 

βέλος στην χορδή και το εκτόξευσε. Πέτυχε έναν δαιµονάνθρωπο 

στο στήθος, σωριάζοντας τον απ’τ’άτι του. Ύστερα, άλλο ένα βλήµα 

έφυγε απ’το τηλέµαχο όπλο του, στο ανοιγόκλεισµα του µατιού, για 

να πέσει ακόµα ένας εχθρός απ’το άλογό του. 

  Όµως ήταν πολλοί, και χίµησαν επάνω τους. Οι Σαραολνιανοί 

στρατιώτες βρέθηκαν πρόσωπο µε πρόσωπο µαζί τους, και οι ιαχές 

της µάχης άρχισαν ν’ακούγονται δυνατές µέσα στη νύχτα. 

  ∆ύο συµπλοκές τη µέρα! Είναι παραπάνω από αρκετές για µένα, 

σκέφτηκε ο Μέρθναρ, αποκρούοντας ένα σπαθί και σχίζοντας την 

κοιλιά του εχθρού. 

  Η παράξενη γυναίκα πάνω στο εξωτικό άτι ύψωσε τα χέρια της, και 

τρία ξίφη έφυγαν απ’τις γροθιές των Μαγκραθµέλιων, για να 

σκοτώσουν τους χειριστές τους. Ο άντρας, που προ ολίγου έβαλε µε 

το τόξο, τώρα, πήρε έναν πέλεκυ στο χέρι, και αποκεφάλισε τον 

πρώτο δαιµονάνθρωπο που τον ζύγωσε. 

  Μια Ελέγκτρια Πνευµάτων, παρατήρησε ο Φάλµαριν, κοιτώντας την 

γυναίκα. Ποια είναι; Τέντωσε το χέρι του κι άρχισε να κλείνει τη 

γροθιά του. Ένας Μαγκραθµέλιος έπιασε το λαιµό του, σαν κάτι να 
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τον στραγγάλιζε, και έπεσε απ’τη σέλα του. Ο Σοφός του Κύκλου 

του Φτερού ξαναεπικαλέστηκε τα Πνεύµατα, και τρία άλογα 

αφήνιασαν·  χρεµέτισαν και πέταξαν τους δαιµονανθρώπους 

καβαλάρηδες από πάνω τους. Η Χόλκραδ, η µάγισσα! Αυτή πρέπει να 

είναι, συµπέρανε ο Φάλµαριν. 

  Ο Μέρθναρ σταµάτησε τις επιθέσεις δυο εχθρών του, κρατώντας µε 

τ’αριστερό του χέρι τα γκέµια του ίππου του, που σηκώθηκε στα 

πισινά του πόδια, κλοτσώντας τον αέρα µε τα µπροστινά. Σπάθισε, 

και πέτυχε τη µια Μαγκραθµέλια στα πλευρά, σωριάζοντάς τη στη 

γη. Ο άλλος δαιµονάνθρωπος, όµως, κατέβασε, γρήγορα, το ξίφος 

του και τον πέτυχε στον ώµο, σχίζοντας την αρµατωσιά του και 

τραυµατίζοντάς τον.  

  Ο Μέρθναρ έσφιξε τα δόντια του, αισθανόµενος καυτό αίµα να 

τρέχει απ’την πληγή του. Το λεπίδι του αποκρούστηκε απ’αυτό του 

αντίµαχού του. Αντάλλαξαν µερικές σπαθιές και, τελικά, ο αρχηγός 

της οµάδας τον αποκεφάλισε, µε µια πολεµική κραυγή του Σαραόλν. 

  Όταν και ο τελευταίος Μαγκραθµέλιος έπεσε απ’το ξίφος µιας 

Σαραολνιανής πολεµίστρια, όλοι στάθηκαν µερικά δευτερόλεπτα για 

ν’ανασάνουν.  

  Ο Μέρθναρ αφίππευσε. «Μετρήστε τους νεκρούς µας,» πρόσταξε, 

µε βαριά καρδιά. «Και συγκεντρώστε τους, για να τους κάψουµε. 

Αφήστε τους δαιµονανθρώπους στις ύαινες.» 

  Οι στρατιώτες ξεκαβαλίκεψαν, για να εκτελέσουν τις διαταγές του. 

Ο Φάλµαριν κι οι δυο άγνωστοι είχαν ήδη κατεβεί απ’τ’άτια τους. 

  «Ποια είστε, κυρία µου;» ρώτησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Είµαι η Χόλκραδ,» αποκρίθηκε εκείνη. 

  «Εποµένως, µάντεψα σωστά. Εγώ είµαι ο Φάλµαριν, Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού.» 

  «Μπάχτον,» συστήθηκε ο άντρας µε τις κοτσίδες. «Πλανόδιος 

τοξότης.» 

  «Χάρηκα για την γνωριµία, κύριε,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. 



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

577 

  «Παροµοίως, φίλε µου,» µειδίασε ο Μπάχτον, µ’ένα νεύµα του 

κεφαλιού. 

  Ο Μέρθναρ πλησίασε, έχοντας ακούσει τη σύντοµη κουβέντα τους. 

Κοίταξε την γυναίκα καλά-καλά, από πάνω ως κάτω. Λιγάκι 

παράξενη, αλλά, κατά τ’άλλα, φυσιολογική, του φαινόταν –

σ’αντίθεση µ’ό,τι έλεγαν οι ιστορίες. «Είσαι η Χόλκραδ;» τη 

ρώτησε. «Η γνωστή µάγισσα;» 

  «Ναι,» απάντησε, απλά, εκείνη. «Και ποιος είστε εσείς, κύριε.» 

  «Μέρθναρ, αρχηγός τούτης της µικρής οµάδας (η οποία, συνεχώς, 

µικραίνει). Στις υπηρεσίες σας.» Ο στρατιωτικός έκανε µια 

υπόκλιση. 

  «Είστε τραυµατισµένος, κύριε,» παρατήρησε ο Φάλµαριν. 

«Φροντίστε το τραύµα σας.» 

  «Θα το κάνω, Φάλµαριν,» αποκρίθηκε εκείνος. «Όµως σε λίγο, 

γιατί χρειάζοµαι τη βοήθεια κάποιου, και όλοι οι στρατιώτες µου, 

τώρα, είναι απασχοληµένοι, καθώς βλέπεις.» 

  «Θα σε βοηθήσω εγώ, φίλε µου,» προσφέρθηκε ο Μπάχτον. «Ξέρω 

πώς να δένω τραύµατα·  εµπιστέψου –έχω κι εγώ τραυµατιστεί 

µπόλικες φορές στο παρελθόν.» 

  Ο Μέρθναρ κάθισε σ’έναν βράχο, και ο πλανόδιος τοξότης πήρε 

έναν επίδεσµο απ’το σάκο της σέλας του, για να ντύσει την πληγή 

στον ώµο του στρατιωτικού. 

  «Είσαι ο Φάλµαριν που πήγε στον Ωκεανό, για να µάθει τι 

συµβαίνει µε τα χαµένα πλοία, ή κάνω λάθος;» ρώτησε Χόλκραδ. 

  «Καθόλου, κυρία µου,» παραδέχτηκε εκείνος. «Παρακολουθείτε τις 

φήµες που κυκλοφορούν στο Βασίλειο, βλέπω…» 

  «Πάντα,» δήλωσε η Χόλκραδ. «Τελείωσε η αποστολή σας επιτυχώς 

και επιστρέψατε;» 

  «Περίπου,» απάντησε ο Φάλµαριν. «Είναι µια ολόκληρη ιστορία. 

Και πολύ φοβάµαι πως αφορά τα Κέντρα Σταθερότητας του 

Άρµπεναρκ. Κάποιος ‘Αφέντης’ των Μαγκραθµέλιων, µάλλον, 

επιθυµεί να τα ελέγξει. Και έχει ανθρώπους του σ’όλα τα σηµεία-
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κλειδιά: τον Κράντµον, σφετεριστή του Κοραλλένιου Θρόνου, στο 

Βασίλειο του Ωκεανού –και εδώ, στο Σαραόλν, τον Πόνκιµ, 

βασιλικό διπλωµάτη–» 

  «Τον Πόνκιµ!» πετάχτηκε ο Μπάχτον, που περιποιείτο την πληγή 

του Μέρθναρ. «Χόλκραδ, είχες δίκιο! Ο Πόνκιµ ήταν, τελικά, πίσω 

απ’όλ’αυτά!» 

  «‘Απ’όλ’αυτά’; Τι ακριβώς εννοείτε, κύριε;» θέλησε να µάθει ο 

Φάλµαριν. «Τι συµβαίνει στο Βασίλειο;» 

  Η Χόλκραδ τού µίλησε για τα γεγονότα στην Βαρονία της Τάθβιλ. 

Όταν τελείωσε, οι στρατιώτες του Σαραόλν είχαν συγκεντρώσει τα 

πτώµατα των συντρόφων τους και τα έκαιγαν. Είχαν αποµείνει, πια, 

οκτώ µόνο στην οµάδα·  οι υπόλοιποι ήταν νεκροί. Ο Φάλµαριν κι οι 

άλλοι κάθονταν γύρω από µια φωτιά, τυλιγµένοι στις κάπες τους. 

  «Τελικά, κύριε Μέρθναρ, τα πράγµατα είναι πολύ χειρότερα απ’ό,τι 

υποψιαζόµασταν,» είπε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Πώς δεν έχουν απλωθεί φήµες για τον πόλεµο µε το Άργκανθικ;» 

απόρησε ο αρχηγός της –µικρής, πλέον– οµάδας. «Στην Όρφαλχ, ο 

Άρχων Φερχ, δεν µας είπε τίποτα…» 

  «Κατ’αρχήν, δεν νοµίζω να έχει ήδη αρχίσει πόλεµος,» είπε η 

Χόλκραδ·  «και ας ελπίσουµε πως ποτέ δε θ’αρχίσει. Κατά δεύτερο 

λόγο, απλά, δεν έχει περάσει ακόµα αρκετός καιρός για να φτάσουν 

τα νέα στα νότια του Σαραόλν·  σύντοµα, όµως, θα φτάσουν –µην 

αµφιβάλλεις. Οι δυτικές βαρονίες και το Βασιλικό ∆ουκάτο θα 

ξέρουν, σίγουρα. Αν είχατε ταξιδέψει λίγο ακόµα, θ’ακούγαται τι 

συµβαίνει. 

  »Τώρα, µπορείς να µου πεις τι βρήκατε εσείς στο Βασίλειο του 

Ωκεανού;» ρώτησε η µάγισσα, στρεφόµενη στον Φάλµαριν. 

  Εκείνος της είπε ό,τι είχαν περάσει, ώσπου να επιστρέψουν εδώ, 

ενώ, συγχρόνως, έτρωγαν απ’τις προµήθειές τους. 

  «Ένας µισός-Θεός ελεύθερος…» κούνησε το κεφάλι της η 

Χόλκραδ. «Μοιάζει παραµύθι, όµως είµαι βέβαιη πως δεν είναι. Ο 

κόσµος µας κινδυνεύει, Φάλµαριν.» 
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  «Πράγµατι, κυρία µου,» συµφώνησε ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού. «Ελπίζω η κυρία Ερία να έχει ειδοποιήσει την Βασίλισσα 

Ταρµαρία εγκαίρως, κι εκείνη να έχει πάρει τα µέτρα της.» 

  «Τι είδους µέτρα µπορεί να πάρει κάποιος εναντίον ενός µισού-

Θεού;» έθεσε το ερώτηµα η Χόλκραδ. 

  «Αυτή είναι µια δύσκολη ερώτηση για ν’απαντήσει κανείς,» 

παραδέχτηκε ο Φάλµαριν. «Όµως, αναµφίβολα, είναι καλύτερα να 

γνωρίζεις ότι έρχεται ένα τέτοιου είδους ον εναντίον σου, παρά να σε 

πιάσει τελείως απροετοίµαστο. Οι µισοί-Θεοί µπορούν να πεθάνουν, 

κυρία µου·  δεν είναι αθάνατοι.» 

  «Τι θα γίνει αν αυτός ο Μάργκανθελ φτάσει στο Σαραόλν;» ρώτησε 

ο Μπάχτον. 

  «Αν φτάσει στο Σαραόλν, θα έχει ήδη καταστρέψει όλη τη Νότια 

Γη και το Βασίλειο του Ωκεανού, κύριε,» εξήγησε ο Φάλµαριν. 

«Πρέπει κάποιος να τον εµποδίσει, προτού συµβούν αυτά. 

  »Αλλά, για την ώρα, εδώ έχουµε πολλά προβλήµατα. Αν αρχίσει 

πόλεµος µε το Άργκανθικ, οι δαιµονάνθρωποι θα βρουν ευκαιρία να 

εισβάλλουν.» 

  «Αυτό ακριβώς πρέπει νάναι το σχέδιό τους,» συµφώνησε η 

Χόλκραδ. «Ο Πόνκιµ κανόνισε έτσι τα πράγµατα, ώστε όλοι οι 

στρατοί του Σαραόλν να συγκεντρωθούν στα ανατολικά σύνορα του 

βασιλείου, για να επιτεθούν οι Μαγκραθµέλιοι από τα δυτικά.» 

  «Γιατί δεν το είπε κάποιος αυτό στη Βασίλισσα;» απαίτησε ο 

Φάλµαριν. «Γιατί όλοι την άφησαν να συγκεντρώσει δυνάµεις και να 

προελάσει εναντίον του Άργκανθικ;» 

  «Η ∆ήνκα ποτέ δεν διακρινόταν για τη λογική της,» τόνισε η 

Χόλκραδ, µε κάποια ένταση και µίσος στη φωνή της. 

  «Φάλµαριν, τώρα, τι κάνουµε;» ρώτησε ο Μέρθναρ. «Κανείς δεν 

εµπόδισε τι Βασίλισσα –αυτό έληξε. Πώς θα αποτρέψουµε την 

πτώση του Σαραόλν;» 

  «Νοµίζετε, κύριε, ότι µπορούµε, πλέον, να την αποτρέψουµε;» 

αποκρίθηκε ο Φάλµαριν, και η όψη του σκιάστηκε. 
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  «∆ε µπορούµε ν’αφήσουµε τον Πόνκιµ και τους Μαγκραθµέλιους 

να νικήσουν!» φώναξε ο Μέρθναρ, καθώς πεταγόταν όρθιος. 

  «Καθίστε, κύριε, παρακαλώ,» πρότεινε ο Φάλµαριν, µιλώντας 

ήρεµα. 

  Ο Μέρθναρ κούνησε το κεφάλι του, ξεφυσώντας, και κάθισε. «∆ε 

θα το δεχτώ αυτό έτσι, Φάλµαριν –θα πολεµήσω! Πάµε στην 

Μάρβαθ, ν’αρπάξουµε τον βασιλικό διπλωµάτη απ’το γιακά, να τον 

παλουκώσουµε και να τον κρεµάσουµε απ’τα τείχη!» 

  Οι οκτώ πολεµιστές που είχαν επιβιώσει µέχρι στιγµής –πέντε 

άντρες και τρεις γυναίκες– συµφώνησαν, µε µουρµουρητά, νεύµατα 

και φωνές. 

  Ο Φάλµαριν ήταν χαµένος σε σκέψεις. «Ίσως, τελικά, να πρέπει να 

πάτε στην πρωτεύουσα…» 

  «Μα, τόσο καιρό, δεν έλεγες ότι ήθελες να πας στον Πύργο του 

Φτερού, για σηµαντικές δουλειές;» απόρησε ο Μέρθναρ. 

  «Είπα: να πάτε στην πρωτεύουσα,» τόνισε ο Φάλµαριν. «Εσείς·  όχι 

εγώ. Εγώ ακόµα πρέπει να πάω στον Πύργο. Και, όταν είχα πάρει 

την απόφαση να µην σταλεί κανείς στην Μάρβαθ, δεν γνώριζα 

ακόµα για τον Πόνκιµ. Ίσως να ήταν συνετό, τελικά, να 

κατευθυνθείτε εκεί, κύριε. 

  »Αλλά νάστε επιφυλακτικοί. Ο βασιλικός διπλωµάτης είµαι 

βέβαιος πως είναι πανίσχυρος Ελεγκτής Πνευµάτων –ισχυρότερος, 

πιθανώς, από την κυρία Χόλκραδ κι εµένα µαζί.» 

  «Όσο ισχυρός κι αν είναι, θ’αποκαλύψουµε την απάτη του µέσα 

στο ίδιο το παλάτι της Μάρβαθ, και, τότε, τι θα µπορεί να κάνει;» 

είπε ο Μέρθναρ. 

  «∆εν γνωρίζω, κύριε. Πάντως, να είστε επιφυλακτικοί.» 

  «Θα πας µόνος στον Πύργο του Φτερού, Φάλµαριν;» ρώτησε η 

Χόλκραδ. «∆εν θέλεις βοήθεια;» 

  «Μπορώ να προστατέψω επαρκώς τον εαυτό µου, κυρία µου,» είπε 

εκείνος. «Θα φτάσω στον Πύργο. 
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  »Εσείς και ο κύριος Μπάχτον, θα συντροφεύσετε τον Μέρθναρ και 

τους πολεµιστές του, υποθέτω…;» 

  Ο πλανόδιος τοξότης έγνεψε καταφατικά·  το ίδιο κι η Χόλκραδ. 

«Θα χρειαστούν τη βοήθειά µας,» τόνισε η µάγισσα. 

  «Ο Πόνκιµ, µάλλον, γνωρίζει ότι ξέρουµε γι’αυτόν,» είπε ο 

Μπάχτον. «Τούτος είναι ο λόγος που µας κυνηγούν και τόσοι 

Μαγκραθµέλιοι. Εµένα και τη Χόλκραδ µάς είχε πάρει από πίσω 

εκείνο το λεφούσι, από το απόγευµα. Και εσάς σας την είχαν 

στηµένη στο πανδοχείο.» 

  Ο Φάλµαριν έγνεψε καταφατικά. «Γιαυτό είπα να είστε 

επιφυλακτικοί.» 

  «Θα είµαστε, Φάλµαριν,» υποσχέθηκε ο Μέρθναρ. 

  «Ωραία,» είπε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Συνεπώς, 

υποθέτω πως, µε την αυγή, οι δρόµοι µας χωρίζουν. Αλλά θα 

ξανασυναντηθούµε.» 

  «Κι όταν ξανασυναντηθούµε, ας ελπίσουµε ότι θα έχουµε τον 

Πόνκιµ δεµένο µε αλυσίδες,» πρόσθεσε ο Μπάχτον. 

  «Ή, καλύτερα, το κεφάλι του καρφωµένο σ’ένα κοντάρι,» είπε ο 

Μέρθναρ. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 

Ο Άρχων Ζάρβηµ 
 

 

 στρατός σταµάτησε, ανάµεσα στους κατάφυτους λόφους, 

εκεί όπου σχηµατιζόταν ένα µονοπάτι, το οποίο 

ακολουθούσε απ’το πρωί. Η Βαρονέσα Τάθβιλ οδηγούσε 

τους πολεµιστές, γιατί είχε κάποια γνώση αυτών των περιοχών. Ο 

Έντρηλ ίππευε πλάι της, πάνοπλος, όπως και η ∆ήνκα. Ο Σόλµορχ 

Ο
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ερχόταν λίγο πιο πίσω, µαζί µε τους τρεις «ανιχνευτές» τους, την 

Μάερνοµ και τον Μάνκιν. 

  Ήταν, πια, βράδυ, και όλοι όσοι αποτελούσαν το φουσάτο 

αισθάνονταν κουρασµένοι από το ταξίδι τους µέσα στους 

λοφότοπους. Τούτα τα µέρη ήταν, πράγµατι, άγρια και δύσβατα. Και 

ένας στρατός ποτέ δε θα µπορούσε να τα διασχίσει, εκτός κι αν είχε 

µαζί του κάποιον που να τα ξέρει –στη συγκεκριµένη περίπτωση, την 

Τάθβιλ.  

  «Ας στρατοπεδεύσουµε εδώ, Βασίλισσά µου,» είπε ο Έντρηλ. 

  Η ∆ήνκα ένευσε καταφατικά. Ούτως ή άλλως, η πανοπλία την 

ενοχλούσε και ήθελε να την ξεφορτωθεί. 

  «Στρατοπεδεύσατε!» πρόσταξε ο Έντρηλ, υψώνοντας το χέρι του, 

και ο µεγάλος στρατός ξεκίνησε να στρατοπεδεύει. 

  Ο Σόλµορχ κατέβηκε απ’τ’άλογό του. Αισθανόταν την ράχη του 

µουδιασµένη από την ιππασία µέσα σε τούτα τα κακοτράχαλα µέρη. 

Τεντώθηκε. 

  «Κουρασµένος, κύριε Σόλµορχ;» τον ρώτησε ο Μάνκιν, που είχε κι 

αυτός ξεκαβαλικέψει. 

  Εκείνος κούνησε το κεφάλι του. «Όχι·  εντάξει είµαι. Αλλά, τώρα 

τελευταία, παρατηρώ πως άρχισες, πάλι, την κακιά συνήθεια να 

µ’αποκαλείς ‘κύριε Σόλµορχ’.» 

  Ο Μάνκιν γέλασε. «Ξεχνιέµαι, κάποιες φορές. Στην έπαυλη πάντα 

έτσι σε φωνάζω.» 

  Ο Σόλµορχ αναστέναξε σταυρώνοντας τα χέρια εµπρός του. «Στην 

έπαυλη… Να σου πω την αλήθεια, µου έχει λείψει η έπαυλη. Τι να 

γίνονται η γιαγιά Μάρβηλ και η Βίνµη;» 

  Ο Μάνκιν τον χτύπησε, φιλικά, στον ώµο. «Καλά θα είναι, φίλε 

µου, υποθέτω.» 

  Ο Σόλµορχ αισθάνθηκε κάποια να τον χαϊδεύει πίσω απ’το λαιµό. 

«Πεθύµησες το σπίτι σου από τώρα, αγάπη µου;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

  Ο ευγενής κούνησε το κεφάλι, και χαµογέλασε, ψεύτικα. «Όχι… 

Φυσικά και όχι…» 
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  Στρατιώτες είχαν πάρει τα άτια τους, για να τα δέσουν σε 

πασσάλους που κάρφωναν στη γη, ενώ ορισµένοι άλλοι έστηναν τη 

σκηνή της Βαρονέσας. 

  «Είσαι σίγουρη πως δε µας οδηγείς σε κάνα γκρεµό;» ρώτησε ο 

Σόλµορχ την Τάθβιλ, µ’ένα στραβό µειδίαµα στα χείλη. 

  Εκείνη του επέστρεψε το µειδίαµα. «Αν είναι έτσι, τότε, 

τουλάχιστον, θα βουτήξουµε όλοι µαζί.» 

  «Αυτό µε καθησυχάζει,» είπε ο ευγενής. 

  «Ξέρεις, κάποιος δικός µου µένει εδώ κοντά,» τον πληροφόρησε η 

Τάθβιλ. 

  «∆ικός σου;» συνοφρυώθηκε ο Σόλµορχ. «Ποιος δικός σου;» 

  «Ο πατέρας µου,» εξήγησε η Τάθβιλ. 

  «Ο πατέρας σου!» έκανε ο Σόλµορχ, ενώ ο Μάνκιν, η Μάερνοµ και 

οι τρεις κατάσκοποι κοιτούσαν την Βαρονέσα µε περιέργεια. 

«Σ’ετούτη την ερηµιά;» 

  «Αυτά τα µέρη είναι ό,τι πρέπει για να αποσυρθεί κανείς στα 

γεράµατά του·  έτσι πιστεύει εκείνος, τουλάχιστον,» αποκρίθηκε η 

Τάθβιλ. «Τι λες; πάµε να του κάνουµε µια επίσκεψη;» 

  Ο Σόλµορχ φάνηκε σκεπτικός. 

  «Βαρονέσα µου, θα ήταν συνετό ν’αποµακρυνθούµε απ’τον 

στρατό;» έθεσε το ερώτηµα ο Μάνκιν. «Όλοι γνωρίζουµε ότι στην 

Βαρονία κυκλοφορούν Μαγκραθµέλιοι…» 

  Τα µάτια της Τάθβιλ, ξαφνικά, γούρλωσαν. «Έχεις δίκιο! 

Μαγκραθµέλιοι κυκλοφορούν στη Βαρονία! Πρέπει να βρούµε τον 

πατέρα µου αµέσως!» 

  «Μα–» άρχισε ο Μάνκιν. 

  «Μπορεί οι δαιµονάνθρωποι να τον βλάψουν,» τόνισε η Τάθβιλ. 

  «∆εν έχει φρουρούς;» απόρησε ο Μάνκιν. «Πού µένει;» 

  «Σε µια έπαυλη. Και έχει φρουρούς. Όµως οι Μαγκραθµέλιοι είναι 

διαβολικοί,» τόνισε η Τάθβιλ. 
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  «Στάσου λίγο. Στάσου λίγο.» Ο Σόλµορχ έβαλε το χέρι του στους 

ώµους της. «Ας µη µας πιάνει πανικός. Αν δεν του έχει συµβεί 

τίποτα µέχρι στιγµής, δε νοµίζω να πάθει κάτι τώρα.» 

  «Όµως πρέπει να µάθω,» επέµεινε η Τάθβιλ. «Πρέπει να πάω να 

τον βρω. 

  »Θα ζητήσω άδεια απ’τη Βασίλισσα να πάρω κάποιους στρατιώτες 

µαζί µου– Ή, καλύτερα…» Στράφηκε στον ευγενή της οικογένειας 

Έχµελθ, µ’ένα χαµόγελο. «Σόλµορχ, αγάπη µου, θα ζητήσεις εσύ την 

άδεια από τη Βασίλισσα;…» 

  «Εγώ;» Ο µελαχρινός δανδής έδειξε τον εαυτό του, µε τους 

αντίχειρες των χεριών του. «Γιατί εγώ; Γιατί εγώ πρέπει πάντα να 

βγάζω το φίδι απ’την τρύπα;» 

  «Γιατί εσύ γνωρίζεις τη Βασίλισσα πιο καλά απ’όλους µας,» 

αποκρίθηκε η Τάθβιλ. «Κι εξάλλου, δεν υποστηρίζεις πως τα πας 

καλά µε τα λόγια;» 

  Ο Σόλµορχ αναστέναξε. «’Ντάξει… Θα της το ζητήσω…» 

Αποµακρύνθηκε απ’τη Βαρονέσα και τους υπόλοιπους και πλησίασε 

τη ∆ήνκα, που στεκόταν µπροστά απ’τη σκηνή της, συζητώντας κάτι 

µε τον Έντρηλ. 

  «Βασίλισσά µου, θα µπορούσα να σας µιλήσω;» ρώτησε. 

  «Για τι πράγµα, Σόλµορχ;» αποκρίθηκε εκείνη. 

  «Υπάρχει ανάγκη να… δανειστώ µερικούς πολεµιστές απ’τον 

στρατό –όχι παραπάνω από είκοσι. Θα µπορούσα;» 

  «Ποιος ο λόγος;» Η ∆ήνκα συνοφρυώθηκε, παραξενεµένη. 

  «Ο πατέρας της Τάθβιλ µένει εδώ κοντά, και θα θέλαµε να πάµε 

µέχρι την έπαυλή του, γιατί πιστεύουµε πως ίσως να έχει 

προβλήµατα µε τους Μαγκραθµέλιους.» 

  Μόλις η ∆ήνκα άκουσε το όνοµα της Βαρονέσας, η έκφρασή της 

σκλήρυνε. «Θα πάρετε πολεµιστές απ’το στρατό για τις προσωπικές 

σας υποθέσεις, Σόλµορχ;» απαίτησε, σταυρώνοντας τα χέρια 

µπροστά της. 
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  «Σε παρακαλώ, ∆ήνκα,» είπε εκείνος. «Το θέµα είναι πολύ 

σηµαντικό, και οι στρατιώτες που θα πάρουµε λίγοι, σε σχέση µε το 

πλήθος των µαχητών τούτου του φουσάτου.» 

  Η Βασίλισσα ξεφύσησε. 

  «Για την παλιά µας φιλία;»  

  «Εντάξει. Αλλά όχι παραπάνω από είκοσι,» είπε, κατηγορηµατικά, 

η ∆ήνκα. «Έγινα κατανοητή;» 

  Ο Σόλµορχ ένευσε. «Μάλιστα, Βασίλισσά µου.» 

  «Και να είστε εδώ µε την αυγή, που θα ξεκινήσουµε. Χρειαζόµαστε 

την Τάθβιλ, για να µας οδηγεί µέσα στους λόφους.» 

  «Θα είµαστε εδώ µε την αυγή,» υποσχέθηκε ο Σόλµορχ. «Μην 

σκιάζεστε, Μεγαλειοτάτη.» 

  Και επέστρεψε, µε γρήγορα βήµατα, στην Βαρονέσα και τους 

υπόλοιπους. 

  «Λοιπόν;» ρώτησε η Τάθβιλ. «Τα κατάφερες;» Η έκφραση του 

προσώπου της ήταν ανυπόµονη. 

  «Ναι,» απάντησε ο Σόλµορχ. «Μπορούµε να πάρουµε µαζί µας 

µέχρι και είκοσι στρατιώτες.» 

  «Και εγώ, ασφαλώς, θα σας συντροφεύσω,» δήλωσε ο Μάνκιν. 

  «Μάνκιν, κάποιος πρέπει να µείνει εδώ, για να φυλάει τους 

κατασκόπους,» διαφώνησε ο ευγενής. «Και εσύ κι η Μάερνοµ είστε 

ό,τι χρειαζόµαστε. Όλοι οι άλλοι δεν γνωρίζουν ποιοι, πραγµατικά, 

είναι.» 

  «∆εν υπάρχει λόγος να µας φυλάει κανείς,» είπε η Βόλκρα. «Θα 

έρθουµε µαζί σας.» 

  «Αποκλείεται!» τόνισε ο Σόλµορχ. 

  «Γιατί όχι;» έθεσε το ερώτηµα ο Ήκνορ, που έβλεπε στην 

περίσταση µια καλή ευκαιρία γι’αυτόν και τις συντρόφισσές του να 

ξεφύγουν απ’τα χέρια των Σαραολνιανών. «Όσο πιο πολλοί είµαστε, 

τόσο πιο εύκολα θα µπορούµε ν’αντιµετωπίσουµε τους 

Μαγκραθµέλιους, σε περίπτωση που εµφανιστούν.» 
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  Ο Σόλµορχ µειδίασε, ψυχρά. «Αλήθεια, ε; Εγώ θα έλεγα πως 

επιθυµείτε να έρθετε µήπως και καταφέρετε να µας ξεγλιστρήσετε 

και πάτε στο Άργκανθικ.» 

  Ο Ήκνορ κούνησε το κεφάλι του. «Τσκ, τσκ, τσκ… Πάντα έτσι 

σκέφτεσαι για τους ανθρώπους; ∆εν έχουµε καµια τέτοια πρόθεση, 

σε διαβεβαιώνω.» Στράφηκε στην Τάθβιλ. «Και ειδικά εσένα, 

Βαρονέσα µου.» 

  «Ναι, ναι, ναι, είµαι σίγουρος,» έκανε, ειρωνικά, ο Σόλµορχ. 

«Μάνκιν,» πρόσταξε, «θα µείνεις πίσω να τους φυλάς.» 

  «∆ε µπορώ να το κάνω αυτό, κύριε Σόλµορχ,» δήλωσε εκείνος. «Η 

δουλειά µου είναι να σας προστατεύω. Γιαυτό έφυγα απ’την 

έπαυλη.» 

  «Να πάρει!» µούγκρισε ο ευγενής. «∆ε χρειάζοµαι την προστασία 

σου, Μάνκιν!» 

  «Τη χρειάζεσαι δεν τη χρειάζεσαι, εγώ είµαι υποχρεωµένος να 

σ’ακολουθώ!» επέµεινε ο πολεµιστής. «Θα έρθω.» 

  «Άρα δε µπορείτε παρά να πάρετε κι εµάς,» συµπέρανε η Βόλκρα, 

µ’ένα νικηφόρο χαµόγελο στο πρόσωπό της. 

  Η Τάθβιλ ήθελε να τη γρονθοκοπήσει επιτόπου, για να το κάνει να 

χαθεί, αλλά συγκρατήθηκε. ∆ε φτάνει που γλυκοκοιτούσε έτσι όπως 

γλυκοκοιτούσε τον Σόλµορχ, τώρα τους κορόιδευε κιόλας! 

  «Και θα έρθω κι εγώ,» είπε η Μάερνοµ. «Για να τους προσέχω,» 

πρόσθεσε, ρίχνοντας ένα λοξό βλέµµα στους Αργκανθικιανούς 

κατασκόπους. 

  Η Μίκθαλ κάγχασε, ειρωνικά. 

  Η δυσαρέσκεια του Σόλµορχ ήταν φανερή στην όψη του, αλλά 

είπε: «Αν δε µπορεί να γίνει αλλιώς, θα γίνει έτσι… 

  »Μάνκιν, θα τα πούµε κάποια άλλη στιγµή εµείς.» 

  «Όπως αγαπάτε, κύριε Σόλµορχ,» αποκρίθηκε ο αρχηγός της 

φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ. 
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  Ο ευγενής εκνευρίστηκε από τον ήρεµο τόνο στη φωνή του φίλου 

του. Απάντησε λες και του είχε προτείνει αύριο να πάρουν πρωινό 

µαζί. 

  «Ας συγκεντρώσουµε είκοσι πολεµιστές,» είπε η Τάθβιλ. 

  «Θα το αναλάβω εγώ, Βαρονέσα µου,» δήλωσε ο Μάνκιν. «Πού να 

σας συναντήσω, µαζί µε τους µαχητές;» 

  «∆υτικά του στρατού. Προς τα κει βρίσκεται η έπαυλη του πατέρα 

µου,» εξήγησε εκείνη. 

  «Μάλιστα.» Ο Μάνκιν έφυγε, δίχως καθυστέρηση. 

  «Θα είµαστε εδώ µέχρι την αυγή, υποθέτω…;» είπε ο Σόλµορχ 

στην Τάθβιλ.  

  «Ναι, γιατί;» ρώτησε η Βαρονέσα. 

  «Γιατί έτσι υποσχέθηκα στην ∆ήνκα,» απάντησε ο ευγενής. 

  «Ο πατέρας µου δε µένει µακριά,» είπε η Τάθβιλ, καθώς εκείνη κι 

οι υπόλοιποι βάδιζαν προς τη δυτική µεριά του στρατού, περνώντας 

πλάι από στηµένες σκηνές και από στρατιώτες συγκεντρωµένους 

γύρω από ζωηρές φωτιές. 

  «Αλήθεια, γιατί δεν κατοικεί στο κάστρο της Βαρονίας, παρά εδώ, 

σε τούτη την ερηµιά;» απόρησε ο Σόλµορχ. 

  «Προτιµά να έχει την ηρεµία του,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. «Πολλές 

φορές, του έχω πει να έρθει στο κάστρο, µα δε θέλει. Υποστηρίζει 

πως η διοίκηση της Βαρονίας δεν είναι, πια, γι’αυτόν. ∆εν ξέρω… 

Ίσως νάναι κουρασµένος… Πάντα ήταν λιγάκι περίεργος, βέβαια…» 

  «Τι περίεργος;» 

  «Να, δεν ήταν ιδιαίτερα κοινωνικός… Περνούσε ώρες και ώρες 

στην βιβλιοθήκη του κάστρου–» 

  «Και τον δικαιολογώ,» είπε ο Σόλµορχ. «Έχετε πολύ οργανωµένη 

βιβλιοθήκη εκεί, από µια µατιά που έριξα.» 

  «Ναι. Ο πατέρας µου την έφτιαξε,» τον πληροφόρησε η Τάθβιλ. 

«Κοίτα, ανέκαθεν ήταν… ας πούµε… µελετητής.» 

  «Θα µ’αρέσει να τον γνωρίσω,» είπε ο Σόλµορχ, µ’ένα µειδίαµα. 
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  Σταµάτησαν να βαδίζουν, έχοντας, πλέον, φτάσει στην δυτική άκρη 

του στρατού. 

  «Ορισµένες φορές, δεν καταλαβαίνεις τι είναι αυτά που σου λέει,» 

τον προειδοποίησε η Τάθβιλ. «Μιλάει περίεργα.» 

  «Πού ξέρεις; ίσως να µπορέσω να τον καταλάβω εγώ,» αποκρίθηκε 

ο Σόλµορχ. 

  «Τότε, θα είσαι από τους λίγους ανθρώπους που τον 

καταλαβαίνουν.» 

  «Ποιο είναι τ’όνοµά του;» 

  «Ζάρβηµ.» 

  «Είναι ο Ζάρβηµ;» 

  «Τι εννοείς ‘ο Ζάρβηµ’;» 

  «Αυτός που έχει γράψει ‘Τα Παράξενα και Θαυµαστά Πράγµατα της 

Φύσης’;» 

  «Ναι,» είπε η Τάθβιλ. «Είναι τόσο γνωστό το έργο του;» 

  «Είναι γνωστό σ’όσους διαβάζουν,» τόνισε ο Σόλµορχ. 

«Εξαιρετικό βιβλίο. ∆εν τόχεις διαβάσει;» 

  «Όχι,» παραδέχτηκε η Τάθβιλ, δείχνοντας λίγο ντροπιασµένη που 

δεν είχε διαβάσει το βιβλίο του πατέρα της. 

  «Μπορεί και να µην το καταλάβαινες, γιατί είναι παράξενα 

γραµµένο,» της είπε ο Σόλµορχ. «Ξέρεις, τουλάχιστον, για τι 

µιλάει;» 

  «…Για τη Φύση, υποθέτω…;» Η Τάθβιλ κοκκίνισε. 

  «Όχι για τη Φύση, ακριβώς,» διευκρίνισε ο Σόλµορχ·  «µιλάει για το 

πώς µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει τα δώρα της Φύσης: Μιλάει 

για βότανα, για τις ιδιότητες σπάνιων φυτών, για µεταλλεύµατα. Ο 

πατέρας σου είναι ιδιοφυΐα, Τάθβιλ!» 

  «…∆εν το ήξερα…» είπε, αδύναµα, η Βαρονέσα. «Ίσως γιαυτό 

νάναι τόσο περίεργος…» πρόσθεσε, µε πιο δυνατή φωνή. Ας µην 

έκανε σαν παιδάκι που, ξαφνικά, του έλεγαν πως ο πατέρας του ήταν 

σπουδαίος, ενώ πριν δεν το γνώριζε. 
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  «Ανυποµονώ περισσότερο να τον γνωρίσω!» Ο Σόλµορχ είχε, 

τώρα, ένα χαµόγελο ως τ’αφτιά. «Λες νάχει και κάνα άλλο του 

βιβλίο, για να διαβάσω; Σπάνια βρίσκεις έργα του.» 

  «Ναι, ε; Εεε… Λοιπόν, µπορεί να έχει κάτι να σου δώσει, 

πιστεύω,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. «Θα τον ρωτήσουµε.» 

  «Τι κάνει ο Μάνκιν, τόση ώρα;» Ο Σόλµορχ κοίταξε τριγύρω, και 

είδε τον αρχηγό της έπαυλής του να έρχεται, έφιππος, µαζί µε είκοσι, 

επίσης έφιππους πολεµιστές. 

  «Γιατί δεν έχετε άλογα, Βαρονέσα µου;» ρώτησε την Τάθβιλ. 

  «Πηγαίνω να φέρω τα άτια σας,» δήλωσε η Μάερνοµ. Και, 

σύντοµα, επέστρεψε µε τα ζώα, πάνω σε ένα απ’τα οποία καθόταν. 

  Η Τάθβιλ, ο Σόλµορχ και οι τρεις Αργκανθικιανοί κατάσκοποι 

καβαλίκεψαν. 

  «Γιατί δε µου είχες πει ότι πατέρας σου είναι ο Ζάρβηµ;» ρώτησε ο 

ευγενής τη Βαρονέσα. 

  Εκείνη ανασήκωσε τους ώµους της. «∆εν πίστευα ότι θα ήταν τόσο 

σηµαντικό για σένα.» 

  «Σ’αρέσουν τα βιβλία, Σόλµορχ;» είπε η Βόλκρα. «Ίσως θάπρεπε 

να έρθεις στο Άργκανθικ, κάποια στιγµή. Είναι ένα πολύ πιο 

πολιτισµένο βασίλειο από το Σαραόλν. Και θα µπορούσα να σε 

ξεναγήσω.» Μειδίασε, στραβά. 

  «∆ε χρειάζεται ξενάγηση!» πετάχτηκε, αµέσως, η Τάθβιλ, προτού 

προλάβει να µιλήσει ο ευγενής. «Ούτε χρειάζεται να πάει στο 

Άργκανθικ!» 

  «∆εν είναι αυτή δική του απόφαση, Βαρονέσα µου, και όχι δική 

σου;» αποκρίθηκε η Βόλκρα, µ’ένα κοροϊδευτικό χαµόγελο. Ο 

Ήκνορ την αγριοκοίταξε, αλλά εκείνη δεν του έδωσε σηµασία. 

  Η Τάθβιλ ήταν έτοιµη ν’ανταπαντήσει, αλλά ο Σόλµορχ µίλησε 

πρώτος αυτή τη φορά: 

  «Σ’ευχαριστώ για την πρόταση, Βόλκρα,» είπε, ευγενικά. «Πιθανώς 

να περάσω, κάποτε, από το Άργκανθικ.» 
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  «Κάντο σύντοµα,» αποκρίθηκε η κατάσκοπος, κλείνοντάς του το 

µάτι. 

  Η Τάθβιλ µόνο καπνούς που δεν έβγαζε απ’τα ρουθούνια·  το ίδιο κι 

ο Ήκνορ. Η Βαρονέσα τράβηξε το άλογο του Σόλµορχ κοντά της, 

παίρνοντάς τον λίγο πιο µακριά απ’τους υπόλοιπους. Παροµοίως 

έδρασε και ο Αργκανθικιανός µε τη Βόλκρα. 

  «Πώς την αφήνεις να σου µιλά έτσι;» απαίτησε η Τάθβιλ, όταν 

ήταν βέβαιη ότι κανείς δεν τους άκουγε. 

  «Ηρέµησε, σε παρακαλώ,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Απλά, 

ευγενικός ήµουν. ∆εν είπα ότι θα φύγω να πάω στο Άργκανθικ, για 

να διαβάσω βιβλία!» 

  «Είµαι σίγουρη πως η Βόλκρα δεν έχει µόνο τα βιβλία στο µυαλό 

της,» τόνισε η Βαρονέσα. «Εκτός κι αν ‘τη βρίσκει’ στις 

βιβλιοθήκες!…» 

  Ο Σόλµορχ δε µπόρεσε παρά να γελάσει. «Τάθβιλ… Είναι φυσικό 

να µου κάνει τέτοιες προτάσεις·  όλες οι γυναίκες το ίδιο παθαίνουν 

µε µένα…» 

  «Παλιοεγωίσταρε!» φώναξε η Τάθβιλ. «Ποιος νοµίζεις ότι είσαι; Ο 

Βασιληάς Λόρκνορ;» (Μονάρχης του Σαραόλν, γνωστός για την 

οµορφιά του.) «Ούτε καν τον πλησιάζεις! Τον έχεις δει ποτέ σου πώς 

ήταν; Ήταν ένας πανέµορφος άντρας…» Η Βαρονέσα ήθελε τόσο να 

τον κάνει να ζηλέψει. 

  «Εντάξει, εγώ δεν είµαι ξανθός!» είπε ο Σόλµορχ. 

  «Να! Αυτό είναι το πρόβληµά σου. Ενώ ο Βασιληάς Λόρκνορ είχε 

τόσο όµορφα ξανθά µαλλιά–» 

  Ο Σόλµορχ ξαναγέλασε. 

  «Γιατί γελάς; Παλιοεγωιστή!» γρύλισε η Βαρονέσα. 

  «Τάθβιλ… Ο Βασιληάς Λόρκνορ δεν ήταν ξανθός…» 

  Εκείνη συνοφρυώθηκε. «Και τι ήταν; Εσύ δεν είπες ότι–» 

  «Μελαχρινός ήταν, Τάθβιλ,» τόνισε ο Σόλµορχ, ακόµα γελώντας. 

«Σαν εµένα –γιαυτό ήταν και τόσο όµορφος!» 



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

591 

  «Επίτηδες είπες ότι ήταν ξανθός, ε;» Η Βαρονέσα είχε γίνει 

κατακόκκινη από θυµό. «Τα Πνεύµατα να σε πάρουν, Σόλµορχ!» 

Έκανε να φύγει από κοντά του, αλλά ο ευγενής άρπαξε τ’άτι της 

απ’τα γκέµια, σταµατώντας την. 

  Η Τάθβιλ κοπάνησε τον καρπό του, όµως εκείνος δεν τ’άφησε. 

«Μην θυµώνεις,» της είπε, µε σοβαρό ύφος. «Πλάκα έκανα µόνο. 

Και, όσον αφορά την Βόλκρα, δεν µου αρέσει.» 

  «Ψεύτη!» τον κατηγόρησε η Τάθβιλ. «Είναι πολύ όµορφη.» 

  «Το ξέρω. Αλλά δε µου αρέσει. Εντάξει, Τάθβιλ; Προτιµώ εσένα.» 

Έφερε τ’άτι του πλάι στο δικό της και, περνώντας το χέρι του πίσω 

απ’το λαιµό της, φίλησε τα χείλη της. 

  «Το παίρνω αυτό ως συγγνώµη,» είπε η Βαρονέσα. 

  «Πάρτο όπως πιστεύεις,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

  Πήγαν κοντά στους άλλους, πάλι. Ο Ήκνορ και η Βόλκρα είχαν, 

επίσης, επιστρέψει. Ο πρώτος ήταν ακόµα θυµωµένος, και κοιτούσε 

µε στενεµένα µάτια τον ευγενή της οικογένειας Έχµελθ. 

  Τώρα, ίππευαν µέσα σε ένα αραιό δάσος και πάνω σε λόφους: µια 

ταξίδευαν σε ανηφόρα, µια σε κατηφόρα. Το σκοτάδι µπορούσε να 

αποδειχτεί πολύ παραπλανητικό εδώ πέρα, και η Μάερνοµ κοιτούσε 

γύρω της ανήσυχα, µην τυχόν κρύβονταν Μαγκραθµέλιοι πίσω από 

τις φυλλωσιές. Παρατήρησε πως και ο Μάνκιν πλάι της έκανε 

ακριβώς το ίδιο. 

  «Είσαι πολλά χρόνια στο επάγγελµα, κοπελιά;» τη ρώτησε, σε 

κάποια στιγµή. 

  «Έξι,» απάντησε εκείνη. «Στα δυτικά σύνορα, κυρίως.» 

  «Άγριο µέρος, τα δυτικά σύνορα,» είπε ο Μάνκιν. «Μπράβο σου 

που άντεξες τόσο εκεί.» 

  «Σ’ευχαριστώ. Εσύ πόσα χρόνια είσαι στο επάγγελµα;» 

  «∆έκα χρόνια βρίσκοµαι στην έπαυλη των Έχµελθ. Και έχω κάνει 

και τρία χρόνια ως πλανόδιος µισθοφόρος.» 

  «Έχεις δει Μαγκραθµέλιους σε τούτα τα µέρη;» ρώτησε η 

Μάερνοµ. 
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  «Έχω πολεµήσει Μαγκραθµέλιους σε τούτα τα µέρη,» διευκρίνισε 

ο Μάνκιν. «Και, µάλιστα, δαιµονογυναίκες της Μαύρης Αυγής.» 

  «Ο Τόλριν µού είπε για την Μαύρη Αυγή. Επικίνδυνες φόνισσες.» 

  Ο Μάνκιν έγνεψε καταφατικά. «Ποιος είναι ο Τόλριν;» ρώτησε, 

ύστερα. 

  «Ο αγγελιαφόρος που έστειλε η Βαρονέσα στον ∆ούκα της 

Χάργκοχ.» 

  «Α, ναι… Τον ξέρεις;» 

  Η Μάερνοµ επικέντρωσε το βλέµµα της στα χαλινάρια που 

κρατούσε. «Τον αγαπώ. Ελπίζω νάναι καλά… Τα µέρη εδώ 

είν’επικίνδυνα.» 

  «Καλά θα είναι,» της είπε ο Μάνκιν. «Απ’ό,τι κατάλαβα ξέρει τι 

δουλειά του. Και µη νοµίζεις πως η δουλειά του αγγελιαφόρου είναι 

µόνο να µεταφέρει µηνύµατα·  είναι και να γνωρίζει πώς ν’αποφεύγει 

τους κινδύνους, όταν διανύει αποστάσεις.» 

  «Ναι, Μάνκιν… Αλλά οι Μαγκραθµέλιοι…;» 

  «Μπορεί να τα βγάλει πέρα µε τους Μαγκραθµέλιους, Μάερνοµ. 

∆ε θα ήθελε να ανησυχείς γι’αυτόν. Θα δεις που, όταν 

συναντήσουµε το στρατό του ∆ούκα Σάλβινρ, θα είναι µαζί τους.» 

  «Τάθβιλ»–ο Σόλµορχ έριχνε κλεφτές µατιές γύρω τους–,«σίγουρα, 

πάµε καλά;…» 

  «Ναι,» απάντησε η Βαρονέσα. «Τον ξέρω το δρόµο.» 

  «Πόσο καιρό έχεις να επισκεφτείς τον πατέρα σου;» 

  «…Πέντε µήνες, νοµίζω. Μη φοβάσαι –δε χανόµαστε.» 

  «∆ηλαδή, να µην αρχίσω να παρακαλώ τα Πνεύµατα να 

φρεσκάρουν τη µνήµη σου…» 

  «Όχι ακόµα, αγάπη µου.» 

  Ύστερα από καµια ώρα, αντίκρισαν φώτα πίσω απ’τα δέντρα, και, 

µετά, µια έπαυλη –µπροστά από την είσοδο του κήπου της οποίας 

διεξαγόταν µάχη! Καµια ντουζίνα οπλισµένοι άντρες και γυναίκες 

εναντίον µαυροντυµένων φιγούρων µε κουκούλες. 

  «Μαγκραθµέλιοι!» φώναξε η Τάθβιλ. 
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  «Στα όπλα!» αντήχησε η φωνή του Μάνκιν, µέσα στη νύχτα. 

«Έφοδος!» Ξεθηκαρώνοντας το σπαθί του και υψώνοντας το πάνω 

απ’το κεφάλι, όρµησε καταπάνω στις σκοτεινές µορφές, µε την 

Μάερνοµ πλάι του·  το λεπίδι της άστραφτε στο φως των φεγγαριών. 

  Οι είκοσι µαχητές του στρατού της ∆ήνκα τούς ακολούθησαν. Η 

Τάθβιλ, ο Σόλµορχ και οι τρεις Αργκανθικιανοί κατάσκοποι έµειναν 

πίσω. 

  Ο ευγενής κούνησε το κεφάλι του. «Ό,τι κι αν κάνουµε, δεν 

γλιτώνουµε την αιµατοχυσία…» 

  Μέχρι να φτάσουν εκεί όπου γινόταν η µάχη, αυτή είχε, πλέον, 

τελειώσει, καθότι οι δαιµονάνθρωποι ήταν λίγοι, και οι εχθροί τους 

τους είχαν κυκλώσει. 

  «Σας ευχαριστούµε,» είπε µια πολεµίστρια απ’τη φρουρά της 

έπαυλης, σκουπίζοντας το σπαθί της απ’το αίµα και θηκαρώνοντάς 

το. «Ήρθατε πάνω στην ώρα, θα όφειλα να οµολογήσω. Ονοµάζοµαι 

Σόλρα, αρχηγός της φρουράς της έπαυλης του Άρχοντα και πρώην-

Βαρόνου Ζάρβηµ. Εσείς ποιοι είστε;» Η γυναίκα ήταν µετρίου 

αναστήµατος, µε µαύρα, σγουρά, µακριά µαλλιά·  το µισό κράνος της 

ήταν σπασµένο, αναµφίβολα, από το χτύπηµα κάποιου 

δαιµονανθρώπου. 

  «Είµαι ο Μάνκιν, αρχηγός της φρουράς της έπαυλης της ευγενικής 

οικογένειας Έχµελθ.» Ο άντρας έκλινε το κεφάλι του σε χαιρετισµό. 

«Κι απο δώ ο Σόλµορχ, ο κύριός µου.» 

  Η Σόλρα έστρεψε το βλέµµα της. «Χαίρετε, κύριε Σόλµορχ, και 

καλωσορίσατε στην έπαυλη του Άρχοντα και πρώην-Βαρόνου 

Ζάρβηµ.» 

  «Η ευχαρίστηση είναι όλη δική µου, καλή µου κυρία,» αποκρίθηκε 

ο Σόλµορχ, µε το γοητευτικό του χαµόγελο. 

  Το βλέµµα της Σόλρα έπεσε στην καστανοµάλλα γυναίκα πλάι 

στον ευγενή. «Βαρονέσα Τάθβιλ! Εσείς εδώ;» 
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  Η Τάθβιλ αφίππευσε. «Γεια σου, Σόλρα. Ήρθα να επισκεφτώ τον 

πατέρα µου, γιατί φοβήθηκα πως ίσως να έχει προβλήµατα µε τους 

Μαγκραθµέλιους σε τούτες τις περιοχές.» 

  «Πράγµατι, έχουµε προβλήµατα, Βαρονέσα µου. Όχι, όµως, πολύ 

καιρό, ευτυχώς: δυο-τρεις µέρες. Έρχονται και κάνουν επιθέσεις 

στην έπαυλη. 

  »Αλλά, παρακαλώ, περάστε. Θα φροντίσουµε για τα άτια σας και 

θα σας δώσουµε δωµάτια. Εσείς, Βαρονέσα µου, ελάτε µαζί µου, να 

δείτε τον πατέρα σας και να µιλήσετε.» 

  «Μπορώ να έρθω κι εγώ;» ρώτησε, αµέσως, ο Σόλµορχ. 

  «Ευχαρίστως, κύριε,» αποκρίθηκε η Σόλρα. «Και όποιος άλλος 

επιθυµεί µπορεί, επίσης, να έρθει.» Η αρχηγός της φρουράς της 

έπαυλης άρχισε να βαδίζει. 

  Πίσω της πήγαν η Τάθβιλ, ο Σόλµορχ, οι τρεις Αργκανθικιανοί, και 

ο Μάνκιν κι η Μάερνοµ, που πρόσεχαν τους τελευταίους. Πέρασαν 

από έναν όχι ιδιαίτερα µεγάλο κήπο και µπήκαν σε ένα σαλόνι, 

στολισµένο µε πίνακες, αγάλµατα και ταπετσαρίες. Ένα µάλλινο 

χαλί απλωνόταν στο πάτωµα. Ένα πολύφωτο κρεµόταν από το 

ταβάνι, αλλά δεν ήταν αναµµένο. Αναµµένα ήταν τα δύο τζάκια του 

χώρου·  και µπροστά στο ένα απ’αυτά καθόταν σε µια καρέκλα 

κάποιος, έχοντάς τους γυρισµένη την πλάτη·  πάντως, σίγουρα, 

κάπνιζε πίπα. 

  «Άρχοντά µου.» Η Σόλρα έκανε µια µικρή υπόκλιση. «Η κόρη σας 

είναι εδώ.» 

  «Τάθβιλ,» ακούστηκε η φωνή ενός ηλικιωµένου άντρα. Και αυτός 

που καθόταν στην πολυθρόνα σηκώθηκε και στράφηκε στη µεριά 

τους. Φορούσε µια φαρδιά, µάλλινη ρόµπα και είχε µακριά µαλλιά 

και γένια, άσπρα ή γκρίζα: καθώς η πλάτη του ήταν, τώρα, 

γυρισµένη στο τζάκι κανείς δε µπορούσε να πει µε σιγουριά (εκτός 

απ’την Βαρονέσα, που τον γνώριζε). «Ήρθες να δεις τον γέρο σου;» 

Χαµογέλασε, βγάζοντας την πίπα απ’το στόµα του. Άνοιξε τα χέρια 

του. «Μια αγκαλίτσα;» 
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  Η Τάθβιλ µειδίασε·  πλησίασε και αγκάλιασε τον πατέρα της. Η 

αγκαλιά του, όπως πάντα, ήταν ζεστή, και η Βαρονέσα έκλεισε τα 

µάτια της για λίγο. 

  «Πώς είσαι, µπαµπά;» ρώτησε, µετά. 

  «Καλά, καλά…» αποκρίθηκε εκείνος. «Χαίροµαι που σε βλέπω.» 

  «Κι εγώ, µπαµπά.» 

  «Ποιοι είναι οι κύριοι και οι κυρίες µαζί σου;» ρώτησε ο Ζάρβηµ. 

  Η Τάθβιλ χαµογέλασε. «Φυσικά! Ξέχασα να σ’τους συστήσω. 

  »Ο Σόλµορχ. Ο Μάνκιν. Η Μάερνοµ. Ο Ήκνορ, η Βόλκρα και η 

Μίκθαλ. Απο δώ ο πατέρας µου, Ζάρβηµ.» 

  Ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ υποκλίθηκε. «Θαυµαστής σας, 

Άρχοντά µου. Έχω διαβάσει το βιβλίο σας, ‘Τα Παράξενα και 

Θαυµαστά Πράγµατα της Φύσης’. Το βρήκα καταπληκτικό!» 

  «Χαίροµαι,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ, µ’ένα ζεστό χαµόγελο. Ζύγωσε 

τον Σόλµορχ και έσφιξε το χέρι του. (Τελικά, τα γένια και τα µαλλιά 

του ήταν λευκά.) «Πρέπει να είσαι απ’τους ανθρώπους που 

διαβάζουν πολύ, νέε µου. Τα βιβλία µου είναι κάπως… δυσεύρετα.» 

  «∆ιαβάζω όσο περισσότερο µπορώ, Άρχοντά µου,» είπε ο Σόλµορχ. 

  «Και πολύ καλά κάνεις,» συµφώνησε ο Ζάρβηµ. «Όµως, κάποιες 

φορές, το διάβασµα από µόνο του δε φτάνει.» 

  «Τι εννοείτε, Άρχοντά µου;» 

  «Θα τα συζητήσουµε µετά, νέε µου,» υποσχέθηκε ο γέροντας. 

«Και, σε παρακαλώ, όχι ‘Άρχοντά µου’. Κι εσύ από ευγενική 

οικογένεια δεν είσαι; ή κάνω λάθος;» 

  «Από την οικογένεια Έχµελθ, αν µας έχετε ακουστά.» 

  «∆υστυχώς, όχι. Πάντως, χαίροµαι να γνωρίζω φιλοµαθείς 

ανθρώπους. Σ’αρέσει η τέχνη κιόλας;» 

  «Ασφαλώς,» είπε ο Σόλµορχ. 

  «Τάθβιλ.» Ο Ζάρβηµ στράφηκε στην κόρη του. «Αυτός είναι 

άνθρωπος για να παντρευτείς.» 

  Η Βαρονέσα κοκκίνισε. «…µπαµπά!…» 
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  Ο Ζάρβηµ αναστέναξε, κουνώντας το κεφάλι του. «Βλέπεις;» είπε 

στον Σόλµορχ. «Πάντα έτσι κάνει, όταν της προτείνω να µοιραστεί 

τη Βαρονία της µε κάποιον…» 

  Η Τάθβιλ κοκκίνισε ακόµα περισσότερο. «…µπαµπά!…» έτριξε τα 

δόντια της. 

  Ο Σόλµορχ προσπάθησε να συγκρατηθεί και να µη γελάσει. «Θα 

βρεθεί ο κατάλληλος, Άρχοντά µου·  µην ανησυχείτε.» 

  «Είσαι αδιόρθωτος, νέε µου. Είπαµε: όχι ‘Άρχοντά µου’,» τόνισε ο 

Ζάρβηµ. «Τώρα. Πεινάτε, φίλοι µου;» 

  «Αρκετά,» παραδέχτηκε ο Ήκνορ. 

  «Τότε… Σόλρα, πρόσταξε να ετοιµαστεί τραπέζι για τους 

φιλοξενούµενούς µας.» 

  «Έχουν έρθει και είκοσι πολεµιστές µαζί τους, Άρχοντά µου. Να 

προστάξω να ετοιµαστεί φαγητό και γι’αυτούς;» 

  «Ασφαλώς, καλή µου.» 

  Η πολεµίστρια έφυγε απ’το δωµάτιο, µε µια µικρή υπόκλιση. 

  «Παρακαλώ, καθίστε, µέχρι να ετοιµαστεί το γεύµα µας,» 

προέτρεψε τους υπόλοιπους ο Ζάρβηµ, κι αυτοί πήραν θέση στις 

πολυθρόνες και στον καναπέ. Ο ίδιος κάθισε στην πολυθρόνα 

µπροστά στο τζάκι, ανάβοντας, πάλι, την πίπα του και συνεχίζοντας 

να καπνίζει. «Λοιπόν, τι σας φέρνει εδώ; –και µάλιστα µε τόσους 

πολεµιστές.» 

  Η Τάθβιλ τού εξήγησε τι συνέβαινε µε το στρατό της ∆ήνκα. 

  «∆εν είχα ακούσει ούτε για την απαγωγή της Πριγκίπισσας, ούτε 

για την αναχώρηση του Βασιληά, ούτε για τον πιθανό πόλεµο µε το 

Άργκανθικ,» παραδέχτηκε ο Ζάρβηµ. «Ίσως, τελικά, να βρίσκοµαι 

πολύ αποµακρυσµένος απ’τον κόσµο εδώ πέρα…» 

  «Πατέρα, σου έχω πει–» άρχισε η Βαρονέσα. 

  «–να έρθεις στο κάστρο. Το ξέρω,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. «Αλλά 

εδώ φρονώ πως είναι καλύτερα για µένα.» 
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  «Όπως νοµίζεις, µπαµπά,» είπε η Τάθβιλ. «Και µε συγχωρείς που 

φέρνω Αργκανθικιανούς στην έπαυλή σου.» Λοξοκοίταξε τους τρεις 

κατασκόπους. 

  Ο Ζάρβηµ µειδίασε. «Αργκανθικιανοί. Σαραολνιανοί. Ποια είναι η 

διαφορά; Η µόνη διαφορά είναι εδώ.» Ακούµπησε το δάχτυλο στον 

κρόταφό του. «Στο νου µας. Ένας καλός µου φίλος ήταν 

Αργκανθικιανός πραµατευτής. Έφερνε κάτι καταπληκτικά βιβλία, 

νεαρέ µου,» είπε στον Σόλµορχ. «Τον λέγανε Βούρτνοχ. Αλλά, 

τώρα, είναι νεκρός. Ήταν πολύ µεγαλύτερος από µένα.» Φύσηξε 

καπνό απ’τα ρουθούνια του. 

  Μια υπηρέτρια µπήκε στο σαλόνι, υποκλινόµενη. «Το γεύµα σας 

είναι έτοιµο, Άρχοντά µου.» 

  «Σ’ευχαριστώ, Μέµνα,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. Σηκώθηκε απ’την 

καρέκλα του. «Παρακαλώ, φίλοι µου, ελάτε µαζί µου.» 

  Ο Σόλµορχ κι οι άλλοι τον ακολούθησαν σε µια µεγάλη 

τραπεζαρία, όπου κάθισαν γύρω από ένα µακρόστενο τραπέζι, πάνω 

στο οποίο υπήρχαν µπόλικα φαγητά, µαζί µε κανάτες κρασιού και 

µπίρας. 

  «Η φιλοξενία σας µας σκλαβώνει,» δήλωσε ο ευγενής της 

οικογένειας Έχµελθ. 

  «Ελπίζω µόνο να είναι αρκετά για να χορτάσετε, νέε µου,» 

απάντησε ο Ζάρβηµ. 

  «Παραπάνω από αρκετά, Άρχοντά µου,» τον διαβεβαίωσε ο Ήκνορ, 

κάπως σφιγµένος. 

  «Σ’ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, φίλε µου,» είπε ο Ζάρβηµ. 

«Και, παρακαλώ, να αισθάνεσαι πιο άνετα εδώ·  δεν έχω έχθρα µε 

κανέναν –ούτε µε τους Αργκανθικιανούς.» 

  «Είστε πολύ καλός για τούτο τον κόσµο, Άρχοντά µου,» 

παρατήρησε, καλοπροαίρετα, η Μάερνοµ. 

  «Ίσως αυτός να είν’ο λόγος που δεν πηγαίνω στο κάστρο, όπως 

προτείνει η Τάθβιλ,» χαµογέλασε ο Ζάρβηµ. 
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  «Πατέρα, τι µας συµβουλεύεις να κάνουµε, για να αποφευχθεί ο 

πόλεµος;» ρώτησε η Βαρονέσα, καθώς έτρωγαν. 

  «Τα πάντα,» απάντησε ο Ζάρβηµ. «Τα πάντα για να αποφευχθεί ο 

πόλεµος.» 

  «Η Βασίλισσα είναι αποφασισµένη να πάρει πίσω την κόρη της,» 

τόνισε η Τάθβιλ –«και νοµίζει πως την έχουν οι Αργκανθικιανοί.» 

  «Τότε, ας διαπραγµατευτεί, κάπως, µαζί τους,» είπε ο Ζάρβηµ. 

«∆ιαπραγµατευτείτε εσείς µαζί τους. Υποθέτω πως οι φίλοι σας απο 

δώ»–στράφηκε στον Ήκνορ, τη Βόλκρα και τη Μίκθαλ–«θα 

γνωρίζουν κάποιον άρχοντα από κείνα τα µέρη.» 

  «Φοβάµαι πως µόνο τη ∆ούκισσα Ζέκαλ γνωρίζουµε καλά, 

Άρχοντά µου,» είπε η Βόλκρα. 

  «∆ε χρειάζεται να γνωρίζετε κάποιον καλά. Τι µπορείτε να µας 

πείτε για τον ∆ούκα του ∆ουκάτου Θάλβερκ, το οποίο βρίσκεται 

ακριβώς στ’ανατολικά µας, και, σίγουρα, πρώτα εκεί θα κατευθυνθεί 

η Βασίλισσα;» 

  Οι κατάσκοποι δεν µίλησαν. 

  «Ούτε εσάς, πιστεύω, σας συµφέρει να αρχίσει πόλεµος,» τους 

θύµισε ο Ζάρβηµ. 

  «Ο ∆ούκας του Θάλβερκ έχει αλλάξει, κατ’αρχήν,» είπε ο Ήκνορ. 

«Τώρα, διοικεί ο γιος του Κόβνταθ, ο οποίος ονοµάζεται Βάνρελ.» 

  «Πώς είναι σαν άνθρωπος;» ρώτησε ο Ζάρβηµ. 

  «Όχι ανυποχώρητος, όπως ο πατέρας του,» αποκρίθηκε ο Ήκνορ. 

«Πολύ πιο συζητήσιµος. Τουλάχιστον, έτσι έχω ακούσει, Άρχοντά 

µου.» 

  Ο Ζάρβηµ στράφηκε στην Τάθβιλ. «Να η ευκαιρία σας, κόρη µου: 

Θα µιλήσετε µ’αυτόν το ∆ούκα, θα του εξηγήσετε τι τρέχει, και θα 

τον ρωτήσετε αν όντως οι Αργκανθικιανοί έχουν την Πριγκίπισσα.» 

  «∆εν έχουµε την Πριγκίπισσα,» τόνισε η Μίκθαλ. «∆εν 

απαγάγουµε ανθρώπους από το Σαραόλν.» 
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  «Ίσως εσείς να µην ξέρετε ότι έχετε την Πριγκίπισσα,» της είπε ο 

Ζάρβηµ. «Τούτο, βέβαια, κοπελιά, δε σηµαίνει πως εγώ, προσωπικά, 

πιστεύω ότι την έχετε απαγάγει.»  

  «Θα µιλήσω µε τον ∆ούκα Βάνρελ,» κατέληξε η Τάθβιλ. «Θα 

προσπαθήσω ν’αποτρέψω τον πόλεµο. Το πρόβληµα είναι πώς 

πείθουµε τη Βασίλισσα να µε αφήσει να του µιλήσω.» Στράφηκε 

στον ευγενή της οικογένειας των Έχµελθ. 

  Εκείνος σήκωσε το χέρι του, προτού η Βαρονέσα προλάβει να πει 

τίποτα. «Ξέρω! ‘Σόλµορχ, θα της ζητήσεις να µου δώσει την άδεια 

να του µιλήσω;’» 

  «Ναι. Θα το κανείς;» 

  «Θα της ζητήσω να µου δώσει την άδεια να του µιλήσω εγώ.» 

  «Μα, Σόλµορχ, εγώ είµαι η Βαρονέσα. Έχω περισσότερο κύρος.» 

  «Κι εγώ ανήκω σε ευγενική οικογένεια.» 

  «Ναι, αλλά–» 

  Ο Ζάρβηµ γέλασε. «Γιατί δεν πάτε κι οι δυο;» 

  «Χµ… Όχι κι άσχηµη ιδέα,» παραδέχτηκε ο Σόλµορχ. 

  «Πράγµατι,» συµφώνησε, ύστερα από µερικά δευτερόλεπτα 

δισταγµού, η Τάθβιλ. 

  «Έχετε άλλα βιβλία σας, εκτός από ‘Τα Παράξενα και Θαυµαστά 

Πράγµατα της Φύσης’, που θα µπορούσα να διαβάσω;» ρώτησε ο 

ευγενής τον πατέρα της Βαρονέσας, µετά από λίγο. 

  «Φυσικά,» αποκρίθηκε εκείνος. «Θα σου δείξω αφού φάµε, νέε 

µου.» 

  «Γιατί τα έργα σας είναι τόσο δυσεύρετα;» είπε ο Σόλµορχ. 

  «Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν να γίνουν 

γνωστά στο ευρύ κοινό,» εξήγησε ο Ζάρβηµ. 

  «Μα, ποιος ο λόγος; Έχετε πολλές γνώσεις.» 

  «Έχω και αντίζηλους, όµως,» είπε ο Ζάρβηµ. «Αρνούµαι να µπω σε 

οποιαδήποτε οργάνωση αλχηµιστών και φυσιολατρών, και µου 

κρατούν κακία γι’αυτό.» 

  «Γιατί δε µπαίνετε;» θέλησε να µάθει ο Σόλµορχ. 
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  «Γιατί όσοι είναι µέλη τους έχουν το µυαλό και το βλέµµα τους 

στενό,» απάντησε ο Ζάρβηµ. «Βλέπουν τον κόσµο από µία οπτική 

γωνία, ενώ εγώ προτιµώ να τον βλέπω από πολλές.» 

  «Ίσως θάπρεπε να κάνετε µια δική σας οργάνωση,» πρότεινε ο 

Σόλµορχ. «Και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά,» βιάστηκε να 

προσθέσει. 

  «Είναι αργά, πλέον. Είµαι πολύ γερός…» Κούνησε το κεφάλι του. 

«Πόσα χρόνια θα ζήσω ακόµα; Πέντε; έξι; δέκα;» Γέλασε, βραχνά. 

  «Μπαµπά, µη λες τέτοια πράγµατα,» είπε η Τάθβιλ. 

  «Είναι η αλήθεια, κόρη µου. Και η αλήθεια –αν και πολλές φορές 

υποκειµενική– δεν κρύβεται.» 

  «Είπατε πως, κάποιες φορές, το διάβασµα από µόνο του δεν φτάνει. 

Τι εννοούσατε, τελικά;» τον ρώτησε ο Σόλµορχ, προσπαθώντας να 

σπάσει την κουβέντα περί θανάτου. 

  «Ότι χρειάζεσαι και τις κατάλληλες εµπειρίες,» διευκρίνισε ο 

Ζάρβηµ. «Πιστεύεις στις ερήµους;» 

  «Φυσικά. Υπάρχουν στη Νότια Γη.» 

  «Και πώς είναι;» 

  «Ατελείωτες εκτάσεις µε άµµο.» 

  «Έτσι λένε τα βιβλία, ε;» 

  Ο Σόλµορχ έγνεψε καταφατικά. «Έτσι δεν είναι; Υπάρχουν και 

πετρώδεις έρηµοι, βέβαια. Όπως λένε, πάλι, τα βιβλία… Η ζέστη και 

στα δύο είδη ερήµων είναι αφόρητη.» 

  «Έχεις, όµως, ποτέ δει έρηµο, στην πραγµατικότητα;» 

  «Όχι.» 

  «Τότε, δεν γνωρίζεις, ουσιαστικά, τίποτα για τις ερήµους. Η 

εµπειρία είναι που ολοκληρώνει τη γνώστη, αυτά που έχεις διαβάσει 

στα βιβλία. 

  »Άµα σου λέγανε τα βιβλία ότι στη Νότια Γη υπάρχουν εκτάσεις 

ολόκληρες µε διαµάντια, θα το πίστευες;» 

  «Σίγουρα, όχι!» 

  «Γιατί όχι, νέε µου;» 
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  «Είναι απίθανο, γιαυτό. Είναι ψεύτικο.» 

  «Πού το ξέρεις; Και πού ξέρεις αν οι έρηµοι υπάρχουν; Αν είχες δει 

τις εκτάσεις µε τα διαµάντια, θα πίστευε στην ύπαρξή τους;» 

  «Ναι.» 

  «Κατάλαβες, λοιπόν; Αυτό που αντικρίζουν τα µάτια σου, αυτό 

είναι αληθινό. Όχι ό,τι γράφουν τα βιβλία. Οπότε, πρόσεχε τι 

διαβάζεις και τι πιστεύεις, νέε µου.» 

  Η Τάθβιλ κοίταξε την µπερδεµένη έκφραση στο πρόσωπο του 

Σόλµορχ. Εγώ του το είπα ότι είναι περίεργος ο µπαµπάς… σκέφτηκε. 

  «Θέλετε να πείτε ότι δεν υπάρχουν έρηµοι;» ρώτησε ο ευγενής. 

  Ο Ζάρβηµ µειδίασε, πλατιά. «Υπάρχουν. Τις έχω δει.» 

  «Πατέρα, έχεις ταξιδέψει στη Νότια Γη;» απόρησε η Τάθβιλ. 

  «Ναι, κόρη µου. Παλιά…» 

  «Υπάρχουν και εκτάσεις µε διαµάντια;» είπε ο Σόλµορχ. 

  Ο Ζάρβηµ γέλασε. «Νοµίζω πως σε µπέρδεψα, νέε µου. Με 

συγχωρείς. Να σου πω την αλήθεια, µήτε εγώ πιστεύω στην ύπαρξη 

εκτάσεων µε διαµάντια. Όµως, άµα τις έβλεπα, θα πίστευα σ’αυτές. 

Ούτε και στις ερήµους πίστευα, στην αρχή.» 

  Όταν τελείωσαν το φαγητό τους, ο πατέρας της Τάθβιλ 

καληνύχτισε τους άλλους και πήρε τον Σόλµορχ µαζί του, για να του 

δείξει τα βιβλία του. Οι Αργκανθικιανοί κατάσκοποι, ο Μάνκιν, η 

Μάερνοµ και η Τάθβιλ οδηγήθηκαν σε δωµάτια από υπηρέτες. Η 

τελευταία ζήτησε να τοποθετηθούν φύλακες µπροστά απ’τις πόρτες 

του Ήκνορ, της Βόλκρα και της Μίκθαλ, καθώς και κάτω απ’τα 

παράθυρά τους, γιατί πίστευε πως ίσως να προσπαθούσαν να 

φύγουν. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Τάθβιλ ήταν ξαπλωµένη στο µεγάλο κρεβάτι µε τις κουρτίνες, 

ντυµένη µε µια µαύρη ρόµπα και κουκουλωµένη µες στα 

σκεπάσµατα. Τώρα, που ξανασκεφτόταν το δείπνο µε τον πατέρα 
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της, είχε την εντύπωση πως οι κατάσκοποι από τον Άργκανθικ ήταν 

πρόθυµοι να συνεργαστούν µαζί τους. Πολύ πιο πρόθυµοι απ’ό,τι 

κανονικά έπρεπε να είναι. Ίσως ο Ζάρβηµ να τους είχε αλλάξει την 

οπτική γωνία απ’την οποία έβλεπαν τα πράγµατα… Ο µπαµπάς 

είναι, συνήθως, καλός σε κάτι τέτοια, συλλογίστηκε η Βαρονέσα. Η 

µαµά πάντα έλεγε ότι δεν κατάλαβε πώς την κατάφερε να τον 

παντρευτεί. 

  Πάντως, η Τάθβιλ δε νόµιζε πως αυτή η Βόλκρα είχε σταµατήσει 

να γλυκοκοιτάζει τον Σόλµορχ. Αν το συνέχιζε, θα αποκάλυπτε στην 

∆ήνκα ότι ήταν Αργκανθικιανή κατάσκοπος, κι ας γινόταν ό,τι 

γινόταν! ∆ε φτάνει που την είχαν γλιτώσει από βέβαιο θάνατο…. 

  Και ο Σόλµορχ: Είναι φυσικό να µου κάνει τέτοιες προτάσεις· όλες 

οι γυναίκες το ίδιο παθαίνουν µε µένα. Τον παλιοεγωίσταρο! Ήταν… 

όµορφος (Αλλιώς, σιγά µην καθόµουν να τον ακούω ακόµα!) –αλλά τι 

νόµιζε ότι ήταν, τέλος πάντων; Θα του έδειχνε! 

  Η πόρτα άνοιξε και ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ µπήκε, 

κρατώντας δύο µεγάλα βιβλία παραµάσκαλα κι άλλα τρία στα χέρια. 

Έκλεισε, µε το πόδι. 

  «Νόµιζα ότι θα διανυκτέρευες στη βιβλιοθήκη του µπαµπά…» του 

έκανε η Τάθβιλ, κοιτάζοντάς τον µέσα απ’την κουβέρτα στην οποία 

ήταν τυλιγµένη. 

  Ο Σόλµορχ άφησε τα βιβλία πάνω στο γραφείο του δωµατίου. 

Κάθισε στην καρέκλα και έβγαλε τις µπότες του. «Είπα να 

διανυκτερεύσω εδώ.» 

  «Εγκρίνω την επιλογή σου,» µειδίασε η Τάθβιλ. Γλίστρησε έξω 

απ’τα σκεπάσµατα και τον πλησίασε, µε σβέλτα βήµατα, παίρνοντας 

το πρόσωπό του στα χέρια της και φιλώντας τα χείλη του. 

  «Τάθβιλ, δεν εννοούσα αυτό,» είπε ο Σόλµορχ. «Θέλω να διαβάσω 

ό,τι προλαβαίνω από τούτα τα βιβλία·  είναι σπάνια, και ο πατέρας 

σου δεν έχει αντίγραφα.» 

  «Έλα τώρα·  τα διαβάζεις άλλη φορά…» Η Βαρονέσα άρχισε να 

ξεκουµπώνει το πουκάµισό του. 
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  «Τάθβιλ!» Ο Σόλµορχ τη σταµάτησε, πιάνοντας τους καρπούς της. 

«∆εν ξέρω αν θα υπάρξει άλλη φορά. Άσε µε να διαβάσω. Μην 

ξεχνάς ότι µε την αυγή πρέπει νάχουµε επιστρέψει στο στρατόπεδο. 

Κοιµήσου.» 

  Η δυσαρέσκεια ήταν φανερή στο πρόσωπο της Βαρονέσας, που του 

γύρισε την πλάτη και βούτηξε στο κρεβάτι, για να κουκουλωθεί, 

πάλι, µες στην κουβέρτα. 

  Ο Σόλµορχ άρχισε να διαβάζει στο φως των κεριών. Του έµοιαζε 

σαν όνειρο να µελετά τούτα τα παλιά, κιτρινισµένα βιβλία µε τις 

σηµειώσεις επάνω. Ο Άρχοντας Ζάρβηµ ήταν καταπληκτικός 

άνθρωπος. 

  Σε λίγο, άκουσε µια αναταραχή στα σκεπάσµατα του κρεβατιού 

πίσω του και τη φωνή της Τάθβιλ: «∆εν είσαι τόσο όµορφος όσο 

νοµίζεις, Σόλµορχ!» Ύστερα, ησυχία. 

  Ο ευγενής ξεφύσησε, και συνέχισε να διαβάζει. 

 

Το Ρόµνικ φυτρώνει, ως επί το πλείστον, κοντά σε µικρές 

ρεµατιές. Τα φύλλα του είναι οβάλ σχήµατος, πράσινα µε 

πινελιές κίτρινου. Ο µίσχος είναι 15 εκατοστών (πιθανότητα 

80%) ή 21 εκατοστών (πιθανότητα 20%). (Για τις πιθανότητες 

δεν µπορώ να είµαι απολύτως βέβαιος· πάντως, τα δείγµατα 

εκεί µε οδηγούν.) Ο ύπερος είναι χρώµατος ανοιχτού-

γαλάζιου· αλλά, κάποιες φορές (15%), τον συναντούµε και σε– 

 

  «Κι άµα αυτή η ηλίθια, ξανθιά Αργκανθικιανή σού ξαναπροτείνει 

να πας στο Βασίλειό της, θα της βγάλω τα µάτια και θα τα καρφώσω 

στο στήθος σου!» 

  Ο Σόλµορχ αναστέναξε βαριά, και στράφηκε στο κρεβάτι µε τις 

κουρτίνες. «Τάθβιλ, γιατί δε µ’αφήνεις να διαβάσω;» 

  «Έτσι!» 

  «Κοιµήσου·  αλλιώς αύριο δε θα µπορείς να σηκωθείς.» 

  Η Βαρονέσα µούγκρισε, όµως δεν τον ξαναδιέκοψε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο 

Ανιχνευτές 
 

 

ιονίζει, να πάρει!» 

  Αυτά ήταν τα λόγια που έκαναν την Τάθβιλ να σαλέψει 

µέσα στη ζεστή κουβέρτα. Ανασηκώθηκε, στηριζόµενη στον 

ένα της αγκώνα, και, αµέσως, αισθάνθηκε την παγωνιά. Έριξε µια 

µατιά στο δωµάτιο, και µπροστά στο παράθυρο αντίκρισε τον 

Σόλµορχ. Έξω, πράγµατι, φαινόταν να χιονίζει, καθώς δυνατός 

αέρας φυσούσε, µέσα στη νύχτα. 

  «Τι ώρα είναι;» 

  Ο ευγενής αναπήδησε και στράφηκε στο µέρος της. «Ξύπνησες,» 

παρατήρησε. «Καλύτερα, γιατί θα σε ξυπνούσα, ούτως ή άλλως. 

Είναι ώρα να φεύγουµε. Σε δυο-τρεις ώρες θάναι αυγή, και πρέπει, 

ως τότε, νάµαστε στο στρατό της ∆ήνκα.» 

  «Τα Πνεύµατα να πάρουν τη ∆ήνκα, το στρατό της κι αυτή την 

καταραµένη χιονοθύελλα…!» µούγκρισε η Τάθβιλ, καθώς 

σηκωνόταν απ’το κρεβάτι κι έβγαζε τη µαύρη ρόµπα από πάνω της, 

αφήνοντάς τη να πέσει στο έδαφος·  πάραυτα, άρχισε να ντύνεται –το 

κρύο ήταν τσουχτερό. «Σταµάτα να µε κοιτάς έτσι!» είπε στον 

Σόλµορχ. 

  Ο ευγενής µειδίασε. «∆ε µπορώ ν’αντισταθώ…» 

  «Μπορούσες ν’αντισταθείς, όµως, χτες βράδυ, ε;» Η Τάθβιλ 

συνέχισε να βάζει τα ρούχα της γρήγορα. 

  «Τα βιβλία έφταιγαν,» εξήγησε ο Σόλµορχ. 

  Η Τάθβιλ µιµήθηκε τη φωνή του, στραβώνοντας το στόµα της: 

«‘Τα βιβλία έφταιγαν’…» Ύστερα, ρώτησε: «Ο Μάνκιν κι οι 

υπόλοιποι είναι έτοιµοι;» 

X
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  «Ναι,» απάντησε ο Σόλµορχ. «Ήρθε πριν λίγο και µου είπε να 

ετοιµαστούµε κι εµείς.» Έριξε την κάπα του στους ώµους και την 

έδεσε γύρω απ’το λαιµό του. 

  Η Τάθβιλ τελείωσε µε το ντύσιµο και χτένισε, βιαστικά, τα µαλλιά 

της µπροστά στον καθρέφτη του δωµατίου. Τέλος, φόρεσε κι εκείνη 

την κάπα της. «Πάµε.» 

  Ο Σόλµορχ άνοιξε την πόρτα και βγήκαν. Στο σαλόνι όπου είχαν 

δειπνήσει χτες, αντάµωσαν τους Αργκανθικιανούς, τον Μάνκιν και 

τη Μάερνοµ. Μαζί τους βρισκόταν ο Ζάρβηµ. 

  Η Τάθβιλ τον αγκάλισε. «Αντίο, µπαµπά. Θα τα ξαναπούµε.» 

  «Πιο σύντοµα ελπίζω,» αποκρίθηκε εκείνος. «Τον ξεχνάς τον γέρο 

σου, τον τελευταίο καιρό.» 

  «Όχι, µπαµπά,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. «Απλά, είχα πολύ δουλειά 

στη Βαρονία. Και ήταν κι αυτός ο στοιχειωµένος δρόµος εδώ κοντά, 

και»–τούτο το είπε ψιθυριστά, για να τ’ακούσει µόνο εκείνος–

«φοβόµουν να πλησιάσω…» 

  «Να προσέχεις,» είπε ο Ζάρβηµ, παίρνοντας το καστανό της κεφάλι 

στις χούφτες του και φιλώντας το µέτωπό της. 

  «Θα προσέχω, µπαµπά,» υποσχέθηκε η Τάθβιλ. 

  «Και µην αφήσεις πόλεµος να ξεσπάσει ανάµεσα στο Σαραόλν και 

στο Άργκανθικ.» 

  «Θα προσπαθήσω, µπαµπά,» είπε η Βαρονέσα. 

  Ο Ζάρβηµ στράφηκε στον ευγενή της οικογένειας Έχµελθ. «Αντίο, 

Σόλµορχ. Ελπίζω να ξανασυναντηθούµε.» 

  Έσφιξαν χέρια. «Κι εγώ, Ζάρβηµ,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Βρήκες ενδιαφέροντα τα βιβλία µου;» 

  «Ασφαλώς. Αυτός είναι κι ένας απ’τους λόγους για τους οποίους θα 

σε ξαναεπισκεφτώ.» 

  «Ωραία, ωραία,» έκανε ο Ζάρβηµ, χτυπώντας τον φιλικά στον ώµο. 

«Και προσπάθησε να καταφέρεις την Τάθβιλ να σε παντρευτεί·  δε 

νοµίζω πως θα βρει κάποιον καλύτερο.» 

  «Μπαµπά!…» έτριξε τα δόντια της, πάλι, η Βαρονέσα. 
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  Ο Ζάρβηµ χαµογέλασε, ενώ ο Σόλµορχ καθάρισε το λαιµό του, 

προσποιούµενος ότι δεν είχε ακούσει τίποτα. 

  «Νάστε καλά,» είπε ο γέροντας στους Αργκανθικιανούς 

κατασκόπους. «Και να θυµάστε ότι κανέναν δεν συµφέρει τούτος ο 

πόλεµος.» 

  «Θα το θυµόµαστε, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο Ήκνορ. 

  «Αντίο σ’όλους,» χαιρέτισε ο Ζάρβηµ.  

  Κι εκείνοι βγήκαν απ’το σαλόνι και από την έπαυλη, έξω απ’την 

οποία τους περίµεναν, πάνω σε άτια, οι είκοσι πολεµιστές που είχαν 

πάρει απ’το στρατό της ∆ήνκα. Ανέβηκαν στα δικά τους άλογα και, 

µε την προσταγή του Μάνκιν, ξεκίνησαν να καλπάζουν, µέσα στο 

σκοτάδι και τη χιονοθύελλα. Οι κουκούλες ήταν στα κεφάλια όλων, 

και τις κάπες τους πάσχιζαν να τις κρατούν κοντά στο σώµα τους, 

καθώς ο άνεµος που λυσσοµανούσε προσπαθούσε να τις πάρει. Το 

χιόνι, συνεχώς, πήγαινε στα µάτια τους, κάνοντάς τους να 

βλεφαρίζουν. Ο αέρας ήταν σαν παγερές λεπίδες πάνω στο πρόσωπό 

τους. Καπνός έβγαινε απ’τα ρουθούνια των αλόγων, και οι ανάσες 

των ζώων ήταν λαχανιασµένες. 

  «Ν’ακολουθείτε εµένα!» φώναξε η Τάθβιλ, µέσα στο χαλασµό. 

«Εµένα! Αλλιώς, θα χαθείτε εδώ πέρα!» Και άρχισε να καλπάζει 

πρώτη. Οι υπόλοιποι ήρθαν πίσω της. 

  Το µέρος έµοιαζε αγνώριστο στον Σόλµορχ·  δεν είχε καµια σχέση, 

πια, µ’αυτό που είχαν διασχίσει, για να φτάσουν στην έπαυλη του 

Άρχοντα Ζάρβηµ. Σήµερα τα Πνεύµατα είχαν φρενιάσει, αλλάζοντας 

την πραγµατικότητα. Ο ευγενής, βέβαια, δεν πίστευε και τόσο σε 

τέτοιες δοξασίες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις… 

  Το γκρίζο φως της αυγής δεν κατάφερε να φωτίσει ιδιαίτερα το 

δρόµο των καβαλάρηδων, όταν ο Λούντρινχ ξεµύτισε από την 

Ανατολή. 

  Είναι αυγή, σκέφτηκε ο Σόλµορχ. Αυγή! Και δεν έχουµε φτάσει 

ακόµα στον στρατό…! 

  «Τάθβιλ,» ρώτησε, «µήπως έχουµε χαθεί;» 
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  «∆εν είµαι σίγουρη, αλλά πολύ το φοβάµαι,» παραδέχτηκε η 

Βαρονέσα. 

  «Βρες το σωστό δρόµο!» είπε ο Σόλµορχ. «Η ∆ήνκα θα γίνει έξω 

φρενών, έτσι κι αργήσουµε.» 

  «Τι περιµένει να κάνουµε, µέσα σε τούτη τη θύελλα;» γρύλισε η 

Τάθβιλ. «Να πάµε γρήγορα;» 

  Ο Σόλµορχ αναστέναξε. Έσφιξε τα γκέµια, µε τα γαντοφορεµένα 

του χέρια. Παρά τα δερµάτινα γάντια, ένιωθε το κρύο να παγώνει τα 

δάχτυλά του. 

  «Νοµίζω πως βρήκα προς τα πού πρέπει να κατευθυνθούµε,» είπε η 

Τάθβιλ, κοιτάζοντας ένα ψηλό αειθαλές δέντρο. Με τίποτα δε θα το 

ξεχνούσε αυτό·  πάντα το συναντούσε, όταν ερχόταν να δει τον 

πατέρα της, και, παλιότερα, το φοβόταν, γιατί της θύµιζε ξωτικό: 

νόµιζε ότι θ’άπλωνε τα κλαδιά του, θα την άρπαζε και θα την έχωνε 

µέσα στην κουφάλα του, για να την πνίξει. Έστρεψε τ’άλογό της και 

φώναξε στους υπόλοιπους: «Ελάτε! Απο δώ!» Κάλπασε, γρήγορα. 

   Οι καβαλάρηδες την ακολούθησαν. 

  «Τώρα, πηγαίνουµε σωστά;» τη ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  Η Τάθβιλ ένευσε καταφατικά. «Έτσι νοµίζω, αγάπη µου.» Και, 

ξαφνικά, την πείραξε που τον είπε «αγάπη µου», γιατί την είχε 

θυµώσει χτες. 

  Σε µιάµιση ώρα, περίπου, βρέθηκαν στον Σαραολνιανό στρατό, που 

είχε διαλύσει τον καταυλισµό του και ήταν έτοιµος να προελάσει. 

Στην κορυφή του φουσάτου, δίπλα στον σηµαιοφόρο, κάθονταν στις 

σέλες των αλόγων τους ο Έντρηλ και η ∆ήνκα. Η οµάδα της 

Βαρονέσας τούς ζύγωσε. 

  «Αργήσατε, Σόλµορχ!» φώναξε η Βασίλισσα. 

  Ο ευγενής έσφιξε τον καρπό της Τάθβιλ, προτού εκείνη µιλήσει, 

και είπε: «Μας συγχωρείτε, Μεγαλειοτάτη. Χάσαµε το δρόµο µας, 

µέσα στη θύελλα.» 

  Η ∆ήνκα συνοφρυώθηκε, δίχως ν’απαντήσει. Ύστερα, µίλησε: 

«Μπορεί να µη βρούµε τον στρατό του ∆ούκα Σάλβινρ, µ’ετούτο τον 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

608 

καιρό, ή µπορεί να τον προσπεράσουµε, κατά λάθος. Οπότε, 

Βαρονέσα, θα στείλεις τους ανιχνευτές σου να κοιτάξουν προς τα 

βόρειο-δυτικά, γιατί απο κεί, κατά πάσα πιθανότητα, θα έρθει ο 

αδελφός του συζύγου µου.» 

  «Ποιους ανιχνευτές µου, Μεγαλειοτάτη;» ρώτησε, τελείως, 

αυθόρµητα η Τάθβιλ. 

  «Αυτούς!» Η ∆ήνκα έδειξε τους Αργκανθικιανούς κατασκόπους, 

λιγάκι θυµωµένη. Τι προσπαθούσε να παραστήσει, τώρα, η 

Βαρονέσα; Τη δύσκολη; 

  Ο Ήκνορ µειδίασε, κάτω απ’την κουκούλα του, µα κανείς δεν τον 

είδε. 

  Κατασκόπους θέλησα να τους ονοµάσω –καλά να πάθω!… 

µούγκρισε από µέσα της η Τάθβιλ. «Μάλιστα, Βασίλισσά µου,» 

αποκρίθηκε. «Όµως θα πάω µαζί τους.» 

  «Γιατί;» απαίτησε η ∆ήνκα. 

  «Γιατί πρέπει να τους καθοδηγώ εδώ πέρα… είναι δύσκολα 

µέρη…» είπε η Τάθβιλ. 

  «Πριν, πώς και δεν χρειάζονταν την καθοδήγησή σου;» απόρησε η 

∆ήνκα. 

  «…Πριν… δεν είχαν πάει τόσο µακριά µέσα σε τούτες τις περιοχές, 

Βασίλισσά µου,» διευκρίνισε η Τάθβιλ·  «απλά, κοιτούσαν γύρω 

απ’το στρατό…» 

  «Όπως και νάχει, Βαρονέσα, αποκλείεται να πας µαζί τους,» το 

απαγόρεψε η ∆ήνκα. «Σε χρειάζοµαι, για να οδηγείς τους πολεµιστές 

µου.» 

  «Μα…» 

  «Βαρονέσα µου, µην ανησυχείτε,» ακούστηκε η περιπαιχτική φωνή 

του Ήκνορ, κάτω απ’την κουκούλα του. «Μπορούµε να τα 

καταφέρουµε και µόνοι µας.» 

  Ο Σόλµορχ γέλασε, και χτύπησε τον Αργκανθικιανό κατάσκοπο, 

δυνατά, στον ώµο. «Χα-χα! Παιδιά, ξέρω τι γενναίοι που είστε! ∆ε 

θέλετε να βάλετε κανέναν άλλο σε κίνδυνο. Αγνοείτε, όµως, τον 
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κίνδυνο στον οποίο εσείς µπορεί να βρεθείτε: Μην ξεχνάτε πως 

Μαγκραθµέλιοι τριγυρίζουν στην Βαρονία. Συνεπώς, επειδή η 

δύναµη εν τη ενώσει, εγώ, ο Μάνκιν και η Μάερνοµ θαρθούµε µαζί 

σας. ∆εν πιστεύω να διαφωνείτε, ε;» Φυσικά, δεν περίµενε την 

απάντησή τους. «Όχι; Το φαντάστηκα! Πάµε.» 

  «Νάχεις µάτια και στην πλάτη,» ψιθύρισε η Τάθβιλ στ’αφτί του 

ευγενή, προτού εκείνος και οι υπόλοιποι αρχίσουν να καλπάζουν, 

αποµακρυνόµενοι απ’τον στρατό. 

  Η ∆ήνκα τούς κοίταζε για λίγο. Όταν χάθηκαν απ’το πεδίο όρασής 

της, τύλιξε καλύτερα την κάπα γύρω της, και είπε στην Τάθβιλ: 

  «Βαρονέσα, προς τα πού;» 

  «Ευθεία,» αποκρίθηκε εκείνη. «Αλλά µε προσοχή, γιατί µ’αυτό τον 

καιρό, τούτα τα µέρη γίνονται ακόµα πιο δύσβατα.» 

  Ο Έντρηλ έδωσε το σύνθηµα, για να ξεκινήσει το φουσάτο να 

προελαύνει. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Εσείς πηγαίνετε πρώτοι,» πρόσταξε ο Μάνκιν τους 

Αργκανθικιανούς. «Αλλά όχι πολύ µακριά·  εκεί όπου µπορούµε να 

σας δούµε.» 

  «∆ε µ’αρέσει να παίρνω διαταγές!» σφύριξε ο Ήκνορ. 

  «∆ε σε ρώτησα, Αργκανθικιανό σκυλί,» αντιγύρισε ο Μάνκιν. 

  Ο Ήκνορ µόρφασε, αλλά εκείνος, η Βόλκρα κι η Μίκθαλ κάλπασαν 

πρώτοι µέσα στους λοφότοπους. Ο Μάνκιν, η Μάερνοµ κι ο 

Σόλµορχ ήρθαν πίσω τους. 

  «Να προσέχουµε µην χάσουµε τον προσανατολισµό µας,» είπε η 

ξανθιά πολεµίστρια. «Πρέπει να πηγαίνουµε βόρειο-δυτικά.» 

  Ο Μάνκιν ένευσε καταφατικά. «Εσύ είσαι η καλύτερη στην εν 

λόγω δουλειά, υποθέτω. Τόσα χρόνια στα σύνορα, θα ξέρεις από 

χιονοθύελλες.» 
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  «Κάτι λίγα,» παραδέχτηκε η Μάερνοµ. «Πάντως, δεν είµαι τόσο 

καλή οδηγός όσο νοµίζεις, φίλε µου.» 

  Αλλά αποδείχτηκε ότι δεν τα πήγαινε και τόσο άσχηµα. Παρότι οι 

περιοχές τής ήταν άγνωστες, τους καθοδηγούσε µε σιγουριά. Και 

πάντα οι Αργκανθικιανοί πήγαιναν πρώτοι εκεί όπου τους έδειχνε. 

  «Αυτοί οι καταραµένοι Σαραολνιανοί έχουν πολύ µεγάλη ιδέα για 

τον εαυτό τους!…» γρύλισε η Μίκθαλ στους συντρόφους της. 

«Αισθάνοµαι σα να βρίσκοµαι στην πρώτη γραµµή! σαν ανθρώπινη 

ασπίδα! Όποιος κίνδυνος κι αν παρουσιαστεί, επάνω µας θα πέσει!» 

  «Το ξέρω,» αποκρίθηκε ο Ήκνορ. «Οι Σαραολνιανοί, πράγµατι, 

έχουν µεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους.» 

  «Ενώ, στην ουσία, είναι κατώτεροι από µας,» τόνισε η Βόλκρα. «Ο 

πολιτισµός µας δε συγκρίνεται µε τον δικό τους. Φτάνει κάποιος 

µ’αντικειµενικό µάτι να ρίξει µια µατιά στις πόλεις του Άργκανθικ 

και µια στις πόλεις του Σαραόλν.» 

  «Εσύ, πάντως, ρίχνεις παραπάνω από µια µατιά στους άντρες του 

Σαραόλν,» σφύριξε ο Ήκνορ. 

  «∆ε σου πέφτει λόγος!» αποκρίθηκε η Βόλκρα. 

  «Και βέβαια µου πέφτει λόγος, Βόλκρα!» είπε ο κατάσκοπος. 

  «Όχι δε σου πέφτει, Ήκνορ! Επειδή κάποτε ήµασταν µαζί, δε 

σηµαίνει τίποτα·  τώρα, απλά, βρισκόµαστε σε µια αποστολή για τη 

∆ούκισσα Ζέκαλ.» 

  «Πολύ αµφιβάλλω ότι ακόµα βρισκόµαστε σε αποστολή για τη 

∆ούκισσα,» κάγχασε εκείνος. 

  «Αυτό δεν αλλάζει τίποτα,» τον διαβεβαίωσε η Βόλκρα. 

  Ο Ήκνορ έσφιξε τα δόντια του, θυµωµένος, αλλά δεν συνέχισε την 

κουβέντα. 

  Λίγο πιο πίσω από τους κατασκόπους, ο Σόλµορχ έλεγε: «Πολύ 

φοβάµαι ότι δε θα καταφέρουµε να εντοπίσουµε το στρατό του 

∆ούκα… ∆ε βλέπουµε και τόσο µακριά. Και τα πράγµατα 

χειροτερεύουν.» Όντως, η χιονοθύελλα είχε δυναµώσει. 
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  «Ελάτε δω!» φώναξε ο Μάνκιν στους Αργκανθικιανούς, κι εκείνοι 

υπάκουσαν. 

  «Τι είναι, µεγάλο αφεντικό;» ρώτησε, ειρωνικά, η Μίκθαλ. 

  Ο Μάνκιν την αγριοκοίταξε. «Θα είστε κοντά µας απο δώ και στο 

εξής, γιατί µπορεί να χαθούµε.» 

  «Τόσο το καλύτερο,» είπε η Μίκθαλ. 

  «∆ε θα µας ξεφύγετε έτσι εύκολα, µπάσταρδοι!» µούγκρισε ο 

Μάνκιν. «Προχωράτε!» 

  «Πραγµατικά, πιστεύετε ότι θα καταφέρουµε να εντοπίσουµε το 

στρατό του ∆ούκα, µέσα στη χιονοθύελλα;» κάγχασε ο Ήκνορ, 

ύστερα από λίγο. 

  «Οι καταραµένοι λοφότοποι κάπου πρέπει να τελειώνουν,» είπε ο 

Μάνκιν. «Και εκεί θα απαντήσουµε το στρατό. Γιατί ο Σάλβινρ, 

αναµφίβολα, θα επέλεξε να προελάσει πάνω σε πεδιάδα, κι όχι σε 

τούτα τα κακοτράχαλα µέρη.» 

  Και τούτη ήταν η τελευταία τους κουβέντα. Μετά, συνέχισαν να 

καλπάζουν δίχως να µιλούν·  το κρύο και ο χιονιάς, ούτως ή άλλως, 

τους αποθάρρυναν απ’το ν’ανοίξουν το στόµα τους, για να 

µιλήσουν. Έτσι, είχαν χαθεί ο καθένας στις προσωπικές του σκέψεις. 

Όµως, συγχρόνως, κρατούσαν τα µάτια τους ανοιχτά, για τυχόν 

σηµάδια του στρατού. 

  Ο Σόλµορχ νόµιζε ότι ζύγωνε το µεσηµέρι, όταν, αναπάντεχα, η 

Βόλκρα είπε: «Κάποιοι έρχονται!» Και έδειξε σκοτεινές φιγούρες 

πάνω σ’άλογα –τέσσερις ή παραπάνω πρέπει νάταν. 

  Το χέρι του Μάνκιν πήγε στη λαβή του ξίφους του, το οποίο και 

τράβηξε απ’το θηκάρι, δίχως δισταγµό. Η Μάερνοµ, σχεδόν στον 

ίδιο χρόνο, είχε το δικό της σπαθί στη γροθιά της. Ο Σόλµορχ, απλά, 

χάιδεψε το όπλο του πατέρα του, το οποίο κρεµόταν απ’τη ζώνη του. 

Οι τρεις κατάσκοποι από το Άργκανθικ δεν ήταν οπλισµένοι, για 

λόγους ασφαλείας –πράγµα που εκνεύριζε και τον Ήκνορ και τη 

Μίκθαλ και τη Βόλκρα. 

  Μαγκραθµέλιοι; σκέφτηκε ο ευγενής. 
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  «Ποιοι είστε;» φώναξε ο Μάνκιν. 

  «Ανιχνευτές του ∆ούκα Σάλβινρ της Χάργκοχ…!» ήρθε, απόµακρη 

µέσα στην χιονοθύελλα, η απάντηση. 

  Ένα χαµόγελο παρουσιάστηκε στα πρόσωπα της Μάερνοµ και του 

Σόλµορχ. 

  «Είµαστε ανιχνευτές του στρατού της Βασίλισσας!» δήλωσε ο 

Μάνκιν. 

  Οι σκιεροί καβαλάρηδες ζύγωσαν, γρήγορα. Τελικά, ήταν έξι και 

όλοι τους τυλιγµένοι σε κάπες και µε κουκούλες στα κεφάλια.  

  Ο ένας σήκωσε λίγο τη δική του, και η Μάερνοµ αντίκρισε ένα 

πολύ γνωστό της πρόσωπο. 

  «Τόλριν!» 

  «Χαίρε, Μάερνοµ!» αποκρίθηκε ο αγγελιαφόρος, µειδιώντας. 

«Ήµουν σίγουρος ότι θα ξανανταµώναµε σύντοµα.» 

  «Πού είναι ο στρατός του ∆ούκα;» ρώτησε ο Μάνκιν. 

  «Λίγο πιο έξω απ’τους λοφότοπους,» τον πληροφόρησε ο Τόλριν. 

«Είπαµε να ρίξουµε µια µατιά εδώ, για τυχόν κρυµµένους κινδύνους 

–Μαγκραθµέλιους, για παράδειγµα.» 

  «Θα έλεγα πως έχουν λουφάξει στις φωλιές τους µ’αυτό τον 

καιρό,» γέλασε ο Μάνκιν. 

  «Εσείς τι κάνετε σε τούτα τα µέρη;» απόρησε ο Τόλριν. «Νόµιζα 

πως θα συναντούσαµε το στρατό της Βασίλισσας στα σύνορα του 

Άργκανθικ.» 

   «Αποφασίσαµε να προελάσουµε βόρεια,» εξήγησε ο Μάνκιν, 

«λόγω µιας σπασµένης γέφυρας.» 

  «Έπρεπε να µας είχατε ειδοποιήσει,» είπε ο Τόλριν. 

  «Υποτίθεται, φίλε µου, πως θα σας ανταµώναµε στο δρόµο,» 

απάντησε ο Μάνκιν. «Όπως και σας ανταµώσαµε, τελικά. 

  »Πείτε στον ∆ούκα να µας βρει στη βόρεια µεριά των λοφότοπων,» 

ζήτησε. 

  Ο Τόλριν έγνεψε καταφατικά. «Έγινε.» 
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  Η Μάερνοµ τον πλησίασε πάνω στ’άλογό της και τον φίλησε, 

περνώντας το χέρι της µέσα στην κουκούλα του. 

  «Θα τα ξαναπούµε σε µια-δυο µέρες,» της είπε ο Τόλριν. 

  «Ανυποµονώ,» αποκρίθηκε εκείνη. «Μου έχεις λείψει. Και 

φοβόµουν µην έβρισκες Μαγκραθµέλιους στο δρόµο σου.» 

  «Βρήκα, αλλά είµαι καλά,» αποκρίθηκε ο Τόλριν. «Αντίο, για 

τώρα.» 

  Αυτός και οι υπόλοιποι ανιχνευτές του ∆ούκα στράφηκαν απ’τη 

µεριά όπου είχαν έρθει κι άρχισαν να φεύγουν. Μέσα σε 

δευτερόλεπτα, χάθηκαν απ’το πεδίο όρασης της οµάδας του 

Σόλµορχ. 

  «Ας επιστρέψουµε κι εµείς στο στρατό µας,» πρότεινε ο ευγενής. 

  Ο Μάνκιν ένευσε καταφατικά. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο στρατός της ∆ήνκα είχε κατασκηνώσει εδώ και τρεις ώρες, αλλά 

η Τάθβιλ δεν είχε ακόµα µπει στη σκηνή που της είχαν ετοιµάσει οι 

στρατιώτες. Στεκόταν έξω απ’αυτήν, τυλιγµένη στην κάπα της και 

κοιτάζοντας βόρειο-δυτικά. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά στη 

σκέψη ότι ίσως ο Σόλµορχ να έπεφτε σε ενέδρα Μαγκραθµέλιων. 

Ποτέ δεν ήταν και τόσο δεινός στην τέχνη του σπαθιού. ∆ε θα 

µπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αλλά, βέβαια, γι’αυτό 

είχε τον Μάνκιν. Ναι, ο Μάνκιν θα τον πρόσεχε·  δεν υπήρχε λόγος 

ανησυχίας –ο Μάνκιν ήταν έµπειρος πολεµιστής. 

  Ωωω, Σόλµορχ! ∆εν το εννοούσα ότι θα βγάλω τα µάτια της Βόλκρα 

και θα σ’τα καρφώσω στο στήθος!… τουλάχιστον, όχι το τελευταίο –

αυτής τα µάτια θα της τάβγαζα πρόθυµα, συλλογίστηκε η Βαρονέσα. 

Σ’αγαπώ, µα τα Πνεύµατα! 

  Ύστερα, νόµισε πως άκουσε ποδοβολητό, µέσα στην χιονοθύελλα, 

αλλά –σίγουρα– θα ήταν της φαντασίας της, επειδή ήθελε τόσο να 
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επιστρέψει ο ευγενής. Όµως πόσο, πια, µπορεί ν’αργούσε; Όπου 

νάταν δεν έπρεπε να γυρίσει στο στρατό; 

  Έξι έφιππες µορφές, µε κάπες και κουκούλες, φάνηκαν. Αυτοί 

ήταν, τελικά! Η Τάθβιλ δε µπόρεσε να συγκρατήσει ένα πλατύ 

χαµόγελο. Τα άλογα σταµάτησαν κοντά της, και ο Σόλµορχ 

αφίππευσε, όπως κι οι άλλοι. 

  «Φωνάξτε τη Βασίλισσα!» πρόσταξε ο Μάνκιν δυο στρατιώτες. 

«Βρήκαµε τον στρατό του ∆ούκα!» 

  Την Τάθβιλ δεν την ενδιέφερε τόσο τούτο, όσο το ότι επέστρεψε ο 

ευγενής. Έπεσε στην αγκαλιά του και τον φίλησε, δυνατά. 

  «Συγνώµη για χτες βράδυ…» του ψιθύρισε. 

  «Συγνώµη; Για τι;» απόρησε ο Σόλµορχ. 

  Η Τάθβιλ χαµογέλασε, και τον φίλησε, ξανά. 

  Η ∆ήνκα ήρθε απ’την σκηνή της, µαζί µε τον Έντρηλ και την 

Μπόρνεφ, που είχαν µόλις ειδοποιηθεί. 

  «Βρήκατε το στρατό του Σάλβινρ;» ρώτησε η Βασίλισσα. 

  «Μάλιστα, Μεγαλειοτάτη,» δήλωσε ο Μάνκιν. «Συγκεκριµένα, έξι 

ανιχνευτές από τον στρατό. Τους είπαµε να ζητήσουν από τον ∆ούκα 

να µας περιµένει στην βόρεια µεριά των λοφότοπων.» 

  «Θαυµάσια,» αποκρίθηκε η ∆ήνκα. «Μπράβο σας! Τα καταφέρατε 

καλά. 

  »Μπορείς να µας οδηγήσεις στα βόρεια των λοφότοπων, 

Βαρονέσα;» 

  «Ασφαλώς, Βασίλισσά µου·  κανένα πρόβληµα,» αποκρίθηκε η 

Τάθβιλ. 

  «Τότε, σε µια ώρα ξεκινάµε,» δήλωσε η ∆ήνκα. 

  «Σε δύο θα ήταν προτιµότερο, Μεγαλειοτάτη,» πρότεινε ο Έντρηλ·  

«οι πολεµιστές χρειάζονται ανάπαυση, πιστεύω.» 

  «Όπως νοµίζεις, διοικητά,» είπε η ∆ήνκα. «Σε δύο ώρες ξεκινάµε.» 

Και πήγε προς τη σκηνή της. 
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  Καθώς ο Έντρηλ και η Μπόρνεφ βάδιζαν, µες στο στρατόπεδο, 

κουκουλωµένοι στις κάπες τους και κατευθυνόµενοι στην σκηνή του 

πρώτου, η πορφυροµάλλα πολεµίστρια είπε: 

  «Και, όταν συναντήσουµε το στρατό του ∆ούκα, τι θα γίνει; Θα 

προελάσουµε στα σύνορα του Άργκανθικ;» Από τον τόνο της φωνής 

της έδειχνε πως δεν ενέκρινε και τόσο τούτη την ιδέα. 

  Ο Έντρηλ αναστέναξε. «Έχω την εντύπωση ότι ο ∆ούκας Σάλβινρ 

είναι λογικός άνθρωπος. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά, τουλάχιστον, 

αυτή την εντύπωση έχω. Κι αν η εντύπωσή µου αποδειχτεί σωστή, 

τότε, θα προσπαθήσει να αποτρέψει τη ∆ήνκα απ’το να επιτεθεί στο 

Άργκανθικ.» 

  «Όµως άµα, όντως, οι Αργκανθικιανοί έχουν την Έρµελ;» έθεσε το 

ερώτηµα η Μπόρνεφ. 

  «Όπως και νάχει, καλύτερα θάναι να διαπραγµατευτούµε µαζί τους 

–αρχικά, τουλάχιστον–, προτού περάσουµε στην επίθεση. ∆ε 

νοµίζεις;» 

  Η πορφυροµάλλα ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών 

Σπαθιών έγνεψε καταφατικά, σιωπηλή. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο 

Τύφλωση 
 

 

 Ερία και ο Όκ’φερν δε µπορούσαν να πιστέψουν αυτό που 

είχαν δει χτες βράδυ: έναν απέραντο στρατό 

Μαγκραθµέλιων να έρχεται προς τα νότια –η έµπειρη 

Σαραολνιανή πολεµίστρια υπολόγιζε τους δαιµονανθρώπους γύρω 

στις εκατό-χιλιάδες (!). Εκείνη και ο καστανόξανθος Ζιρκεφιανός 

είχαν αλλάξει πορεία, αµέσως, µόλις ατένισαν το αφύσικο φως των 

H
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λαµπών των διαβολανθρώπων –ένα φως που έµοιαζε µ’εκείνο της 

ηµέρας κι αποκλείεται να προερχόταν από φωτιά. Είχαν περάσει 

πίσω από συστάδες δέντρων, ελπίζοντας πως δε θα τους πρόσεχαν τα 

µάτια των µισάνθρωπων κατοίκων της Μάργκανθελ. Παραταύτα, η 

Ερία είχε το άσχηµο συναίσθηµα ότι, συνεχώς, κάποιος τους 

παρακολουθούσε. Το είπε στον Όκ’φερν, αλλά εκείνος κοίταξε πίσω 

τους, όταν είχαν, πια, προσπεράσει τον στρατό, και κούνησε 

αρνητικά το κεφάλι. 

  Τελικά, οι δυο τους σταµάτησαν µέσα σ’ένα πυκνό σύδεντρο, για 

καλό και για κακό, µην ανάβοντας φωτιά. Την πρώτη βάρδια είχε ο 

Ζιρκεφιανός και την επόµενη η Σαραολνιανή πολεµίστρια. Ο 

στρατός των Μαγκραθµέλιων κατευθυνόταν νότια, καταµήκος του 

ποταµού Χέρλεµ·  και ένας µόνο λόγος µπορεί να υπήρχε γι’αυτό: 

πήγαινε στην πρωτεύουσα του Βασιλείου, για τον Κρύσταλλο, το 

Στήριγµα Ισχύος της Νότιας Γης. Ξαφνικά, στο νου της Ερία ήρθαν 

ο Κάλ’µλιρβ και ο Γκόρ’θλαµπ, κι άρχισε ν’ανησυχεί για τους δυο 

ναυτικούς. 

  Ήταν σχεδόν αυγή, όταν ατένισε καβαλάρηδες να έρχονται απ’τα 

νότια, µε γρήγορο καλπασµό, µέσα στο σκοτάδι. Μαγκραθµέλιοι! –

ήταν σίγουρη. Ξύπνησε, αµέσως, τον Όκ’φερν και ανέβηκαν 

στ’άλογό τους ξεκινώντας. 

  Τώρα, κόντευε να φτάσει το µεσηµέρι και ακόµα έτρεχαν να 

ξεφύγουν απ’τους δαιµονανθρώπους. Στα βόρειά τους ήταν οι ακτές 

της Ζίρκεφ και η θάλασσα φαινόταν. Κύµατα έσκαγαν πάνω στα 

βράχια και ένας κρύος αέρας φυσούσε, ευχάριστος, καθώς έσπαγε τη 

ζέστη της Νότιας Γης. 

  «Μα την Έρηµο! Μα τη Ζούγκλα!» έκανε ο Όκ’φερν, κοιτώντας, 

συχνά-πυκνά, πίσω τους: οι Μαγκραθµέλιοι τους ακολουθούσαν 

καταπόδας. «Το άλογό µας θα ψοφήσει έτσι! Και, σίγουρα, 

γρηγορότερα απ’τα δικά τους, γιατί µας κουβαλά και τους δυο. 

Απορώ πως έχει κρατήσει ως τώρα!…» 
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  «∆ε θα κρατήσει για πολύ,» τον διαβεβαίωσε η Ερία. Μπορούσε να 

αισθανθεί το ζώο ν’αγκοµαχεί από κάτω της, και άκουγε την ανάσα 

του να βγαίνει λαχανιασµένη. «Καλύτερα να τραβήξεις το σπαθί 

σου!» 

  «Μα την Έρηµο!…» µούγκρισε ο Όκ’φερν. «Τίποτα πιο ευχάριστο 

δεν έχεις να µου πεις;  

  »Πώς µας βρήκαν αυτοί οι καταραµένοι δαιµονάνθρωποι; Αφού 

προσπεράσαµε το στρατό τους δίχως κανένας τους να υποψιαστεί 

τίποτα!» 

  «Έτσι νοµίζεις,» αποκρίθηκε η Ερία. «Σου είπα ότι ένιωσα πως 

κάποιος µας παρακολουθούσε… και δεν µε πίστεψες.» 

  «Μα δεν ήταν κανείς πίσω µας!» διαµαρτυρήθηκε ο Όκ’φερν –

«κανείς!» 

  «Κι όµως, κάποιος µας παρακολουθούσε –τουλάχιστον, 

παρακολουθούσε εµένα·  έτσι ένιωθα, ότι κάποιος µε παρακολουθεί. 

∆ε µπορώ να σ’το εξηγήσω ακριβώς –πάντως, ήµουν σχεδόν 

σίγουρη.» 

  «Σε λίγο θα µας πεις ότι µιλάς και µε τα Πνεύµατα…!»  

  «Αυτό το κάνουν ο Φάλµαριν και ο Ράθµαλ, όχι εγώ,» αποκρίθηκε 

η Ερία. Το άλογο αγκοµαχούσε περισσότερο. «Έλα, λίγο ακόµα, 

αγόρι µου…» µουρµούρισε η πολεµίστρια, σφίγγοντας τα δόντια 

της. 

  «Αν ξεφύγουµε από τούτους, ποτέ ξανά δεν θα παραπονεθώ ότι 

ιππεύεις ξέφρενα,» είπε ο Όκ’φερν. 

  «Θα το θυµάµαι αυτό,» τον προειδοποίησε η Ερία, βρίσκοντας το 

θάρρος να χαµογελάσει σε µια τέτοια δύσκολη στιγµή. 

  Ο Όκ’φερν κοίταξε πίσω τους·  και, όπως πάντα, εκεί ήταν οι 

δαιµονάνθρωποι. Οι χαίτες τους ανέµιζαν τρελά πάνω στα κεφάλια 

τους: άλλες ήταν κόκκινες, άλλες µοβ, άλλες πορτοκαλιές, λευκές, 

µαύρες, ή  δίχρωµες και τρίχρωµες. Τα άτια τους έµοιαζαν γρήγορα, 

όµως δεν κατάφερναν να τους ζυγώσουν: διατηρούσαν µια σταθερή 

απόσταση µ’αυτούς·  η Ερία ήταν, πραγµατικά, καλή ιππεύτρια, 
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έπρεπε να παραδεχτεί ο Ζιρκεφιανός φίλος της. Κάπου είκοσι στον 

αριθµό πρέπει να ήταν οι Μαγκραθµέλιοι, και όλοι τους φαίνονταν 

µανιασµένοι και πεινασµένοι για το αίµα του Όκ’φερν και της 

µαυροµάλλας Σαραολνιανής. 

  «Τι διάολο τούς κάναµε;…» απόρησε, αδύναµα, ο άντρας. 

  «∆ε χρειάζεται και πολύ για να σου χιµήσουν οι δαιµονάνθρωποι, 

κούκλε,» τον πληροφόρησε η Ερία. Ύστερα, η φωνή βγήκε σφυριχτή 

απ’τα δόντια της: «Ένα χωριό…» 

  «Ναι!» παρατήρησε ο Όκ’φερν. Μπορούσε να δει τα σπίτια, στην 

απόσταση. Βρίσκονταν πλάι στην ακτή, και καπνός έβγαινε από τις 

καµινάδες τους. Μερικές βάρκες ήταν αραγµένες εκεί κοντά. «Το 

Νόρταλ. Όλο ψαράδες. Απλοί άνθρωποι.» 

  «Θα τολµήσουν οι δαιµονάνθρωποι να πλησιάσουν;» τον ρώτησε η 

Ερία. 

  «…∆εν ξέρω…» αποκρίθηκε, αβέβαιος, ο Όκ’φερν. «∆ε νοµίζω να 

υπάρχει εδώ στρατός·  ούτε καν κάποια τοπική φρουρά.» 

  «Ανάθεµα!…» έφτυσε η Ερία. «Αλλά πρέπει να σταµατήσουµε 

σ’αυτό το χωριό·  το άλογό µας, ούτως ή άλλως, θα πέσει όπου νάναι. 

Και ίσως καταφέρουµε να κρυφτούµε…» 

  ∆εν άργησαν να φτάσουν στο Νόρταλ. Απλό µέρος, όπως είχε πει ο 

Όκ’φερν, και, αναµφίβολα, ψαράδικο. Κάποιοι άνθρωποι έστρεψαν 

τα κεφάλια, για να τους κοιτάξουν. Η µαυροµάλλα Σαραολνιανή, 

δίχως καθυστέρηση, κατέβηκε απ’τ’άτι·  ο Ζιρκεφιανός ακολούθησε 

το παράδειγµά της. Αρπάζοντας τους σάκους τους απ’τη σέλα, η 

Ερία τον τράβηξε απ’το χέρι σ’ένα σοκάκι. 

  «Προς τα πού, Όκ’φερν;» 

  «∆εν ξέρω το χωριό τόσο καλά…» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Τότε, οι χωρικοί άρχισαν να φωνάζουν, δείχνοντας τους 

ερχόµενους καβαλάρηδες. 

  «Θέλουµε ένα µέρος για να κρυφτούµε απ’αυτούς,» είπε η Ερία 

στον κόσµο. «Μπορείτε να µας κρύψετε;» 
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  «Μαγκραθµέλιοι πολεµιστές!» κραύγασε κάποιος, έντροµος. Και 

άπαντες άρχισαν να διαλύονται, τρέχοντας στα σπίτια τους. 

  Η Ερία άρπαξε µια γυναίκα απ’το µπράτσο. «Θέλουµε ένα µέρος 

να κρυφτούµε!» τόνισε. «Πού να πάµε;» 

  «Άσε µε!  Άσε µε! Άσε µε! Άσε µε! Άσε µε!» Η γυναίκα άρχισε να 

κλοτσά, φρενιασµένα, την πολεµίστρια, αλλά εκείνη δεν χαλάρωσε 

τη λαβή της. 

  «Πού να κρυφτούµε;» ρώτησε, επιτακτικά. 

  «∆εν ξέρω!» άρχισε να κλαίει η γυναίκα. «Άσε µε! Άσε µε!» 

  Η Ερία την ελευθέρωσε, κι αυτή έτρεξε, αµέσως, µακριά της. 

  «Έλα,» είπε ο Όκ’φερν στην φίλη του, πηγαίνοντας, γρήγορα, προς 

ένα σοκάκι. 

  «Τι; Ξαφνικά, ξέρεις το µέρος;» απόρησε η Ερία, ακολουθώντας 

τον. 

  «Όχι, µα θέλω να παραµείνω ζωντανός,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Βγήκαν στο µικρό λιµάνι του χωριού όπου βρίσκονταν οι βάρκες 

των ψαράδων. 

  «Έχεις όρεξη για µεσηµεριανό µπάνιο;» ρώτησε ο Όκ’φερν, και, 

χωρίς να περιµένει την απάντησή της, βούτηξε στη θάλασσα. 

  Η Ερία έριξε µια µατιά γύρω της και, έπειτα, βούτηξε κι αυτή. 

  «Ας περιµένουµε,» πρότεινε ο Όκ’φερν. «Και, όταν πλησιάσουν, 

βάζουµε το κεφάλι µας κάτω απ’το νερό.» 

  Η Ερία έγνεψε καταφατικά. 

  Είδαν τους Μαγκραθµέλιους να φτάνουν στο χωριό και να 

ξεκαβαλικεύουν. Μετά, αγριοφωνές άρχισαν ν’ακούγονται, και 

κραυγές και ουρλιαχτά.  

  «∆ε µ’αρέσει τούτο…» ψιθύρισε η Ερία. «Εξαιτίας µας, άνθρωποι 

υποφέρουν, Όκ’φερν…» 

  «Και τι να κάνω εγώ; Να παραστήσω τον ήρωα και να βγω να τα 

βάλω µε είκοσι θυµωµένους δαιµονανθρώπους;» αποκρίθηκε ο 

καστανόξανθος Ζιρκεφιανός. 
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  Τελικά, ο σαµατάς σταµάτησε, και αντίκρισαν τους 

Μαγκραθµέλιους να ζυγώνουν το λιµάνι. Προφανώς, κάποιος είχε 

δει την Ερία και τον Όκ’φερν να έρχονται εδώ και το είχε πει στους 

διώκτες τους. 

  «Φτου!…» µούγκρισε ο άντρας, βάζοντας το κεφάλι του κάτω 

απ’το νερό, µαζί µε τη Σαραολνιανή πολεµίστρια. 

  Περίµεναν λίγο. Πέρασαν, περίπου, δύο λεπτά, και ο Όκ’φερν 

έπιασε το χέρι της Ερία και την τράβηξε µαζί του, υποβρυχίως, πίσω 

από µια βάρκα. Έβγαλαν τα πρόσωπά τους στον αφρό, για 

ν’αναπνεύσουν, ελπίζοντας πως εδώ δε θα τους έβλεπαν οι 

Μαγκραθµέλιοι. 

  Όµως αντίκρισαν έναν δαιµονάνθρωπο να στέκεται πάνω στο 

πλεούµενο και να τους κοιτά αφ’υψηλού. Στο χέρι του κρατούσε ένα 

µακρύ σπαθί·  το ατσάλι του άστραφτε στο φως των ήλιων του 

Άρµπεναρκ. 

  «∆ύο άνθρωποι που παριστάνουν τα ψάρια!» γέλασε, και φώναξε 

κάτι στην γλώσσα του. 

  Η Ερία δεν έχασε χρόνο: Πιάστηκε απ’την άκρη της βάρκας κι 

ανέβηκε, µε µια γρήγορη κίνηση. Ο Μαγκραθµέλιος έστρεψε το 

ξίφος του προς το µέρος της. Η µαυροµάλλα πολεµίστρια έσκυψε 

και τον γρονθοκόπησε στο διάφραγµα, κάνοντάς τον να διπλωθεί. 

Τον κλότσησε καταπρόσωπο, ρίχνοντάς τον στο νερό και παίρνοντας 

το σπαθί απ’το χέρι του. Ο Όκ’φερν, ως τώρα, είχε επίσης ανεβεί 

στη βάρκα. 

  Στην ακτή βρίσκονταν κι άλλοι δαιµονάνθρωποι, µε τα όπλα τους 

έξω απ’τα θηκάρια. 

  «Σταµατήστε, άνθρωποι!» πρόσταξε ένας. Φορούσε ένα παράξενο 

µεταλλικό κράνος στο κεφάλι, πάνω στο οποίο υπήρχαν καλώδια·  

στην πλάτη του έπεφτε ένας σκούρος-µοβ µανδύας, και αλυσιδωτή 

αρµατωσιά τον έντυνε. «Ο Αφέντης σάς θέλει!» 

  Ο Αφέντης; Αυτό σηµαίνει –ο Μάργκανθελ! συµπέρανε, 

πανικόβλητη, η Ερία. Τι διάολο µάς θέλει εµάς; 
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  «Πες του να βουτήξει στον Ωκεανό!» αντιγύρισε η Σαραολνιανή, 

και έκοψε, µε το ξίφος που κρατούσε, το σχοινί το οποίο έδενε την 

βάρκα σ’έναν πάσσαλο, καρφωµένο στην ξηρά. «Πιάσε τα κουπιά, 

Όκ’φερν.» 

  Ο Μαγκραθµέλιος γρύλισε κάτι στην γλώσσα του, και ένας άλλος 

εξαπέλυσε κάτι προς το πλεούµενο της Ερία. Έµοιαζε µε µεταλλικό 

δίσκο που στροβιλιζόταν µε τροµερή ταχύτητα. Πέτυχε την βάρκα 

και δάγκωσε το σκαρί της, κάνοντας µια µάλλον µεγάλη τρύπα, 

απ’την οποία άρχισε να µπαίνει νερό. 

  «∆εν έπρεπε να τους θυµώσεις…» µουρµούρισε ο Όκ’φερν, ενόσω 

η Σαραολνιανή καταριόταν: «Ανάθεµα τα Πνεύµατα!» 

  Η Ερία κι ο Ζιρκεφιανός πήδησαν έξω απ’την βάρκα, στο λιµάνι, 

µε τα όπλα τους στα χέρια. Η πρώτη είχε πετάξει το ξίφος του 

Μαγκραθµέλιου και είχε τραβήξει το δικό της. Ο δεύτερος είχε 

ξεθηκαρώσει το κοντόσπαθο και το ξιφίδιό του. 

  «Πιάστε τους!» ούρλιαξε ο αρχηγός των δαιµοναθρώπων µε το 

αλλόκοτο κράνος, και τέσσερις τούς χίµησαν. 

  Η Ερία αποκεφάλισε τον έναν, καθώς ερχόταν. Απέφυγε το λεπίδι 

του άλλου και του έχωσε το ατσάλι της στα πλευρά. Αίµα πετάχτηκε 

απ’το στόµα του, προτού σωριαστεί στο έδαφος. Ο Όκ’φερν 

απέκρουε τις επιθέσεις των αντιπάλων του, προσπαθώντας να µείνει 

ζωντανός. 

  «Μα την Έρηµο!…» µουρµούρισε, καθώς ήρθε, απροειδοποίητα, 

στο νου του η Μάνζρα. Πρόσεχε τον εαυτό σου, του είχε πει, 

κλείνοντάς του το µάτι. Πρέπει να σου κάνω µαθήµατα. Τι θάλεγες 

ν’αρχίσουµε τώρα; Βοήθησέ µε λίγο! Παραµέρισε, αποφασιστικά, το 

σπαθί ενός Μαγκραθµέλιου, µε το ξιφίδιό του, και του διαπέρασε το 

στήθος, µε το κοντόσπαθο. 

  Τον άλλο τον ξεπάστρεψε η Ερία, µε µια αστραπιαία σπαθιά, που 

του έσχισε την κοιλιά. Ύστερα, η Σαραολνιανή πολεµίστρια 

εφόρµησε καταπάνω στον αρχηγό, που δυο µαχητές στάθηκαν 
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εµπρός του, για να τον προστατέψουν, ενώ εκείνος φώναζε: 

«Συναχθείτε εδώ! Είναι εδώ! Ο Αφέντης τούς θέλει ζωντανούς!» 

  «Παραµερίστε, δαιµονισµένοι!» γρύλισε η Ερία, διαγράφοντας ένα 

αιµατηρό ηµικύκλιο, µε τη λεπίδα της, και ξεπαστρεύοντας και τους 

δυο Μαγκραθµέλιους που της έκοβαν το δρόµο. 

  Ο αρχηγός σήκωσε ένα µικρό κοµµάτι του κράνους του, για να 

φανερώσει από κάτω κάτι που άστραφτε, σαν καθρέφτης. 

Τοποθέτησε το σπαθί αµυντικά εµπρός του, περιµένοντας την 

επίθεση της Σαραολνιανής. Εκείνη πισωπάτησε, προσπαθώντας να 

καταλάβει τι συνέβαινε: Εκτός του ότι εκείνο το σηµείο του κράνους 

του συνεχώς φώτιζε και περισσότερο, τίποτα. Τι παράξενη συσκευή 

ήταν τούτη; –δεν ήξερε ότι υπήρχε… Ή, τουλάχιστον, οι 

δαιµονάνθρωποι της Βόρειας Γης, µάλλον, δεν την 

χρησιµοποιούσαν. 

  Όρµησε, κατεβάζοντας, µε δύναµη, το σπαθί της. Ο 

Μαγκραθµέλιος απέκρουσε. Εν τω µεταξύ, πέντε πολεµιστές του 

έρχονταν, τρέχοντας, και ο Όκ’φερν πετάχτηκε στο διάβα τους, 

σχίζοντας το λαιµό του ενός, µε το κοντόσπαθό του, προτού εκείνος 

καταλάβει, καλά-καλά, τι συνέβαινε. Ύστερα, απέκρουσε τα 

χτυπήµατα των άλλων, πισωπατώντας, και σκότωσε έναν ακόµα. 

Παρατηρούσε ότι υπήρχαν κρυφές δυνάµεις µέσα του που, ως τώρα, 

δεν είχε ανακαλύψει. Ίσως, δεν του είχαν χρειαστεί·  δε θυµόταν ποτέ 

η ζωή του να βρισκόταν σε τέτοιο κίνδυνο. Επιπλέον, αν κάτι 

πάθαινε η Ερία… ∆ιαπέρασε την κοιλιά ενός δαιµονανθρώπου, µε 

µια κραυγή.  

  Στη συνέχεια, ένιωσε το δάγκωµα του ατσαλιού στον αριστερό του 

ώµο, και παραλίγο να τον εγκαταλείψει το θάρρος του. Όµως ήξερε 

πως, αν συνέβαινε αυτό, ήταν, αναµφίβολα, χαµένος·  ή θα νικούσε, 

ή θα πέθαινε –το ίδιο κι η Ερία. 

  Μια Μαγκραθµέλια σκοτώθηκε απ’τη λάµα του. 

  Η Σαραολνιανή πολεµίστρια αντάλλασσε σπαθιές µε τον αρχηγό 

των δαιµονανθρώπων, όταν, απρόσµενα, το σηµείο του κράνους του 
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που φώτιζε πέταξε µια δυνατή λάµψη, σαν όλο το φως που είχε 

συγκεντρωθεί εκεί, ξαφνικά, να πεταγόταν έξω. 

  Η Ερία είδε χρώµατα διάφορα µπροστά της, τα οποία 

αντικατέστησε πυκνό σκοτάδι. Πυκνό σκοτάδι που δεν παραµέρισε, 

για να ξαναφανεί ο Μαγκραθµέλιος εχθρός. 

  «Μα τα Πνεύµατα…!» ψέλλισε η µαυροµάλλα γυναίκα, 

πισωπατώντας και προσπαθώντας να µη σκοντάψει. ∆εν έβλεπε 

τίποτα! Είχε τυφλωθεί! Τα αφτιά της έπιασαν τον ήχο της λεπίδας 

του αντίµαχού της να έρχεται προς το µέρος της. Ύψωσε το ξίφος 

της κι απέκρουσε. «Όκ’φερν!» φώναξε. «Βοήθησέ µε, Όκ’φερν! ∆ε 

µπορώ να δω!»  

  Άκουσε το κακαριστό γέλιο του Μαγκραθµέλιου. «Θα πεθάνεις, 

γυναίκα των ανθρώπων…!» 

  Ο καστανόξανθος Ζιρκεφιανός στράφηκε στην Ερία, και, 

ξεσχίζοντας την κοιλιά ενός ακόµα δαιµονανθρώπου, έτρεξε 

καταπάνω στον αρχηγό τους, σπαθίζοντας, µε µια δυνατή κραυγή. 

Αισθάνθηκε το όπλο του να βυθίζεται στον ώµο του εχθρού του, να 

τον σχίζει και να κατεβαίνει στο στέρνο του. Ο διοικητής των 

Μαγκραθµέλιων κατέρρευσε, µε ένα οργισµένο ουρλιαχτό και µια 

βρισιά στη γλώσσα του. 

  «Όκ’φερν, δε µπορώ να δω…» είπε η Ερία, τεντώνοντας το χέρι 

της, για να τον βρει, µέσα στο σκοτάδι που κάλυπτε τα πάντα. 

  «Είµαι εδώ, Ερία,» αποκρίθηκε εκείνος. Στράφηκε πίσω του, για να 

δει τους δαιµονανθρώπους που είχαν µείνει ζωντανοί να συνάζονται, 

βαστώντας όπλα. Πριν, τους ξεπάστρευε έναν-έναν, καθώς 

έρχονταν·  δεν ήξερε, όµως, άµα θα τα κατάφερνε να τα βάλει 

µ’όλους µαζί –µάλλον, όχι. Και το κορµί του είχε γεµίσει πληγές: 

στον αριστερό ώµο, στους µηρούς, στα πλευρά –ευτυχώς, όχι 

σοβαρές, διαφορετικά, τώρα, δε θα στεκόταν όρθιος. Ή, µήπως, ήταν 

η φρενίτιδα της µάχης που τον έκανε να στέκεται και, µετά, θα 

κατέρρεε; 
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  Ας καταφέρω να γλιτώσω τον εαυτό µου και την Ερία, 

συλλογίστηκε, κι ας µείνω, ύστερα, ένα µήνα στο κρεβάτι. 

  Θηκάρωσε το ξιφίδιό του και άρπαξε την µαυροµάλλα 

Σαραολνιανή απ’τον καρπό. «Τρέχα!» της είπε. Και έτρεξαν µακριά 

απ’τους δαιµονανθρώπους που έρχονταν πίσω τους, ουρλιάζοντας. 

  «Ελάτε δω, άνθρωποι!» 

  «Θα ξεσχίσουµε τη σάρκα σας!» 

  «Θα πιούµε το αίµα σας σε χρυσές κούπες!» 

  Η Ερία πήγαινε όπου την οδηγούσε ο Όκ’φερν. Η καταραµένη 

συσκευή του δαιµονισµένου Μαγκραθµέλιου την είχε τυφλώσει! Θα 

επανερχόταν η όρασή της, ή θα έµενε για πάντα έτσι; Μα τα 

Πνεύµατα, όχι! ∆ε µπορώ να ζήσω έτσι! 

  Ο καστανόξανθος Ζιρκεφιανός έτρεχε προς την ανατολική µεριά 

του χωριού –εκεί όπου είχαν αφήσει τ’άτια τους οι δαιµονάνθρωποι. 

Θ’άρπαζε ένα και θα έφευγαν, αυτός κι η Ερία. 

  Όταν πλησίαζε τα ζώα, ένας Μαγκραθµέλιος πετάχτηκε µπροστά 

του, κρατώντας το ξίφος του µε τα δύο χέρια. 

  «Έλα να νιώσεις τη λάµα µου, ανθρωπάκι!…» 

  Όχι τώρα, µα την Έρηµο! Όχι τώρα! 

  «Όχι τώρα, µπάσταρδε!» βρυχήθηκε ο Όκ’φερν. Άφησε τον καρπό 

της Ερία και έπεσε πάνω στον δαιµονάνθρωπο. Εκείνος 

πανικοβλήθηκε τόσο απ’την οργισµένη έκφραση στο πρόσωπο του 

Ζιρκεφιανού, που το όπλο του αστόχησε τα πλευρά του για πόντους. 

Όµως το κοντόσπαθο του Όκ’φερν δε λάθεψε: έκοψε το κρανίο του 

Μαγκραθµέλιου στα δύο, κάνοντας αίµα και µυαλά να πεταχτούν. 

  «Όκ’φερν, που είσαι;» Η Ερία είχε, πάλι, απλωµένο το ένα της χέρι, 

ψάχνοντάς τον, ενώ, µε το άλλο, κρατούσε το σπαθί της. 

  Ο Ζιρκεφιανός θηκάρωσε το όπλο του και σήκωσε την 

µαυροµάλλα Σαραολνιανή στα χέρια. «Κρατήσου πάνω µου,» της 

είπε, και ανέβηκε σ’ένα απ’τα άτια των δαιµονανθρώπων. 
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  Πήρε το σπαθί απ’τη γροθιά της Ερία και χτύπησε τα άλλα µε το 

πλατύ µέρος της λεπίδας, ή τα τραυµάτισε, κάνοντάς τα να φύγουν, 

καλπάζοντας, απο δώ κι απο κεί. 

  Οι αφέντες τους έρχονταν, τρέχοντας, και ήταν, πια, κοντά. 

  «Θα πληρώσεις για τούτο, άνθρωπε!» 

  Κάποιος πέταξε µια απ’τις δαιµονικές τους συσκευές καταπάνω 

στον Όκ’φερν. Εκείνος έσκυψε, και την απέφυγε για εκατοστά·  

µερικές καστανόξανθες τρίχες κόπηκαν απ’το κεφάλι του. Έµπηξε 

τα τακούνια των µποτών του στα πλευρά του αλόγου του και το 

χτύπησε, δυνατά και µανιασµένα, µε τα γκέµια. Εκείνο χρεµέτισε, 

ξέφρενα, και έφυγε σαν βέλος από βαλλίστρα, αφήνοντας ένα 

σύννεφο σκόνης πίσω του. 

  «Ααααααρχχ!…» µούγκρισε ο Όκ’φερν, καθώς αισθάνθηκε κάτι να 

µπήγεται στην δεξιά του ωµοπλάτη. Τα µάτια του δάκρυσαν, γιατί ο 

πόνος ήταν τσουχτερός. Την ίδια στιγµή, κάτι άλλο περνούσε πλάι 

απ’το κεφάλι του, αλλά λίγη σηµασία του έδωσε. 

  «Είσαι καλά;» τον ρώτησε, τροµαγµένη, η Ερία, σφίγγοντας τα 

ρούχα του. «Είσαι καλά;» 

  «Όχι!» γρύλισε ο Όκ’φερν, τρίζοντας τα δόντια. Ό,τι κι αν ήταν 

αυτό που είχε µπηχτεί στην ωµοπλάτη του παρέµενε ακόµα εκεί, 

καρφωµένο. «Αλλά είµαι ζωντανός, τουλάχιστον!…» 

  «Οι Μαγκραθµέλιοι;…» 

  «Τους έχουµε αφήσει πίσω. Και δεν έχουν άτια, για να µας 

ακολουθήσουν·  τα έδιωξα.» 

  «∆ηλαδή, γλιτώσαµε από δαύτους;» 

  «Ναι, έτσι νοµίζω.» 

  «Όκ’φερν, δε µπορώ να µη βλέπω! Θέλω να βλέπω!…» Η Ερία 

κόλλησε το πρόσωπό της πάνω στο στήθος του κι άρχισε να κλαίει. 

  Ο καστανόξανθος Ζιρκεφιανός πίστευε, µέχρι στιγµής, πως δεν 

ήταν ποτέ δυνατόν αυτή η γυναίκα από τη Βόρεια Γη να κάνει κάτι 

τέτοιο. 
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**  **  **  ** 

 

  «Μπορείς να το βρεις, Ερία;» ρώτησε ο Όκ’φερν, καθώς η 

µαυροµάλλα Σαραολνιανή ψηλάφιζε, προσεκτικά, την πλάτη του, µη 

βλέποντας τίποτα εκτός από πυκνό σκοτάδι. 

  Είχαν σταµατήσει σε µια παραλία, γεµάτη άµµο, η οποία βρισκόταν 

πίσω από ψηλά βράχια –που ο Ζιρκεφιανός θεωρούσε ότι θα τους 

έκρυβαν απ’τους Μαγκραθµέλιους, αν εκείνοι, τελικά, τους 

ακολουθούσαν. 

  «Προσπαθώ,» αποκρίθηκε η γυναίκα. Κάτι ένιωσε. Κάτι µεταλλικό. 

Τα δάχτυλά της το περιεργάστηκαν. Πρέπει νάταν στρογγυλό και το 

µισό να είχε χωθεί στην ωµοπλάτη του Όκ’φερν. ∆ιέθετε πολλά, 

λυγιστά δοντάκια. Αναµφίβολα, µια παραλλαγή του δίσκου που είχε 

τρυπήσει την βάρκα, στο λιµάνι του χωριού Νόρταλ·  όµως ένα πολύ 

πιο ανίσχυρο όπλο, αλλιώς θα είχε διαπεράσει τον άντρα και θα είχε 

βγει απ’το στήθος του. Η Ερία επιχείρησε να το τραβήξει έξω. 

  «Ααα!» κραύγασε ο Όκ’φερν, και εκείνη, αµέσως, σταµάτησε. «Τι 

κάνεις;» 

  «Συγνώµη,» είπε η Ερία. «Μάλλον… Άκου: Είναι ένας µεταλλικός 

δίσκος, και έχει µικρά, λυγιστά δοντάκια·  γιαυτό είναι δύσκολο να 

βγει. Όµως πρέπει να το βγάλω, Όκ’φερν…» 

  Ο Ζιρκεφιανός πήρε µια βαθιά ανάσα, ατσαλώνοντας τον εαυτό 

του. «Εντάξει,» είπε. «Κάντο –γρήγορα.» 

  Η Ερία τράβηξε τον δίσκο, ανάποδα από την κόψη των δοντακιών 

του, ώστε να ξεγαντζωθεί ευκολότερα. 

  Ο Όκ’φερν έσφιξε τα δόντια του, για να µην ουρλιάξει. Ύστερα, η 

Σαραολνιανή άκουσε την αναπνοή του βαριά και λαχανιασµένη. 

  «Τελείωσε,» του είπε, πετώντας τον δίσκο πέρα. 

  Ο άντρας στράφηκε να δει τι ήταν αυτό που τον είχε χτυπήσει, και 

µόρφασε αντικρίζοντάς το, καθώς ήταν βαµµένο κόκκινο µε το αίµα 

του. Έβγαλε το πουκάµισο που φορούσε και το έσχισε σε κοµµάτια, 

αρχίζοντας να δένει τις πληγές του –οι οποίες ήταν αρκετές, θα 



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

627 

όφειλε να οµολογήσει. Η Ερία τον βοήθησε, όσο µπορούσε δίχως 

την όρασή της. Τέλος, εκείνος κάθισε σ’έναν βράχο, για 

ν’αναπαυθεί. Η Σαραολνιανή γυναίκα πήρε θέση στην άµµο, δίπλα 

του. 

  «Όκ’φερν…» είπε. «Θα µου κάνεις µια χάρη, αν σ’τη ζητήσω;…» 

  Ο άντρας σηκώθηκε απ’την πέτρα και κάθισε κοντά της, 

αγκαλιάζοντας τους ώµους της. «Ναι, αγάπη µου.» 

  «Θα µε σκοτώσεις;» 

  «Τι!» Ο Όκ’φερν γούρλωσε τα µάτια του, κοιτάζοντας το πρόσωπό 

της. Εκείνη δεν τον αντίκριζε·  έµοιαζε να αγναντεύει το πέλαγος, 

αλλά, στην πραγµατικότητα, αγνάντευε µόνο το σκοτάδι που τύλιγε 

την όρασή της. 

  «Θα µε σκοτώσεις;» Αισθανόταν έναν κόµπο στο λαιµό της. 

  «Ερία… γιατί να σε σκοτώσω;» Ο Ζιρκεφιανός την έσφιξε 

περισσότερο στην αγκαλιά του. 

  «∆ε θέλω να ζω έτσι, δίχως να βλέπω τίποτα…» ∆άκρυα άρχισαν, 

πάλι, να κυλούν στο πρόσωπό της. 

  «∆ε µπορεί να είναι µόνιµο, αγάπη µου. Η όρασή σου θα 

επανέλθει.» Κούνησε το κεφάλι του. «∆ε µπορεί να είναι µόνιµο…» 

  «Κι αν είναι;» ρώτησε εκείνη. 

  «∆εν είναι,» τη διαβεβαίωσε ο Όκ’φερν. Μα την Έρηµο και τη 

Ζούγκλα, µακάρι να µην είναι! ευχήθηκε. «Ας ξεκουραστούµε λίγο 

εδώ, τώρα. Και, µόλις το άτι µας είναι, πάλι, σε κατάσταση να το 

ιππεύσουµε, φεύγουµε.» 

  Η Ερία δε µίλησε. Ήθελε να πεθάνει. 

 

**  **  **  ** 

  

  Τον Όκ’φερν τον είχε πάρει ο ύπνος, εκεί, στην αµµουδιά, µε την 

Ερία στην αγκαλιά του.  

  –Και µια δυνατή κλοτσιά στα τραυµατισµένα του πλευρά τον 

ξύπνησε. 
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  Άνοιξε τα µάτια του, για ν’αντικρίσει δύο Μαγκραθµέλιους να 

στέκονται από πάνω του·  ο ένας ήταν ο αρχηγός µε το αλλόκοτο 

κράνος (τελικά, τον είχε πληγώσει, µα δεν τον είχε σκοτώσει). Κι οι 

δυο είχαν χαιρέκακα χαµόγελα στα πρόσωπα. Ο Ζιρκεφιανός 

κοίταξε λίγο παραπέρα. Κι άλλοι δαιµονάνθρωποι ήταν 

συγκεντρωµένοι, κοντά σε δυο βάρκες. Οι καταραµένοι! είχαν 

κλέψει τα πλεούµενα του χωριού, για να τους καταδιώξουν. Έπρεπε 

να το είχε προβλέψει! Γιατί τον είχε πάρει ο ύπνος; 

  «Καλησπέρα, άνθρωπε!…» σφύριξε ο αρχηγός, και τα δόντια του 

άστραψαν, εωσφορικά. 

  «Όκ’φερν! Τι συµβαίνει;»  έκανε, ταραγµένη, η Ερία. 

  «Έχουµε… δαιµονικούς επισκέπτες,» αποκρίθηκε ο Ζιρκεφιανός, 

και το δεξί του χέρι πήγε στη λαβή του κοντόσπαθου που κρεµόταν 

στη ζώνη του. 

  Όµως δεν πρόλαβε να το τραβήξει, γιατί ο αρχηγός των 

Μαγκραθµέλιων τον γράπωσε απ’τον λαιµό, τον σήκωσε όρθιο, και 

τον πέταξε, µε δύναµη, στην άµµο, γελώντας. Ο Όκ’φερν ένιωθε 

πολύ αδύναµος απ’τις πληγές του·  τόσο αδύναµος που νόµιζε πως δε 

θα κατάφερνε να σηκωθεί. 

  Τώρα, όλοι οι δαιµονάνθρωποι γέλαγαν. 

  «Τι συµβαίνει;» φώναξε η Ερία. «Τι του κάνατε; Οοοοχ!…» 

βόγκησε, καθώς κάποιος την κλότσησε στην κοιλιά. 

  «Θ’ασχοληθούµε µαζί σου µετά, γυναίκα των ανθρώπων!» γρύλισε 

ο αρχηγός. «Ο Αφέντης πρόσταξε να σας πάµε σ’αυτόν·  δε µας 

διευκρίνισε και σε τι κατάσταση σάς θέλει.» 

  Κι άλλα γέλια. 

  «Καθάρµατα!…» Ο Όκ’φερν κατάφερε να σηκωθεί στα γόνατα, 

αλλά µια δαιµονογυναίκα τον κλότσησε καταπρόσωπο, 

ξανασωριάζοντάς τον. Το στόµα του γέµισε αίµα. 

  «Κρατήστε τον!» πρόσταξε ο αρχηγός, και Μαγκραθµέλιοι τού 

ακινητοποίησαν τα χέρια και τα πόδια, ενώ εκείνος σπαρταρούσε, 

κραυγάζοντας. 
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  Ο επικεφαλής τράβηξε ένα λεπτό ξυράφι µέσα απ’τα ρούχα του, 

αφαιρώντας το δερµάτινο θηκάρι απ’τη λεπίδα. «Μ’αυτό,» είπε στον 

Ζιρκεφιανό, «µπορώ να ξεγυµνώσω το κρανίο σου, φλούδα-φλούδα. 

Και τα ανθρώπινα κρανία είναι όµορφα στολίδια… για την αποθήκη 

µου! Α-χα-χα-χα-χα-χα!» 

  Η Ερία έσφιξε τα δόντια της. ∆ε θ’άφηνε τούτο να συµβεί στον 

Όκ’φερν! Μόνο αν µπορούσε να δει, θα έκοβε τους λαιµούς όλων 

αυτών των διαολεµένων Μαγκραθµέλιων. Μόνο αν µπορούσε να 

δει!… ∆άκρυα οργής είχαν γεµίσει τα µάτια της. 

  «Ας δοκιµάσουµε…!» είπε ο αρχηγός των δαιµονανθρώπων. 

  «ΟΧΙ!» άκουσε η Σαραολνιανή πολεµίστρια τον Όκ’φερν να 

φωνάζει. «ΝΑΑΑΑΑααααααααααααρρρρρ!  

  »Ερία –βοήθησέ µε! Ερία!» 

  «Όκ’φερν!» 

  Πρέπει να δω! Πρέπει να δω! Μόνο αν µπορούσα να δω!… Μα τα 

Πνεύµατα, δε µπορώ ν’ακούω τις κραυγές του! 

  Και το σκοτάδι διαλύθηκε·  αντικαταστάθηκε από µια θολή εικόνα, 

µε διάφορα χρώµατα·  τα χρώµατα πήραν µορφές –σκιερά 

φαντάσµατα. Το χέρι της Ερία έσφιξε τη λαβή του σπαθιού που ήταν 

θηκαρωµένο στη ζώνη της. Τα σκιερά φαντάσµατα µετατράπηκαν σε 

δαιµονανθρώπους. 

  «Αααααααααααα!» Η Σαραολνιανή πετάχτηκε όρθια, τραβώντας το 

λεπίδι της και αποκεφαλίζοντας µια δαιµονογυναίκα. Έπειτα, έµπηξε 

το ατσάλι της στα σωθικά ενός άλλους Μαγκραθµέλιου. 

  Ο αρχηγός, που ήταν σκυµµένος πάνω απ’τον Όκ’φερν, 

χρησιµοποιώντας το ξυράφι του στο πετσί του κεφαλιού του άντρα, 

γύρισε να την κοιτάξει έκπληκτος. 

  «Είσαι τυφλή!…» γρύλισε. 

  Η Ερία απέκρουσε µια λεπίδα που ερχόταν να της πάρει το κεφάλι, 

και διαπέρασε το στέρνο του Μαγκραθµέλιου εµπρός της, µε λύσσα. 

«Όχι πια, Πνευµατοχτυπηµένο κάθαρµα!» 
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  Ο αρχηγός έκανε να σηκώσει το µέρος του κράνους του το οποίο 

θ’αποκάλυπτε εκείνο το πράγµα που φώτιζε και που µπορούσε να 

της ξαναστερήσει την όραση. Η Ερία τράβηξε το ξιφίδιό της, και το 

εκτόξευσε, µε την ίδια κίνηση του χεριού. Η λεπίδα καρφώθηκε στο 

λαιµό του δαιµονανθρώπου, που σωριάστηκε πάνω στα πόδια του 

Όκ’φερν. 

  Οι Μαγκραθµέλιοι που κρατούσαν ακινητοποιηµένο τον 

Ζιρκεφιανό τον είχαν αφήσει και ετοίµαζαν τα όπλα τους, για 

ν’αντιµετωπίσουν  την Ερία. Εκείνη χίµησε καταπάνω τους, 

κραδαίνοντας το σπαθί της. Έσχισε την κοιλιά του πρώτου και πήρε 

το κεφάλι του δεύτερου. Απέφυγε ένα χτύπηµα κι απέκρουσε ένα 

άλλο. Τρύπησε τα πνευµόνια ενός αντίµαχού της και έµπηξε τη 

λεπίδα της σ’ένα στοµάχι. Κουφάρια είχαν συγκεντρωθεί γύρω της, 

και ένας δαιµονάνθρωπος µονάχα παρέµενε ζωντανός. 

  Τον άρπαξε απ’τα πορφυρά του µαλλιά, καθώς εκείνος έκανε να 

φύγει, και του έβαλε το σπαθί της στο λαρύγγι. 

  «Τρέξε, δαιµονισµένε! Πήγαινε στον Αφέντη σου –και πες του πως, 

αν µε ξαναενοχλήσει, θα ξεπαστρέψω τους διπλάσιους απ’όσους 

έστειλε τούτη τη φορά!» 

  Ελευθέρωσε τον δαιµονάνθρωπο, κλοτσώντας τον στα οπίσθια. 

Εκείνος έφυγε, όσο πιο γρήγορα µπορούσε. 

  Η Ερία κάρφωσε το σπαθί της στην άµµο, και βοήθησε τον 

Όκ’φερν να σηκωθεί. 

  «Αιµορραγείς, ξανά,» του είπε, αγγίζοντας το τραύµα στο µέτωπό 

του, το οποίο είχε κάνει το ξυράφι. 

  «Είµαι εντάξει·  θα το δέσω,» αποκρίθηκε εκείνος, ξέπνοος. 

Έσκυψε και σήκωσε ένα κοµµάτι του κατεστραµµένου του 

πουκαµίσου. Το έσχισε στα δύο και τύλιξε την πληγή στο κεφάλι 

του. «Μπορείς να δεις, τώρα, υποθέτω,» συµπέρανε. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Ερία. Στηριζόταν στο σπαθί της, µε τα δύο 

χέρια ακουµπισµένα στη λαβή. Ήταν απόγευµα, και ο Όκ’φερν 
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παρατήρησε ότι οι απογευµατινές ανταύγειες την έκαναν να δείχνει 

πολύ όµορφη·  δεν το είχε ξαναπροσέξει. 

  «Πώς;» ρώτησε. 

  «∆εν ξέρω πώς,» του είπε η Σαραολνιανή. «Απλά, τώρα, µπορώ να 

δω…» 

  «Χαίροµαι, Ερία…» Ο Όκ’φερν χαµογέλασε, κουρασµένα. 

«Σ’αγαπώ… Πάλι καλά που δε σε σκότωσα πριν, ε;» Γέλασε. Και, 

ύστερα, αισθάνθηκε τα πόδια του να µην τον κρατούν. Παραπάτησε, 

και σωριάστηκε στην άµµο. 

  «Όκ’φερν!» άκουσε τη φωνή της Ερία, σαν µέσα σε όνειρο, προτού 

χάσει εντελώς τις αισθήσεις του. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο 

Θαλάσσια επίθεση 
 

 

ις µέρες που βρίσκονταν στον Θαλασσινό Άνεµο, ο Βένγκριλ 

και η Αάνθα διαπίστωσαν πως η Καπετάνισσα Λάρθα 

µπορούσε να είναι σκληρή και καλοσυνάτη, συγχρόνως. Όταν 

επρόκειτο για δουλειά, έδειχνε καθαρά στους ναύτες της ότι δεν 

αστειευόταν (τους έβριζε ή τους χτυπούσε, µάλιστα, πολλές φορές)· 

όταν, όµως, επρόκειτο για διασκέδαση ή για ξεκούραση, γελούσε και 

αστειευόταν µαζί τους, κάνοντάς τους να ξεχάσουν οποιονδήποτε 

τυχόν άγριο τρόπο µε τον οποίο τους είχε φερθεί προηγουµένως. 

Παρότι, ο Βασιληάς του Σαραόλν και η Βασίλισσα του Ωκεανού 

ήταν µονάρχες, απορούσαν πώς τα κατάφερνε τόσο καλά η 

Καπετάνισσα. 

  Φυσικά, δεν της είχαν συστηθεί µε τα αληθινά τους ονόµατα, µα µε 

τα ψεύτικα που είχε επινοήσει η Αάνθα: Λίργκνεβ και Αθνάα, τα 

Τ
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οποία ήταν τ’αντίστροφα των πραγµατικών τους. Και, όταν η Λάρθα 

τούς είχε ρωτήσει, το πρώτο βράδυ του ταξιδιού τους, γιατί 

βιάζονταν τόσο να φτάσουν στη Θέρληχ, ώστε να πληρώσουν 

εξήντα χρυσά νοµίσµατα, η Βασίλισσα του Ωκεανού είχε απαντήσει: 

  «Έχουµε επείγουσες δουλειές εκεί.» 

  «Τι είδους… επείγουσες δουλειές;» Η Καπετάνισσα τούς είχε 

κοιτάξει συνοφρυωµένη. 

  «Φοβάµαι πως δεν µπορούµε να πούµε περισσότερα,» είχε 

αποκριθεί η Αάνθα, και η Λάρθα δεν είχε ξαναναφέρει το θέµα από 

τότε·  της αρκούσαν τα εξήντα χρυσά νοµίσµατα –δεν την ενδιέφερε 

και τόσο ποιες µπορεί να ήταν οι «επείγουσες δουλειές» των δύο 

ξένων. 

  Οι ναύτες, όµως, είχαν αρχίσει να συζητούν αναµεταξύ τους για το 

ποιος µπορεί να ήταν ο σαραντάρης άντρας µε τα καστανόλευκα 

µαλλιά και η εξωτικά όµορφη, πορφυροµάλλα γυναίκα. Κι οι δυο 

τους έµοιαζαν µε άρχοντες. Ίσως να ανήκαν σε κάποια από τις 

ευγενικές οικογένειες της Θέρληχ… 

  Ήταν σούρουπο, και η Αάνθα στεκόταν στην πλώρη του 

Θαλασσινού Ανέµου, µε την κάπα τυλιγµένη γύρω της και την 

κουκούλα της στο κεφάλι. Έκανε κρύο. Μόλις είχαν αποµακρυνθεί 

από το Κάρνεβολθ, ο αέρας είχε αρχίσει να γίνεται όλο και πιο 

παγερός.  

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού µπορούσε να δει στον δυτικό ορίζοντα 

τις ακτές της Νήσου Ράλβοχ, η οποία βρισκόταν στο κέντρο του 

Βασιλείου της. Ήξερε ότι σήµερα δε θα έφτανε στην Θέρληχ, όµως, 

κατά πάσα πιθανότητα, θα έφτανε αύριο, το βράδυ ή το απόγευµα, 

και η καρδιά χτυπούσε δυνατά κάτω απ’τα στήθη της. Αναρωτιόταν 

τι θα έβλεπε, µπαίνοντας στην βασιλική αίθουσα: τον Κράντµον να 

κάθεται στον Κοραλλένιο Θρόνο; Μάλλον. Θα το απολάµβανε να 

αντικρίσει τη δυσάρεστη έκπληξη στο βλέµµα του, όταν την ατένιζε 

να περνά την µεγάλη, διπλή πόρτα. Θα πρόσταζε τους φρουρούς της 

να τον πετάξουν στα κελιά του παλατιού, αµέσως·  δε θα του έδινε 
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καν χρόνο να µιλήσει. Να µιλήσει! –ούτε να βλεφαρίσει δε θα 

προλάβαινε, ο καταραµένος! 

  Ο Βένγκριλ ήρθε πλάι της και έσφιξε το χέρι της µέσα στο δικό 

του. «Έχεις άγχος;» 

  «Όχι,» είπε ψέµατα η Αάνθα, κουνώντας το κεφάλι. «Ανυποµονώ, 

απλά, να φτάσω στην Θέρληχ. Θέλω να τιµωρηθεί ο Κράντµον, και 

το Βασίλειό µου να επιστρέψει, πάλι, σε µένα.» 

  «Αυτό δε θ’αργήσει να γίνει,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Τα 

πράγµατα πάνε καλά, ως τώρα.» Αγκάλιασε τους ώµους της. 

  «Ανησυχείς κι εσύ για το Βασίλειό σου…» παρατήρησε η Αάνθα, 

κοιτώντας το πρόσωπό του. Ο Βασιληάς του Σαραόλν δε φορούσε 

κουκούλα, και τα µακριά, καστανά του µαλλιά ανέµιζαν. 

  Έγνεψε καταφατικά. «Ναι,» παραδέχτηκε. «Είδα, πάλι, ένα όνειρο 

χτες.» 

  «Τι όνειρο; Γιατί δεν µου το είπες;» 

  «Γιατί να σ’το πω; Σίγουρα, οφειλόταν µόνο στην ανησυχία µου.» 

  «Τι ήταν;» επέµεινε η Αάνθα. 

  Ο Βένγκριλ αναστέναξε. «Είδα, ξανά, εκείνο το πλάσµα, το 

φωτεινό, που δε µπορώ να προσδιορίσω τη µορφή του. Με 

αποκαλούσε, πάλι, ‘βασιληά των ερειπίων’… Και, πράγµατι, παντού 

γύρω µου βρίσκονταν τα ερείπια κάποιας πόλης, που ίσως να ήταν η 

Μάρβαθ, η πρωτεύουσα του Σαραόλν… Το παράξενο, τούτη τη 

φορά, ήταν ότι το… ον δεν ήταν µόνο του…» 

  «Ήταν και κάποιος άλλος µαζί του;» ρώτησε η Αάνθα. 

  «Ναι. Μια σκιερή µορφή. Στεκόταν εµπρός του, και… ίσως να 

ήταν σκιερή λόγω του φωτός που εξέπεµπε το πλάσµα. Όµως 

αισθανόµουν ότι την γνώριζα αυτή τη µορφή… Ή, µάλλον, όχι 

µονάχα ότι τη γνώριζα… Αισθανόµουν ότι ήταν –κάποιο δικό µου 

πρόσωπο…» 

  «∆ικό σου πρόσωπο; ∆ηλαδή, όπως λέµε συγγενής σου;» 
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  «Κάπως έτσι,» διευκρίνισε ο Βένγκριλ. «∆εν ξέρω, πλέον, τι να 

υποθέσω. Αναµφίβολα, τούτα είναι τα όνειρα ενός ταραγµένου 

ανθρώπου, Αάνθα.» 

  «Η Πριγκίπισσα Σούλτριθ είπε πως τα Πνεύµατα, ορισµένες φορές, 

στέλνουν προφητικά όνειρα, σε συγκεκριµένα άτοµα…» του θύµισε 

η Βασίλισσα του Ωκεανού. 

  «Και πιστεύεις πως εγώ είµαι ένα απ’αυτά τα… συγκεκριµένα 

άτοµα;»  

  «Γιατί όχι;» ανασήκωσε τους ώµους της η Αάνθα. 

  «Μπορεί…» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Αλλά δε θα στοιχηµάτιζα 

κιόλας.» 

  «Ποιος µπορεί να στοιχηµατίσει µε τα Πνεύµατα; Είναι πολύ 

απρόβλεπτα,» φιλοσόφησε η Αάνθα. 

  Ο Βένγκριλ κοίταξε προς την κατεύθυνση της Νήσου Ράλβοχ, 

καθώς παρατήρησε κάτι να έρχεται απο κεί. Είδε δύο πλοία να 

πλησιάζουν. Γρήγοροι δρόµωνες. 

  «Αάνθα,» είπε, στενεύοντας τα µάτια του. «Σκέφτεσαι αυτό που 

σκέφτοµαι; Έρχονται προς το µέρος µας.» 

  «Ο Κράντµον…» αποκρίθηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού. 

«Μαγκραθµέλιοι…» 

  «Πολύ πιθανό,» κατένευσε ο Βένγκριλ. Στράφηκε στο 

κατάστρωµα. «Καπετάνισσα Λάρθα!» προσπάθησε να τραβήξει την 

προσοχή της γυναίκας που έπαιζε ζάρια µε µερικούς ναύτες, την ώρα 

που ο παρατηρητής ο οποίος βρισκόταν πάνω στο κατάρτι φώναζε: 

  «∆υο πλοία στα δυτικά! ∆υο πλοία στα δυτικά!» 

  Η Λάρθα, αµέσως, πετάχτηκε όρθια, και κοίταξε προς την εν λόγω 

κατεύθυνση. 

  «Μπορεί να έχουν εχθρικές διαθέσεις, Καπετάνισσα,» την 

προειδοποίησε ο Βένγκριλ. «Καλύτερα να τ’αποφύγουµε.» 

  «Πού το ξέρεις;» απόρησε η Λάρθα. Ύστερα, συνοφρυώθηκε. «Σας 

κυνηγάνε κάποιοι, έτσι; Γιαυτό όλη η µυστικότητα, σχετικά µε το 

λόγο που επισκέπτεστε την Θέρληχ!» 
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  «Υπάρχει κάποιο πρόβληµα;» αντιγύρισε η Αάνθα. «∆ε σε 

πληρώσαµε αρκετά;» 

  «Τα χρήµατα είναι παραπάνω από αρκετά, Αθνάα,» παραδέχτηκε η 

Λάρθα. Ύστερα, πρόσταξε τον τιµονιέρη: «Απόφυγε τα πλοία, 

Μάκµελ!» 

  «Έρχονται πολύ γρήγορα, Καπετάνισσα,» απάντησε εκείνος. «Είναι 

δρόµωνες –πολύ ταχύτεροι απ’τη δική µας καραβέλα.» 

  «Ανάθεµα!…» έφτυσε η Λάρθα. «Ποιοι σας κυνηγούν;» ρώτησε, 

αµέσως, την «Αθνάα» και τον «Λίργκνεβ»· δεν ήθελε να µπλέξει σε 

καµια ιστορία, µες στα καλά καθούµενα.  

  «Οι Μαγκραθµέλιοι,» απάντησε ο Βένγκριλ. «Γιαυτό φροντίστε να 

µη µας πιάσουν!» 

  Η Λάρθα γούρλωσε τα µάτια της. «Οι Μαγκραθµέλιοι! Και ήρθατε 

στο καράβι µου; Θέλετε να µε καταστρέψετε;» 

  «Πολλά περισσότερα απ’ό,τι πιστεύεις κρύβονται πίσω από τούτη 

την καταδίωξη, Καπετάνισσα,» δήλωσε η Αάνθα. «Πάντως, ένα έχω 

να  σου πω: Γλίτωσέ µας και θ’ανταµειφθείς πλουσιοπάροχα·  νάσαι 

βέβαιη.» 

  «∆ε µπορώ να κάνω κι αλλιώς,» σφύριξε η Λάρθα. «Αν είναι 

δαιµονάνθρωποι, θα µας σκοτώσουν όλους!…» 

  Οι ναύτες του Θαλασσινού Ανέµου είχαν πανικοβληθεί, και 

άρπαζαν ό,τι όπλο έβρισκαν εµπρός τους: από γιαταγάνια µέχρι 

καµάκια. Ο Βένγκριλ ξεθηκάρωσε το σπαθί του, για καλό και για 

κακό, και η Αάνθα πήρε στα χέρια το δόρυ της. 

  «Καπετάνισσα!» φώναξε ο τιµονιέρης. «∆ε θα τους ξεφύγουµε! 

Είναι πολύ γρηγορότεροι από εµάς!» 

  «Όχι…!» µουρµούρισε κάτω απ’την ανάσα της η Λάρθα, 

κουνώντας το κεφάλι, αν και ήξερε πως ο άντρας που οδηγούσε το 

πλοίο της είχε δίκιο. Οι δυο καταραµένοι ξένοι την είχαν µπλέξει 

άσχηµα. ∆εν έπρεπε ποτέ να τους είχε εµπιστευτεί. Για να πλήρωναν 

τόσα, κάτι ύποπτο θα κρυβόταν πίσω απ’τα γυαλιστερά χρυσά 

νοµίσµατα –γιατί δεν το είχε σκεφτεί; 
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  «Αάνθα,» είπε ο Βένγκριλ, «δε µπορείς να κάνεις κάτι µε τη 

Νεροµαγεία σου, για να µας πάρεις απο δώ;» 

  «Όχι,» αποκρίθηκε εκείνη. «Ήταν εύκολο να ωθώ µια µικρή βάρκα, 

όµως είναι πέρα απ’τις δυνάµεις µου να κινήσω ένα τόσο µεγάλο 

καράβι…» 

  «Χίλιες κατάρες!…» βλαστήµησε ο Βένγκριλ. Πρέπει να φτάσω στο 

Σαραόλν! σκέφτηκε, αποφασιστικά. ∆ε θα πεθάνω εδώ, πάνω σε 

τούτο πλοίο! 

  Οι δρόµωνες είχαν ζυγώσει. Και ο Βασιληάς του Σαραόλν είδε 

ορισµένους δαιµονανθρώπους να παίρνουν φόρα και να πηδούν 

απ’τα καταστρώµατα. Μόλις βρίσκονταν στον αέρα, φτερά άνοιγαν 

στην πλάτη τους, τα οποία δεν είχαν τη δύναµη να τους κάνουν να 

πετάξουν, όµως τους µετέφεραν µέχρι την κουβέρτα του Θαλασσινού 

Ανέµου. Οι ναύτες, αµέσως, τους χίµησαν, προσπαθώντας να τους 

πετάξουν στο νερό, µε τα καµάκια τους. 

  Η Αάνθα τρύπησε το στήθος ενός που προσγειώθηκε στην πλώρη, 

µε το κοντάρι της, στέλνοντάς τον στο νερό του Ωκεανού, ενώ µια 

τσιριχτή κραυγή έβγαινε απ’τα χείλη του. 

  Ο Βένγκριλ απέκρουσε το σπαθί ενός άλλου, και του έσχισε την 

κοιλιά, σωριάζοντάς τον αιµόφυρτο στις σανίδες του Θαλασσινού 

Ανέµου. 

  Η Λάρθα µαχόταν µαζί µε τους ναύτες της, χειριζόµενη ένα 

γιαταγάνι µε αρκετή τέχνη. Ήδη δύο δαιµονάνθρωποι είχαν πεθάνει 

απ’την κόψη του, που είχε βαφτεί κόκκινη. 

  Έτσι, η πρώτη επίθεση των Μαγκραθµέλιων καταπολεµήθηκε 

σχετικά εύκολα·  όµως τώρα η πραγµατική µάχη άρχιζε: Οι δρόµωνες 

πλεύριζαν τον Θαλασσινό Άνεµο απ’τα δεξιά κι από τ’αριστερά, και 

δαιµονικοί πολεµιστές ξεχύνονταν στο κατάστρωµά του. 

  «Αααααααρρρ!» Το σπαθί του Βένγκριλ καρατόµησε έναν και 

έχυσε τα σωθικά ενός άλλου στην κουβέρτα. 

  Η Αάνθα διαπέρασε µια δαιµονογυναίκα µε το δόρυ της, και 

κοπάνησε ένα δαιµονάνθρωπο, µε το τέλος του κονταριού, στο 
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σαγόνι, ρίχνοντάς τον ανάσκελα. Ύστερα, τον κάρφωσε κι αυτόν, 

σφίγγοντας τα δόντια της. 

  «Πολεµήστε, καταραµένα σκυλόψαρα! Πολεµήστε! Μην 

τεµπελιάζετε, παλιοτόµαρα!» φώναζε η Λάρθα στους ναύτες, 

σκληρή µαζί τους, όπως πάντα, όταν υπήρχε λόγος. Το γιαταγάνι της 

σκότωσε έναν αντίµαχό της. «Θέλετε ο Ωκεανός να καταπιεί τα 

κουφάρια σας;» 

  Χάος επικρατούσε στο κατάστρωµα του Θαλασσινού Ανέµου, 

καθώς Μαγκραθµέλιοι χιµούσαν από όλες τις µεριές, και το 

πλήρωµα του καραβιού χτυπούσε σχεδόν τυφλά, όπου έβρισκε. 

Τούτη ήταν η µοναδική τους ελπίδα επιβίωσης. Αίµα έτρεχε πάνω 

στα ξύλινα σανίδια και έπεφτε στη θάλασσα, κοκκινίζοντάς την·  

ατσάλι κουδούνιζε, έσπαγε, έσχιζε σάρκα. Και, όταν έβρισκαν την 

ευκαιρία, οι ναύτες άφηναν τα αξιοθρήνητα όπλα τους και έπαιρναν 

αυτά των νεκρών δαιµονανθρώπων, για να τους πολεµήσουν. 

  Οι πολεµικές κραυγές του Βασιληά Βένγκριλ υψώνονταν πάνω 

απ’όλες τις άλλες φωνές της µάχης. Το σπαθί του ήταν σίγουρο και 

αδίσταχτο·  χάριζε γρήγορο θάνατο, και δεν αργούσε να περάσει 

απ’τον έναν αντίπαλο στον επόµενο. Οι ναύτες, γρήγορα, άρχισαν να 

βλέπουν τον Μονάρχη του Σαραόλν ως αρχηγό τους·  η πολεµική του 

δεινότητα τούς ενθάρρυνε, και δεν υπολόγιζαν τις απώλειες, ο 

ρυθµός των οποίων ολοένα και µειωνόταν, καθώς το ηθικό του 

πληρώµατος ανέβαινε και πολεµούσαν µε περισσότερη µανία τους 

εχθρούς τους. 

  Ο Βένγκριλ αντίκρισε ανάµεσα στους Μαγκραθµέλιους –ένα 

έκτρωµα! Όχι, δεν ήταν ακριβώς έκτρωµα: ήταν ένας ακόµη 

δαιµονάνθρωπος, όµως στα χέρια του φορούσε κάτι µεταλλικά 

κατασκευάσµατα, σαν γάντια, που στο τέλος τους υπήρχαν µεγάλες 

δαγκάνες, µε πολλά κοφτερά δόντια, οι οποίες ανοιγόκλειναν, 

απειλητικά. 

  «Έλα στην αγκαλιά µου, βασιληά των ανθρώπων!» γρύλισε ο 

διαβολάνθρωπος, ζυγώνοντάς τον. 
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  Οι ναύτες παραµέρισαν, τροµαγµένοι από τις µηχανικές δαγκάνες 

του Μαγκραθµέλιου. 

  «Φροντίστε τους άλλους!» τους φώναξε ο Βένγκριλ. «Ξαποστέλνω 

τούτο το µπάσταρδο στον Πνευµατικό Κόσµο κι έρχοµαι να σας 

συντροφεύσω!» 

  Οι ναύτες έβγαλαν δυνατές πολεµικές κραυγές, και χίµησαν στους 

δαιµονανθρώπους, µε λύσσα. 

  «Λίργκνεβ! – Λίργκνεβ! – Λίργκνεβ!» 

  Ο Βένγκριλ κατέβασε το ξίφος του, µε τα δυο χέρια, προς το κεφάλι 

του Μαγκραθµέλιου. Ήταν κακάσχηµος: η µούρη του ήταν γεµάτη 

ουλές, είχε µαυροκόκκινα µαλλιά, και το ένα του µάτι σκέπαζε µια 

µελανή καλύπτρα. Ύψωσε, απότοµα, τη δεξιά του δαγκάνα και 

άρπαξε τη λεπίδα του Μονάρχη του Σαραόλν, η οποία κόπηκε στα 

δύο. 

  «Α-χα-χα-χα-χα-χα!» γέλασε ο δαιµονάνθρωπος. «Σύντοµα, κι εσύ 

θα κοπείς έτσι, βασιληά των ανθρώπων! Και θάναι ο Καπετάν 

Ράγκµον, ο Αδίστακτος Απράχτης, που σε έκοψε!» 

  Άπλωσε την άλλη του δαγκάνα, για να γραπώσει τη µέση του 

Βένγκριλ, µα εκείνος πήδησε, γρήγορα, όπισθεν αποφεύγοντας τη 

θανατηφόρα λαβή. ∆εν του άρεσε να σκέφτεται τι µπορούσε να του 

συµβεί, έτσι κι όλ’αυτά τα µυτερά δοντάκια µπήγονταν µέσα του. 

  «Μάζεψε τα χέρια σου, Καπετάνιε!» γρύλισε ο µονάρχης. Είχε 

ξαναντιµετωπίσει δαιµονάνθρωπο που χρησιµοποιούσε µηχανικές 

δαγκάνες: ο ευκολότερος τρόπος για να τον νικήσεις ήταν να κόψεις 

τα καλώδια πάνω τους, ώστε ν’απενεργοποιηθούν. Μισό σπαθί 

παρέµενε ακόµα στο χέρι του·  θ’αρκούσε! 

  Απέφυγε το ένα «χέρι» του αντίµαχού του και, καθώς το δεύτερο 

ερχόταν καταπάνω του, το χτύπησε στον καρπό, µε την σπασµένη 

του λεπίδα. Τα καλώδια κόπηκαν, και κάποιου είδους πορφυρή 

ενέργεια φάνηκε να ξεπηδά απο κεί. 

  «Αααααρρρρ!» γρύλισε ο Μαγκραθµέλιος, τρίζοντας τα δόντια του. 

Η δεξιά του δαγκάνα είχε αχρηστευτεί. 
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  «Αισθάνεσαι µουδιασµένος, δαίµονα;» γέλασε ο Βένγκριλ. 

  «∆ε θα γελάς, όταν θα σε κρατάω!» αντιγύρισε ο δαιµονάνθρωπος, 

και η δαγκάνα του χίµησε προς τον Βασιληά. 

  Εκείνος πλαγιοπάτησε, κάνοντάς την να γραπώσει τον αέρα, µ’ένα 

δυνατό κλακ! Την χτύπησε, πάλι, στον καρπό. Κι άλλα καλώδια 

κόπηκαν, και πορφυρή ενέργεια πετάχτηκε. 

  «Όχιιιιι!» ούρλιαξε ο Μαγκραθµέλιος. 

  «Ναι, Καπετάν Ράγκµον –Αδίστακτε Απραχτή!» είπε, ειρωνικά, ο 

Βένγκριλ, και, µε µια κλοτσιά, τον  έστειλε στη θάλασσα. «Ελπίζω 

να ξέρεις κολύµπι!» 

  «Αααααααα!» γρύλισε ο δαιµονάνθρωπος, καθώς πνιγόταν. Το 

βάρος των µεταλλικών δαγκάνων του τον τραβούσε στον πυθµένα, 

και ήταν ανήµπορος να βγει στον αφρό. 

  Ο Βένγκριλ χίµησε στο λεφούσι των Μαγκραθµέλιων, αρπάζοντας 

ένα ξίφος από κάτω, και, µε µια ηµικυκλική σπαθιά, πήρε τρεις. Οι 

ναύτες γύρω του έβγαλαν κραυγές: 

  «Λίργκνεβ! – Λίργκνεβ! – Λίργκνεβ!» 

  Και που να ήµουν νέος! σκέφτηκε ο Μονάρχης του Σαραόλν. Ή, 

µήπως, τελικά, η Αάνθα έχει δίκιο, και δεν είµαι και τόσο γέρος; 

Άλλοι άνθρωποι θεωρούν τον εαυτό τους νέο, έχοντας δει σαράντα-

τρεις Χειµώνες. Όµως, σίγουρα, έχω χάσει την ταχύτητά µου… 

  Απέκρουσε το τσεκούρι µιας δαιµονογυναίκας, και την 

αποκεφάλισε. 

  Η Αάνθα λόγχισε τα πλευρά ενός Μαγκραθµέλιου που επιχείρησε 

να χτυπήσει τον Σαραολνιανό Βασιληά πισώπλατα. 

  «Τα Πνεύµατα σ’έστειλαν να φυλάς τα νώτα µου, Αάνθα,» είπε, 

αυθόρµητα εκείνος. Και, µετά µόνο, συνειδητοποίησε ότι είχε 

φωνάξει το όνοµά της, και οι ναύτες –πιθανώς, και η Καπετάνισσά 

τους– θα το είχαν ακούσει. Αλλά τι σηµασία είχε τώρα; Ας έβγαιναν 

ζωντανοί από τούτη την κατάσταση πρώτα! Έσχισε το λαρύγγι ενός 

εχθρού του. 
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  «∆ιάολοι! Γιατί πρέπει νάστε τόσοι πολλοί!…» γρύλισε ο 

Βένγκριλ. 

  «Υπάρχει ένας καλός τρόπος για να ξεφορτωθείς οποιοδήποτε 

καράβι,» του είπε η Αάνθα. 

  «Και ποιος είν’αυτός;» 

  «Φωτιά.»  

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού άρπαξε τη λάµπα που ήταν κρεµασµένη 

σ’ένα καρφί του µπροστινού καταρτιού του Θαλασσινού Ανέµου. Και 

την πέταξε στο κατάστρωµα του δρόµωνα δεξιά της καραβέλας. 

Αυτή έσπασε, τυλίγοντας τα ξύλα στις φλόγες. Οι Μαγκραθµέλιοι 

που βρίσκονταν εκεί άρχισαν να ουρλιάζουν. 

  Οι ναύτες της Λάρθα εκµεταλλεύτηκαν την αποδιοργάνωσή 

εκείνων µε τους οποίους πολεµούσαν, χτυπώντας τους όσο αυτοί 

έστρεφαν τα κεφάλια, για να δουν τι συνέβαινε. 

  Η Αάνθα παρατήρησε τη λάµπα στο δεύτερο κατάρτι της 

καραβέλας, και έτρεξε προς τα κει, µέσα στο χαλασµό, κοπανώντας 

έναν Μαγκραθµέλιο στην κοιλιά, µε το τέλος του κονταριού της, ενώ 

τρυπούσε έναν άλλο στο στήθος, µε την αιχµή. 

  Καθώς η Βασίλισσα του Ωκεανού πλησίαζε το στόχο της, µια 

δαιµονογυναίκα σπάθισε προς τον ώµο της. Η Αάνθα έκανε πίσω, 

αλλά, πάλι, δεν γλίτωσε µια µακριά κοψιά, που έσχισε την κάπα, τα 

ρούχα και το δέρµα της. Γρυλίζοντας, έχωσε το δόρυ της στην κοιλιά 

της Μαγκραθµέλιας, σκοτώνοντάς την. Ύστερα, άρπαξε την λάµπα 

και την πέταξε στο κατάστρωµα του άλλου δρόµωνα, βάζοντας κι 

εκεί φωτιά. 

  «Όταν καθίσω, πάλι, στον Κοραλλένιο Θρόνο,» φώναξε, «κανένα 

Μαγκραθµέλιο σκαρί δε θα ξαναπλεύσει στα νερά του Βασιλείου 

του Ωκεανού!» Και έµπηξε το όπλο της στο κορµί ενός 

δαιµονανθρώπου. 

  Οι Μαγκραθµέλιοι είχαν αρχίσει να πανικοβάλλονται, και οι ναύτες 

του Θαλασσινού Ανέµου τούς πετούσαν απ’το κατάστρωµα κατά 

ζευγάρια. 
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  «Νικάµε!» φώναξε η Λάρθα, κλοτσώντας µια δαιµονογυναίκα έξω 

απ’το πλοίο της. «∆εν το πιστεύω!…» 

  Σε λίγο, η καραβέλα άρχισε να φεύγει ανάµεσα απ’τους δυο 

δρόµωνες, για να µην πάρει κι αυτή φωτιά. Στο νερό πίσω της άφησε 

κουφάρια και Μαγκραθµέλιους που σπαρταρούσαν, καθώς οι 

περισσότεροι από δαύτους δεν ήξερε να κολυµπούν και πνίγονταν. 

  «Γιατί σε έλεγε εκείνος ο δαιµονάνθρωπος ‘βασιληά των 

ανθρώπων’;» ρώτησε ένας ναύτης τον Βένγκριλ, όταν ο Θαλασσινός 

Άνεµος είχε αποµακρυνθεί από τους φλεγόµενους δρόµωνες των 

Μαγκραθµέλιων. 

  «Και γιατί φώναξες την Αθνάα, Αάνθα;» πρόσθεσε η Λάρθα. «Η 

Αάνθα δεν είναι η Βασίλισσα του Ωκεανού;» 

  Ο Βένγκριλ δεν απάντησε·  αντί γι’αυτόν µίλησε η πορφυροµάλλα 

γυναίκα µε το δόρυ, δίπλα του: 

  «Είµαι η Αάνθα, η Βασίλισσα του Ωκεανού.» 

  Τότε, µουρµουρητά άρχισαν να έρχονται από το πλήρωµα, και η 

Καπετάνισσα κοιτούσε χάσκοντας. 

  «Είσαι η Βασίλισσα του Ωκεανού;… Είχα ακούσει φήµες πως η 

Αάνθα χάθηκε…» 

  «Ένας σφετεριστής έχει τον Κοραλλένιο Θρόνο,» εξήγησε η 

Αάνθα·  «ένας δαιµονόφιλος. Αλλά σκοπεύω να τον πάρω πίσω. Και 

θ’ανταµειφθείτε πλούσια όλοι σας, πηγαίνοντάς µε στην Θέρληχ.» 

  «Θα σας πάµε στην Θέρληχ, Μεγαλειοτάτη,» δήλωσε η Λάρθα, και 

οι ναύτες πίσω της έβγαλαν επιδοκιµαστικές φωνές. Στράφηκε στον 

Βένγκριλ. «Και ποιος είστε εσείς, πραγµατικά, κύριε; Είναι αλήθεια 

ότι κάποιος Μαγκραθµέλιος σάς αποκάλεσε ‘βασιληά των 

ανθρώπων’;» 

  «Είµαι ο Βένγκριλ, ο Βασιληάς του Σαραόλν,» απάντησε εκείνος, 

και ακούστηκαν κι άλλα µουρµουρητά από το πλήρωµα. 

  «Ζήτω ο Βένγκριλ!» φώναξαν ορισµένοι. «Ο Βασιληάς του 

Σαραόλν µάς έδωσε τη νίκη!» 
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  «Γιαυτό πολεµούσες έτσι,» συµπέρανε η Λάρθα. «Έχω ακούσει 

πως οι Βόρειοι είναι ατρόµητοι µαχητές.» 

  «Οι φήµες, συνήθως, υπερβάλλουν,» είπε ο Βένγκριλ. 

  «∆εν υπερβάλλουν·  αυτός είναι µετριόφρων,» µειδίασε η Αάνθα, 

κάνοντας τον Βασιληά να κοκκινίσει και να της ρίξει ένα 

προειδοποιητικό βλέµµα. Το µειδίαµα της Βασίλισσας του Ωκεανού 

έγινε ακόµα πλατύτερο. 

  «Ας πλεύσουµε προς τη Θέρληχ, λοιπόν!» φώναξε η Λάρθα στο 

πλήρωµα. «Αλλά πετάξτε, πρώτα, τα κουφάρια των Μαγκραθµέλιων 

απ’την κουβέρτα µου.  

  »Ύστερα, θα προσφέρουµε τους νεκρούς µας στον Ωκεανό. 

Ευτυχώς, δεν είναι πολλοί.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κράντµον έκανε την εικόνα να σβήσει απ’τον µαγικό του 

καθρέφτη, µέσω των πνευµατικών του δυνάµεων. Η Αάνθα και ο 

Βένγκριλ είχαν γλιτώσει, πάλι. Και τούτη ήταν η τελευταία του 

ευκαιρία να τους ξεφορτωθεί. Τώρα, πια, δεν του απόµενε τίποτα, 

εκτός απ’το να εγκαταλείψει την Θέρληχ και τον Κοραλλένιο 

Θρόνο… 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο 

Ψάχνοντας πλοίο για µπαρκάρισµα 
 

 

α τείχη της Σάρµορ ήταν ψηλά και ξύλινα, και η πύλη της 

ανοιχτή ακόµα. Όµως ο Κάλ’µλιρβ ήξερε ότι, σύντοµα, θα 

έκλεινε, καθώς το βράδυ ερχόταν και σκοτάδι θα κάλυπτε τις Τ



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

643 

όχθες του Χέρλεµ, γιατί, µέσα απ’την πυκνή βλάστηση, κάθε λογής 

άνθρωποι µπορεί να γλιστρούσαν στο εσωτερικό της πόλης. Όχι πως 

και µε την πύλη κλειστή αποφεύγετο εντελώς ο κίνδυνος –ο 

ναυτικός γνώριζε πως υπήρχαν άτοµα στη Ζίρκεφ που µπορούσαν να 

σκαρφαλώσουν τούτα τα ξύλινα τείχη ευκολότερα από έντοµα. 

  Αυτός και ο Γκόρ’θλαµπ µπήκαν στη Σάρµορ. Βαδίζοντας σε έναν 

απ’τους χωµάτινους δρόµους της, ο Κάλ’µλιρβ είπε: 

  «Όλη τούτη η πεζοπορία ξυπόλητος µ’έχει κουράσει, σύντροφε. 

Και τι δε θάδινα, τώρα, για νάχα την πρύµνη κάτω απ’τα πόδια µου 

και το δοιάκι στα χέρια.» 

  Ο ξυρισµένος στο κεφάλι ναυτικός τον λοξοκοίταξε, 

υποµειδιώντας. «∆εν έχεις καθόλου, µα καθόλου, άδικο, φίλε µου.» 

  Τα χτίρια γύρω τους ήταν, κυρίως, καµωµένα από ξύλο, όπως 

σ’ολες τις πόλεις δυτικά του ποταµού Χέρλεµ. Όµως υπήρχαν κι 

αρκετά χτισµένα από πέτρα.  

  «Μου φαίνεται πως από τότε που απαντήσαµε τη Νύχτα, η ατυχία 

µάς καταδιώκει,» παρατήρησε ο Κάλ’µλιρβ, µοιρολατρικά. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ γέλασε. «Ίσως…» 

  «Τι ίσως! Κάτσε να σ’τ’απαριθµήσω, ρε σύντροφε: Πρώτα, µας 

κυνηγά η Αίρεση του Σκαραβαίου»–ψιθύρισε το απαγορευµένο 

όνοµα–,«µετά, οι φρουροί, µέσα στην Γκόνµορχ. Να µην αναφέρω, 

τώρα, ότι κι εκείνος ο καταραµένος στρατός των Μαγκραθµέλιων 

έρχεται από την Ανατολή. Αλλά πού είχα µείνει; Α, ναι! Εκτός όλων 

ταύτων, ρε σύντροφε, να πούµε, φεύγουµε και µ’αυτήν την Ερία, για 

να ειδοποιήσουµε τη Βασίλισσα, αφού µας το ζήτησε κείνος κει ο 

µάγος. Άκου να δεις, τώρα! –να µας στέλνει µάγος να του κάνουµε 

δουλειές! Αλλά πού ήµουν; Α, ναι! Αφού, λοιπόν, µας έστειλε, να 

πούµε, στη Βασίλισσα, µαζί µε την κοπελιά, φτάνουµε στο παλάτι 

και –τσακ!»–χτύπησε τον αντίχειρα και τον δείκτη του δεξιού του 

χεριού–«πετάγεται κείνη η λιµανοπουτάνα, η Γενική Σύµβουλος, η 

Αζµέρθα, και µας χώνει στη στενή, αφότου, να πούµε, µας 

σαπακιάσανε κείνοι κει οι διαβολάνθρωποι, που να τους πάρουν τα 
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Πέντε Κύµατα!» (Ο Γκόρ’θλαµπ χασµουρήθηκε. Ο φίλος του είχε, 

κάποιες φορές, την κακή συνήθεια να µακρηγορεί…) «Ύστερα, µας 

έκαναν ένα σωρό βασανιστήρια –πάντως, η Ερία σκληρό καρύδι·  

δεν το περίµενα. Και, τι έλεγα; Ναι! ένα σωρό βασανιστήρια µάς 

έκαναν –κι ευτυχώς που µίλησα γοργά, να πούµε, γιατί θα µας είχανε 

σκοτώσει. Τέλος, µας χώσανε και σε κείνη την άµαξα, για να µας 

πάνε ως σκλάβους στον Πύργο του Φιδιού. Και, τώρα, πρέπει να 

ξανατρέχουµε στην Βασίλισσα, την Ταρµαρία, για να την 

ειδοποιήσουµε για το στρατό των Μαγκραθµέλιων, και για κείνον 

κει τον µισό-Θεό, τον Μάργκανθελ. 

  »Μ’ακούς, ρε κοπέλι µου;» 

  Ο Γκόρ’θλαµπ ένευσε καταφατικά, ενώ κοιτούσε τα όχι και τόσο 

σπουδαία αξιοθέατα της πόλης. «Πώς, πώς… Σ’ακούω, Κάλ’µλιρβ.» 

  «Ωραία, γιατί µόλις φτάνω σ’αυτό που ήθελα να σου πω.» (Ο 

ξυρισµένος στο κεφάλι άντρας αναποδογύρισε τα µάτια του. Λες να 

υπάρχει κάνα φάρµακο κατά της φλυαρίας; αναρωτήθηκε.) «Λοιπόν, 

θέλουµε να πάµε στο παλάτι, έτσι; Έτσι! Λοιπόν, τι θα γίνει όταν 

µας ξαναντικρίσει η Αζµέρθα; (Καλά! έτσι και την πιάσω στα χέρια 

µου, θα της σπάσω όλα τα κόκαλα!) Τι θα γίνει άµα µας 

ξαναντικρίσει; Θα βρει –µην αµφιβάλλεις διόλου– κάποιον τρόπο 

για να µας µπαγλαρώσει, πάλι. Οπότε, εµείς τι πρέπει να πράξουµε, 

να ’ούµε; Πρέπει να την αποφύγουµε, ντε! (Όλα εγώ θα τα λέω; 

Μίλα κι εσύ λίγο!) Και πώς θα την αποφύγουµε; Τον θυµάσαι, ρε συ, 

σύντροφε, τον Βόρβικ;» 

  Ο Γκόρ’θλαµπ γέλασε, δυνατά. «Αυτόν τον παλιοµπαγαπόντη, τον 

Βόρβικ;» 

  «Ναι αυτόν,» απάντησε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Ωραία, και τι να κάνουµε µαζί του; Ήταν αποτυχηµένος απ’ό,τι 

γνωρίζω.» 

  «Ήταν, σύντροφε. Ήταν. Την τελευταία φορά, ξέρεις τι πήραν τα 

ώτα µου; Ότι είν’αρχηγός των Αρωµατισµένων.» 

(«Αρωµατισµένους» αποκαλούσαν πολλοί τα µέλη της συντεχνίας 
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κλεφτών της Μάοχµπιν·  κατ’ευφηµισµόν, βέβαια, επειδή 

κατοικούσαν στους υπόνοµους της πρωτεύουσας.) 

  «∆ε λέω, ταιριαστή θέση για δαύτον,» παραδέχτηκε ο Γκόρ’θλαµπ. 

«Όµως, µήπως, δεν άκουσες σωστά, σύντροφε;» 

  Ο Κάλ’µλιρβ τον χτύπησε, απότοµα, στο µπράτσο, µε τον αγκώνα 

του. «Όχι, ρε συ! Σίγουρα πράµατα. Είν’αρχηγός των 

Αρωµατισµένων, σου λέγω!» 

  «Καλά. Και, πάλι, τι να τον κάνουµε;» έθεσε το ερώτηµα ο 

Γκόρ’θλαµπ. 

  «Ξεχνάς πόσες φορές τον έχουµε ξελασπώσει, τον ελεεινό 

λιµανόγατο;» 

  «Όχι.» 

  «Συνεπώς, να πούµε, είν’υποχρεωµένος να µας βοηθήσει. Και αυτό 

που θα κάνει θάναι να µας µπάσει στο παλάτι της Μάοχµπιν.» 

  Ο Γκόρ’θλαµπ συνοφρυώθηκε. «Μπας ζητάς πολλά, Κάλ’µλιρβ; 

Αµφιβάλλω άµα ακόµα κι οι Αρωµατισµένοι έχουνε πρόσβαση 

εκεί…» 

  «Έχουνε δεν έχουνε, θα βρει τρόπο να µας µπάσει, για 

ν’αποφύγουµε την Αζµέρθα –αλλιώς θα βγάλουµε τη βρώµα του 

παραέξω!» 

  «Όπως νοµίζεις, Κάλ’µλιρβ…» 

  «Έχεις κάποιο καλύτερο σχέδιο, σύντροφε;» 

  «Όχι.» 

  «Τότε, προχωράµε µε τούτο!» 

  Ο Γκόρ’θλαµπ ανασήκωσε τους ώµους του. «∆ε διαφώνησα… 

  »Πού πάµε τώρα;» ρώτησε. 

  «Στο λιµάνι, δίχως καθυστέρηση. ∆ε χρειάζεται να έχουµε την Ερία 

µαζί µας, για να συµπεράνω ότι υπάρχει λόγος βιασύνης,» 

αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ αναστέναξε, θυµούµενος τη µαυροµάλλα 

Σαραολνιανή. Γιατί είχε παρεξηγηθεί έτσι; ∆εν συµφώνησε µε τη 

Νύχτα επειδή ήθελε να την πικάρει·  απλά, είχε δει το σχέδιο της 
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τυχοδιώχτρια ως λογικότερο. Ήταν απόλυτα κατανοητό να µη θέλει 

να παρατήσει αυτό τον Άνεµο –όποιος κι αν ήταν·  γιατί ο ναυτικός 

δεν τον γνώριζε– στον Πύργο του Φιδιού, αφού τον αγαπούσε τόσο, 

αν είχε καταλάβει καλά ο Γκόρ’θλαµπ. Και, φυσικά, οι άλλοι δε 

µπορούσαν να την αφήσουν να πάει µόνη της στη ζούγκλα Βάργκοχ, 

η οποία ήταν το πιο επικίνδυνο µέρος στη Ζίρκεφ·  κάποιοι έπρεπε να 

τη συντροφεύσουν. Και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η Μάνζρα 

ήταν οι κατάλληλοι, κατά τη γνώµη του ναυτικού. Όµως η Ερία είχε 

άλλη άποψη, και θύµωσε. Ο Γκόρ’θλαµπ αναστέναξε, πάλι. 

  «Τι έχεις, ρε σύντροφε;» τον ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ. 

  Εκείνος κούνησε το κεφάλι. «Τίποτα.» 

  «Η Ερία είναι, ε;» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Τσακωθήκατε…» 

  «Λίγο.» Πολύ, διόρθωσε, νοερά. 

  «Εντάξει, ρε παλικάρι! Μην κάνεις έτσι! Να οι γυναίκες στην 

Μάοχµπιν!…» Ανοιγόκλεισε τα δάχτυλα του χεριού του, 

σχηµατίζοντας έναν ρόµβο πάνω απ’την χούφτα του. 

  «Μου άρεσε η Ερία,» του είπε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  «Οχ, βρε αδελφέ!…» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ. «Εγώ, πάντως, δε 

θάθελα να την έχω πάνω απ’το κεφάλι µου. Μου θυµίζει τη θεια 

µου, τη στριµµένη!» 

  Ο Γκόρ’θλαµπ µειδίασε. «Τα παραλές, Κάλ’µλιρβ.» 

  «Έτσι νοµίζεις,» τόνισε εκείνος. 

  Βαδίζοντας, πέρασαν από την αγορά της πόλης και προµηθεύτηκαν 

κάπες, µπότες, ένα γιαταγάνι για τον Γκόρ’θλαµπ, κι ένα πλατύ 

µαχαίρι για το φίλο του. Ύστερα, έφτασαν στο λιµάνι, και οι δυο 

ναυτικοί ερεύνησαν, µε τη µατιά τους, τα πλοία που βρίσκονταν 

αραγµένα εκεί. 

  «Αυτό το εµπορικό, µάλλον, στην πρωτεύουσα θα κατευθύνεται,» 

έδειξε ο Κάλ’µλιρβ. «Πάµε να ρωτήσουµε τον Καπετάνιο για τα 

ναύλα.» 

  Πλησίασαν, και ανέβηκαν στην κουβέρτα, µέσω µια πλατιάς 

ράµπας. 
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  «Γεια σας, σύντροφοι,» χαιρέτησε ο µελαχρινός ναυτικός. «Πώς 

πάει η βραδιά;» 

  Οι έξι άντρες που κάθονταν κάτω απ’τη λάµπα –η οποία ήταν 

κρεµασµένη στο κατάρτι– και έπαιζαν ζάρια στράφηκαν να 

κοιτάξουν τους νεόφερτους. 

  «Άστα, σύντροφε!» αναστέναξε ένας. «Χάνω!» 

  «Γιαυτό εγώ κερδίζω, Σόλακ!» γέλασε ένας άλλος. 

  Ο Κάλ’µλιρβ µειδίασε. «Ποιος είν’ο Καπετάνιος, κοπέλια µου;» 

ρώτησε. 

  «Εγώ,» δήλωσε αυτός που κέρδιζε. «Καπετάν ∆άλορ.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ τον είχε ακουστά. Γνωστός χαρτοκλέφτης και 

τζογαδόρος. Μάλλον, νικούσε µε κάποια µπαγαποντιά. «Χαίρετε, 

καπ’τάνιε,» είπε. «Εγώ κι ο σύντροφός µου απο δώ θα θέλαµε να 

ρωτήσουµε άµα πηγαίνετε στην πρωτεύουσα.» 

  «Συγνώµη, ρε µάγκα µου, αλλά κατευθυνόµαστε βόρεια, στην 

Γκόνµορχ, για να πουλήσουµε εµπόρευµα,» απάντησε ο ∆άλορ. 

  Στην Γκόνµορχ; Τυχεροί θάστε, άµα δε βρείτε τους διαολεµένους 

Μαγκραθµέλιους εκεί, συλλογίστηκε ο Κάλ’µλιρβ. Αλλά είπε: 

«Καλώς, καπ’τάνιε. Σε χαιρετούµε.» 

  Αυτός κι ο Γκόρ’θλαµπ κατέβηκαν στις αποβάθρες. Και ανέβηκαν 

στο κοντινότερο εµπορικό πλοίο που απάντησαν. Εκεί βρίσκονταν 

µόνο τρεις άντρες, που έπιναν µπίρα και έµοιαζαν να βαριούνται. 

  «’Σπέρα, κοπέλια!» είπε ο Κάλ’µλιρβ, υψώνοντας το χέρι του σε 

χαιρετισµό. «Κατευθύνεστε στην πρωτεύουσα;» 

  Ένας απ’τους άντρες κατένευσε. «Ναι, φίλε µου.» 

  «Μπορούµε να µπαρκάρουµε στο πλοίο σας;» ρώτησε ο 

Κάλ’µλιρβ. 

  «Άντε να βρεις τον Καπετάν Λόρζορ της Ατίθασης Κυράς, στην 

Πορφυρή Σαύρα,» του είπε ο άντρας. «Είναι µια λιµανοταβέρνα. Απο 

κεί, έχω την εντύπωση.» Έδειξε προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση. 

  «Σ’ευχαριστώ, σύντροφε,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. «Πάµε να 

βρούµε αυτόν τον Καπετάν Λόρζορ,» πρότεινε στον Γκόρ’θλαµπ, 
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καθώς έφευγαν απ’την Ατίθαση Κυρά. Εκείνος κούνησε το 

ξυρισµένο του κεφάλι καταφατικά. 

  Βάδισαν προς τη µεριά που τους είχε δείξει ο ναύτης, και, σε λίγο, 

είδαν µια ταβέρνα. Πάνω απ’την πόρτα της, µια πινακίδα έγραφε, µε 

κόκκινα γράµµατα: Η ΠΟΡΦΥΡΗ ΣΑΥΡΑ. 

  Ο Κάλ’µλιρβ άνοιξε, και µπήκαν. Το µέρος ήταν γεµάτο µε 

ναυτικούς, και θύµιζε στον µελαχρινό άντρα τον Τρελό Καραβοκύρη, 

στην Μάοχµπιν. Ζύγωσε το µπαρ, πίσω απ’το οποίο στεκόταν µια 

ξανθιά, καλοβαλµένη γυναίκα, µε έξωµο φόρεµα, που έκρυβε λίγα 

απ’το στρογγυλό της στήθος. Αν πρόσεχε, όµως, κανείς τα µάτια της 

θα έβλεπε πως ήταν κλαµένη, για κάποιο λόγο. 

  «Γεια χαρά, κοπελιά,» χαιρέτησε ο Κάλ’µλιρβ. «Μπορείς να µου 

πεις πού είναι ο Καπετάν Λόρζορ της Ατίθασης Κυράς;» 

  «Εκεί, φίλε.» Η γυναίκα έδειξε έναν µελαχρινό τύπο, µε µακριά, 

σγουρά µαλλιά, ο οποίος καθόταν σ’ένα τετράγωνο τραπέζι, µαζί 

µ’άλλους τρεις. Φορούσε λευκό, φαρδύ πουκάµισο, και ήταν αρκετά 

περιποιηµένος: το πρόσωπό του ξυρισµένο και τα ρούχα του καθαρά. 

  «Φχαριστώ, κούκλα.» Ο Κάλ’µλιρβ άφησε ένα αργύριο πάνω στον 

πάγκο του µπαρ (Τι τα δίνω έτσι; Λες κι έχω πολλά µαζί µου… 

συλλογίστηκε.) και πλησίασε το τραπέζι του ανθρώπου που έψαχνε, 

µαζί µε τον Γκόρ’θλαµπ. 

  «Είσαι ο Καπετάν Λόρζορ;» ρώτησε τον µελαχρινό άντρα. 

  «Ναι,» απάντησε εκείνος. Η οµιλία του δεν έµοιαζε και τόσο 

µ’αυτή των άλλων ναυτικών. «Πώς θα µπορούσα να σας 

εξυπηρετήσω, κύριε;» 

  «Θα θέλαµε να µπαρκάρουµε στο καράβι σου, την Ατίθαση Κυρά. 

Πηγαίνεις στην Μάοχµπιν, έτσι;» 

  «Ακριβώς. Και τα ναύλα για σας και το φίλο σας είναι δύο χρυσά 

νοµίσµατα, συνολικά.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ τον πλήρωσε, δίχως καθυστέρηση. «Πότε φεύγουµε, 

Καπετάνιε;» ρώτησε. 

  «Με την αυγή,» αποκρίθηκε ο Λόρζορ. 
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  «Έγινε. Θα είµαστε στο πλοίο σου µε το που θα ξυπνήσει ο 

Λούντρινχ,» υποσχέθηκε ο Κάλ’µλιρβ. Και είπε στον Γκόρ’θλαµπ: 

«Πάµε να βρούµε δωµάτια, για ύπνο. Είµαι κουρέλι µ’όλη την 

πεζοπορία µέχρις εδώ.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο 

Πόνκιµ 
 

 

κτώ ιππείς πλησίαζαν την νότια πύλη της Μάρβαθ, 

πρωτεύουσας του Σαραόλν, ενώ σουρούπωνε, και οι σκιές 

των τειχών της πόλης µεγάλωναν. Πρώτοι ίππευαν δυο 

άντρες και µια γυναίκα. Ήταν ο Μέρθναρ, αρχηγός της οµάδας των 

υπόλοιπων που ακολουθούσαν (η οποία, παλιότερα, ήταν σαφώς 

µεγαλύτερη), ο Μπάχτον, πλανόδιος τοξότης, και η Χόλκραδ, 

φηµισµένη µάγισσα του Σαραόλν, για την οποία λίγοι µιλούσαν 

δίχως φόβο.  

  Και οι τρεις είχαν ξεκαθαρίσει τον λόγο για τον οποίο έρχονταν 

εδώ: Θα έµπαιναν στη βασιλική αίθουσα, πάση θυσία, θ’άρπαζαν 

τον Πόνκιµ, τον προδοτικό βασιλικό διπλωµάτη, και θα τον έσερναν 

έξω απ’το παλάτι! Ο Μέρθναρ, µάλιστα, ήταν ενθουσιασµένος µε 

την ιδέα. Η Χόλκραδ, όµως, ήταν επιφυλακτική, µην ξέροντας πόσο 

εύκολο θα ήταν να διώξουν τον δαιµονόφιλο απ’την Μάρβαθ, µιας 

και, σίγουρα, ήταν ισχυρός Ελεγκτής Πνευµάτων·  κι επίσης, ο Σοφός 

του Κύκλου του Φτερού Φάλµαριν τούς είχε προειδοποιήσει να τον 

προσέξουν ιδιαίτερα. Ο Μπάχτον αντιλαµβανόταν πως αυτός ο 

Πόνκιµ, όποιο ρόλο ακριβώς κι αν έπαιζε στην όλη υπόθεση, ήταν, 

αναµφίβολα, βασικός παίχτης του παιχνιδιού κυριαρχίας που 

παιζόταν στο Σαραόλν·  και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να 

Ο
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νικήσεις απ’το να εξολοθρεύσεις τους βασικούς παίχτες σ’ένα 

παιχνίδι. Το ότι, βέβαια, ήταν µάγος, θα δυσκόλευε τα πράγµατα. 

Αλλά πόσο; Μόλις αποκάλυπταν ποιος ήταν πραγµατικά, όλο το 

παλάτι θα στρεφόταν εναντίον του. 

  Πέρασαν την πύλη, βιαστικά. Κανένας δεν τους εµπόδισε, κι αυτό ο 

Μέρθναρ το βρήκε κάπως παράξενο·  ούτε έναν τυπικό έλεγχο δεν 

έκαναν οι φρουροί, αντικρίζοντας τόσους οπλισµένους ανθρώπους… 

Ο αρχηγός της οµάδας δεν ήξερε ακριβώς γιατί, όµως ένας παγερός 

τρόµος διαπέρασε την ραχοκοκαλιά του. 

  Και η Χόλκραδ αισθάνθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά·  και ο 

Μπάχτον. Μα δεν είχαν καιρό να σκεφτούν τι µπορεί να έφταιγε·  

πήγαιναν ολοταχώς προς το παλάτι. 

  Φτάνοντας στον κήπο, τράβηξαν τα γκέµια των αλόγων τους και 

σταµάτησαν, απότοµα. 

  «Επιθυµού–» άρχισε η φηµισµένη µάγισσα, αλλά, αµέσως, οι 

φρουροί της καγκελόπορτας την άνοιξαν, διάπλατα. 

  «Αφήστε τα άλογά σας εδώ, παρακαλώ,» είπε ο ένας. «Ο 

Αντιβασιλέας σάς περίµενε, και επιθυµεί να µιλήσει µε την κυρία 

Χόλκραδ, τον κύριο Μπάχτον, και τον κύριο Μέρθναρ.» 

  Η µάγισσα, ο τοξότης και ο πολεµιστής αντάλλαξαν απορηµένες 

µατιές. 

  Μας παρακολουθούσε τόσο καιρό! συµπέρανε, ξαφνικά, η Χόλκραδ. 

Ήξερε τα πάντα για µας: πού ήµασταν, κάθε φορά –τα πάντα! 

  Οι δύο άντρες στράφηκαν στο µέρος της για καθοδήγηση, και 

εκείνη αναρωτήθηκε γιατί πάντοτε όλοι κοιτούσαν προς τη µεριά 

των µάγων, όταν τα πράγµατα δυσκόλευαν. 

  Όταν είδε πως η Χόλκραδ δε µιλούσε, ο Μέρθναρ φώναξε: «Όλοι 

θα µπούµε! Υπάρχει ένας προδότης στο παλάτι –ο βασιλικός 

διπλωµάτης Πόνκιµ!» 

  «Κατηγορείτε τον Αντιβασιλέα για προδοσία, κύριε;» απόρησε ο 

φρουρός. «Γιατί;» 
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  «Τον Αντιβασιλέα;» έκανε, έκπληκτος, ο Μέρθναρ, αλλά 

παρατήρησε πως η Χόλκραδ και ο Μπάχτον δεν ήταν τόσο 

έκπληκτοι·  πιθανώς, το γνώριζαν, ή το είχαν υποθέσει. 

  «Ναι,» είπε ο φύλακας. «Ο βασιλικός διπλωµάτης είναι, τώρα, 

Αντιβασιλέας, έπειτα από διαταγή της Βασίλισσάς µας. Και επιθυµεί 

να δει τον κύριο Μέρθναρ, την κυρία Χόλκραδ και τον κύριο 

Μπάχτον. Οι άλλοι πρέπει να µείνουν έξω.» 

  «∆εν παίρνουµε διαταγές από έναν προδότη!» γρύλισε ο Μέρθναρ. 

«Θα σύρω το κουφάρι του έξω απ’τα τείχη!» 

  «Ελπίζω να βασίζετε κάπου τις κατηγορίες σας, κύριε, γιατί µπορεί 

να σας µπλέξουν άσχηµα,» αποκρίθηκε ο φρουρός. «Όσο για τους 

πολεµιστές σας, δυστυχώς, θα µείνουν έξω. Έχουµε αρκετούς 

στρατιώτες εδώ, στο παλάτι, για να εµποδίσουµε την είσοδό τους, αν 

χρειαστεί να έρθουµε στα όπλα, πράγµα το οποίο απεύχοµαι.» 

  «Θα πάµε µόνοι µέσα, Μέρθναρ,» είπε η Χόλκραδ.  

  «Μα–» έκανε να διαφωνήσει εκείνος. 

  «Οχτώ στρατιώτες δε θα µας βοηθήσουν εναντίον του Πόνκιµ,» τον 

διαβεβαίωσε η µάγισσα. 

  «Τότε, τι θα µας βοηθήσει εναντίον του;» είπε ο Μέρθναρ, 

χάσκοντας. 

  «Αυτό… θα το ανακαλύψουµε,» απάντησε η Χόλκραδ, και, 

αφιππεύοντας, πέρασε την πύλη του µεγάλου κήπου του Βένγκριλ. 

∆εν αισθανόταν καθόλου σίγουρη για τον εαυτό της. Είχε να νιώσει 

έτσι από… πολύ παλιά. 

  Ο Μπάχτον και ο Μέρθναρ την ακολούθησαν. Και ο δεύτερος 

παραξενεύτηκε που οι φύλακες δεν τους αφόπλισαν. Αλλά δεν 

πείραζε·  καλύτερα! θα ξεκοίλιαζαν τον Πόνκιµ ακόµα πιο εύκολα. 

  Ο κήπος γύρω τους, παρότι ο πιο εξωτικός στο Σαραόλν, δεν τους 

εντυπωσίαζε καθόλου·  είχαν άλλα πράγµατα στο νου τους, που 

έκαναν τα πολύχρωµα φυτά να φαίνονται γκρίζα και τα παράξενα 

ζώα κοινότοπα. 
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  Ο πλανόδιος τοξότης έβγαλε το τόξο του απ’την πλάτη και το πήρε 

στο χέρι, περνώντας ένα βέλος στη χορδή του. Είχε τα µάτια και 

τ’αφτιά του ανοιχτά για τυχόν ενέδρα. Ενέδρα µέσα στον ίδιο τον 

κήπο του παλατιού της Μάρβαθ! Του φαινόταν απίστευτο, όµως, 

τώρα, ήταν πολύ πιθανό. Γιατί είχε το προαίσθηµα ότι αυτός ο 

Πόνκιµ δε θα έπαιζε δίκαια. Σίγουρα, ήταν ένας από κείνους τους 

κακοµαθηµένους, πλούσιους ευγενής, που δεν τους αρκούσαν τα 

πλούτη τους και έφταναν στο σηµείο µέχρι και να συµµαχήσουν µε 

τους Μαγκραθµέλιους, για να γίνουν ισχυρότεροι. Ο Μπάχτον 

σιχαινόταν το είδος τους. Ήξερε από τέτοιους·  κι ο ίδιος από 

ευγενική οικογένεια καταγόταν, αλλά την είχε απαρνηθεί από καιρό, 

µιας και όλοι τον θεωρούσαν το «µαύρο πρόβατο». 

  Όµως –παράξενο…– ο τοξότης δεν έβλεπε από πουθενά να 

πετάγονται στρατιώτες ή δαιµονάνθρωποι… Τα πάντα στον κήπο 

ήταν, και παρέµεναν, ήρεµα. Ωστόσο, τούτο δε σήµαινε πως δεν 

υπήρχε κίνδυνος. Ο Μπάχτον είχε µάθει στις περιπλανήσεις του πως 

ο κίνδυνος κρύβεται πάντα στα πιο απροσδόκητα µέρη. 

  Το λιθόστρωτο µονοπάτι τελείωσε εµπρός τους, και η Χόλκραδ 

αντίκρισε την κύρια είσοδο του παλατιού να στέκει ορθάνοιχτη. 

∆ίπλα της βρισκόταν µια γυναίκα µε ξανθά µαλλιά, δεµένα 

αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι της. Ήταν ντυµένη µ’έναν µακρύ, 

σκούρο-µοβ χιτώνα. 

  Υποκλίθηκε. «Παρακαλώ, ακολουθείστε µε. Ο Αντιβασιλέας σάς 

περιµένει.» Και ξεκίνησε να βαδίζει. 

  Ο Μέρθναρ δίστασε να προχωρήσει·  ο Μπάχτον κοίταξε τριγύρω, 

για κρυµµένους εχθρούς, βαστώντας το τόξο έτοιµο στα χέρια του. Η 

Χόλκραδ τούς έκανε νόηµα να βαδίσουν µαζί της, κι εκείνοι 

υπάκουσαν. 

  Οι γαλαρίες και τα δωµάτια του βασιλικού παλατιού του Σαραόλν 

ήταν αφύσικα άδεια και ήσυχα, σαν όλοι οι ήχοι να είχαν χαθεί απ’ 

το µέρος. Μόνο τα βήµατά τους έσπαγαν τη σιγαλιά, γιατί η 

υπηρέτρια µε τη σκούρα-µοβ ρόµπα έπρεπε να φορά παντόφλες, ή 
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µαλακά παπούτσια, που δεν έκαναν καθόλου θόρυβο. Εκτός, όµως, 

από τον ήχο, έµοιαζε και η ζωή να λείπει απ’το παλάτι, λες και 

κάποιος δαίµονας την είχε ρουφήξει, αφήνοντας µονάχα µια αίσθηση 

θανάτου. Ο Μπάχτον κι ο Μέρθναρ δε µπορούσαν να προσδιορίσουν 

από πού προέρχονταν τούτα τα τροµαχτικά συναισθήµατα, αλλά η 

Χόλκραδ ένιωθε πνευµατική µαγεία να βρίσκεται σε λειτουργία εδώ. 

  Σύντοµα, θα τα πούµε από κοντά, Πόνκιµ, σκέφτηκε, αποφασιστικά. 

  Ναι, αναµφίβολα, της απάντησε µια αντρική φωνή στο νου της, 

κάνοντας τα καταγάλανα µάτια της µάγισσας να γουρλώσουν, προς 

στιγµή. Εκτός απ’τη φωνή, είχε αισθανθεί και µια ισχυρή 

πνευµατική παρουσία. Αναρωτιόταν πώς θα ήταν ν’αντιµετωπίζει 

κανείς αυτόν τον δαιµονόφιλο… Σίγουρα, επώδυνο. 

  Μια µεγάλη, διπλή πόρτα άνοιξε από µόνη της, παρουσιάζοντας 

την βασιλική αίθουσα του παλατιού της Μάρβαθ. Ήταν άδεια, µέσα 

στον πλούτο της, κάνοντάς τους όλους να κατανοήσουν πόσο 

άχρωµα ήταν τα αντικείµενα –οποιασδήποτε αξίας– δίχως την 

παρουσία ανθρώπων. Στον θρόνο δεν καθόταν κανένας. 

  «Περάστε.» Η ξανθιά γυναίκα µε τη σκούρα-µοβ ρόµπα πρότεινε 

το χέρι της. «Ο Αντιβασιλέας θα έρθει σύντοµα.» 

  «Και δεν είναι µακριά,» τόνισε η Χόλκραδ, καθώς µπορούσε να 

νιώσει την παρουσία του Πόνκιµ, όχι για κανέναν άλλο λόγο παρά 

επειδή εκείνος το ήθελε –η µάγισσα ήταν βέβαιη για τούτο. 

  Η υπηρέτρια έφυγε, µε γρήγορα, βήµατα, ακολουθώντας έναν 

διάδροµο. 

  «Περιµένετε,» προειδοποίησε ο Μπάχτον τούς συντρόφους του, 

προτού βαδίσουν µέσα στην αίθουσα. «Μπορεί νάναι παγίδα.» 

  «∆εν υπάρχει κανένας άλλος εδώ κοντά,» τον διαβεβαίωσε η 

Χόλκραδ, που τα Πνεύµατα δεν την προειδοποιούσαν για καµια 

παρουσία –έξω απ’αυτή του Πόνκιµ. «Μόνο εκείνος που 

αναζητούµε.» Και µπήκε στο απέραντο δωµάτιο. 
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  Ο Μέρθναρ την ακολούθησε, µε το σπαθί γυµνολέπιδο στα χέρια 

του. Ύστερα, ήρθε ο Μπάχτον, έχοντας τη χορδή του τόξου του 

τεντωµένη και ένα βέλος τοποθετηµένο εκεί. 

  Η διπλή πόρτα έκλεισε, µε εκκωφαντικό πάταγο, µέσα στη σιγή. 

  Ένα παραπέτασµα παραµερίστηκε, σαν από δυνατό αέρα, και ένας 

άντρας βγήκε από πίσω του. Ήταν ντυµένος µε µαύρο κουστούµι µε 

ψηλή λαιµόκοψη·  τα µανικετόκουµπά του, καθώς και τα κουµπιά 

στο στήθος του, ήταν χρυσά. Οι µπότες στα πόδια του ήταν ψηλές, 

µελανές και φρεσκογυαλισµένες. Στους ώµους του έπεφτε ένας 

πορφυρός µανδύας, µε χρυσαφένια σιρίτια. Στο κεφάλι του 

βρισκόταν ένα επίσης χρυσό στέµµα –το Στέµµα του Σαραόλν. 

  Τα µαύρα µαλλιά του Πόνκιµ ήταν καλοχτενισµένα, και είχε 

ξυρίσει το µουστάκι απ’το πρόσωπό του –πράγµα που έκανε την 

εµφάνισή του ακόµα πιο σκληρή από παλιότερα. 

  «Καλωσορίσατε στην βασιλική µου αίθουσα!» γέλασε. 

  «Βασιλική σου αίθουσα, καταραµένε προδότη;» γρύλισε, σα θηρίο, 

ο Μέρθναρ. «Θα πάρω το κεφάλι σου ως τρόπαιό µου!» Και χίµησε 

καταπάνω στον διπλωµάτη, µε µια πολεµική κραυγή, υψώνοντας το 

σπαθί του, µε τις δυο γροθιές. 

  Ο Πόνκιµ σήκωσε, βαριεστηµένα, το χέρι του, και µια αόρατη 

δύναµη εκτόξευσε τον πολεµιστή προς τα πίσω, στέλνοντάς τον 

πάνω στο τραπέζι των συµβούλων, απ’τ’οποίο κύλησε και έπεσε. Το 

ξίφος είχε προ πολλού φύγει απ’τις χούφτες του. 

  «Γιατί είστε τόσο εχθρικοί;» ρώτησε ο διπλωµάτης. 

  Ο Μπάχτον τον σηµάδεψε, µε το τόξο του. «Γιατί;» είπε. «Ξέρουµε 

ποιος είσαι, Πόνκιµ.» 

  «Και λοιπόν;» γέλασε εκείνος, υψώνοντας  τα χέρια του. «Ό,τι 

έγινε, έγινε! ∆ε µπορείτε να σταµατήσετε αυτό που έρχεται. 

Σκοτώστε µε –πάλι, δεν καταφέρνετε τίποτα!» 

  «Τουλάχιστον, θα έχουµε την ικανοποίηση,» αποκρίθηκε ο 

Μπάχτον. 
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  «Τότε, βάλε καταπάνω µου, τοξότη!» τον προκάλεσε ο Πόνκιµ, µε 

φωνή που ακούστηκε σαν χτύπος καµπάνας µέσα στην βασιλική 

αίθουσα. 

  Ο Μπάχτον ελευθέρωσε το βέλος του. Αλλά δεν έφυγε απ’το τόξο 

(!). Παρέµεινε εκεί, στον αέρα. Ο άντρας γούρλωσε τα µάτια του. 

Ύστερα, µέσα σε δευτερόλεπτα, το ίδιο του το βλήµα στράφηκε 

σ’αυτόν και µπήχτηκε στον ώµο του. Ο πλανόδιος τοξότης 

κραύγασε, αφήνοντας το τηλέµαχο όπλο να του πέσει απ’τα χέρια. 

  Ο Πόνκιµ αισθάνθηκε µια δύναµη να επιχειρεί να τον γραπώσει και 

την εµπόδισε, µε τη θέλησή του και µε µερικές προσταγές στα 

Πνεύµατα.  

  Κοίταξε την Χόλκραδ. «Στρέφεσαι εναντίον του γιου σου, 

µητέρα;» ρώτησε, σηκώνοντας ένα φρύδι. 

  Η µάγισσα στένεψε τα µάτια της. «Τι είπες;…» 

  «Μητέρα, είπα, στρέφεσαι εναντίον του γιου σου;» Ο Πόνκιµ 

τόνισε κάθε λέξη. 

  «∆εν είµαι µητέρα σου!» απάντησε η Χόλκραδ, ενόσω ο Μπάχτον 

τραβούσε το βέλος απ’τον ώµο του, σφίγγοντας τα δόντια, και ο 

Μέρθναρ, που είχε σηκωθεί όρθιος, έπαιρνε το ξίφος του από κάτω. 

  «Ξεχνάς εύκολα, µητέρα,» είπε ο Πόνκιµ. Αντίκρισε τον πολεµιστή 

µε το σπαθί να τον ζυγώνει. «Μην κάνεις τον κόπο,» τον 

συµβούλεψε. «Άδικα προσπαθείς.» 

  «Θα το δούµε αυτό, κάθαρµα!» Ο Μέρθναρ εφόρµησε. 

  Ο Πόνκιµ ξανασήκωσε, τεµπέλικα, το χέρι του, στέλνοντάς τον 

στην άλλη άκρη της αίθουσας, δίχως το όπλο του. 

  «∆εν έχω λόγο να σας σκοτώσω,» τόνισε –«µη µ’αναγκάσετε!»  

  Η µατιά του επικεντρώθηκε, πάλι, στη Χόλκραδ. «Λοιπόν, πού 

ήµασταν, µητέρα;» 

  «∆εν είµαι µητέρα σου!» φώναξε η Χόλκραδ. Πώς είναι δυνατόν; 

συλλογίστηκε. Πώς; 

  Ο Πόνκιµ γέλασε. Έπειτα, η όψη του έγινε σκληρή, όπως και πριν. 

«∆εν έχεις ένα παιδί; Ένα παιδί που εγκατέλειψες;» 
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  «Πώς ξέρεις εσύ γι’αυτό;» έσφιξε τα δόντια της η Χόλκραδ. «Είχα 

αφήσει το παιδί στους  Ντρούβτεκ.» 

  «Ναι, µητέρα. Και εγώ είµαι αυτό το παιδί,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ·  

τα µάτια του ήταν καρφωµένα πάνω της, αλλά όχι µε αγάπη –ούτε, 

όµως, και µε µίσος, πράγµα που παραξένευε τη µάγισσα. Τι 

αισθανόταν, τέλος πάντων, ο… γιος της; 

  Ή, µήπως, έλεγε ψέµατα; Πώς µπορούσε το δικό της παιδί να είχε 

βρεθεί εδώ; 

  «∆εν είσαι εκείνο το παιδί, Πόνκιµ!» επέµεινε η Χόλκραδ. «Οι 

Ντρούβτεκ ποτέ δε θα το έστελναν στο Σαραόλν·  θα το κρατούσαν 

στα µέρη τους!» 

  Ένα σαρδόνιο χαµόγελο παρουσιάστηκε στο πρόσωπο του 

διπλωµάτη. «∆εν µε έστειλαν αυτοί στο Σαραόλν·  τούτη 

είν’αλήθεια, µητέρα: Κάποιος ήρθε και µε πήρε: ο 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν.» 

  «Ποιος είναι ο… Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν;» Το όνοµα τρόµαζε τη 

Χόλκραδ, γιατί της θύµιζε τα ονόµατα των αρχαίων δαιµόνων. 

  «Ένα φωτεινό ον που έµεινε στο σκοτάδι για πολλούς αιώνες, 

µητέρα,» εξήγησε ο Πόνκιµ. «Ναι, ξέρω τι σκέφτεσαι… Είναι ένας 

απ’τους αρχαίους δαίµονες. Επέστρεψε, για να πάρει ό,τι του ανήκει. 

Και θ’ανταµείψει καλά όσους τον υπηρετήσουν.» 

  «Κι εσύ, πρόθυµα, τον υπηρετείς, δαιµονόφιλε!» έφτυσε ο 

Μπάχτον, κρατώντας το τραύµα στον ώµο του. 

  «Εκείνος µε µεγάλωσε,» δήλωσε ο Πόνκιµ. «Εκείνος µε δίδαξε 

πράγµατα που θα έκαιγαν το νου σου, τοξότη. Κι εκείνος ήταν που 

µε έστειλε στο Σαραόλν. Θα γινόµουν ο πιο έµπιστος σύµβουλος του 

Βασιληά·  ο πιο έµπιστος σύµβουλος του πατέρα µου, δίχως αυτός να 

γνωρίζει τίποτα.» 

  Ο Μπάχτον και ο Μέρθναρ γούρλωσαν, απορηµένοι, τα µάτια τους. 

Ο Πόνκιµ! Γιος του Βασιληά Βένγκριλ! Όµως η Χόλκραδ δεν 

έµοιαζε έκπληκτη. Ωστόσο, είπε: 
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  «Αποκλείεται να είσαι παιδί µου. Θάπρεπε να ήσουν πολύ 

µικρότερος. Φαίνεσαι πάνω από τριάντα, ενώ ο γιος µου, τώρα, θα 

ήταν κάπου είκοσι-πέντε χρονών.» 

  Ο Πόνκιµ γέλασε. Κούνησε το κεφάλι του. «Μητέρα… Μητέρα… 

Κι εσύ θα έπρεπε, κανονικά, να φαίνεσαι πολύ πιο γρια απ’ό,τι 

δείχνεις… Όµως ξέρεις τι συµβαίνει µ’εµάς, τους ισχυρούς Ελεγκτές 

Πνευµάτων·  µπορούµε να δείχνουµε όσο θέλουµε να είµαστε. Αυτό, 

ωστόσο, δεν αλλάζει την πραγµατική µας ηλικία.» 

  Η Χόλκραδ ήξερε ότι ο… γιος της είχε δίκιο. Αλλά δε µπορούσε να 

αποδεχτεί ότι είχε γεννήσει αυτό το τέρας. Και ο Βένγκριλ ποτέ δεν 

είχε µάθει πως η µάγισσα ήταν έγκυος µε το παιδί του. Όταν 

επέστρεφε στο Σαραόλν, τον περίµενε µεγάλη και δυσάρεστη 

έκπληξη –αν επέστρεφε στο Σαραόλν, γιατί ούτε ο Φάλµαριν δε 

γνώριζε πού µπορεί, τώρα, να βρισκόταν ο Βασιληάς. 

  «∆εν έχεις τίποτα να πεις, µητέρα;» έθεσε το ερώτηµα ο Πόνκιµ.  

  «Μ’έχεις αποστοµώσει,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ, µ’ένα παγερό 

βλέµµα·  τα χαρακτηριστικά του προσώπου της έµοιαζαν πέτρινα. 

  «Το είχα υποθέσει ότι δε θα ήθελες ούτε να µε δεις,» είπε ο Πόνκιµ. 

«Γιατί, βέβαια, αν ήθελες, ποτέ δε θα µε είχες αφήσει σ’αυτούς τους 

βαρβάρους.» 

  «Οι Ντρούβτεκ δεν είναι βάρβαροι!» τόνισε η Χόλκραδ. «Είναι 

απλοί άνθρωποι, εναρµονισµένοι µε τη Φύση. Σ’άφησα εκεί για να 

ζήσεις καλύτερα… γιε µου…» Η φωνή της έγινε αδύναµη µε τις 

τελευταίες δύο λέξεις. 

  «Είναι τόσο δύσκολο να µ’αποκαλέσεις, τελικά, γιο σου, 

µητέρα…» είπε ο Πόνκιµ, σα να έκανε µια διαπίστωση. «Όσο για 

την εναρµονισµένη ζωή µε τη Φύση, είναι µια δικαιολογία µόνο. Και 

δεν γεννήθηκα εγώ για µια τέτοια ζωή, µητέρα! Ο 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν µού εξήγησε για τι γεννήθηκα. Ο δαίµονας 

ήξερε·  επειδή το βλέµµα του µπορεί να σχίζει τις οµίχλες του 

µέλλοντος, ορισµένες φορές. Ήξερε ότι ένας άνθρωπος θα γεννηθεί 

στον Άρµπεναρκ, από έναν βασιληά της Βόρειας Γης και µια ισχυρή 
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Ελέγκτρια Πνευµάτων·  και εκείνος θα είναι που θα δώσει, πάλι, την 

κυριαρχία στους δαίµονες, και θα κυριαρχούσε κι ο ίδιος.» 

  «Οι προφητείες αλλάζουν, Πόνκιµ,» είπε η Χόλκραδ·  «το µέλλον 

είναι µεταβλητό –βρίσκεται πάντοτε σε κίνηση.» 

  «Πιστεύεις, πραγµατικά, πως δεν το γνωρίζω τούτο, µητέρα;» 

αποκρίθηκε ο διπλωµάτης. «Είχα τον καλύτερο δάσκαλο στον 

Άρµπεναρκ –τον πιο αρχαίο απ’όλους.» 

  «Γιατί ακολουθείς τις προσταγές του, Πόνκιµ;» απαίτησε η 

Χόλκραδ. 

  Εκείνος ξαναγέλασε. «Μητέρα, δεν ακολουθώ τις προσταγές 

κανενός. Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν µού έδειξε τη µοίρα µου, το δρόµο 

στον οποίο πρέπει να βαδίσω –τον δρόµο στο τέλος του οποίου 

βρίσκεται η βασιλεία µου πάνω σ’όλο τον Άρµπεναρκ!» 

  «Είσαι τρελός!…» µούγκρισε ο Μέρθναρ, που είχε, πλέον, 

απορρίψει την ιδέα να ορµήσει, πάλι, στον προδότη –για την ώρα, 

τουλάχιστον. 

  «Τι ξέρεις εσύ, στρατιώτη;» αντιγύρισε ο Πόνκιµ. «Τίποτα! Είσαι 

γεννηµένος για να υπηρετείς –όχι για να κυβερνάς!» Βάδισε ως τον 

βασιλικό Θρόνο του Σαραόλν και κάθισε, ακουµπώντας τα χέρια 

του, αναπαυτικά. «Λοιπόν; Τι σκοπεύετε να κάνετε;» 

  «Ευχαρίστως θα σου άνοιγα το κεφάλι στα δύο!…» δήλωσε ο 

Μέρθναρ. 

  «∆εν υπάρχει λόγος να µε σκοτώσετε. Όπως δεν έχω κι εγώ λόγο 

να σκοτώσω εσάς –αλλιώς, µην αµφιβάλλετε, θα ήσασταν τώρα, προ 

πολλού, νεκροί. 

  »Καθώς είπα προηγουµένως, ό,τι έγινε, έγινε. Ο 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν θα αλλάξει τον Άρµπεναρκ. Σύντοµα, έρχεται 

εδώ, στην Μάρβαθ, µαζί µ’έναν τεράστιο στρατό Μαγκραθµέλιων –

µαζί µε όλο το στρατό της Βόρειας και της Νότιας Μάγκραθµελ. Και 

δε µπορείτε να κάνετε τίποτα για να τον εµποδίσετε. ∆υστυχώς για 

σας και η Βασίλισσα και ο Βασιληάς βρίσκονται µακριά απο δώ…» 

  «Τι έχεις κάνει στον Βένγκριλ;» απαίτησε η Χόλκραδ. 
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  «Τον έστειλα στο Βασίλειο του Ωκεανού,» αποκρίθηκε, απλά, ο 

Πόνκιµ. «Ο πατέρας χρειαζόταν ένα ταξιδάκι αναψυχής. Και ακόµα 

εκεί βρίσκεται, φυλακισµένος, µαζί µε την Βασίλισσα του Ωκεανού. 

Ο Κράντµον έχει φροντίσει γι’αυτό.» 

  «Ο Κράντµον, το ελεεινό κάθαρµα, σκότωσε τον Φέρντεχ!» 

φώναξε ο Μέρθναρ. 

  Ο Πόνκιµ ανασήκωσε τους ώµους. «Πόλεµος…» 

  «Θα πληρώσετε, κι εσύ κι αυτός, για το θάνατό του!» απείλησε ο 

Μέρθναρ. 

  Ο Πόνκιµ κάγχασε·  έµοιαζε να διασκεδάζει. «Αµφιβάλλω, 

στρατιώτη.» 

  Τεντώθηκε, ελαφρώς, µπροστά, καθώς ήταν καθισµένος στο θρόνο. 

«Έχετε δύο επιλογές: Ή µπορείτε να συµµαχήσετε µαζί µου, ή να 

πεθάνετε, όταν θα έρθει εδώ ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν.» 

  «Ή µπορούµε να φροντίσουµε όλοι να µάθουν τι είδους σκυλί 

είσαι!» αντιγύρισε ο Μέρθναρ. 

  «Είµαι Αντιβασιλέας τώρα, µετά από προσταγή της Βασίλισσας,» 

αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Αυτό δεν αλλάζει.» 

  «Θα αλλάξει!» Από µια πόρτα της βασιλικής αίθουσας ήρθε ο 

πρώην-Αρχιστράτηγος του Σαραόλν, Άρθαλκ –ο Μέρθναρ τον 

γνώριζε. «Το ήξερα πως κάτι… άσχηµο σχεδίαζες, Πόνκιµ, όταν 

πρόσταξες να αδειάσει το παλάτι για τους… επισκέπτες σου.» 

  Τα µάτια του διπλωµάτη ατένισαν µε µίσος τον άντρα µε τα 

γκριζόµαυρα γένια και τα µακριά µαλλιά, που ήταν δεµένα κοτσίδα 

πίσω απ’το κεφάλι του. «Άρθαλκ. Είσαι ανυπάκουος προς τον 

Αντιβασιλέα σου. Σε είχα προστάξει να πας στο στρατώνα.» 

  «∆ε δικαιούσαι να µε προστάζεις, δαιµονόφιλε!» απάντησε ο 

Άρθαλκ, τραβώντας το σπαθί του και πλησιάζοντας τον θρόνο. 

  «Άσε κάτω το όπλο σου.» Με µια κίνηση του χεριού του Πόνκιµ, η 

λαβή έφυγε απ’τη γροθιά του πρώην-Αρχιστράτηγου, και το ξίφος 

έπεσε στο πορφυρό χαλί της αίθουσας. «Θα τιµωρηθείς για την 
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ανυπακοή σου, Άρθαλκ.» Ψιθύρισε µυστικιστικά λόγια και έδειξε 

τον άντρα. 

  Όµως η Χόλκραδ απέκρουσε την πνευµατική του δύναµη, 

επικαλούµενη κι εκείνη τα Πνεύµατα. Μα δεν µπόρεσε να του 

αντισταθεί για πολύ. Ο γιος της ήταν πανίσχυρος. ∆ιαπέρασε την 

άµυνά της και άρπαξε τον Άρθαλκ απ’το λαιµό, υψώνοντάς τον στον 

αέρα. Ο πρώην-Αρχιστράτηγος φάνηκε να πνίγεται, ενώ έµοιαζε να 

προσπαθεί να γαντζωθεί απ’το κενό, µε τα δάχτυλά του.  

  «Ελευθέρωσέ τον!» φώναξε η µάγισσα. 

  Ο Μπάχτον πέρασε ένα βέλος στο τόξο του και το ελευθέρωσε. Ο 

Πόνκιµ, όµως, του άλλαξε, ελαφρώς, την κατεύθυνση, µέσω των 

Πνευµάτων, κι αυτό καρφώθηκε σε µια ταπετσαρία. 

  Ο Μέρθναρ γράπωσε τα πόδια του Άρθαλκ, πασχίζοντας να τον 

τραβήξει κάτω, αλλά µάταια. 

  «Θα πρέπει να σε σκοτώσω!» είπε η Χόλκραδ, στενεύοντας τα 

µάτια της. Και εξαπέλυσε όλες τις πνευµατικές της δυνάµεις 

καταπάνω στον Πόνκιµ, φωνάζοντας µυστικιστικά λόγια. 

  Ο διπλωµάτης αναγκάστηκε να αφήσει τον πρώην-Αρχιστράτηγο 

να σωριαστεί στο χαλί, για να προστατέψει τον εαυτό του. Αλλά 

προστατεύτηκε µάλλον αποτελεσµατικά, γιατί ούτε που φάνηκε να 

µετακινείται απ’τον θρόνο του. 

  «∆ε µπορείς να µε βλάψεις, µητέρα,» δήλωσε. «∆εν έχεις τη 

δύναµη. Εγώ απεναντίας….» 

  Η Χόλκραδ δέχτηκε την πνευµατική του επίθεση, και επιχείρησε να 

τη σταµατήσει. Άκουγε τα Πνεύµατα να ουρλιάζουν γύρω της, 

λυσσασµένα. Της φαινόταν πως προσπαθούσε να κόψει το δρόµο 

ενός ανεµοστρόβιλου µε ένα λεπτό, ξύλινο τείχος. Σύντοµα, η άµυνά 

της σµπαραλιάστηκε. Ο Πόνκιµ την σήκωσε πάνω απ’το δάπεδο, και 

εισέβαλε στο νου της. Μια κραυγή ξέφυγε απ’τα χείλη της µάγισσας, 

καθώς πόνος γέµισε τη συνείδησή της: 

  «Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα!» 
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  Ύστερα, ο πόνος έπαψε, και η Χόλκραδ έπεσε στο χαλί, σαν ένα 

µάτσο κουρέλια. Τα πάντα στριφογύριζαν γι’αυτήν·  όλα της τα 

νεύρα διαµαρτύρονταν·  τα κύτταρα του εγκεφάλου της κινδύνευαν 

να σπάσουν. 

  «Χόλκραδ…» Ο Μπάχτον γονάτισε δίπλα της, και επιχείρησε να τη 

βοηθήσει να σηκωθεί. Αλλά εκείνη δεν ήθελε να σηκωθεί –ήθελε να 

κουλουριαστεί κάπου και να µην ακούει, ούτε να βλέπει, τίποτα. 

  «Ορκιστείτε πίστη σε µένα, και θα σωθείτε,» δήλωσε ο Πόνκιµ. Η 

φωνή του ηχούσε περίεργα στ’αφτιά της Χόλκραδ·  ο ήχος την έκανε 

να πονά περισσότερο. «Αντισταθείτε µου και θα πεθάνετε. Ούτως ή 

άλλως, δεν έχετε ελπίδες να νικήσετε·  ο Αφέντης µου έρχεται 

σύντοµα.» 

  «Τι της έκανες, τέρας;» φώναξε ο Μπάχτον. 

  «Το ίδιο που θα κάνω και σε σένα, τοξότη, αν συνεχίσεις να 

µ’ενοχλείς,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Και, πίστεψέ µε, θα σου είναι 

πολύ πιο οδυνηρό –αν καταφέρεις να ζήσεις, ύστερα από µια τέτοια 

επίθεση.» Και πρόσθεσε, ήρεµα: «Περιµένω την απάντησή σας…» 

  «Ποτέ δε θα σε υπηρετήσω!» δήλωσε ο Μέρθναρ, αποφασιστικά, 

αν και αισθανόταν έναν ανείπωτο τρόµο εντός του. Ήξερε ότι τούτη 

µπορούσε κάλλιστα να ήταν η τελευταία του κουβέντα. 

  «Ούτε εγώ!…» σφύριξε ο Μπάχτον. 

  «Εσύ, καλέ µου πρώην-Αρχιστράτηγε Άρθαλκ;» ρώτησε ο Πόνκιµ, 

στρεφόµενος στον άντρα που σηκωνόταν όρθιος, τρίβοντας το λαιµό 

του. 

  «Προδοτικό κάθαρµα, θα πληρώσεις κάποια µέρα,» υποσχέθηκε 

εκείνος. 

  Ο Πόνκιµ αναστέναξε. «Πολύ φοβάµαι πως θα χρειαστεί να σας 

φυλακίσω –όλους. Μέχρι την άφιξη του Αφέντη µου. Αναµφίβολα, 

θα επιθυµείτε να δείτε την ολοκλήρωση του σχεδίου του… 

  »ΦΡΟΥΡΟΙ!» Η φωνή βγήκε παράξενα µεγεθυσµένη απ’τα χείλη 

του. Σίγουρα, θ’ακούστηκε ως έξω, στον κήπο. 

  Γρήγορα, πολεµιστές συγκεντρώθηκαν. 
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  «Μαζέψτε αυτούς τους προδότες!» πρόσταξε ο Πόνκιµ. «Θέλησαν 

να µε κατηγορήσουν ως δαιµονόφιλο –εµένα, τον άνθρωπο στον 

οποίο η καλή µας Βασίλισσα εµπιστεύτηκε το θρόνο της.»  

  «Είναι δαιµονόφιλος!» φώναξε ο Άρθαλκ, καθώς πολεµιστές που 

γνώριζε τον περιτριγύριζαν και του γράπωναν τα χέρια, σέρνοντάς 

τον µαζί τους, ενώ τοποθετούσαν αιχµές κονταριών µπροστά στο 

πρόσωπό του. 

  Παροµοίως άρπαζαν τον Μέρθναρ και τον Μπάχτον, οι οποίοι 

πάλευαν, µάταια, να ξεφύγουν. Όταν µια πολεµίστρια πήγε να 

σηκώσει το κουρέλι στο οποίο είχε µετατραπεί η Χόλκραδ από 

κάτω, ο Πόνκιµ ύψωσε την παλάµη του. 

  «Όχι,» είπε. «Άφησέ την εδώ. Η κυρία χρειάζεται ανάπαυση. Θα 

την αναλάβω προσωπικά…» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο 

Πλησιάζοντας τον Πύργο του Φιδιού 
 

 

ανείς τους δεν εµπιστευόταν την Αλζάρα, όµως δεν είχαν 

κάποιον άλλο για να τους οδηγεί µέσα σε τούτη την πυκνή 

ζούγκλα. Η ιέρεια έµοιαζε αρκετά τροµαγµένη, καθώς ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή την κρατούσε µπροστά του, πάνω στη 

σέλα, µ’ένα ξιφίδιο, συνεχώς, στο λαιµό, αλλά δε µπορούσαν να 

είναι σίγουροι ότι τους έλεγε αλήθεια, σχετικά µε το πού έπρεπε να 

πηγαίνουν.  

  Η Νύχτα ήταν παραπάνω από επιφυλακτική, αν και ήξερε πως δεν 

συνέφερε την Αλζάρα να πιαστεί από τους αιρετικούς του Φιδιού, 

µετά από όσα είχε αποκαλύψει. Ωστόσο, ίσως, η ιέρεια πίστευε πως, 

Κ
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παραδίδοντας τους απαγωγείς της σ’αυτούς, θα κέρδιζε την εύνοιά 

τους, και θα γλίτωνε την τιµωρία –ίσως… 

  Η Μάνζρα δεν είχε ούτε την παραµικρή εµπιστοσύνη στην Αλζάρα·  

αναµφίβολα, θα τους πρόδιδε –ήταν µονάχα θέµα χρόνου. Ο λόγος 

που δεν πρότεινε να τη σκοτώσουν αµέσως ήταν επειδή ήλπιζε ότι 

θα τους οδηγούσε στον Πύργο του Φιδιού, ή κάπου κοντά σ’αυτόν, 

ώστε να µπορούν να τον βρουν εύκολα.  

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δεν ήξερε ακριβώς τι να περιµένει 

από την ιέρεια. Ένα ήταν, όµως, το σίγουρο –γνώριζε τον δρόµο για 

τον Πύργο του Φιδιού·  άρα ήταν ο µόνος τρόπος για να φτάσουν, 

γρήγορα, εκεί. Το αν θα τους πρόδιδε θα φαινόταν, και, τότε, θα 

έπρεπε να πράξουν αναλόγως. Πάντως, για την ώρα, χρειάζονταν την 

Αλζάρα. Και ευχόταν να µην το είχε αντιληφθεί τούτο εκείνη –ή, 

τουλάχιστον, να µην είχε αντιληφθεί ότι την χρειάζονταν τόσο 

πολύ… 

  Κανένας απ’τους τρεις τους δεν είχε ξαναντικρίσει ζούγκλα, και δε 

µπορούσαν να πουν ότι τους άφηνε τις καλύτερες εντυπώσεις. Η 

βλάστηση ήταν τόσο πυκνή που τα άλογά τους µε δυσκολία 

περνούσαν ανάµεσα απ’τις φυλλωσιές και τους κορµούς των 

δέντρων. Ουρλιαχτά και κραυγές άγνωστης προέλευσης αντηχούσαν, 

πρωί, µεσηµέρι, βράδυ. Αλλά, ευτυχώς, άγρια θηρία δεν είχαν 

συναντήσει, ακόµα –και ήλπιζαν να µην συναντήσουν ούτε 

αργότερα. Ερπετά, όµως, είχαν δει µπόλικα: πελώριους βόες, 

τυλιγµένους σε κλαδιά, µεγάλες σαύρες, κοντά σε ρεµατιές ή 

λιµνάζοντα νερά. Και έντοµα… Τα έντοµα ήταν µάλλον ενοχλητικά. 

Κολλούσαν πάνω στ’άτια τους, τσιµπώντας τα, και ήταν 

αναγκασµένοι να τα βγάζουν από πάνω τους, αλλιώς τα ζώα θα τους 

πετούσαν κάτω. Τα βράδια, επίσης, κάθε λογής ζουζούνια 

συγκεντρώνονταν κοντά στη φωτιά τους·  και, µερικές φορές, όταν 

αναπαύονταν, το µεσηµέρι, πολύποδα, µικροσκοπικά όντα 

ανέβαιναν πάνω τους. Η Μάνζρα είχε, κάποια στιγµή, πεταχτεί 

όρθια, ουρλιάζοντας. Το επόµενο πρωί, ένα φτερωτό έντοµο είχε 
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περάσει κοντά απ’το πρόσωπό της και, καθώς εκείνη είχε 

επιχειρήσει να το διώξει, την τσίµπησε πλάι στ’αριστερό µάτι. («Όλα 

τα έντοµα τούτης της τρισκατάρατης ζούγκλας µε κυνηγούν!…» είχε 

διαµαρτυρηθεί.) Από τότε, είχε βγάλει κάτι κόκκινα µπιµπίκια στο 

πρόσωπό της, που την έξυναν. Και, όταν η Νύχτα ρώτησε την 

Αλζάρα τι είδους έντοµο ήταν αυτό και πώς µπορούσαν να 

θεραπεύσουν την Μάνζρα, εκείνη είχε αποκριθεί ότι δε θυµόταν το 

όνοµα του εντόµου και ότι, µάλλον, τα µπιµπίκια θα έφευγαν από 

µόνα τους. Η ξανθιά Σαραολνιανή ήταν σίγουρη πως η ιέρεια είχε, 

επίτηδες, πει ψέµατα, επειδή δεν έκρυβε την αντιπάθειά της προς 

αυτήν. Ακόµα τα σπυράκια και οι κοκκινίλες δεν είχαν φύγει απ’την 

αριστερή µεριά του προσώπου της πολεµίστριας. 

  Η Νύχτα, πού και πού, έριχνε µατιές πίσω τους, και δεξιά κι 

αριστερά τους, γιατί φοβόταν ότι ο δολοφόνος της Αίρεσης του 

Σκαραβαίου, πιθανώς, συνέχιζε να τους ακολουθεί. ∆ε νόµιζε ότι θα 

τα είχε παρατήσει, µετά από την τελευταία τους συνάντηση, όπου 

νικήθηκε. Αναµφίβολα, ήταν στο κατόπι τους·  απλά, εκείνοι δε 

µπορούσαν να τον δουν. Ήταν άριστα εκπαιδευµένος στη δουλειά 

του, απ’ό,τι είχε καταλάβει η τυχοδιώχτρια. Και τον θαύµαζε 

γι’αυτό·  πάντα θαύµαζε έναν αξιόλογο αντίπαλο. 

  Όσο ζύγωναν τον Πύργο του Φιδιού (τουλάχιστον, έτσι πίστευαν 

όλοι: ότι τον ζύγωναν), είχε παρατηρήσει πως δεν ανησυχούσε, 

πλέον, τόσο για τον Άνεµο, όσο πριν. Ίσως τούτο οφειλόταν στο 

γεγονός ότι πλησίαζε να τον σώσει. Βρισκόταν, πια, κοντά του·  

σύντοµα, θα ήταν, πάλι, µαζί! 

  «Πότε φτάνουµε στο αρχηγείο σας, ιέρεια;» ρώτησε η Μάνζρα την 

Αλζάρα, καθώς κάλπαζαν λίγο ακόµα, προτού νυχτώσει εντελώς, 

οπότε και θα αναπαύονταν. 

  «Αύριο, το µεσηµέρι,» απάντησε εκείνη. 

  «Λες ψέµατα, πάλι!» την κατηγόρησε η Μάνζρα, καρφώνοντας την 

µ’ένα άγριο βλέµµα. «Υποστήριζες ότι θα φτάναµε σήµερα το 

βράδυ.» 
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  «Έκανα λάθος,» απάντησε η Αλζάρα. «Πρέπει, κάπου, να 

µπέρδεψα το πιο σύντοµο µονοπάτι µε κάποιο αργότερο. Ακόµα κι 

εµείς, οι Ζιρκεφιανοί, δυσκολευόµαστε να βρούµε το δρόµο µας 

µέσα στη ζούγκλα Βάργκοχ. Είναι πυκνή και µπερδεύεσαι εύκολα.» 

  «Αν µας κοροϊδεύεις, ή µας πηγαίνεις σε παγίδα, θα πεθάνεις, 

ιέρεια,» τη διαβεβαίωσε η Μάνζρα. 

  «Μου τόχεις πει παραπάνω από αρκετές φορές, Σαραολνιανή!…» 

σφύριξε η Αλζάρα. 

  «Είναι ώρα να σταµατήσουµε,» τις πληροφόρησε ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή, και ξεκαβαλίκεψε, µαζί µε την ιέρεια, βγάζοντας το 

ξιφίδιο απ’το λαιµό της, αλλά µην παύοντας να την προσέχει, µε τη 

µατιά του. 

  Και η Μάνζρα κι η Νύχτα αφίππευσαν. Η πρώτη έδεσε τ’άτια όλων 

σ’ένα δέντρο, και η τελευταία άναψε φωτιά, γύρω απ’την οποία 

κάθισαν, βγάζοντας φαγητό απ’τους σάκους τους. 

  «Γιατί κρατούν αιχµάλωτους στον Πύργο του Φιδιού;» ρώτησε η 

κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια την Αλζάρα. «Τι τους κάνουν;» 

  «Τους θυσιάζουν στα φίδια,» δήλωσε, ψυχρά, η ιέρεια. 

  «Καθάρµατα!…» µούγκρισε η Μάνζρα. «Τι κερδίζετε, έτσι;» 

  «Σεβασµό από τους ακόλουθούς µας, Σαραολνιανή,» εξήγησε η 

Αλζάρα. «Πρέπει να τους δείχνεις ότι κρατάς δύναµη στα χέρια 

σου»–τα µάτια της γυάλισαν, τροµαχτικά–,«ότι µπορείς να ελέγχεις 

τη ζωή και το θάνατο. Τότε, σε υπακούουν.» 

  Το πρόσωπο της Νύχτας είχε γίνει κάπως χλοµό. «∆ηλαδή, υπάρχει 

πιθανότητα να έχουν ήδη θυσιάσει εκείνον που ψάχνω, τον Άνεµο;» 

  Η Αλζάρα ένευσε καταφατικά. «Ναι.» Έµοιαζε να χαίρεται µε τη 

λύπη που χάριζε στην τυχοδιώχτρια. 

  Η Νύχτα στένεψε τα µάτια της, κοιτώντας την µ’ένα δολοφονικό 

βλέµµα. «Αν ο Άνεµος είναι νεκρός, εσύ θα το πληρώσεις, ιέρεια 

των φιδιών!» γρύλισε. Ήταν, πια, βέβαιη ότι θα τον έβρισκε, και, 

τώρα, άρχιζε να έχει αµφιβολίες, πάλι… Άνεµε, κάνε κάτι! Μην 

πεθάνεις, προτού σε βρω! παρακάλεσε (τα Πνεύµατα;). 
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  Η Αλζάρα δεν απάντησε, αλλά η µούρη της στράβωσε, θυµωµένα. 

  Η Μάνζρα ακούµπησε το χέρι της στον ώµο της Νύχτας. «∆εν είναι 

νεκρός… Θα τον σώσουµε…» 

  Η τυχοδιώχτρια ξεφύσησε, γνέφοντας καταφατικά, για να σωπάσει 

την ξανθιά πολεµίστρια περισσότερο, παρά για άλλο λόγο. 

  Έπειτα, ρώτησε: «Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή, µπορείς να δεις αν 

κανείς µας παρακολουθεί;» 

  «Πιστεύεις ότι ο φονιάς βρίσκεται, πάλι, στο κατόπι µας, Νύχτα;» 

αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Πάντα βρίσκεται στο κατόπι µας,» είπε η τυχοδιώχτρια. «Απλά, 

θέλω να δω αν είναι κοντά µας.» 

  «Θα προσπαθήσω,» υποσχέθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

Έβαλε τα χέρια στους κροτάφους του και έκλεισε τα µάτια. Οι 

δυνάµεις του είχαν αυξηθεί από παλιότερα, και θεωρούσε πως, τώρα, 

θα του ήταν ευκολότερο να εντοπίσει κάποιον, µε τις ψυχικές του 

αισθήσεις. 

  Η Μάνζρα τράβηξε το σπαθί της απ’το θηκάρι, έχοντας το βλέµµα 

της πάνω στην Αλζάρα, σα να της έλεγε: «Μια ‘έξυπνη’ κίνηση, 

σκύλα, και σε καθάρισα!» 

  Η ιέρεια έµεινε σιωπηλή κι ακίνητη. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή άρχισε να ψάχνει……………………. 

Έστελνε τις πνευµατικές του αισθήσεις ολοένα και µακρύτερα. Τα 

φυλλώµατα, οι κορµοί των δέντρων δε µπορούσαν να του σταθούν 

εµπόδιο –όχι στον Πνευµατικό Κόσµο………………………………. 

………………………………………………………………………... 

………Και να! Ο άνθρωπος που έψαχνε –ή κάποιος άνθρωπος –µια 

αύρα. Μια υποχθόνια, σκοτεινή αύρα, που είχε µια απόµακρη 

συγγένεια µ’αυτή της Νύχτας –κάπου έµοιαζαν. Ήταν η αύρα ενός 

που βασίζεται στον εαυτό του και είναι έµπειρος στην τέχνη του. 

  Και βρισκόταν………………… Ανατολικά τους………………….. 

Όχι πολύ µακριά! 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή άνοιξε τα µάτια του. «Τον βρήκα!» 
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  «Πού είναι;» ρώτησε, αµέσως, η Νύχτα. 

  «Ανατολικά µας –κοντά,» απάντησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

«Ίσως και να µε κατάλαβε, µα δεν είµαι σίγουρος…» 

  Η Μάνζρα στράφηκε στη Νύχτα για καθοδήγηση. «Τι κάνουµε;» 

  «∆εν ξέρω,» είπε η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια. 

  «Πάµε να δούµε;» πρότεινε η πολεµίστρια, κάνοντας να σηκωθεί 

όρθια. 

  Η Νύχτα τής έπιασε το χέρι, ξανακαθίζοντάς την. «Όχι! Είναι 

επικίνδυνος.» 

  «Και θα περιµένουµε να µας σκοτώσει ενώ κοιµόµαστε;» απαίτησε 

η Μάνζρα 

  «Όπως συνήθως, από τότε που µπήκαµε σε τούτη τη ζούγκλα, θα 

φυλάµε διπλές σκοπιές,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Απλά, τώρα, που 

γνωρίζουµε πως είναι κοντά, θα είµαστε πιο προσεκτικοί.» 

  «Καλά.» Η Μάνζρα κάρφωσε το σπαθί της στο έδαφος. 

  Όταν τελείωσαν το φαγητό τους, η ξανθιά πολεµίστρια είπε: «Εγώ 

κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή θα κάνουµε την πρώτη βάρδια.» 

  «Εντάξει,» συµφώνησε η Νύχτα, και έπεσε για ύπνο, µαζί µε την 

ιέρεια του Φιδιού. 

  Ύστερα από κάποια ώρα, η Μάνζρα ρώτησε τον άντρα πλάι της: 

«Μπορείς, τώρα, να δεις πού είναι;» 

  «Γιατί;» 

  «Για να ξέρουµε άµα µας πλησιάζει!» 

  Πρόλαβε δεν πρόλαβε να τελειώσει τα λόγια της, και µια σκιά 

πετάχτηκε απ’τα δέντρα, έκανε µια τούµπα στον αέρα, και 

προσγειώθηκε εµπρός τους·  στα χέρια του µαυροντυµένου φονιά της 

Αίρεσης του Σκαραβαίου βρίσκονταν τα δύο λιγνά του κοντόσπαθα, 

ως συνήθως ανεστραµµένα, µε τις λεπίδες προς τα κάτω. Τα µάτια 

του ήταν λάκκοι σκότους. 

  Η Μάνζρα ξεκάρφωσε το ξίφος της απ’το έδαφος, καθώς 

πεταγόταν όρθια. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή συγκέντρωνε τον 

εαυτό του, για να επιτεθεί πνευµατικά στον εχθρό τους. 
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  «∆εν βρίσκοµαι εδώ για να πολεµήσω,» δήλωσε, σφυριχτά, ο 

δολοφόνος. 

  «Τι κόλπο είν’αυτό;» φώναξε η Μάνζρα. 

  Η Νύχτα και η Αλζάρα ξύπνησαν. Η πρώτη πήρε δύο ξιφίδια στα 

χέρια της. 

  Ο φονιάς της Αίρεσης του Σκαραβαίου συνέχισε, σαν η ξανθιά 

πολεµίστρια να µην τον είχε διακόψει: «Κατάφερα να κρυφακούσω 

πως πηγαίνετε στον Πύργο του Φιδιού. Γιατί;» 

  «Έχουµε δουλειά εκεί –που αφορά εµάς, και µόνο εµάς!» 

αντιγύρισε η Νύχτα. 

  «Όπως επιθυµείτε,» στένεψε τα µάτια του ο δολοφόνος, και, µε µια 

ανάποδη τούµπα στον αέρα, χάθηκε, πάλι, µέσα στη βλάστηση. 

  «Τούτο σηµαίνει προβλήµατα;» έκανε η Μάνζρα. 

  «Μπορεί…» απάντησε η Νύχτα. 

  «Ποιος ήταν αυτός;» απαίτησε η Αλζάρα. 

  «Ο φονιάς της Αίρεσης του Σκαραβαίου που µας καταδιώκει,» 

εξήγησε η Μάνζρα, µην έχοντας ακόµα αφήσει το σπαθί της. Ποτέ 

δεν ξέρεις από πού µπορεί να πεταχτεί αυτός ο τύπος… 

  «Πρέπει να τον σκοτώσετε!» είπε, επίµονα, η Αλζάρα. 

  «Λες να µη µας πέρασε απ’το νου, ιέρεια;» αντιγύρισε η Μάνζρα. 

«Πόσο εύκολο νοµίζεις ότι είναι να σκοτώσεις έναν άνθρωπο που 

πετάγεται απο δώ κι απο κεί σαν πουλί;» 

  «Όµως, πρέπει να πεθάνει!» Η Αλζάρα έµοιαζε να τον ήθελε νεκρό 

πάση θυσία. 

  «Γιατί τόση επιµονή;» απόρησε η Νύχτα, γυρίζοντας, για να την 

κοιτάξει στα µάτια. Μετά, θυµήθηκε. «Α, ναι… Εσείς, τα µέλη της 

Αίρεσης του Φιδιού, µισείτε τα µέλη της Αίρεσης του Σκαραβαίου, 

έτσι δεν είναι; Είστε ορκισµένοι εχθροί.» 

  Η Αλζάρα δεν αποκρίθηκε. 

  «Και, επίσης, φοβάσαι µην µάθει ο φονιάς τη θέση του Πύργου του 

Φιδιού…» κατέληξε η Νύχτα. 

  Η Αλζάρα είχε πανιάσει. 
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  «Είσαι καταδικασµένη, ούτως ή άλλως, ιέρεια,» κάγχασε η 

Μάνζρα. «Θα πεθάνεις –µε τον πιο φρικτό τρόπο–, όταν σε βρουν οι 

φίλοι σου. Ποια θα είναι η διαφορά, άµα ανακαλύψουν πως, εκτός 

από µας, οδήγησες και την Αίρεση του Σκαραβαίου στο άνδρο 

τους;» 

  Η Αλζάρα κάθισε στο χορτάρι, µε µια κατεστραµµένη όψη στο 

πρόσωπό της. «Τι θα κάνετε µαζί µου;» ρώτησε, τελικά. «Θα µε 

σκοτώσετε, όταν σας πάω στον Πύργο του Φιδιού;» 

  Η Νύχτα, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η Μάνζρα κοιτάχτηκαν 

αναµεταξύ τους, όλοι τους συνοφρυωµένοι. 

  «∆ε θα σε σκοτώσουµε, ιέρεια,» δήλωσε η κορακοµάλλα 

τυχοδιώχτρια. «Αν µας οδηγήσεις στον Πύργο χωρίς κόλπα,» 

πρόσθεσε, αυστηρά. 

  «∆εν είχα τίποτα… κόλπα υπόψη µου,» αποκρίθηκε, σταθερά, η 

Αλζάρα, υψώνοντας το βλέµµα της για να την αντικρίσει 

καταπρόσωπο. 

  «Τότε, θα ζήσεις,» είπε η Νύχτα. «Αν ζήσουµε κι εµείς…» 

  «Όχι, δε θα ζήσεις, εκτός κι αν µου πεις πώς µπορώ να βγάλω αυτά 

απ’το πρόσωπό µου,» πετάχτηκε η Μάνζρα, αγγίζοντας, µε το χέρι, 

τις κοκκινίλες που την έξυναν. 

  «Υπάρχει µια αλοιφή,» απάντησε η Αλζάρα. «Αλλά δεν την έχω 

µαζί µου. Μήπως θα ήθελες να πάµε στον Πύργο του Φιδιού και να 

τη ζητήσουµε ευγενικά;» 

  «Μιας και τόφερε η κουβέντα, πώς θα µπούµε στον Πύργο του 

Φιδιού;» ρώτησε η Μάνζρα. «∆εν καθόµαστε να το σκεφτούµε 

λίγο;» 

  Οι άλλοι έγνεψαν καταφατικά, και κάθισαν γύρω απ’τη φωτιά. 

  «Τι έχεις να προτείνεις, Αλζάρα;» είπε η Νύχτα. «Και µην περνά 

απ’το νου σου προδοσία, γιατί θα φροντίσουµε, πρώτα, να µάθουν 

όλοι ότι µας βοηθάς και, µετά, θα πεθάνουµε.» 

  «Το αντιλαµβάνοµαι αυτό,» αποκρίθηκε, ξερά, η ιέρεια. 
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  «Πώς θα µπούµε στον Πύργο, λοιπόν;» ρώτησε η Μάνζρα. «Όπως 

µπήκε στο αρχηγείο της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή; Παριστάνοντας τους ιερείς;» 

  «∆εν γνωρίζετε τα διαδικαστικά των ιερέων,» τους πληροφόρησε η 

Αλζάρα. «Κι εξάλλου, οι ιερείς γνωρίζονται αναµεταξύ τους, και η 

Αρχιέρεια τους ξέρει όλους. ∆ε θα µπορέσετε να ξεγελάσετε 

κανέναν.» 

  «Εσύ, όµως;» έθεσε το ερώτηµα η Νύχτα. 

  «Τι εγώ;» 

  «∆ε θα µπορέσεις να τους ξεγελάσεις;» 

  «Πώς;» 

  «Θα ‘παριστάνεις’ αυτό που είσαι –την ιέρεια του Φιδιού,» 

εξήγησε η τυχοδιώχτρια. «Και, κάπως, θα µας βάλεις στον Πύργο.» 

  «∆ε θα το κάνει, Νύχτα,» είπε η Μάνζρα. «Θα µας πουλήσει!» 

  «Και όλα τα µέλη της Αίρεσης θα µάθουν για την προδοσία της.» Η 

κορακοµάλλα γυναίκα κοίταξε διαπεραστικά την ιέρεια. «Έτσι, 

Αλζάρα;» 

  «∆ε θα σας πουλήσω,» υποσχέθηκε εκείνη. 

  Η Μάνζρα ρουθούνισε. «Ναι, ’ντάξει…!» 

  «∆ε θα σας πουλήσω!» τόνισε η Αλζάρα. «∆είξτε µου λίγη 

εµπιστοσύνη.» 

  «∆ε σου αξίζει λίγη εµπιστοσύνη!» αποκρίθηκε η Μάνζρα. «Αν 

σ’άφησουµε να δράσεις όπως νοµίζεις µέσα στον Πύ–» 

  «∆ε θα την αφήσουµε να δράσει όπως νοµίζει, Μάνζρα,» τη 

διέκοψε η Νύχτα. «Θα την έχουµε από κοντά. Γιαυτό σταµάτα 

µ’ετούτη τη φιλονικία –τώρα.» 

  Η ξανθιά πολεµίστρια δεν αποκρίθηκε, σταυρώνοντας τα χέρια 

µπροστά της. 

  «Λοιπόν, Αλζάρα,» είπε η Νύχτα, «µπορείς να µας βάλεις στον 

Πύργο του Φιδιού; Και, αν ναι, πώς;» 

  «Θα παριστάνω την ιέρεια, κι εσείς τους σκλάβους µου…» 
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  «Όλοι µας σκλάβοι; Και κατάφερες να µας κρατήσεις υπό έλεγχο, 

µέσα στη ζούγκλα, µόνη σου; Κανείς δε θα σε πιστέψει.» 

  «Τότε…» Η Αλζάρα µάσησε το κάτω της χείλος. «Ο… Άνθρωπος-

Με-Μισή-Ψυχή θα µπορούσε να είναι σύντροφός µου –άτοµο που 

εµπιστεύοµαι. Αυτός θα έρχεται οπλισµένος πλάι µου, κι εσείς 

δεµένες µε σχοινιά, απ’τα οποία εκείνος θα σας τραβά.» 

  «∆ε µου µοιάζει κι άσχηµη η ιδέα σου…» κατέληξε η Νύχτα. 

  «Σοβαρολογείς; Θα είµαστε δεµένες;» διαµαρτυρήθηκε η Μάνζρα. 

  «Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, όµως, θα είναι λυτός,» της θύµισε η 

Νύχτα. «Και θα παίζει τον έµπιστο σύντροφο της Αλζάρα·  συνεπώς, 

θα µπορεί να αποκαλύψει την προδοσία της, σε περίπτωση που δε 

µπορούµε εµείς –πράγµα για το οποίο αµφιβάλλω. 

  »Επιπλέον, κάνοντας τις αιχµάλωτες, θα έχουµε πρόσβαση στις 

φυλακές του Πύργου, και… ∆εν έχει φυλακές ο Πύργος;» ρώτησε 

την ιέρεια. Εκείνη έγνεψε καταφατικά. «Θα έχουµε, λοιπόν, 

πρόσβαση στις φυλακές του Πύργου, και θα σώσουµε ευκολότερα 

τον Άνεµο απο κεί.» 

  «Το σχέδιο δεν είναι άσχηµο,» παραδέχτηκε η Μάνζρα. «Ξέρεις, 

όµως. ποια δεν εµπιστεύοµαι…» 

  «∆ε θα στραφώ εναντίον σας –το υπόσχοµαι,» είπε η Αλζάρα. 

«Βέβαια, θέλω ακόµα µία χάρη…» 

  «∆εν είναι αρκετό που θα σ’αφήσουµε να ζήσεις, ιέρεια;» 

µούγκρισε η Μάνζρα. 

  «Θέλω να έρθω µαζί σας, όταν φύγετε απ’τον Πύργο. ∆ε θα έχω, 

ούτως ή άλλως, πού να πάω,» εξήγησε εκείνη·  «θα µε καταδιώκουν. 

Σας παρακαλώ!…» 

  «Εντάξει. Θα έρθεις µαζί µας, Αλζάρα.» Η Νύχτα της έδωσε το 

χέρι της. 

  Η ιέρεια το έσφιξε. «Σας ευχαριστώ.» 

  Η Μάνζρα στραβοµουτσούνιασε, αρχικά·  ύστερα, αναστέναξε, και 

η όψη της έγινε λίγο πιο επιεικής. 
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  «Αν δεν είσαι γυναίκα του λόγου σου, Αλζάρα,» είπε, «να ξέρεις 

πως δε θα µου γλιτώσεις.» Και αντάλλαξε κι αυτή µια χειραψία µε 

την ιέρεια, όπως και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Όλα θα πάνε καλά, σκέφτηκε η Νύχτα. Πρέπει να πάνε καλά, τώρα, 

που είµαι τόσο κοντά στον Άνεµο!… 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο 

Η επιστροφή του Φάλµαριν στον Πύργο 

του Φτερού 
 

 

κανε τσουχτερό κρύο το βράδυ που ο Φάλµαριν µπήκε 

στους ξερούς λόφους, καλπάζοντας και ζυγώνοντας τον 

Πύργο του Φτερού, όπου σχεδίαζε να µιλήσει µε τον 

Κύριο του Πύργου, για ένα πλέον σηµαντικό ζήτηµα. Είχε την 

µαύρη κάπα κλειστή γύρω του, και την κουκούλα κατεβασµένη 

µπροστά στο πρόσωπό του. Σύννεφα καπνού έβγαιναν απ’τα 

ρουθούνια του αλόγου του, καθώς η ανάσα του ήταν λαχανιασµένη. 

  Άκουσε µια φωνή απ’τα βόρειο-δυτικά –δηλαδή, απ’την µεριά 

όπου κατευθυνόταν. Ήταν σε µια άγνωστη σε πολλούς γλώσσα –τη 

γλώσσα των Μαγκραθµέλιων–, αλλά ο Φάλµαριν την καταλάβαινε: 

  «Νάτος!» 

  Αντίκρισε δαιµονανθρώπους πολεµιστές να πετάγονται από ένα 

µικρό σύδεντρο, φορώντας µελανές κάπες µε κουκούλες και 

κρατώντας σπαθιά, τσεκούρια και κοντάρια. Μπροστά ερχόταν ο 

αρχηγός τους, ο οποίος σφύριξε προς το Σοφό του Κύκλου του 

Φτερού, στη λαλιά των ανθρώπων: 

  «Ο συνάδελφός σου πέθανε σα σκυλί! Για να δούµε αν θα πεθάνεις 

κι εσύ το ίδιο εύκολα!» 

΄Ε
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  Και εκτόξευσε κάτι καταπάνω του! Κάτι µε ένα µεγάλο κεντρί στο 

τέλος. 

  Ο Φάλµαριν σήκωσε, απότοµα, το χέρι του, άρθρωσε δυο 

µυστικιστικές λέξεις, και το δαιµονικό κατασκεύασµα σταµάτησε 

στον αέρα·  ύστερα, έπεσε άχρηστο στο έδαφος, καπνίζοντας. 

  «Λυπάµαι που θα σας απογοητέψω, κύριε,» αποκρίθηκε ο Σοφός. 

  «Σκοτώστε τον!» κραύγασε ο αρχηγός των Μαγκραθµέλιων, 

δείχνοντάς τον µε το ξίφος του. 

  Ο Φάλµαριν επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, κάνοντας τρεις 

δαιµονανθρώπους να σωριαστούν στο έδαφος, µε σπασµένους 

λαιµούς, ενώ οι υπόλοιποι του χιµούσαν, γρυλίζοντας πρόστυχες 

κατάρες στη δαιµονική τους γλώσσα. 

  Το άλογο του Σοφού σηκώθηκε στα πίσω πόδια του και κλότσησε, 

µε τα µπροστινά, έναν στο κεφάλι, σπάζοντάς του το κρανίο, για να 

περάσει ο καβαλάρης του πάνω απ’το κουφάρι του διαβολανθρώπου, 

και να ξεφύγει απ’τον κλοιό τους. Ένα κοντάρι ίσα που αστόχησε τα 

πλευρά του Φάλµαριν, σχίζοντας λίγο τη µαύρη του κάπα. 

  «Η µαγεία σου δε θα σε σώσει τώρα, ελεεινέ άνθρωπε!» σφύριξε ο 

αρχηγός. «Ούτε τον συνάδελφός σου βοήθησε!» 

  «Όταν τελειώσουµε µε τούτες τις ανοησίες, κύριε»–ο Φάλµαριν 

απέκρουσε, µέσω των Πνευµάτων, δυο τσεκούρια που έρχονταν, 

ιπτάµενα, καταπάνω του–,«θα συζητήσουµε, σχετικά µε το ποιος 

ήταν αυτός ο ‘συνάδελφός µου’.» Τα πελέκια, που είχαν σταµατήσει 

στον αέρα, στράφηκαν εναντίον των Μαγκραθµέλιων οι οποίοι 

χιµούσαν προς τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού, συνθλίβοντας δυο 

κεφάλια. 

  Όταν οι εχθροί του ήταν κοντά, ο Φάλµαριν άνοιξε τα χέρια εµπρός 

του, φωνάζοντας λόγια που εκείνοι δεν καταλάβαιναν, και οι 

δαιµονάνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν, καλύπτοντας τα µάτια 

τους, καθώς ανείπωτος τρόµος τους καταλάµβανε, αντικρίζοντας την 

όψη του. Τα όπλα έφευγαν απ’τις χούφτες τους, και ορισµένα 

σηκώνονταν στον αέρα, σφάζοντάς τους, αλύπητα, λες και είχαν 
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δική τους ζωή. Κραυγές και ουρλιαχτά είχαν γεµίσει τον αέρα, και 

ικεσίες για να τους χαρίσει ο «άνθρωπος» τη ζωή, αλλά πέθαναν, ως 

τον τελευταίο. 

  Ο Φάλµαριν ατένισε τον αρχηγό τους να πετά έναν µεταλλικό 

δίσκο στο έδαφος. Με µια προσταγή στα Πνεύµατα, άρπαξε την 

συσκευή, προτού ανοίξει η εσωδιαστασιακή θύρα, και την 

συνέθλιψε στα βράχια. 

  «Ααααααρρρ!» ούρλιαξε ο Μαγκραθµέλιος, βαστώντας το σπαθί 

του µε τα δύο χέρια και εφορµώντας, µε λύσσα, στον «ανθρώπινο 

µάγο». 

  Το ξίφος έφυγε απ’τις γροθιές του, και καρφώθηκε σ’έναν 

ξερόδεντρο, µ’ένα δυνατό ντουπ! Έπειτα, ο δαιµονάνθρωπος ένιωσε 

κάτι να τον αρπάζει απ’το λαιµό και να τον σηκώνει, για να κοιτάξει 

τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού στα µάτια, τα οποία γυάλιζαν 

κάτω απ’την µαύρη του κουκούλα. Ο Μαγκραθµέλιος έτρεµε 

σύγκορµος. 

  «Η τεχνολογία σας δε µπορεί να σας σώσει τώρα, κύριε,» είπε, 

νηφάλια, ο Φάλµαριν. «Μιλήσατε για κάποιον ‘συνάδελφό µου’ –

ποιος ήταν;» 

  «Ο… ο… ο Τλάφαρ,» έκανε, προσπαθώντας ν’ανασάνει ο 

δαιµονάνθρωπος. «Μαθητευόµενος…» 

  «Γιατί τον σκοτώσατε;» Η φωνή του Φάλµαριν ήταν σταθερή. 

  «∆ιαταγές απ’τον… αφέντη Πόνκιµ…» 

  «Τον αφέντη… Πόνκιµ!» Τα µάτια του Σοφού του Κύκλου του 

Φτερού πέταξαν φωτιές, καθώς τα Πνεύµατα τσάκιζαν το λαιµό του 

Μαγκραθµέλιου κι εκείνος σπαρταρούσε σαν έντοµο. 

  «Ναι, έχουµε πολλά να συζητήσουµε στον Πύργο…» µονολόγησε 

ο Φάλµαριν. Άφησε το κουφάρι του δαιµονανθρώπου να σωριαστεί 

στο έδαφος, και ξεκίνησε να καλπάζει, γρήγορα. 

  Σύντοµα, ο Πύργος του Φτερού φάνηκε, στριφτός, όπως τον 

θυµόταν πάντα ο Σοφός, και χτισµένος από καφετείς λίθους. 
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Αφίππευσε µπροστά στην µεγάλη, ξύλινη θύρα του. Ύψωσε το χέρι, 

άρθρωσε «Άνβαρκ», και η είσοδος άνοιξε. 

  Ο Φάλµαριν βάδισε, βιαστικά, µέσα στους φαινοµενικά ήσυχους 

διαδρόµους του Πύργου. Απαγορευόταν κανείς να κάνει θόρυβο, 

γιατί το µέρος θεωρείτο ησυχαστήριο·  µαθητευόµενοι µελετούσαν 

εδώ, κάτω από το κιτρινιάρικο φως των κεριών. ∆ε θα κατάφερναν 

όλοι τους να φτάσουν στη θέση του δάσκαλου µέσα στο ίδιο χρονικό 

διάστηµα. Ορισµένοι χρειάζονταν τόσο λίγο όσο µια δεκαετία, άλλοι 

δεκαπέντε και είκοσι χρόνια, ενώ µερικοί είκοσι-πέντε µε τριάντα·  

τέλος, κάποιοι δεν κατάφερναν ποτέ να γίνουν δάσκαλοι –δεν είχαν 

µήτε τις απαραίτητες γνώσεις, µήτε τις πνευµατικές δυνάµεις. Ο 

Φάλµαριν ευχόταν µόνο να έρχονταν περισσότεροι για να 

µαθητεύσουν στον Πύργο. Αλλά ο πολύς κόσµος φοβόταν τους 

Σοφούς του Κύκλου του Φτερού, και ελάχιστοι ήταν εκείνοι που 

θ’άφηναν τα παιδιά τους να µείνουν εδώ, για να µελετήσουν. Μέχρι 

ότι ανάγκαζαν τους νέους να τρώνε έντοµα ακουγόταν (!). Ένα 

µεγάλο ποσοστό των µαθητευόµενων που είχε, επί του παρόντος, ο 

Πύργος του Φτερού ήταν νεαροί που τόχαν σκάσει απ’τα σπίτια 

τους, για να κυνηγήσουν τη Γνώση. 

  Ο Φάλµαριν ανέβηκε σκάλες, πέρασε µέσα από στενούς και 

µικρούς διαδρόµους, άνοιξε κρυφές πόρτες µέσα στους τοίχους, και, 

τελικά, βρέθηκε έξω από τα διαµερίσµατα του Κύριου του Πύργου. 

Στάθηκε ακίνητος, προστάζοντας, σιωπηρά, τα Πνεύµατα. 

  Μεγάλε ∆άσκαλε, χρειάζοµαι την καθοδήγησή σας. 

  Και µια φωνή αποκρίθηκε, στο νου του: Αισθάνοµαι πως είστε 

ταραγµένος, κύριε Φάλµαριν… 

  Πολλά ανησυχητικά πράγµατα συµβαίνουν, Μεγάλε ∆άσκαλε. 

  Περάστε, κύριε Φάλµαριν. Κι εγώ διαισθάνοµαι δύσκολους καιρούς 

να έρχονται. 

  Η ξύλινη πόρτα των διαµερισµάτων του Κύριου του Πύργου 

άνοιξε, και ένα δωµάτιο παρουσιάστηκε. Στον τοίχο υπήρχε ένα 

µεγάλο, αναµµένο τζάκι·  στο έδαφος χαλί. Μπροστά στο τζάκι, σε 
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µια κουνιστή πολυθρόνα, καθόταν ένας άντρας, κρατώντας ένα 

ποτήρι κρασί. 

  Στράφηκε προς τον επισκέπτη του. Είχε κοντά, ασηµένια µαλλιά 

και µακρύ µούσι, ως τη µέση. Φορούσε έναν µαύρο χιτώνα, χωρίς 

κανένα στολίδι. 

  «Σας χαιρετώ, Φάλµαριν.» 

  Η πόρτα έκλεισε, καθώς ο εν λόγω Σοφός µπήκε. 

  «Χαίρετε, Μεγάλε ∆άσκαλε.» 

  «Παρακαλώ, καθίστε.» 

  Ο Φάλµαριν πήρε θέση σε µια καρέκλα, απέναντι απ’τον Κύριο του 

Πύργου. «Έχω πολλά να σας πω, γιαυτό καλύτερα να αρχίσω 

αµέσως.» 

  «Όπως νοµίζετε, κύριε,» αποκρίθηκε ο Μεγάλος ∆άσκαλος, 

βγάζοντας µια πίπα απ’την τσέπη του χιτώνα του κι αρχίζοντας να 

καπνίζει. 

  Έτσι, ο Φάλµαριν διηγήθηκε στον Κύριο του Πύργου του Φτερού 

όλα όσα συνέβησαν, από τότε που η Ερία ήρθε εδώ, για να ζητήσει 

τη βοήθειά του στην αποστολή της µε τα χαµένα πλοία. 

  Ο Μεγάλος ∆άσκαλος δεν αποκρίθηκε αµέσως, αφότου άκουσε 

τούτα. Περίµενε λίγο, σκεπτικός, και έπειτα µίλησε: «Και εδώ, 

κύριε, συµβαίνουν… αλλόκοτα πράγµατα. Ο µαθητευόµενος που 

αναφέρατε, ο κύριος Τλάφαρ, µαζί µε ορισµένους άλλους, βρέθηκε, 

ξαφνικά, δίχως δάσκαλο.» 

  «Τι εννοείτε, Μεγάλε ∆άσκαλε;» συνοφρυώθηκε ο Φάλµαριν, 

έχοντας, πλέον, βγάλει την κάπα του και κρατώντας στο χέρι ένα 

ποτήρι κρασί. 

  «∆εν υπήρχε δάσκαλος για τους µαθητευόµενους, κύριε,» 

απάντησε, απλά, ο Κύριος του Πύργου. «Στα βιβλία ήταν γραµµένος 

ένας… Ζάλαθναπτ, αλλά αυτός ο Σοφός ποτέ δε θυµάµαι να 

υπήρξε… Θυµάστε εσείς να υπήρξε;» 
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  «Όχι,» απάντησε ο Φάλµαριν. Σούφρωσε τα χείλη, τρίβοντας τα 

γένια του. «Πώς είναι, όµως, δυνατόν τούτο; Έκαναν λάθος τα 

βιβλία, Μεγάλε ∆άσκαλε; Μάλλον απίθανο.» 

  «Όχι, δεν έκαναν λάθος τα βιβλία, κύριε,» είπε ο Κύριος του 

Πύργου. «Τώρα, µ’όσα άκουσα από σας, είµαι, πλέον, βέβαιος 

γι’αυτό. Μιλήσατε για έναν προδότη στο παλάτι, τον βασιλικό 

διπλωµάτη Πόνκιµ, ο οποίος, κατά πάσα πιθανότητα, είναι ισχυρός 

Ελεγκτής Πνευµάτων…»  

  Ο Φάλµαριν κατένευσε, µε το κεφάλι. «Μάλιστα, Μεγάλε 

∆άσκαλε.» 

  «Εκείνος ευθύνεται για τούτο, κύριε,» δήλωσε ο Κύριος του 

Πύργου·  τα γαλανά του µάτια πρόδιδαν ότι γνώριζε για τι µιλούσε –

είχε γνώσεις που άλλοι δεν κατείχαν, και ήξερε πώς να τις συνδυάζει 

καλύτερα από όλους τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού. 

  «Μα, Μεγάλε ∆άσκαλε, δεν πρόκειται για κάποια εξαφάνιση·  ο 

Ζάλαθναπτ δεν υπήρξε ποτέ στον Πύργο…» είπε ο Φάλµαριν. 

  Ο Κύριος του Πύργου µειδίασε, στεγνά. «Έτσι πιστεύουµε τώρα, 

κύριε.» 

  «∆ε σας κατανοώ,» δήλωσε ο Φάλµαριν, δίχως να ψεύδεται. Τι 

µπορεί να είχε συµβεί; 

  «Ο Ζάλαθναπτ πρέπει να ήταν εδώ, στον Πύργο, αν είναι να 

εµπιστευτούµε τα βιβλία, όπως πάντα τα εµπιστευόµαστε,» είπε ο 

Μεγάλος ∆άσκαλος. «Όµως –κάτι έγινε και… όλοι τον ξεχάσαµε, 

κύριε. 

  »Θα γνωρίζετε για τον Ανύπαρκτο Τόπο, υποθέτω, έτσι;» 

  Ο Φάλµαριν ένευσε καταφατικά, καθώς κάτι άρχιζε να 

καταλαβαίνει, τώρα. «Μάλιστα…» 

  «Τι συµβαίνει σ’όσους ταξιδεύουν στην Λήθη, κύριε;» ρώτησε ο 

Μεγάλος ∆άσκαλος. 

  «Χάνονται από την µνήµη όλων… σαν ποτέ να µην υπήρξαν…» 

απάντησε ο Φάλµαριν. Αυτό είχε συµβεί και στον Ζάλαθναπτ! 

«Όµως πώς βρέθηκε εκείνος στην Λήθη, Μεγάλε ∆άσκαλε;» 
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  «Ο Πόνκιµ τον έστειλε εκεί,» δήλωσε ο Κύριος του Πύργου του 

Φτερού. 

  «Αν αυτό αληθεύει, Μεγάλε ∆άσκαλε, τότε, καλά θα κάνουµε να 

φοβόµαστε τον Πόνκιµ –να τον φοβόµαστε πολύ,» συµπέρανε ο 

Φάλµαριν. «Για να στείλεις κάποιον στη Λήθη, πρέπει να είσαι 

πολύ, πολύ ισχυρός… Εγώ, αν επιχειρούσα κάτι τέτοιο, θα είχα 

µεγάλη πιθανότητα να πεθάνω, ή να σταλώ ο ίδιος στον Τόπο Που 

∆εν Υπάρχει…» 

  «Όπως κι εγώ, κύριε Φάλµαριν…» αποκρίθηκε ο Κύριος του 

Πύργου. «Εποµένως, έχετε δίκιο –πρέπει να φοβόµαστε πολύ τον 

Πόνκιµ. Οι δυνάµεις του είναι τροµακτικές.» 

  Ο Φάλµαριν ξεφύσησε, σαν για να αποτινάξει κάποιο φορτίο που 

είχε, ξαφνικά, βαρύνει το στήθος. «Μεγάλε ∆άσκαλε, πιθανώς να 

λαθεύουµε κάπου. Το να ασκήσεις τέτοιον έλεγχο πάνω στα 

Πνεύµατα, ώστε να επηρεάσεις τις απαραίτητες κοσµικές δυνάµεις, 

για να στείλεις κάποιον στη Λήθη, είναι… ανήκουστο. Όλοι 

γνωρίζουµε ότι µπορεί, κάπως, να γίνει, µα… έχει ποτέ ακουστεί 

κανείς να το κατορθώσει;» 

  «Κύριε Φάλµαριν, θυµάστε την περίοδο που κυριαρχούσε η 

Βάνµορνιλ στο Σαραόλν; ‘Βασίλισσα των Πνευµάτων’ τη 

φώναζαν.» 

  «Θυµάµαι εκείνη την περίοδο, Μεγάλε ∆άσκαλε. Ήταν πριν… 

περίπου, εξακόσια-τριάντα χρόνια, αν δε λαθεύω…» 

  «Πριν εξακόσια-τριάντα-τρία χρόνια, συγκεκριµένα.» (Ο Κύριος 

του Πύργου του Φτερού πάντα εξέπληττε τον Φάλµαριν µε τη µνήµη 

του ) «Η Βάνµορνιλ ήταν πανίσχυρη Ελέγκτρια Πνευµάτων, και η 

χειρότερη τύραννος που έχει περάσει ποτέ απ’το Βασίλειο. Ξέρετε τι 

έκανε στους εχθρούς της –αυτούς, τουλάχιστον, που ήθελε πάση 

θυσία να βγάλει απ’τη µέση; Τους εξόριζε στη Λήθη.» 

  «Ναι, Μεγάλε ∆άσκαλε. Τώρα, που το αναφέρετε, το θυµάµαι.» 

  «Και τούτο είναι το µόνο παράδειγµα ανθρώπου που µπορούσε να 

εξορίσει κάποιον στον Ανύπαρκτο Τόπο…» 
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  «Πιστεύετε, Μεγάλε ∆άσκαλε, πως ο Πόνκιµ σχεδιάζει να γίνει 

τύραννος;» ρώτησε ο Φάλµαριν. 

  «Αυτό είναι… πολύ πιθανό, κύριε,» απάντησε ο Κύριος του 

Πύργου. «Όµως, αφού έχει συµµάχους στα βασιλεία όπου 

βρίσκονται τα Κέντρα Σταθερότητας του κόσµου µας, φρονώ πως 

κάτι ακόµα µεγαλύτερο σχεδιάζεται… 

  »Και είναι κι εκείνος ο… Αφέντης του Πόνκιµ και των 

Μαγκραθµέλιων, τον οποίο µου αναφέρατε…» 

  «Ναι,» είπε ο Φάλµαριν, προβληµατισµένος. «Μια δαιµονογυναίκα 

µού µίλησε γι’αυτόν. ∆υστυχώς, όµως, δεν έδωσε περισσότερες 

πληροφορίες, Μεγάλε ∆άσκαλε.» 

  «Φοβάµαι πως, συντόµως, θα µάθουµε ποιος είναι. Ήδη 

αισθάνοµαι σατανικές δυνάµεις να κινούνται από τη ∆ύση,» τον 

πληροφόρησε ο Κύριος του Πύργου. «Απόµακρα, αλλά τις 

αισθάνοµαι…» 

  «Πιστεύετε ότι αυτό που φυλάµε είναι ασφαλές, Μεγάλε 

∆άσκαλε;» θέλησε να µάθει ο Φάλµαριν. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Κύριος του Πύργου. «Νοµίζω πως ο Πόνκιµ 

ποντάρει σε λάθος µέρος. Τι λέτε κι εσείς, κύριε;» 

  «Η γνώµη µου είναι η ίδια, Μεγάλε ∆άσκαλε,» είπε ο Φάλµαριν. 

«Όµως θεωρώ πως θα ήταν συνετό να είµαστε επιφυλακτικοί.» 

  «Πάντα. Άλλωστε, είναι ο σκοπός µας να φρουρούµε τον Πύργο 

του Φτερού, κι αυτό που κρύβεται εντός του.» 

  Ο Φάλµαριν ήπιε µια µεγάλη γουλιά απ’το κρασί του, προτού 

ρωτήσει: «Τι να κάνω, τώρα, Μεγάλε ∆άσκαλε;» 

  «Να επικοινωνήσετε µε την Χόλκραδ, κύριε·  να µάθετε τι 

συµβαίνει στο βασιλικό παλάτι της Μάρβαθ,» πρότεινε ο Κύριος του 

Πύργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο 

Αποφάσεις 
 

 

α µπουντρούµια του παλατιού της Μάρβαθ φωτίζονταν µόνο 

από µερικούς δαυλούς, και το σκοτάδι ήταν πυκνό. 

  Ο Τράνθλας, πρώην-σύµβουλος της πολιτείας του Βασιληά 

Βένγκριλ και κατάσκοπος της ∆ούκισσας Ζέκαλ από το Άργκανθικ, 

ξύπνησε, τρέµοντας, µέσα στο βράδυ. Κρύος ιδρώτας τον έλουζε, 

καθώς τον εφιάλτη του είχε διακόψει ένας µεταλλικός, βαρύς 

θόρυβος, σαν µια σιδερένια πόρτα που ανοίγει. 

  Στον ύπνο του ο άντρας έβλεπε πως βρισκόταν σε µια αίθουσα 

βασανιστηρίων και δαιµονάνθρωποι ακόνιζαν µακριές λεπίδες. Ο 

ήχος τους διαπερνούσε τ’αφτιά του. Και ο τρόµος του µεγάλωνε, 

καθώς ήταν σίγουρος πως οι δεσµοφύλακές του σκόπευαν να τις 

χρησιµοποιήσουν επάνω του… 

  Το διαβολικό του όνειρο προερχόταν από πράγµατα που είχε δει 

τον τελευταίο καιρό στις φυλακές: Κάποιες βραδιές, νόµιζε πως 

αντίκριζε σκιερές φιγούρες να τριγυρίζουν στα µπουντρούµια, ενώ οι 

ανθρώπινοι φύλακες είχαν φύγει –τον είχαν εγκαταλείψει στο έλεος 

δαιµονανθρώπων. Και, τότε, ο Τράνθλας ζάρωνε σε µια γωνία του 

κελιού του, κλείνοντας τα µάτια και περιµένοντας τα µουρµουρητά 

να πάψουν… µουρµουρητά που δεν ήταν στην ανθρώπινη λαλιά… 

Λεπίδες, πού και πού, ακούγονταν, ή ήταν η ιδέα του; 

  Μα τα Πνεύµατα! συλλογιζόταν. Πρέπει να φύγω απο δώ! –κάποιος 

πρέπει να µε πάρει απο δώ! 

  Αλλά, όταν το πρωί έλεγε στους φρουρούς ότι είχε δει 

Μαγκραθµέλιους τη νύχτα, εκείνοι, απλά, γελούσαν και τον έβριζαν: 

Σκάσε, και λούφαξε, Αργκανθικιανό σκυλί! – Είσαι τυχερός που ο 

Βασιληάς δε σ’έχει κρεµάσει ακόµα! 

Τ
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  Βήµατα ακούστηκαν µέσα στα µπουντρούµια. Και ο Τράνθλας 

σηκώθηκε, απότοµα, όρθιος, πλησιάζοντας την πόρτα του κελιού του 

και γαντζώνοντας τα χέρια του πάνω στα κάγκελα του µικρού 

παραθύρου της. 

  Αντίκρισε στρατιώτες να φέρνουν µέσα τρεις άντρες, µε 

σπρωξίµατα, γροθιές και κλοτσιές. 

  «Μη µας αναγκάσετε να σας σκοτώσουµε, προδότες!» φώναξε µια 

πολεµίστρια, κοπανώντας, µε το πίσω του κονταριού της, τον 

Μέρθναρ στην κοιλιά, και σωριάζοντάς τον στο έδαφος. 

  ∆υο πολεµιστές τον άρπαξαν απ’τα χέρια και τον πέταξαν µέσα 

σ’ένα κελί, κλειδώνοντας την πόρτα. 

  «Κάνετε µεγάλο λάθος!» τους πληροφόρησε ο Μπάχτον. «Ο 

Πόνκιµ είναι ο πραγµατικός προδότης! Όταν το καταλάβετε, ηλίθιοι, 

θα είναι πολύ αργά για να σώσετε τα τοµάρια σας από τον Αφέντη 

του!» 

  «Βούλωστο!» Ένας στρατιώτης τον άδραξε απ’τα µαλλιά και τον 

κλότσησε στη ράχη, στέλνοντάς τον µέσα σ’ένα άλλο κελί, απέναντι 

απ’τον Μέρθναρ. Κι αυτού η πόρτα έκλεισε και κλειδώθηκε. 

  «Ανόητοι σαλτιµπάγκοι!» Ο Άρθαλκ γρονθοκόπησε έναν άντρα 

στο πρόσωπο, ρίχνοντάς τον κάτω. ∆ύο ξίφη, πάραυτα, βρέθηκαν 

στο λαιµό του. 

  «Θα λυπηθούµε πολύ να σας χτυπήσουµε, πρώην-Αρχιστράτηγε,» 

είπε ένας πολεµιστής. «Παρακαλώ, περάστε στο κελί σας.» 

  Ο Άρθαλκ τον έφτυσε καταπρόσωπο και µπήκε στο µικρό, 

αραχνιασµένο δωµάτιο. Η σιδερένια θύρα έκλεισε πίσω του, µε 

πάταγο. 

  «Όταν βγω απο δώ, θα παλουκώσω τον καταραµένο Πόνκιµ και 

εσάς!» βρυχήθηκε ο Μέρθναρ. 

  «∆ε θα βγεις απο δώ, σκύλε!» αντιγύρισε η πολεµίστρια που είχε 

µιλήσει και πριν. 
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  «Είστε ήδη νεκροί,» τους πληροφόρησε ο Μπάχτον. «Οι 

δαιµονάνθρωποι θα καταλάβουν την πρωτεύουσα και θα σας 

σκοτώσουν ως τον τελευταίο!» 

  Οι στρατιώτες γέλασαν. 

  «Βούλωστο, προδότη!» είπε ένας. 

  «Μπορείτε να κάνετε παρέα στον άλλο προδότη, εκεί!» Μια 

πολεµίστρια έδειξε ένα κελί. «Έτσι, Τράνθλας; ∆ε θέλεις παρέα;» 

  «Ένα έχω να πω,» αποκρίθηκε ο πρώην-σύµβουλος της πολιτείας, 

που κρεµόταν απ’τα κάγκελά: «Απ’ό,τι φαίνεται, δεν είµαι ο µόνος 

προδότης µέσα στο Σαραόλν. Και λέτε πως εµείς, οι Αργκανθικιανοί, 

είµαστε δολοπλόκοι…» 

  «Σκάσε, γουρούνι!» µούγκρισε ένας στρατιώτης. 

  «Είµαστε οικογενειακά, παρατηρώ!» ακούστηκε µια ειρωνική 

φωνή, µαζί µε σταθερά βήµατα που έρχονταν. «Αλλά, παρακαλώ, 

προσέξτε τη γλώσσα σας…» 

  «Με συγχωρείτε, Υψηλότατε,» ψέλλισε ο άντρας που είχε βρίσει. 

  «Α! δεν πειράζει,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, µ’ένα στραβό µειδίαµα 

στα χείλη. «Φτάνει που οι κακοποιοί είναι κλεισµένοι πίσω απ’τα 

σίδερα –εκεί όπου τους αξίζει να είναι.» 

  «Καταραµένο κάθαρµα!» ούρλιαξε ο Μέρθναρ. «∆ε θα γλιτώσεις 

έτσι εύκολα! Ο Βασιληάς θα µάθει γι’αυτό!» 

  Ο Πόνκιµ γέλασε. «Μα, φυσικά·  δεν έχω τίποτα να κρύψω απ’το 

Βασιληά, κύριε…» 

  «∆εν έχεις προδώσει, απλά, το Βασιληά σου, Πόνκιµ,» είπε ο 

Μπάχτον, στραβώνοντας τη µούρη του·  «έχεις προδώσει τον ίδιο 

σου τον πατέρα! Και τι στη Μάγκραθµελ σκοπεύεις να κάνεις στη 

Χόλκραδ;» 

  Ο Πόνκιµ αναστέναξε, κουνώντας θεατρικά το κεφάλι του. 

«Παρακαλώ… Παραφέρεστε, κύριε…» Στράφηκε στους στρατιώτες. 

«Αφήστε µας µόνους –κανένας να µη µείνει εδώ.» 

  «Είστε βέβαιος, Υψηλότατε;» ρώτησε µια πολεµίστρια 
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  «Αν δεν ήµουν βέβαιος, δε θα σας το έλεγα,» αποκρίθηκε, 

αυστηρά, ο Πόνκιµ. «Τώρα, κάντε γρήγορα.» 

  Οι στρατιώτες εγκατέλειψαν τα µπουντρούµια. 

  «Για πόσο καιρό νοµίζεις ότι µπορείς να συνεχίσεις να κοροϊδεύεις 

τους πάντες, Πόνκιµ;» φώναξε ο Άρθαλκ. «Θα καταλάβουν, τελικά, 

ποιος είσαι!» 

  «Μ’αναγκάζεις να επαναλαµβάνοµαι, Άρθαλκ,» είπε ο διπλωµάτης. 

«∆εν µ’ενδιαφέρει, πλέον, αν θα µε καταλάβουν. Είναι θέµα χρόνου, 

µέχρι ο Αφέντης µου να έρθει στην Μάρβαθ. Και, τότε, όλα θα 

τελειώσουν –όχι µόνο για το Σαραόλν, αλλά για ολάκερη τη Βόρεια 

Γη. Ένας νέος κόσµος θα γεννηθεί, µέσα από την καταστροφή του 

παλιού. Είµαι ο προάγγελος µιας νέας τάξης πραγµάτων, πρώην-

Αρχιστράτηγέ µου –τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.» 

  «Είσαι ένα παλιοτόµαρο!» γρύλισε ο Μέρθναρ, µη µπορώντας να 

συγκρατήσει το θυµό του καθόλου. 

  Το γέλιο του Πόνκιµ αντήχησε στις φυλακές. Ύστερα, η µατιά του 

στράφηκε στον Τράνθλας, και ο πρώην-σύµβουλος της πολιτείας 

αισθάνθηκε να παγώνει απ’το βλέµµα του βασιλικού διπλωµάτη. 

  «Έχω µια προσφορά για σένα.» Τα λόγια βγήκαν αργά απ’το στόµα 

του διαβολικού άντρα, και έµοιαζαν να έρχονται από κάπου αλλού. 

  «Τι-τι προσφορά;…» ψέλλισε, αδύναµα, ο Τράνθλας. 

  «Εγώ σε έβαλα σε τούτα τα µπουντρούµια, εγώ µπορώ να σε 

βγάλω,» δήλωσε ο Πόνκιµ. 

  «Ω, ναι –σε ικετεύω –πάρε µε απο δώ!» είπε ο Τράνθλας. ∆εν 

ήθελε να ξαναδεί τις σκιερές φιγούρες που µπορεί να ήταν 

Μαγκραθµέλιοι·  δεν ήθελε να ξαναστοιχειώνουν τα όνειρά του 

τροµακτικοί εφιάλτες, που του πάγωναν το αίµα και έλουζαν το 

κορµί του µε κρύο ιδρώτα. 

  «Θα σε πάρω απο δώ, Τράνθλας…» Ο Πόνκιµ βάδισε προς το κελί 

του πρώην-συµβούλου, µ’ένα στραβό, διαβολικό χαµόγελο στα 

χείλη. Στάθηκε µπροστά στο καγκελωτό παραθυράκι·  µπροστά στο 
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πρόσωπο του καστανού, αξύριστου εδώ και καιρό άντρα. «Αρκεί να 

κάνεις ένα πολύ απλό πράγµα για µένα…» 

  «Μην τον ακούς, Τράνθλας!» φώναξε ο Άρθαλκ. «Είναι κάθαρµα –

θα σε χρησιµοποιήσει, και  θα σε πετάξει σα σκουπίδι, όταν έχεις 

εκπληρώσει τους σκοπούς του!» 

  «Πιθανώς νάναι έτσι, όπως τα λέει ο καλός µας πρώην-

Αρχιστράτηγος,» είπε ο Πόνκιµ, κοιτώντας τον άντρα εµπρός του. 

«Όµως το ερώτηµα είναι: Προτιµάς να περάσεις την υπόλοιπή σου 

ζωή σε τούτο το κελί, ή να έρθεις µαζί µου και να γίνεις σύµβουλος, 

πάλι –δικός µου σύµβουλος;» 

  «Θα γίνω δικός σου σύµβουλος! Θα γίνω!» αποκρίθηκε, αµέσως, ο 

Τράνθλας, τρέµοντας από αδηµονία να βγει απ’τη φυλακή του. 

  «Τότε, ορκίσου πίστη σε µένα,» πρόσταξε ο Πόνκιµ. 

  «Ορκίζοµαι! Ορκίζοµαι!» φώναξε ο Τράνθλας. 

  «∆ειλέ!» µούγκρισε ο Άρθαλκ, φτύνοντας. 

  «Ελπίζω να µην πατάς εύκολα τους όρκους σου, Τράνθλας,» είπε ο 

Πόνκιµ. «Γιατί… θυµάσαι πώς σ’έριξα σε τούτα τα µπουντρούµια; 

Θυµάσαι πόσο απλό ήταν για µένα;» Ο πρώην-σύµβουλος έγνεψε 

καταφατικά, αισθανόµενος ίδρωτα να τρέχει απ’το µέτωπό του, και 

το σώµα του να παγώνει. «Ωραία, Τράνθλας… Μάθε, λοιπόν, πως 

την επόµενη φορά που το επιθυµώ δύναµαι να σε πετάξω στα 

µπουντρούµια της ίδιας της Μάγκραθµελ. Με καταλαβαίνεις;» 

  «Ναι, ναι, αφέντη!» τραύλισε ο καστανός άντρας. 

  «Μαθαίνεις. Καλό είν’αυτό. Θα µε αποκαλείς έτσι –αφέντη– απο 

δώ και στο εξής.» 

  «Μάλιστα, αφέντη!» 

  Ο Πόνκιµ πισωπάτησε ένα βήµα, ύψωσε το χέρι του, και η πόρτα 

του κελιού του Τράνθλας άνοιξε. 

  Εκείνος ανοιγόκλεισε τα µάτια του. «Αφέντη… δεν ήταν 

κλειδωµένα; Νόµιζα ότι ήταν…» 

  «Και βέβαια ήταν κλειδωµένα,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. 
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  «Τότε, πώς;…» ψέλλισε ο Τράνθλας. «Είσαι… µάγος…. αφέντη.» 

Ξεροκατάπιε. 

  «Είµαι ένας άνθρωπος µε δύναµη στα χέρια του, Τράνθλας,» 

διόρθωσε ο Πόνκιµ. «Με δύναµη να αλλάξει τον Άρµπεναρκ. Τώρα, 

έλα µαζί µου, υπηρέτη!» 

  Ξεκίνησε να βαδίζει, και ο πρώην-σύµβουλος της πολιτείας του 

Βασιληά Βένγκριλ ήρθε πίσω του, σα σκυλάκι, περνώντας δίπλα 

απ’τα κελιά των φυλακισµένων Μπάχτον, Μέρθναρ και Άρθαλκ. 

  «Θα µετανιώσεις για την επιλογή σου, Τράνθλας!» τον 

προειδοποίησε ο τελευταίος. «Τούτη δεν είναι µια µόνιµη 

κατάσταση –θ’αντιστραφεί!» 

  «Θα ζείτε, όµως, όταν αντιστραφεί, Άρθαλκ;» έθεσε το ερώτηµα 

εκείνος, και έφυγε, µαζί µε τον Πόνκιµ. 

  «Ευχήσου να µη σε πιάσω στα χέρια µου, ελεεινέ προδότη!» 

φώναξε πίσω τους ο Μέρθναρ, δίχως νάναι σίγουρος ακριβώς σε 

ποιον απ’τους δυο απευθυνόταν. 

 

**  **  **  ** 

 

  Πόνος –παντού. 

  …Και σκοτάδι… 

  …που σχιζόταν, κάπου-κάπου, από διάφορα χρώµατα… 

  …τα οποία έπαιρναν παράξενα σχήµατα… 

  …και, ξανά, σκοτάδι… 

  Χόλκραδ!  

  Μια γνωστή φωνή. 

  ∆ε µπορούσε ν’αποκριθεί –πονούσε… 

  Χόλκραδ! 

  Η φωνή επέµενε. 

  Ο πόνος –έπρεπε να τον πολεµήσει!… 

  Χόλκραδ! Με καταλαβαίνετε, κυρία µου; 

  Ο πόνος…  
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  Έπρεπε να –Φάλµαριν!– τον αποµακρύνει… 

  Χόλκραδ. Είστε τραυµατισµένη; Αισθάνοµαι πόνο απ’τη µεριά σας… 

  Έπρεπε να τον –Ο Πόνκιµ… Νίκησε… Είναι… γιος µου… – διώξει! 

  Γιος σας; Πώς είναι δυνατόν; Είστε καλά, Χόλκραδ; 

  Όχι, αλλά είναι γιος µου… –Ο πόνος…–  Νίκησε… 

  Πού βρίσκεστε, κυρία µου; 

  ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΗ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ! 

  Πόνκιµ! 

  Ναι, Φάλµαριν· εγώ είµαι. Επιτέλους, συναντιόµαστε –έστω και 

µέσω των Πνευµάτων. Γιατί ενοχλείς τη µητέρα µου; Έχει ανάγκη από 

ανάπαυση. 

  Τι έκανες στην κυρία Χόλκραδ, προδότη του Σαραόλν; 

  Ξαφνικά, ένας απ’τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού µιλάει τόσο 

αγενώς…; Αρχίζετε να χάνετε τις αρχές σας, κύριε!… Χα-χα-χα-χα-

χα!… 

  ∆εν σου αξίζει κανένας σεβασµός, δαιµονόφιλε! Είσαι προδότης 

ολάκερου του Άρµπεναρκ! 

  Αυτό το γνωρίζω καλά, Φάλµαριν. Πιστεύεις ότι υπάρχει ανάγκη να 

µου το πεις; Θα αλλάξω τα πάντα που ξέρεις! Ένας ΝΕΟΣ κόσµος θα 

δηµιουργηθεί! 

  Τούτη η φαντασίωση δε θα εκπληρωθεί, Πόνκιµ. Θα θυµηθείς τα 

λόγια µου, συντόµως! Τώρα, τι έχεις κάνει στη Χόλκραδ; 

  Τίποτα απολύτως. Χρειάζεται µόνο λίγη ξεκούραση… Πραγµατικά, 

πιστεύεις, Φάλµαριν, ότι θα έκανα κακό στην ίδια µου τη µητέρα; 

  Σε έχω ικανό για όλα, δαιµονόφιλε! 

  Χα-χα-χα-χα-χα-χα… Είµαι ικανός για όλα! Μα δεν έχω ακόµα λόγο 

να βλάψω την Χόλκραδ. Όµως έχω λόγο να σωριάσω στη γη τον 

καταραµένο σας Πύργο του Φτερού. Και θα το κάνω, µόλις τελειώσω 

µε τις δουλειές µου στην Μάρβαθ. Θα τα ξαναπούµε, Φάλµαριν! 

  Η επικοινωνία τους διακόπηκε, σαν κάποιο αόρατο εµπόδιο να 

µπήκε στην µέση. 
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**  **  **  ** 

 

  «Μεγάλε ∆άσκαλε. Νοµίζω ότι έχουµε πρόβληµα,» είπε ο 

Φάλµαριν ανοίγοντας τα µάτια του. 

  «Τι είδους πρόβληµα;» ρώτησε ο Κύριος του Πύργου. 

  «Ο Πόνκιµ κρατά την Χόλκραδ. Μόλις µίλησα µαζί του,» εξήγησε 

ο Φάλµαριν. 

  Τα µάτια του Κυρίου του Πύργου στένεψαν, θυµωµένα. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι έκανες µόλις τώρα, αφέντη;» ρώτησε ο Τράνθλας, καθώς ο 

Πόνκιµ άνοιγε τα βλέφαρά του και τα µάτια του γυάλιζαν. 

  «Μίλησα µ’έναν παλιό φίλο, υπηρέτη,» αποκρίθηκε ο διπλωµάτης. 

  Βρίσκονταν στο δωµάτιο του τελευταίου, και η Χόλκραδ ήταν 

ξαπλωµένη, ανάσκελα, στο κρεβάτι. Από το λαιµό της κρεµόταν ένα 

φυλαχτό. Ένα χρυσό φυλαχτό, που πάνω του ήταν λαξευµένη η όψη 

ενός δαίµονα, µε σµαραγδένια µάτια. 

  Ο Πόνκιµ το σήκωσε από το στήθος της φηµισµένης µάγισσας. 

«Ετούτο, υπηρέτη, είναι ένα πολύ ισχυρό αντικείµενο. Μέσω αυτού 

αντιλήφθηκα πως ο Φάλµαριν επιχείρησε να µιλήσει στη Χόλκραδ.»  

  Το ξανάφησε. «Τώρα, πρέπει να συζητήσουµε για κάτι.» 

  «Όπως επιθυµείτε, αφέντη.» 

  «Κανόνας πρώτος, Τράνθλας: ∆ε θα εµφανίζεσαι µπροστά στους 

άλλους συµβούλους·  γενικά, δε θα δείχνεις το πρόσωπό σου στο 

παλάτι –όλοι θα νοµίζουν ότι βρίσκεσαι ακόµα στα µπουντρούµια. 

Με καταλαβαίνεις;» 

  Ο άντρας ένευσε, γρήγορα, µε το κεφάλι του. «Μάλιστα, αφέντη.» 

  «Κανόνας δεύτερος: Θα κάνεις όπως σε προστάζω, δίχως 

ερωτήσεις, και δίχως ν’αµφισβητείς την κρίση µου.» 

  «Μάλιστα, αφέντη… Αλλά, µήπως, θα µπορούσα τώρα –µόνο 

τούτη τη φορά– να κάνω µια ερώτηση;…» 
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  «Σ’ακούω, υπηρέτη.» 

  «Οι φρουροί, αφέντη… οι φρουροί των µπουντρουµιών… δε 

θ’αντιληφθούν την απουσία µου;» 

  «Ναι. Αλλά οι φρουροί, πλέον, δε θα είναι άνθρωποι του Βασιληά. 

Κανείς δε θα πατά στα µπουντρούµια του παλατιού –εκτός από τους 

Μαγκραθµέλιους που προστάζω εγώ.» 

  «Μα-Μα-Μαγκραθµέλιους, αφέντη;…» έκανε ο Τράνθλας. 

«∆ηλαδή, δεν νόµιζα πως έβλεπα δαιµονανθρώπους έξω απ’το κελί 

µου; Ήταν, πραγµατικά, εκεί;…» 

  Ο Πόνκιµ γέλασε. «Φυσικά, υπηρέτη. Βρίσκονται στο παλάτι, εδώ 

και καιρό. Χρησιµοποιούν κρυφές πόρτες και αρχαίες σήραγγες που 

υπάρχουν µέσα σ’αυτό, για να κινούνται. Τις κρυφές πόρτες και 

αρχαίες σήραγγες που θα µάθεις να χρησιµοποιείς κι εσύ, για να 

πηγαίνεις παντού απαρατήρητος.» 

  «Μάλιστα, αφέντη.» 

   

**  **  **  ** 

 

  «Πώς να δράσω τώρα, Μεγάλε ∆άσκαλε;» ρώτησε ο Φάλµαριν, 

φανερά προβληµατισµένος και αναποφάσιστος. 

  «Βρισκόµαστε σε, πραγµατικά, δύσκολη κατάσταση, κύριε,» 

αποκρίθηκε ο Κύριος του Πύργου. Ύψωσε τα χέρια του. «Αν και 

βέβαια, ο Πόνκιµ δεν απειλεί την Βόρεια Γη, όπως νοµίζει –δεν την 

απειλεί ακόµα, τουλάχιστον–, έχουµε πολλά προβλήµατα. Το 

Σαραόλν βρίσκεται σε µια µάλλον ταραγµένη περίοδο. Κάποιος 

πρέπει να επαναφέρει την τάξη·  και αυτός ο κάποιος, κύριε, φρονώ 

πως είµαστε εµείς: οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού.» 

  «Πείτε µου τι να κάνω, Μεγάλε ∆άσκαλε, και θα το πράξω,» 

δήλωσε ο Φάλµαριν. «Τα σχέδια του Πόνκιµ πρέπει να 

µαταιωθούν.» 
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  «Μα, αυτό είναι το πρόβληµα, κύριε,» είπε ο Κύριος του Πύργου: 

«δεν µπορώ να σας πω τι να κάνετε, εφόσον εγώ ο ίδιος δεν είµαι 

βέβαιος για τίποτα.» 

  «Όµως από κάπου πρέπει ν’αρχίσουµε, Μεγάλε ∆άσκαλε. Μήπως, 

θα ήταν σωστό να πάω, πρώτα, να ελευθερώσω την Χόλκραδ και, 

ύστερα, να σπεύσω να σταµατήσω τον πόλεµο µε το Άργκανθικ;» 

  Ο Κύριος του Πύργου χάιδεψε τη γενειάδα του, πίνοντας µια 

γουλιά κρασί. «Φάλµαριν, αν πιστεύετε ότι µπορείτε να 

ελευθερώσετε την Χόλκραδ, σωστό θα ήταν να το πράξετε. Όµως η 

δική µου άποψη είναι πως θα αποδειχτεί πολύ, πολύ επικίνδυνο να 

την πάρετε απ’τον Πόνκιµ. 

  »Επίσης, ακόµα κι αν σταµατήσετε τον πόλεµο µε το Άργκανθικ –

που πρέπει, όντως, να σταµατήσει–, αµφιβάλλω άµα ο στρατός του 

Βασιλείου θα προλάβει να επιστρέψει στην Μάρβαθ εγκαίρως, για 

να τη γλιτώσει από τους Μαγκραθµέλιους, που, σίγουρα, έρχονται 

από τη ∆ύση.» 

  «Αυτό εξαρτάται από το πόσο µακριά βρίσκεται το φουσάτο των 

εχθρών µας, Μεγάλε ∆άσκαλε. Αν είναι αρκετά µακριά, τότε, ναι, 

πιθανώς ο στρατός του Βασιλείου να έρθει στην πρωτεύουσα 

εγκαίρως.» 

  «Εποµένως, το συνετότερο είναι πάτε στην Βαρονία της Τάθβιλ, 

κύριε.» 

  «Και η κυρία Χόλκραδ;» 

  «Αν δύναστε να την βοηθήσετε, κάντε το,» κατέληξε ο Κύριος του 

Πύργου. «Όχι, όµως, αν είναι τούτο να βάλει σε κίνδυνο την άλλη 

σας αποστολή –την παρεµπόδιση του πολέµου µε το Άργκανθικ.» 

  «Με την αυγή ξεκινάω, Μεγάλε ∆άσκαλε,» δήλωσε ο Φάλµαριν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο 

Μια παγιδευµένη µάγισσα 
 

 

ο χάος είχε αρχίσει να καταλαγιάζει… Τα χρώµατα γίνονταν 

όλο και πιο αδύναµα, ώσπου χάνονταν µέσα σε λίµνες πυκνού 

σκότους… Ο πόνος περνούσε… 

  Η Χόλκραδ µπορούσε, πάλι, να αισθανθεί το σώµα της, και όχι 

µόνο τα κύτταρα του εγκεφάλου της που διαµαρτύρονταν. 

Καταλάβαινε ότι έπρεπε να βρισκόταν ξαπλωµένη κάπου, σε κάτι 

µαλακό και ζεστό… Αλλά ένιωθε και κάτι βαρύ, κρύο και µεταλλικό 

στο στήθος της. Κατάφερε να κινήσει το δεξί της χέρι –νόµιζε ότι 

της περνούσαν βελόνες µέσα απ’τα νύχια– και να τ’αγγίξει. 

  Ένα φυλακτό; Μάλλον… γιατί κρεµόταν µ’αλυσίδα απ’το λαιµό 

της. 

  «Καληµέρα, µητέρα.» 

  Ο Πόνκιµ! Η φωνή ήταν δική του. Η φωνή του… γιου της… (∆ε 

µπορεί να είναι γιος µου…! Κι όµως, είναι…) 

  «Ξενύχτησα πάνω από το προσκέφαλό σου, µητέρα. Ανησυχούσα 

για την υγεία σου… όπως κι αυτός ο φίλος σου, ο Φάλµαριν. 

  »Πώς είσαι, λοιπόν, σήµερα;» 

  Η Χόλκραδ δεν απάντησε. ∆εν ήξερε τι ν’απαντήσει. Αισθανόταν 

χάλια, όµως δεν ήθελε να το πει σ’αυτόν τον… γιο της… Αλλά ο 

Πόνκιµ ήταν ο Πόνκιµ –γιος της ή µη. Ήταν ένας δαιµονόφιλος. 

Ένας άνθρωπος που υπηρετούσε έναν από τους αρχαίους δαίµονες. 

Πώς, όµως, ήταν δυνατόν ένας αρχαίος δαίµονας να ζει σε τούτη την 

εποχή; Είχαν όλοι εξολοθρευτεί στον ∆εύτερο Πόλεµο των Θεών– 

  «Όχι όλοι, µητέρα,» είπε ο Πόνκιµ. 

  Η Χόλκραδ εξεπλάγη. ∆ιαβάζει τις σκέψεις µου! 

  Ναι, µητέρα, αποκρίθηκε η φωνή του Πόνκιµ. Είµαι στο µυαλό σου. 

Τ
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  Το χέρι της Χόλκραδ έκλεισε γύρω απ’το µεταλλικό αντικείµενο 

πάνω στα στήθη της. Το φυλαχτό! 

  Καλά µάντεψες: το φυλαχτό –µέσω αυτού µπορώ και µπαίνω στο νου 

σου. Μέσω αυτού µπορώ να σε ελέγχω! 

  Η µάγισσα επιχείρησε να το βγάλει από πάνω της, και τροµερός 

πόνος διαπέρασε το κορµί της, κάνοντας τα ως τώρα κλειστά µάτια 

της ν’ανοίξουν. Απ’το στόµα της βγήκε µια δυνατή κραυγή. Ύστερα, 

ο πόνος έπαψε, και η Χόλκραδ πήρε βαθιές ανάσες, λες και 

βρισκόταν ολόκληρα λεπτά κάτω απ’το νερό. 

  «Βλέπεις, µητέρα, µπορώ να σε σκοτώσω, µε το φυλαχτό,» είπε ο 

Πόνκιµ·  «γιαυτό να είσαι φρόνιµη.» 

  Η Χόλκραδ κοίταξε γύρω της, και είδε τον γιο της να κάθεται, 

αναπαυτικά, σε µια ξύλινη πολυθρόνα, µπροστά σ’ένα γραφείο 

γεµάτο χαρτιά·  πίσω του βρισκόταν ένα αναµµένο τζάκι. Ήταν 

ντυµένος µε µαύρο, πέτσινο παντελόνι, που έκανε πολλές πτυχές·  

µαύρες, ψηλές µπότες από το ακριβότερο δέρµα, µε ασήµι γύρω 

απ’τις άκριές τους·  και χρυσοκέντητο πουκάµισο, µε επίσης χρυσά 

κουµπιά. Στους ώµους του έπεφτε ένας πορφυρός µανδύας. 

  «Έχω πολύ δουλειά, µητέρα, ως Αντιβασιλέας,» είπε, ρίχνοντας µια 

πεταχτή µατιά στα χαρτιά που γέµιζαν το γραφείο. 

  «Γιατί το κάνεις τούτο, Πόνκιµ;» ρώτησε, κουρασµένα, η Χόλκραδ. 

Ένιωθε το στόµα της κολληµένο, τον λαιµό της ξερό, και, µε κάθε 

της λέξη, το κεφάλι της πονούσε. «Γιατί υπηρετείς τον… δαίµονα; 

Προδίδεις τη φυλή σου…» 

  «Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν µού εξήγησε γιατί είµαι γεννηµένος, 

µητέρα,» αποκρίθηκε ο διπλωµάτης. «Είµαι ο άνθρωπος που θα 

δώσει στους δαίµονες την κυριαρχία επάνω στον Άρµπεναρκ. Και θα 

κυβερνήσει ως βασιληάς των βασιληάδων! Μπορείς να σταθείς πλάι 

µου, αν το επιτρέψει ο Αφέντης…» 

  «∆ε θα προδώσω την ανθρωπότητα,» αποκρίθηκε, ξερά, η 

Χόλκραδ. «∆εν το πιστεύω ότι είσαι γιος µου. Υποτίθεται πως οι 

Ντρούβτεκ θα φρόντιζαν για σένα–» 
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  «Αυτοί οι βάρβαροι δε µπορούσαν να κάνουν τίποτα για µένα!» 

αντιγύρισε ο Πόνκιµ, καρφώνοντάς τη µε το σκληρό του βλέµµα. «Ο 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν µού έδειξε το δρόµο που έπρεπε ν’ακολουθήσω 

–µου έδειξε τη µοίρα µου!» 

  «Σου έδειξε έναν δρόµο, γιε µου,» τόνισε η Χόλκραδ. «Μία πιθανή 

µοίρα!» Το κεφάλι της πονούσε τόσο… «Θα το µετανιώσεις, έτσι 

και εκπληρώσεις τις επιθυµίες του. Πιστεύεις πως θα δώσει σηµασία 

σε σένα –έναν άνθρωπο; Οι δαίµονες πάντα θεωρούσαν τους 

εαυτούς τους την ανωτάτη φυλή. Έπρεπε να µας είχες ειδοποιήσει 

όλους νωρίτερα γι’αυτόν –ώστε να τον πολεµήσουµε ενωµένοι. 

  »Είσαι πανίσχυρος, γιε µου·  αυτό είναι αδιαµφισβήτητο–» 

  «Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν µε έκανε πανίσχυρο, µητέρα,» δήλωσε, 

ήρεµα, ο Πόνκιµ. 

  «Όχι…» διαφώνησε, αδύναµα, η Χόλκραδ·  το κεφάλι της την 

πέθαινε. «Η δύναµη πηγάζει από µέσα σου! Μπορείς να τη στρέψεις 

προς όφελός µας –προς όφελος της ανθρωπότητας– και εναντίον του 

δαίµονα.» 

  «Η ανθρωπότητα δεν έχει τίποτα να µου προσφέρει, µητέρα,» 

αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Θα µε ρίξει στην αφάνεια.» 

  «Αυτό δεν είναι αλήθεια…» είπε η Χόλκραδ, προσπαθώντας να 

υγράνει τον ξεραµένο της λαιµό. 

  «Είναι αλήθεια!» επέµεινε ο Πόνκιµ, καθώς σηκωνόταν, απότοµα, 

όρθιος από την πολυθρόνα του. «Είναι αλήθεια,» επανέλαβε, µε πιο 

ήρεµο τόνο. «Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν το έχει προδεί. Αν δεν τον 

βοηθήσω… θα καταλήξω σαν… τους Σοφούς του Κύκλου του 

Φτερού… ή ένας περιπλανώµενος µάγος, όπως εσύ…» Υπήρχε 

απέχθεια στη φωνή του. 

  «Σου είπε ψέµατα…» 

  «Ο δάσκαλός και Αφέντης µου δεν µου είπε ψέµατα!» αντιγύρισε ο 

Πόνκιµ. «Μου είπε την αλήθεια. Γιατί νοιάζεται για µένα –µε δίδαξε. 

Μπορώ να πω το ίδιο για σένα, µητέρα; Μπορώ να πω ότι νοιάζεσαι 

για µένα; Νοιάζεσαι και µ’άφησες στους βαρβάρους;» Γέµισε ένα 



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

693 

ποτήρι κρασί και ξανακάθισε στην πολυθρόνα, φανερά 

εκνευρισµένος. 

  «Πόνκιµ…» Τα λόγια του την πλήγωναν αφάνταστα·  δάκρυα είχαν 

συγκεντρωθεί στα µάτια της και έτρεχαν στα µάγουλά της. «∆εν 

καταλαβαίνεις γιατί έκανα ό,τι έκανα; Ο Βένγκριλ δε µπορούσε ποτέ 

να µε παντρευτεί –το ήξερα! Ποιος θα δεχόταν µια πλανόδια 

µάγισσα για Βασίλισσα; ∆ε θα ήταν καλό για το Βασίλειο –έτσι θα 

έλεγαν πολλοί. Εξάλλου, είχε ήδη ληφθεί η απόφαση να νυµφευθεί 

τη ∆ήνκα, που ήταν από ευγενική οικογένεια. Τι να έκανα, λοιπόν; Ο 

Βένγκριλ δεν έπρεπε να µάθει ποτέ για το παιδί του. Γιατί, αν 

µάθαινε, το ξέρω πως θα ήθελε να το αναγνωρίσει και να µε 

παντρευτεί, αλλά, σου είπα, αυτό δεν ήταν δυνατόν… Οπότε, σε 

άφησα στους Ντρούβτεκ, γιε µου, ώστε κι εσύ να µη µάθεις για τον 

πατέρα σου… ώστε να ζήσεις µια ήρεµη ζωή, µαζί µ’αυτούς τους 

φιλήσυχους ανθρώπους…» 

  «Όµως, τώρα, επέστρεψα, µητέρα,» είπε ο Πόνκιµ, µε αργή 

χαµηλότονη φωνή, σαν τον άνεµο που περνά κάτω από µια σκηνή το 

βράδυ. «Επέστρεψα, όχι σαν γιος σου, πλέον, ούτε καν σαν 

πρίγκιπας, για να διεκδικήσω το Θρόνο του Σαραόλν –επέστρεψα 

σαν τον άνθρωπο που θα κυβερνήσει στον Άρµπεναρκ. Είµαι η 

καταστροφή του βασιλείου σας –όλων των σηµερινών βασιλείων.» 

  Η Χόλκραδ δε µπορούσε να τον ακούει να µιλάει έτσι. Την έκανε 

να πιστεύει πως οι ενοχές της είχαν γυρίσει, µετά από τόσα χρόνια, 

για να την καταδιώξουν·  είχαν γυρίσει µε σάρκα και οστά. 

  Ναι… µε σάρκα και οστά, µητέρα, συµφώνησε η φωνή του Πόνκιµ, 

µέσα στο νου της, και η µάγισσα προσπάθησε να µη σκέφτεται 

τίποτα –τίποτα!– να αδειάσει παντελώς το µυαλό της… 

  …αλλά δε µπορούσε… 

  Ο διπλωµάτης γέλασε. 

  «Ακόµα πιστεύεις ότι µου έχεις προσφέρει περισσότερα από τον 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν;» ρώτησε. 
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  Η Χόλκραδ δεν αποκρίθηκε. ∆εν έχει δίκιο;… Η σκέψη έκανε την 

καρδιά της κοµµάτια. 

  Ο Πόνκιµ κούνησε το κεφάλι του. «Όχι, µητέρα. Ούτε εσύ µπορείς 

να υποστηρίξεις κάτι τέτοιο…» 

  «Θα σε εµποδίσω, γιε µου. Θα σε εµποδίσω, αν µου δοθεί η 

ευκαιρία!» ορκίστηκε η Χόλκραδ, και το εννοούσε. «∆ε θα σ’αφήσω 

να καταστρέψεις αυτό τον κόσµο…» 

  «Μα, µητέρα…» Ο Πόνκιµ σηκώθηκε απ’την καρέκλα του, βάδισε, 

και στάθηκε µπροστά στο κρεβάτι. «∆ε θα σου δοθεί η ευκαιρία…» 

Έσκυψε και φίλησε το µάγουλό της. «Ξεκουράσου, τώρα·  έχω 

δουλειές στην αίθουσα του θρόνου.» Πήγε ως την πόρτα του 

δωµατίου, έτοιµος να την ανοίξει. «Αλλά µη νοµίσεις, ούτε για µια 

στιγµή, πως δε θα σε παρακολουθώ.» Άνοιξε και βγήκε. 

  Η Χόλκραδ έµεινε, για κάµποση ώρα, να κοιτά την κλειστή, ξύλινη 

θύρα, αµήχανα, µην ξέροντας τι να σκεφτεί. Ο Πόνκιµ… ο γιος 

της… εκείνος που θα φέρει, πάλι, τη βασιλεία των δαιµόνων στον 

Άρµπεναρκ… ο καταστροφέας του Σαραόλν… ο υπηρέτης ενός 

αρχαίου δαίµονα, του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν… 

  «Τι έκανα…» µουρµούρισε η µάγισσα. «Τι έκανα στον κόσµο…» 

  Έσφιξε το δαιµονικό φυλαχτό µέσα στη γροθιά της, αισθανόµενη 

το περίγραµµά του να τρυπά την παλάµη της. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Μπάχτον ξύπνησε. 

  Αρχικά, δεν είχε σκοπό να κοιµηθεί, όµως, τελικά, τον είχε πάρει ο 

ύπνος άθελά του, από την κούραση. 

  Έκανε κρύο εδώ κάτω, στα µπουντρούµια. Έτριψε τα χέρια του, 

καθώς σηκωνόταν όρθιος, για να κοιτάξει έξω απ’το καγκελωτό 

παραθυράκι της πόρτας. Στα απέναντι κελιά δε µπορούσε να δει ούτε 

τον Μέρθναρ, ούτε τον Άρθαλκ. Όµως στον διάδροµο ανάµεσά τους 

στέκονταν σκιερές φιγούρες µε µαύρες κάπες και κουκούλες, οι 
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οποίες έκρυβαν τα πρόσωπά τους. ∆εν του έµοιαζαν µε στρατιώτες 

του βασιλείου… 

  …Με κάτι άλλο του έµοιαζαν… 

  «Ποιοι είστε;» ρώτησε, µε ξερή φωνή. 

  Ένας στράφηκε να τον κοιτάξει, και ο Μπάχτον διέκρινε, κάτω 

απ’την κουκούλα του, δυο γυαλιστερά, µοβ µάτια. 

  ∆αιµονάνθρωποι –όπως το είχε υποψιαστεί. Τα δικά του µάτια 

στένεψαν, θυµωµένα. 

  «Ο Πόνκιµ, ο αφέντης σας, σας έβαλε εδώ, για να µας φρουρείτε;» 

είπε ο πλανόδιος τοξότης. «Πού είναι οι άλλοι φρουροί;» 

  «∆εν υπάρχουν άλλοι φρουροί, άνθρωπε,» απάντησε, µε σπαστή 

ανθρώπινη λαλιά, ο δαιµονάνθρωπος. «Είµαστε µόνο εµείς. Κι εσείς 

–είστε µόνοι µαζί µας…!» 

  «Χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα…» 

  «Χα-χα-χα-χα-χα…!» 

  «Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα!…» 

  Τα γέλια των Μαγκραθµέλιων γέµισαν τα µπουντρούµια, 

ξυπνώντας και τους Άρθαλκ και Μέρθναρ. 

  Το πρόσωπο του τελευταίου φάνηκε ανάµεσα από τα κάγκελα του 

παραθύρου του κελιού του: Τα δόντια του ήταν σφιγµένα, και τα 

µάτια του πετούσαν φωτιές. «Καταραµένοι δαιµονάνθρωποι! 

Βουλώστε το!» 

  Ένα σπαθί βγήκε απότοµα µέσα απ’την κάπα ενός Μαγκραθµέλιου, 

και παραλίγο να τυφλώσει τον Μέρθναρ από τη δεξιά µεριά, αν 

εκείνος δεν τραβιόταν, γρήγορα, στο εσωτερικό του κελιού του. 

  «Πρέπει να µάθεις να είσαι ευγενικός σε µας, άνθρωπε… Αλλιώς –

θα υποφέρεις!…» 

  «Η µέρα που θα µιλήσω ευγενικά σε καταραµένο δαιµονάνθρωπο 

θάναι η µέρα που ο Ωκεανός θα εξατµιστεί!» γρύλισε ο Μέρθναρ. 

  Ο Μαγκραθµέλιος που είχε επιχειρήσει να τον τυφλώσει ήταν 

έτοιµος να πλησιάσει περισσότερο το κελί του, αλλά µια 

διαβολογυναίκα τού έπιασε τον ώµο, και του είπε κάτι στην γλώσσα 
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τους. Εκείνος κατέβασε το σπαθί του, και το θηκάρωσε, µέσα στην 

µαύρη του κάπα. Ύστερα, γέλασε, µιλώντας της στην ίδια γλώσσα. 

Και γέλασε κι αυτή, όπως κι οι υπόλοιποι. 

  «Γελάστε, όσο µπορείτε, διαβολόσποροι!…» µούγκρισε ο 

Μέρθναρ, κάτω απ’την ανάσα του. 

  «Καλύτερα να µην οξύνουµε την ατµόσφαιρα,» είπε, συνετά, ο 

Άρθαλκ. 

  «Ο φίλος σου είναι σοφός,» παρατήρησε η δαιµονογυναίκα. «Γιατί, 

βλέπετε, ο αφέντης Πόνκιµ δε µας είπε ότι σας θέλει νεκρούς… αλλά 

ούτε και αρτιµελείς… 

  »Όταν ξαναεπικοινωνήσουµε µαζί του, θα τον ρωτήσουµε. Και, τότε, 

θ’αποφασίσουµε για τη… µοίρα σας.» 

  Οι  Μαγκραθµέλιοι ξέσπασαν σε γέλια, που τρέλαιναν τους τρεις 

άντρες. 

  Ο Μπάχτον κούνησε, απελπισµένα, το κεφάλι του. Πρέπει να 

βγούµε απο δώ, συλλογίστηκε. Πρέπει να βγούµε απο δώ, και να 

βοηθήσουµε τη Χόλκραδ. 

  Ίσως, τελικά, να ήταν καλό να θυµώσουν αρκετά τους 

Μαγκραθµέλιους, ώστε εκείνοι ν’ανοίξουν τα κελιά τους, για να 

τους κακοµεταχειριστούν – γιατί, τότε, θα ήταν η ευκαιρία τους 

ν’αποδράσουν! Όµως πού να πήγαιναν, από τη στιγµή που όλοι στο 

παλάτι θεωρούσαν αυτούς προδότες και τον Πόνκιµ Αντιβασιλέα, 

µετά από προσταγή της Βασίλισσας ∆ήνκα; Αλλά µπορούσαν και να 

κάθονται εδώ, άπραγοι; –ενώ αυτό το κάθαρµα κρατούσε τη 

Χόλκραδ! Το αίµα φούντωνε µέσα στις φλέβες του Μπάχτον. 

Έπρεπε, κάπως, να δραπετεύσουν, να σώσουν τη µάγισσα και να 

φύγουν µακριά απ’τη Μάρβαθ και το παλάτι. 

  Μα, διάολε! δε µπορούσαν να συνεννοηθούν µεταξύ τους, 

µ’ετούτους τους δαιµονανθρώπους κοντά… 

 

**  **  **  ** 
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  Ο Φάλµαριν βγήκε απ’τον Πύργο του Φτερού, µαζί µ’άλλους δυο 

άντρες.    

  Ο ένας ήταν ψηλός και φορούσε µαύρο χιτώνα και µπεζ κάπα, ενώ 

στο χέρι του κρατούσε ένα ξύλινο ραβδί. Τα µαλλιά του ήταν λευκά 

και κοµµένα κοντά·  γένια δεν είχε. Τα µάτια του έµοιαζαν µε 

κρυστάλλινες λίµνες. Ονοµαζόταν Ζάρχαλ.  

  Ο άλλος ήταν µετρίου αναστήµατος, και ντυµένος µε γκρίζο χιτώνα 

και µελανή κάπα. Τα µαλλιά αυτού ήταν µαύρα και µακριά, ως την 

πλάτη, και είχε λίγα µόνο γένια στο σαγόνι. Τον φώναζαν Μόρβον. 

  Είχαν κι οι δυο τους προθυµοποιηθεί να βοηθήσουν τον Φάλµαριν 

στην αποστολή του, αφού ο Κύριος του Πύργου είχε εξηγήσει σε 

όλους τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού τι συνέβαινε µε τον 

Πόνκιµ και το Βασίλειο. Άπαντες είχαν ανησυχήσει, και αποφασίσει 

πως το φρονιµότερο θα ήταν να εξολοθρευτεί ο βασιλικός 

διπλωµάτης, το συντοµότερο δυνατό. Ένας άνθρωπος που µπορούσε 

να στείλει κάποιον στη Λήθη ήταν µεγάλη απειλή. 

  «Υπάρχει άλογο µόνο για έναν από µας –το πολύ δύο–, κύριοι,» 

είπε ο Φάλµαριν στους συντρόφους του. «Θα το καβαλήσω εγώ, και 

θα φτάσω στην Μάρβαθ ως το λιόγερµα. Εσάς θα σας ανταµώσω 

εκεί, αύριο.» 

  «Αύριο το απόγευµα, κύριε,» τόνισε ο Ζάρχαλ. «Και, έως τότε, 

κανείς µας δεν γνωρίζει τι µπορεί να σας έχει συµβεί. Φοβάµαι πολύ 

τον Πόνκιµ.» 

  «Θα είµαι εντάξει·  σας διαβεβαιώνω,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν.  

  «∆εν θα ήταν σωστό να πάρουµε ένα τέτοιο ρίσκο, κύριε,» είπε ο 

Ζάρχαλ. «Προτιµότερο είναι να βαδίσουµε όλοι µαζί ως την 

πρωτεύουσα, ώστε, αν χρειαστεί ν’αντιµετωπίσουµε τον προδότη, να 

το κάνουµε κι οι τρεις ενωµένοι, που θα είµαστε δυνατότεροι 

απέναντί του.» 

  Ο Μόρβον κατένευσε, µε το κεφάλι. «Ο Ζάρχαλ µιλά σωστά, κύριε. 

Συµφωνώ, αν και δεν είναι λίγες οι φορές που διαφωνούµε πάνω σε 

πολλά πράγµατα…» Λοξοκοίταξε τον γηραιότερο Σοφό. 
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  Εκείνος τον αγνόησε. «Τι λέτε, Φάλµαριν;» 

  Ο Φάλµαριν πήρε µια βαθιά ανάσα και την έβγαλε, αργά, απ’τα 

ρουθούνια του, σφίγγοντας τις γροθιές του. Ήθελε να βοηθήσει τη 

Χόλκραδ. Αισθανόταν υπεύθυνος που την είχε µπλέξει έτσι. Στο 

κάτω-κάτω, εκείνος ήταν που της είχε πει να πάει στην Μάρβαθ, 

µαζί µε τον Μέρθναρ και τους πολεµιστές του, για ν’αποκαλύψουν 

ποιος, πραγµατικά, ήταν ο Πόνκιµ και να τον εξολοθρεύσουν. Τώρα, 

λοιπόν, που χρειαζόταν βοήθεια, έπρεπε να τη βοηθήσει. 

  Και τι σήµαινε εκείνο το άλλο που του είχε η ίδια αναφέρει, ότι ο 

Πόνκιµ ήταν γιος της; Πώς µπορούσε κάτι τέτοιο να συµβαίνει; 

Προφανώς, ούτε και η Χόλκραδ δεν το ήξερε πρωτύτερα, γιατί 

έµοιαζε έκπληκτη… Τούτος ήταν ακόµα ένας λόγος για να την βρει 

το γρηγορότερο δυνατό. 

  Όµως σε τι θα τον ωφελούσε να την έβρισκε και να πέθαινε απ’τις 

πνευµατικές δυνάµεις του δαιµονόφιλου προδότη; Έπρεπε να 

φροντίσει να µείνει ζωντανός. Και αυτό µπορούσε να το κάνει µόνο 

παίρνοντας τον Ζάρχαλ και τον Μόρβον µαζί τους. 

  «Εντάξει, κύριοι,» είπε, τελικά. «Ας αρχίσουµε να βαδίζουµε προς 

την πρωτεύουσα.» 

  Ο γηραιότερος Σοφός του Κύκλου του Φτερού τού έριξε ένα 

επιδοκιµαστικό βλέµµα, και ξεκίνησε να περπατά, χρησιµοποιώντας 

το ραβδί του σαν τρίτο πόδι, καθώς, απ’ό,τι φαινόταν, κούτσαινε 

λιγάκι από τη δεξιά µεριά. 

  Ο Μόρβον τον ακολούθησε, δίχως να µιλήσει, φορώντας την 

κουκούλα της κάπας του στο κεφάλι. Και ο Φάλµαριν ήρθε 

τελευταίος, τραβώντας τ’άτι του απ’τα γκέµια. 

  Η κατάσταση θα ήταν, αναµφίβολα, απελπιστική, όταν έφταναν 

στη Μάρβαθ… 

 

**  **  **  ** 
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  Η Χόλκραδ, από τη θέση του Λούντρινχ, ο οποίος φαινόταν έξω 

απ’το παράθυρο του δωµατίου του Πόνκιµ, έκρινε πως σε δυο-τρεις 

ώρες θα ήταν µεσηµέρι. Είχε αρχίσει να αισθάνεται καλύτερα. Ο 

χτεσινοβραδινός πόνος είχε περάσει·  λίγες σουβλιές, πού και πού, 

είχαν µείνει µονάχα στο νου της, για να της τον θυµίζουν. Ίσως, ήταν 

ώρα να σηκωθεί λίγο από τούτο το κρεβάτι… 

  Προσπάθησε να πάρει καθιστή θέση, και εξεπλάγη µε το πόσο 

εύκολα τα κατάφερε. Πίστευε πως θα της ήταν πολύ πιο δύσκολο. 

Πέρασε το δεξί χέρι µέσα στα µαλλιά της, ξεφυσώντας. Ύστερα, τα 

µποτοφορεµένα πόδια της πάτησαν στο δάπεδο. 

  Αισθάνεσαι καλύτερα, µητέρα; 

  Η Χόλκραδ αναπήδησε από την απρόσµενη φωνή του γιου της. 

  Σε νοιάζει, ξαφνικά, για µένα, Πόνκιµ; 

  Απλά, κάνω µια διαπίστωση… Θέλω να δω αν το φυλαχτό, όντως, 

έγινε πιο αποτελεσµατικό. Το έχω βελτιώσει, βλέπεις… Παλιότερα, δε 

µπορούσα να διεισδύσω στα µυαλά των ανθρώπων· ούτε να αισθανθώ 

ό,τι αισθάνονταν. Μονάχα γνώριζα πού βρίσκονταν, και µπορούσα να 

τους προξενήσω πόνο. 

  Είσαι αξιέπαινος, Πόνκιµ… Υπήρχε ειρωνεία στα λόγια της 

Χόλκραδ. 

  ∆εν περιµένω κανένα έπαινο από σένα, µητέρα. Αλλά ο Αφέντης µου 

θα ήταν πολύ ευχαριστηµένος. Εκείνος ήταν που µε δίδαξε τα 

απαραίτητα για να κατασκευάσω εξ αρχής το φυλαχτό –και, τώρα, το 

βελτίωσα. Ξέρεις, παρεµπίπτοντας, τι ακριβώς είναι τούτο το φυλαχτό, 

µητέρα; 

  Όχι 

  Αυτά τα φυλαχτά, σε αρχαιότερες εποχές, κατασκευάζονταν από 

δαίµονες, για να ελέγχουν ανθρώπους. Ο νους του ανθρώπου είναι 

τόσο ανίσχυρος που δε µπορεί ν’αντισταθεί στην πνευµατική µαγεία. 

  Μα, την εποχή των δαιµόνων δεν υπήρχε πνευµατική µαγεία, γιατί 

δεν υπήρχαν Πνεύµατα, τα οποία δηµιουργήθηκαν µε τη διάλυση των 

Θεών… 
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  Ακριβώς, µητέρα. Αλλά, σ’αυτή την περίπτωση, όταν λέω 

‘πνευµατική µαγεία’, δεν εννοώ τη µαγεία που πραγµατοποιείται µε 

την επίκληση των Πνευµάτων· εννοώ την µαγεία που σκλαβώνει το 

νου του ανθρώπου, ή µπορεί να διεισδύσει εντός του και να το 

διαβάσει σαν ανοιχτό βιβλίο. 

  Η ιδέα και µόνο τροµοκρατούσε τη Χόλκραδ, γιατί καταλάβαινε 

πως ο Πόνκιµ δεν της έλεγε ψέµατα. Το να µπαίνεις µέσα στο µυαλό 

κάποιου και να το εκµεταλλεύεσαι ήταν απάνθρωπο… 

  Ναι, απ-άνθρωπο, αλλά οι δαίµονες δεν ήταν άνθρωποι· ούτε είχαν 

τέτοιους ενδοιασµούς, όταν υπηρετούσαν τον Μάργκανθελ. Και η 

µαγεία τους ήταν διαφορετική απ’τη δική µας, τώρα… 

  Γνωρίζεις αυτή τη… µαγεία, Πόνκιµ; 

  Χα-χα-χα-χα-χα!… Λίγα πράγµατα, µητέρα… λίγα πράγµατα. Αλλά, 

µε τον καιρό, θα µάθω περισσότερα. Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν µού το 

έχει υποσχεθεί. Είπε πως, αν µου δίδασκε τα πάντα για τη µαγεία των 

δαιµόνων µονοµιάς, αυτό θα έκαιγε το νου και την ψυχή µου. Τούτα 

ήταν ακριβώς τα λόγια του: «Η Γνώση έρχεται αργά, για σας τους 

ανθρώπους. Αλλά, όταν έρθει, µπορείτε να είστε τόσο δυνατοί, όσο η 

ανώτατη των φυλών… µερικοί από σας, τουλάχιστον.» 

  Μην τον αφήνεις να σε χρησιµοποιεί, γιε µου. 

  Άδικα πασχίζεις, µητέρα. Έχω επιλέξει το δρόµο µου. Όσο για τη 

µοναξιά που, σίγουρα, θα αισθάνεσαι, µη φοβάσαι, θα φροντίσω και 

γι’αυτήν, σύντοµα… Μιλούσε ειρωνικά, βέβαια, γιατί γνώριζε πολύ 

καλά τι αισθανόταν η Χόλκραδ –και δεν ήταν µοναξιά. 

  Έφυγε απ’το νου της. 

  Η µάγισσα κάθισε, πάλι, πάνω στο κρεβάτι. Πώς να δραπέτευε, 

όταν ο δεσµοφύλακάς της ήξερε όλες της τις σκέψεις, ανά πάσα 

στιγµή, και µπορούσε να της προκαλέσει πόνο;  

  Συλλογίστηκε, για λίγο, πόσο δύσκολο θα ήταν να έχεις τις σκέψεις 

ενός άλλου ανθρώπου µέσα στο µυαλό σου. Κανονικά, ο γιος της θα 

έπρεπε να είχε τρελαθεί, όµως– 
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  Χρειάζεται πολύ εξάσκηση, µητέρα… πολύ εξάσκηση. Χα-χα-χα-χα-

χα-χα!… 

  Μήπως ήταν ήδη τρελός; 

  Είµαι πολύ πιο λογικός απ’ό,τι µπορείς να φανταστείς, µητέρα. Ίσως 

η λογική µου να σε είχε τρελάνει, αν βρισκόσουν στο νου µου… Χα-

χα-χα-χα-χα!… 

  Βγες από µέσα µου, διάολε! 

  Παρακαλώ, ηρέµησε, µητέρα… Ηρέµησε… Θα σε αφήσω στην 

ησυχία σου, για λίγο… 

  Ησυχία… Της χρειαζόταν ησυχία… 

  Ξάπλωσε, πάλι, στο κρεβάτι, προσπαθώντας να χαλαρώσει. Όµως 

δεν της ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο. 

  Σε λίγο, η πόρτα του δωµατίου άνοιξε, και ένας άντρας µπήκε. 

Ήταν καστανός και φρεσκοξυρισµένος. Ένα λευκό πουκάµισο και 

ένα γκρίζο παντελόνι τον έντυναν. Στα πόδια του φορούσε 

καλογυαλισµένες µπότες, που δεν ήταν καµωµένες για ταξίδια. 

  Η Χόλκραδ ανασηκώθηκε, αιφνιδιασµένη. Συνοφρυώθηκε. «Ποιος 

είσαι συ; Πάντα έτσι µπαίνεις; ∆ίχως να χτυπάς;» 

  Ο άντρας µειδίασε: ένα λεπτό, στραβό χαµόγελο. «Με συγχωρείτε, 

κυρία µου, αν ενοχλώ. Ονοµάζοµαι Τράνθλας, και υπηρετώ τον γιο 

σας και Αντιβασιλέα, Πόνκιµ.» Έκανε µια µικρή υπόκλιση. «Ο 

Υψηλότατος ανησυχεί για σας και µε πρόσταξε να σας κάνω 

παρέα…» 

  «Και να µε προσέχεις,» πρόσθεσε, ψυχρά, η Χόλκραδ. 

  Ο Τράνθλας κάθισε στην καρέκλα του γραφείου. «∆είτε το όπως 

επιθυµείτε…» 

  Η Χόλκραδ πήρε, πάλι, καθιστή θέση στο κρεβάτι. «Γνωρίζεις 

ποιος, πραγµατικά, είναι;» 

  «Μην αµφιβάλλετε, κυρία µου·  γνωρίζω,» απάντησε ο Τράνθλας. 

«Μα είναι ο σωτήρας µου. Αν δεν ήταν αυτός, θα σάπιζα ακόµα στα 

µπουντρούµια του παλατιού… Εξάλλου, είµαι Αργκανθικιανός, και 

δε συµπαθώ και τόσο τους Σαραολνιανούς…» 
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  Τα µάτια της Χόλκραδ στένεψαν. «Ανόητε! Τι σηµασία έχει σε 

ποιο βασίλειο ανήκεις; Όταν ο Πόνκιµ ολοκληρώσει το σχέδιό του –

το σχέδιο του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν–, όλοι θα χαθείτε απ’το πρόσωπο 

της Βόρειας Γης!» 

  «Ο αφέντης θα µε προστατέψει,» αποκρίθηκε ο Τράνθλας, µε 

αβέβαιη φωνή. Θα µε προστατέψει, συλλογίστηκε. ∆ε µπορεί να 

µ’αφήσει να πεθάνω… Αλλιώς γιατί µε έβγαλε απ’τα µπουντρούµια; 

∆εν είναι λογικό! Θα µε προστατέψει… 

  Η Χόλκραδ κάγχασε. «Είσαι πιο ηλίθιος απ’ό,τι φαίνεσαι,» τον 

πληροφόρησε. Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι και, µε τα χέρια 

σταυρωµένα εµπρός της, βάδισε ως το παράθυρο. 

  Ο Τράνθλας ήταν έτοιµος να πεταχτεί απ’την καρέκλα, για να την 

αρπάξει. 

  Η Χόλκραδ το πρόσεξε, και στράφηκε στο µέρος του, µ’ένα 

σαρδόνιο µειδίαµα. «Μην ανησυχείς, Τράνθλας·  δε θα πηδήξω.» 

  Αυτό τον ηρέµησε κάπως. ∆εν ήθελε ούτε καν να σκέφτεται τι 

µπορούσε να του κάνει ο αφέντης, έτσι και τούτη η γυναίκα –η 

µητέρα του, όπως υποστήριζε– αυτοκτονούσε… Ρίγησε. 

  «Λοιπόν, για τι θέλετε να συζητήσουµε;» τη ρώτησε, χαµογελώντας 

τυπικά. 

  «Για σένα,» δήλωσε η Χόλκραδ. 

  Ο Τράνθλας έγινε λιγάκι χλοµός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο 

Σόνµολ 
 

 

ισθάνθηκε να του χαϊδεύουν τα µαλλιά. Ύστερα, στ’αφτιά 

του ήρθε ο φλοίσβος της θάλασσας. Τα βλέφαρά του 

τρεµόπαιξαν, και δυσκολεύτηκε ν’ανοίξει τα µάτια του από 

το πρωινό φως που τον τύφλωνε. Το σώµα του… ήταν παντού 

µουδιασµένο, και οι πληγές του τον έκαιγαν. 

  Η όρασή του ξεθόλωσε, σταδιακά, και αντίκρισε το πρόσωπο της 

Ερία από πάνω του, η οποία τον κοιτούσε µε ανησυχία. 

  «Πώς είσαι, Όκ’φερν;» ρώτησε η Σαραολνιανή. «Καλύτερα;» 

  «∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε εκείνος, βρίσκοντας τη φωνή του 

παράξενα ξερή. ∆ε νόµιζε να µπορούσε να σηκωθεί από την άµµο 

όπου ήταν ξαπλωµένος. Αλλ’απ’την άλλη, δεν είχε προσπαθήσει 

ακόµα… 

  «∆ιψάς;» 

  «Ναι.» Η ερώτηση της Ερία τον έκανε να συνειδητοποιήσει πως, 

όντως, διψούσε πολύ. 

  Η Σαραολνιανή πολεµίστρια τού έδωσε ένα φλασκί γεµάτο νερό, κι 

εκείνος ήπιε, αχόρταγα. Όλο το βράδυ βρισκόταν καθισµένη πλάι 

του, µε το σπαθί κοντά της, σε περίπτωση που Μαγκραθµέλιοι 

ξανάρχονταν. Η ίδια δεν είχε κοιµηθεί καθόλου και ένιωθε 

κουρασµένη, όµως το προτιµούσε αυτό απ’το νάβρισκε τον εαυτό 

της, ξαφνικά, περικυκλωµένο από δαιµονανθρώπους. Εξάλλου, 

νοιαζόταν για τον Όκ’φερν, και δε µπορούσε να την πάρει ο ύπνος 

στη σκέψη πως ίσως εκείνος να µην ήταν καλά·  και υπήρχε κι η 

πιθανότητα να πάθαινε κάτι, µέσα στη νύχτα, και να χρειαζόταν τη 

βοήθειά της. Απορούσε µε τον εαυτό της για το πόσο ενδιαφερόταν 

για τούτο τον Ζιρκεφιανό. Είχε γνωρίσει πολλούς άντρες, αλλά για 

Α
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κανέναν δε θα υποστήριζε πως νοιαζόταν όπως για τον Όκ’φερν… 

∆εν ήξερε –ούτε µπορούσε να καταλάβει– γιατί… 

  Ο πρώην-πληροφοριοδότης της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού 

άφησε το φλασκί παραδίπλα, έχοντας σβήσει τη δίψα του. 

«Ευχαριστώ,» είπε, κάπως ξέπνοος. «Μου χρειαζόταν αυτό…» 

  Η Ερία µειδίασε. Κούνησε το δοχείο, και διαπίστωσε πως λίγο νερό 

είχε µείνει. «∆ιψούσες πολύ…» 

  «Ναι…» είπε, αδύναµα, ο Όκ’φερν. 

  Η Ερία άγγιξε το µέτωπό του. «Έχεις πυρετό, το ξέρεις;» 

  «Όχι…. Ίσως γι’αυτό να αισθάνοµαι τόσο άσχηµα…» συµπέρανε ο 

Όκ’φερν, που, πράγµατι, ήταν χάλια·  νόµιζε πως το κεφάλι του 

γύριζε… 

  «Πρέπει, όµως, να φύγουµε απο δώ,» του είπε η Ερία. «∆εν είµαι 

σίγουρη, αλλά µπορεί κι άλλοι Μαγκραθµέλιοι να έρθουν.» 

  «Πού είναι τα κουφάρια των προηγούµενων;» ρώτησε ο Όκ’φερν, 

κοιτώντας γύρω και µη βλέποντάς τα πουθενά. 

  «Τα ξεφορτώθηκα, το βράδυ,» απάντησε η Σαραολνιανή. Τα είχε 

πετάξει µέσα σε µια σπηλιά που είχε βρει στα βράχια. (∆εν ήταν και 

τόσο ευχάριστη δουλειά, αλλά κάποιος έπρεπε να την κάνει…) 

  «Α… Καλά…» είπε ο Όκ’φερν. «Ερία…» 

  «Τι;» 

  «∆ε νοµίζω πως θα µπορέσω ν’ανεβώ στ’άλογο… θα πέσω… Φύγε 

δίχως εµένα… Εγώ, κάπως, θα τα καταφέρω να επιβιώσω… πάντα 

τα καταφέρνω… Για το µόνο που λυπάµαι είναι που δε θα δω, 

τελικά, το Σαραόλν…» Γέλασε, κοφτά. «Ούτε εσένα θα ξαναδώ…» 

Χάιδεψε το µάγουλό της, µε το δεξί του χέρι. 

  «Σταµάτα να είσαι τόσο µελοδραµατικός!» είπε η Ερία, καθώς 

σηκωνόταν όρθια. «Κι οι δυο θα φύγουµε απο δώ –και θα δεις το 

Σαραόλν. 

  »Προς το παρόν, βλέπεις τούτο;» Έδειξε. 
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  Ο Όκ’φερν κοίταξε, και είδε πως η Σαραολνιανή έδειχνε τη µια 

απ’τις δυο βάρκες, µέσω των οποίων είχαν έρθει οι Μαγκραθµέλιοι. 

Μα, φυσικά, θα ταξίδευαν µε το πλεούµενο! 

  Γέλασε. «Σ’αγαπώ, Ερία!» 

  Η πολεµίστρια γονάτισε πλάι του και τον φίλησε στα χείλη·  

ύστερα, τον βοήθησε να σηκωθεί όρθιος, βάζοντας το ένα του χέρι 

στους ώµους της. 

  «Μια χαρά τα πας·  σύντοµα, θάσαι περδίκι!» του είπε. 

  Ο Όκ’φερν παραπάτησε. 

  «Μη µου τα χαλάς, τώρα!» αστειεύτηκε η Ερία. 

  Ο Ζιρκεφιανός µειδίασε. 

  Η πολεµίστρια τον απόθεσε, τελικά, µέσα στην βάρκα, όπου ο 

άντρας διαπίστωσε πως η Ερία είχε βάλει και όσες προµήθειες 

υπήρχαν επάνω  στο άλογο των Μαγκραθµέλιων που εκείνος είχε 

αρπάξει: Θα τους συντηρούσαν δε θα τους συντηρούσαν τρεις µέρες. 

Όµως ο Όκ’φερν ήξερε πως δε θ’αργούσαν να φτάσουν σε πόλη, 

ταξιδεύοντας δυτικά. 

  Η Σαραολνιανή διοικήτρια πήδησε µέσα στο πλεούµενο, κάθισε και 

πήρε τα κουπιά, αρχίζοντας να κωπηλατεί. 

  «Γνωρίζεις και κωπηλασία;» τη ρώτησε ο Όκ’φερν, σα 

µεθυσµένος·  γιατί, πραγµατικά, έτσι αισθανόταν –ή, µάλλον, 

χειρότερα. 

  «Όχι!» απάντησε η Ερία, καθώς η βάρκα τους κινείτο πάνω στο 

νερό, µε δυτική κατεύθυνση. 

  «Οοοχχ!…» µούγκρισε ο Όκ’φερν. «Μα την Έρηµο, τη Ζούγκλα 

και τον Ποταµό, ελπίζω να µην κωπηλατείς όπως ιππεύεις!…» 

  «Εσύ δεν ήσουν αυτός που έλεγε πως, αν ξεφεύγαµε απ’τους 

δαιµονανθρώπους, δε θα παραπονιόταν ποτέ ξανά για το πώς 

ιππεύω;» του θύµισε η Ερία. 

  «Ναι… ναι… Τι θέλω κι ανοίγω το στόµα µου…;» ξεφύσησε ο 

Όκ’φερν, ξαπλώνοντας µέσα στη βάρκα. Αισθάνθηκε τον ύπνο να 

τον παίρνει, ακούγοντας τον ρυθµικό ήχο των κουπιών… 
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  …αλλά η Ερία τον συνέφερε σε ξυπνητή κατάσταση, ρωτώντας: 

«Είναι µακριά η επόµενη πόλη, κούκλε;» 

  «…Η επόµενη πόλη;…» έκανε, νυσταγµένα, εκείνος. 

  «Ναι! Η επόµενη πόλη –το επόµενο λιµάνι,» διευκρίνισε η Ερία. 

«Μην κοιµάσαι, όταν σου µιλάω!» 

  «Μάλιστα, αρχηγέ…» χασµουρήθηκε ο Όκ’φερν. «Η επόµενη πόλη 

δεν είναι µακριά… Σόνµολ τη λένε, και θάµαστε εκεί ως… το 

µεσηµέρι, νοµίζω… αν κωπηλατείς γρήγορα,» πρόσθεσε, κάπως, 

σαν πρόκληση. 

  «Μπορώ να κωπηλατήσω γρηγορότερα απ’ό,τι µπορεί να 

κολυµπήσει ένα ψάρι!» είπε η Ερία. 

  «Νόµιζα ότι ήταν η πρώτη σου φορά!» συνοφρυώθηκε ο Όκ’φερν. 

Τι µάθαιναν, τέλος πάντων, εκεί πάνω, στη Βόρεια Γη; Είχε ακούσει 

ιστορίες για άντρες δυνατούς σα λιοντάρια και γυναίκες γρήγορες 

και επικίνδυνες σαν τίγρεις. 

  «Είναι!» απάντησε η Ερία. 

  «Τότε, πώς ξέρεις ότι µπορείς να κωπηλατήσεις γρηγορότερα 

απ’ό,τι µπορεί να κολυµπήσει ένα ψάρι;» ρώτησε ο Όκ’φερν. 

  «Γιατί να µη µπορώ;» αντιγύρισε η Ερία. «Τι έχει το ψάρι 

παραπάνω από µένα;» 

  «Βράγχια!» απάντησε ο Όκ’φερν. 

  «Βράγχια; Τι είν’αυτό;» έκανε η Ερία. 

  Ο Ζιρκεφιανός γέλασε. 

  «Γιατί γελάς, Όκ’φερν;» µούγκρισε η Σαραολνιανή διοικήτρια. 

«Έχε χάρη που είσαι πληγωµένος –αλλιώς….!» 

  Ύστερ’από λίγο, ρώτησε: «Τι είναι τα βράγχια, τέλος πάντων; Ή το 

είπες, απλά, για να µε µπερδέψεις;» 

  Ο Όκ’φερν ξαναγέλασε. 

  «Όκ’φερν, σταµάτα να γελάς, σαν ηλίθιος! Και πες µου!» 

  «Καλά, σοβαρά µιλάς; ∆εν ξέρεις τι είναι τα βράγχια;» 

  «Όχι –δεν ξέρω τι είναι τα βράγχια!» αποκρίθηκε η Ερία. «Θα µου 

πεις, ή θα µ’αφήσεις στην άγνοιά µου;» 



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

707 

  «Κοίτα, ούτε κι εγώ ξέρω ακριβώς τι είναι. Όµως είναι κάτι που 

έχουν τα ψάρια, αντί για πνεύµονες, ώστε  ν’αναπνέουν κάτω απ’το 

νερό –κάτι που εµείς δεν έχουµε.» 

  «Πού το έµαθες;» ρώτησε η Ερία. 

  «Ο πατέρας µου είναι ψαράς στον ποταµό Χέρλεµ,» εξήγησε ο 

Όκ’φερν. 

  «Βλέπεις; γιαυτό το ξέρεις,» είπε η Ερία. «Εµένα ο πατέρας µου 

δεν είναι ψαράς.» 

  «Καλά…» χασµουρήθηκε ο Όκ’φερν. «Να κοιµηθώ, τώρα; Και, 

όταν φτάσουµε στην Σόνµολ, µε ξυπνάς, ’ντάξει;» 

  «’Ντάξει·  κοιµήσου,» αποκρίθηκε η Ερία, συνεχίζοντας να 

κωπηλατεί. 

  Ο Όκ’φερν δεν ήθελε πολύ για να τον πάρει ο ύπνος. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ξύπνησε, νιώθοντας την κοιλιά του να διαµαρτύρεται. Πεινούσε. 

Ανασηκώθηκε, ανοίγοντας τα µάτια του. 

  Η Ερία ακόµα κωπηλατούσε. 

  «Ακούραστη είσαι,» της είπε. 

  «Ξύπνησες,» παρατήρησε εκείνη. Και, τώρα, ο Όκ’φερν πρόσεξε 

ότι, τελικά, δεν ήταν και τόσο ακούραστη. Τα χέρια της δεν 

κινούνταν τόσο γρήγορα όσο πριν, και το κεφάλι της είχε σκύψει, 

προτού το στρέψει προς το µέρος του, για να τον κοιτάξει. Γύρω 

απ’τα µάτια της υπήρχαν µαύροι κύκλοι. ∆εν είχε, φαίνεται, 

ξεκουραστεί καθόλου όλο το βράδυ –βρισκόταν από πάνω του, 

προσέχοντάς τον–, και κωπηλατούσε σήµερα κιόλας. Ο Ζιρκεφιανός 

αισθάνθηκε λιγάκι ένοχος… 

  «∆εν κάνεις ένα διάλειµµα;» της πρότεινε. «Για να φάµε. Πεθαίνω 

της πείνας.» 

  Η Ερία κοίταξε τον ουρανό. Και οι δυο ήλιοι του Άρµπεναρκ 

βρίσκονταν ψηλά, βάλλοντας ζεστές, φωτεινές αχτίνες καταπάνω 
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τους. «∆εν είπες ότι το µεσηµέρι θα ήµασταν σ’εκείνη την πόλη;» 

ρώτησε. 

  «Αν κωπηλατούσες γρήγορα,» πρόσθεσε ο Όκ’φερν. 

  «Με πληγώνεις,» αποκρίθηκε η Ερία. «Εντάξει, ας σταµατήσουµε.» 

Άφησε τα κουπιά και στράφηκε στο µέρος του. Ξαφνικά, 

αντιλήφθηκε πόσο βαριά ήταν τα χέρια της. Οι βραχίονες της την 

πονούσαν. Και ήθελε να κοιµηθεί·  είχε να κοιµηθεί από προχτές. 

Όµως δεν ήταν τώρα ώρα για ύπνο. Ο Όκ’φερν δε µπορούσε να 

κάνει κουπί στην κατάστασή του. 

  «Ίσως θάπρεπε εγώ, µετά, να κάνω κουπί,» είπε ο καστανόξανθος 

Ζιρκεφιανός, λες και διάβασε το νου της. 

  «Μην ακούω βλακείες…!» µούγκρισε η Ερία. «Έχεις τα χάλια 

σου.» 

  «Ευχαριστώ·  κι εσύ παροµοίως,» αποκρίθηκε ο Όκ’φερν. «Τι έχει, 

λοιπόν, να φάµε;» ρώτησε, αλλάζοντας κουβέντα. 

  «Κάτσε να δούµε…» Η Ερία άνοιξε το σάκο που είχε πάρει απ’το 

κλεµµένο άλογο των Μαγκραθµέλιων. Οι προµήθειες ήταν κάτι 

που… η Σαραολνιανή πολεµίστρια δεν το αναγνώριζε… «Τι 

είν’αυτό;» απόρησε, στραβώνοντας το στόµα της. 

  «…Τους απαίσιους…» έκανε ο Όκ’φερν. «Τόχα ακούσει, µα δεν το 

πίστευα…» 

  «Τι είναι;» επέµεινε η Ερία. 

  «Σίγουρα θες να µάθεις;» 

  «Ναι.» 

  «Είναι… ανθρώπινη σάρκα.» 

  Η Ερία έτριξε τα δόντια της. «Τι!» 

  «∆ε µπορεί νάναι τίποτ’άλλο. Οι Μαγκραθµέλιοι τρώνε 

ανθρώπους, µερικές φορές. Τόχα ακούσει κι εγώ, µα δεν το πίστευα 

–τώρα, το πιστεύω…» είπε ο Όκ’φερν. 

  Η Ερία κούνησε το κεφάλι. «Όχι… Κάποιο λάθος θα κάνεις… 

∆ε… δε µπορεί αυτό νάναι… ανθρώπινο κρέας. Οι δαιµονάνθρωποι 

είναι σατανικοί, αλλά όχι τόσο! –δεν τρώνε ανθρώπους.» 
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  «Πιθανώς, όχι στη Βόρεια Γη,» εξήγησε ο Όκ’φερν. «Πάντως, εδώ, 

στη Νότια Γη, είναι γνωστό πως οι Μαγκραθµέλιοι τρώνε 

ανθρώπους.» 

  «Μα τα Πνεύµατα!» Η Ερία άρπαξε το σάκο µε τις προµήθειες και, 

δίχως δεύτερη σκέψη, τον πέταξε µακριά, στη θάλασσα, αηδιασµένη. 

  Ο Όκ’φερν ξεφύσησε. «Πάει το φαγητό…» 

  Η Ερία τον κάρφωσε, µ’ένα οργισµένο βλέµµα. 

  «Όχι! ∆εν εννοούσα αυτό,» διευκρίνισε εκείνος. «Καλά, τι νόµιζες; 

ότι θα έτρωγα ανθρώπινη σάρκα; –τι είµαι; δαιµονάνθρωπος; Απλά, 

απογοητεύτηκα που δεν είχαν κάτι άλλο για φαγητό µαζί τους. 

Πεινάω.» 

  «Κι εγώ,» είπε η Ερία. «Τους τρισκατάρατους!…» 

  «∆ε µου λες, γιατί µας κυνήγησαν; Είπαν ότι µας ήθελε ο Αφέντης 

τους…» 

  «Ναι.» Η Ερία κατένευσε, µε το κεφάλι. «Και ο Αφέντης τους είναι 

ο Μάργκανθελ, Όκ’φερν, ο µισός-Θεός…» 

  «’Ντάξει. Όµως, τι θέλει ένας µισός-Θεός από µας;» Η απορία ήταν 

έκδηλη στο πρόσωπό του. 

  «Θυµάσαι που εκείνο το βράδυ σού είπα ότι αισθανόµουν πως 

κάποιος µε παρακολουθούσε;  Αυτός ήταν, Όκ’φερν –ο 

Μάργκανθελ. ∆εν ξέρω πώς, µα ένιωσε την παρουσία µου. Ένιωσε 

ότι ήµουν κοντά του. Ίσως επειδή έχει… θυµώσει µαζί µου…» 

  «Έχει θυµώσει µαζί σου; Γιατί; Κοίτα, εγώ δεν ξέρω και πολλά από 

τέτοια πράµατα, πάντως, δε νοµίζω νάναι και τόσο καλό να έχεις 

έναν σατανικό µισό-Θεό θυµωµένο µαζί σου…» 

  «Θυµάσαι που σου διηγήθηκα ότι βοήθησα τον Φάλµαριν να διώξει 

από µέσα του τον Μάργκανθελ;» 

  Ο Όκ’φερν ένευσε. 

  «Ε, από τότε, έχω την εντύπωση πως µου κρατά κακία. Και, όταν 

ήµουν κοντά του, ένιωσε την παρουσία µου –λόγω του µίσους του. 

Οπότε, έστειλε δαιµονανθρώπους να µε καταδιώξουν, επειδή ο ίδιος 

έχει σηµαντικότερα πράγµατα να κάνει: Πρέπει να φτάσει στη 
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Μάοχµπιν και στον Κρύσταλλο, το Στήριγµα Ισχύος της Νότιας 

Γης.» 

  «Κι άµα το καταφέρει αυτό… πάει η Νότια Γη, έτσι;…» είπε ο 

Ζιρκεφιανός, µε θλίψη στα µάτια του. 

  «Ναι…» απάντησε, αδύναµα, η Ερία. 

  «Και ποιος θα τον σταµατήσει;» απαίτησε να µάθει ο Όκ’φερν, λες 

και, τώρα, ξαφνικά, συνειδητοποιούσε πόσο µεγάλος ήταν ο 

κίνδυνος. 

  «Η Βασίλισσα Ταρµαρία ελπίζουµε να κάνει κάτι,» είπε η Ερία. 

«Γιαυτό ο Κάλ’µλιρβ και ο Γκόρ’θλαµπ πήγαν να την 

ειδοποιήσουν.» 

  Ο Όκ’φερν κούνησε το κεφάλι του, µορφάζοντας. «∆ε θέλω να δω 

τη Ζίρκεφ να καταστρέφεται… Έχει χίλια-δύο κακά αυτή η 

καταραµένη χώρα, µα… είναι πατρίδα µου…» 

  «Το ξέρω…» αποκρίθηκε η Ερία, και τον αγκάλιασε. «Το ίδιο 

νιώθω κι εγώ για το Σαραόλν… 

  »Άντε, τώρα, πάλι, να πιάσω τα κουπιά,» είπε, αφήνοντάς τον 

απ’την αγκαλιά της. 

  «Ερία. Είσαι κουρασµένη.» 

  «Κι εσύ τραυµατισµένος. Αλλά κάποιος πρέπει να µας πάει στην 

πόλη που είπες. Πεινάµε κι οι δυο, άλλωστε.» 

  «Σου έχουν µείνει χρήµατα για ν’αγοράσουµε φαγητό;» 

  «∆εν έχασα αυτά που µας έδωσε η Νύχτα.» Η Ερία έβγαλε ένα 

µικρό πουγκί απ’το εσωτερικό της τουνίκας της·  ύστερα, το 

ξανάβαλε στη θέση του. Έπιασε τα κουπιά και ξεκίνησε να 

κωπηλατεί. 

  Όταν πέρασε µια ώρα, ατένισαν, σε απόσταση, µια πόλη-λιµάνι, 

σαφώς µικρότερη από την Γκόνµορχ, και µε τείχη που ούτε καν 

θύµιζαν αυτά της τελευταίας. 

  «Η Σόνµολ,» πληροφόρησε ο Όκ’φερν τη φίλη του. 

  «Επιτέλους,» πρόσθεσε η Ερία. 
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  Σε ένα µισάωρο, µπήκαν στο λιµάνι της πόλης, και έδεσαν τη 

βάρκα τους σε µια αποβάθρα. Αρκετός κόσµος υπήρχε εδώ. Και, 

µάλιστα, ένα πλοίο ήταν σταθµευµένο. 

  Μπορεί νάµαστε τυχεροί και να πηγαίνει στο Σαραόλν, σκέφτηκε η 

µαυροµάλλα πολεµίστρια. 

  «∆εν πάµε να ρωτήσουµε άµα τούτο το καράβι κατευθύνεται στο 

Σαραόλν;» ρώτησε τον Όκ’φερν, καθώς τεντωνόταν, για να 

ξεπιαστεί. Η πλάτη και τα χέρια της την πέθαιναν. 

  «Πρώτα, φαγητό,» αποκρίθηκε, απόλυτα, ο Ζιρκεφιανός, 

βαδίζοντας, κατευθείαν, προς µια ταβέρνα. 

  «Καλά! φαγητό…» µούγκρισε η Ερία, ακολουθώντας τον. 

  Κάθισαν σε ένα απ’τα τραπέζια της ταβέρνας, που βρίσκονταν 

κάτω από ένα ξύλινο υπόστεγο. Μια σερβιτόρα δεν άργησε να τους 

πλησιάσει·  µε κάποιο δισταγµό, βέβαια, καθώς έβλεπε το χάλι στο 

οποίο βρισκόταν ο Όκ’φερν. 

  «Τι θα θέλατε;» ρώτησε. 

  «Ό,τι έχετε,» απάντησε ο καστανόξανθος άντρας. 

  «Ε… ∆ηλα–» 

  «Ο φίλος µου είναι λιγάκι… πεινασµένος,» χαµογέλασε η Ερία. «Τι 

έχετε; Κρέας;» 

  «Φίδι ή µοσχάρι;» 

  «Μοσχάρι. Και δυο ποτήρια µπίρα. Πόσο πάνε όλα µαζί;» 

  «Εµ… Πέντε αργύρια, κυρία.» 

  Η Ερία πλήρωσε τη σερβιτόρα, κι εκείνη έφυγε. 

  «Και γρήγορα,» είπε ο Όκ’φερν πίσω της. 

  «Σταµάτα να κάνεις σαν παιδί!» τον µάλωσε η Ερία. 

  «Πεινάω!» διαµαρτυρήθηκε εκείνος. 

  «Κι εγώ,» ανασήκωσε τους ώµους της η Ερία. 

  «Προφανώς, όµως, όχι τόσο όσο εγώ,» τόνισε ο Όκ’φερν. 

  «Η αλήθεια είναι πως έχω πεινάσει και περισσότερο…» 

παραδέχτηκε η Ερία. 

  «Πότε;» 
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  «Όταν µας παρέσερναν τα κύµατα νότια από το νησί των 

κρυστάλλινων στηλών. Ξέρεις τι είναι να κρατιέσαι απεγνωσµένα 

για να ζήσεις; ∆ύο µέρες, φίλε µου –δύο ολόκληρες µέρες, 

προσπαθούσαµε να µην πέσουµε απ’τη σχεδία και πνιγούµε. 

Τρώγαµε ελάχιστα, και πίναµε ελάχιστα, επίσης. Γιατί, ούτως ή 

άλλως, ό,τι έµπαινε µέσα µας, αν µας βάραινε, σίγουρα, θα έβγαινε 

κιόλας.» 

  «Ναι. Μου έχεις ξαναµιλήσει γι’αυτή σου την περιπέτεια. Πώς 

άντεξες, Ερία;» 

  Η Σαραολνιανή πολεµίστρια µόρφασε, δείχνοντας άγνοια. «Ούτε 

γω ξέρω –το πιστεύεις; Κάπως άντεξα. Κάπως αντέξαµε όλοι. Όταν 

βρίσκεσαι σε δύσκολες καταστάσεις, Όκ’φερν, ανακαλύπτεις νέες 

δυνάµεις µέσα σου… δυνάµεις που δεν θα υπέθετες ποτέ πως 

υπήρχαν εκεί…» 

  «Ναι… έχεις δίκιο,» συµφώνησε ο Ζιρκεφιανός, καθώς θυµόταν 

πώς είχε πολεµήσει τους Μαγκραθµέλιους στο χωριό Νόρταλ. 

Έπεφταν ο ένας µετά τον άλλο από τη λεπίδα του κοντόσπαθού του. 

Και δεν ήξερε τι τον είχε πιάσει… λες και δεν ήταν ο εαυτός του… 

λες και ήταν κάποιος άλλος… Αν του ζητούσε κανείς να το 

ξανακάνει αυτό, δεν πίστευε να τα κατάφερνε… 

  Το φαγητό τους ήρθε, και ο Όκ’φερν τού χίµησε, πεινασµένα. Η 

Ερία έτρωγε σαφώς πιο ήρεµα, αλλά κι οι δυο τους άδειασαν τα 

πιάτα σε πολύ λίγο χρονικό διάστηµα. 

  «Μικρές µερίδες προσφέρουν σ’αυτή την ταβέρνα,» παρατήρησε ο 

Ζιρκεφιανός, πίνοντας µια µεγάλη γουλιά απ’την µπίρα του. 

  Η µαυροµάλλα Σαραολνιανή µειδίασε, καθώς κι εκείνη έπινε 

µπίρα. «Ή εµείς πεινάµε πολύ,» διόρθωσε. 

  «Μάλλον, αυτό είναι,» συµφώνησε ο Όκ’φερν. 

  Το βλέµµα της Ερία στράφηκε στο λιµάνι της πόλης. Και 

σταµάτησε στο µοναδικό καράβι που βρισκόταν αραγµένο εκεί –το 

καράβι που ίσως να µπορούσε να την επιστρέψει στο Σαραόλν, για 

να ειδοποιήσει εγκαίρως τον Βασιληά Βένγκριλ. Καταράστηκε τα 



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

713 

Πνεύµατα, που δεν είχε αρκετά χρήµατα µαζί της, ώστε, ακόµα κι αν 

δεν κατευθυνόταν ο Καπετάνιος στο Βασίλειό της, να τον έπειθε, 

γεµίζοντας τις χούφτες του µε χρυσάφι. Έπρεπε να βασιστεί µονάχα 

στην Τύχη. ∆ε µπορούσε να περιµένει άλλο. 

  Σηκώθηκε, απότοµα, όρθια. «Πάµε,» είπε. 

  Ο Όκ’φερν βλεφάρισε. «Τι σ’έπιασε ξαφνικά;» 

  «Πάµε να ρωτήσουµε τον Καπετάνιο άµα µπορεί να µας πάρει στο 

πλοίο του,» τον παρότρυνε η Ερία. 

  Ο καστανόξανθος Ζιρκεφιανός ακόµα ένιωθε να ζαλίζεται·  ο 

πυρετός δεν τον άφηνε σε ησυχία. «∆εν καθόµαστε λίγο, και µετά; 

Είµαι χάλια…» 

  «Τότε, πάω να ρωτήσω εγώ, και επιστρέφω σύντοµα·  εντάξει;» 

  «Καλώς.» Ο Όκ’φερν έγνεψε καταφατικά. 

  Η Ερία έφυγε από κοντά του και πλησίασε το καράβι. Πάνω του 

ήταν γραµµένο µε µαύρα γράµµατα: Ο ΑΕΤΟΣ. Ανέβηκε στο 

κατάστρωµα, µέσω της ράµπας, και ένας άντρας και µια γυναίκα, 

που συζητούσαν, στεκόµενοι κοντά στο κατάρτι, στράφηκαν στο 

µέρος της. 

  Εκείνος ήταν µετρίου αναστήµατος, µε µακριά, σγουρά, µαύρα 

µαλλιά και γένια. Φορούσε ένα σκουλαρίκι στο δεξί αφτί, και τρία 

µικρά στο αριστερό. Η όψη του ήταν άγρια, και έµοιαζε νάναι 

άλουστος πολύ καιρό. Ήταν ντυµένος µ’ένα άσπρο, λεκιασµένο 

πουκάµισο, ανοιχτό µπροστά, για ν’αποκαλύπτει το πλατύ στέρνο 

του. (Η Ερία παρατήρησε πως ήταν αρκετά γεροδεµένος, και 

αναρωτήθηκε, για µια στιγµή, πώς θα ήταν στο κρεβάτι –αλλά είχε 

άλλη δουλειά, τώρα!) Το κάτω µέρος του σώµατός του κάλυπτε ένα 

φαρδύ, µαύρο παντελόνι. Ήταν ξυπόλυτος. 

  Η γυναίκα ήταν λίγο πιο ψηλή απ’αυτόν, µελαχρινή, και τα µαλλιά 

της δεµένα σε µια µακριά αλογοουρά, που κατέληγε στη µέση της. 

Στο κεφάλι της ήταν τυλιγµένο ένα πορφυρό µαντίλι. Φορούσε 

πολλά σκουλαρίκια και στα δυο αφτιά και έναν µεγάλο χαλκά στη 

µύτη. Ήταν παρόµοια ντυµένη µε τον άντρα: λευκό πουκάµισο –
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αρκετά ανοιχτό στο στέρνο, ώστε να θεωρείται προκλητικό– και 

µαύρο, φαρδύ παντελόνι·  αλλά φορούσε µπότες, µέσα στις οποίες 

έµπαινε το τελευταίο, κάνοντας πολλές πτυχές. 

  «Γεια χαρά, συντρόφισσα,» χαιρέτησε. 

  «Γεια σας,» αποκρίθηκε η Ερία. 

  «Πώς µπορούµε να εξυπηρετήσουµε τη δεσποσύνη;» ρώτησε ο 

άντρας, µε βαριά προφορά. 

  «Ψάχνω ένα καράβι που πάει στο Σαραόλν…» δήλωσε η Ερία. 

  «Από πού έρχεσαι;» τη ρώτησε η γυναίκα. 

  «Γιατί ρωτάς;» απόρησε η Ερία. 

  «Θέλω να µάθω αν είν’αλήθεια αυτά π’ακούγονται για τη 

Γκόνµορχ, συντρόφισσα,» εξήγησε η γυναίκα. «Λεν ότι 

καταστράφηκε από έναν στρατό Μαγκραθµέλιων, που έχει µαζί του 

έναν µάγο ο οποίος ρίχνει φωτιά και αστραπές απ’τον ουρανό.» 

Υπήρχε δέος στη φωνή της. 

  «Αλήθεια είναι,» απάντησε η Ερία. «Τον είδα αυτό το στρατό, 

ερχόµενη απ’τα νότια. Με κυνήγησαν, µάλιστα, και µερικοί 

δαιµονάνθρωποι…» 

  «Μα, είναι σίγουρο ότι η Γκόνµορχ έπεσε;» ρώτησε ο άντρας. «∆ε 

µπορώ να το πιστέψω!…» 

  «Για να πέρασε το φουσάτο, η πόλη έπεσε –σε διαβεβαιώνω, φίλε 

µου,» του είπε η Ερία. «Ο Μάργκανθελ κατευθύνεται προς την 

πρωτεύουσα, και είµαι βέβαιη πως δε θέλει ν’αφήσει πίσω του 

εχθρούς που µπορούν να τον χτυπήσουν απ’τα νώτα.» 

  Ο άντρας συνοφρυώθηκε. «Ποιος είναι ο Μάργκανθελ;» 

  «Μεγάλη ιστορία,» αποκρίθηκε η Ερία. «Ίσως να σ’την διηγηθώ 

ενόσω θα ταξιδεύουµε. Τελικά, πηγαίνετε στο Σαραόλν ή όχι;» 

  «∆εν έχω δουλειά στο Σαραόλν, τούτη την περίοδο,» είπε ο άντρας. 

«’Κτος κι αν απαντήσουµε κανέναν έµπορα που να θέλει να 

πουλήσει τίποτα εκεί… Γαµώτο! η Γκόνµορχ ήτανε γεµάτη 

εµπόρους… Τώρα, πού θα βρούµε κάποιον να µας πληρώσει για 

µεταφορά;» 
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  «∆ε θα περάσει κανείς απ’την Σόνµολ; Θα περάσει,» υπέθεσε η 

γυναίκα. 

  «Εµένα µου λες…» µούγκρισε, κάτω απ’την ανάσα του, ο άντρας. 

«Τέλος πάντω!» Πρότεινε το χέρι του στη Σαραολνιανή. «Καπετάν 

Ρόγκβιπ, κοπελιά.» 

  Η πολεµίστρια έσφιξε το χέρι του. «Ερία.» 

  «Εγώ είµαι η Ζάτα, λοστρόµος του Αετού,» συστήθηκε η γυναίκα. 

  «Χαίρω πολύ,» είπε η Ερία, κι αντάλλαξε µια χειραψία και 

µ’αυτήν. 

  «∆ε µου µοιάζει νάσαι απο δώ, Ερία,» παρατήρησε ο Καπετάν 

Ρόγκβιπ. «Από πού είσαι;» 

  «Απ’το Σαραόλν.» 

  «Α, γιαυτό θες να πας εκεί. Επιστρέφεις στην πατρίδα;» 

  «Κατά κάποιο τρόπο.  

  »Λοιπόν, θα βρεθεί κάνας έµπορας που να κατευθύνεται εκεί, τι 

λέτε;»  

  «Θα δείξει,» αποκρίθηκε η Ζάτα. «Ίσως να µη γίνει τίποτα σήµερα. 

Εµείς θ’αναµένουµε εδώ, για τρεις-τέσσερις µέρες, και, µετά, θα 

φύγουµε.» 

  «Ή µπορεί να φύγουµε και νωρίτερα,» διευκρίνισε ο Ρόγκβιπ. 

«Ανάλογα. Κανονικά, τώρα θα πηγαίναµε στην Γκόνµορχ. Αλλά 

θέλαµε, πρώτα, να βεβαιωθούµε για την κατάσταση εκεί. 

Σ’ευχαριστούµε για τις πληροφορίες, Ερία.» 

  «∆ωρεάν είναι,» µειδίασε εκείνη. Ύστερα, ρώτησε: «Άµα σας βρω 

εγώ έµπορο που να πηγαίνει στο Σαραόλν…;» 

  Ο Ρόγκβιπ και η Ζάτα αλληλοκοιτάχτηκαν. «Άµα µας βρεις –και 

πληρώνει ο τύπος καλά–, ευχαρίστως να πάµε αυτόν κι εσένα στη 

Βόρεια Γη,» απάντησε ο Καπετάνιος του Αετού. 

  «Σύµφωνοι. Σας χαιρετώ, για την ώρα,» είπε η Ερία, και έφυγε 

απ’το πλοίο τους, πηγαίνοντας, βιαστικά, στην ταβέρνα όπου είχε 

αφήσει τον Όκ’φερν. 
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  Ο καστανόξανθος Ζιρκεφιανός καθόταν στο τραπέζι, τελειώνοντας, 

αργά, την µπίρα του. 

  Η Ερία έσκυψε και φίλησε, ηχηρά, τα χείλη του·  έπειτα, κάθισε 

αντίκρυ. «Βρήκα πλοίο!» είπε. 

  «Πάει στο Σαραόλν;» τη ρώτησε ο Όκ’φερν, σηκώνοντας ένα 

φρύδι. 

  «Μπορεί.» 

  «Τι σηµαίνει ‘µπορεί’;» 

  «Σηµαίνει πως θα πάει στο Σαραόλν –και θα πάρει κι εµάς– άµα ο 

Καπετάνιος βρει κάποιον έµπορο που να κατευθύνεται εκεί, ώστε να 

πληρωθεί.» 

  «Και θα βρει έµπορο που να κατευθύνεται στο Βασίλειό σου, 

Ερία;» έθεσε το ερώτηµα ο Όκ’φερν. 

  «∆εν ξέρω,» ανασήκωσε τους ώµους της εκείνη. «Πάντως, εµείς θα 

βρούµε!» 

  Ο Όκ’φερν παραλίγο να πνιγεί, µε τη µπίρα του. «…Εµείς;…» 

απόρησε, βήχοντας. 

  «∆εν γνωρίζεις κανέναν έµπορο σ’ετούτα τα µέρη;» ρώτησε η 

Ερία. 

  Ο Όκ’φερν καθάρισε το λαιµό του. «Έχεις ταλέντο να µπλέκεσαι 

σε µπελάδες, έτσι;» 

  «Είναι σηµαντικό να φτάσω γρήγορα στο Σαραόλν, Όκ’φερν,» 

τόνισε η Ερία. «Το ξέρεις. Και καλύτερα να µπαρκάρουµε εδώ, παρά 

στην Φεν-γκναρ, που είναι γεµάτη φονιάδες και λωποδύτες, όπως 

µου εξήγησες.» 

  «Αυτό να λέγεται…» συµφώνησε ο καστανόξανθος άντρας. 

  «Λοιπόν, γνωρίζεις κανένα έµπορα εδώ γύρω;» θέλησε να µάθει η 

Ερία, ανυπόµονη. 

  «Ναι,» απάντησε ο Όκ’φερν. «Όµως δε νοµίζω να θέλει να πάει 

στο Σαραόλν. Εξάλλου, είναι πληροφοριοδότης της Συντεχνίας του 

Πορφυρού Αετού.» 

  «Σκλαβέµπορας;» έκανε η Ερία. 
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  «Όχι. Έµπορος µπαχαρικών. Όµως δίνει πληροφορίες στη 

Συντεχνία. Η αδελφή του είναι σκλαβεµπόρισσα, αν δεν κάνω 

λάθος…» 

  Η Ερία φάνηκε σκεπτική, για λίγο. Αυτός ο τύπος ίσως να τους 

φαινόταν χρήσιµος, άµα µπορούσαν να τον πείσουν να πάει στο 

Σαραόλν, για να πουλήσει την πραµάτεια του. 

  «Πού µένει, Όκ’φερν;» 

  «Ααχχ!…» αναστέναξε εκείνος. «Θέλεις να πας να τον βρεις, 

τώρα;» 

  «Ασφαλώς! Είναι ό,τι µας χρειάζεται,» τόνισε η Ερία. 

  «Καλά, το ότι είναι πληροφοριοδότης του Πορφυρού Αετού δε σου 

λέει τίποτα;» ρώτησε ο Όκ’φερν, προσπαθώντας να κρατά τη φωνή 

του σιγανή, γιατί ποτέ δεν ήξερες ποιος µπορεί να κρυφάκουγε. «Η 

Συντεχνία, αν έχουν µάθει ότι τους πρόδωσα, θα µε κυνηγούν. Και, 

ως τώρα, πρέπει να τόχουν µάθει αρκετοί. Ο Μάλ’ροβ, κατ’αρχήν, 

σίγουρα θα µε έχει υποψιαστεί. Ήµασταν τυχεροί που δε µας 

καταδίωξαν στη Βούσραλ.» 

  «Η Βούσραλ είναι µακριά απο δώ, κούκλε,» είπε η Ερία. «Αν αυτός 

ο έµπορος µένει κοντά στη Σόνµολ– Πες µου, τελικά, πού στη 

Μάγκραθµελ µένει!» 

  «Μισής µέρας πεζοπορία, νότιο-δυτικά,» απάντησε, επιτέλους, ο 

Όκ’φερν. 

  «∆ηλαδή, µπορούµε να είµαστε εκεί ως το βράδυ!» συµπέρανε, 

αµέσως, η Ερία, και τα µάτια της γυάλισαν. Ύστερα, έχασαν τη 

γυαλάδα. «Ή… εγώ, τουλάχιστον, µπορώ να είµαι εκεί ως το βράδυ, 

γιατί εσύ είσαι άρρωστος… 

  »Να του πω ότι έρχοµαι εκ µέρους σου;» 

  Ο Όκ’φερν συλλογίστηκε. «Καλύτερα όχι…» πρότεινε. «Γιατί, αν 

έχει µάθει για µένα –ότι πρόδωσα τη Συντεχνία και τα λοιπά–, την 

έχεις άσχηµα…» 
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  «Και πώς θα πάω να τον δω;» έθεσε το ερώτηµα η Ερία. «Τι θα πω; 

‘Γεια σας! Ήρθα να σας κάνω µια πρόταση: Γιατί δεν πουλάτε το 

εµπόρευµά σας στο Σαραόλν;’» 

  Ο Όκ’φερν έτριψε το σαγόνι του (ανακαλύπτοντας πως είχε να 

ξυριστεί εδώ και κάποιο καιρό). «Χµµ… Θα… Ίσως και να 

πετύχει…» 

  «Τι; Τι σκέφτεσαι;» θέλησε, αµέσως, να µάθει η Ερία. 

  «Λοιπόν. Άκου –προσεκτικά: Ο έµπορος –Άκφορ τον λένε– είναι 

σε µια συντεχνία, όπως σχεδόν όλος ο κόσµος εδώ, στη Ζίρκεφ. 

Αυτή η συντεχνία είναι –τι άλλο;– συντεχνία εµπόρων, και 

ονοµάζεται η ‘Τρίτη Συντεχνία’–» 

  «Γιατί η Τρίτη Συντεχνία;» απόρησε η Ερία. 

  «Γιατί υπάρχουν έξι συντεχνίες εµπόρων στη Ζίρκεφ, και της λένε 

η Πρώτη, η ∆εύτερη, η Τρίτη και πάει λέγοντας. Επί του 

προκειµένου, όµως. Όλες οι Συντεχνίες Εµπόρων ενδιαφέρονται να 

µεγαλώσουν την αγορά τους, ή να βρουν µέρη όπου µπορούν να 

πουλήσουν περισσότερο. Λοιπόν, εσύ θα κάνεις την απεσταλµένη τη 

Τρίτης Συντεχνίας. Θα πας να βρεις τον Άκφορ –µ’ένα ψευδώνυµο, 

καλύτερα–, και θα του πεις ότι σε πληροφόρησαν πως πρέπει να 

πουλήσει την πραµάτεια του στο Σαραόλν. Και, µάλιστα, ένα πλοίο 

τον περιµένει στην Σόνµολ.» 

  Η Ερία σηκώθηκε όρθια, τεντώθηκε πάνω απ’το τραπέζι, άρπαξε το 

πρόσωπό του ανάµεσα στις χούφτες της και τον φίλησε, δυνατά. 

Μετά, ξανακάθισε. 

  «Έχω την εντύπωση πως σου άρεσε το σχέδιό µου…» µειδίασε ο 

Όκ’φερν. 

  «Είναι ακριβώς ό,τι χρειαζόµασταν, κούκλε,» αποκρίθηκε εκείνη. 

«Ξεκινάω αµέσως.» 

  «Στάσου λίγο!» την πρόλαβε ο Όκ’φερν, προτού σηκωθεί. «∆ε 

µπορείς να πας ντυµένη έτσι, µε ταξιδιωτικά ρούχα. Για να είσαι πιο 

πειστική, αγόρασε κάποιο φόρεµα, καλύτερα.» 

  «Εντάξει, θ’αγοράσω φόρεµα,» συµφώνησε η Ερία. 
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  «Μετά… θα πας µε τα πόδια;» 

  «Ναι,» ανασήκωσε τους ώµους της η Σαραολνιανή. «Τι ρωτάς; 

Αφού, ούτως ή άλλως, δεν έχουµε άλογο.» 

  «Αµφιβάλλω αν η Συντεχνία θα έστελνε ποτέ κάποιον πεζό…» 

  «Άµα µε ρωτήσει, θα πω ότι το άλογό µου ήταν κουρασµένο, και το 

άφησα στη Σόνµολ,» πρότεινε η Ερία. 

  Ο Όκ’φερν έγνεψε καταφατικά. «Και προσπάθησε να είσαι 

κάπως… αυστηρή,» πρόσθεσε. 

  «Αυστηρή…;» συνοφρυώθηκε η Ερία. 

  «Ναι, αυστηρή. Οι Συντεχνίες των Εµπόρων δεν ζητάνε, συνήθως, 

από τα µέλη τους πράγµατα·  τα απαιτούν,» εξήγησε ο Όκ’φερν. 

Χαµογέλασε, στραβά. «Αλλά εσύ δε νοµίζω να δυσκολευτείς να 

παίξεις αυτό το ρόλο σωστά…» 

  «Τι στη Μάγκραθµελ εννοείς;» µούτρωσε η Ερία. «Ότι είµαι–» 

  «–καλή ηθοποιός,» την πρόλαβε ο Όκ’φερν, συνεχίζοντας να 

χαµογελά. 

  «Θα το θυµάµαι τούτο,» δήλωσε η Ερία, µεταξύ αστείου και 

σοβαρού, καθώς σηκωνόταν απ’το κάθισµά της. 

  «Άσε µου λεφτά,» ζήτησε ο Όκ’φερν. 

  «Γιατί; Για να τα κατασπαταλήσεις;» συνοφρυώθηκε η Ερία. 

Ήθελε να τον πειράξει, γι’αυτό που είπε πριν. 

  «Για να φάω και να µείνω κάπου;» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Η Σαραολνιανή κούνησε το κεφάλι. «Έφαγες αρκετά.» 

  Έκανε να φύγει, αλλά ο Όκ’φερν την άρπαξε απ’τον καρπό. «Ε! 

Στάσου! Εντάξει! δεν είσαι… αυτό που σκέφτηκες ότι µπορεί να 

σκεφτόµουν ότι είσαι.» Την άφησε. 

  Η Ερία τού έριξε ένα λοξό βλέµµα, και του πέταξε ένα χρυσό 

νόµισµα που είχε την αξία τριών. 

  Ο Όκ’φερν το έπιασε στον αέρα. «Ευχαριστώ,» είπε, καθώς η 

Σαραολνιανή έφευγε. Ύστερα: «Πρόσεχε, Ερία…» µουρµούρισε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20ο 

Στον Πύργο του Φιδιού 
 

 

όσο µακριά είναι ακόµα, ιέρεια;» απαίτησε η Μάνζρα, 

αγριοκοιτώντας την Αλζάρα, που καθόταν µπροστά απ’τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, πάνω στη σέλα του αλόγου του. 

  «Όχι µακριά,» αποκρίθηκε, απότοµα, εκείνη. Τούτη ήταν η τέταρτη 

φορά που την ρωτούσε η ξανθιά πολεµίστρια, και αυτό είχε αρχίσει 

να την εκνευρίζει. 

  «Όλο έτσι λες!» σφύριξε η Μάνζρα, γιατί ήταν, επίσης, η τέταρτη 

φορά που η Αλζάρα είχε απαντήσει «όχι µακριά». «Κάτι ύποπτο 

έχεις στο µυαλό σου, καταραµένη φιδολάτρισσα! Αλλά να ξέρεις 

πως δε θα πετύχει. Ή, και να πετύχει, εσύ δε θάσαι, πια, στον 

Άρµπεναρκ, για να δεις το αποτέλεσµα του σχεδίου σου –γιατί, µε το 

που θα υποψιαστώ κάτι, θα χάσεις το κεφάλι σου!» 

  «∆εν έχω πρόθεση να σας προδώσω,» τόνισε η ιέρεια. «Πόσες 

φορές πρέπει να σας το πω αυτό; 

  »Εξάλλου, από χτες, σας είχα εξηγήσει πως κατά το µεσηµέρι θα 

φτάναµε στον Πύργο. Οπότε, κάντε λίγη υποµονή.» 

  Η Νύχτα έριξε µια µατιά πίσω τους, χωρίς να δει τίποτα. Είχε, 

όµως, το συναίσθηµα ότι κάποιος τους παρακολουθούσε. Ή, όχι το 

συναίσθηµα –ήξερε ότι κάποιος τους παρακολουθούσε: ο φονιάς της 

Αίρεσης του Σκαραβαίου ήταν, το δίχως άλλο, στα ίχνη τους. Το 

προηγούµενο βράδυ, που είχε εµφανιστεί, τους είχε ρωτήσει γιατί 

πήγαιναν στον Πύργο του Φιδιού. Ποιος ο λόγος; Γιατί ήθελε να 

µάθει; Τι τον ενδιέφερε; Εκείνος το µόνο που τον ένοιαζε ήταν να 

τους σκοτώσει… Όµως η Αίρεση του Φιδιού και η Αίρεση του 

Σκαραβαίου ήταν θανάσιµοι εχθροί… Λες, λοιπόν, να ήθελε να 

µάθει αν η τυχοδιώχτρια και οι σύντροφοί της ήταν υπηρέτες των 

Π
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αιρετικών του Φιδιού; Αλλά, πάλι, τι σηµασία είχε τούτο γι’αυτόν, 

από τη στιγµή που τον ενδιέφερε µονάχα να τους σκοτώσει; 

  Μετά από καµια ώρα ιππασίας, η Αλζάρα είπε: «Φτάσαµε! Ο 

Πύργος βρίσκεται πίσω απ’αυτές τις φυλλωσιές.» 

  «Θα το ελέγξω.» Η Νύχτα αφίππευσε, και πλησίασε την πυκνή 

βλάστηση εµπρός τους. Ένα µικρό, σαυροειδές ζώο έτρεξε 

ν’αποµακρυνθεί απ’την κορακοµάλλα γυναίκα, τροµαγµένο. 

  Η Μάνζρα ξεθηκάρωσε το σπαθί της και τοποθέτησε την αιχµή του 

στο λαιµό της Αλζάρα. «Αν είναι παγίδα, ιέρεια….» Άφησε τα 

υπόλοιπα να εννοηθούν. 

  Η Νύχτα παραµέρισε µερικά µακριά, λιγνά κλαδιά, µε το αριστερό 

της χέρι, ενώ το δεξί κατέβαινε προς τη λαβή του ξιφιδίου στη ζώνη 

της. Και αυτό που αντίκρισε την έκανε να γουρλώσει τα µάτια της, 

για λίγο: 

  Ένας πανύψηλος πύργος –ξεπερνούσε τα δέντρα της ζούγκλας και 

χανόταν µες στα φυλλώµατά τους– στεκόταν στο κέντρο ενός 

ξέφωτου. Φαινόταν νάναι καµωµένος από κάποιο µαύρο πέτρωµα, 

που έµοιαζε µε βασάλτη, µα δεν ήταν. Η είσοδός του ήταν 

ορθάνοιχτη, και από µέσα ερχόταν το φως δαυλών. Το όλο χτίσµα 

έκανε ένα ρίγος να διαπεράσει το κορµί της Νύχτας. 

  Εκατέρωθεν της εισόδου στέκονταν δύο άντρες µε βαριές, 

µεταλλικές πανοπλίες, οι οποίες είχαν κλειστά κράνη, και έτσι δε 

φαίνονταν οι όψεις των πολεµιστών. Οι αρµατωσιές είχαν τρία 

καρφιά σε κάθε ώµο, το µεσαίο µεγαλύτερο απ’τα άλλα δύο. 

Πράσινοι µανδύες έπεφταν στις πλάτες τους, και έφεραν µακριά 

κονταροτσέκουρα, που είχαν ατσάλινες λεπίδες και στο κάτω µέρος. 

Στα αριστερά τους χέρια κρατούσαν µεγάλες ασπίδες, µε καρφιά. 

  Σίγουρα θα είναι επώδυνο να τα βάλει κανείς µ’αυτούς τους 

τύπους… συλλογίστηκε η Νύχτα, και επέστρεψε στους συντρόφους 

της. 

  «Τι είδες;» τη ρώτησε η Μάνζρα, που δεν είχε ακόµα πάρει την 

αιχµή της λεπίδας της από το λαιµό της Αλζάρα. 
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  «Έναν πύργο,» αποκρίθηκε η Νύχτα, «που δε µπορεί νάναι άλλος 

από τον Πύργο του Φιδιού.» 

  «Είναι ο Πύργος του Φιδιού,» τόνισε η Αλζάρα. 

  «Τότε, είναι καιρός να βάλουµε το σχέδιό µας εν δράσει,» 

συµπέρανε, λακωνικά, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, χτυπώντας την 

ιέρεια, ελαφριά, στα πλευρά, για να την κάνει να καταλάβει πως 

έπρεπε να κατεβεί απ’τ’άτι. 

  Εκείνη κατέβηκε και, έπειτα, ο άντρας που κάποτε αποκαλείτο 

Ράθµαλ. 

  Η Μάνζρα θηκάρωσε το σπαθί της και αφίππευσε κι εκείνη. Η 

Νύχτα πήρε σκοινί απ’το σάκο του αλόγου της. 

  «Άφησε το ξίφος σου εδώ,» είπε στην ξανθιά πολεµίστρια. 

  Η Μάνζρα πήγε να διαφωνήσει. 

  «Κάντο!» Η Νύχτα ήταν αµετάκλητη. «Ειδάλλως, κανείς δε θα 

πιστέψει πως είµαστε αιχµάλωτες.» 

  Η Μάνζρα αναστέναξε και άφησε το σπαθί στ’άτι της, το οποίο 

έδεσε σ’ένα δέντρο. 

  «Κάνα ξιφίδιο κράτα, όµως,» τόνισε η Νύχτα. 

  «∆ε σκόπευα ν’αφήσω όλα µου τα όπλα πίσω,» απάντησε η 

Μάνζρα, µε κάπως οξύ τόνο στη φωνή της. Έβαλε το ξιφίδιό της 

βαθιά µέσα στην τουνίκα της, ώστε να µη µπορεί κανείς να το βρει 

εύκολα. 

  Η Νύχτα έδρασε παροµοίως. Ύστερα, έδωσε το σχοινί στον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή που έδεσε τα χέρια αυτής και της ξανθιάς 

πολεµίστριας. 

  «Ακόµα δε µ’αρέσει και τόσο τούτο το σχέδιο…!» γρύλισε, κάτω 

απ’την ανάσα της, η Μάνζρα. 

  «Όµως είναι το µόνο που έχουµε, για την ώρα,» είπε ο Άνθρωπος-

Με-Μισή-Ψυχή. Φρόντισε τα άλογά τους να είναι καλά δεµένα σε 

δέντρα της ζούγκλας, κι άρχισε να τραβά τις δύο Σαραολνιανές 

γυναίκες απ’τα σχοινιά τους, βαδίζοντας, ενώ η Αλζάρα ερχόταν 

πλάι του. 
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  Πέρασαν τις πυκνές φυλλωσιές και βρέθηκαν στο ξέφωτο. Οι δύο 

πάνοπλοι φύλακες του Πύργου στράφηκαν προς το µέρος τους. Ο 

πρώην-Ράθµαλ µπορούσε να αισθανθεί τα µάτια τους καρφωµένα 

πάνω του, πίσω απ’τις προσωπίδες των κρανών τους. Αυτός κι η 

ιέρεια του Φιδιού τούς ζύγωσαν. 

  «Ζητώ πρόσβαση στον Πύργο,» είπε η τελευταία. «Είµαι η Αλζάρα, 

ιέρεια του Φιδιού, και φέρνω αιχµαλώτους.» 

  Οι φύλακες παραµέρισαν. 

  «Πέρασε, Αλζάρα,» είπε ο ένας, κλίνοντας, ελαφρώς, το 

κρανοφόρο κεφάλι του. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η ιέρεια µπήκαν σε έναν 

διάδροµο φωτιζόµενο από δάδες, οι οποίες ήταν κρεµασµένες δεξιά 

κι αριστερά στους τοίχους. 

  «Στα µπουντρούµια, τώρα, Αλζάρα,» πρόσταξε, ψιθυριστά, η 

Νύχτα. «Οδήγησέ µας στα µπουντρούµια.» 

  Η ιέρεια του Φιδιού ένευσε καταφατικά, µε το κεφάλι, και 

προχώρησε. Πέρασαν πλάι από διάφορα αψιδωτά ανοίγµατα και 

κλειστές, ξύλινες θύρες, ώσπου έφτασαν σε κάτι πέτρινες, 

φιδογυριστές σκάλες, οι οποίες ανέβαιναν και κατέβαιναν. Η 

Αλζάρα ξεκίνησε να τις κατεβαίνει, και οι υπόλοιποι την 

ακολούθησαν. 

  Επικρατούσε µια τροµακτική ησυχία στο µέρος, που έκανε τους 

τρεις Σαραολνιανούς να µην αισθάνονται καθόλου βολικά. Γιατί 

τόση ησυχία; ∆εν ήταν περίεργο; 

  Ιέρεια… αν ετοιµάζεις κάτι, θα πεθάνεις! συλλογίστηκε η Μάνζρα, 

στενεύοντας τα γαλανά της µάτια. 

  Καθώς κατέβαιναν, θόρυβοι άρχισαν να έρχονται στ’αφτιά τους. 

Κάποια µουρµουρητά, πρώτα·  ύστερα, µερικές ακατανόητες 

κραυγές. ∆εν ήξεραν αν ήταν λόγια –ή σε ποια γλώσσα ήταν–, 

πάντως, δε µπορούσαν να βγάλουν κανένα νόηµα. 

  Έφτασαν σε ένα µακρόστενο δωµάτιο, χτισµένο µε γκρίζες πέτρες. 

Η βρόµα της κλεισούρας εδώ κάτω ήταν το κάτι άλλο·  το ίδιο και η 
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υγρασία. Μια σιδεριά βρισκόταν αντίκρυ τους, εκατέρωθεν της 

οποίας στέκονταν δύο άντρες, ντυµένοι µε αλυσιδωτούς θώρακες και 

κράνη µε ραβδώσεις στην προσωπίδα. Στα χέρια κρατούσαν µεγάλα 

γιαταγάνια. Κι δυο τους ήταν υπερβολικά µυώδεις. 

  «Ζητώ πρόσβαση στα µπουντρούµια,» δήλωσε η Αλζάρα. 

«Ονοµάζοµαι Αλζάρα, ιέρεια του Φιδιού, και φέρνω αιχµάλωτες.» 

  «Έχεις ειδοποιήσει τον πρωθιερέα;» ρώτησε ο ένας άντρας. 

  «Θα τον ειδοποιήσω µετά, φρουρέ!» Ο τόνος της φωνής της 

Αλζάρα, ξαφνικά, έγινε φοβερά αλαζονικός, λες και ο πολεµιστής 

εµπρός της δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένα σκουλήκι. 

«Γνωρίζεις καλύτερα από µένα;» 

  «Φυσικά και όχι, Σεβασµιότατη…» απάντησε εκείνος, 

χαµηλώνοντας το βλέµµα. 

  «Άνοιξε τη σιδεριά, λοιπόν!» πρόσταξε η Αλζάρα. 

  Ο φύλακας τράβηξε έναν µοχλό που βρισκόταν στον τοίχο, και η 

σιδεριά άνοιξε, µ’ένα δυνατό, συρτό θόρυβο. Ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή, η ιέρεια και οι «αιχµάλωτές» τους µπήκαν, ενώ η 

είσοδος έκλεισε, πάλι, πίσω τους. 

  Τώρα, βρίσκονταν σ’ένα µακρύ διάδροµο, δεξιά κι αριστερά του 

οποίου ήταν κελιά, µε ανθρώπους µέσα. Η βρόµα εδώ δεν οφειλόταν 

µόνο στην κλεισούρα, αλλά και σε σωµατικές οσµές και σε 

ακαθαρσίες. 

  Μια γυναίκα αρπάχτηκε, απότοµα, απ’τα κάγκελα του κελιού της, 

φωνάζοντας στην Αλζάρα: «Καταραµένη, ιέρεια! Θα 

καταστραφείτε! Ο Πύργος σας θα πέσει! Θα καταστραφείτε! ∆ε θα 

θυσιάσετε άλλους!» Ήταν µελαχρινή, µε άλουστα, µπερδεµένα, 

µακριά µαλλιά, που έφταναν ως την πλάτη της. Από το βλέµµα της 

µπορούσε κανείς να κρίνει πως ήταν τρελή·  ή, τουλάχιστον, είχε 

τρελαθεί σε τούτο το µέρος. 

  «Ας βρούµε τον Άνεµο,» πρότεινε η Νύχτα, αγνοώντας τη 

φυλακισµένη. Αν και ήθελε να σώσει όλους τους ταλαιπωρηµένους 



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

725 

ανθρώπους που έβλεπε γύρω της, γνώριζε πολύ καλά πως κάτι τέτοιο 

ήταν ανέφικτο. 

  Η Αλζάρα προχώρησε, ακολουθούµενη από τους υπόλοιπους. 

∆ιέσχισαν κάµποσους διαδρόµους, µε κελιά δεξιά κι αριστερά –τα 

µπουντρούµια ήταν πολύ µεγάλα–, αλλά, τελικά, δεν βρήκαν τον 

τυχοδιώχτη φίλο τους. 

  Όχι, µα τα Πνεύµατα! συλλογίστηκε η Νύχτα. ∆ε µπορεί νάναι 

νεκρός…! ∆ε µπορεί να τον έχουν… θυσιάσει…! Όχι…! 

  «Πού είναι, Αλζάρα;» απαίτησε, στρεφόµενη στην ιέρεια. 

  «∆εν ξέρω,» απάντησε εκείνη. 

  «Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή…;» Η Νύχτα κοίταξε, απεγνωσµένα, 

τον πρώην-Ράθµαλ. 

  «Θα προσπαθήσω να τον εντοπίσω,» αποκρίθηκε αυτός. «Όµως δεν 

υπόσχοµαι τίποτα, γιατί δεν τον ήξερα για πολύ καιρό. Και, τον 

καιρό που τον ήξερα, δεν είχα ανακαλύψει και τόσο τις δυνάµεις 

µου. Οπότε, δεν γνωρίζω την αύρα του καλά. 

  »Πάντως, θα προσπαθήσω.» 

  Έβαλε τα χέρια στους κροτάφους του, αλλά η Μάνζρα τον διέκοψε 

απ’την αυτοσυγκέντρωσή του: 

  «Λύσε µας, πρώτα! Ποτέ δεν ξέρεις τι µπορεί να κάνει τούτη η 

φιδίσια ιέρεια, όσο δεν κοιτάς…» 

  Η Αλζάρα αναποδογύρισε τα µάτια, κουνώντας, συγχρόνως, το 

κεφάλι της και ξεφυσώντας. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έλυσε τη Νύχτα και τη Μάνζρα. 

Ύστερα, πίεσε, µε τα δάχτυλα, τους κροτάφους του –δεν ήξερε γιατί, 

αλλ’αυτό πάντα τον βοηθούσε ν’αυτοσυγκεντρωθεί. Έστειλε τις 

πνευµατικές του αισθήσεις όσο πιο µακριά µπορούσε, µέσα στον 

Πύργο του Φιδιού, αν και η ύλη δεν είχε καµια σηµασία, 

τώρα…………………………………………………………………... 

……………………………………………..Πρώτα, ένιωσε µια 

παρουσία που είχε ξανααισθανθεί όχι πολύ καιρό πριν: µια σκοτεινή, 
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ύπουλη παρουσία –ο φονιάς της Αίρεσης του Σκαραβαίου ήταν 

κοντά! Πολύ κοντά! 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δεν άφησε τούτο να τον 

παραπλανήσει –θα το σκεφτόταν µετά. Συνέχισε την πνευµατική του 

αναζήτηση, προσπαθώντας να έχει την εικόνα του Ανέµου όσο πιο 

καθαρή µπορούσε στο νου του……………………………………….. 

………………………………………………………………………... 

……………………………………! Και, κάπου ψηλά –µάλλον, σε 

κάποιο πάνω όροφο του Πύργου–, αισθάνθηκε µια µεγάλη 

συγκέντρωση πνεύµατος, σαν ορισµένοι άνθρωποι να επικέντρωναν 

τις πνευµατικές τους αισθήσεις σε κάτι –ή για να κάνουν κάτι. 

Κάποιου είδους τελετή, ίσως…; (Οι άνθρωποι της Ζίρκεφ –ιδιαίτερα 

τα µέλη των διάφορων αιρέσεων– έκαναν τελετές.) Πάντως, το 

σηµαντικό ήταν πως νόµιζε ότι ένιωσε και την παρουσία του 

Ανέµου, ανάµεσα στους υπόλοιπους –και ο Άνεµος ήταν το 

επίκεντρο της προσοχής. ∆εν υπήρχε άλλη εξήγηση… 

  «Θα τον θυσιάσουν!» πετάχτηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, 

ανοίγοντας, απότοµα, τα µάτια του. 

  «Τι!» έκανε η Νύχτα, γουρλώνοντας τα δικά της µάτια. 

  «Πρέπει να βιαστούµε!» τόνισε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Τον 

έχουν σε κάποιο όροφο του Πύργου, και θα τον θυσιάσουν –έτσι 

νοµίζω, τουλάχιστον.» 

  «Ποιος όροφος µπορεί νάναι αυτός, ιέρεια;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Ο… ο τρίτος,» αποκρίθηκε η Αλζάρα. «Εκεί, συνήθως, γίνονται οι 

θυσίες…» 

  «Τότε, φύγαµε!» Η Νύχτα άρχισε να τρέχει. 

  «Στάσου!» φώναξε πίσω της η Αλζάρα, ακολουθώντας την, µαζί µε 

τη Μάνζρα. «Οι φύλακες της σιδεριάς!» 

  «Και έχω κάτι ακόµα να σας πω,» πρόσθεσε ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή, που κι εκείνος ακολουθούσε. 

  Η Αλζάρα πρόλαβε τη Νύχτα και την άρπαξε απ’τον ώµο. «Είπα 

πως είστε κρατούµενες! ∆ε µπορώ να βγω, πάλι, µαζί σας!» 
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  «∆ε µε νοιάζει!» αντιγύρισε η Νύχτα. «Πες τους ν’ανοίξουν, και θα 

ορµήσουµε αµέσως, εντάξει;» 

  «Καλά…» συµφώνησε η Αλζάρα, γνέφοντας. «Άνθρωπε-Με-Μισή-

Ψυχή, έλα µαζί µου.» 

  Οι δυο τους προχώρησαν προς τη σιδεριά, ενώ η Νύχτα και η 

Μάνζρα κρύφτηκαν λίγο πιο πίσω, σε µια γωνία. 

  «Ανοίξτε,» πρόσταξε η ιέρεια. 

  Ο φύλακας τράβηξε τον µοχλό, και η είσοδος άνοιξε εµπρός τους, 

µε τον ίδιο µεταλλικό, συρτό θόρυβο. 

  «Νύχτα, Μάνζρα! Τώρα!» φώναξε η Αλζάρα, και οι δυο γυναίκες 

ήρθαν, τρέχοντας και µε ξιφίδια στα χέρια. 

  «Τι!» εξεπλάγη ο φρουρός, υψώνοντας το γιαταγάνι του, όπως κι ο 

σύντροφός του. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κοίταξε τον πρώτο στα µάτια, και ο 

άντρας πετάχτηκε πίσω, µε µια κραυγή και µε τα χέρια στο 

πρόσωπό, ενώ το λεπίδι του κουδούνιζε στο πάτωµα. 

  Η Αλζάρα σήκωσε το χέρι της, και το όπλο του άλλου έφυγε απ’τις 

γροθιές του, αφήνοντας τον µε µια έκπληκτη όψη. 

  Τότε, πετάχτηκε η Νύχτα, που του έµπηξε το ξιφίδιό της στο 

στοµάχι, σκοτώνοντάς τον επώδυνα. Η Μάνζρα κάρφωσε το δικό 

της λεπίδι στο λαιµό του φρουρού που είχε ζαλίσει ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή. 

  «Πάµε,» είπε, αµέσως, η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια, τρέχοντας 

προς τη σκάλα. 

  «Νύχτα –περίµενε!» φώναξε ο πρώην-Ράθµαλ, αλλά εκείνη δεν 

άκουσε, µέσα στη φούρια της. 

  Την ίδια στιγµή, φωνές αντηχούσαν από ένα πέρασµα στα δεξιά, 

και οπλισµένοι άντρες, µε γιαταγάνια, φάνηκαν νάρχονται. Χίµησαν, 

λυσσασµένα, πάνω στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, στη Μάνζρα και 

στην Αλζάρα, ενώ η Νύχτα είχε ήδη χαθεί απ’το πεδίο όρασής τους, 

ανεβαίνοντας τη σκάλα. 
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  «∆ιάολε!» µούγκρισε η ξανθιά πολεµίστρια, αποφεύγοντας µια 

µεγάλη, λυγιστή λάµα και µπήγοντας το ξιφίδιό της στα πλευρά του 

αντίµαχού της. 

  «Γιατί δεν περιµένει;…!» αναστέναξε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή, αποκρούοντας τρία γιαταγάνια, µε το σπαθί του. 

  Η Αλζάρα έκανε, µέσω των Πνευµάτων, δυο εχθρικά όπλα να 

χάσουν το στόχο τους. 

  Η Μάνζρα κλότσησε κάποιον στην κοιλιά και πήδησε από πάνω 

του, καθώς εκείνος σωριαζόταν στο δάπεδο. «Πάω να βοηθήσω τη 

Νύχτα!» φώναξε, περνώντας ανάµεσα από δύο άντρες. Απέφυγε τις 

κόψεις των γιαταγανιών τους και έτρεξε στη σκάλα, ανεβαίνοντας 

την. Κάποιοι την κυνήγησαν. 

   «∆εν είναι καλό να χωριστούµε!…» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή. Σπάθισε, σχίζοντας δυο κοιλιές και γεµίζοντας το πάτωµα µε 

δυο κουφάρια ακόµα. 

  «Πιάστε την προδοτική ιέρεια!» κραύγασε ένας, και οι Ζιρκεφιανοί 

πολεµιστές συγκεντρώθηκαν γύρω απ’την Αλζάρα. 

  Η πνευµατική µαγεία της γυναίκας δε µπορούσε ν’αποκρούσει όλα 

τους τα γιαταγάνια, και η ιέρεια δέχτηκε το πλατύ µέρος της λάµας 

ενός στο πλάι του κεφαλιού. Χρώµατα θόλωσαν την όρασή της, και 

έπεσε στα γόνατα, µε µια πονεµένη φωνή. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στράφηκε στο µέρος της, 

αποκεφαλίζοντας έναν εχθρό. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Νύχτα! Νύχτα! Περίµενε! Έρχοµαι να σε βοηθήσω!» φώναζε η 

Μάνζρα, ανεβαίνοντας τη σκάλα, µε γρήγορο τρεχαλητό. Πίσω της 

άκουγε τα βήµατα των αντρών µε τα γιαταγάνια. 

  ∆ιάολε! Ήταν ανάγκη νάχω κι αυτούς στο κατόπι µου; σκέφτηκε, 

οργισµένη. 
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  Σταµάτησε, και κλότσησε τον πρώτο που ερχόταν, µε δύναµη, στο 

πρόσωπο, στέλνοντάς τον πίσω, πάνω στον δεύτερο. 

Κουτρουβάλησαν, παίρνοντας κι άλλους µαζί τους. 

  Ύστερα, ένα γιαταγάνι έκανε ένα µακρύ σχίσιµο στη δεξιά κνήµη 

της πολεµίστριας, κουρελιάζοντας το παντελόνι της. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Νύχτα σταµάτησε, αιφνιδιασµένη και µ’ένα κρύο να τη διαπερνά 

απ’την κορφή µέχρι τα νύχια των ποδιών. 

  Εµπρός της στεκόταν ο φονιάς της Αίρεσης του Σκαραβαίου. Και 

τα δυο κοντόσπαθα στα χέρια του –τα οποία, όπως πάντα, βαστούσε 

ανάστροφα– ήταν µατοβαµµένα ως τη λαβή. 

  Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια ετοιµάστηκε να δεχτεί την επίθεσή 

του. ∆εν έπρεπε να πεθάνει τώρα. 

  Όχι τώρα! Ο Άνεµος µε χρειάζεται! 

  «Φύγε!» την προέτρεψε, µε σφυριχτή φωνή, ο δολοφόνος. 

«Έρχονται αιρετικοί του Φιδιού –τους ακούω.» 

  Η Νύχτα τον κοίταξε από πάνω ως κάτω, βλεφαρίζοντας. Τούτο 

την εξέπληττε περισσότερο απ’την ξαφνική του εµφάνιση. 

  «Μη µε κοιτάς, γυναίκα –φύγε!» πρόσταξε ο φονιάς. 

  Η Νύχτα δε χρειαζόταν άλλη παρότρυνση·  έτρεξε, ανεβαίνοντας τη 

σκάλα, όσο γρηγορότερα µπορούσε. 

  Έρχοµαι, Άνεµε! 

 

**  **  **  ** 

 

  Το σπαθί του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή διαπέρασε ένα στήθος. Ο 

άντρας έσκυψε κάτω από µια πλατιά λάµα γιαταγανιού και έσχισε 

την κοιλιά του χειριστή του όπλου. Κινείτο µε την ακρίβεια και την 

ταχύτητα ενός έµπειρου µαχητή –και τα χτυπήµατά του ήταν 

θανατηφόρα. 
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  Η Αλζάρα προσπάθησε να σηκωθεί απ’το έδαφος, αλλά κάποιος 

την κλότσησε στην κοιλιά, κάνοντας όλο τον αέρα να φύγει απ’τα 

πνευµόνια της. Η ιέρεια βόγκησε, µε γουρλωµένα µάτια. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή σταµάτησε το γιαταγάνι που 

κατέβαινε για να της κόψει τον κεφάλι, και ακρωτηρίασε τον άντρα 

που το βαστούσε. Εκείνος ούρλιαξε, µισοτρελαµένος απ’τον ξαφνικό 

πόνο. Όµως ο Σαραολνιανός τον έβγαλε απ’τη µιζέρια του, µε µια 

καλοζυγιασµένη σπαθιά στο στέρνο. 

  Στράφηκε κι απέκρουσε µια επίθεση απ’τα νώτα. Έσχισε την κοιλιά 

του ύπουλου εχθρού του, ενώ καρατόµησε έναν άλλο, που του 

χίµησε απ’τα πλάγια. 

  Έπειτα, βοήθησε την Αλζάρα να σηκωθεί όρθια, δίνοντάς της το 

χέρι του. «Είσαι καλά;» 

  «…ναι…» απάντησε, ξέπνοη, εκείνη. «…∆εν είναι τίποτα… 

σπουδαίο… Απλά… δεν έχω συνηθίσει… να µε κλοτσάνε…» 

  «Μετά από δυο-τρεις φορές, θα το συνηθίσεις,» αποκρίθηκε ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, και η πρώην, πλέον, ιέρεια του Φιδιού 

δεν ήξερε αν αστειευόταν ή όχι, γιατί δεν υπήρχε χαµόγελο στο 

πρόσωπό του. Την τράβηξε απ’τον καρπό, κατευθυνόµενος προς τη 

σκάλα. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Μάνζρα έσφιξε τα δόντια της απ’τον τσουχτερό πόνο. «Σκυλιά!» 

γρύλισε, και επιχείρησε να κλοτσήσει στο κεφάλι τον άντρα που την 

είχε τραυµατίσει στην κνήµη. 

  Εκείνος της άρπαξε τον αστράγαλο και την τράβηξε κάτω. Η ράχη 

της χτύπησε επώδυνα στα σκαλιά. Το γιαταγάνι του εχθρού της 

υψώθηκε. Η Μάνζρα, όµως, αποδείχτηκε ταχύτερη, και του 

κάρφωσε το ξιφίδιό της στην κοιλιά. Παραµέρισε, για να µη 

σωριαστεί το κουφάρι επάνω της, µα δεν πρόφτασε, και έπεσε στο 
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δεξί της πόδι –το τραυµατισµένο–, κολλώντας το πάνω στο χείλος 

ενός σκαλοπατιού. 

  Η πολεµίστρια ξανάσφιξε τα δόντια της, µουγκρίζοντας. 

  ∆ύο οπλισµένοι άντρες ήρθαν να την τεµαχίσουν, µε τα µεγάλα 

τους γιαταγάνια. Εκείνη, εκτοξεύοντας το ξιφίδιό της, πέτυχε τον 

έναν στο στήθος. Ο άλλος όρµησε, µε τ’όπλο του έτοιµο, και– 

  –ένας στρόβιλος θανάτου έπεσε πάνω του! Το κεφάλι έφυγε 

απ’τους ώµους του, και τα εντόσθιά του χύθηκαν στη σκάλα. 

  Η Μάνζρα έχασκε, κοιτώντας την ταχύτητα µε την οποία κινείτο ο 

δολοφόνος της Αίρεσης του Σκαραβαίου. Γρήγορα, τράβηξε το πόδι 

της, ελευθερώνοντάς το απ’το κουφάρι του νεκρού άντρα. Αν ήταν 

να πεθάνει από τούτο το φονιά, τουλάχιστον, θα πέθαινε 

πολεµώντας! 

  Εκείνος, όµως, της είπε, δίχως να στραφεί στο µέρος της: «Φύγε, 

κοπελιά!» 

  Τρεις άντρες µε γιαταγάνια εφόρµησαν καταπάνω του. Απέκρουσε 

τις λεπίδες τους επιδέξια, µε τα κοντόσπαθά του, και κάρφωσε το 

ένα στο πλάι του κεφαλιού του ενός εχθρού, ενόσω το δεύτερο 

χωνόταν στο στήθος του άλλου. Ο τρίτος αντίµαχος έκανε να 

πισωπατήσει, σκόνταψε και θα κουτρουβαλούσε στη σκάλα, όταν 

µια λάµα του φονιά τού πήρε το κεφάλι! 

  Ο αιρετικός του Σκαραβαίου στράφηκε στη Μάνζρα. «Τι 

περιµένεις; Νάρθουν κι άλλοι;» 

  «Γιατί;» είπε, απλά, εκείνη·  η απορία ήταν έκδηλη στη φωνή της. 

Τόσο καιρό τους κυνηγούσε σαν αιµοδιψής λύκος και, τώρα, 

ξαφνικά, είχε αποφασίσει να την βοηθήσει; 

  «Οι εχθροί του Φιδιού είναι δικοί µου φίλοι,» απάντησε ο 

σκοτεινός άντρας, δίχως να βλεφαρίσει. «Πήγαινε τώρα!» 

  Η Μάνζρα έτρεξε, ανεβαίνοντας τη σκάλα. Έπρεπε να βρει τη 

Νύχτα, πριν έκανε τίποτα παράτολµο. 

 

**  **  **  ** 
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  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η Αλζάρα έπεσαν πάνω στον 

δολοφόνο της Αίρεσης του Σκαραβαίου, µερικά δευτερόλεπτα 

αφότου είχε φύγει η Μάνζρα. Η πρώην-ιέρεια αναφώνησε, βάζοντας 

το χέρι µπροστά στο στήθος της. 

  «∆ιαισθάνθηκα την παρουσία σου,» είπε ο Σαραολνιανός άντρας. 

«Πού είναι η Μάνζρα και η Νύχτα;» Φοβόταν µην τις είχε σκοτώσει. 

  «Στον κόσµο των ζωντανών, αν εννοείς τις δύο κυρίες που µόλις 

πέρασαν,» αποκρίθηκε ο φονιάς. «Μου φάνηκε πως βιάζονταν.» 

  «Είσαι, ξαφνικά, µαζί µας;» απόρησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Είστε εχθροί της Αίρεσης του Φιδιού·  αυτό µου φτάνει,» δήλωσε 

ο φονιάς. 

  «Τότε έλα –έχουµε λίγο χρόνο,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, 

και έτρεξε. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Νύχτα ανέβηκε στον πρώτο όροφο του Πύργου του Φιδιού, µέσω 

της σπειροειδούς σκάλας που περνούσε –απ’ό,τι υπέθετε η 

τυχοδιώχτρια– από το κέντρο του χτίσµατος. Εδώ αντίκρισε έναν 

πλατύ διάδροµο, γεµάτο πόρτες από ξύλο της ζούγκλας, που εκείνη 

δεν αναγνώριζε. Όµως δεν ήταν τούτος ο προορισµός της. 

  Πρέπει να φτάσω στον τρίτο όροφο!  

  Βρέθηκε, µέσα σε δευτερόλεπτα, στον δεύτερο, λαχανιασµένη. Στο 

χέρι της κρατούσε σφικτά το ξιφίδιό της. Κι εδώ ένας παροµοίως 

διάδροµος υπήρχε, µε παρόµοιες πόρτες –αλλά και ορισµένοι 

φρουροί, µε µεγάλα γιαταγάνια. 

  «Σταµάτα!» της φώναξε ένας. 

  Η Νύχτα τον αγνόησε. 

  Άνεµε, µην πεθάνεις! 

  «Σταµάτα, καταραµένη σκύλα!» 
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  Άκουσε βήµατα πίσω της. Αλλά δε θα γύριζε να πολεµήσει. 

Μπορεί, από στιγµή σε στιγµή, κάποια λεπίδα να µπηγόταν στο 

στήθος του Ανέµου. 

  Τρίτος όροφος! 

  Μια πόρτα από έβενο (;), και δυο φύλακες εµπρός της, ντυµένοι µε 

αλυσιδωτές αρµατωσιές και φέροντες κονταροτσέκουρα. Η Νύχτα 

εκτόξευσε το ξιφίδιό της, πετυχαίνοντας τον έναν, µε ακρίβεια, στο 

λαιµό και σκοτώνοντάς τον. 

  Ο άλλος, γρυλίζοντας, της χίµησε. Το µεγάλο όπλο του διέγραψε 

µια επικίνδυνη, θανατηφόρα τροχιά εµπρός του, σηµαδεύοντας τα 

πόδια της. Η τυχοδιώχτρια πήδησε πάνω απ’τη λεπίδα, µαζεύοντας 

ψηλά τα γόνατά της. Στη συνέχεια, έπεσε πάνω του, σα λυσσασµένη 

αγριόγατα, µπήγοντας τα νύχια της στα µάτια του! 

  «Ααααργκχ!…» κραύγασε ο άντρας, καθώς σωριαζόταν στο 

έδαφος, ανάσκελά. 

  Η Νύχτα τον κοπάνησε, δυνατά, µε τη γροθιά της. Πέρασε πάνω 

απ’το αναισθητοποιηµένο του σώµα, και άπλωσε το χέρι της 

ν’ανοίξει την πόρτα, αφού τράβηξε το ξιφίδιό της απ’το λαιµό του 

νεκρού. 

  «Σταµάτα!» Ένας απ’αυτούς που την ακολουθούσαν είχε ανεβεί, 

αλλά η τυχοδιώχτρια άκουγε και ήχους µάχης από κάτω, καθώς και 

τη φωνή της Μάνζρα: 

  «Κάντε δρόµο βροµόσκυλα!» 

  Η Νύχτα απέφυγε το γιαταγάνι του άντρα, και τον κάρφωσε, µε το 

ξιφίδιό της, στην κοιλιά, διαπερνώντας τον αλυσιδωτό του θώρακα. 

Εκείνος βόγκησε και έπεσε, µε την πλάτη, στο δάπεδο. 

  Η κορακοµάλλα γυναίκα άνοιξε την πόρτα.  

  Μπροστά της αποκαλύφθηκε ένα πελώριο, στρογγυλό δωµάτιο, στη 

µέση του οποίου υπήρχε µια ογκώδης κολόνα, από µαύρη πέτρα. 

Πάνω στην κολόνα ήταν δεµένος, µε το στέρνο προς τα έξω, ένας 

αθλητικός, µελαχρινός άντρας, γυµνός, εκτός από µια περισκελίδα. 

Χοντρές αλυσίδες κρατούσαν τα χέρια και τα πόδια του 
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ακινητοποιηµένα. Μπροστά του στεκόταν µια γυναίκα. Φορούσε ένα 

ηµιδιαφανές, πράσινο πέπλο, στολισµένο µε χρυσάφι. Στο κεφάλι 

της είχε έναν φερετζέ, ίδιου χρώµατος και επίσης διαφανή·  από µέσα 

φαίνονταν τα µακριά, σγουρά, µαύρα µαλλιά της. Τα µάτια της ήταν 

σκοτεινά και στενά·  τα χείλη της γεµάτα και κατακόκκινα·  το 

πρόσωπό της σκληρό και αλύγιστο. Στους καρπούς της κρέµονταν 

βραχιόλια·  τα δάχτυλά της ήταν γεµάτα δαχτυλίδια. Άλειφε τον 

άντρα µε ένα παράξενο, µοβ µίγµα. Γύρω απ’αυτήν κι εκείνον 

στέκονταν ιερείς και ιέρειες, ντυµένοι µε πράσινα πέπλα επίσης, 

αλλά όχι ηµιδιαφανή, ούτε στολισµένα µε χρυσάφι. 

  «Άνεµε!» Η φωνή τούς έκανε όλους να στραφούν. 

  Τα µάτια του άντρα γούρλωσαν. «Νύχτα!…» 

  «Πώς τολµάς, γυναίκα;» φώναξε η ιέρεια που τον άλειφε µε το µοβ 

µίγµα, η οποία, µάλλον, ήταν η Αρχιέρεια Σαντέ’ενθιν, που είχε 

αναφέρει η Αλζάρα –η τυχοδιώχτρια ήταν σχεδόν σίγουρη. 

  «Τελείωσε η θυσία για σήµερα!» σφύριξε η Νύχτα, και χίµησε 

καταπάνω της, µε το ξιφίδιό της υψωµένο. 

  Ξάφνου –µια ακατονόµαστη δύναµη άρπαξε το κορµί της και το 

σήκωσε πάνω απ’το έδαφος, αφήνοντάς το να παλεύει µε τον αέρα. 

  «ΠΩΣ ΤΟΛΜΑΣ, ΓΥΝΑΙΚΑ;» Η φωνή της Αρχιέρειας αντήχησε 

εξώκοσµα µέσα στο µεγάλο, στρογγυλό δωµάτιο. 

  «Όοοχιιι!» κραύγασε η Νύχτα, παλεύοντας, µάταια, µε την δύναµη 

που την κρατούσε. 

  «Σαντέ’ενθιν!» γρύλισε ο Άνεµος, τραβώντας τις αλυσίδες του. 

«Ελευθέρωσέ την!» 

  «Από την πρώτη στιγµή, ήσουν αναιδής, σκλάβε!» αντιγύρισε η 

Αρχιέρεια. Κοίταξε το πάτωµα και, ως δια µαγείας, το έδαφος άνοιξε 

γύρω απ’τη χοντρή κολόνα. «Τάισε, τώρα, τα φίδια! Α-χα-χα-χα-χα-

χα-χα!» 

  Ο Άνεµος άρχισε να κυλάει –να κυλάει προς τα κάτω –προς τα 

ερπετά που µπορούσε να δει να σέρνονται µες στο λάκκο. 

Προσπάθησε να κρατηθεί πάνω στον κίονα, αγκαλιάζοντας τον, µε 
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τα χέρια και τα πόδια, ενώ κολλούσε την πλάτη του στη µαύρη 

πέτρα. 

  Η Νύχτα πάλευε. «Αναθεµατισµένη σκύλα! 

  »Άνεµε, κρατήσου!» 

  «Όχι –λέω να αφεθώ!» αποκρίθηκε εκείνος, και η τυχοδιώχτρια 

απόρησε πού βρήκε την όρεξη για αστείο, µια τέτοια ώρα. Πάντα η 

αίσθηση του χιούµορ του ήταν χάλια! 

  «Πολύ καλή ιδέα, σκλάβε!» σφύριξε η Σαντέ’ενθιν, και ο Άνεµος 

ένιωσε µια πνευµατική δύναµη να τον σπρώχνει προς τα κάτω, ενώ 

εκείνου οι µύες σφίγγονταν, για να κρατηθεί πάνω στην κολόνα. 

  «Άνεµεεεε!» ούρλιαξε η Νύχτα. 

  Ύστερα, ένιωσε τη δύναµη που την κρατούσε να την αφήνει, 

ξαφνικά, και τα πόδια της πάτησαν στο έδαφος. Τα µάτια της 

γυάλισαν, δολοφονικά. 

  Στην είσοδο του δωµατίου στέκονταν ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, 

η Αλζάρα, ο δολοφόνος της Αίρεσης του Σκαραβαίου και η Μάνζρα. 

Ο πρώτος είχε διασκορπίσει την πνευµατική ισχύ των ιερέων, 

ελευθερώνοντας την κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια. 

  Η ξανθιά πολεµίστρια όρµησε καταπάνω στους ιερείς και τις 

ιέρειες, µε µια πολεµική κραυγή του Σαραόλν. Το γιαταγάνι που είχε 

αρπάξει από τους φύλακες του Πύργου ξέσχισε µια κοιλιά. 

  «Τι σηµαίνει αυτό;» ούρλιαξε η Σαντέ’ενθιν. «Πού είν’οι φρουροί 

µου;» 

  «Στον Πνευµατικό Κόσµο, σκύλα!» φώναξε η Νύχτα, χιµώντας 

καταπάνω της. 

  «ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΡρρρρρρ!» Η Σαντέ’ενθιν άνοιξε τα χέρια, 

διάπλατα, και η τυχοδιώχτρια εκτοξεύτηκε στην άλλη άκρη του 

χώρου, κοπανώντας την πλάτη της στον τοίχο. 

  Ο Άνεµος ένιωσε τη δύναµη που τον έσπρωχνε προς τα κάτω να 

τον αφήνει, αλλά δε χαλάρωσε καθόλου τη λαβή του πάνω στην 

κολόνα·  δεν είχε καµια επιθυµία να γνωρίσει τα φίδια του λάκκου. 
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  Ορισµένοι ιερείς και ιέρειες συντόνισαν τις πνευµατικές τους 

ικανότητες, για να επιτεθούν στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. Και η 

επίθεσή τους ήταν άγρια. Όχι, όµως, αρκετή για να λυγίσει την 

αχαλίνωτη ψυχική δύναµη εκείνου. Αντεπιτέθηκε, µε τη βοήθεια της 

Αλζάρα, και ουρλιαχτά και κραυγές πόνου αντήχησαν, καθώς τα 

µυαλά των αντιπάλων τους ανατινάσσονταν, κι αυτοί έπεφταν, σαν 

κουρέλια, στα γόνατα, ή χτυπιόνταν από πόνο στο πάτωµα. 

  Εν τω µεταξύ, η Μάνζρα περνούσε ανάµεσά τους, µαζί µε τον 

φονιά της Αίρεσης του Σκαραβαίου, κόβοντας κεφάλια και µέλη, και 

σκοτώνοντας αλύπητα, προτού προλάβουν οι εχθροί να βλάψουν 

εκείνη, ή το σύντροφό της, µε τις µαγικές τους δυνάµεις. 

  «ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ!» Η 

Σαντέ’ενθιν στράφηκε στον δολοφόνο και τον άδραξε, σηκώνοντας 

τον πάνω απ’το έδαφος, επικαλούµενη τα Πνεύµατα. Εκείνος ένιωσε 

τα κόκαλα να τραντάζονται εντός του, σα να ήθελαν να ξεσχίσουν τη 

σάρκα του και να πεταχτούν έξω·  ή –ήθελαν να ξεσχίσουν τη σάρκα 

του και να πεταχτούν έξω! 

  «Είσαι η τελευταία!» Η Μάνζρα χίµησε προς την Αρχιέρεια. 

Εκείνη ύψωσε το χέρι της, και το λεπίδι της πολεµίστριας έφυγε 

απ’τη γροθιά της, για να διαπεράσει τον δεξή της ώµο. 

  «Αααααα!…» κραύγασε εκείνη, πέφτοντας στα γόνατα. 

  «Α-χα-χα-χα-χα-χα!» γέλασε η γυναίκα µε το πράσινο πέπλο, 

βλέποντας αίµα ν’αρχίζει να πετάγεται απ’το σώµα του φονιά. Τότε, 

όµως, έχασε τον έλεγχο επάνω του. 

  Γύρισε και αντίκρισε, µε στενεµένα µάτια, τον Άνθρωπο-Με-Μισή-

Ψυχή.  

  «Αντιµετώπισε εµένα, Σαντέ’ενθιν!» 

  Ο δολοφόνος έπεσε στο δάπεδο, αιµόφυρτος. 

  Η Νύχτα, που κατάφερε να σηκωθεί όρθια, παρά τον πόνο στη 

ράχη της, ζύγωσε τη Μάνζρα, και τράβηξε τη λεπίδα έξω απ’τον 

ώµο της ξανθιάς πολεµίστριας. Εκείνη έβγαλε µια δυνατή κραυγή 

πόνου. 
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  «Αυτή η σκύλα!…» έκανε, ξέπνοη. 

  Η Σαντέ’ενθιν άδραξε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή και τον 

σήκωσε πάνω απ’το έδαφος. Επιχείρησε να τον κοπανήσει πολλές 

φορές στο ταβάνι, για να του τσακίσει τα κόκαλα, αλλά εκείνος της 

αντιστάθηκε, παραµένοντας εκεί όπου ήταν –όµως αισθανόταν να 

χάνει τη µάχη. 

  «Τρέξτε!» προέτρεψε τους συντρόφους του. «Φύγετε!» 

  Η Νύχτα πήρε το γιαταγάνι της Μάνζρα και έσπασε, µε µια δυνατή 

σπαθιά, τα δεσµά των χεριών του Ανέµου. 

  Η ξανθιά Σαραολνιανή πολεµίστρια γονάτισε πλάι στον φονιά της 

Αίρεσης του Σκαραβαίου. «Έλα!» είπε, προσπαθώντας να τον 

βοηθήσει να σηκωθεί. 

  «Όχι… Άσε µε…» έκανε εκείνος, αγκοµαχώντας απ’τον φρικτό 

πόνο. «Θα πεθάνω…» 

  «Μας βοήθησες·  τώρα, θα σε βοηθήσουµε εµείς!» Η Μάνζρα 

επιχείρησε να τον τραβήξει όρθιο, αλλά τον άφησε, ξαφνικά, καθώς 

µια σουβλιά απ’τον τραυµατισµένο της ώµο διαπέρασε όλο της το 

κορµί. 

  «Θα σε λιώσω!» γρύλισε η Σαντέ’ενθιν, υψώνοντας τον Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή, αργά, προς το ταβάνι. Κανονικά, ήθελε να τον 

ανεβάσει γρήγορα και βίαια, αλλά εκείνος κατάφερνε να προβάλει 

αντίσταση. 

  Η Αλζάρα επιχείρησε να του προσφέρει κάποια βοήθεια, µε τις 

περιορισµένες πνευµατικές της δυνάµεις, αλλά ανακάλυψε πως η 

συµβολή της µετρούσε τόσο όσο το φύσηµα µιας γυναίκας ενάντια 

στον µανιασµένο άνεµο. 

  Μ’άλλες δυο σπαθιές, η Νύχτα θρυµµάτισε τα δεσµά που 

κρατούσαν τα πόδια του Ανέµου πάνω στην κολόνα, και ο 

µελαχρινός τυχοδιώχτης πήδησε δίπλα της, περνώντας το λάκκο των 

φιδιών. 

  Η γυναίκα τον αγκάλισε, σφιχτά. «Είσαι ζωντανός!… ∆όξα τοις 

Πνεύµασι!…» 
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  «Άσε µε, κοπελιά…» ψέλλισε ο φονιάς της Αίρεσης του 

Σκαραβαίου. «Όποιος πολεµά, πεθαίνει… Είναι τιµή να πεθαίνει στο 

πεδίο της µάχης, πολεµώντας µισητούς εχθρούς… Σκότωσέ τη, για 

χάρη µου…» 

  Η Μάνζρα σήκωσε τα δύο κοντόσπαθα του άντρα, και το βλέµµα 

της καρφώθηκε στη Σαντέ’ενθιν, που έµοιαζε αυτοσυγκεντρωµένη, 

καθώς ύψωνε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Σαραόλν! Σαραόλν! Για τη δόξα του Βασιλείου!» Όρµησε 

καταπάνω στην Αρχιέρεια, κραδαίνοντας θανατηφόρα τις λεπίδες 

της –σχεδόν τόσο θανατηφόρα όσο κι ο φονιάς (παρατηρούσε πως τα 

όπλα ήταν ειδικά καµωµένα, έτσι ώστε νάναι ελαφριά και γρήγορα). 

  Οι λεπίδες κοπάνησαν πάνω σε ένα αόρατο τείχος. Η Σαντέ’ενθιν 

ύψωσε το αριστερό της χέρι και η Μάνζρα τινάχτηκε προς το λάκκο 

των φιδιών. ∆εν πρόλαβε να πιαστεί και βρέθηκε ανάµεσα στα 

σερνόµενα ερπετά. Το ουρλιαχτό της –περισσότερο από οργή, παρά 

από τρόµο– σκέπασε όλους τους άλλους θορύβους στο δωµάτιο. 

  Καθώς η Αρχιέρεια σπατάλησε κάποιες απ’τις δυνάµεις της, για να 

αντιµετωπίσει την ξανθιά πολεµίστρια, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

κατάφερε να πατήσει, πάλι, στο έδαφος. Αυτοσυγκεντρώνοντας όσο 

περισσότερο µπορούσε τον εαυτό του, πρόσταξε τα Πνεύµατα 

(Υπακούστε µε! Υπακούστε!) να επιτεθούν –να χτυπήσουν τη 

Σαντέ’ενθιν. 

  Εκείνη πισωπάτησε, λες και κάποιος την είχε χαστούκισε. Ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, γρήγορα, πέρασε, ξανά, στην επίθεση, 

όσο η άµυνά της ήταν πεσµένη. Την έκανε να παραπατήσει και να 

πέσει. Ύστερα, όµως, η άµυνά της ήταν, πάλι, ισχυρή και του 

αντιστάθηκε εύκολα, καθώς σηκωνόταν όρθια. 

  Αλλά ήταν κουρασµένη, και οι αντίµαχοί της πολλοί. Στράφηκε 

στα δεξιά, όπου ήξερε πως υπήρχε δρόµος διαφυγής, και έτρεξε, 

παραµερίζοντας ένα πράσινο παραπέτασµα. 
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  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή αγκοµαχούσε από την εξάντληση. Οι 

δυνάµεις που είχαν διαπεράσει το κορµί και το νου του τον είχαν 

κάνει κουρέλι. 

  «Μάνζρα!» Η Νύχτα γονάτισε δίπλα στο λάκκο και άπλωσε το χέρι 

της. 

  Η ξανθιά πολεµίστρια άπλωσε το δικό της χέρι, δίχως να κινείται 

καθόλου, για να µην προκαλεί τα φίδια να την τσιµπήσουν (σίγουρα, 

πολλά απ’αυτά ήταν δηλητηριώδη). 

  Οι άκρες των δαχτύλων τους συναντήθηκαν, αλλά τίποτα 

περισσότερο. 

  «Εµένα µε φτάνεις, Μάνζρα;» Και ο Άνεµος προσπάθησε να την 

πιάσει. Εκείνου το χέρι ήταν πιο µακρύ, και άρπαξε τον καρπό της 

ξανθιάς Σαραολνιανής, τραβώντας την επάνω. 

  Ένα φίδι είχε µείνει τυλιγµένο στον αστράγαλό της, και η Νύχτα το 

έπιασε, µε προσοχή, και το πέταξε, πάλι, µέσα στο λάκκο. 

  «Πώς είσαι;» ρώτησε η Αλζάρα τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, 

βάζοντας το µπράτσο του στους ώµους της. 

  «Έχω δει και καλύτερες µέρες,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Να φύγουµε!» είπε η Νύχτα. 

  «Θέλω αυτή τη σκύλα, την Αρχιέρεια!» γρύλισε η Μάνζρα, 

κρατώντας τον τραυµατισµένο της ώµο, που πολύ φοβόταν πως ήταν 

σε άσχηµη κατάσταση. 

  «Κι εγώ!» συµφώνησε ο Άνεµος, παίρνοντας το ένα κοντόσπαθο 

του φονιά, που βρισκόταν στο πάτωµα –το άλλο ήταν στο λάκκο των 

φιδιών. 

  Έτρεξαν, παραµερίζοντας το παραπέτασµα που είχε παραµερίσει 

και η Σαντέ’ενθιν, προτού προλάβει η Νύχτα να διαφωνήσει µαζί 

τους. 

  «Άνεµε –θα σε σκοτώσω!» φώναξε η τυχοδιώχτρια πίσω τους, 

καθώς τους ακολουθούσε. 

  «Πού στην Έρηµο πάνε;» έκανε η Αλζάρα. «Φεύγουµε εµείς;» 
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  «Όχι,» διαφώνησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «∆ε µπορώ να 

τους αφήσω!» Και τους κυνήγησε, όσο γρηγορότερα γινόταν, 

εξαντληµένος καθώς ήταν. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Σαντέ’ενθιν άνοιξε την πόρτα του υπνοδωµατίου της, βιαστικά. 

(∆ίχως να σκέφτεται είχε αφήσει ένα µονοπάτι από ανοιχτές πόρτες 

πίσω της.) Αγνοώντας όλα τα άλλα αντικείµενα στον χώρο, στάθηκε 

αντίκρυ σ’έναν µεγάλο, χρυσοποίκιλτο καθρέφτη, που κρεµόταν 

στον τοίχο. 

  Άρχισε να κινεί τα χέρια της µπροστά απ’το κρύσταλλό του και να 

ψιθυρίζει µυστικιστικά λόγια. Κάτι γυάλισε µέσα στο κάτοπτρο, 

διάφορα χρώµατα –κίτρινο, κόκκινο, µοβ, πράσινο, θαλασσί… 

  Άκουσε βήµατα –τρεχαλητό. 

  ∆εν πρέπει να µε προλάβουν! Είµαι πολύ εξαντληµένη, σκέφτηκε η 

Αρχιέρεια του Φιδιού. Αυτός ο καταραµένος Ελεγκτής Πνευµάτων –

ήταν ισχυρός. Με κούρασε. 

  Συνέχισε να υφαίνει τα µάγια της, δίχως να σταµατά καθόλου. Τα 

χρώµατα δυνάµωναν µέσα στον καθρέφτη. ∆εν αργούσε τώρα… 

  «Σαντέ’ενθιν!» 

  Η φωνή του καταραµένου σκλάβου. 

  Η πολύχρωµη ακτινοβολία είχε απλωθεί στο δωµάτιο, όταν ο 

Άνεµος και η Μάνζρα µπήκαν, και αναγκάστηκαν να σκιάσουν, για 

λίγο, τα µάτια τους, µε το χέρι. Αντίκρισαν τη Σαντέ’ενθιν να βουτά 

µέσα σ’ένα… παράθυρο, απ’το οποίο ξεχύνονταν τα χρώµατα. 

  Η Νύχτα, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η Αλζάρα ήρθαν πίσω 

τους, καθώς εκείνοι στέκονταν αµήχανα, µην ξέροντας πώς να 

δράσουν. 

  «Πήδησε εκεί µέσα.» Ο Άνεµος έδειξε. «Τι να κάνουµε; Πρέπει να 

πήγε κάπου αλλού. Ν’ακολουθήσουµε;» 
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  «Όχι!» πετάχτηκε η Νύχτα, µπήγοντας τα δάχτυλά της στον ώµο 

του. «Άνεµε, δεν ξέρεις σε τι µέρος θα βρεθείς!» 

  «Ας µπει ένας να δει,» πρότεινε ο µαυροµάλλης τυχοδιώχτης. 

«Εγώ, ας πούµε.» 

  «Γιατί εσύ;» απαίτησε η Νύχτα. 

  «Γιατί είµαι ο λιγότερο ταλαιπωρηµένος, τούτη τη στιγµή,» 

εξήγησε εκείνος. «Θα ρίξω µονάχα µια µατιά, και θα επιστρέψω.» 

  «Θα µπορεί να επιστρέψει, Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή;» ρώτησε η 

Νύχτα. 

  «∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε, ειλικρινά, εκείνος. 

  «Μάλλον, θα µπορεί.» Ήταν η Αλζάρα που µίλησε. «Μέσω αυτού 

του καθρέφτη, η Αρχιέρεια επικοινωνούσε µε τον Πόνκιµ, τον 

σύµµαχό µας στο Σαραόλν.» 

  «∆ηλαδή, τούτο το… παράθυρο µπορεί να βγάζει στο βασιλικό 

παλάτι της Μάρβαθ;» συνοφρυώθηκε η Μάνζρα. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21ο 

Πολύχρωµη ακτινοβολία 
 

 

 Χόλκραδ καθόταν στο κρεβάτι του Πόνκιµ, αγγίζοντας, πού 

και πού, µε τα δάχτυλά της, το δαιµονικό φυλαχτό του… 

γιου της που κρεµόταν πάνω στα στήθη της. Πώς µπορούσε 

να ξεφύγει από την παγίδα του; ∆ε µπορούσε… 

  Τα µάτια του Τράνθλας, ο οποίος καθόταν αντίκρυ της, στο 

γραφείο, έπεφταν πάνω της και, ύστερα, αποµακρύνονταν, ξαφνικά, 

προτού αρχίσουν να την παρατηρούν, πάλι, όταν εκείνη δεν τον 

κοίταζε. Η µάγισσα τού φαινόταν σαν ένα άγριο θηρίο που είχε 

καταφέρει ο αφέντης του να φυλακίσει. Του είχε µιλήσει για το ποια 

H
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ήταν και ποιες οι δυνάµεις της. Επίσης, του είχε πει πως η 

πνευµατική της µαγεία ήταν άχρηστη όσο το δαιµονικό φυλαχτό 

βρισκόταν στο λαιµό της –και η ίδια, για κάποιο λόγο, άγνωστο στον 

Αργκανθικιανό άντρα, δε µπορούσε να το ξεφορτωθεί. Εκείνος 

βρισκόταν εδώ, υποτίθεται, για να της κάνει παρέα, όµως, µάλλον, ο 

αφέντης επιθυµούσε να την προσέχει, διότι η Χόλκραδ δεν έµοιαζε 

να θέλει και τόσο την παρέα του·  δεν του µιλούσε καθόλου, αφότου 

τον είχε ρωτήσει ποιος ήταν και ο Τράνθλας είχε αρνηθεί να της 

πει… 

  Ο καθρέφτης του δωµατίου άρχισε να πετά µια πολύχρωµη 

ακτινοβολία. Τα µάτια του πρώην-συµβούλου του Βένγκριλ 

γούρλωσαν, και η µάγισσα πετάχτηκε όρθια, ξαφνιασµένη. 

  Η ακτινοβολία δυνάµωσε, λούζοντας όλο το δωµάτιο µε ποικίλα 

χρώµατα. 

  «Τι είν’αυτό;…» ψέλλισε ο Τράνθλας, κάνοντας πίσω, φοβούµενος 

πως το αλλόκοτο φως θα τον έβλαπτε. 

  Η Χόλκραδ, όµως, στάθηκε δίχως να σαλεύει, περιµένοντας·  αλλά, 

από τη στάση που είχε πάρει, έµοιαζε νάναι έτοιµη για όλα. 

  Μια γυναίκα πετάχτηκε µέσα απ’τον καθρέφτη (!). Ήταν 

µελαχρινή, και ντυµένη µ’ένα πράσινο ηµιδιαφανές πέπλο, ενώ 

φορούσε πολλά κοσµήµατα πάνω της, και ιδρώτας την έλουζε. 

  Η Σαντέ’ενθιν κοίταξε έκπληκτη τη Χόλκραδ, κάνοντας στο πλάι. 

Έπειτα, το βλέµµα της έπεσε στον Τράνθλας που την παρατηρούσε 

καλά-καλά (τα ρούχα της έκρυβαν λίγα). 

  «Πού είµαι;» έκανε η Αρχιέρεια του Φιδιού. «Ποιοι είστε εσείς; 

Πού είναι, Πόνκιµ;» 

  «Ποια είσαι εσύ;» έθεσε το ερώτηµα η Χόλκραδ, στενεύοντας τα 

µάτια της. «Το συνηθίζεις να πετάγεσαι µέσα από µαγικούς 

καθρέφτες;» 

  «Μα την Έρηµο!» έφτυσε η Σαντέ’ενθιν, λαχανιασµένη, και 

στράφηκε, απότοµα, στο ακτινοβόλο κάτοπτρο αρχίζοντας να κάνει 

χειρονοµίες και να µουρµουρίσει µυστικιστικά λόγια. 
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  Η Χόλκραδ καταλάβαινε πως προσπαθούσε να κλειδώσει τη µαγική 

πόρτα που είχε δηµιουργηθεί·  δεν ήταν σίγουρη άµα έπρεπε να 

επιχειρήσει να την εµποδίσει. Ποια ήταν; Πάντως, µάλλον ήταν 

ισχυρή στον έλεγχο των πνευµάτων, για ν’ανοίγει εσωδιαστασιακές 

θύρες, ακόµα και µέσω µαγικών συσκευών. 

  Τα χρώµατα άρχισαν να λιγοστεύουν και η ακτινοβολία να χάνει τη 

δύναµή της µέσα στο δωµάτιο– 

  Τότε, ένας άντρας πετάχτηκε απ’τον καθρέφτη. Είχε αθλητικό 

κορµί –πράγµα που φαινόταν πολύ καθαρά, αφού φορούσε µονάχα 

µια περισκελίδα γύρω απ’τα λαγόνια του–, ήταν µελαχρινός, µε 

πλούσια µαλλιά, και κρατούσε ένα λιγνό κοντόσπαθο στο δεξί χέρι. 

Γρονθοκόπησε την Σαντέ’ενθιν στο σαγόνι, σωριάζοντας τη στα 

πόδια της Χόλκραδ, προτού η τελευταία προλάβει να καταλάβει τι 

συνέβαινε. 

  «Σκύλα!» γρύλισε ο Άνεµος. 

  Και πίσω του δεν άργησαν να εµφανιστούν κι άλλοι, εξερχόµενοι 

απ’την µαγική θύρα στην οποία είχε µετατραπεί ο καθρέφτης: η 

Νύχτα, η άσχηµα τραυµατισµένη στον ώµο Μάνζρα, ο εξαντληµένος 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, και η πρώην-ιέρεια του Φιδιού Αλζάρα. 

Όλοι έµοιαζαν να έχουν τα χάλια τους στα µάτια της Χόλκραδ και 

του Τράνθλας, ο οποίος είχε τροµοκρατηθεί, και θα έτρεχε προς την 

έξοδο του δωµατίου, αν αυτή δεν τύχαινε να βρίσκεται τόσο κοντά 

στον καταραµένο καθρέφτη! 

  «Τι συµβαίνει εδώ;» φώναξε πανικόβλητος ο Αργκανθικιανός 

κατάσκοπος. 

  «Τολµάς να µ’αγγίζεις, σκλάβε!» ούρλιαξε η Σαντέ’ενθιν. Τέντωσε 

το δεξί της χέρι, και ο Άνεµος κοπάνησε, οδυνηρά, πάνω στον τοίχο, 

πλάι στην πόρτα του δωµατίου. 

  «ΣΑΝΤΕ’ΕΝΘΙΝ! ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ Ε∆Ω;» Μια δυνατή φωνή –η φωνή 

του Πόνκιµ– βγήκε απ’το δαιµονικό φυλαχτό που κρεµόταν πάνω 

στα στήθη της Χόλκραδ. 
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  Η Σαντέ’ενθιν στράφηκε, έκπληκτη, στη µάγισσα. Όλοι οι 

υπόλοιποι βρίσκονταν σε αµηχανία, µην ξέροντας τι να κάνουν. 

  «Προσπαθώ να σε βρω, Πόνκιµ!» αποκρίθηκε η Αρχιέρεια του 

Φιδιού. 

  Τα µάτια του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή στένεψαν, επικίνδυνα. 

«Πετάξτε τούτο το φυλαχτό µακριά!» πρόσταξε, µε φωνή που 

έµοιαζε µ’αυτή του Φάλµαριν όταν µιλούσε σα βασιληάς. 

  Η Νύχτα, µη χάνοντας καθόλου χρόνο, άρπαξε το δαιµονικό 

κόσµηµα και το τράβηξε βίαια, σπάζοντας την αλυσίδα που το 

συγκρατούσε στο λαιµό της µάγισσας. 

  «Αααααααααααααααααααααααααααααααααα!» ούρλιαξε, καθώς 

ένιωσε κάποιου είδους ενέργεια να καίει το χέρι της. Το φυλαχτό 

έπεσε στο πάτωµα. 

  Είµαι ελεύθερη! συλλογίστηκε η Χόλκραδ. Ύψωσε τα δάχτυλά της, 

και µαζί τους υψώθηκε και το διαβολικό αντικείµενο, πηγαίνοντας 

προς το παράθυρο του δωµατίου. 

  «∆Ε ΘΑ ΜΟΥ ΓΛΙΤΩΣΕΙΣ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ, ΜΗΤΕΡΑ!» 

βρυχήθηκε ο Πόνκιµ, και όλοι ένιωσαν ένα πνευµατικό κύµα 

δύναµης να τους χτυπά, και παραπάτησαν. 

  Η Μάνζρα έσφιγγε την πληγή στον ώµο της, η οποία αιµορραγούσε 

συνεχώς·  νόµιζε ότι, σύντοµα, θα λιποθυµούσε… 

  Το δαιµονικό φυλαχτό σταµάτησε να πηγαίνει προς το παράθυρο, 

και τα σµαραγδένια του µάτια έλαµψαν µε εξώκοσµες φλόγες. 

  «∆εν µπορείς να µου αντισταθείς µέσω κατασκευασµάτων, 

Πόνκιµ!» αντιγύρισε η Χόλκραδ, σφίγγοντας τα δόντια της, τα οποία 

άστραψαν. 

  Καθώς όλοι κοιτούσαν την αναµέτρηση αυτής µε το δαιµονικό 

φυλαχτό, η Σαντέ’ενθιν αντιλήφθηκε την ευκαιρία που της 

παρουσιαζόταν και άνοιξε την πόρτα του δωµατίου, για να φύγει. 

  Ο Άνεµος άρπαξε τον καρπό της. «Μας εγκαταλείπεις, τώρα, που 

αρχίζουµε να περνάµε καλά;» γρύλισε. 



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

745 

  Τα µαύρα της µάτια κοίταξαν βαθιά µέσα στα δικά του, και ο 

τυχοδιώχτης αισθάνθηκε έναν διαπεραστικό πόνο να τον χτυπά στο 

εσωτερικό του κρανίου. Έβγαλε µια κραυγή και έπεσε πίσω. 

Τρεκλίζοντας, σωριάστηκε ανάσκελα, στο πάτωµα. 

  Η Νύχτα κοίταξε το χέρι της. Ένα µεγάλο έγκαυµα υπήρχε στην 

παλάµη, η οποία είχ’αρχίσει να πετά φούσκες. Έτριξε τα δόντια της, 

για ν’αντισταθεί απ’το να φωνάξει. 

  «ΟΧΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!» βγήκε η κραυγή του Πόνκιµ, µέσα απ’το 

δαιµονικό φυλαχτό, καθώς η Χόλκραδ το εκτόξευε έξω απ’το 

παράθυρο. 

  «Τελείωσε, για τώρα… γιε µου…» έκανε, παίρνοντας βαθιές 

ανάσες. Ο βασιλικός διπλωµάτης ήταν ισχυρός –πολύ ισχυρός–, 

ακόµα και όταν χρησιµοποιούσε τις δυνάµεις του µέσω αυτού του 

διαβολικού αντικειµένου. 

  Ο Άνεµος σηκώθηκε στα πόδια του, µουγκρίζοντας, καθώς 

χρώµατα θόλωναν την όρασή του. «Ξέφυγε!…» 

  Η Μάνζρα ακούµπησε στον τοίχο. Αισθανόταν τα πάντα να 

γυρίζουν, καθώς η αιµορραγία είχε αρχίσει να την καταβάλει. 

  Ο Άνεµος τη βοήθησε, αφήνοντάς τη να στηριχτεί πάνω του και 

τυλίγοντας τα χέρια του γύρω απ’τους ώµους της. «Είσαι καλά; 

Μ’ακούς, Μάνζρα;» 

  Εκείνη έγνεψε καταφατικά. «Σ’ακούω… Ζαλίζοµαι… Θα χάσω τις 

αισθήσεις µου, Άνεµε…» 

  «∆εν ξέρω ποιοι είστε,» είπε η Χόλκραδ, «όµως υποθέτω πως είστε 

εχθροί του Πόνκιµ. Σωστά;» 

  «Αυτό είναι το σίγουρο,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Είµαι η Νύχτα. 

Και ποια είσαι συ;» 

  «Η Νύχτα!» έκανε η Χόλκραδ. «Σε ξέρω! Ο Φάλµαριν µού µίλησε 

για σένα. Θα πήγαινες σε κάποιο Πύργο του Φιδιού, για να σώσεις–» 

  «–τον Άνεµο,» την πρόλαβε η τυχοδιώχτρια, και έδειξε τον εν λόγω 

άντρα, µε το βλέµµα της. «Νάτος.» 
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  «Καλά,» απάντησε η Χόλκραδ. «Πάντως, πρέπει να φύγουµε –

τώρα! 

  »Ο Πόνκιµ είναι επικίνδυνος, και µε κυνηγά.» 

  «Ποιος είν’αυτός;» Η Αλζάρα στράφηκε στον Τράνθλας. 

  Η Χόλκραδ ύψωσε το χέρι της, και µια αόρατη δύναµη χτύπησε τον 

Αργκανθικιανό, κοπανώντας το κεφάλι του στον τοίχο και 

αναισθητοποιώντας τον. «Ένας λακές του Πόνκιµ.» 

  «Ο Πόνκιµ σε κρατούσε αιχµάλωτη;» ρώτησε ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή. «Μέσω αυτού του φυλαχτού;» 

  «Ναι. Και είναι ισχυρότερος απ’ό,τι ποτέ θα φανταζόµουν –και 

Αντιβασιλέας, µετά από διαταγή της Βασίλισσας ∆ήνκα,» είπε η 

Χόλκραδ. «Ας µην καθυστερούµε άλλο!»  

  «Μετά από διαταγή της Βασίλισσας;» απόρησε η Μάνζρα, που 

άκουγε τα λόγια της µάγισσας λες και βρισκόταν µέσα σε όνειρο. 

«Πού είναι ο Βασιληάς;» 

  «Στο Βασίλειο του Ωκεανού,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ. «Νοµίζω. 

Πρέπει νάναι φυλακισµένος –ή νεκρός. Αλλά πάµε να φύγουµε, 

τώρα!» 

  «Αν αυτός ο Πόνκιµ ελέγχει ολάκερο το παλάτι, και είναι τόσο 

ισχυρός µάγος όσο λες, ας µη σκεφτόµαστε να κατεβούµε απ’τις 

σκάλες,» είπε ο Άνεµος. Άφησε τη Μάνζρα να σταθεί όρθια, 

ψιθυρίζοντας µερικές ενθαρρυντικές κουβέντες στ’αφτί της, και 

ζύγωσε το παράθυρο, κοιτώντας έξω. «Όπως το φαντάστηκα!» 

µειδίασε, στραβά. «Ο κήπος του Βασιληά Βένγκριλ είναι διάσηµος 

για τα φυτά και τα δέντρα του.» 

  «Τι σχέση έχει αυτό, Άνεµε;» απόρησε η Νύχτα, ακόµα κρατώντας 

το καψαλισµένο χέρι της. «Τώρα βρήκες να κοιτάξεις τ’αξιοθέατα 

του παλατιού;» 

  «Ναι, αν αυτά τα αξιοθέατα είναι να µας βγάλουν απ’το παλάτι,» 

αποκρίθηκε ο τυχοδιώχτης στρεφόµενος στο µέρος και συνεχίζοντας 

να µειδιά. «Τα δέντρα είναι ψηλά, Νύχτα. Φτάνουν ως και τούτο το 

παράθυρο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι έχω στο νου µου;» 
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  Η Νύχτα γέλασε. «Μερικές φορές –µερικές φορές– είσαι τροµερά 

εύστροφος!» Έπεσε πάνω του, κι αγκαλιάζοντάς τον, φίλησε, 

δυνατά, τα χείλη του. Ύστερα, κοίταξε κι εκείνη έξω απ’το 

παράθυρο. Όντως, τα δέντρα έφτανα ως εδώ! Πιάστηκε σ’έναν 

κορµό κι άρχισε να κατεβαίνει, γρήγορα. «Ελάτε!» φώναξε στους 

άλλους. 

  Η Χόλκραδ δεν άργησε να την ακολουθήσει. 

  «Θες να σε πάρω στον ώµο;» ρώτησε ο Άνεµος την Μάνζρα, που 

χρησιµοποιούσε τον τοίχο, για να στηρίζεται. 

  «Όχι…!» απάντησε εκείνη. Έκανε δυο βήµατα και παραλίγο να 

πέσει, αλλά ο τυχοδιώχτης την έπιασε. 

  «Έτσι, ε;» Την πήρε στον ώµο και ξεκίνησε κι εκείνος να 

κατεβαίνει απ’το δωµάτιο του Πόνκιµ, µέσω του κορµού του 

δέντρου. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η Αλζάρα ήρθαν µετά απ’αυτόν. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Πόνκιµ συνάντησε την Σαντέ’ενθιν, ερχόµενος στο δωµάτιό του, 

µαζί µε δυο ντουζίνες φρουρούς του παλατιού. Η Αρχιέρεια έτρεχε 

και, στρίβοντας τη γωνία ενός διαδρόµου, έπεσε πάνω του, 

λαχανιασµένη. 

  «Τι στη Μάγκραθµελ συµβαίνει;» γρύλισε ο βασιλικός διπλωµάτης, 

σφίγγοντας τους βραχίονες της, θυµωµένος. 

  «Έχουµε προβλήµατα!» αντιγύρισε η Αρχιέρεια του Φιδιού, 

ελευθερώνοντας τον εαυτό της, απότοµα, απ’τη λαβή του. «Ήρθαν 

στον Πύργο, και τάκαναν όλα µαντάρα, µα την Έρηµο!» 

  «Τρέξτε!» πρόσταξε ο Πόνκιµ τους φρουρούς. «Μην κάθεστε! 

Βρείτε τους κατασκόπους! Θα τους καταλάβετε αµέσως απ’την 

εµφάνισή τους!» 
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  «Μάλιστα, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε ένας άντρας, και οι 

πολεµιστές έφυγαν, βιαστικά, κατευθυνόµενοι στο δωµάτιο του 

Αντιβασιλέα. 

  «Και έπρεπε να έρθεις εδώ;» σφύριξε ο Πόνκιµ, µέσα στη µούρη 

της Σαντέ’ενθιν. «∆εν έχω ήδη αρκετά προβλήµατα στην πλάτη µου, 

µ’όσα συνέβησαν στο νησί;» 

  «∆εν ευθύνοµαι εγώ για τα προβλήµατα στο νησί, Πόνκιµ!» 

αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν, σφίγγοντας τα δόντια της. «Εσύ έπρεπε 

να τους είχες σταµατήσει απ’το να φτάσουν εκεί!» 

  «Φαίνεται πως εγώ πρέπει να κάνω πολλά πράγµατα µόνος µου!» 

γρύλισε ο Πόνκιµ. «Αλλ’αυτό δεν απαντά στην ερώτησή µου: Γιατί 

ήρθες εδώ;» 

  «∆εν ήξερα πού αλλού να πάω, Πόνκιµ·  µε κυνηγούσαν!» είπε η 

Σαντέ’ενθιν·  το πρόσωπό της ήταν σφιγµένο και γραµµές υπήρχαν 

στο µέτωπο της. 

  «Σε κυνηγούσαν;» έκανε, απορηµένος, ο Πόνκιµ. «Έχεις τη δύναµη 

να συνθλίψεις µερικούς σαλτιµπάγκους, Σαντέ’ενθιν! ∆εν πιστεύω ο 

Αφέντης µας να λάθεψε τόσο µαζί σου.» 

  «Ο ένας ανάµεσά τους ήταν πολύ ισχυρός στον έλεγχο των 

Πνευµάτων!» εξήγησε η Σαντέ’ενθιν. «Με εξάντλησε, και, ύστερα, 

δε µπορούσα να τους πολεµήσω όλους µαζί. Η µόνη λύση ήταν να 

φύγω –να έρθω εδώ!» 

  «Ποιος ήταν αυτός ο τόσο ισχυρός;» συνοφρυώθηκε ο Πόνκιµ. 

  «∆εν ξέρω,» ανασήκωσε τους ώµους της η Σαντέ’ενθιν·  «δεν τον 

έχω ξαναδεί.» 

  «Πάµε στο δωµάτιό µου,» πρότεινε ο Πόνκιµ, και ξεκίνησαν να 

βαδίζουν, βιαστικά. 

 

**  **  **  ** 

 

  Μόλις ήταν κάτω, µέσα στον κήπο του παλατιού της Μάρβαθ, ο 

Άνεµος αισθάνθηκε τη διαφορά της θερµοκρασίας, σε σχέση µε τη 
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Ζίρκεφ –πριν, καθότι πανικόβλητος, δεν είχε καταλάβει τίποτα. Το 

κρύο διαπέρασε το γυµνό του κορµί σα µαχαίρι. Άφησε την Μάνζρα 

στα πόδια της, και έτριψε τα µπράτσα του, για να ζεσταθεί. 

  Η Νύχτα τού έριξε την κάπα της στους ώµους, όσο οι υπόλοιποι 

κατέβαιναν απ’το δέντρο. 

  «Κράτα την,» της είπε ο Άνεµος. «∆εν τρέχει τίπο–» 

  Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια τον κοίταξε µε αυστηρό βλέµµα. «∆ε 

γουστάρω άλλες γυναίκες να σε βλέπουν γυµνό!» 

  Ο Άνεµος γέλασε·  η Νύχτα µειδίασε, πλατιά. 

  «Πάµε,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Μάνζρα, θα σε 

βοηθήσω εγώ, τώρα.» Και σήκωσε την ξανθιά πολεµίστρια στα 

χέρια του. 

  «Μου τη δίνει αυτό…» µουρµούρισε εκείνη. «∆εν είµαι 

ανάπηρη…!» 

  «Χρειάζεται περισσότερο θάρρος, για να παραδεχτείς ότι δεν 

πρέπει να δράσεις µε θάρρος,» φιλοσόφησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή. 

  Η Μάνζρα χαµογέλασε. «Μίλησες σαν τον Φάλµαριν…» 

  «Ίσως.» 

  «Αφήστε τα λόγια, κι ελάτε!» Ο Άνεµος άρχισε να προχωρά 

ανάµεσα στην βλάστηση του κήπου του παλατιού, και οι υπόλοιποι 

τον ακολούθησαν. 

  Η Χόλκραδ συλλογιζόταν πού µπορεί να βρίσκονταν ο Μπάχτον κι 

ο Μέρθναρ, αλλά γνώριζε πως, επί του παρόντος, δε µπορούσε να 

κάνει τίποτα, για να τους βοηθήσει. Κάποια άλλη στιγµή… κάποια 

άλλη στιγµή… Χρωστούσε πολλά στον… γιο της, άλλωστε! 

  Πουλιά διαφόρων χρωµάτων φτερούγιζαν, φεύγοντας από µπροστά 

τους και εντελώς αλλόκοτα ζώα έτρεχαν να κρυφτούν. Ξαφνικά, τα 

φυλλώµατα χώρισαν και ένα θηρίο πετάχτηκε: Ένα πλάσµα που 

έµοιαζε µε ταύρος, αλλά είχε γκρίζες, γυαλιστερές φολίδες σ’όλου 

του το σώµα, και τα κέρατά του άστραφταν, σα νάταν καµωµένα από 

ασήµι. Τα µάτια του έµοιαζαν να πετάνε φωτιές. 
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  Η Χόλκραδ γνώριζε πως αυτό το ον ονοµαζόταν Γκρίζος Ταύρος·   

το είχε ξαναδεί. Και της θύµιζε πολλά που δεν ήθελε, πια, να 

θυµάται… Περιπέτειες στις περιοχές βόρεια του Σαραόλν… όπου 

είχε γνωρίσει έναν νεαρό, γοητευτικό πρίγκιπα, τον οποίο δε θα 

µπορούσε, σε καµια περίπτωση, να παντρευτεί… 

  «Μα τα Πνεύµατα!» Ο Άνεµος πετάχτηκε πίσω, κρατώντας το 

κοντόσπαθο αµυντικά εµπρός του. 

  Ένα ξιφίδιο παρουσιάστηκε στο χέρι της Νύχτας. 

  Η Αλζάρα ετοιµάστηκε να χρησιµοποιήσει τις πνευµατικές της 

δυνάµεις·  το ίδιο κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, παρότι ήταν 

εξαντληµένος και κουβαλούσε τη Μάνζρα. 

  «Ηρεµήστε,» είπε η Χόλκραδ στους συντρόφους της, βλέποντας 

πως όλοι τους είχαν, αµέσως,  τσιτώσει. «Τούτο το ζώο ονοµάζεται 

Γκρίζος Ταύρος, και είναι εξηµερωµένο.» 

  Ο Άνεµος λοξοκοίταξε τη µάγισσα, µην παίρνοντας το βλέµµα του 

απ’το πλάσµα. «Είσαι σίγουρη;…» 

  «Απολύτως. Φτάνει να µην κάνετε τίποτα για να τον τροµάξετε,» 

αποκρίθηκε η Χόλκραδ, και προχώρησε, χαϊδεύοντας τον Γκρίζο 

Ταύρο ανάµεσα στα κέρατα. 

  «Εµείς να τροµάξουµε αυτόν;» έκανε ο Άνεµος. «Καλό και 

τούτο…» Βάδισε πίσω απ’τη µάγισσα, όπως κι οι υπόλοιποι. 

  Γρήγορα, έφτασαν στο καγκελωτό τείχος του κήπου του παλατιού. 

Και χώθηκαν µες στις φυλλωσιές, βλέποντας µια πολεµίστρια να 

περνά, φέροντας κοντάρι κι ασπίδα. 

  «Μου φαίνεται πως µας περιµένουν,» ψιθύρισε ο Άνεµος. 

  «Τροµερή διαπίστωση!» αντιγύρισε η Νύχτα. 

  Ο Άνεµος στράφηκε να την κοιτάξει, µουτρωµένος, κι εκείνη του 

φίλησε το µάγουλο, µειδιώντας στραβά. 

  «Τι κάνουµε, τώρα;» θέλησε να µάθει η Αλζάρα, κοιτώντας τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Μακάρι να ήµουν λιγότερο εξαντληµένος και να µπορούσα να 

χρησιµοποιήσω τις δυνάµεις µου,» αποκρίθηκε εκείνος. 
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  Ένας πολεµιστής πέρασε έξω απ’τα κάγκελα του κήπου και 

άπαντες σώπασαν –ακόµα κι ένας ψίθυρος µπορούσε να τραβήξει 

την προσοχή. 

  Όταν ο άντρας έφυγε, η Χόλκραδ έριξε µια µατιά προς την άλλη 

κατεύθυνση, κι αντίκρισε την γυναίκα που είχε περάσει πριν να 

έρχεται, πάλι. Ξαναχώθηκε µέσα στη βλάστηση. 

  «∆ε µπορούµε να τους αποφύγουµε,» είπε στους συντρόφους της. 

«Άµα αδρανοποιήσουµε τον έναν, θα µας δει ο άλλος, και θα 

φωνάξει περισσότερους. Πρέπει να βρούµε διαφορετικό σχέδιο.» 

  «…οι στάβλοι του παλατιού…» µουρµούρισε η Μάνζρα, λες και 

παραληρούσε. «…άλογα απ’τους στάβλους…» 

  «Ναι!» Τα µάτια του Ανέµου γυάλισαν. «Άλογα απ’τους στάβλους, 

για να φύγουµε καλπάζοντας, προτού προλάβουν να αντιδράσουν!» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Υψηλότατε, ένα… ένα φως βγαίνει απ’το δωµάτιό σας…» 

ανέφερε ο στρατιώτης. Αυτός κι οι συνάδελφοί του βρίσκονταν 

συναγµένοι έξω απ’το υπνοδωµάτιο του Αντιβασιλέα του Σαραόλν. 

  Ο Πόνκιµ έριξε ένα σκληρό βλέµµα στη Σαντέ’ενθιν, το οποίο 

εκείνη του επέστρεψε, σα νάλεγε: «Και τι νάκανα, δηλαδή; Να 

καθόµουν να την κλείσω;» 

  «Κάντε πέρα,» πρόσταξε ο βασιλικός διπλωµάτης. «Κάντε πέρα,» 

τόνισε, όταν εκείνοι δίστασαν. 

  Μπήκε στο δωµάτιό του. Μέσα, ο µαγικός καθρέφτης 

ακτινοβολούσε, µε διάφορα χρώµατα –η εσωδιαστασιακή θύρα της 

Σαντέ’ενθιν. Ο Τράνθλας βρισκόταν σωριασµένος στο πάτωµα, 

αναίσθητος. 

  Τι ανίκανος άνθρωπος!… σκέφτηκε ο Πόνκιµ. 

  «Φύγετε!» πρόσταξε τους στρατιώτες του. «Ψάξτε όλο το παλάτι 

και τον κήπο, µαζί µε τους υπόλοιπους!» 
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  «Και… και το φως, Υψηλότατε;…» ρώτησε ο πολεµιστής που είχε 

µιλήσει και πριν. 

  «Θα το φροντίσω εγώ το φως,» σφύριξε ο Πόνκιµ. «Τώρα, κάντε 

όπως σας πρόσταξα!» 

  «Μάλιστα, Υψηλότατε.» 

  Οι στρατιώτες άφησαν αυτόν και  τη Σαντέ’ενθιν µόνους. 

  «Μου τη δίνει όταν όλα πηγαίνουν στραβά!…» αναστέναξε ο 

Πόνκιµ. «Χάνω τον έλεγχο.» Ύψωσε τα χέρια του µπροστά απ’τον 

καθρέφτη, άρθρωσε µερικά µυστικιστικά λόγια, επικαλούµενος τα 

Πνεύµατα, και η µαγική θύρα έκλεισε·  η πολύχρωµη λάµψη 

εξαφανίστηκε. 

  Στράφηκε στη Σαντέ’ενθιν. «Τα θαλάσσωσες!» 

  «∆εν έφταιγα εγώ!» απάντησε εκείνη.«Σου είπα τι έγινε!» 

  «Πώς εσύ και ο Κράντµον πάντα κάνετε κάτι στραβό;» έθεσε το 

ερώτηµα ο βασιλικός διπλωµάτης. 

  Η Σαντέ’ενθιν έσφιξε τις γροθιές της. «Ενώ εσύ τα κάνεις όλα 

τέλεια, ε;…» Ήταν εξοργισµένη. 

  «Εγώ αναρωτιέµαι πώς ένα τόσο καλό σχέδιο κινδυνεύει να γίνει 

κοµµάτια –αν δεν έχει ήδη γίνει!» είπε ο Πόνκιµ. Και κλότσησε τον 

Τράνθλας, δυνατά, στα πλευρά. «Ξύπνα, ηλίθιε!» 

  

**  **  **  ** 

 

  «∆ύο φρουροί,» παρατήρησε ο Άνεµος, κοιτώντας την εισόδο των 

στάβλων. 

  «Εύκολη λεία,» σχολίασε η Νύχτα. Εκείνη κι οι άλλοι ήταν 

κρυµµένοι µέσα στην πλούσια βλάστηση του κήπου του Βένγκριλ. 

Είχαν αποφύγει δύο οµάδες οχτώ στρατιωτών, για να φτάσουν ως 

εδώ·  όµως το σηµαντικό ήταν πως τάχαν καταφέρει. 

  Η τυχοδιώχτρια ξεθηκάρωσε το ξιφίδιό της. Έδειξε προς τα δεξιά, 

πρώτα, και, ύστερα, προς τ’αριστερά. Ο Άνεµος έγνεψε καταφατικά, 

και, κάνοντας νόηµα στους υπόλοιπους να περιµένουν, άρχισε να 
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βαδίζει, σκυφτός, µέσα στις φυλλωσιές. Η Νύχτα τον µιµήθηκε, 

αλλά πηγαίνοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση –προς τα δεξιά. 

  Η Αλζάρα τούς έχασε απ’τα µάτια της, λες και η βλάστηση τούς 

είχε καταπιεί. Πέρασαν δεν πέρασαν µερικά δευτερόλεπτα, και η 

Ζιρκεφιανή γυναίκα ατένισε µια σκιερή σιλουέτα πίσω απ’τον έναν 

φύλακα του στάβλου. Μια λεπίδα άστραψε, και ο άντρας 

σωριάστηκε στο έδαφος, ενώ ένα χέρι του κρατούσε το στόµα, 

πνίγοντας την κραυγή του. Σχεδόν την ίδια στιγµή, και ο συνάδελφός 

του πέθαινε, από µια πολύ µικρότερη λεπίδα, και η Νύχτα 

φανερωνόταν πίσω του. 

  Ο Άνεµος έκανε νόηµα στους συντρόφους του να έρθουν, και 

µπήκαν όλοι τους στο στάβλο. 

  Ένας σταβλίτης στράφηκε στο µέρος τους. «Τι τρέχει;» έκανε, 

αιφνιδιασµένος. «Ποιοι είστε;» 

  «Σσς…» Η Χόλκραδ έβαλε το δάχτυλο του ενός της χεριού στα 

χείλη, ενώ ύψωνε το άλλο της χέρι, κάνοντας µια σπαστή κίνηση µε 

τον αγκώνα της. 

  Ο άντρας τινάχτηκε πίσω, κοπάνησε το κεφάλι του σ’ένα ξύλο και 

έχασε τις αισθήσεις του. 

  «Πάρτε άλογα!» Καθώς η Νύχτα µιλούσε, τραβούσε κι ένα άτι 

απ’τα γκέµια, φέρνοντάς το κοντά της·  έπειτα, το καβάλησε. 

  Άπαντες άρχισαν ν’ανεβαίνουν στις ράχες αλόγων, δίχως να τα 

σελώνουν. 

  Τότε, ήρθε ένας άλλος σταβλίτης απ’το βάθος, φωνάζοντας: «Τι 

κάνετε; Τρελαθήκατε; Πού πάτε τα ζώα;» 

  «Σκάσε, φίλε!» µούγκρισε ο Άνεµος. 

  Η Χόλκραδ σήκωσε το χέρι της, υποτονθόρυσε µια λέξη, και τα 

µάτια του σταβλίτη αναποδογύρισαν, προτού εκείνος σωριαστεί στο 

έδαφος, λες κι όλα τα κόκαλα του κορµιού του είχαν γίνει, ξαφνικά, 

νερό. 
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  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή βγήκε απ’το στάβλο, ιππεύοντας, και 

µε την µισολιποθυµισµένη Μάνζρα εµπρός του. Οι άλλοι τον 

ακολούθησαν, καθώς εκείνος έλεγε: 

  «Προς την κεντρική πύλη! Προς την κεντρική πύλη! ∆ε θα το 

περιµένουν!» 

  Τους οδήγησε µέσα απ’τον κήπο του παλατιού της Μάρβαθ –γιατί 

τον ήξερε, µιας και κάποτε υπηρετούσε το Βασιληά Βένγκριλ–, και 

βρέθηκαν στην είσοδο, την οποία ζύγωσαν καλπάζοντας άγρια. 

Τρεις πολεµιστές και µια πολεµίστρια στάθηκαν στο διάβα τους, µε 

υψωµένες ασπίδες και κοντάρια. 

  «Σταµατήστε! Σταµατήστε! Στο όνοµα του Αντιβασιλέα!» 

  «Εσύ τους φύλακες –εγώ την πόρτα!» φώναξε ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή στη Χόλκραδ. 

  Η µάγισσα επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, και οι φρουροί ούρλιαξαν, 

καθώς ακατονόµαστες δυνάµεις τούς σκόρπιζαν, όπως σκορπίζει ο 

φθινοπωρινός άνεµος τα ξερά φύλλα. Τα κοντάρια και οι ασπίδες 

έφυγαν απ’τα χέρια τους, και τα κράνη απ’τα κεφάλια τους. Τα 

µάτια της Χόλκραδ άστραφταν δαιµονικά, καθώς τα κορακίσια, 

µακριά µαλλιά ανέµιζαν πίσω της. 

  Η καγκελόπορτα άνοιξε, διάπλατα, µε λίγη πνευµατική προσπάθεια 

του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή, και οι καβαλάρηδες βγήκαν απ’τον 

κήπο του παλατιού, καλπάζοντας µέσα στους δρόµους της Μάρβαθ. 

Ο κόσµος τούς κοιτούσε καλά-καλά, καθώς τους έκανε χώρο, για να 

περάσουν·  ήταν επικίνδυνοι έτσι όπως έτρεχαν. Φωνές και 

ουρλιαχτά αντηχούσαν γύρω τους. 

  «Γρήγορα, πριν δοθεί διαταγή να κλείσουν οι πύλες της πόλης!» 

είπε ο Άνεµος. Η κάπα του ανέµιζε και ο παγερός αέρας χτυπούσε το 

γυµνό του κορµί. 

  Καθώς έφταναν στην δυτική πύλη, παρατήρησαν πως εκείνη, 

πράγµατι, είχε αρχίσει να κλείνει, και οι φύλακες φώναζαν από τις 

επάλξεις: 

  «Σταµατήστε! Εν ονόµατι του Αντιβασιλέα, σταµατήστε!» 
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  Οι καβαλάρηδες σπιρούνισαν τ’άτια τους, για να τρέξουν 

περισσότερο, και βγήκαν απ’την πρωτεύουσα του Σαραόλν, προτού 

η τελευταία έξοδος σωτήριας κλείσει, µε πάταγο, πίσω τους. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22ο 

Σωτήρια συνάντηση 
 

 

ι είναι;» Ο Τράνθλας σηκώθηκε όρθιος. Αντικρίζοντας τον 

Πόνκιµ, είπε, πανικόβλητος: «Αφέντη!» Κοίταξε τριγύρω, και 

έδειξε τη Σαντέ’ενθιν. «Αυτή η γυναίκα ήρθε… ήρθε απ’τον 

καθρέφτη! Μέσα απ’τον καθρέφτη! ∆ε λέω ψέµατα, αφέντη! Και 

ήταν κι άλλοι µαζί της! Σαµατάς άρχισε να γίνεται, και– 

Ααααγκχχχ…!» Ο Αργκανθικιανός αισθάνθηκε κάτι να τον αρπάζει 

απ’το λαιµό και να τον σηκώνει απ’το έδαφος. 

  «Τα ξέρω όλ’αυτά, κρετίνε!» σφύριξε ο Πόνκιµ, και τον 

ελευθέρωσε. Ο Τράνθλας άρχισε να παίρνει βαθιές ανάσες, 

βήχοντας. «∆εν έκανες και πολλά για να τους σταµατήσεις.» 

  «…Αφέντη… τι… τι να έκανα;…» αποκρίθηκε ο Αργκανθικιανός. 

«Ήταν… ήταν πολλοί…» 

  Η Σαντέ’ενθιν σταύρωσε τα χέρια εµπρός της, σκεπτική. «Πώς θα 

τους πιάσουµε, Πόνκιµ; Μπορείς να τους εντοπίσεις; Είµαι πολύ 

εξουθενωµένη.» 

  Ο βασιλικός διπλωµάτης ξεφύσησε, πλησιάζοντας τον καθρέφτη 

και στεκόµενος εµπρός του. Ύψωσε τα χέρια του και άρχισε να 

ψιθυρίζει λόγια που ο Τράνθλας δεν καταλάβαινε, αλλά έκαναν ένα 

ρίγος να τον διαπερνά. Κάτι σαν οµίχλη καθάρισε µέσα στο 

κάτοπτρο, και µια εικόνα παρουσιάστηκε: Καβαλάρηδες που 

κάλπαζαν στους δρόµους της Μάρβαθ, ενώ ο κόσµος παραµέριζε, 

Τ
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και, τελικά, βγήκαν απ’τη δυτική πύλη της πόλης, λίγο προτού αυτή 

κλείσει. 

  Ο Πόνκιµ στράφηκε στη Σαντέ’ενθιν, και η εικόνα στον µαγικό 

καθρέφτη χάθηκε. «Ξέφυγαν,» είπε. 

  «Τους θέλω όλους νεκρούς! Ή, καλύτερα, αλυσοδεµένους!» 

γρύλισε η Αρχιέρεια του Φιδιού. 

  «Για την ώρα, βρίσκονται µακριά σου,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. 

  «Στείλε ανθρώπους σου να τους κυνηγήσουν!» απαίτησε η 

Σαντέ’ενθιν. «Πρέπει να τους κυνηγήσεις!» 

  «Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να φροντίσω να µη µαταιωθεί ο 

πόλεµος µεταξύ του Άργκανθικ και του Σαραόλν, ώστε να 

διευκολύνω τα πράγµατα για τον Αφέντη µας. 

  »Τώρα, για να δω πού βρίσκεται εκείνος ο τρισκατάρατος 

ταραχοποιός που φέρει το όνοµα Φάλµαριν.» Ξαναστράφηκε στον 

καθρέφτη, επικαλούµενος τις δυνάµεις των Πνευµάτων. Και, τούτη 

τη φορά, µέσα του παρουσιάστηκαν τρεις άντρες, οι οποίο βάδιζαν 

σ’ένα µονοπάτι ανάµεσα σε λόφους µε λιγοστή βλάστηση. Όλοι τους 

φορούσαν κάπες και κουκούλες, αλλά ο ένας βαστούσε ραβδί, και 

έµοιαζε να κουτσαίνει κάπως. 

  «Τρεις!» γρύλισε ο Πόνκιµ. «Τώρα, στέλνουν τρεις Σοφούς του 

Κύκλου του Φτερού για να µε πολεµήσουν! Τι νοµίζουν ότι µπορούν 

να καταφέρουν οι ανόητοι, όταν είµαι Αντιβασιλέας και ελέγχω όλη 

τούτη την πόλη;» 

  «Πιθανώς, έχουν κάποιο σχέδιο,» υπέθεσε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Ό,τι σχέ–» Χτυπήµατα στην πόρτα διέκοψαν τον Πόνκιµ. 

«Περάστε,» είπε. 

  Η ξύλινη θύρα άνοιξε, και µια πολεµίστρια παρουσιάστηκε. Έκανε 

µια µικρή υπόκλιση. «Υψηλότατε. Πέντε ιππείς βγήκαν απ’τη δυτική 

πύλη, καλπάζοντας γρήγορα και προκαλώντας αναστάτωση, προτού 

προλάβουν οι φύλακες να τους σταµατήσουν. Υποθέτουµε πως ήταν 

εκείνοι που αναζητάτε.» 
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  «Αυτοί ήταν!» είπε ο Πόνκιµ. «Καταδιώξτε τους! Στείλτε 

καβαλάρηδες-τοξότες –και όποιους άλλους χρειαστεί –αλλά πιάστε 

τους! Και πρόσεξε: δεν τους θέλω νεκρούς –τους θέλω 

αιχµάλωτους.» 

  «Μάλιστα, Υψηλότατε.» Μ’άλλη µια υπόκλιση, η πολεµίστρια 

έφυγε απ’το δωµάτιο, κλείνοντας την πόρτα πίσω της. 

  «Πράγµατι, καλύτερα ζωντανοί, παρά νεκροί,» συµφώνησε η 

Σαντέ’ενθιν. «Και, ύστερα, δώστους µου, να τους πάω στον Πύργο 

του Φιδιού, όπου θα υποφέρουν.» 

  «∆εν πρόκειται να τους πας πουθενά,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Ο 

µόνος λόγος που δεν πρόσταξα να τους σκοτώσουν αµέσως είναι ότι 

η µητέρα µου βρίσκεται ανάµεσά τους –και τη θέλω εδώ.» 

  Η Σαντέ’ενθιν στράβωσε τη µούρη της. Είσαι ένα εγωιστικό 

κάθαρµα, Πόνκιµ, σκέφτηκε. Όλα για τον εαυτό σου! «Η µητέρα 

σου;» απόρησε. «Τι εννοείς;» 

  «Η Χόλκραδ είναι η µητέρα µου,» εξήγησε ο Αντιβασιλέας του 

Σαραόλν. 

  «Ποια είναι η Χόλκραδ;» Σίγουρα ίδια µ’εσένα θα είναι. 

  «Η γυναίκα που ήταν εδώ, µαζί µε τον Τράνθλας, όταν ήρθες,» 

απάντησε ο Πόνκιµ. Αγριοκοίταξε τον Αργκανθικιανό. «Κι εσύ κάτι 

έπρεπε να είχες κάνει για να την κρατήσεις εδώ!» 

  «Αφέντη, τα είχα χαµένα…» προσπάθησε να δικαιολογηθεί 

εκείνος. «∆εν ήταν δικό µου το φταίξιµο…» Ακόµα δεν είχε 

συνηθίσει να κοιτά το ηµιδιαφανές πέπλο που τύλιγε το προκλητικό 

κορµί της Σαντέ’ενθιν. 

  «Κανενός το φταίξιµο δεν ήταν µου φαίνεται,» είπε, σαρκαστικά, ο 

Πόνκιµ –«όµως το κακό έγινε!» 

  «Αυτή η µητέρα σου –τώρα, το θυµάµαι που την αποκάλεσες έτσι, 

µέσω του φυλαχτού– πρέπει νάναι ισχυρή Ελέγκτρια Πνευµάτων,» 

συµπέρανε η Σαντέ’ενθιν. «Την είδα να µάχεται µαζί σου…» 

  «Είναι γνωστή µάγισσα σε τούτα τα µέρη,» εξήγησε ο Πόνκιµ. 
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  «∆εν υπηρετεί το σκοπό µας;» ρώτησε η Ζιρκεφιανή Αρχιέρεια. 

«Σίγουρα, θα ήταν πολύ χρήσιµη σύµµαχος.» 

  «Το ξέρω, Σαντέ’ενθιν,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Όµως δε 

µπορούσα να κάνω τίποτα για να την πείσω. 

  »Και, τώρα, που είναι εκείνο το φυλαχτό;» Βάδισε ως το παράθυρο 

του δωµατίου του, αυτοσυγκεντρώθηκε, κλείνοντας τα µάτια, και το 

εντόπισε. Υψώνοντας το χέρι του, το δαιµονικό κόσµηµα σηκώθηκε 

µέσ’απ’τη βλάστηση και ήρθε στη χούφτα του. 

  Ο βασιλικός διπλωµάτης στράφηκε στη Αρχιέρεια. «Σ’αρέσει, 

Σαντέ’ενθιν;» 

  Η Ζιρκεφιανή µπορούσε να νιώσει την πνευµατική δύναµη που 

προερχόταν από µέσα του –µια πρωτόγνωρη δύναµη, για κάποιο 

λόγο. «Είναι πολύ… ενδιαφέρον, Πόνκιµ.» 

  «Το βελτίωσα από παλιότερα,» είπε ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν. 

«Τώρα, µπορώ να µπαίνω στο νου εκείνου που το φορά, να διαβάζω 

τις σκέψεις του. Πρόκειται για αρχαία δαιµονική µαγεία, 

Σαντέ’ενθιν,» διευκρίνισε, όταν η γυναίκα σήκωσε ένα της φρύδι 

ερωτηµατικά. 

  «Γνωρίζεις τη µαγεία των δαιµόνων, Πόνκιµ;» συνοφρυώθηκε. 

  «Ο Αφέντης µε δίδαξε κάποια πράγµατα τα οποία επεξεργάζοµαι,» 

απάντησε εκείνος. 

  «Ίσως θα µπορούσες να µου δείξεις…;» πρότεινε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Όταν έχω το χρόνο και την όρεξη,» είπε ο Πόνκιµ, κλείνοντας τα 

δάχτυλά του γύρω απ’το φυλαχτό και βάζοντάς το σε µια τσέπη του 

χρυσοκέντητού του πουκαµίσου. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Πρέπει να σταµατήσουµε κάπου, για να φροντίσουµε τη 

Μάνζρα,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, καλπάζοντας. 

  «Ας στρίψουµε εδώ.» Η Χόλκραδ έδειξε, µε το χέρι της, ένα 

µονοπάτι, πλάι στο δρόµο. 
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  «Απο δώ δεν πάµε για τον Πύργο του Φτερού;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Ναι,» απάντησε η Χόλκραδ, καθώς έστριβαν. «Εκεί θα ζητήσουµε 

βοήθεια. Γιατί, σίγουρα, ο Πόνκιµ θα στείλει καβαλάρηδες πίσω 

µας.» 

  «Ποια είσαι, τελικά;» θέλησε να µάθει ο Άνεµος.  

  «Η Χόλκραδ.» 

  «Η γνωστή µάγισσα;» απόρησε ο τυχοδιώχτης. 

  «Η ίδια,» είπε εκείνη, µ’ένα λεπτό, στραβό µειδίαµα στα χείλη. 

  «Μεγάλη µου τιµή, υποθέτω, που σε γνωρίζω προσωπικά…» Ο 

Άνεµος ανασήκωσε τους ώµους του. Τι κρύο που κάνει εδώ, στο 

Σαραόλν; συλλογίστηκε. Τόσο καιρό στη Ζίρκεφ, είχα συνηθίσει στο 

θερµό κλίµα… 

  Τώρα, κάλπαζαν στο µονοπάτι που βρισκόταν ανάµεσα στους 

ξερούς λόφους, το οποίο οδηγούσε στον Πύργο του Φτερού, και οι 

οπλές των αλόγων τους βροντούσαν σαν κεραυνοί πάνω στο έδαφος. 

  «Σταµατάµε!» Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τράβηξε τα γκέµια του 

αλόγου του, το οποίο κλότσησε, ξέφρενα, τον αέρα, µε τα µπροστινά 

του πόδια. 

  «…µη σταµατάτε… για… µένα…» µουρµούρισε η Μάνζρα. 

  «∆ε θα σ’αφήσω να πεθάνεις απ’την αιµορραγία,» δήλωσε ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, κατεβαίνοντας απ’τ’άτι του, µε την 

ξανθιά πολεµίστρια στα χέρια. Οι άλλοι ακολούθησαν το 

παράδειγµά του. 

  Ο πρώην-Ράθµαλ την απόθεσε κάτω από δυο δέντρα, που 

στέκονταν µοναχικά στο ξερό τοπίο, και έβγαλε την τουνίκα της, την 

οποία είχε βάψει κόκκινη το αίµα. Κοίταξε τον τραυµατισµένο της 

ώµο, και τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ζάρωσαν. 

«∆ιάολε…!» καταράστηκε. «Είναι άσχηµο… 

  »Νύχτα, φέρε µου κάνα επίδεσµο.» 

  «∆εν έχω µαζί µου,» απάντησε η τυχοδιώχτρια. «Αφήσαµε τα 

πράγµατά µας στη ζούγκλα Βάργκοχ, έξω απ’τον Πύργο του Φιδιού·  

δε θυµάσαι;» 
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  «Ναι, σωστά. Να πάρει!» Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τράβηξε 

ένα ξιφίδιο και έσχισε ένα µεγάλο κοµµάτι του παντελονιού του. 

«Λίγο νερό υπάρχει;» ρώτησε. «Θέλω να πλύνω το τραύµα.» 

  «∆εν υπάρχει νερό,» είπε η Νύχτα. «Το ξέρεις. ∆έσε το γρήγορα, 

και οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού θα την περιποιηθούν 

περισσότερο, µόλις φτάσουµε στον Πύργο.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έγνεψε καταφατικά. Πέρασε το 

κοµµάτι που είχε σχίσει απ’το παντελόνι του πάνω απ’τον δεξή ώµο 

της Μάνζρα και γύρω απ’τα αριστερά της πλευρά και το έδεσε, 

σφικτά. Η ξανθιά πολεµίστρια έτριξε, προς στιγµή, τα δόντια της, για 

να πνίξει µια κραυγή. 

  Ύστερα, η προσοχή του πρώην-Ράθµαλ στράφηκε στην 

τραυµατισµένη δεξιά κνήµη της Μάνζρα. Με το ήδη κουρελιασµένο 

παντελόνι της την έδεσε κι αυτήν, πρόχειρα. 

  «Καβαλάρηδες!» φώναξε η Αλζάρα, στεκόµενη στην κορυφή ενός 

λόφου. «Καβαλάρηδες έρχονται!» 

  «Έλα –φεύγουµε!» της είπε η Νύχτα, κι αµέσως, πήδησε στην ράχη 

του αλόγου της. 

  Η Αλζάρα τη µιµήθηκε, τρέχοντας. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

πήρε στα χέρια τη Μάνζρα κι ανέβηκε στ’άλογό του·  ο Άνεµος και η 

ο Χόλκραδ ήταν ήδη πάνω στα δικά τους. Ξεκίνησαν να καλπάζουν, 

γρήγορα. 

  «Είναι πολλοί;» ρώτησε ο Άνεµος την πρώην-ιέρεια του Φιδιού. 

  «Ναι,» είπε εκείνη, κοπανώντας τον ίππο της µε τα γκέµια. 

  «Πόσοι, περίπου;» 

  «Κάπου τριάντα.» 

  «∆εν είµαστε σε κατάσταση να τα βάλουµε µε τόσους,» είπε ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Εγώ, τουλάχιστον, είµαι 

εξουθενωµένος, και οι δυνάµεις µου άχρηστες.» 

  «Στον Πύργο του Φτερού θα βρούµε ασφάλεια,» εξήγησε η 

Χόλκραδ. «Ο Φάλµαριν θα είναι εκεί.» 
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  «Νύχτα, κοίτα πίσω µας, κι άµα τους δεις να κόβουν ταχύτητα, πες 

το,» ζήτησε ο Άνεµος. «Γιατί, τότε, θα κόψουµε κι εµείς·  τ’άλογά 

µας δε θ’αργήσουν να θέλουν ανάπαυση, όπως και τα δικά τους.» 

  Η τυχοδιώχτρια έγνεψε καταφατικά,. και άφησε τους υπόλοιπους 

να την προσπεράσουν, ώστε να µείνει τελευταία, για να µπορεί, 

ευκολότερα, να βλέπει πού βρίσκονταν οι ιππείς του Πόνκιµ. 

Καταριόταν τους καταραµένους λόφους που, συχνά-πυκνά, της 

έκοβαν το πεδίο όρασης. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Πόνκιµ, η Σαντέ’ενθιν και ο Τράνθλας παρακολουθούσαν το 

κυνηγητό από τον µαγικό καθρέφτη του πρώτου. 

  «Τρέχουν σα να τους κυνηγούν όλοι οι νοµάδες της ερήµου 

Σνέορµ,» µούγκρισε η Ζιρκεφιανή γυναίκα. «∆ε θα τους πιάσουν.» 

  «Πολύ το φοβάµαι,» συµφώνησε ο βασιλικός διπλωµάτης, 

γνέφοντας καταφατικά. «Και ξέρω πού πηγαίνουν…» 

  «Πού;» ρώτησε, αµέσως, η Σαντέ’ενθιν. 

  «∆ε σου θυµίζουν τίποτα τούτοι οι λόφοι;» 

  «Την περιοχή όπου βάδιζε εκείνος ο Φάλµαριν…» 

  «Ναι,» είπε ο Πόνκιµ. «Κατευθύνονται στον Πύργο του Φτερού. 

Στον καταραµένο Πύργο του Φτερού! Έπρεπε να τον είχα 

καταστρέψει εδώ και καιρό, όµως δε µου δόθηκε η ευκαιρία. 

  »Όταν ο Αφέντης έρθει εδώ, θα φροντίσω ο Πύργος να πέσει.» 

  Στράφηκε στον Αργκανθικιανό πίσω του. «Τράνθλας.» 

  «Μάλιστα, αφέντη.» 

  «Φύγε απο δώ. Προσπάθησε να µάθεις τι λέγεται στο παλάτι και 

στην πόλη για όλα όσα συνέβησαν χτες και σήµερα. Χρησιµοποίησε 

τα περάσµατα που χρησιµοποιούν και οι δαιµονάνθρωποί µου, ή 

άρχισε να βαδίζεις µε κουκούλα –πάντως, µάθε τι φήµες 

κυκλοφορούν.» 
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  «Ως προστάξετε, αφέντη,» αποκρίθηκε ο Τράνθλας, και βγήκε 

απ’το δωµάτιο. 

  «Είναι ηλίθιος,» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Τι τον κρατάς εδώ;» 

  «Κάποιες φορές, οι ηλίθιοι µπορεί να σου φανούν χρήσιµοι, 

Σαντέ’ενθιν·  υπακούουν τυφλά στις προσταγές σου. Και µην ξεχνάς 

ότι δεν είναι Μαγκραθµέλιος, και έχει τη δυνατότητα να κυκλοφορεί 

µε περισσότερη άνεση, συλλέγοντας πληροφορίες.» 

  Η Ζιρκεφιανή Αρχιέρεια του Φιδιού δε µίλησε. Τα µάτια της ήταν 

καρφωµένα στον καθρέφτη που έδειχνε τον Άνεµο και τους άλλους 

να καλπάζουν σαν τρελοί. 

 

**  **  **  ** 

 

  Τα χρώµατα του ουρανού είχαν αρχίσει να γίνονται µαβιά, καθώς 

ήταν, πλέον, απόγευµα. Το βράδυ δε θα αργούσε νάρθει, και η 

Χόλκραδ κι οι σύντροφοί της ακόµα κάλπαζαν. 

  «Συνεχίζουν να µας ακολουθούν;» ρώτησε η µάγισσα τη Νύχτα. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια, ρίχνοντας µια 

γοργή µατιά πίσω τους·  τα µαλλιά της ήταν ανακατεµένα απ’τον 

αέρα, του οποίου το κρύο αισθανόταν να τη διαπερνά, καθώς είχε 

δώσει την κάπα της στον Άνεµο. 

  «Οι διαολεµένοι!…» µούγκρισε η Χόλκραδ. «∆ε θέλουν να 

ξεκουράσουν τ’άλογά τους; Τα δικά µας είναι ήδη λαχανιασµένα.» 

  «Φαίνεται πως είναι αποφασισµένοι να µας φτάσουν,» είπε ο 

Άνεµος. «Ίσως πιστεύουν πως εµείς θα σταµατήσουµε πρώτοι.» 

  «Κάτι τέτοιο δε θα συµβεί,» τόνισε η Χόλκραδ. 

  «Πώς είσαι, Μάνζρα;» ρώτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή την 

ξανθοµάλλα γυναίκα που ακουµπούσε το πρόσωπό της στον ώµο 

του. 

  «…Καλά…» Η φωνή της ήταν ξερή. 
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  «Σύντοµα, θα είµαστε στον Πύργο του Φτερού,» της είπε ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Οι Σοφοί εκεί θα σε φροντίσουν. Κι αν 

βρούµε τον Φάλµαριν, τόσο το καλύτερο…» 

  Ύστερα από καµια ώρα, όταν οι λοφότοποι είχαν αρχίσει να 

σκοτεινιάζουν γύρω τους, ο Άνεµος έδειξε εµπρός, µε το χέρι του, 

φωνάζοντας: «Τρεις πεζοί κι ένα άλογο!» 

  «Ποιοι είστε;» απαίτησε η Χόλκραδ από µακριά, µην κόβοντας 

καθόλου ταχύτητα. 

  «Εγώ είµαι, κυρία µου,» αποκρίθηκε µια γνώριµη φωνή. 

  Η Χόλκραδ τράβηξε τα γκέµια του αλόγου της, κοντά στους τρεις 

πεζοπόρους, σταµατώντας το. «Φάλµαριν!»  

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού στεκόταν εµπρός τους, µαζί 

µ’άλλους δυο άντρες, ο ένας εκ των οποίων έµοιαζε να κουτσαίνει, 

γι’αυτό βαστούσε και µπαστούνι. 

  «∆εν περιµέναµε να σας απαντήσουµε εδώ, κυρία µου,» είπε ο 

Φάλµαριν. «Και…» Ένα χαµόγελο διαγράφηκε στα χείλη του 

Σοφού, κάτω απ’την κουκούλα του. «Νύχτα! Άνεµε! Άνθρωπε-Με-

Μισή-Ψυχή! 

  »Είναι η Μάνζρα τραυµατισµένη;» 

  «Είναι, µάγε,» απάντησε ο Άνεµος. «Και πρέπει να την πάµε στον 

Πύργο σας, γρήγορα –ενώ έχουµε ένα λεφούσι καβαλάρηδων στο 

κατόπι µας! Αυτός ο Πόνκιµ έχει τον έλεγχο του παλατιού –είναι 

Αντιβασιλέας!» 

  Τα µάτια του Φάλµαριν στένεψαν, προς στιγµή. «Τούτα είναι 

ανησυχητικά νέα, κύριε. Τα πράγµατα όσο πάνε και χειροτερεύουν. 

  »Να σας συστήσω στους κυρίους… Απο δώ ο Μόρβον.» Στράφηκε 

στον έναν απ’τους δύο άντρες, αυτόν που δεν κρατούσε µπαστούνι·  

τα χαρακτηριστικά του δε φαίνονταν καλά, κάτω απ’την κουκούλα 

του, µα πρέπει νάταν µελαχρινός. «Κι απο δώ ο Ζάρχαλ.» Τώρα, 

στράφηκε σ’αυτόν µε το ραβδί, ο οποίος, επίσης, φορούσε 

κουκούλα, που σκίαζε την όψη του, αλλά, µάλλον, ήταν 

ηλικιωµένος. Η Χόλκραδ, όµως, ήξερε ότι έπρεπε να ήθελε να 
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δείχνει έτσι, γιατί όλοι οι ισχυροί Ελεγκτές Πνευµάτων είχαν τη 

δυνατότητα ν’αλλάζουν την εµφάνισή τους προς το νεότερο ή προς 

το γηραιότερο. 

  Ο Φάλµαριν έδειξε,  µε µια ευγενική, χειρονοµία την µάγισσα. 

«Απο δώ η κυρία Χόλκραδ–» 

  «Άλλη φορά οι συστάσεις,» τον διέκοψε εκείνη. «Οι ιππείς του 

Πόνκιµ θα µας φτάσουν!»  

  Ο Φάλµαριν ένευσε καταφατικά, συµφωνώντας, και ανέβηκε στ’άτι 

του, ενώ ο Ζάρχαλ καβαλίκεψε πίσω απ’αυτόν και ο Μόρβον πίσω 

απ’τον Άνεµο.  

  Άρχισαν, πάλι, να καλπάζουν. Τα άλογά τους αγκοµαχούσαν, 

λαχανιασµένα καθώς ήταν. 

  «Οι καβαλάρηδες –είναι κοντά!» φώναξε η Αλζάρα, κοιτώντας, για 

µια στιγµή, στα νώτα τους. «∆εν έπρεπε να είχαµε σταµατήσει!» 

  Τέσσερα βέλη εκτοξεύτηκαν από βαλλίστρες. Τα δύο δεν τους 

έφτασαν·  το τρίτο πέρασαν ξυστά απ’το κεφάλι της Ζιρκεφιανής, 

που έβγαλε ένα πνιχτό ουρλιαχτό·  το τέταρτο αστόχησε στον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή για πόντους. 

  «Φτούσου!» µούγκρισε ο Άνεµος. «Τι µπορείς να κάνεις, µάγε;» 

ρώτησε τον Μόρβον. «Μπορείς να κάνεις τίποτα;» 

  «∆εν είµαι µάγος, κύριε,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Ναι –το ξέρω το τραγούδι! Αλλά µπορείς να κάνεις τίποτα για να 

µας βοηθήσεις;» ρώτησε ο τυχοδιώχτης. 

  «Όχι ενώ καλπάζουµε σαν τρελοί, κύριε,» είπε ο Μόρβον. «Πώς 

περιµένετε έτσι να επικαλεστώ το Πνεύµατα;» 

  «Στον κόλλησε τον πληθυντικό Φάλµαριν, ή τον είχες εξ αρχής;» 

θέλησε να µάθει ο Άνεµος. 

  «Σ’αυτή την ερώτηση απαξιώ ν’απαντήσω, κύριε.» 

  Ο τυχοδιώχτης αναποδογύρισε τα µάτια του. Ανώµαλοι Σοφοί!… 

συλλογίστηκε. 
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  «Πρέπει να σταµατήσουµε, για να τους αντιµετωπίσουµε, κυρία 

µου,» είπε ο Φάλµαριν στη Χόλκραδ. «Θα µας προφτάσουν. Πόσοι 

είναι;» 

  «Καµια τριανταριά,» απάντησε ο Χόλκραδ. 

  «Τότε, µε τις δυνάµεις σας, τις δικές µου, του Μόρβον, του Ζάρχαλ 

και του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή, πιστεύω θα καταφέρουµε να 

τους εξουδετερώσουµε…» 

  «Καλά λες, Φάλµαριν, αν και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή είναι 

εξουθενωµένος. 

  »Σταµατάµε εδώ!» φώναξε η Χόλκραδ, και τράβηξε τα γκέµια του 

ίππου της. «Θα πολεµήσουµε!» 

  «Τρελάθηκες, µάγισσα;» εξεπλάγη ο Άνεµος. «Θα τα βάλουµε µε 

τριάντα ιππείς;» 

  «Μείνετε πίσω, κύριε,» πρόσταξε ο Φάλµαριν. «Εγώ, η κυρία 

Χόλκραδ και οι κύριοι Μόρβον και Ζάρχαλ θα τους 

αντιµετωπίσουµε.» Και αφίππευσε, µαζί µε τον τελευταίο. 

  «Θα βοηθήσω κι εγώ,» δήλωσε η Αλζάρα, κατεβαίνοντας απ’τ’άτι 

της. «Γνωρίζω µερικά πράγµατα από πνευµατική µαγεία,» εξήγησε, 

όταν οι άλλοι την κοίταξαν παραξενεµένοι. 

  «Κάθε είδους βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη, καλή µου κυρία,» είπε ο 

Μόρβον, που είχε αφιππεύσει, όπως κι η Χόλκραδ. 

  Η γη τρανταζόταν, καθώς οι καβαλάρηδες από τη Μάρβαθ 

έρχονταν. Ένα σύννεφο σκόνης είχε σηκωθεί µες στη νύχτα. 

Βαλλίστρες υψώθηκαν, και βέλη έφυγαν, σχίζοντας τον αέρα. 

  Αλλά αόρατα πεδία δύναµης τα σταµάτησαν απ’το να φτάσουν 

στους στόχους τους. 

  «ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΣΤΗΝ ΜΑΡΒΑΘ!» πρόσταξε η φωνή του 

Φάλµαριν, εξώκοσµα µεγεθυσµένη. «∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ 

Ε∆Ω ΓΙΑ ΣΑΣ!» 

  «Σύµφωνα µε τις διαταγές του Αντιβασιλέα, πρέπει όλοι να 

συλληφθείτε!» φώναξε µια πολεµίστρια. «Παραδοθείτε τώρα!– 
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Αααααααα!» Μια αόρατη λόγχη δύναµης την πέταξε απ’τ’άλογό 

της.  

  «Βάλατε!» πρόσταξε ένας στρατιώτης, οπλίζοντας τη βαλλίστρα 

του. 

  Όµως, πριν προλάβει αυτός, ή οι σύντροφοί του, να κάνουν τίποτα, 

τα όπλα άρχισαν να φεύγουν απ’τα χέρια τους και να τους χτυπούν 

στα κεφάλια αναισθητοποιώντας τους·  άλλοι ένιωθαν τον εγκέφαλό 

τους να πηγαίνει να σπάσει, και έβλεπαν χρώµατα µπροστά τους, 

προτού λιποθυµήσουν·  άλλοι υψώνονταν απ’τ’άτια τους και έπεφταν 

στο έδαφος·  άλλων τα ζώα αφήνιαζαν, πετώντας τους στην γη. 

  «Επίιιιιθεεεεσηηηηηηηηηηηηηη!» κραύγασε ένας µαχητής, 

τραβώντας το σπαθί του και καλπάζοντας καταπάνω στους µάγους. 

Κάπου οχτώ ιππείς τον πήραν στο κατόπι. Αυτός πρώτος έφυγε 

απ’τη σέλα του και, ύστερα, οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν στο 

έδαφος, ενώ τα ξίφη τους αιωρούνταν και τα πλατιά µέρη των 

λεπίδων τούς κοπανούσαν καταπρόσωπο. 

  «ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ!» αντήχησε, πάλι, η φωνή 

του Φάλµαριν. «ΦΥΓΕΤΕ, ΑΝ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΣΑΣ!» 

  Και οι στρατιώτες της Μάρβαθ άρχισαν να υποχωρούν·  όσοι από 

αυτούς δεν ήταν αναισθητοποιηµένοι ή νεκροί, τουλάχιστον. Άλλοι 

έτρεχαν µε τα πόδια, κι άλλοι προσπαθούσαν ν’αρπάξουν άτια, για 

να τα καβαλήσουν. 

  Ο Άνεµος κοιτούσε χάσκοντας. «Τι δεν µπορείτε να κάνετε, ρε 

παιδιά;» ρώτησε τους Ελεγκτές Πνευµάτων εµπρός του. 

  «Να διώξουµε τον Πόνκιµ από τη Μάρβαθ, προφανώς, κύριε,» 

αποκρίθηκε, ήρεµα, ο Φάλµαριν. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Πόνκιµ στένεψε, οργισµένος, τα µάτια του. «Φάλµαριν!…» 

  «Είναι… ισχυρός,» παραδέχτηκε η Σαντέ’ενθιν, κοιτώντας όλα όσα 

είχαν συµβεί µέσα απ’τον µαγικό καθρέφτη. 
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  «∆εν τελειώσαµε, όµως, εδώ,» σφύριξε ο Πόνκιµ. «Σύντοµα, όλος 

ο στρατός που έχει αποµείνει στη Μάρβαθ –τρεις-χιλιάδες 

πολεµιστές– θα περικυκλώσει τον καταραµένο Πύργο του Φτερού. 

Και θα πάρω την εκδίκησή µου απ’τον Φάλµαριν!…» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23ο 

Ο έµπορος Άκφορ 
 

 

 Ερία βγήκε από την νότια πύλη της Σόνµολ. ∆εν είχε 

αρκετά χρήµατα για ν’αγοράσει πλούσια ρούχα, όµως της 

έφταναν για να πάρει κάποια αξιοπρεπή, µε τα οποία, 

σίγουρα, θα ντυνόταν µια απεσταλµένη της Τρίτης Συντεχνίας. 

Φορούσε ένα πράσινο φόρεµα από συνηθισµένο ύφασµα –τίποτα το 

φανταχτερό, αλλά όχι αξιοκαταφρόνητο– µε µυτερή λαιµόκοψη κι 

ένα µικρό σχίσιµο στην δεξιά κνήµη. Στο λαιµό της ήταν ένα 

µενταγιόν: ένα δερµάτινο κορδόνι από το οποίο κρεµόταν ένα 

µπρούντζινο νύχι –κι αυτό όχι κάτι σπουδαίο. Στα πόδια της είχε 

σανδάλια από µαύρο δέρµα, των οποίων τα λουριά έφταναν µέχρι τα 

γόνατά της. Στη ζώνη της κρεµόταν το σπαθί της. Και δε νόµιζε αυτό 

να φαινόταν περίεργο: σίγουρα, οποιοσδήποτε ταξίδευε µόνος 

έπρεπε να έχει κάποια προστασία. Ίσως, απ’την άλλη, να ήταν 

σοφότερο αν είχε ρωτήσει τον Όκ’φερν, όµως ξεκίνησε να βαδίζει 

δίχως να τόχει κάνει. 

  Ένας χωµατένιος δρόµος ξεκινούσε απο δώ όπου βρισκόταν και 

συνέχιζε νότια. ∆εν ήξερε ακριβώς πού ήταν η κατοικία του εµπόρου 

Άκφορ, όµως ο καστανόξανθος Ζιρκεφιανός φίλος της της είχε πει 

πως θα την συναντούσε µισής µέρας οδοιπορία νότιo-δυτικά της 

Σόνµολ. Οπότε, η Ερία υπέθετε πως θα έβρισκε κάποια ταµπέλα, που 

H



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

768 

θα την καθοδηγούσε·  ή θα ρωτούσε κανέναν άνθρωπο. Όµως πόσοι 

άνθρωποι τριγύριζαν εδώ, τον τελευταίο καιρό, µε το στρατό των 

Μαγκραθµέλιων και όλ’αυτά; Σίγουρα, πολύ λίγοι, και ήταν 

αµφίβολο άµα θ’απαντούσε κάποιον. Ω! τέλος πάντων, θα το έβλεπε 

αυτό το σπίτι από απόσταση·  αρκετά µεγάλο δε θάταν, για να µένει 

αυτός ο έµπορος έξω απ’την πόλη, µόνος; Η πολεµίστρια υπέθετε 

πως θα είχε και φρουρούς. 

  Καθώς βάδιζε, σκεφτόταν πόσο απεχθανόταν να βασίζεται στους 

άλλους, αλλά, επί του παρόντος, ο Άκφορ τής ήταν αναγκαίος. 

Έπρεπε να θελήσει να πάει το εµπόρευµά του στο Σαραόλν, ώστε να 

πληρώσει τον Καπετάν Ρόγκβιπ, για να ταξιδέψει ως εκεί. Έτσι, η 

Ερία και ο Όκ’φερν θα έφταναν στο Βασίλειο, και η πρώτη θα 

ειδοποιούσε τον Βασιληά Βένγκριλ. Μακάρι µόνο να µην ήταν πολύ 

αργά για προειδοποιήσεις… 

  Το µέρος όπου βάδιζε ήταν αµµώδες, και η άµµος έµπαινε µέσα 

στα σανδάλια της, ενοχλώντας την. Σε απόσταση, µπορούσε να δει 

µια συστάδα εξωτικών δέντρων, όχι τόσο πυκνή για να µπορεί να 

την αποκαλέσει δάσος, ή έστω άλσος·  οι κορµοί βρίσκονταν ο ένας 

αρκετά µακριά απ’τον άλλο. 

  Βάδισε µέχρι που έφτασε στο σηµείο µε την βλάστηση, και, όταν 

ήταν εκεί, είχε απογευµατιάσει·  τα χρώµατα του ουρανού 

σκούραιναν. Η περιοχή εµπρός της συνέχισε να έχει αρκετά δέντρα 

και θάµνους. Τα κλαδιά των πρώτων ήταν µακριά, αλλά δε λύγιζαν 

προς τα κάτω, και τα φυλλώµατά τους τριγωνικά µε οξείες γωνίες. 

  Η Ερία αντιλαµβανόταν πως, αν το περιβάλλον συνέχιζε νάναι έτσι, 

µπορεί να µην έβλεπε από µακριά το σπίτι του Άκφορ. Ή, ίσως, και 

να το έβλεπε από τα φώτα του, µέσα στο βράδυ. 

  Η άµµος εξακολουθούσε να είναι πολλή κι εδώ, µπαίνοντας µέσα 

στα σανδάλια της και ενοχλώντας την, εκνευριστικά. Μα την 

Πνευµατοχτυπηµένη άµµο µου!… µούγκρισε εντός της η 

Σαραολνιανή πολεµίστρια. 
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  Καθώς η ατµόσφαιρα δρόσιζε γύρω της, και η πρωινή κάψα της 

Ζίρκεφ έφευγε, για να έρθει το κρύο της νύχτας, η Ερία άρχισε να 

έχει το συναίσθηµα ότι κάποιος ή κάτι την παρακολουθούσε. Πού 

και πού, οι άκριες των µαύρων µατιών της έπαιρναν σκιές να 

κινούνται. ∆εν ήταν βέβαιη για το πόσο ανθρώπινες ήταν… Όµως, 

µήπως, ήταν, τελικά, τα φυλλώµατα και τίποτα παραπάνω; Τούτα τα 

δέντρα της ήταν ξένα, και δεν ήξερε, εποµένως, τι είδους σκιές 

µπορεί να έριχναν στο έδαφος… 

  Αλλά η διαίσθησή της, συνήθως, δε λάθευε. Βρισκόταν υπό 

παρακολούθηση. Το χέρι της χάιδεψε τη λαβή του σπαθιού στη ζώνη 

της. Όποιος –ό,τι– κι αν ήταν, ας ερχόταν να γευτεί το ατσάλι της! 

∆εν είχε καταφέρει να φτάσει ως εδώ για να πέσει θύµα ενός ηλίθιου 

ληστή, ή κανενός άγριου θηρίου. 

  Κι αυτή η καταραµένη άµµος µέσα στα σανδάλια της!… Πότε το 

έδαφος, τέλος πάντων, θα γινόταν πιο στέρεο; 

  Όλ’αυτά τα ενοχλητικά πράγµατα στη Ζίρκεφ την έκαναν να 

συνειδητοποιεί τι ωραία χώρα ήταν το Σαραόλν. ∆εν το είχε 

προσέξει παλιότερα. Εκεί ούτε τόση ζέστη έκανε το πρωί, ούτε 

πάντα τόσο κρύο το βράδυ –ούτε είχε τόση άµµο, µα τα Πνεύµατα! 

Τα σανδάλια της είχαν γεµίσει µ’αυτούς τους ελεεινούς κόκκους… 

  –Μια σκιά πέρασε, γρήγορα, από δίπλα της, πιο κοντά απ’ό,τι είχε 

περάσει ποτέ πριν. Η Ερία, όµως, δεν γύρισε, πανικόβλητη, το 

κεφάλι, όπως θα έκανε ένας άπειρος από κλεφτοπόλεµο άνθρωπος. 

Άσε τον εχθρό σου να νοµίζει πως δεν τον έχεις αντιληφθεί· έτσι, το 

πλεονέκτηµα είναι δικό σου. Αυτός ήταν ένας κανόνας που 

προσπαθούσε ν’ακολουθεί πάντα. Το χέρι, ωστόσο, δεν έφευγε 

απ’τη λαβή του σπαθιού της·  ούτε τα µάτια της σταµατούσαν να 

είναι παρατηρητικά σαν του γερακιού. 

  Και η άµµος είχε καταφάει τα πόδια της!… 

  Φρρρρρπ! 

  Κάτι από πάνω της! Και η Ερία δε µπόρεσε, παρά να σηκώσει το 

κεφάλι, αντικρίζοντας µια σκιερή φιγούρα, µες στο ηµίφως του 
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απογεύµατος, να πηδά απ’τα φυλλώµατα ενός εξωτικού δέντρου στα 

φυλλώµατα ενός άλλου. Το µισό λεπίδι της είχε βγει έξω απ’το 

θηκάρι. Όµως η µαύρη µορφή χάθηκε·  έγινε ένα µε τη βλάστηση –

λες και έλιωσε εντός της. 

  Η Σαραολνιανή πολεµίστρια βλεφάρισε. Μα τα Πνεύµατα! τι ήταν 

αυτό το πράγµα; ∆εν είχε δει ποτέ της παρόµοιο·  ούτε ο Όκ’φερν τής 

είχε µιλήσει για τίποτα τέτοιο. Για µια στιγµή, κρύος ιδρώτας την 

έλουσε. Ύστερα, προσπάθησε ν’αποκτήσει, πάλι, την αυτοκυριαρχία 

της. 

  Ό,τι κι αν ήταν, είχε το σπαθί της κοντά·  θα τ’αντιµετώπιζε… Θα 

τ’αντιµετώπιζε… Παίρνοντας µια βαθιά ανάσα, συνέχισε 

ν’ακολουθεί τον χωµατένιο δρόµο, ο οποίος ήταν γεµάτος άµµο. 

Μάλλον, το «χωµατένιος» δρόµος δεν ήταν ο σωστός 

χαρακτηρισµός, συµπέρανε η Ερία·  πιο πολύ για «αµµουδερός» 

δρόµος τής έµοιαζε (!)… Τα πόδια της την έτρωγαν. Είναι τούτη 

κανονική άµµος; αναρωτήθηκε. Μπας και…; Κούνησε το κεφάλι της. 

Αρχίζω να τρελαίνοµαι µ’όλα αυ– 

  –Η σκιά, ξανά! 

  Πέρασε σα σίφουνας απ’τα αριστερά της. Η καρδιά της 

Σαραολνιανής χτυπούσε δυνατά. Μα τα Πνεύµατα! Πώς έµπλεξα 

έτσι; Θα τον σκοτώσω τον Όκ’φερν! Έπρεπε να µου είχε πει ότι τέτοια 

πλάσµατα φωλιάζουν εδώ! Θα τον πλακώσω στο ξύλο! 

  Και πού στη Μάγκραθµελ ήταν αυτό το δαιµονισµένο σπίτι του 

Άκφορ; Η Ερία κοίταξε γύρω της, µέσα στο σκοτάδι που είχε 

απλωθεί, πλέον, στη Ζίρκεφ, ελπίζοντας το µάτι της να πάρει κανένα 

φως. Όµως το µοναδικό φως που µπορούσε να δει ήταν αυτό των 

φεγγαριών του Άρµπεναρκ. 

  «Γγγρρρρρρρρρ…» 

  Ένα αργό γρύλισµα, και το σπαθί της Σαραολνιανής βρέθηκε, 

αυτοµάτως, στα χέρια της, γυµνολέπιδο, καθώς στρεφόταν 

στ’αριστερά της. Πίσω από ένα θάµνο αντίκρισε δύο κιτρινωπά 

µάτια να την ατενίζουν·  έµοιαζαν να τρυπούν την ψυχή της. 
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Αµέσως, αναρωτήθηκε πώς θα πολεµούσε τούτο το πλάσµα µε το 

φουστάνι που φορούσε·  ο εχθρός της έµοιαζε ιδιαίτερα ταχύς και 

ευέλικτος. Ανάθεµα! Όλα στραβά –όλα στραβά πάνε!… µούγκρισε 

από µέσα της. 

  «ΓΓΓΡΡΡΡΡΡΡΡ!» 

  Το θηρίο πήδησε έξω απ’τον θάµνο. Θα της ερχόταν κατακέφαλα –

και µπορούσε να δει δόντια και νύχια να γυαλίζουν στο 

φεγγαρόφωτο, ενώ εκείνα τα κιτρινωπά µάτια τη διαπερνούσαν σαν 

στριφτές λεπίδες. Η Ερία έπεσε µπρούµυτα στο έδαφος –η τελευταία 

ελπίδα αποφυγής του κινδύνου. 

  Ο εχθρός πέρασε από πάνω της και προσγειώθηκε µέσα σ’έναν 

άλλο θάµνο απέναντι. Σύντοµα, δεν τον έβλεπε πουθενά. 

  ∆ιάολε! Τούτο το ζώο ήταν και έξυπνο! Έξυπνο! Αλλά δε θα το 

πολεµούσε µ’αυτό το φόρεµα. Όµως, θα προλάβαινε να το βγάλει, 

προτού το πλάσµα πέσει πάνω της και την ξεσκίσει; Και το θηρίο 

ήταν ευφυές·  θα έβλεπε την ευκαιρία που του δινόταν. 

  Όκ’φερν! Θα σε σκοτώσω!… αν ζήσω απ’αυτό… συλλογίστηκε η 

Ερία. 

  Στράφηκε, τάχιστα, πίσω της, σφίγγοντας τη λαβή του σπαθιού της 

και στα δύο χέρια. ∆εν ήταν τίποτα εδώ… Τίποτα; Νόµιζε πως είχε 

δει µια σκιά –τη σκιά του θηρίου. 

  «Γρρρρρρ…» 

  Εκείνο το δαιµονισµένο, αργό, χαµηλότονο γρύλισµα την έκανε να 

γυρίσει στα δεξιά της. Μια µαύρη µορφή πετάχτηκε µακριά –µια 

θολούρα στα µάτια της πολεµίστριας. 

  Ξέρει ότι έχω σπαθί… σκέφτηκε η Ερία. Ξέρει ότι µπορώ να το 

σκοτώσω εύκολα. Προσπαθεί να µε µπερδέψει, για να µου χιµήσει από 

πίσω… Ας του δώσω µια ευκαιρία… αποφάσισε, προσπαθώντας να 

κρύψει το µειδίαµα που ερχόταν στα χείλη της. Η καρδιά της έτρεµε, 

ωστόσο… 

  Έλυσε τη ζώνη της και την άφησε να πέσει. Ύψωσε το ξίφος της, 

µε τη λεπίδα προς τα κάτω, και, µε µια απότοµη κίνηση, το κάρφωσε 
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στην άµµο. Τώρα, είµαι άοπλη, µπάσταρδε!… Έπιασε τις κάτω 

άκριες του φορέµατος της (Ελπίζω αυτό να δουλέψει…) και το 

τράβηξε πάνω, βγάζοντάς το, όσο πιο γρήγορα µπορούσε. Μόλις το 

ρούχο έφυγε από µπρος της και το πεδίο όρασή της ήταν, πάλι, 

ελεύθερο, αντίκρισε το µαύρο θηρίο να της χιµά, πηδώντας –τα 

δόντια του κροτάλιζαν, και είχε ήδη καλύψει τη µισή απόσταση 

ανάµεσά τους! (Όλα πήγαιναν όπως τάχε σχεδιάσει η Σαραολνιανή.) 

Η Ερία τράβηξε το ξιφίδιο που είχε κρύψει κάτω απ’το µπούστο της 

και το έθεσε µπροστά της. Ο εχθρός δεν είχε χρόνο να σταµατήσει το 

άλµα του. Η λεπίδα τού µπήχτηκε κάτω απ’το λαιµό! 

  «ΡΡΡΡΡΑΑΑΑννννννρρρρ!…» 

  Η πονεµένη του κραυγή ήταν, πρώτα, δυνατή και, ύστερα, 

αδυνάτισε. Το αίµα του πετάχτηκε στο σαγόνι, στους ώµους και στο 

στήθος της πολεµίστριας, η οποία συνέχιζε να κρατά το όπλο της 

µπηγµένο µέσα στο θηρίο. Το σχέδιό της είχε δουλέψει·  ήλπιζε µόνο 

να είχε δώσει ένα θανατηφόρο χτύπηµα στο πλάσµα. 

  Το αγρίµι έγδαρε λίγο τον αέρα, µε τα νύχια του, κροτάλισε τα 

δόντια του, δυο-τρεις φορές, και σωριάστηκε στην άµµο, νεκρό. Η 

λεπίδα της πολεµίστριας γλίστρησε έξω απ’τη σάρκα του. 

  Η Ερία ανέπνευσε. ∆εν είχε αντιληφθεί ότι πριν κρατούσε την 

ανάσα της. Ξαφνικά, όλα τα µέλη του σώµατός της τα αισθανόταν 

απίστευτα βαριά. Η ξαγρύπνια της πάνω από τον τραυµατισµένο 

Όκ’φερν, η κωπηλασία στη βάρκα, και, τώρα, η µάχη µε τούτο το 

θηρίο την είχαν κουράσει αφάνταστα. Ήθελε µόνο να καθίσει και να 

ξεκουραστεί… να ξεκουραστεί… 

  –Όµως έπρεπε να πάει στον έµπορο! ∆εν υπήρχε χρόνος! 

  Άπλωσε το χέρι της να πιάσει το φόρεµά της από κάτω, αλλά 

σταµάτησε τον εαυτό της. Ήταν γεµάτη αίµα. Αν το λέρωνε, ίσως ο 

Άκφορ να µην πίστευε ότι ερχόταν από την Τρίτη Συντεχνία. Ή, 

µπορεί και να το πίστευε, αν του έλεγε πως αντάµωσε τούτο το 

τέρας. Όµως δεν ήταν καλύτερο ν’αποφύγει κι άλλους πιθανούς 

µπελάδες; 
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  Έβγαλε το µπούστο της κι άρχισε να σκουπίζεται µ’αυτό. Καθώς 

σκουπιζόταν, παρατηρούσε το θηρίο. ∆εν είχε ξαναδεί παρόµοιό του. 

Έµοιαζε µε µεγάλη τίγρη. Ούτε τίγρη είχε δει ποτέ της, βέβαια, µα 

είχε ακούσει πως ορισµένες υπήρχαν στα βουνά και στους λόφους 

του Σαραόλν –ελάχιστες, αλλά υπήρχαν. Το δέρµα του ήταν µαύρο 

και τριχωτό. Το τρίχωµα, όµως, δεν της έµοιαζε φυσιολογικό: ήταν, 

κάπως, γλοιώδες·  της θύµιζε βουρκωµένο νερό, για κάποιο λόγο. 

Και, τώρα, που το συνειδητοποιούσε, το πλάσµα µύριζε σαν βάλτος. 

Σούφρωσε τη µύτη της. Τα δόντια και τα νύχια του, φυσικά, ήταν 

µεγάλα και κοφτερά –πολύ κοφτερά, υπέθετε η Ερία, αν και δεν τα 

είχε αισθανθεί πάνω της (Ούτε θέλω να τα αισθανθώ!). Αφτιά είχε, 

και µάλιστα µεγάλα, σαν… νυχτερίδας·  η µαυροµάλλα δεν ήταν 

σίγουρη. Η κιτρινωπή λάµψη στα µάτια του είχε σβήσει, µαζί µε τη 

ζωή του·  τώρα, φαίνονταν µόνο µαύρες κόγχες. 

  Πρέπει να ρωτήσω τον Όκ’φερν τι ήταν αυτό το πράγµα, και πώς 

ονοµάζεται, σκεφτόταν η Ερία, καθώς πετούσε το µπούστο της πάνω 

σ’έναν θάµνο και έβαζε το φόρεµά της. Αφού τον πλακώσω! Βέβαια, 

ήταν τραυµατισµένος ο άνθρωπος… ∆εν πα να ήταν!… Έδεσε τη 

ζώνη στη µέση της, και θηκάρωσε το σπαθί και το ξιφίδιό της εκεί. 

Κάθισε σ’έναν βράχο, λίγο παραπέρα, έβγαλε τα σανδάλια, τίναξε τα 

πόδια της από την άµµο, και τα ξαναφόρεσε. 

  Σηκώθηκε όρθια. «Τώρα, να βρω το σπίτι του Άκφορ…» 

µουρµούρισε. Μα, τέλος πάντων, κανένας άνθρωπος δεν περνούσε 

από τούτα τα µέρη, για να τον ρωτήσει; Με τέτοια θηρία, όµως, που 

τριγυρίζουν, ποιος είναι τόσο ηλίθιος, ώστε να περνά απο δώ; ∆εν της 

άρεσε η απάντηση σ’αυτή την ερώτηση… 

  Βάδισε ως ένα σηµείο όπου ο ουρανός φαινόταν αρκετά καθαρά, 

και προσπάθησε να προσανατολιστεί, από τη θέση των φεγγαριών 

και των άστρων. Ο Νότος ήταν… απο κεί… Και η ∆ύση… απο 

κεί… Οπότε, εκείνη θα βάδιζε έτσι –νότιο-δυτικά. Ξεκίνησε, 

βγαίνοντας απ’το δρόµο και προχωρώντας ανάµεσα στα δέντρα και 

τους θάµνους. Πάλι, η καταραµένη άµµος έµπαινε στα σανδάλια 
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της! Έπρεπε νάχε αγοράσει µπότες, τελικά… Απλά, θεώρησε τα 

σανδάλια πιο καθωσπρέπει, για να εµφανιστεί ως απεσταλµένη της 

Τρίτης Συντεχνίας σε έναν πλούσιο (πλούσιος δεν ήταν;) έµπορο… 

  Κοίταξε τις σκιές τριγύρω. ∆εν πιστεύω κι άλλο τέτοιο ζώο να είναι 

εδώ κοντά… σκέφτηκε. Ένα ρίγος τη διαπέρασε. 

  Ύστερα από κάνα δεκάλεπτο, ατένισε φως µέσα από τη βλάστηση. 

Πλησίασε, µε γρήγορα βήµατα, αλλά χωρίς να τρέχει. Γιατί, θα 

έτρεχε µια απεσταλµένη της Τρίτης Συντεχνίας; ∆ε θα έτρεχε. 

  Βρέθηκε σε έναν χωµατένιο δρόµο –πραγµατικά, χωµατένιο·  δεν 

ήταν «αµµουδερός»!– που ανοιγόταν µέσα από τη βλάστηση·  

σίγουρα δεν επρόκειτο για τον προηγούµενο. Στο τέλος του ήταν ένα 

σπίτι: ένα µεγάλο, τριώροφο σπίτι, δίχως κήπο. (Τι να τον κάνει τον 

κήπο, µε τόσα δέντρα εδώ γύρω;) Έξω απ’την πόρτα του ήταν 

κρεµασµένα δύο φανάρια, και δυο άντρες την φυλούσαν, κρατώντας 

µακριά κονταροτσέκουρα. Ήταν ντυµένοι µε αλυσιδωτούς θώρακες, 

πέτσινα παντελόνια, και ψηλές µπότες. Στις ζώνες τους κρέµονταν 

πλατιά, κοντά ξίφη. Ο ένας ήταν καστανός·  ο άλλος µελαχρινός. Και 

οι δυο είχαν µακριά µαλλιά, δεµένα αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι 

τους, και ήταν αρκετά µυώδης, για να το σκεφτείς προτού τους 

αντιµιλήσεις. 

  Η Ερία ζύγωσε. Θυµήθηκε τι της είχε πει ο Όκ’φερν, και πήρε 

αυστηρό ύφος. Τους κοίταξε και τους δύο ερευνητικά. (Όµορφος δεν 

ήταν ο καστανός;) «Έρχοµαι από την Τρίτη Συντεχνία,» δήλωσε, µε 

σταθερή φωνή. «Ζητώ τον κύριο Άκφορ.» 

  Ο µελαχρινός άντρας συνοφρυώθηκε. «Απ’την Τρίτη Συντεχνία; 

Αυτοί έρχονται, συνήθως, µε συνοδεία. Εσύ γιατί µόνη σου, και 

κουβαλώντας όπλα;» 

  «Αναφορά θα σου δώσω, φρουρέ;» Έκανε το «φρουρέ» ν’ακουστεί 

τελείως εξευτελιστικό. «Φώναξε τον αφέντη σου!» πρόσταξε. 

  Ο άντρας µούγκρισε, αλλά είπε: «Έλα.» Και άνοιξε την πόρτα 

µπαίνοντας.  
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  Πέρασαν από ένα χολ µε µεγάλο καθρέφτη, και η Ερία έριξε µια 

µατιά στον εαυτό της: ∆ε φαινόταν τόσο χάλια, όσο πίστευε. Οι 

τοίχοι του µέρους ήταν καµωµένοι από ξύλο και πέτρα·  το ίδιο και 

τα έπιπλα. Αν και το όλο περιβάλλον έµοιαζε στη Σαραολνιανή, 

κάπως, αλλόκοτο, δε µπορούσε να µην παραδεχτεί πως ήταν 

καλόγουστο… 

  Ο οδηγός της την πήγε σε ένα σαλόνι από γκρίζα πέτρα και µαύρο 

ξύλο. Στο βάθος υπήρχε ένα πέτρινο, αναµµένο τζάκι. Μεγάλα, 

µπρούντζινα κηροπήγια βρίσκονταν στις γωνίες του δωµατίου, 

σβηστά. Μια µεγάλη σφαίρα από ασήµι ήταν στο κέντρο του χώρου, 

µε διάφορα παράξενα σκαλίσµατα επάνω: σαν πολλές, µπλεγµένες 

ανθρώπινες µορφές, έµοιαζαν στην Ερία. ∆ύο καναπέδες ήταν 

αντικριστά, κι οι δυο καµωµένοι απ’το δέρµα κάποιου ζώου: κίτρινο 

µε µαύρες, χοντρές βούλες. 

  «Περιµένετε εδώ, κυρία µου,» είπε ο φρουρός, µιλώντας της, 

ξαφνικά, στον πληθυντικό και µε πιο γλυκιά φωνή απ’ό,τι πριν. «Ο 

κύριός µου θα έρθει συντόµως.» 

  «Βιάσου,» αποκρίθηκε, κοφτά, η Ερία. Έτσι είπε ο Όκ’φερν να 

φέροµαι, σκέφτηκε. Κάθισε στον έναν απ’τους δυο καναπέδες, 

κοιτώντας την ασηµένια σφαίρα στο κέντρο του σαλονιού. 

∆ιαπίστωσε πως, τελικά, δεν ήταν µπλεγµένες ανθρώπινες φιγούρες 

αυτές επάνω της –ή, µήπως, ήταν; Βασικά, θα τα χαρακτήριζε 

σχήµατα ακαθορίστου µορφής. Ήταν πιθανό να τα περάσεις για ζώα, 

για άντρες, για γυναίκες, για πουλιά, για βουνά, για δέντρα… Η 

πολεµίστρια, µάλιστα, θα µπορούσε να ορκιστεί πως κινούνταν 

κιόλας (!). 

  Κάποιος καθάρισε το λαιµό του, και η Ερία, γύρισε, γρήγορα, το 

κεφάλι της. Πώς δεν τον είχε αντιληφθεί να έρχεται; Τόσο 

απορροφηµένη ήταν µε την ασηµένια σφαίρα; Περίεργο… 

  Ο νεόφερτος ήταν ένας τριανταπεντάρης άντρας, µε µαύρα, κοντά, 

αλλά πλούσια, µαλλιά·  στους κροτάφους, όµως, οι τρίχες του ήταν 

άσπρες. Το κορµί του ήταν αθλητικό και γραµµωµένο, πράγµα που 
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φαινόταν πολύ καθαρά µε το ανοιχτό γιλέκο που φορούσε. Το 

ένδυµα πρέπει να ήταν φτιαγµένο από το τοµάρι κάποιου εξωτικού, 

για την Σαραολνιανή, ζώου. Ή, µήπως…; ∆ε µπορεί… Κι όµως… 

Πρέπει νάταν απ’το τοµάρι ενός θηρίου παρόµοιου µ’αυτό που είχε 

αντιµετωπίσει η πολεµίστρια πριν έρθει εδώ. Το παντελόνι του 

άντρα ήταν µαύρο και πέτσινο, µε φαρδιά ζώνη στη µέση·  στα πόδια 

του φορούσε καφετιά σανδάλια.  

  Τα µάτια της Ερία τον καταβρόχθισαν από την κορυφή ως τα νύχια. 

Τελικά, οι Ζιρκεφιανοί έχουν µπόλικα προσόντα, παρατήρησε. Της 

έµοιαζε καλύτερος απ’τον Όκ’φερν. Ποιος ήταν; 

  «Μου είπαν ότι µε ζητήσατε…» είπε ο άγνωστος. 

  «Είστε ο έµπορος Άκφορ;» ρώτησε η Σαραολνιανή, σηκώνοντας 

ένα της φρύδι. ∆ε µπορεί νάναι αυτός… 

  «Ναι. Πώς θα µπορούσα να σας εξυπηρετήσω;» Κάθισε στον 

καναπέ που καθόταν και η Ερία. 

  «Έρχοµαι από την Τρίτη Συντεχνία…» άρχισε η πολεµίστρια, 

πράγµα που φάνηκε να εξέπληξε τον άντρα. «Συµβαίνει κάτι;» τον 

ρώτησε. 

  «Όχι…» αποκρίθηκε εκείνος. «Απλά, συνήθως, έστελναν τον 

Βόθ’καρ… Είναι καλά;» 

  «∆υστυχώς, είναι τραυµατισµένος στο πόδι,» είπε η Ερία, µην 

γνωρίζοντας ούτε καν τον άνθρωπο για τον οποίο µιλούσε. «Οπότε, 

στάλθηκα εγώ.» 

  «∆ε µπορώ να πω ότι απογοητεύτηκα,» µειδίασε ο Άκφορ (και η 

Ερία είχε την εντύπωση πως έριξε µια ερευνητική µατιά στο 

ντεκολτέ της, λες και έψαχνε κάτι που του είχε πέσει εκεί µέσα). 

«Αλλά δε µου µοιάζετε να είστε απ’τα µέρη µας, για να πω την 

αλήθεια…» 

  Η πολεµίστρια σκέφτηκε γρήγορα. «∆εν είµαι,» απάντησε. «Είµαι 

απ’το Σαραόλν. Και υπάρχει λόγος που έστειλε εµένα η Συντεχνία, 

και όχι κάποιον άλλο. Θέλουµε να προωθήσετε τα προϊόντα σας στη 

χώρα µου.» 
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  «Στο Σαραόλν;» εξεπλάγη ο έµπορος. «Μα, είναι πολύ µακριά.» 

  Η Ερία είπε, µε αυστηρό τόνο: «Η Συντεχνία, όµως, πιστεύει πως η 

αγορά εκεί έχει µεγαλώσει·  η ζήτηση είναι αυξηµένη κατά πολύ.» 

  «Είστε σίγουρη;» Η αµφιβολία ήταν εµφανής στη φωνή του 

Άκφορ. 

  «Φυσικά,» αποκρίθηκε, απόλυτα, η Ερία. «Μάλιστα, ένα πλοίο σάς 

περιµένει στην Σόνµολ, για να σας πάει στο Σαραόλν, φτάνει να 

πληρώσετε τον Καπετάνιο.» 

  «Αµφιβάλλω αν αυτό το µακρινό ταξίδι αξίζει, όµως αφού η 

Συντεχνία πιστεύει πως έτσι πρέπει να γίνει…» Ο Άκφορ 

δυσανασχετούσε. 

  «Χαίροµαι που συµφωνείτε,» είπε η Ερία. Ήθελε να γελάσει µε την 

όλη ειρωνεία της κατάστασης, αλλά επικέντρωσε την προσοχή της 

στο να κρατά το πρόσωπό της πέτρινο. 

  Ο Άκφορ έριξε µια µατιά στο ξίφος της. «Ήρθατε µόνη σας εδώ;» 

  «Ναι,» είπε η Ερία. 

  «Συνήθως, η Συντεχνία στέλνει συνοδούς…» Ο Άκφορ την κοίταξε 

καχύποπτα. 

  «Υπάρχει κάποιο πρόβληµα, τον τελευταίο καιρό,» εξήγησε η Ερία, 

ελπίζοντας πως η αιτιολογία της θα ήταν πειστική. «Έχει σχέση και 

µε τον τραυµατισµό του συναδέλφου µου. Η Συντεχνία δε θα ήθελε 

να πει περισσότερα, για την ώρα.» 

  «Ο Βόθ’καρ ήταν πιο ανοιχτός µαζί µου.» Ο Άκφορ έµοιαζε 

ενοχληµένος. 

  «∆εν µπορώ να σας πληροφορήσω περαιτέρω,» τόνισε η Ερία, µε 

οριστικό τόνο στη φωνή της. 

  «Πολύ καλά.» Ο Άκφορ σηκώθηκε όρθιος. «Θα κανονίσω να 

ετοιµαστεί ένα δωµάτιο για σας. Αν χρειαστείτε τίποτ’άλλο, 

φωνάξτε µε…» Η πρόσκλησή του ήταν πεντακάθαρη. 

  «Ένα δωµάτιο για ανάπαυση θα ήταν αρκετό·  σας ευχαριστώ,» 

αποκρίθηκε η Ερία. Πρέπει ν’αρχίζω να χάνω το µυαλό µου, 

συλλογίστηκε η Σαραολνιανή. Αλλά δε µπορούσε να δεχτεί την 
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«πρόσκληση» του εµπόρου, γνωρίζοντας ότι ο Όκ’φερν την περίµενε 

στην Σόνµολ. Κάτι τέτοιο πρώτη φορά της συνέβαινε µε έναν άντρα, 

και απορούσε µε τον εαυτό της. 

  «Όπως επιθυµείτε,» είπε ο Άκφορ, απογοητευµένος. Χτύπησε τα 

χέρια του και ένας ξυπόλυτος άντρας µε λευκό χιτώνα ήρθε στο 

δωµάτιο. 

  Υποκλίθηκε. «Προστάξτε, αφέντη.» 

  «Οδήγησε την κυρία απο δώ σ’ένα δωµάτιο,» ζήτησε ο Άκφορ. Και 

ρώτησε την Ερία: «Πώς είπαµε ότι λέγεστε;» 

  «Ερία,» απάντησε εκείνη. ∆εν υπήρχε λόγος να µη δώσει το 

κανονικό της όνοµα, αφού, ούτως ή άλλως, είχε πει ότι ήταν 

Σαραολνιανή… 

  «Καλή σου νύχτα, Ερία,» είπε ο Άκφορ. «Ελπίζω να βρεις τη 

φιλοξενία µου ικανοποιητική.» 

  «Καλή σας νύχτα,» αποκρίθηκε η Σαραολνιανή πολεµίστρια, 

αποφεύγοντας κάθε είδους οικειότητα. 

  Ακολούθησε τον υπηρέτη, που την ανέβασε σε µια ξύλινη σκάλα, η 

οποία έτριζε κάτω απ’τα πόδια της. Τελικά, εκείνος άνοιξε µια πόρτα 

και υποκλίθηκε. 

  «Το δωµάτιό σας, αφέντρα.» 

  «Σ’ευχαριστώ.» 

  Η Ερία κοίταξε µέσα και είδε ένα χώρο καµωµένο από πέτρα και 

ξύλο, όπως όλο το σπίτι, άλλωστε. Στη γωνία είχε τζάκι, και όχι 

πολύ µακριά απ’αυτό ένα στρωµένο κρεβάτι. Πίσω απ’το κρεβάτι 

ήταν ένα κλειστό παράθυρο. Στον τοίχο κρεµόταν το βαλσαµωµένο 

κεφάλι µιας τίγρης. 

  «Ν’ανάψω φωτιά, αφέντρα;» ρώτησε ο υπηρέτης. 

  «Αν δε σου κάνει κόπο,» αποκρίθηκε η Ερία, µπαίνοντας·  και 

εκείνος, πάραυτα, έτρεξε να εκτελέσει την προσταγή της. 

  «Τίποτ’άλλο;» είπε, µετά. 

  «Όχι. Σ’ευχαριστώ.» 

  Ο υπηρέτης έφυγε, κλείνοντας την πόρτα πίσω του. 
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  Η Ερία γδύθηκε και χώθηκε κάτω απ’την κουβέρτα, ακούγοντας τα 

ξύλα στο τζάκι να τρίζουν. Ήλπιζε να είχε κοροϊδέψει τον Άκφορ, 

και να την είχε περάσει για απεσταλµένη της Τρίτης Συντεχνίας. 

Όµως η εντύπωσή της ήταν ή την κοιτούσε, συχνά-πυκνά, κάτω 

απ’το λαιµό; Ίσως θα έπρεπε να είχε δεχτεί την «πρόσκλησή» του·  ο 

Όκ’φερν δε θα µάθαινε τίποτα… Κι αν µάθαινε, δηλαδή, τι; Αλλά δε 

βαριέσαι… 

  Γύρισε πλευρό και έπεσε, αποφασιστικά, για ύπνο. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24ο 

Επιστροφή στην Θέρληχ 
 

 

κοτείνιαζε. 

  Ο Κράντµον κοιτούσε απ’το παράθυρο του βασιλικού του 

δωµατίου ένα πλοίο να έρχεται στην Θέρληχ. Ήξερε ότι επάνω 

του βρίσκονταν η Αάνθα και ο Βένγκριλ. Και, επίσης, ήξερε πως 

είχε έρθει η ώρα να εγκαταλείψει τον Κοραλλένιο Θρόνο και το 

Βασίλειο του Ωκεανού. Άφησε στο γραφείο του ένα κοµµάτι χαρτί, 

πάνω στο οποίο είχε γράψει µερικά αποχαιρετιστήρια λόγια στην 

«αγαπηµένη» του Βασίλισσα, και στάθηκε µπροστά στον µεγάλο 

καθρέφτη. 

  Ήταν ντυµένος µε ένα µαύρο πουκάµισο, στολισµένο µε ασήµι, 

καφέ, πέτσινο παντελόνι, και ψηλές, µελανές µπότες, οι οποίες 

ξεπερνούσαν το γόνατο. Στην πλάτη του έπεφτε ένας πορφυρός 

µανδύας. Στο κεφάλι του βρισκόταν το Στέµµα του Ωκεανού, ενώ 

απ’τη µέση του κρεµόταν ένα µακρύ ξίφος. 

Σ
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  «Μια επίσκεψη στο Σαραόλν…» µουρµούρισε, επικαλούµενος τις 

δυνάµεις των Πνευµάτων, µε µυστικιστικά λόγια και µε πολύπλοκες 

χειρονοµίες. 

  Ο καθρέφτης άρχισε να γυαλίζει, µε διάφορα χρώµατα, τα οποία 

ολοένα και δυνάµωναν, ώσπου γέµισαν µε την ακτινοβολία τους το 

δωµάτιο… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι!…» Ο Πόνκιµ πισωπάτησε, αποµακρυνόµενος απ’τον µαγικό 

του καθρέφτη. 

  Η Σαντέ’ενθιν στάθηκε πλάι του, ετοιµάζοντας τον εαυτό της να 

καλέσει τις δυνάµεις των Πνευµάτων στη στιγµή, εάν υπήρχε 

ανάγκη. Το κάτοπτρο εµπρός τους είχε αρχίσει να γυαλίζει 

πολύχρωµα. Κάποιος άνοιγε µια εσωδιαστασιακή θύρα. Αλλά ποιος; 

Ο Κράντµον; ∆ε µπορούσε να ήταν κανείς άλλος. Εκτός κι αν 

επρόκειτο για κάποιο κόλπο των εχθρών τους. Εποµένως, η 

Ζιρκεφιανή αρχιέρεια έπρεπε να είναι προετοιµασµένη για όλα. 

  Μέσα απ’την ακτινοβολία βγήκε ένας όµορφος άντρας, µε µακριά, 

ξανθά µαλλιά. Στο κεφάλι του φορούσε µια χρυσή κορόνα, 

σµιλευµένη έτσι που έµοιαζε να αποτελείται από πολλά µικρά 

όστρακα. 

  «Τι στη Μάγκραθµελ κάνεις εδώ;» απόρησε ο Πόνκιµ, στενεύοντας 

τα µάτια του, θυµωµένος. Ώρα είναι να µου πει κι αυτός ότι κάτι δεν 

πάει καλά στο Βασίλειο του Ωκεανού!… συλλογίστηκε. 

  «Κι εγώ χαίροµαι που σε βλέπω από κοντά, Πόνκιµ,» αποκρίθηκε ο 

Κράντµον, µ’ένα προσποιητό µειδίαµα. Ύστερα, το βλέµµα του 

έπεσε στη Σαντέ’ενθιν, την οποία κοίταξε απ’την κορυφή ως τα 

νύχια, προτού πάρει το χέρι της στο δικό του και φιλήσει τα δάχτυλά 

της. «Περισσότερο όµορφη απ’ό,τι θυµάµαι,» είπε, µ’ένα γοητευτικό 

χαµόγελο. «Αυτό το φόρεµα σού ταιριάζει απόλυτα, θα όφειλα να 

οµολογήσω…» 
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  Η Σαντέ’ενθιν τού επέστρεψε το χαµόγελο, κοκκινίζοντας λίγο. 

«Σ’ευχαριστώ, Κράντµον.» 

  Ο Πόνκιµ αναποδογύρισε τα µάτια του. «Θα σε πείραζε να κλείσεις 

τη θύρα;» ρώτησε τον ξανθοµάλλη άντρα, δείχνοντας τον καθρέφτη 

µε τον αντίχειρά του. 

  «Μόλις ήρθα,» αντιγύρισε ο Κράντµον. «Θα την κλείσω.» 

Στράφηκε στο κάτοπτρο, υποτονθόρυσε µερικά λόγια, κάτω απ’την 

ανάσα του, ύψωσε τα χέρια, και η πολύχρωµη ακτινοβολία χάθηκε. 

  Ο Πόνκιµ σταύρωσε τους πήχεις εµπρός του. «Λοιπόν! Τι σε 

φέρνει εδώ;» 

  Ο Κράντµον αναστέναξε. «Έχω προβλήµατα στο Βασίλειο του 

Ωκεανού, Πόνκιµ…» 

  Η αλύγιστη όψη του Αντιβασιλέα του Σαραόλν έδειχνε πως ήταν 

πολύ δυσαρεστηµένος. «Γιατί περίµενα να το ακούσω αυτό;» 

  «Πάντα ήσουν πεσιµιστής, Πόνκιµ,» έδωσε µια πιθανή εξήγηση ο 

Κράντµον·  η Σαντέ’ενθιν προσπάθησε να κρύψει ένα µειδίαµα. 

  «Τι συµβαίνει στο Βασίλειο του Ωκεανού;» σφύριξε ο βασιλικός 

διπλωµάτης. 

  «Η Αάνθα επέστρεψε,» δήλωσε ο Κράντµον. 

  «Επέστρεψε; Γιατί; πού είχε πάει;» απόρησε ο Πόνκιµ. «Νόµιζα ότι 

την είχες φυλακισµένη, Κράντµον! Και αυτή και τον Βένγκριλ!» 

φώναξε. 

  «Απέδρασαν…» εξήγησε εκείνος. 

  «Και το θεώρησες περιττό να µε ειδοποιήσεις;» Ο Πόνκιµ ήταν 

εξοργισµένος. Τι ηλίθιος είν’αυτός ο άνθρωπος; Όλα στραβά, τέλος 

πάντων, πρέπει να πηγαίνουν, τον τελευταίο καιρό; 

  «∆εν είχα χρόνο, Πόνκιµ–» 

  «∆εν είχες χρόνο;» 

  «Όχι, δεν είχα! Έπρεπε να προσπαθήσω να τους εµποδίσω απ’το να 

φτάσουν στη Θέρληχ. Και, τώρα, πια, που είναι εκεί, δε µπορούσα 

να κάνω τίποτα παρά να φύγω, να έρθω εδώ.» 
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  «Ψεύδεσαι!» Ο Πόνκιµ τον έδειξε κατηγορηµατικά, µε το δάχτυλό 

του, το οποίο πίεσε πάνω στο στέρνο του. «Είχες χρόνο, Κράντµον! 

Είχες χρόνο να µε ειδοποιήσεις!» 

  Ο ξανθοµάλλης άντρας αποµάκρυνε το δάχτυλο του βασιλικού 

διπλωµάτη και σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. «Και τι θα έκανες;» 

  «Κάτι θα σκεφτόµουν!» απάντησε ο Πόνκιµ, τρίζοντας τα δόντια 

του. «Τώρα, είναι καλύτερα που η Αάνθα και ο Βένγκριλ έφτασαν 

στη Θέρληχ; Και γιατί ‘έφτασαν’ στη Θέρληχ; Πού τους είχες 

φυλακίσει;» 

  «Στα υπόγεια, κάτω απ’την πόλη. Μα, όπως σου είπα, 

δραπέτευσαν. Και, δεν ξέρω πώς, αλλά κατέληξαν στο Κάρνεβολθ, 

αποφεύγοντας τους Μαγκραθµέλιους που τους κυνηγούσαν…» 

  «Και στο Κάρνεβολθ τι; Τι έγινε εκεί;» 

  Ό Κράντµον ανασήκωσε τους ώµους του. «∆εν έχω ιδέα… ∆ε 

µπορούσα να τους παρακολουθώ·  ήταν πολύ µακριά… Όµως 

κατάφεραν να επιστρέψουν, Πόνκιµ. Και… δεν είχα άλλη λύση… 

Έπρεπε να φύγω. 

  »Θα βοηθήσω όπως µπορώ εδώ. Γιατί θέλω, κάποια µέρα, να πάρω 

την εκδίκησή µου απ’την Αάνθα,» τόνισε, και τα γαλανά του µάτια 

άστραψαν. 

  «Αφού δεν είσαι βασιληάς –γιατί φοράς στέµµα;» γρύλισε ο 

Πόνκιµ, και πέταξε την Κορόνα του Ωκεανού απ’το κεφάλι του 

Κράντµον, µε µια απότοµη κίνηση. 

  Οι δυο άντρες στάθηκαν, για λίγο, αντικριστά·  ο καθένας 

βρισκόταν στα πρόθυρα να χρησιµοποιήσει τις πνευµατικές του 

δυνάµεις, για να χτυπήσει τον άλλο. 

  «∆εν υπάρχει λόγος γι’αυτό,» είπε η Σαντέ’ενθιν, σπάζοντας την 

ξαφνική σιγή που είχε βασιλέψει στο δωµάτιο, ύστερα απ’τις φωνές 

τους. «Είναι καιρός να είµαστε ενωµένοι·  όχι διαιρεµένοι. Οι µέρες 

είναι δύσκολες.» Έσκυψε και σήκωσε το χρυσό στέµµα από κάτω. 

  Ο Πόνκιµ δε µίλησε. Προχώρησε και κάθισε στην καρέκλα του 

γραφείου του, σκεπτικός και κουρασµένος απ’όλα τούτα. 
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  «Εσύ γιατί είσαι εδώ, Σαντέ’ενθιν;» ρώτησε ο Κράντµον. 

«Προβλήµατα και στον Πύργο του Φιδιού;» 

  Η Ζιρκεφιανή έγνεψε καταφατικά, δίνοντάς του το Στέµµα του 

Ωκεανού. 

  «Πες µου,» την προέτρεψε ο Κράντµον. 

 

**  ** **  ** 

 

  Ο Θαλασσινός Άνεµος πλησίαζε το λιµάνι της Θέρληχ. Ο Βένγκριλ 

και η Αάνθα στέκονταν στην πλώρη, τυλιγµένοι στις κάπες τους και 

µε τις κουκούλες στα κεφάλια. Η Καπετάνισσα Λάρθα βρισκόταν 

πίσω τους·  τα µακριά, µαύρα της µαλλιά ανέµιζαν στον ψυχρό 

άνεµο. Ακόµα δε µπορούσε να το πιστέψει πως είχε τον Βασιληά του 

Σαραόλν και τη Βασίλισσα του Ωκεανού στο πλοίο της. ∆εν νόµιζε, 

όµως, ότι της είχαν πει ψέµατα. Και, αφού κι οι δυο τους ήταν 

ισχυροί µονάρχες, σίγουρα, η ανταµοιβή της που τους έφερε ως εδώ 

θα ήταν µεγάλη. 

  Μπήκαν στο λιµάνι, και έριξαν άγκυρα. Ο Βένγκριλ έσφιξε 

ενθαρρυντικά το χέρι της Αάνθα. Εκείνη στράφηκε να κοιτάξει το 

πρόσωπό του, κάτω απ’την κουκούλα. Απ’την όψη του έµοιαζε 

αποφασισµένος να κάνει ό,τι χρειαζόταν, για να ξαναπάρει η 

Βασίλισσα τον Κοραλλένιο Θρόνο. 

  «Ο Κράντµον δε θα είναι σε θέση να µας βλάψει,» του είπε η 

Αάνθα. «Μόλις η Αυλή µου µε δει, και αποκαλύψω ποιος είναι, θα 

τον φυλακίσουν, δίχως δεύτερη σκέψη. 

  »Και, µετά, θα πάµε στο Σαραόλν, να διώξουµε τον Πόνκιµ απ’το 

παλάτι σου.» 

  «Είσαι σίγουρη πως θες νάρθεις µαζί µου, Αάνθα;» ρώτησε ο 

Βένγκριλ, δυσανασχετώντας. 

  «∆ε µε θέλεις µαζί σου;» αποκρίθηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού. 

  «Το ξέρεις πως δεν είν’αυτό το πρόβληµα. Και γνωρίζεις πολύ 

καλά ποιο είναι το πρόβληµα.» 
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  Ναι, γνώριζε. Η ∆ήνκα, η σύζυγος του Βένγκριλ. Όµως δεν την 

αγαπούσε·  το είχε δει στα µάτια του. Ωστόσο, δε φαινόταν και 

πρόθυµος να την αποµακρύνει. Η Αάνθα καταλάβαινε πόσο δύσκολα 

θα έπρεπε να ήταν τα πράγµατα γι’αυτόν… 

  Οι ναύτες κατέβασαν µια φαρδιά ράµπα. 

  «Θα επιστρέψουµε για την ανταµοιβή σου,» είπε η Βασίλισσα του 

Ωκεανού στην Λάρθα. 

  Εκείνη ήταν έτοιµη να πει κάτι, µα έκλεισε το στόµα της. 

  «Μην ανησυχείς·  κρατάω πάντα το λόγο µου, Καπετάνισσα,» 

τόνισε η Αάνθα, και έδωσε το χέρι της στη Λάρθα. 

  Η µαυροµάλλα γυναίκα το έσφιξε, µειδιώντας. «Καλή τύχη, 

Μεγαλειοτάτη.» 

  Η Αάνθα και ο Βένγκριλ κατέβηκαν απ’τον Θαλασσινό Άνεµο στο 

λιµάνι της Θέρληχ, και βάδισαν προς το βασιλικό παλάτι. Στον 

δρόµο κανείς δεν αναγνώρισε τη Βασίλισσα, ή το Βασιληά, µε τις 

κουκούλες που είχαν ριγµένες στα κεφάλια τους. 

  Η Αάνθα δεν ήξερε πώς θα αντιδρούσε, όταν αντίκριζε τον 

Κράντµον. Είχε σκεφτεί και είχε ξανασκεφτεί ότι θα έπραττε έτσι ή 

αλλιώς. Όµως, όταν θα ερχόταν εκείνη η ώρα, γνώριζε ότι καµια 

απ’αυτές τις περιπτώσεις δε θ’ανταποκρινόταν στην 

πραγµατικότητα.  

  Έφτασαν στην καγκελόπορτα του κήπου του παλατιού, όπου 

στέκονταν δύο γυναίκες, µε κοραλλένιες πανοπλίες και ασπίδες, και 

κοντάρια. 

  «Τι θα θέλατε;» ρώτησε η µία. 

  Η Αάνθα κατέβασε την κουκούλα της, και οι δυο πολεµίστριες την 

κοίταξαν µε γουρλωµένα µάτια. Υποκλίθηκαν, σχεδόν συγχρόνως, 

λέγοντας: «Βασίλισσά µου…!» 

  Όταν ξαναΐσιωσαν τις πλάτες τους, η µία είπε: «Σας είχαµε για 

χαµένη… Όλοι ψιθύριζαν πως σας είχαν απαγάγει οι 

δαιµονάνθρωποι…» 
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  «Θα µάθετε την αλήθεια σύντοµα,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Τώρα, 

ανοίξτε µου να περάσω,» πρόσταξε, και η πύλη εµπρός της, 

πάραυτα, άνοιξε, καθώς κι οι δυο γυναίκες έλεγαν: «Αµέσως, 

Μεγαλειοτάτη.» 

  Ο Βένγκριλ κι η Αάνθα µπήκαν στον πανέµορφο κήπο του 

παλατιού της Θέρληχ, που, ούτε κατά διάνοια, δεν ξεπερνούσε σε 

οµορφιά και σε εξωτικά πλάσµατα και φυτά αυτόν του παλατιού της 

Μάρβαθ, συµπέρανε ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

  Κάποτε πρέπει να της δείξω τον δικό µου κήπο, συλλογίστηκε ο 

µονάρχης από τη Βόρεια Γη, λοξοκοιτώντας τη Βασίλισσα του 

Ωκεανού, η οποία βάδιζε µε αποφασιστικότητα και µε τα λεπτά της 

φρύδια σουφρωµένα. Τα πορφυρά µαλλιά χύνονταν στους ώµους 

της. Σ’αγαπώ, Αάνθα… αλλά σε καµια περίπτωση δε µπορούµε να 

είµαστε µαζί… 

  «Μεγαλειοτάτη!» 

  Οι φρουροί της κυρίας πύλης του παλατιού ήταν το ίδιο έκπληκτοι 

µε τις πολεµίστριες που φυλούσαν τον κήπο. Η Αάνθα τούς αγνόησε, 

περνώντας ανάµεσά τους, µε βιαστικά βήµατα. Ο Βένγκριλ 

βρισκόταν πλάι της. Το χέρι του είχε κατεβεί στη λαβή του ξίφους 

που κρεµόταν απ’τη ζώνη του. 

  Οι σύµβουλοι που βρίσκονταν στη βασιλική αίθουσα πετάχτηκαν 

όρθιοι, µόλις τους αντίκρισαν. 

  «Βασίλισσά µου!» έκανε, χάσκοντας, η Σίνρικ, η σύµβουλος του 

θαλάσσιου εµπορίου·  τα µάτια της ήταν ορθάνοιχτα. 

  Ο Βόνρεχ –σύµβουλος οικονοµικών του βασιλείου– παραλίγο να 

πνιγεί απ’τον καπνό της πίπας του. «Μεγαλειοτάτη! Σας είχαµε για 

χαµένη… Προσπαθήσαµε να σας βρούµε, αλλά τίποτα…» 

  Ο Τέλκαρ –σύµβουλος της πολιτείας– δε φαινόταν να µπορεί 

καθόλου να µιλήσει απ’την έκπληξη. 

  «Ο σύζυγος σας θα χαρεί αφάνταστα που θα σας δει, 

Μεγαλειοτάτη,» είπε ο Έλζορ, ο σύµβουλος δικαιοσύνης. 
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  «Αµφιβάλλω, Έλζορ,» απάντησε, ψυχρά, η Αάνθα. «Εκείνος 

ευθύνεται για την εξαφάνισή µου. Τα είχε όλα σχεδιάσει απ’την 

αρχή, για ν’αρπάξει το θρόνο µου. Είναι δαιµονόφιλος και εχθρός 

του βασιλείου!» 

  Αυτό έµοιασε να τους αιφνιδίασε περισσότερο απ’την εµφάνισή 

της. 

  «Βασίλισσά µου… είστε σίγουρη;…» Η φωνή της Σίνρικ ήταν 

πνιχτή. 

  «Είναι όπως τα λέει η Αάνθα, κυρία µου,» τη διαβεβαίωσε ο 

Βένγκριλ, βγάζοντας κι αυτός την κουκούλα του. 

  «Βασιληά του Σαραόλν!» βλεφάρισε, σα να µην ήθελε να πιστέψει 

στα µάτια του, ο Έλζορ. «Είστε εσείς!…» 

  «Ναι,» απάντησε ο Βένγκριλ. «Ο Κράντµον µε είχε στην ίδια 

φυλακή µε τη Βασίλισσά σας.» 

  «Ευτυχώς, καταφέραµε να αποδράσουµε,» είπε η Αάνθα, «και να 

επιστρέψουµε, προτού ο… σύζυγός µου καταστρέψει το Βασίλειο.» 

  «Μα… ο Κράντµον, Βασίλισσά µου… έλεγε πως ανησυχούσε… 

Έστειλε δέκα-χιλιάδες πολεµιστές στα δάση της Νήσου Ράλβοχ, για 

να βρουν εσάς και τον Βασιληά Βένγκριλ. Μαζί τους πήγαν και οι 

κύριοι Φέρντεχ και Κόλµιχ, και τα Χρυσά Ξίφη του Σαραόλν.» 

  «Πώς!» έκανε ο Βένγκριλ. «Αυτό το κάθαρµα…!» µούγκρισε, 

µέσ’απ’τα δόντια του. 

  «∆έκα-χιλιάδες πολεµιστές!» γρύλισε η Αάνθα, σφίγγοντας τις 

γροθιές της. «Και τι είπε η Κάζναµ; ∆εν τους εµπόδισε;» 

  «Πήγε µαζί τους, Μεγαλειοτάτη,» εξήγησε ο Βόνρεχ. «Ο Κράντµον 

ήταν σίγουρος πως οι Μαγκραθµέλιοι είχαν πάρει εσάς και τον 

Βασιληά Βένγκριλ στα δάση, αιχµαλώτους.» 

  «Αυτό, αναµφίβολα, ήταν σχέδιο για να βγει ο στρατός απ’τη 

µέση,» είπε ο Βένγκριλ. «Για λίγο. Ή για πάντα.» 

  «Τι εννοείτε, Μεγαλειότατε;» ρώτησε ο Έλζορ. 

  «Εννοώ πως, καθότι οι µαχητές σας δεν γνωρίζουν να πολεµούν 

στην ξηρά, οι δαιµονάνθρωποι –αν, όντως, κρύβονται στα δάση– 
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µπορούν, εύκολα, να τους εξολοθρεύσουν. Θα είναι παιχνιδάκι 

γι’αυτούς, µε τη βοήθεια των διαβολικών µηχανών τους.» 

  «Να στείλουµε ανθρώπους, για να τους ειδοποιήσουν, ώστε να 

επιστρέψουν,» είπε η Αάνθα. 

  «Βασίλισσά µου, τα δάση στο κέντρο της Νήσου είναι πυκνά,» 

αποκρίθηκε ο Βόνρεχ. «Πώς θα τους βρουν; ∆εν έχουµε ιδέα για το 

πού είναι.» 

  Η Αάνθα στράφηκε στο Βένγκριλ. «Ο Κράντµον! Ο Κράντµον θα 

ξέρει! 

  »Πού είναι ο… Βασιληάς µου;» ρώτησε τους συµβούλους της. 

  «Στα διαµερίσµατά του, νοµίζω, Μεγαλειοτάτη,» απάντησε η 

Σίνρικ. 

  «Πάµε,» προέτρεψε η Αάνθα τον Βένγκριλ, που ξεθηκάρωσε το 

σπαθί του. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Βένγκριλ άνοιξε την πόρτα του βασιλικού υπνοδωµατίου, 

βαστώντας στο δεξί χέρι το σπαθί του·  πίσω του βρισκόταν η Αάνθα 

και µια ντουζίνα φρουροί. 

  Το δωµάτιο ήταν άδειο, όπως και όλα τα άλλα δωµάτια των 

βασιλικών διαµερισµάτων. 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού µπήκε και κοίταξε τριγύρω. Πού είχε 

πάει ο καταραµένος; Ύστερα, το βλέµµα της έπεσε σ’ένα χαρτί στο 

γραφείο. Πλησίασε και το σήκωσε·  το µελάνι επάνω του ήταν ακόµα 

νωπό. 

 

Πολυαγαπηµένη µου Αάνθα, 

 

Είµαι αφάνταστα θλιµµένος που αναγκάζοµαι να σε 

εγκαταλείψω, µα δε νοµίζω να υπάρχει άλλη λύση για µένα. 

Ήρθε η ώρα ν’αφήσω πίσω µου το Βασίλειο του Ωκεανού. 
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Αλλά θα επιστρέψω, Αάνθα. Και, για να σ’το θυµίζω αυτό, 

πήρα το Στέµµα του Ωκεανού µαζί µου· πάντα θα µου ανήκει. 

  Σ’αποχαιρετώ τώρα. Σε περιµένω στο Σαραόλν. 

Ο λατρευτός σου Βασιληάς,  

Κράντµον 

 

  «∆ιάολε!» µούγκρισε η Αάνθα. «Έχει φύγει!  

  »Αλλά δεν πρέπει να είναι µακριά! Το µελάνι επάνω σε τούτο το 

γράµµα είναι νωπό.» Στράφηκε σε έναν στρατιώτη του Ωκεανού. 

«Στείλτε δρόµωνες προς τα βόρεια. Ο σφετεριστής του θρόνου µου 

κατευθύνεται στο Βασίλειο του Σαραόλν.» 

  «Μάλιστα, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε ο άντρας, και έφυγε, 

βιαστικά, µαζί µε τους υπόλοιπους. 

  «Στο Σαραόλν;» σήκωσε ένα του φρύδι ο Βένγκριλ, θηκαρώνοντας 

το ξίφος στη µέση του. 

  «Έτσι γράφει.» Η Αάνθα τού έδωσε το γράµµα. 

  Ο Βένγκριλ το διάβασε. «Αν καταφέρει να φτάσει στο Βασίλειό 

µου, νάσαι βέβαιη πως δε θα µου γλιτώσει, Αάνθα,» τη διαβεβαίωσε. 

  «Το ξέρω,» είπε εκείνη. «Θα το φροντίσω προσωπικά, αφού θάρθω 

µαζί σου.» 

  Ο Βένγκριλ άφησε το γράµµα στο γραφείο, αναστενάζοντας. «∆ε 

νοµίζω να υπάρχει κάποιος τρόπος, για να σε πείσω να µην έρθεις, 

έτσι δεν είναι;» 

  «∆εν υπάρχει κανένας τέτοιος τρόπος, Βασιληά µου,» τόνισε η 

Αάνθα. Κόλλησε το κορµί της πάνω στο δικό του και, τυλίγοντας τα 

χέρια της γύρω απ’το λαιµό του, τον φίλησε, τρυφερά, στα χείλη. 

  «Για τη ∆ήνκα ανησυχώ…» είπε ο Βένγκριλ, χαϊδεύοντας την 

πλάτη της. 

  «∆ε θα προκαλέσω πρόβληµα, Βένγκριλ,» αποκρίθηκε η Αάνθα. 

«Το υπόσχοµαι. Απλά, θέλω να σε βοηθήσω –και να εκδικηθώ τον 

Κράντµον. Με πιστεύεις;» 
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  Ο Βένγκριλ έγνεψε καταφατικά. «Σε πιστεύω.» Έσκυψε και τη 

φίλησε, πάλι. 

  Η Αάνθα έριξε µια µατιά πίσω της. «Σ’αρέσει το κρεβάτι µου εδώ;» 

  Ο Βένγκριλ µειδίασε. «Είναι, σίγουρα, καλύτερο από τις κουκέτες 

του πλοίου και από τα… ‘κρεβάτια’… στο Κάρνεβολθ.» Έλυσε την 

κάπα της, αφήνοντάς την να πέσει. 

  Η Αάνθα έλυσε τη δική του κάπα·  ύστερα, πλησίασε την πόρτα, 

κλείνοντάς την. «Αυτοί οι πολεµιστές… Ποτέ δεν κλείνουν τις 

πόρτες…» Στράφηκε στον Βασιληά του Σαραόλν, και, µε µια 

γρήγορη κίνηση, αφαίρεσε την τουνίκα από πάνω της, µένοντας 

µόνο µε το στηθόδεσµό της. 

  Ο Βένγκριλ στάθηκε µπροστά της και τον έβγαλε κι αυτόν. Φίλησε 

το λαιµό της, αρχίζοντας να κατεβαίνει, όταν η Αάνθα είπε: 

«Βένγκριλ.» 

  «Τι;» Ο µονάρχης από τη Βόρεια Γη την κοίταξε στα µάτια. 

  «Θυµήθηκα κάτι…» εξήγησε η Αάνθα. 

  «Πες µου,» την προέτρεψε ο Βένγκριλ. 

  «Μετά,» είπε εκείνη·  τύλιξε τα χέρια και τα πόδια της γύρω του, 

και έπεσαν στο µεγάλο κρεβάτι µε τις κουρτίνες. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Μου είχες λείψει, τόσες µέρες µες στο καράβι,» είπε ο Βένγκριλ, 

χαϊδεύοντας τα πορφυρά µαλλιά της Αάνθα, που ήταν ξαπλωµένη 

στο στήθος του. Ένιωθε άλλος άνθρωπος, κάθε φορά που είχε τη 

Βασίλισσα του Ωκεανού στην αγκαλιά του. Νόµιζε πως ήταν πολύ, 

πολύ νεότερος. 

  «Κι εµένα…» µουρµούρισε η Αάνθα, τρίβοντας το πόδι της πάνω 

στο δικό του. «Βένγκριλ… γιατί να µην παντρευτούµε, να ενώσουµε 

τα Βασίλειά µας;…» 

  Αυτό θα ήταν υπέροχο, σκέφτηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν. Όµως… 

«∆ε µπορώ…» 
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  «Πες µου ψέµατα,» ζήτησε η Αάνθα. 

  Ο Βένγκριλ µειδίασε, και φίλησε τα µαλλιά της. Η Βασίλισσα του 

Ωκεανού σήκωσε το πρόσωπό της, για να τον κοιτάξει. Εκείνος 

κόλλησε τα χείλη του πάνω στα δικά της. «Θα ενώσουµε τα 

Βασίλειά µας,» είπε, µετά, αν και γνώριζε πολύ καλά πως κάτι τέτοιο 

ποτέ δε θα ήταν εφικτό… 

  Αισθάνθηκε την Αάνθα να χαλαρώνει πάνω του, καθώς 

ακουµπούσε το κεφάλι της στον ώµο του. Η Βασίλισσα του Ωκεανού 

πίστευε πως δε θ’αγαπήσει ποτέ κανέναν άλλο άντρα όπως αγαπούσε 

το Βένγκριλ, και, όσο ήταν κοντά του, ήθελε ν’απολαµβάνει κάθε 

στιγµή –να ξεζουµίζει κάθε στιγµή που µπορούσε να έχει τα χέρια 

της γύρω του. 

  «Ήθελες να µου πεις κάτι πριν. Κάτι που θυµήθηκες,» της είπε ο 

µονάρχης από τη Βόρεια Γη. 

  «Ω, ναι!» έκανε η Αάνθα. Παραλίγο, πάλι, να το ξεχάσει. 

Ανασηκώθηκε πάνω στο κρεβάτι, παίρνοντας καθιστή θέση, ενώ είχε 

το σεντόνι τυλιγµένο πάνω της. 

  Και ο Βένγκριλ ανασηκώθηκε. «Είναι τόσο σηµαντικό;» 

  «Νοµίζω πως είναι,» αποκρίθηκε η Αάνθα. 

  «Σ’ακούω.» Η περιέργεια τον έτρωγε. 

  «Θυµάσαι τότε που τρέχαµε να ξεφύγουµε από τους 

Μαγκραθµέλιους, στα υπόγεια;» ρώτησε η Βασίλισσα του Ωκεανού. 

  Εκείνος έγνεψε καταφατικά. 

  «Είχαµε βρει ένα τεράστιο σαλάχι. Την… Βάρνα·  αν δε λαθεύω, 

έτσι ήταν τ’όνοµά της. Μου είχε µιλήσει λες και µε ήξερε. Με 

αποκαλούσε ‘Προστάτιδα του Πορφυρού Κοχυλιού’… Και 

υποστήριζε πως γνώριζε τον πατέρα µου…» 

  «Ναι, τη θυµάµαι αυτή την αλλόκοτη συνάντηση, Αάνθα. Ήταν, 

πραγµατικά, περίεργο εκείνο το πλάσµα.» 

  «Πρέπει να ξανασυζητήσω µε τη Βάρνα, Βένγκριλ. Πρέπει να 

συζητήσω πολύ µαζί της: να µάθω ποια είναι και πώς ξέρει τον 

πατέρα µου. Όµως δεν έχω ιδέα πού µπορώ να τη βρω. Είχαµε 
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φτάσει στη σπηλιά της µέσω των υπογείων, τα οποία, µάλλον, 

βρίσκονται κάτω από το παλάτι… Αλλά πού ακριβώς; Πρέπει να 

ανακαλύψω!» 

  «Θα ήθελα να σε βοηθήσω, αγάπη µου, όµως δε γίνεται. Υπάρχει 

ανάγκη να πάω στο Σαραόλν. Θα φύγω αύριο, µε την αυγή.» 

  «Ναι, έχεις δίκιο,» συµφώνησε η Αάνθα. «Φυσικά και είναι 

σηµαντικότερο να πάµε στο Σαραόλν.» 

  «Γιατί δε µένεις εσύ εδώ; να ψάξεις και γι’αυτό το γιγάντιο 

σαλάχι;» πρότεινε ο Βένγκριλ. 

  «Όχι,» διαφώνησε η Αάνθα. «Είπα ότι θα σε βοηθήσω, και θα σε 

βοηθήσω!» Τον αγκάλιασε σφικτά. «Εξάλλου, δε µπορώ να είµαι και 

για πολύ µακριά σου, Βασιληά του Σαραόλν. Ας περιµένει το 

σαλάχι. Αν ήταν εκεί τόσα χρόνια, σίγουρα, δε θα φύγει τώρα.» 

  Ο Βένγκριλ φίλησε το πλάι του λαιµού της. «Όσο κι αν σ’αγαπώ, 

Αάνθα, ελπίζω να µη σχεδιάζεις να µείνεις για πάντα µαζί µου.» 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού τραβήχτηκε πίσω, για να κοιτάξει το 

πρόσωπό του·  τα δάχτυλά της έσφιγγαν τους αγκώνες του. «Σου 

υποσχέθηκα –δε θα προκαλέσω προβλήµατα µε τη ∆ήνκα. 

Εµπιστέψου µε! 

  »Και πες µου ψέµατα πως θα µείνουµε για πάντα µαζί…» 

Ακούµπησε το κεφάλι της στο στέρνο του, ενώ ο Βένγκριλ την 

έκλεινε µέσα στην αγκαλιά του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25ο 

Συζητήσεις µε το ∆ούκα Σάλβινρ της 

Χάργκοχ 
 

 

ίχε σταµατήσει να χιονίζει από το µεσηµέρι. 

  Η Τάθβιλ, ωστόσο, δυσκολευόταν να οδηγεί το στράτευµα 

της ∆ήνκα µέσα στους λοφότοπους της Βαρονίας της. Γνώριζε 

αρκετά καλά τις περιοχές, κυρίως από χάρτες που είχε µελετήσει και 

αποστηθίσει, σε µικρότερη ηλικία, όµως το χιόνι δεν είχε ακόµα 

λιώσει, και το λευκό πέπλο του ήταν απλωµένο στο έδαφος –πράγµα 

που µπέρδευε τη Βαρονέσα. 

  Αλλά αυτό που την εκνεύριζε περισσότερο ήταν ότι πρόσφερε τη 

βοήθειά της για την επίτευξη ενός σκοπού στον οποίο δεν πίστευε. 

∆εν ήθελε, σε καµια περίπτωση, να γίνει πόλεµος µε το Άργκανθικ, 

όπως σχεδίαζε η ∆ήνκα. Όµως, τώρα, υπήρχε µια ελπίδα: ο ∆ούκας 

Σάλβινρ της Χάργκοχ. Η Τάθβιλ δεν τον γνώριζε προσωπικά, αλλά ο 

Σόλµορχ τής είχε πει πως τον είχε δει, µερικές φορές, στο παλάτι της 

Μάρβαθ, συνήθως, όταν γίνονταν γιορτές. Παρότι αρκετά σκληρός 

άντρας, δεν του έµοιαζε και τόσο πολεµοχαρής. Κατά πάσα 

πιθανότητα, θα επιχειρούσε να µεταπείσει τη ∆ήνκα απ’το να 

προελάσει εναντίον του Άργκανθικ. 

  Μακάρι να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης, συλλογίστηκε η Βαρονέσα. 

  Ο Σόλµορχ ήρθε πλάι της, ιππεύοντας το άτι του. «Σκοτεινιάζει,» 

παρατήρησε. Απορούσε πώς η Τάθβιλ µπορούσε να τους οδηγεί µια 

τέτοια ώρα·  σκιές ήταν απλωµένες παντού, και οι χιονισµένοι λόφοι 

αποτελούσαν ένα µπερδεµένο τοπίο. Ήλπιζε η Βαρονέσα να µην 

τους πήγαινε σε λάθος δρόµο… 

  Η Τάθβιλ ένευσε καταφατικά, µε το κεφάλι. «Ναι… Πότε η ∆ήνκα 

θα προστάξει να κατασκηνώσουµε;» 

Ε



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

793 

  «∆ε θα κατασκηνώσουµε,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Τουλάχιστον, 

όχι ακόµα. Ξεχνάς ότι είναι να συναντήσουµε το στρατό του ∆ούκα 

Σάλβινρ σήµερα, αν όλα πάνε καλά;» 

  «Τι µπορεί να πάει στραβά;» απόρησε η Τάθβιλ. 

  «Ένα είναι να µας οδηγείς σε λάθος δρόµο.» Η Βαρονέσα τον 

αγριοκοίταξε. «∆ε λέω ότι το κάνεις επίτηδες, ή ότι γίνεται κάτι 

τέτοιο, γενικώς –µια υπόθεση είναι µόνο. Και ένα άλλο στραβό που 

θα µπορούσε να τύχει είναι, για κάποιο λόγο, ο στρατός του ∆ούκα 

να µην φτάσει στο σηµείο συνάντησης στην ώρα του.» 

  «Θα δούµε…» αποκρίθηκε, λακωνικά, η Τάθβιλ, τυλίγοντας την 

κάπα πιο σφικτά γύρω της. Παρότι δε χιόνιζε πια, το κρύο δεν είχε 

σταµατήσει. 

  Ο Σόλµορχ κοίταξε πίσω του. Οι τρεις Αργκανθικιανοί κατάσκοποι 

βρίσκονταν εκεί, πάνω στ’άτια τους, µαζί µε τον Μάνκιν και τη 

Μάερνοµ, για να τους προσέχουν. Μπορεί να παρίσταναν τους 

ανιχνευτές της Βαρονέσας, όµως δεν έπρεπε ούτε στιγµή να µένουν 

αφύλακτοι, γιατί ο ευγενής δεν είχε αµφιβολία πως όλοι τους ήταν 

ύπουλα φίδια. Το πρόβληµα ήταν πως οι φύλακές τους υπήρχε 

ανάγκη να φαίνονται σαν σύντροφοι, για να µην υποψιαστεί τίποτα η 

Βασίλισσα. Αν µάθαινε ποιοι, πραγµατικά, ήταν, ο Σόλµορχ ήταν 

σίγουρος πως θα γινόταν µεγάλη αναστάτωση. Συν τοις άλλοις, η 

∆ήνκα θα εξοργιζόταν ακόµα περισσότερο µε το γειτονικό Βασίλειο, 

και ο πόλεµος θα γινόταν πιο πιθανός. Έπρεπε να 

πραγµατοποιούνται προσπάθειες για εξοµάλυνση της κατάστασης, 

όχι για όξυνσή της. 

  Η Βασίλισσα του Σαραόλν ίππευε το λευκό άτι της, µε το κεφάλι 

ψηλά. ∆ε φαινόταν και τόσο κουρασµένη απ’το ταξίδι, αν και, στην 

πραγµατικότητα, ήταν. Απλά, έδινε αυτή την εντύπωση λόγω της 

εµµονής της να σώσει την κόρη της από τα χέρια των 

Αργκανθικιανών. ∆ε θα λύγιζε, ώσπου η Έρµελ να ήταν, ξανά, 

ασφαλής στην Μάρβαθ. Μετά, µπορούσε ν’αρχίσει ν’ανησυχεί γιατί 

είχε αργήσει τόσο να επιστρέψει ο Βένγκριλ στο Σαραόλν… Ή, 
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µήπως, ο Βασιληάς της είχε ήδη επιστρέψει, δίχως εκείνη να το 

γνωρίζει; Μακάρι να ήταν εδώ·  αυτός πάντα ήξερε τι έπρεπε να 

κάνει πάνω σε στρατιωτικά ζητήµατα… 

  Αλλά και ο Σάλβινρ, ο αδελφός του, δεν ήταν άσχετος. Θα 

βοηθούσε πολύ στον πόλεµο µε το Άργκανθικ. Αυτός και οι δέκα-

χιλιάδες πολεµιστές του. Η ∆ήνκα πάντα είχε σε εκτίµηση τον 

∆ούκα της Χάργκοχ. 

  Στράφηκε στην Τάθβιλ. «Βαρονέσα!» 

  Εκείνη γύρισε να την κοιτάξει, κάτω απ’την κουκούλα της. 

«Μάλιστα, Μεγαλειοτάτη.» 

  «Στείλε τους ανιχνευτές σου µπροστά, να δουν άµα είµαστε κοντά 

στο στρατό του ∆ούκα,» πρόσταξε η Βασίλισσα. 

  Ανάθεµα εµένα και τους Πνευµατοχτυπηµένους ανιχνευτές µου! 

µούγκρισε από µέσα της η Τάθβιλ. «Όπως επιθυµείτε, 

Μεγαλειοτάτη. 

  »Εσείς! Ελάτε εδώ,» διέταξε η Βαρονέσα τους Αργκανθικιανούς 

κατασκόπους, τον Μάνκιν και τη Μάερνοµ. «Ακούσατε τη 

Βασίλισσα;» ρώτησε. 

  «Ναι, Βαρονέσα µου,» αποκρίθηκε ο αρχηγός της φρουράς της 

έπαυλης των Έχµελθ. «Εγώ και η Μάερνοµ θα πάµε, φυσικά, µαζί 

µ’αυτά τα Αργκανθικιανά σκουλήκια.» 

  Η ξανθιά πολεµίστρια έγνεψε καταφατικά. «Μη φοβάστε, 

Βαρονέσα·  δε θα δραπετεύσουν.» 

  Η Μίκθαλ κάγχασε. «Άµα δε θέλαµε να είµαστε εδώ, τώρα θα 

είχαµε φύγει, άµυαλη Σαραολνιανή!…» 

  Η Μάερνοµ τη λοξοκοίταξε, στραβώνοντας τα χείλη της. 

«Αλήθεια; Τι µου λες;» 

  Η Μίκθαλ ήταν έτοιµη να τσακωθεί, αλλά ο Ήκνορ ακούµπησε το 

χέρι του στον ώµο της, κι αυτή σώπασε. 

  «Και θα σας συνοδέψω κι εγώ, όπως πριν,» δήλωσε ο Σόλµορχ. 

  «Σόλµορχ, εσύ καλύτερα να µείνεις εδώ…» πρότεινε η Τάθβιλ·  

«δεν είσαι πολεµιστής.» 
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  «Αλλά µαθαίνω γρήγορα!» αποκρίθηκε ο ευγενής, µ’ένα στραβό 

µειδίαµα, που φανέρωσε τα δόντια του. Το χέρι του χάιδεψε τη λαβή 

του σπαθιού του πατέρα του, το οποίο κρεµόταν απ’τη ζώνη του. 

  «Κύριε Σόλµορχ, κι εγώ θα σας έλεγα να–» άρχισε ο Μάνκιν. 

  «Ξέρω!» τον διέκοψε εκείνος. «Μα δεν υπάρχει τρόπος να µε 

κάνεις να µείνω πίσω.» 

  Ο Μάνκιν αναστέναξε. «Εντάξει… Πάντως, το βράδυ θα σου κάνω 

µαθήµατα ξιφασκίας, είτε το θέλεις είτε όχι!» 

  Ο Σόλµορχ γέλασε. «∆ε θα διαφωνήσω·  γιατί, σίγουρα, θα µου 

χρειαστούν στο µέλλον!» 

  «Ας ελπίσουµε πως όχι,» τόνισε η Τάθβιλ. «Ο πόλεµος µε το 

Άργκανθικ δεν πρέπει να γίνει.» 

  «Φυσικά,» είπε ο Σόλµορχ. «Όµως ξέχασες πόσοι Μαγκραθµέλιοι 

τριγυρίζουν στην ύπαιθρο του Βασιλείου, αγάπη µου; 

  »Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουµε.» 

  Ο Μάνκιν κούνησε το κεφάλι του, συµφωνώντας·  τράβηξε τα 

γκέµια του αλόγου του και άρχισε να καλπάζει. Ο ευγενής, η 

Μάερνοµ και οι τρεις Αργκανθικιανοί τον ακολούθησαν. 

  Άφησαν πίσω τους το στρατό της ∆ήνκα, κατευθυνόµενοι βόρεια. 

Ήξεραν ότι δε θ’αργούσαν να βγουν απ’τους λοφότοπους, έξω 

απ’τους οποίους, κανονικά, έπρεπε να τους περιµένει το φουσάτο 

του ∆ούκα Σάλβινρ. Η Μάερνοµ ανυποµονούσε να ξαναδεί τον 

αγαπηµένο της Τόλριν·  έτσι, τώρα, που της δινόταν η ευκαιρία να 

βρεθεί γρηγορότερα κοντά του, δεν ήταν καθόλου, µα καθόλου, 

δυσαρεστηµένη. Πάντως, αναρωτιόταν πότε θα τελείωνε όλη τούτη 

η κατάσταση. Ανάµεσα στους στρατιώτες ψιθυριζόταν πως ο ∆ούκας 

θα προσπαθούσε να µεταπείσει τη Βασίλισσα απ’το να επιτεθεί στο 

Άργκανθικ. Μακάρι να συνέβαινε κάτι τέτοιο, και όλα να τελείωναν 

καλά… 

  Σύντοµα, οι καβαλάρηδες βρέθηκαν στην κορυφή ενός ψηλού 

λόφου, η οποία ήταν γεµάτη µε χιονισµένα αειθαλή δέντρα. Στην 

απόσταση, βόρειο-δυτικά µπορούσαν να δουν έναν µεγάλο στρατό 
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(δέκα-χιλιάδες πολεµιστές, τον έκριναν ο Μάνκιν και η Μάερνοµ, 

που ήξεραν από τέτοια) να έρχεται. 

  «Το φουσάτο του ∆ούκα!» γέλασε ο Σόλµορχ. «Όλα πήγαν καλά, 

τελικά.» 

  «∆ε θα θέλει αυτός ο ∆ούκας πόλεµο µε το Άργκανθικ;» ρώτησε ο 

Ήκνορ. «Είναι βέβαιο;» 

  «Έτσι πιστεύω,» απάντησε ο Σόλµορχ. «Ο Σάλβινρ είναι λογικός 

άνθρωπος, σαν τον Βένγκριλ. Και ο Βένγκριλ ποτέ δε θα είχε αρχίσει 

τούτη την ανόητη εκστρατεία.» 

  «Πού είναι ο Βασιληά σας;» ρώτησε η Βόλκρα. 

  «Αυτή την απορία έχουµε κι εµείς,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Την 

τελευταία φορά, λένε πως τον είδαν να κατευθύνεται στο Βασίλειο 

του Ωκεανού. Από τότε, δεν έχουµε µάθει νέα του…» 

  «Να πάω να πω στον ∆ούκα να φέρει το στρατό του εδώ, ενώ εσείς 

θα επιστρέψετε στη Βασίλισσα, να την ειδοποιήσετε πως τους 

εντοπίσαµε;» πρότεινε η Μάερνοµ, που ήθελε να δει τον Τόλριν. 

  Ο Σόλµορχ ένευσε. «Εντάξει.» Αυτός κι οι υπόλοιποι καβαλάρηδες 

έστριψαν τ’άτια τους προς τα νότια, ενώ η Μάερνοµ κάλπασε µε 

προορισµό το φουσάτο του Σάλβινρ. 

  Καθώς το ζύγωνε, µπορούσε να δει τη σηµεία του ∆ουκάτου 

Χάργκοχ να κυµατίζει στον παγερό αέρα, όπως και τους τρεις 

ανθρώπους που προπορεύονταν έφιπποι. Ήταν µια πάνοπλη γυναίκα 

–που η πολεµίστρια δεν αναγνώριζε–, ένας επίσης πάνοπλος άντρας 

–αυτός, από την όλη του εµφάνιση, υπέθετε πως έπρεπε να ήταν ο 

Σάλβινρ–, και ο Τόλριν, όπως συνήθως, µη φορώντας κανενός 

είδους πανοπλία πέραν της κάπας του. 

  Το φουσάτο σταµάτησε, και τόξα και βαλλίστρες υψώθηκαν, ενώ 

µερικοί ιππείς έκαναν έναν προστατευτικό κλοιό γύρω απ’τον ∆ούκα 

(και, τώρα, πια, η Μάερνοµ ήταν βέβαιη πως επρόκειτο γι’αυτόν). 

  «Έρχοµαι ειρηνικά!» φώναξε η ξανθοµάλλα πολεµίστρια. «Από τον 

στρατό της Βασίλισσας ∆ήνκα!» 

  Ο Σάλβινρ έκανε νόηµα στους µαχητές του να χαλαρώσουν. 
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  Η Μάερνοµ σταµάτησε µπροστά στον ∆ούκα, και υποκλήθηκε 

βιαστικά, µε το κρανοφόρο κεφάλι της. «Χαίρετε, Υψηλότατε,» είπε. 

Ήλπιζε ο τίτλος να ήταν σωστός·  ο Σάλβινρ ήταν αδελφός του 

Βασιληά Βένγκριλ, εποµένως πρίγκιπας. «Ήρθα να σας ενηµερώσω 

πως ο στρατός της Μεγαλειοτάτης βρίσκεται κοντά και, συντόµως, 

θα σας συναντήσει.» 

  «Χαίροµαι γι’αυτό,» αποκρίθηκε εκείνος. «Έχουµε πολλά να 

συζητήσουµε µε την Βασίλισσα. 

  »Μπορείς να µας συντροφεύσεις, πολεµίστρια, µέχρι να 

ανταµώσουµε τους συµµάχους µας.» 

  «Κάτω από εκείνο το ύψωµα θα συναντηθείτε, Υψηλότατε.» Η 

Μάερνοµ έδειξε. 

  Ο ∆ούκας έγνεψε καταφατικά. «Όπου επιθυµεί η Μεγαλειοτάτη·  

δεν έχω κανένα πρόβληµα.» Έδωσε σύνθηµα, µε το χέρι του, και το 

φουσάτο ξεκίνησε, πάλι, να προελαύνει, σαν ένα µακρύ, ατσάλινο 

φίδι, πάνω στην χιονισµένη πεδιάδα. 

  Η Μάερνοµ πλησίασε τον Τόλριν. «Γεια.» 

  «Γεια,» αποκρίθηκε ο αγγελιαφόρος. «Πώς απο δώ;» 

  Η πολεµίστρια µειδίασε. «Είπα να σου κάνω παρέα.» 

  Ο Τόλριν τεντώθηκε πάνω στη σέλα του και φίλησε το µάγουλό 

της. 

  Η Μάερνοµ χαµήλωσε τη φωνή της: «Ποια είναι η γνώµη του 

∆ούκα για… την όλη υπόθεση;» 

  «∆ε θέλει πόλεµο,» δήλωσε ο Τόλριν. «Θα επιχειρήσει να πείσει τη 

Βασίλισσα να σταµατήσει την εκστρατεία.» 

  Η Μάερνοµ αισθάνθηκε ένα ξαφνικό κύµα αισιοδοξίας να διαπερνά 

το κορµί της. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Σόλµορχ και οι άλλοι αντάµωσαν το στρατό της ∆ήνκα 

καθ’οδόν. 
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  «Τους βρήκατε;» ρώτησε, αµέσως, η Βασίλισσα. 

  «Ναι,» απάντησε ο ευγενής. «∆εν είναι µακριά·  σε καµια ώρα, θα 

τους έχετε απαντήσει.» 

  «Η Μάερνοµ;» ρώτησε η Τάθβιλ. «Πού είναι η Μάερνοµ;» 

  «Πήγε στο στρατό του ∆ούκα, να τον ειδοποιήσει πως ερχόµαστε,» 

εξήγησε ο Σόλµορχ. 

  «Όλα καλά, εποµένως,» συµπέρανε η Τάθβιλ. Θα µπορώ να το πω 

αυτό και µετά απ’τη συζήτηση της Βασίλισσας µε το ∆ούκα; 

αναρωτήθηκε. 

  Έτσι, ο στρατός της ∆ήνκα συνέχισε να προελαύνει µέσα στους 

λοφότοπους, µε την καθοδήγηση της Βαρονέσας, ώσπου ο ουρανός 

σκοτείνιασε εντελώς και η νύχτα ήρθε. Τα φεγγάρια του Άρµπεναρκ 

έριχναν το χλοµό τους φως στη γη, προσφέροντας λίγη βοήθεια στην 

Τάθβιλ, που ενεργούσε ως οδηγός σε τούτες τις δύσβατες περιοχές.  

  Όταν έφτασαν στις παρυφές των λοφότοπων, αντίκρισαν έναν 

αρκετά µεγάλο στρατό κατασκηνωµένο. Φωτιές ήταν αναµµένες και 

πολεµιστές συγκεντρωµένοι γύρω τους. Το λάβαρο του ∆ούκα της 

Χάργκοχ –ο Γρύπας– κυµάτιζε µεγαλόπρεπα στον βραδινό αέρα  

Παραπάνω από µπόλικοι φύλακες βρίσκονταν όρθιοι, βαστώντας 

µακριά κοντάρια και ψηλές ασπίδες·  τούτα τα µέρη ήταν, 

αναµφίβολα, επικίνδυνα, µε την παρουσία των δαιµονανθρώπων 

εδώ, και, προφανώς, ο Σάλβινρ δεν έπαιρνε ανούσια ρίσκα. 

  Καθώς το φουσάτο της Βασίλισσας πλησίαζε, ο ίδιος ο ∆ούκας 

βγήκε απ’τη σκηνή του, για να υποδεχτεί την ∆ήνκα, η οποία 

αφίππευσε, µόλις τον είδε. 

  Εκείνος την αγκάλιασε, σφιχτά, και φίλησε το µάγουλό της. «Πώς 

είσαι, ∆ήνκα; Είχα καιρό να σε δω. ∆εν έχεις αλλάξει καθόλου.» 

  «Ούτε κι εσύ, Σάλβινρ,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα, µειδιώντας λίγο. 

Ύστερα, η όψη της σκοτείνιασε. «Έχω ένα µεγάλο πρόβληµα…» 

  «Η Έρµελ χάθηκε. Ναι, το έγραφε η επιστολή που µου έστειλε η 

Βαρονέσα Τάθβιλ. Πώς συνέβη κάτι τέτοιο, ∆ήνκα;» 
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  Η Βασίλισσα κούνησε το κεφάλι·  τα µάτια της είχαν αρχίσει να 

δακρύζουν, αλλά δε θα έκλαιγε εδώ, µπροστά σε όλους! «∆εν ξέρω, 

Σάλβινρ. Εξαφανίστηκε απ’το δωµάτιό της. ∆εν ξέρω… δεν ξέρω… 

  »Ο Πόνκιµ, όµως, είναι βέβαιος πως οι Αργκανθικιανοί φταίνε! 

Αυτοί έχουν κατασκόπους παντού στο Βασίλειό µας –αυτοί είναι πιο 

πιθανό να την απήγαγαν!» 

  Ο Ήκνορ έµοιαζε νάναι στα πρόθυρα ν’ανοίξει το στόµα του και να 

µιλήσει προς υπεράσπιση των συµπατριωτών του, όµως ο Σόλµορχ 

τον σώπασε, µ’ένα άγριο βλέµµα. 

  «Έλα µαζί µου, ∆ήνκα,» πρότεινε ο Σάλβινρ, περνώντας το χέρι 

του γύρω απ’τους ώµους της. «Πρέπει να κουβεντιάσουµε…» 

  Η Βασίλισσα δεν του αντιστάθηκε, καθώς άρχισε να την οδηγεί 

προς την µεγάλη σκηνή του. Τώρα, δάκρυα κυλούσαν στα µάγουλά 

της, µα κανείς δε µπορούσε να τα δει, καθώς τους είχε γυρισµένη την 

πλάτη και αποµακρυνόταν απ’αυτούς. 

  «Τι θα της πει;» Η Τάθβιλ στράφηκε στον Σόλµορχ, που 

ανασήκωσε τους ώµους του, µορφάζοντας. «Τι κάνεις έτσι;» 

µούγκρισε η Βαρονέσα. «Είναι σηµαντικό το πώς θα της µιλήσει·  

απ’αυτό θα εξαρτηθεί άµα θα έχουµε πόλεµο µε το Άργκανθικ ή όχι! 

Αχ! έπρεπε να είχαµε συζητήσει εµείς µαζί του, πρώτα…» 

  Εν τω µεταξύ, ο Έντρηλ έδινε διαταγή να κατασκηνώσει ο στρατός 

του Βασιλείου. 

  «Μην ανησυχείτε, Βαρονέσα µου. Ο ∆ούκας είναι εναντίον του 

πολέµου.» Η Μάερνοµ ζύγωσε, µαζί µ’έναν άντρα µε µακριά, λυτά, 

καστανά µαλλιά και πράσινη κάπα. 

  «Πού το ξέρεις;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

  «Της το είπα εγώ, Βαρονέσα µου,» δήλωσε ο Τόλριν. «Είµαι ο 

αγγελιαφόρος που στείλατε, αν δε µε θυµάστε…» 

  «Όχι, σε θυµάµαι πολύ καλά,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. «Και εσύ πού 

το έµαθες;» 
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  Ο Τόλριν απόρησε γι’άλλη µια φορά πώς πάντα οι άρχοντες τον 

θυµούνταν.  «Άκουσα τον ∆ούκα να το λέει, Βαρονέσα µου. Είναι 

εναντίον του πολέµου µε το Άργκανθικ.» 

  «Αυτό µε ησυχάζει κάπως,» είπε η Τάθβιλ. «Όµως όχι 

απολύτως…» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Λοιπόν, πού είναι ο Βένγκριλ;» ρώτησε ο Σάλβινρ, γεµίζοντας ένα 

ποτήρι κρασί για την ∆ήνκα, η οποία ήταν µισοξαπλωµένη στα 

µαξιλάρια της σκηνής. Γνώριζε, βέβαια, πού ήταν ο Βασιληάς του 

Σαραόλν, όµως κάπως έπρεπε ν’αρχίσει την κουβέντα µαζί της. 

  «Στο Βασίλειο του Ωκεανού υποτίθεται πως θα πήγαινε,» απάντησε 

η Βασίλισσα, πίνοντας µια µεγάλη γουλιά απ’το ποτό, ενώ 

προσπαθούσε να ηρεµήσει τον εαυτό της. Ο Σάλβινρ σήκωσε ένα 

του φρύδι, απορηµένος·  ποτέ δεν τη θυµόταν να πίνει έτσι… «Αλλά 

θάπρεπε νάχε επιστρέψει ως τώρα. ∆εν ξέρω τι τον κρατάει. Μετά, 

χάθηκε η Έρµελ, και δε µπορούσα να σκεφτώ τίποτ’άλλο. Ευτυχώς 

που ο Πόνκιµ ήταν πλάι µου, για να µε καθοδηγεί. ∆εν είχα ιδέα τι 

να κάνω… Ο Πόνκιµ πάντα ήταν πιστός σε µένα και τον Βένγκριλ, 

και καλός σύµβουλος.» 

  Ο Σάλβινρ κάθισε κοντά της. «∆ήνκα… αυτός σου πρότεινε να 

στείλεις στρατό εναντίον του Άργκανθικ;» Είχε τρελαθεί ο βασιλικός 

διπλωµάτης; 

  «Ναι,» είπε η Βασίλισσα, γνέφοντας, καθώς έπινε κι άλλο απ’το 

κρασί της·  το ποτήρι πλησίαζε ν’αδειάσει. 

  «Έχεις µιλήσει µε τους Αργκανθικιανούς;» ρώτησε, προσεκτικά, ο 

Σάλβινρ·  µπορούσε να δει πως η ∆ήνκα δε σκεφτόταν καθαρά, και 

το να της εναντιωνόταν τώρα µονάχα αντίδραση θα επέφερε. «Τους 

έχεις στείλει κάποιο µήνυµα;» 

  «Όχι. Ο Πόνκιµ υποστηρίζει πως κάτι τέτοιο θα ήταν… 

λανθασµένη κίνηση, γιατί θα τους έδινε την ευκαιρία να µε 
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εκβιάσουν, µέσω της Έρµελ. Το πιθανότερο είναι ο Βασιληάς 

Κάρχοκ του Άργκανθικ να θέλει εδάφη του Σαραόλν·  γιαυτό άρπαξε 

την κόρη µου.» 

  «Ναι… Καταλαβαίνω το σκεπτικό,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ. Τι 

άλλο να της πω τώρα; συλλογίστηκε. «Οπότε, θεώρησες πως θα ήταν 

πιο σωστό να στείλεις το στρατό του Βασιλείου στο Άργκανθικ 

για… εκφοβισµό;» 

  «Ναι. Και ο Πόνκιµ πρότεινε» (Σαν πολλά δεν προτείνει αυτός 

Πόνκιµ; απόρησε ο ∆ούκας.) «να επιτεθώ και σε καµια συνοριακή 

Βαρονία, έτσι για να τους δείξω τη δύναµη του Σαραόλν και ότι δε 

µπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν µε µας. Είπε πως, αν τους αφήσω, θα 

απειλήσουν να σκοτώσουν την Έρµελ και θα πάρουν αυτό που 

επιθυµούν, τελικά. Και δε θέλω ο Βένγκριλ να γυρίσει για 

ν’ανακαλύψει πως µέρος του Βασιλείου του, τώρα, είναι των 

Αργκανθικιανών και η κόρη του αιχµάλωτή τους.» 

  Ο Σάλβινρ έµπλεξε τα δάχτυλα του ενός του χεριού µε τα δάχτυλα 

του άλλου. «Ποια είναι η άποψη του Αρχιστράτηγου Άρθαλκ για 

όλα τούτα;» 

  «∆ιαφωνούσε!» Η ∆ήνκα το είπε λες και ήταν αδιανόητο και 

τροµερό. «Μαζί µου, µε τον Πόνκιµ. Είχε γίνει µάλλον ενοχλητικός. 

Στο τέλος, παραιτήθηκε απ’τη θέση του.» 

  «Παραιτήθηκε από Αρχιστράτηγος;» εξεπλάγη ο Σάλβινρ. «∆ε 

µιλάς σοβαρά… Γιατί;» 

  «Γιατί δεν ήθελε να πάρω στρατό από τα δυτικά σύνορα και να τον 

πάω στα ανατολικά, στο Άργκανθικ.» 

  «Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν κάποιες φήµες για συγκέντρωση 

Μαγκραθµέλιων στα δυτικά σύνορα, ∆ήνκα…» 

  «Ναι,» τον διαβεβαίωσε η Βασίλισσα. «Μαγκραθµέλιοι 

συγκεντρώνονται στα δυτικά σύνορα, όµως δεν κάνουν επίθεση, 

Σάλβινρ·  προσπαθούν µόνο να µας τροµάξουν. Οπότε, γιατί να µην 

πάω το στρατό µου εκεί όπου τον χρειάζοµαι –για να σώσω την κόρη 

µου;» 
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  Η κατάσταση είναι χειρότερη απ’ό,τι φανταζόµουν, συλλογίστηκε ο 

∆ούκας. Τι µπορώ να κάνω για να την καλυτερεύσω; Λίγα πράγµατα, 

υποθέτω, µα πρέπει να προσπαθήσω… 

  «∆ήνκα, µήπως θα ήταν προτιµότερο να προελάσουµε στα σύνορα 

του Άργκανθικ και να µιλήσουµε µε κάποιον ∆ούκα, πρώτα; Ας 

πούµε τον ∆ούκα Βάνρελ, του ∆ουκάτου Θάλβερκ…» 

  «Ποιος είν’αυτός;» 

  «Ο γιος του προηγούµενου ∆ούκα, του Κόβνταθ. Λένε ότι είναι 

λογικός άνθρωπος…» 

  «Σάλβινρ… Αυτό θα τους δώσει την ευκαιρία να µ’εκβιάσουν. Την 

ευκαιρία για την οποία µε προειδοποίησε ο Πόνκιµ,» του θύµισε η 

∆ήνκα. 

  Ο ∆ούκας φάνηκε σκεπτικός. Πρέπει να της το φέρω µαλακά… 

Μαλακά… «Ναι. Αλλά εσύ δεν είσαι τόσο άβγαλτη, ώστε να σε 

ρίξουν, µε την πρώτη τους απειλή. Και θα έχεις και έναν στρατό… 

πόσο µεγάλο, µαζί µε το δικό µου; –πενήντα-χιλιάδων µαχητών πίσω 

σου;» 

  «Σαράντα-τριών,» διευκρίνισε η ∆ήνκα. 

  «Ακριβώς! Θα έχεις ένα στρατό σαράντα-τριών-χιλιάδων µαχητών 

πίσω σου. Κι άµα θέλει κανείς, ας τολµήσει να σ’εκβιάσει–» 

  «Θα το κάνει, Σάλβινρ! Οι Αργκανθικιανοί είναι ύπουλα 

σκουλήκια –είναι προδοτικοί!» 

  «Ίσως να είναι. Όµως σε τι θα τους βοηθήσει αυτό; Πες µου! 

Μήπως θα µπορέσουν να σε βλάψουν µε την υπουλότητα τους, όταν 

έχεις έναν τόσο µεγάλο στρατό να σε υποστηρίζει; Με τον πρώτο 

υπαινιγµό ότι θα κάνουν κακό στην Έρµελ, µπορείς ν’αρχίσεις να 

καις χωριά –να δούµε τότε πόσο γενναίοι θα φανούν.» Μα τα 

Πνεύµατα! πού οδηγώ την κατάσταση; «Όµως εσύ, βέβαια, δε θα 

κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί δε θέλουµε να έχουµε έναν πόλεµο –εκτός 

κι αν χρειαστεί, φυσικά,» βιάστηκε να προσθέσει. «Λοιπόν, θα έχεις 

τη δύναµη να τους χτυπήσεις, αλλά δε θα τους χτυπάς! Θα τους 

απειλείς, όπως κι αυτοί θα σε απειλούν µε την Έρµελ. 
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  »Συµφωνείς µε το σχέδιό µου;» 

  Η Βασίλισσα είχε, πια, πιει όλο της το κρασί. Σούφρωσε τα χείλη 

και τα φρύδια, σα να βρισκόταν σε βαθιά περισυλλογή. 

  «∆ήνκα. Μ’εµπιστεύεσαι;» 

  Τα µάτια της κοίταξαν τα δικά του. «Το ξέρεις αυτό, Σάλβινρ. Σε 

εµπιστεύοµαι όσο τον Βένγκριλ.» 

  «Τότε, θα κάνεις όπως σου πρότεινα. Θα έχεις τη δύναµη να 

χτυπήσεις –θα τους απειλείς–, µα δε θα χτυπάς·  θα διαπραγµατευτείς 

πρώτα. Εντάξει;» Της έδωσε το χέρι του. 

  «Εντάξει.» Η ∆ήνκα το έσφιξε, µειδιώντας. Μετά, το µειδίαµα 

χάθηκε απ’το πρόσωπό της. «Όµως, άµα δω πως επιµένουν να 

κρατούν την Έρµελ, για να µε εκβιάζουν µέσω αυτής, θ’αρχίσω να 

τους πολεµάω, Σάλβινρ.» 

  «Καλώς,» αποκρίθηκε ο ∆ούκας. «Καλώς…» Ελπίζω να βοήθησα 

κάπως το Σαραόλν. Τίποτα άλλο δε θα έπιανε· αποκλείεται να µε 

άκουγε και να µην πήγαινε καθόλου στο Άργκανθικ το στρατό της, 

προσπάθησε να πείσει τον εαυτό του ο Άρχων της Χάργκοχ. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Σόλµορχ, έλα!» 

  Η Βαρονέσα Τάθβιλ στεκόταν έξω απ’τη σκηνή της, τυλιγµένη 

στην κάπας της, παρακολουθώντας από µακριά τη σκηνή του ∆ούκα 

Σάλβινρ·  και, τώρα, έβλεπε απο κεί τη ∆ήνκα να βγαίνει. 

  Ο ευγενής ήρθε κοντά της. «Τι είναι;» ρώτησε, καθώς 

χασµουριόταν. 

  «Έπεσες για ύπνο από τώρα;» συνοφρυώθηκε η Τάθβιλ. 

  «Ναι, γιατί; Υπάρχει πρόβληµα;» απάντησε ο Σόλµορχ, τρίβοντας 

τα µάτια του. 

  «Η Βασίλισσα.» Η Τάθβιλ έδειξε την ∆ήνκα που κατευθυνόταν στη 

βασιλική της σκηνή. 

  «Ναι, και;» έκανε ο Σόλµορχ. 
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  «Πάµε να µιλήσουµε στο ∆ούκα;» πρότεινε η Τάθβιλ. 

  «Είναι απαραίτητο;» 

  «Μη βαριέσαι! Ξέρεις πόσο σηµαντικό είναι ν’αποφευχθεί ο 

πόλεµος,» τόνισε η Βαρονέσα. 

  «Καλά, πάµε,» συµφώνησε ο Σόλµορχ. Μπήκε, πάλι, στη σκηνή, 

φόρεσε την κάπα του και βγήκε. 

  Έξω απ’το κατάλυµα του Σάλβινρ, δύο στρατιώτες διασταύρωσαν 

τα κοντάρια τους µπροστά στο ζευγάρι. 

  «Επιθυµούµε να µιλήσουµε στον ∆ούκα,» δήλωσε η Τάθβιλ. 

«Είµαι η Βαρονέσα Τάθβιλ.» 

  Ο µπερντές της σκηνής παραµερίστηκε, και ο Σάλβινρ 

παρουσιάστηκε. «Περάστε, Βαρονέσα µου,» είπε, ευγενική, 

κάνοντας άκρη. 

  Η Τάθβιλ και ο Σόλµορχ µπήκαν. 

  «Καθίστε,» πρότεινε ο ∆ούκας, δείχνοντας τα µαλακά µαξιλάρια 

στο έδαφος. Η Βαρονέσα και ο ευγενής έκαναν όπως είπε, και 

εκείνος τους κέρασε κρασί, προτού τους συντροφεύσει, παίρνοντας 

θέση οκλαδόν. «Πώς θα µπορούσα να σας εξυπηρετήσω;» ρώτησε. 

  «Θα θέλαµε να σας µιλήσουµε για τον πόλεµο, ∆ούκα µου,» είπε η 

Τάθβιλ. «∆εν πιστεύουµε ότι πρέπει να πυροδοτηθεί πόλεµος 

ανάµεσα στο Άργκανθικ και το Σαραόλν…» 

  «Ούτε κι εγώ,» τη διαβεβαίωσε ο Σάλβινρ. «Μάλιστα, είχα µια 

συζήτηση προηγουµένως µε τη Βασίλισσα πάνω σ’αυτό το θέµα.» 

Σούφρωσε τα χείλη του. «Μου µοιάζει µάλλον ταραγµένη.» 

  «Και όχι αδικαιολόγητα,» είπε ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ. 

«Έχασε την κόρη της.» 

  «Ναι, Σόλµορχ·  αυτό, σίγουρα, της κόστισε·  δε σκέφτεται 

καθαρά,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ. Αναµφίβολα, οι δυο άντρες 

γνωρίζονταν µεταξύ τους, συµπέρανε η Τάθβιλ. «Κατάφερα, όµως, 

να την πείσω να µην αρχίσει αµέσως επιθέσεις στο Άργκανθικ, όπως 

της είχε προτείνει ο βασιλικός διπλωµάτης Πόνκιµ. Θα µιλήσει, 

πρώτα, µε τον ∆ούκα Βάνρελ του ∆ουκάτου Θάλβερκ.» 
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  «Αυτό θέλαµε να κάνουµε κι εµείς, Υψηλότατε,» είπε η Βαρονέσα: 

«να µιλήσουµε µ’αυτό το ∆ούκα, µήπως βρούµε καµια άκρη. Ο 

πατέρας µου πρότεινε την ιδέα.» 

  «Ο πατέρας σου;» Ένα χαµόγελο διαγράφηκε στο πρόσωπο του 

Σάλβινρ. «Τι κάνει αυτός ο βιβλιοφάγος; Είναι καλά; Βρίσκεται µαζί 

σας;» 

  Η Τάθβιλ κούνησε το κεφάλι της. «Φοβάµαι πως όχι.» Και ευτυχώς, 

σκέφτηκε. Να τον έχω να µου λέει, συνέχεια, να παντρευτώ τον 

Σόλµορχ! Κοκκίνισε λίγο. «Αλλά καλά είναι. Τον γνωρίζετε, ∆ούκα 

µου;» 

  «Ω ναι,» απάντησε ο Σάλβινρ. «Έχουµε µιλήσει µερικές φορές. 

Πρέπει εσύ νάσουν πολύ µικρή τότε…» 

  «Μάλλον,» ανασήκωσε τους ώµους της η Τάθβιλ. 

  «Πάντως, είναι λογικός, παρατηρώ,» είπε ο Σάλβινρ·  «όπως πάντα 

ήταν λογικός, άλλωστε. Το να µιλήσουµε είναι, όντως, η καλύτερη 

λύση.» 

  «Όµως, Σάλβινρ, φοβάµαι πως, αν συζητήσει η ∆ήνκα µε τον 

∆ούκα Βάνρελ, κάτι θα πάει στραβά,» τον προειδοποίησε ο 

Σόλµορχ. 

  «Το ξέρω,» συµφώνησε εκείνος, πίνοντας µια γουλιά απ’το κρασί 

του. Πώς έπινε έτσι η ∆ήνκα; αναρωτήθηκε, ξανά. Νέα κακιά 

συνήθεια; «Γιαυτό θα είµαι µαζί της στην κουβέντα της µε τον 

Βάνρελ.» 

  «Αυτό θα ήταν συνετό, ∆ούκα µου,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. 

«Λέγαµε κι εγώ και ο Σόλµορχ να ήµασταν εκεί, όµως δεν νοµίζω, 

πλέον, να χρειάζεται…» 

  «∆ιαφωνώ,» είπε ο Σάλβινρ. «Χρειάζοµαι όση περισσότερη 

βοήθεια µπορώ να βρω. Και ξέρω πως ο φίλος µου απο δώ»–

στράφηκε στον ευγενή–«έχει µια πολύ… ευέλικτη γλώσσα.» 

  Ο Σόλµορχ µειδίασε. «Οι περιστάσεις µ’αναγκάζουν…» Ήπιε µια 

γουλιά κρασί. 
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  «…είπε ο φονιάς πριν το φόνο, ε;» έκανε ο Σάλβινρ, και γέλασε, 

µαζί µε τον ευγενή και τη Βαρονέσα. «Η αλήθεια είναι πως είσαι 

καλός στα λόγια, Σόλµορχ·  σε χρειάζοµαι. Και σένα, Τάθβιλ. Αν 

έχεις πάρει κάτι απ’τη µητέρα σου, σίγουρα, αυτό θα είναι η 

διπλωµατική της ικανότητα. ∆εν τα πήγαινε καθόλου άσχηµα µε τα 

λόγια… Οι περιστάσεις την ανάγκαζαν κι εκείνη… Έτσι, Σόλµορχ;» 

  Ο ευγενής γέλασε. 

  «Θα κάνω ό,τι µπορώ για να βοηθήσω, ∆ούκα µου,» υποσχέθηκε  η 

Βαρονέσα. 

  «Σάλβινρ –σκέτο,» αποκρίθηκε εκείνος. «∆εν είµαστε ξένοι, ακόµα 

κι αν δε µε γνωρίζεις και τόσο καλά, Τάθβιλ.» 

  «Η αλήθεια είναι πως δε σας γνωρίζω καθόλου,» παραδέχτηκε η 

Βαρονέσα. 

  «∆εν πειράζει,» χαµογέλασε ο ∆ούκας, πίνοντας κρασί. «Θα µε 

µάθεις…» 

  «Πραγµατικά, το εύχοµαι,» είπε η Τάθβιλ. 

  «Να σας ρωτήσω κάτι: Τι γνωρίζετε για τον Πόνκιµ; Εγώ δεν τον 

ξέρω και τόσο, όµως λένε ότι πάντα ήταν πιστός στο Βασιληά. 

Τώρα, βλέπω, έπεισε τη ∆ήνκα να στείλει όλο τούτο το στρατό στο 

Άργκανθικ. Τι θέλει; Πόλεµο;» 

  «Θα σας– θα σου πω και κάτι άλλο περίεργο µε τον βασιλικό 

διπλωµάτη, Σάλβινρ,» δήλωσε η Τάθβιλ, και του διηγήθηκε τι είχε 

συµβεί µε το στοιχειωµένο δρόµο και πώς ο Πόνκιµ τής είχε στείλει 

αρνητικό µήνυµα, διαφορετικό απ’ό,τι είχε προστάξει ο Βασιληάς, 

για να παραµείνει η δηµοσιά έρηµη και «στοιχειωµένη». 

  «Αυτό σηµαίνει πως είναι µε τους Αργκανθικιανούς, αφού απο κεί 

έρχονται κατάσκοποι στο Βασίλειο,» συµπέρανε ο Σάλβινρ. «Όµως, 

απ’την άλλη, άµα είναι µε δαύτους, γιατί στέλνει το στρατό της 

∆ήνκα ενάντια στο Άργκανθικ; Κάτι δεν µου κολλάει εδώ. 

  »Αλλά, δε µου λες, Τάθβιλ, γιατί δε ζήτησες από εµένα χρήµατα, 

για την επιδιόρθωση του δρόµου;» 
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  «Για να µην επιβαρύνω το θησαυροφυλάκιο της Βαρονίας. Και, 

εξάλλου, σκέφτηκα πως, αν δεν είχατε– είχες αρκετά χρήµατα, θα 

έστελνες, ούτως ή άλλως, µήνυµα στο Βασιληά. Συνεπώς, απλά, 

έχανα χρόνο και δεν κέρδιζα τίποτα.» 

  «Μάλιστα.» Ο ∆ούκας έτριψε τα γένια του. «Μυστήρια υπόθεση… 

Και ο Άρθαλκ, που παραιτήθηκε…» Κούνησε το κεφάλι του. 

«Σίγουρα, κάτι τρέχει µε τον Πόνκιµ. ∆εν είν’αυτό που δείχνει.» 

  Μια σκέψη φάνηκε να ήρθε στο νου του, ξαφνικά. «Υπάρχει 

περίπτωση νάναι µε τους Μαγκραθµέλιους;» 

  «Τι σκέφτεσαι, Σάλβινρ;» ρώτησε ο Σόλµορχ, συνοφρυωµένος και 

γεµάτος περιέργεια. 

  Ο ∆ούκας ύψωσε τα χέρια του. «Έστω ότι ο Πόνκιµ είναι 

δαιµονόφιλος, εντάξει; –µε τους Μαγκραθµέλιους. Τότε, θα ήθελε 

αυτοί να κατακτήσουν το Σαραόλν·  από χρόνια τούτος ήταν ο 

στόχος τους. Συνεπώς, δε θα τον βόλευε να πυροδοτήσει έναν 

πόλεµο –µε διάφορες µεθόδους– ανάµεσα στο Άργκανθικ και το 

Βασίλειό µας; Έτσι, ο στρατός µας θα συγκεντρωνόταν στα 

ανατολικά σύνορα, ενώ τα δυτικά θα έµεναν αφύλακτα, για να 

επιτεθούν οι δαιµονάνθρωποι.» Η όψη του Σάλβινρ είχε γίνει χλοµή. 

  Το ίδιο και της Τάθβιλ, και του Σόλµορχ. 

  «∆ε µπορεί…» έκανε ο ευγενής. «Κι όµως…» 

  «…η σκέψη είναι λογική,» τελείωσε η Βαρονέσα. «∆ηλαδή, όσο 

µιλάµε, Μαγκραθµέλιοι µάς επιτίθενται απ’τα δυτικά σύνορα, δίχως 

να το γνωρίζουµε!» συνειδητοποίησε, ξαφνικά. Τα µάτια της 

γούρλωσαν. «Πρέπει να κάνουµε κάτι!» 

  Ο Σάλβινρ έγνεψε καταφατικά. 

  Ο Σόλµορχ σηκώθηκε όρθιος. «Πάω να ειδοποιήσω τον Έντρηλ, 

∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών.» 

  «Όµως όχι τη ∆ήνκα!» τον προειδοποίησε ο ∆ούκας της Χάργκοχ. 

«Κάτι µου λέει πως δε θα καταφέρουµε να την πείσουµε, και θα 

έχουµε µπελάδες. Ας συζητήσουµε, πρώτα, το θέµα αναµεταξύ µας.» 

  «Ναι,» είπε ο Σόλµορχ, και βγήκε απ’τη σκηνή. 
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  Προελαύνουµε εναντίον του Άργκανθικ, ενώ οι δαιµονάνθρωποι µάς 

επιτίθενται απ’τα δυτικά!… συλλογίστηκε η Τάθβιλ. Τα Πνεύµατα να 

µας προστατέψουν… 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 

Προδοσία (;) 
 

 

 Σόλµορχ,» είπε ο Μάνκιν στην Μάερνοµ και τον Τόλριν, 

που κάθονταν αντίκρυ του, µέσα στην ίδια σκηνή όπου 

βρίσκονταν και οι τρεις Αργκανθικιανοί κατάσκοποι, για να 

τους φυλάνε. Ο αρχηγός της φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ είχε 

παραµερίσει το παραπέτασµα και κοιτούσε έξω. 

  «Ωραία, και τι µ’αυτό;» ανασήκωσε τους ώµους της η πολεµίστρια. 

  «Μου µοιάζει αναστατωµένος,» εξήγησε ο Μάνκιν. «Και πηγαίνει 

σε µια σκηνή –σ’αυτή του Έντρηλ!» 

  «Στου Έντρηλ;» συνοφρυώθηκε η Μάερνοµ. «Τι πάει να κάνει 

εκεί; Τέλος πάντων, ό,τι κι αν είναι, είναι δική του δουλειά.» 

  «Όχι απαραίτητα,» αποκρίθηκε ο Μάνκιν. «Μπορεί να µας αφορά 

όλους. Κι εξάλλου, σας είπα, µου µοιάζει αναστατωµένος. Πρέπει 

κάτι να συµβαίνει.» 

  «Αυτός ο σαλτιµπάγκος, πάλι, σε µπελάδες θα µας βάλει…!» 

µουρµούρισε η Μίκθαλ, αρκετά δυνατά για να την ακούσουν οι 

άλλοι. 

  «Πρόσεχε πώς µιλάς,» αντιγύρισε η Βόλκρα, λιµάροντας τα νύχια 

της. «Μια χαρά άνθρωπος είναι: κοµψότατος και µορφωµένος –

σπάνια χαρίσµατα στους Σαραολνιανούς.» 

  Ο Ήκνορ ρουθούνισε, αποδοκιµαστικά, αλλά η ξανθιά κατάσκοπος 

τον αγνόησε. 

Ο
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  Ο Μάνκιν συνέχιζε να κρατά την κουρτίνα της σκηνής µισάνοιχτη, 

παρακολουθώντας τον καταυλισµό και, ιδιαίτερα, τη σκηνή του 

Έντρηλ. Σε λίγο απο κεί βγήκαν ο ∆ιοικητής των Πορφυρών 

Σπαθιών και ο Σόλµορχ, µαζί µε µια πορφυροµάλλα γυναίκα: την 

Μπόρνεφ –ο αρχηγός της φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ την 

αναγνώριζε. 

  «Νάτοι,» είπε στους υπόλοιπους. «Βαδίζουν. Πλησιάζουν εδώ.» 

Και, παραµερίζοντας τον µπερντέ εµπρός του, πετάχτηκε έξω απ’τη 

σκηνή. 

  «Κύριε Σόλµορχ!» φώναξε. 

  Ο ευγενής στράφηκε στο µέρος του, ζυγώνοντας, βιαστικά. Η 

ανήσυχη όψη δεν είχε φύγει απ’το πρόσωπό του·  και από κοντά ήταν 

περισσότερο ευδιάκριτη. «Τι είναι, Μάνκιν;» 

  «Κάτι συµβαίνει, Σόλµορχ. Σωστά;» 

  Ο ευγενής έριξε µια µατιά στον Έντρηλ και µια στην Μπόρνεφ, που 

στέκονταν δεξιά κι αριστερά του. 

  Η Μάερνοµ και ο Τόλριν βγήκαν απ’τη σκηνή, και η Μίκθαλ 

έβγαλε µόνο το κεφάλι της, για να κοιτάξει, ενώ η Βόλκρα και ο 

Ήκνορ είχαν στήσει αφτί πίσω απ’την κουρτίνα. 

  «Ναι, Μάνκιν,» απάντησε ο Σόλµορχ. «Κάτι… υποψιάστηκε ο 

∆ούκας Σάλβινρ,» ψιθύρισε. «Και πρέπει να το συζητήσουµε.» 

  «Είναι σηµαντικό;» ρώτησε ο Μάνκιν. 

  «Χαµήλωσε τη φωνή σου!» πρόσταξε ο Σόλµορχ. «Ναι, είναι 

σηµαντικό.» 

  «Τότε, θα έρθω κι εγώ,» δήλωσε ο Μάνκιν. 

  «Όχι –εσύ θα µείνεις εδώ, να φυλάς τους κατασκόπους,» είπε, 

αυστηρά, ο Σόλµορχ. 

  «Μα–» άρχισε εκείνος. 

  «Σε διατάζω, Μάνκιν,» τόνισε ο Σόλµορχ. «Έληξε. Κι εσείς»–

κοίταξε τη Μάερνοµ και τον Τόλριν–«θα µείνετε µαζί του. Κανείς 

σας δε θα φύγει απο δώ·  µε καταλαβαίνετε;» 
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  «Μάλιστα, κύριε Σόλµορχ,» αποκρίθηκε η ξανθοµάλλα 

πολεµίστρια. 

  Ο Μάνκιν έβγαλε ένα µουγκρητό, και µπήκε στη σκηνή, 

σπρώχνοντας τους Αργκανθικιανούς από µπρος του. 

  «Πρόσεχε πού πατάς, µεγάλο αφεντικό,» είπε, ειρωνικά, η Μίκθαλ. 

  Ο Μάνκιν την κάρφωσε µ’ένα οξύ βλέµµα, και κάθισε σε µερικά 

µαξιλάρια του καταλύµατος. 

  Και η Μάερνοµ κι ο Τόλριν µπήκαν στη σκηνή. 

  «Έχω το προαίσθηµα ότι, σύντοµα, θα µάθουµε τι τρέχει,» είπε ο 

τελευταίος. «Αν είναι τόσο σηµαντικό, δε µπορεί να µείνει για πολύ 

κρυφό.» 

  «Τότε, όµως, πιθανώς να είναι πολύ αργά για µας να κάνουµε 

τίποτα, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο Μάνκιν, θυµωµένος µε τον 

Σόλµορχ. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι είναι, Σόλµορχ;» ρώτησε ο Έντρηλ, καθώς οι τρεις τους 

βάδιζαν, βιαστικά, προς τη σκηνή του ∆ούκα της Χάργκοχ. 

  «Θα µάθετε σύντοµα,» απάντησε ο ευγενής. «Θα σας πει ο 

Σάλβινρ.» 

  Η Μπόρνεφ συνοφρυώθηκε. «Έχει σχέση µε την Έρµελ;» Μίλησε 

σιγανά, για να µην την ακούσει κανείς. 

  «Όχι ακριβώς,» είπε ο Σόλµορχ. 

  Μπήκε στη σκηνή του ∆ούκα, µε τον ∆ιοικητή των Πορφυρών 

Σπαθιών και τη ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών 

Σπαθιών στο κατόπι του. Μέσα, ο Σάλβινρ και η Τάθβιλ κάθονταν 

σιωπηλά, πίνοντας κρασί. 

  «Χαίρετε,» είπε ο πρώτος. «Συγνώµη, που σας ενοχλήσαµε µια 

τέτοια βραδινή ώρα, όµως νοµίζουµε πως ανακαλύψαµε κάτι 

σηµαντικό. 

  »Εσείς πρέπει να είστε ο Έντρηλ, έτσι; Κι εσείς…;» 
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  «Η Μπόρνεφ, ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών 

Σπαθιών.» 

  «Καλώς. Καθίστε, παρακαλώ.» 

  Εκείνοι υπάκουσαν, και ο ∆ούκας τούς κέρασε κρασί. Η Μπόρνεφ 

και ο Έντρηλ αρνήθηκαν, κουνώντας πέρα-δώθε τα κεφάλια τους. 

  «Πρόκειται για κάτι σηµαντικό, απ’ό,τι κατάλαβα, Υψηλότατε,» 

είπε ο τελευταίος. «Μιλήστε µας.» 

  Ο Σάλβινρ τούς είπε για τις υποψίες του που αφορούσαν τον 

Πόνκιµ: ότι ήταν δαιµονόφιλος και σχεδίαζε να βάλει τους 

Μαγκραθµέλιους στο Σαραόλν. 

  «Είναι λιγάκι τραβηγµένο,» παρατήρησε ο Έντρηλ. «Αλλά λογικό,» 

πρόσθεσε. «Αν, πραγµατικά, συµβαίνει κάτι τέτοιο… πολύ φοβάµαι 

πως το Σαραόλν… είναι καταδικασµένο. Η Βασίλισσα δε θα πάρει 

το στρατό της απο δώ, για να τον πάει στη Μάρβαθ –όλοι το 

γνωρίζουµε.» 

  «Και θα καθίσουµε µε τα χέρια σταυρωµένα;» απόρησε η 

Μπόρνεφ. 

  «Κοίτα, Μπόρνεφ, δεν ξέρουµε αν, όντως, οι Μαγκραθµέλιοι µάς 

επιτίθενται από τα δυτικά,» είπε ο Έντρηλ. 

  «Άµα περιµένουµε να το µάθουµε, διοικητά, θα είναι αργά,» τόνισε 

η Τάθβιλ. 

  «Βαρονέσα µου, έχετε κάποιο τρόπο να πείσετε τη Βασίλισσα να 

επιστρέψει στην πρωτεύουσα;» έθεσε το ερώτηµα ο Έντρηλ. «Εάν 

έχετε, ευχαρίστως να τον ακούσω, γιατί κι εγώ, προσωπικά, δε θέλω 

πόλεµος να ξεσπάσει µε το Άργκανθικ. Θέλω να σώσουµε την 

Πριγκίπισσα, αλλά µε διαφορετικές µεθόδους.» 

  «Η ∆ήνκα δε θα επιτεθεί ακόµα, ευτυχώς,» τον πληροφόρησε ο 

Σάλβινρ. «Συζήτησα µαζί της, και συµφωνήσαµε να µιλήσει µε τον 

∆ούκα Βάνρελ του ∆ουκάτου Θάλβερκ.» 

  «Αυτό, όµως, δε µας λύνει το πρόβληµα µε τους Μαγκραθµέλιους,» 

τόνισε η Τάθβιλ. «Μας λύνει µόνο –προσωρινά– το πρόβληµα µε 

τον επερχόµενο πόλεµο. Χρειαζόµαστε κάτι πιο δραστικό!» 
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  «Τάθβιλ, µιλήσαµε µε τη ∆ήνκα·  δε θέλει να µας ακούσει,» είπε ο 

Σόλµορχ. «Το επόµενο πιο δραστικό είναι η προδοσία.» 

  «Της έχετε πει για τους δαιµονάνθρωπους που έρχονται– ίσως να 

έρχονται από τη ∆ύση;» ρώτησε ο Έντρηλ. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Όµως ποτέ δε θα µας πιστέψει, 

γιατί βασιζόµαστε στο γεγονός ότι ο Πόνκιµ είναι προδότης, πράγµα 

που δε θέλει να παραδεχτεί. ∆ε θέλει ούτε καν να το σκεφτεί –το 

θεωρεί αδιανόητο.» 

  «Εποµένως –τι κάνουµε;» είπε η Μπόρνεφ, µε ταραγµένη όψη. 

«Έστω ότι έρχονται Μαγκραθµέλιοι –καλύτερα να υποθέτουµε το 

χειρότερο, για να είµαστε προετοιµασµένοι–, θα τους αφήσουµε να 

κατακτήσουν το Σαραόλν; ∆εν πρέπει ν’αντιδράσουµε;» 

  «Ο µόνος τρόπος ν’αντιδράσουµε, αυτή τη στιγµή, µε την 

αδιαλλαξία της ∆ήνκα, είναι να πάρουµε εµείς τον έλεγχο του 

στρατού και να τον οδηγήσουµε προς τα δυτικά,» είπε ο Σάλβινρ. 

Ύψωσε το δάχτυλό του. «Αλλά αυτό σηµαίνει προδοσία εναντίον 

του Θρόνου –και προδότης του Στέµµατος δεν είµαι.» 

  «Είσαι προδότης της πατρίδας σου, δηλαδή;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

«Αν οι δαιµονάνθρωποι εισβάλλουν–» 

  «Ξέρω τι θα συµβεί, άµα οι δαιµονάνθρωποι εισβάλλουν,» την 

έκοψε ο Σάλβινρ. «Όµως δεν καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη είναι η 

θέση µου;» 

  «Το καταλαβαίνω,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. Πραγµατικά, το 

καταλάβαινε. Ο Βένγκριλ ήταν αδελφός του. Θα εναντιωνόταν, 

λοιπόν, ο ∆ούκας στην Βασίλισσα –τη σύζυγο του αδελφού του; Θα 

επαναστατούσε εναντίον της; 

  «Κι εγώ είµαι κατά της προδοσίας,» είπε ο Έντρηλ. 

  «∆εν υπάρχει άλλη λύση!» διαφώνησε η Μπόρνεφ. «Οι 

Μαγκραθµέλιοι θα καταστρέψουν το Σαραόλν! Το γνωρίζεις τούτο 

καλύτερα από µένα –τους έχεις πολεµήσει πολλές φορές.» 

  Ο Έντρηλ ένευσε. «Ναι, τους έχω πολεµήσει, και τους απεχθάνοµαι 

µ’όλη µου την ψυχή. Όµως η προδοσία δεν είναι µικρό πράγµα!» 
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  «Είναι για να σώσεις το Βασίλειο!» επέµεινε η Μπόρνεφ. 

  Ο Έντρηλ πήγε ν’απαντήσει, θυµωµένος, αλλά ο Σόλµορχ τον 

διέκοψε, µε ήρεµη φωνή: 

  «Όσο κι αν σιχαίνοµαι τον πόλεµο, θα έλεγα πως ναι, η προδοσία 

είναι µικρό πράγµα για να σώσεις το Βασίλειο.» 

  «Σόλµορχ!» διαµαρτυρήθηκε ο Σάλβινρ. «∆ε µπορείς να το κάνεις 

αυτό στη ∆ήνκα! Τη γνωρίζεις, ίσως, καλύτερα απ’ό,τι τη γνωρίζω 

εγώ.» 

  «Επειδή τη γνωρίζω µιλάω έτσι, Σάλβινρ,» εξήγησε ο ευγενής. 

«Ποτέ ξανά δεν την έχω δει σ’αυτά τα χάλια. Ο χαµός της κόρης της 

την έχει φέρει στα όρια –και ο Πόνκιµ έχει επηρεάσει το νου της. Αν 

δεν αντιδράσουµε, ο… ‘βασιλικός διπλωµάτης’ θα µας πατήσει! Ο 

στρατός του από δαιµονανθρώπους θα µετατρέψει την Μάρβαθ σε 

ερείπια!» Έριξε ένα διαπεραστικό βλέµµα σε όλους. «Την Μάρβαθ 

σε ερείπια,» τόνισε. «Το παλάτι θα πέσει·  ο πανέµορφος κήπος γύρω 

του θα καεί. Οι κάτοικοι του Βασιλείου θα υποφέρουν απ’αυτά που 

θα τους κάνουν οι Μαγκραθµέλιοι.» 

  Σιγή, για λίγο. 

  «Είµαι µαζί σου, Σόλµορχ,» δήλωσε η Τάθβιλ. 

  «Σε τι συµφωνείς;» συνοφρυώθηκε, οργισµένος, ο Σάλβινρ. «Σε 

προδοσία;» 

  «Η Βασίλισσα δεν είναι καλά –πρέπει να βοηθήσουµε το 

Βασίλειο,» επέµεινε η Τάθβιλ. 

  «Βαρονέσα µου, πρέπει να υπάρχει άλλος τρόπος,» είπε ο Έντρηλ. 

«Και δεν ξέρουµε ακόµα ότι έρχονται δαιµονάνθρωποι!» 

  «Γιατί όχι, Έντρηλ;» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Είσαι σαφώς 

καλύτερος στρατιωτικός διοικητής από µένα, αλλιώς δε θα 

διοικούσες τα Πορφυρά Ξίφη. Σκέψου, λοιπόν: Οι Μαγκραθµέλιοι 

συνάζονται στα δυτικά σύνορα·  εµείς τους βλέπουµε, και φέρνουµε 

εκεί το δικό µας στρατό. Οπότε, εκείνοι τι χρειάζονται; Έναν 

αντιπερισπασµό·  κάτι για να τον αποµακρύνουν. Συνεπώς, ο 

δαιµονόφιλος σύµµαχός τους µέσα στο Βασίλειο –ο Πόνκιµ– 
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κανονίζει έναν πόλεµο µε το Άργκανθικ. Έτσι οι δυνάµεις µας 

µεταφέρονται, από τα δυτικά, στα ανατολικά σύνορα. Τα πρώτα 

µένουν παντελώς αφύλαχτα·  οι δαιµονάνθρωποι εφορµούν και 

παίρνουν την Μάρβαθ. Τέλος της ιστορίας. Και, τούτη τη στιγµή, 

καθώς θα παρατηρείς, βρισκόµαστε στην τελευταία φάση του 

σχεδίου τους: στο να πάρουν την πρωτεύουσα. Αν τώρα δεν τους 

εµποδίσουµε, χάσαµε –το Βασίλειο χάθηκε –για πάντα. 

  »Πρέπει να είµαστε ευγνώµονες στον ∆ούκα Σάλβινρ, που 

σκέφτηκε όλη τούτη την µηχανορραφία.» 

  «Καταριέµαι τον εαυτό µου που τη σκέφτηκα, Σόλµορχ,» 

µούγκρισε αυτός. 

  «∆ε θάπρεπε, Σάλβινρ,» είπε ο ευγενής. «Χάρη σε σένα, θα 

σώσουµε το Βασίλειο απ’τα χέρια των δαιµονανθρώπων.» 

  Ο ∆ούκας κατέβασε το βλέµµα του, το στόµα του λύγισε προς τα 

κάτω, τα χέρια του ακούµπησαν σαν παράλυτα πάνω στα γόνατά 

του, καθώς καθόταν οκλαδόν. ∆εν µίλησε. 

  «Λοιπόν, τι κάνουµε;» Η ερώτηση του Σόλµορχ απευθυνόταν σε 

όλους. 

  «Αν δεν υπάρχει άλλη λύση…» είπε ο Σάλβινρ, «όχι, δε θ’αφήσω 

το Βασίλειο να πέσει. Ελπίζω ο Βένγκριλ να µε καταλάβει, όταν 

επιστρέψει…» 

  Ο Έντρηλ κούνησε το κεφάλι του. Έριξε µια µατιά στην Μπόρνεφ, 

µια στην Τάθβιλ·  κι οι δυο τους έµοιαζαν αποφασισµένες 

ν’ακολουθήσουν το σχέδιο του Σόλµορχ. 

  «Αν πω όχι, θα υπάρξει σύγκρουση µεταξύ των στρατών µας… και 

δε θέλω κάτι τέτοιο… Οπότε, είµαι κι εγώ µαζί σας.» 

  «Είναι το σωστό, Έντρηλ·  µην αµφιβάλλεις,» τόνισε η Μπόρνεφ, 

σφίγγοντας τον ώµο του. 

  «Ελπίζω…» ψιθύρισε ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών. 

 

**  **  **  ** 
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  Η ∆ήνκα στριφογύριζε µέσα στον ύπνο της, αναστατώνοντας τα 

σκεπάσµατα. Έβλεπε µπερδεµένες εικόνες στο νου της. Την κόρη 

της κυρίως. Τι µπορούσε να της συµβαίνει; Τι της έκαναν οι 

Αργκανθικιανοί; Βρισκόταν σε κάποιο µπουντρούµι τους; Τούτες οι 

σκέψεις δεν την άφηναν ούτε όταν κοιµόταν. 

  ∆υνατές φωνές την ξύπνησαν. 

  «Κάντε πέρα, λέω!» 

  «Τι θέλετε, ∆ούκα µου; Τι είν’αυτοί οι πολεµιστές; Περιµένετε να–

» 

  «Κάνε πέρα, στρατιώτη!» 

  «Περιµένετε να ειδοποιήσω τη Βασίλισσα. Κοιµάται.» 

  Ένα ξίφος ακούστηκε να ξεθηκαρώνεται. «Θα σε σκοτώσω, αν 

µ’αναγκάσεις, ηλίθιε!» 

  Η ∆ήνκα σηκώθηκε, βιαστικά, βγαίνοντας κάτω απ’τις κουβέρτες 

της, και ρίχνοντας µια λευκή ρόµπα πάνω απ’το νυχτικό της. 

Παραµέρισε την πάνινη είσοδο της σκηνής και κοίταξε. Έξω 

βρισκόταν ο Σάλβινρ, µαζί µε τον Σόλµορχ και την Τάθβιλ. Πίσω 

τους ήταν ο Έντρηλ, η Μπόρνεφ και καµια ντουζίνα στρατιώτες. 

Αναστάτωση επικρατούσε στον καταυλισµό. 

  «Τι τρέχει, Σάλβινρ;» απαίτησε η ∆ήνκα. 

  «Βασίλισσά µου.» Ο ένας από τους δυο φρουρούς που φυλούσαν 

τη σκηνή της έκλινε το κεφάλι του  Είχαν τα κοντάρια τους 

διασταυρωµένα µπροστά στο ∆ούκα της Χάργκοχ, που βαστούσε 

γυµνολέπιδο το σπαθί του. 

  «∆ήνκα, πρέπει να µιλήσουµε –τώρα!» είπε ο αδελφός του 

Βένγκριλ. 

  «Τι τρέχει;» έκανε η Βασίλισσα. 

  «Πες, πρώτα, σ’αυτούς τους γελοίους να βγάλουν τα κοντάρια τους 

από µπρος µου!» 

  Η ∆ήνκα έγνεψε, και οι φρουροί παραµέρισαν τα δόρατά τους. 

«Έλα.» 
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  Ο Σάλβινρ στράφηκε στον Σόλµορχ και την Τάθβιλ, ρίχνοντάς τους 

ένα βλέµµα σα να τους προειδοποιούσε να µην τον ακολουθήσουν. 

Εκείνοι υπάκουσαν. Είχαν αποφασίσει, προτού επιχειρήσουν να 

συλλάβουν τη ∆ήνκα, να της µιλήσει ο ∆ούκας, µήπως και άκουγε 

στη λογική –αν και κάτι τέτοιο τους έµοιαζε λιγάκι απίθανο. 

  Η Βασίλισσα στάθηκε στο κέντρο της σκηνής, σταυρώνοντας τα 

χέρια µπροστά της και περιµένοντας ο Σάλβινρ να αρχίσει. 

  «Θα επιστρέψουµε στη Μάρβαθ,» δήλωσε εκείνος. 

  «Πώς;» Η ∆ήνκα σήκωσε ένα της φρύδι. 

  «Θα επιστρέψουµε στην Μάρβαθ, ∆ήνκα. ∆ε σε ρωτάω –έτσι θα 

γίνει,» είπε ο ∆ούκας. 

  Η Βασίλισσα έτριξε τα δόντια της. «Αυτό είναι προδοσία, 

Σάλβινρ!» γρύλισε·  τα µάτια της πετούσαν φωτιές. «∆ε θα 

σ’αφήσω!» 

  «Άκουσέ µε, πρώτα,» πρότεινε ο ∆ούκας της Χάργκοχ. 

  Η ∆ήνκα προσπάθησε να ηρεµήσει·  ξαφνικά, διαπίστωσε πως η 

αναπνοή της είχε γίνει πολύ γρήγορη και η καρδιά της βροντούσε 

κάτω απ’τα στήθη της. «Θα σ’ακούσω·  µόνο επειδή είσαι εσύ.» 

  «Καλώς.» Και ο Σάλβινρ τής είπε ό,τι είχε σκεφτεί για τον Πόνκιµ: 

της εξήγησε ότι, µάλλον, ήταν δαιµονόφιλος και σχεδίαζε να φέρει 

τους στρατούς των Μαγκραθµέλιων στο Σαραόλν, από τα δυτικά 

σύνορα, ενώ οι δυνάµεις του Βασιλείου θα βρίσκονταν 

στ’ανατολικά. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Σόλµορχ! Τι τρέχει;» Ο Μάνκιν πλησίασε. Πίσω του βρίσκονταν 

οι τρεις Αργκανθικιανοί κατάσκοποι, και πίσω απ’αυτούς, για να 

τους προσέχουν, ο Τόλριν και η Μάερνοµ. «Γιατί τούτη η σύναξη 

εδώ;» 

  «Επιστρέφουµε στη Μάρβαθ, Μάνκιν,» απάντησε ο ευγενής. 

  «Πως! Συµφώνησε η Βασίλισσα;» απόρησε εκείνος. 
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  «Θα πάµε έτσι κι αλλιώς στη Μάρβαθ,» τόνισε ο Σόλµορχ. «Είτε το 

θέλει η Βασίλισσα, είτε όχι.» 

  «Μα, αυτό είναι προδοσία!» έκανε ο πολεµιστής, γουρλώνοντας τα 

µάτια του. «∆εν είµαστε προδότες.» 

  «Το Βασίλειό µας κινδυνεύει,» του είπε η Τάθβιλ. «Άσε µε να σου 

εξηγήσω αυτό που σκέφτηκε ο ∆ούκας Σάλβινρ….» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Αποκλείεται, Σάλβινρ! Αποκλείεται!» Η Βασίλισσα του Σαραόλν 

ήταν κατηγορηµατική. «Ο Πόνκιµ δεν είναι ούτε δαιµονόφιλος, ούτε 

προδότης! Εσύ, όµως, κινδυνεύεις να γίνεις το δεύτερο!» 

  «Σε παρακαλάω, ∆ήνκα,» είπε ο ∆ούκας. «∆ες αυτό που είναι 

φανερό. Μην κάνεις τα πράγµατα δύσκολα για τον εαυτό σου.» 

  «∆ύσκολα για τον εαυτό µου;» απόρησε εκείνη. «Είσαι ήδη 

προδότης, Σάλβινρ. 

  »Φρουροί! Συλλάβετε τον ∆ούκα!» 

  «Σόλµορχ –τώρα!» φώναξε ο Σάλβινρ. 

  Οι δύο φύλακες έκαναν να µπουν στη σκηνή της Βασίλισσας, αλλά 

οι στρατιώτες του Έντρηλ και της Μπόρνεφ τούς γράπωσαν από 

πίσω και τους κοπάνησαν στα κεφάλια, αναισθητοποιώντας τους. 

  «Όχι!» γρύλισε η ∆ήνκα. «∆ε θα µ’εµποδίσετε απ’το να σώσω την 

κόρη µου!» Άρπαξε ένα σπαθί και επιχείρησε να χτυπήσει τον 

∆ούκα της Χάργκοχ. «Είστε όλοι ΠΡΟ∆ΟΤΕΣ!» 

  Εκείνος απέκρουσε το χτύπηµα, µε το δικό του ξίφος. «∆εν ήθελα 

να συµβεί τούτο, ∆ήνκα…» 

  «Θα πληρώσεις γι’αυτό, Σάλβινρ! Θα το θυµάµαι!» Στρατιώτες 

µπήκαν στη σκηνή, αρπάζοντάς την Βασίλισσα κι αφοπλίζοντάς την, 

προτού εκείνη προλάβει να καταλάβει, καλά-καλά, τι της συνέβαινε. 

Την έσυραν έξω απ’το κατάλυµά της, τραβώντας την απ’τα χέρια κι 

απ’τα πόδια. 
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  Η ∆ήνκα αντίκρισε γνωστά της πρόσωπα, µέσα στον πανικό της. 

«Σόλµορχ!» φώναξε. «Τάθβιλ! Βοηθήστε µε!» 

  «Λυπάµαι, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο ευγενής, κουνώντας το 

κεφάλι του. «∆εν µπορούµε να κάνουµε αλλιώς…» 

  «ΣΟΛΜΟΡΧ! Αυτό είναι ΠΡΟ∆ΟΣΙΑ! Σόλµορχ –δε µπορείς να 

µου το κάνεις αυτό!» ούρλιαξε η ∆ήνκα, παλεύοντας να ξεφύγει 

απ’τους φρουρούς, ενώ δάκρυα είχαν γεµίσει το πρόσωπό της και τα 

δόντια της έτριζαν. «Τάθβιλ! Το ήξερα ότι ήθελες να µε φυλακίσεις! 

Σκύλα!» 

  «Το κάνουµε για το καλό του Βασιλείου, ∆ήνκα!» είπε ο Σόλµορχ. 

«Αλλιώς οι δαιµονάνθρωποι θα µας κυριέψουν!» 

  «Η κόρη µου, Σόλµορχ! Η κόρη µου! –την έχουνε αυτά τα 

Αργκανθικιανά τσακάλια! Καταραµένε µπάσταρδε!» συνέχισε να 

ουρλιάζει η Βασίλισσα του Σαραόλν. 

  «∆ήνκα, τελικά, θα καταλάβεις ότι–» 

  «Είσαι τρελός;» Ο Μάνκιν έδωσε µια δυνατή σπρωξιά στον 

Σόλµορχ. «Ή ηλίθιος; Ποιος µε ρώτησε εµένα αν θέλω να 

συµµετέχω στην προδοσία σου;» Τον γρονθοκόπησε καταπρόσωπο, 

σωριάζοντάς τον στο χιονισµένο έδαφος. 

  Η Βόλκρα χίµησε στον Μάνκιν, γρυλίζοντας. Έπεσε στην πλάτη 

του, τον άρπαξε απ’το λαιµό, και τον τράβηξε κάτω, αρπάζοντας, 

συγχρόνως, το ξιφίδιο απ’τη ζώνη του. Το ύψωσε, για να τον 

χτυπήσει, αλλά ο Ήκνορ τής έπιασε τον καρπό, ενώ τύλιγε το άλλο 

του χέρι γύρω απ’τη µέση της, αποµακρύνοντάς την απ’τον αρχηγό 

της φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ. Η ξανθιά κατάσκοπος τον 

κοπάνησε, δυνατά, µε τον αγκώνα της στα πλευρά, ελευθερώνοντας 

τον εαυτό της. Εκείνος τη χαστούκισε καταπρόσωπο, όταν γύρισε να 

τον αντικρίσει. Ύστερα, στρατιώτες µπήκαν ανάµεσά τους, 

χωρίζοντάς τους. 

  Η Τάθβιλ βοήθησε τον Σόλµορχ να σηκωθεί. «Αγάπη µου…» 

  «Καλά είµαι,» αποκρίθηκε ο ευγενής, καθώς ξαναπατούσε στα 

πόδια του. Ένα ρυάκι αίµατος έτρεχε απ’τα χείλη του. 
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  Ο Μάνκιν ήταν ήδη όρθιος. «Προδότης, Σόλµορχ; Ποτέ δεν το 

περίµενα τούτα από σένα!» Έσεισε τη γροθιά του, απειλητικά. 

  Η Μάερνοµ και ο Τόλριν ήρθαν κοντά του. «Μην κάνεις τίποτα 

που θα το µετανιώσεις,» του είπε η πολεµίστρια, περνώντας το χέρι 

της κάτω απ’το µπράτσο του, για να τον συγκρατήσει. 

  «Μη µ’αφήνετε σ’αυτούς τους προδότες!» φώναξε η ∆ήνκα, 

κλαίγοντας. «Πολεµήστε για µένα! Πολεµήστε για τη Βασίλισσά 

σας!» 

  Στρατιώτες απο δώ κι απο κεί στον καταυλισµό τράβηξαν τα όπλα 

τους. 

  «Όποιος τολµήσει να επιτεθεί, θα το µετανιώσει!» απείλησε ο 

Έντρηλ, προσπαθώντας να τους κρατήσει σε απόσταση, ενώ οι δικοί 

του πολεµιστές ήταν έτοιµοι ν’αντιµετωπίσουν ό,τι κι αν προέκυπτε. 

  Τώρα, όλο το στρατόπεδο διαφωνούσε: άλλοι υποστήριζαν τη 

Βασίλισσα, άλλοι τους «προδότες». Η κατάσταση ήταν έκρυθµη. 

  «∆εν πρέπει να τ’αφήσουµε να καταλήξει σε σφαγή,» είπε ο 

Σόλµορχ στην Τάθβιλ. «Σάλβινρ, πες κάτι.» 

  «Ακούστε µε!» φώναξε ο ∆ούκας, αλλά λίγοι του έδωσαν σηµασία. 

«ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΕ!» Τώρα, σχεδόν όλων τα κεφάλια ήταν στραµµένα 

στο µέρος του, και η βαβούρα είχε πάψει. «Είµαι ο ∆ούκας Σάλβινρ 

της Χάργκοχ, για όσους δε µε ξέρουν. Αδελφός του Βασιληά 

Βένγκριλ. 

  »Και δεν είµαι προδότης! Ούτε όσοι είναι µαζί µου. ∆εν έχω 

κανένα σκοπό να διεκδικήσω το θρόνο. Ο θρόνος ανήκει στο 

Βασιληά Βένγκριλ και στη Βασίλισσα ∆ήνκα! Όµως, τώρα, δρω για 

το καλό του Βασιλείου. Η Βασίλισσα δε σκέφτεται καθαρά.» (Η 

∆ήνκα πήγε να µιλήσει, αλλά η Τάθβιλ τής έκλεισε το στόµα, µε το 

χέρι, και, όσο κι αν εκείνη µουγκάνιζε, φωνή δεν έβγαινε απ’τα 

χείλη της.) «Ο πόλεµος µε το Άργκανθικ δεν είναι παρά ένας 

αντιπερισπασµός. Ξέρετε πόσο καιρό οι Μαγκραθµέλιοι 

συγκεντρώνονται στα δυτικά µας σύνορα –και ο Βασιληάς έστειλε 

στρατό εκεί. Μέσω ενός προδότη, όµως, κατάφεραν να πείσουν τη 
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Βασίλισσα να φέρει τις δυνάµεις του Σαραόλν στ’ανατολικά, για να 

εισβάλλουν. Τώρα, που µιλάµε οι δαιµονάνθρωποι µπαίνουν στην 

πατρίδα µας! Πρέπει να επιστρέψουµε, για να τους αντιµετωπίσουµε. 

Αλλιώς η Μάρβαθ θα πέσει, και το Βασίλειο µαζί της!» 

  Κανείς, πια, δεν φώναζε, κανείς δεν έκανε φασαρία·  όλοι είχαν τα 

βλέµµατά τους καρφωµένα πάνω στο ∆ούκα της Χάργκοχ. Ο 

Σάλβινρ έβλεπε στα πρόσωπα των περισσότερων ότι συµφωνούσαν 

µαζί του –πιθανώς, γιατί, ούτως ή άλλως, δεν ήθελαν πόλεµο µε το 

Άργκανθικ. Λίγοι µονάχα φαίνονταν να διαφωνούν·  αλλ’αυτοί ήταν 

αµελητέα ποσότητα. 

  Στράφηκε στον Σόλµορχ και τον Έντρηλ. «Επιστρέφουµε στην 

Μάρβαθ.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27ο 

Η έπαυλη των Βάρσολβον 
 

 

νας χτύπος στην πόρτα των διαµερισµάτων της 

Βασίλισσας του Ωκεανού. 

  Η Αάνθα σηκώθηκε, βιαστικά, απ’το κρεβάτι, φορώντας 

µια µεταξωτή, διχτυωτή ρόµπα, πορφυρού χρώµατος. «Πρέπει να 

έπιασαν τον Κράντµον!» είπε στον Βένγκριλ, µε εκδικητική 

προσµονή στη φωνή της. 

  Εκείνος δεν αποκρίθηκε. Σταύρωσε τα χέρια µπροστά του, 

µισοξαπλωµένος, περιµένοντας. 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού βγήκε απ’το υπνοδωµάτιο, αφήνοντας 

την πόρτα µισάνοιχτη. Ο Βένγκριλ την άκουσε ν’ανοίγει µια άλλη 

πόρτα. 

΄Ε
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  «Βασίλισσά µου…» Μια γυναικεία φωνή·  µάλλον, κάποια 

πολεµίστρια. 

  «Τον βρήκατε;» ρώτησε, ανυπόµονα, η Αάνθα. 

  «Φοβάµαι πως όχι, Μεγαλειοτάτη. Οι δρόµωνες σταµάτησαν δύο 

εµπορικά πλοία, για να τα ψάξουν, αλλά ο προδότης δεν ήταν µέσα. 

Κανένα άλλο καράβι δε φαινόταν στον ορίζοντα…» 

  «Μα τον Ωκεανό!» καταράστηκε η Αάνθα. «Πού εξαφανίστηκε;» 

  «∆εν έχουµε ιδέα, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια. 

«Ψάξαµε… Εκτός κι αν κρύβεται µέσα στην πόλη…» 

  «Τότε, ψάξτε την πόλη! Γυρίστε την πόλη ανάποδα –αλλά βρείτε 

τον!» 

  «Ως προστάξετε, Μεγαλειοτάτη.» 

  Ο Βένγκριλ άκουσε την πόρτα να κλείνει, και είδε την Αάνθα να 

ξαναµπαίνει στο υπνοδωµάτιο. Τα φρύδια της είχαν σχηµατίσει ένα 

οξυγώνιο τρίγωνο πάνω απ’τα µάτια της, µε τη γωνία να δείχνει τη 

λεπτή της µύτη. Τα χείλη της ήταν σφιγµένα και έµοιαζαν µικρότερα 

από άλλες φορές. Τα χέρια της ήταν γαντζωµένα πάνω στην ρόµπα 

της. 

  «Κακά νέα, υποθέτω…» είπε ο Βένγκριλ. 

  Η Αάνθα έβγαλε ένα θυµωµένο µουγκρητό και κάθισε στο κρεβάτι, 

ξεφυσώντας. «Άκουσες, αναµφίβολα. 

  »Αναρωτιέµαι πού µπορεί να έχει πάει! Μοιάζει να εξαφανίστηκε! 

Το πιο πιθανό ήταν να προσπαθήσει να φύγει µε καράβι, µα δε 

βρισκόταν σε κανένα πλοίο απ’αυτά που αποµακρύνονταν απ’την 

Θέρληχ. 

  »Λες να πήγε στην έπαυλη των Βάρσολβον;…» 

  «Ποιοι είναι οι Βάρσολβον;» ρώτησε ο Βένγκριλ. 

  «Η ευγενική οικογένεια απ’την οποία κατάγεται,» εξήγησε η 

Αάνθα. «Πάµε να ρωτήσουµε.» Σηκώθηκε, απότοµα, απ’το κρεβάτι, 

πέταξε σε µια ξύλινη καρέκλα τη ρόµπα της, άνοιξε τη µεγάλη 

ντουλάπα του υπνοδωµατίου, η οποία ήταν στολισµένη µε όστρακα 
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κάθε λογής, και διάλεξε, βιαστικά, ένα πράσινο φόρεµα, το οποίο 

έριξε πάνω της. 

  Ο Βένγκριλ σηκώθηκε και έκανε να φορέσει τα ταξιδιωτικά του 

ρούχα. 

  «Στάσου!» τον σταµάτησε η Αάνθα. «Θα προστάξω να σου φέρουν 

καλύτερα οι υπηρέτες.» 

  Εκείνος κούνησε το κεφάλι του. «Όχι…» 

  «Γιατί;» 

  «Ξέρεις γιατί, Αάνθα. Οι άνθρωποι µιλάνε, κουτσοµπολεύουν. Ήδη 

βρίσκοµαι πολύ ώρα στα διαµερίσµατά σου για να είναι ύποπτο–» 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού έκανε µια γκριµάτσα, καθώς έβαζε ένα 

ζευγάρι µαύρες, γυαλιστερές µπότες. «Μιλούσαµε, φυσικά.» 

Ύστερα, του έριξε ένα λοξό βλέµµα, µειδιώντας, λεπτά. 

  «Φυσικά…» συµφώνησε, ειρωνικά, ο Βένγκριλ, βάζοντας τα ρούχα 

του. 

  «Είναι αλήθεια!» τόνισε η Αάνθα. «Μιλούσαµε κιόλας…» 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν γέλασε κοφτά, τελειώνοντας µε το 

ντύσιµό του. Καθώς η Αάνθα έριχνε στους ώµους της µια µπλε κάπα 

που έκανε γαλάζια νερά, εκείνος έβαζε τις δικές του µπότες. 

  «Θα ζητήσω να σου δώσουν ένα δωµάτιο, για να αλλάξεις,» είπε η 

Βασίλισσα. «Μη διαφωνήσεις.» 

  «Εντάξει.» 

  Η Αάνθα έφυγε απ’το υπνοδωµάτιο, άνοιξε την πόρτα των 

διαµερισµάτων της και ο Βένγκριλ την άκουσε να λέει στον φρουρό 

απέξω: «Ετοιµάστε ένα δωµάτιο για τον Βασιληά του Σαραόλν –το 

καλύτερο του παλατιού. Και γεµίστε το µε ακριβά ρούχα·  θέλει να 

φορέσει κάτι καλύτερο, απ’αυτά µε τα οποία ταξιδεύαµε.» 

  «Μάλιστα, Μεγαλειοτάτη.» 

  Η Αάνθα επέστρεψε στο υπνοδωµάτιο. «∆ε θ’αργήσουν,» είπε. 

  Ο Βένγκριλ ακούµπησε τα χέρια του στους ώµους της και τη 

φίλησε στα χείλη. «Σ’ευχαριστώ.» 
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  «Ανοησίες…» µειδίασε η Αάνθα. «Είναι το λιγότερο που µπορώ να 

κάνω…» 

  Σε λίγο, η πόρτα των βασιλικών διαµερισµάτων χτύπησε, πάλι, και 

η Βασίλισσα πήγε και άνοιξε. 

  «Όλα έτοιµα για τον Βασιληά Βένγκριλ, Μεγαλειοτάτη. Θα έρθει 

τώρα µαζί µου;» ρώτησε µια γυναίκα, ντυµένη µε λευκό χιτώνα και 

σανδάλια. 

  «Ναι,» απάντησε ο Βένγκριλ, πλησιάζοντας πίσω απ’τη Βασίλισσα 

του Ωκεανού. 

  Η Αάνθα ένευσε καταφατικά, µ’ένα κοφτό κούνηµα του κεφαλιού. 

«Συνάντησέ µε εδώ,» είπε στον Σαραολνιανό µονάρχη, «όταν θα 

είσαι έτοιµος.» 

  Ο Βένγκριλ ακολούθησε την υπηρέτρια. Πέρασε µέσα από 

διαδρόµους στολισµένους µε ταπετσαρίες οι οποίες απεικόνιζαν 

πλάσµατα της θάλασσας: µεγάλους ιππόκαµπους, τους οποίους 

καβαλούσαν οι πολεµιστές του Ωκεανού, µοχθηρές γοργόνες, µε 

νύχια γαµψά και µακρείς κυνόδοντες, ή πανέµορφες γοργόνες, 

τυλιγµένες σε ξανθά ή πορφυρά µαλλιά. Μια απ’τις τελευταίες 

θύµιζε στον Βασιληά την Αάνθα·  µειδίασε, προσπαθώντας να το 

κρύψει. 

  Από ψηλά, αψιδωτά παράθυρα έµπαινε η αύρα της θάλασσας, 

παγερή τούτη την εποχή του χρόνου. Στο πάτωµα ήταν στρωµένα 

χαλιά καµωµένα από κάτι που ο Βένγκριλ δεν είχε ξαναδεί, αλλά… 

έµοιαζε µε κάποιο είδος φυτού της θάλασσας. Φύκια, ίσως; Υπήρχαν 

φύκια µε τα οποία µπορούσες να φτιάξεις χαλί;(!). Ο µονάρχης από 

τη Βόρεια Γη συνοφρυώθηκε, παραξενεµένος. 

  Η υπηρέτρια τον οδήγησε πάνω σε µαρµάρινες σκάλες και, τελικά, 

έφτασαν µπροστά σε µια βαριά, ξύλινη πόρτα. Εκείνη έβγαλε ένα 

κλειδί µέσα απ’το χιτώνα της και ξεκλείδωσε. Άνοιξε, και ένα 

υπνοδωµάτιο φανερώθηκε. Στο κέντρο του βρισκόταν ένα µεγάλο 

κρεβάτι, µε κουρτίνες·  στο βάθος υπήρχε ένα κλειστό παράθυρο·  

στα δεξιά ήταν µια µεγάλη ντουλάπα από έβενο·  στα αριστερά ένας 
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καθρέφτης, πλαισιωµένος µε επάργυρα όστρακα. Λίγο πιο δίπλα 

απ’τον καθρέφτη βρισκόταν ένα γραφείο, µε µερικά λευκά φύλλα 

χαρτιού επάνω και µια πένα και µελάνι. 

  Η γυναίκα έτρεξε κι άνοιξε τα παντζούρια του παραθύρου. Ο 

Βένγκριλ ατένισε τον νυχτερινό ουρανό: µπορούσε να δει το ένα 

απ’τα τέσσερα φεγγάρια του Άρµπεναρκ. Η υπηρέτρια, ύστερα, 

άνοιξε τα φύλλα της εβένινης ντουλάπας, η οποία ήταν γεµάτη µε 

αντρικά ενδύµατα. Ο Βασιληάς δεν αµφέβαλε ότι ήταν από τα 

καλύτερα που είχε να προσφέρει το Βασίλειο του Ωκεανού. 

  «Υπάρχει κάτι άλλο που θα επιθυµούσατε, Μεγαλειότατε;» ρώτησε 

η γυναίκα µε τον λευκό χιτώνα. 

  «Όχι,» απάντησε ο Βένγκριλ. «Τούτα θα ήταν αρκετά. Σ’ευχαριστώ 

πολύ.» 

  Η υπηρέτρια έκανε µια βαθιά υπόκλιση και έφυγε απ’το δωµάτιο. 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν γδύθηκε απ’τα ταξιδιωτικά του ρούχα 

και τις µπότες του, και έριξε µια µατιά στα ενδύµατα που 

βρίσκονταν στο εσωτερικό της ντουλάπας. Επέλεξε ένα άσπρο 

πουκάµισο, ένα πορφυρό πανωφόρι µε ψηλό γιακά και χρυσά 

σιρίτια, και ένα µαύρο παντελόνι. Το τελευταίο πρέπει να ήταν 

φτιαγµένο από το δέρµα κάποιου ψαριού, άγνωστο στον Βένγκριλ. 

Όταν ντύθηκε, ο µονάρχης πήρε ένα ζευγάρι καφετιές µπότες, 

κάθισε στο κρεβάτι και τις πέρασε στα πόδια του. 

  Σηκώθηκε, βγήκε απ’το δωµάτιο και προσπάθησε να θυµηθεί 

αντίστροφα τα µέρη απ’τα οποία τον είχε οδηγήσει η υπηρέτρια εδώ, 

µε σκοπό να φτάσει στα βασιλικά διαµερίσµατα της Αάνθα. Τα 

κατάφερε, δίχως ιδιαίτερη δυσκολία, θαυµάζοντας, για µία ακόµα 

φορά, τη διακόσµηση του παλατιού της Θέρληχ. 

  «Φωνάζεις τη Βασίλισσα;» είπε στον φρουρό που στεκόταν πλάι 

στην πόρτα. 

  «Αµέσως, Μεγαλειότατε,» έκλινε το κεφάλι του ο άντρας. Γύρισε 

και χτύπησε. «Βασίλισσά µου; Ο Βασιληάς Βένγκριλ είναι εδώ.» 
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  Η πόρτα δεν άργησε ν’ανοίξει. Η Αάνθα παρουσιάστηκε. Είχε 

χτενίσει τα πορφυρά της µαλλιά και είχε φορέσει γύρω τους ένα 

στεφάνι από όστρακα. 

  «Πάµε, Βασιληά µου,» είπε. Και αυτή κι ο Βένγκριλ ξεκίνησαν να 

βαδίζουν µέσα στο παλάτι. 

  «Θα περάσουµε, πρώτα, από την αίθουσα του θρόνου, για να 

κανονίσω την ανταµοιβή της Λάρθα,» τον πληροφόρησε η Αάνθα. 

«Θα νοµίζει ότι την ξέχασα.» 

  «Και, µετά, θα πάµε στην έπαυλη του Κράντµον;» 

  «Ναι.» Υπήρχε µοχθηρία στη χροιά της φωνής της Βασίλισσας του 

Ωκεανού, η οποία τρόµαζε ακόµα και τον Βένγκριλ. 

  Έφτασαν στην µεγάλη αίθουσα του Κοραλλένιου Θρόνου, 

βρίσκοντας εκεί την Σίνρικ και τον Βόνρεχ να διαφωνούν πάνω σε 

κάποιο θέµα. Καθότι η πρώτη σύµβουλος θαλάσσιου εµπορίου και ο 

δεύτερος σύµβουλος οικονοµικών, πολλές φορές, κατέληγαν σε 

διαπληκτισµό, όσον αφορούσε την οικονοµία του Βασιλείου. 

  Η µελαχρινή γυναίκα στράφηκε στους δυο µονάρχες, ακούγοντάς 

τους να µπαίνουν·  αυτή κι ο συνάδελφός της σηκώθηκαν από τις 

θέσεις τους. «Πώς θα µπορούσαµε να σας εξυπηρετήσουµε, 

Μεγαλειοτάτη, Μεγαλειότατε;» 

  «Σίνρικ,» είπε η Αάνθα, «θέλω να γεµίσεις ένα µπαούλο µε 

πετράδια και χρυσάφι, και να το στείλεις στο λιµάνι, στην 

Καπετάνισσα Λάρθα του Θαλασσινού Ανέµου.» 

  «Όπως επιθυµείτε, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε η σύµβουλος. 

  «Φρουρέ!» φώναξε η Αάνθα, και ένας απ’τους φύλακες της 

αίθουσας του θρόνου ζύγωσε, κλίνοντας το κεφάλι. 

  «Προστάξτε, Μεγαλειοτάτη.» 

  «Συγκέντρωσε είκοσι στρατιώτες. Θέλω να έρθουν µαζί µου, στην 

έπαυλη των Βάρσολβον.» 

  «Αµέσως, Μεγαλειοτάτη.» Ο φρουρός έφυγε, βαδίζοντας γοργά. 

  «Θα πάτε στην έπαυλη των Βάρσολβον, Βασίλισσά µου;» απόρησε 

ο Βόνρεχ. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

826 

  «Ναι,» απάντησε η Αάνθα. «∆ε βρέθηκε ο Κράντµον, όπως θα 

έµαθες, και πιστεύω ότι πιθανώς να κρύβεται εκεί. Σκοπεύω να τον 

πιάσω,» τόνισε. 

  Ο Βόνρεχ κάθισε, καθώς κι η Σίνρικ. Άναψε την πίπα του, και είπε: 

«Πάντως, ο άνθρωπος ήταν εξαίρετος ψεύτης  Μας είχε κοροϊδέψει 

όλους. Κανείς µας δεν τον είχε υποψιαστεί για σφετεριστή. Για όχι 

και τόσο καλά στα µυαλά του, τον τελευταίο καιρό, ναι, αλλά ποτέ 

για σφετεριστή.» Η σύµβουλος θαλάσσιου εµπορίου ένευσε, 

συµφωνώντας. «Συνέχεια, έλεγε πόσο κατεστραµµένος αισθανόταν 

που σας έχασε, Βασίλισσά µου.» 

  Το αίµα της Αάνθα σφυροκοπούσε τα µηλίγγια της, ακούγοντάς τα 

αυτά, και το µίσος της για τον Κράντµον δεκαπλασιαζόταν. Πώς τον 

είχε πιστέψει, εξ αρχής; Πώς; Πώς είναι δυνατόν εγώ να έκανα τέτοιο 

λάθος! απόρησε. Προσπαθώντας να κρατήσει την ψυχραιµία της –ή, 

τουλάχιστον, να φανεί ψύχραιµη εξωτερικά–, είπε: «Όταν τον έχω 

στα χέρια µου, θα ευχηθεί να µην είχε ποτέ γεννηθεί –ευγενής ή µη.» 

  «Εγώ δε µπορώ να καταλάβω πώς έφυγε δίχως κανένας µας να τον 

αντιληφθεί…» είπε, παραξενεµένη, η Σίνρικ. 

  «Αυτό είναι το όλο πρόβληµα,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Λες και 

τα Πνεύµατα τον πήραν απο δώ… Και ίσως κάτι τέτοιο να 

συνέβη…» έκανε, σκεπτικός. 

  «Τι εννοείς;» τον ρώτησε η Αάνθα. 

  «Ο Κράντµον πιστεύω πως ήταν µάγος –όπως και ο Πόνκιµ είναι. 

Συνεπώς, ίσως να χρησιµοποίησε τη µαγεία του, κάπως, για να 

φύγει…» υπέθεσε ο Βένγκριλ. 

  «Ωστόσο, εγώ θα πάω στην έπαυλη των Βάρσολβον,» αποκρίθηκε 

η Αάνθα. 

  «Μια έρευνα ποτέ δε βλάπτει, Βασίλισσά µου,» συµφώνησε ο 

Βένγκριλ. 

  Ο φρουρός επέστρεψε, µε το ίδιο ταχύ βήµα που είχε φύγει. «Όλα 

είναι έτοιµα, Μεγαλειοτάτη. Οι πολεµιστές σας σας περιµένουν έξω 

απ’τον κήπο του παλατιού.» 
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  «Καλώς,» αποκρίθηκε η Αάνθα. Στράφηκε στην Σίνρικ και τον 

Βόνρεχ. «Αργότερα,» τους είπε. Εκείνοι έκλιναν τα κεφάλια τους, 

και η Βασίλισσα του Ωκεανού κι ο Βασιληάς του Σαραόλν έφυγαν. 

  «Ελάτε,» είπε η πρώτη στους είκοσι µαχητές, όταν τους 

συνάντησαν έξω απ’τον κήπο του παλατιού. «Πηγαίνουµε στην 

έπαυλη των Βάρσολβον. Θα ψάξουµε για τον προδότη Κράντµον.» 

  Οι πολεµιστές ακολούθησαν εκείνη και τον Βένγκριλ µέσα στους 

νυχτερινούς δρόµους της Θέρληχ, οι οποίοι δεν έχαναν τη ζωή τους 

ακόµα και τούτη την ώρα. Η πρωτεύουσα του Βασιλείου του 

Ωκεανού ήταν, το δίχως άλλο, κοσµοπολίτικη. Ίσως όχι τόσο όσο 

αυτή του Άργκανθικ, µα δεν είχε και πολλά να ζηλέψει. 

  «Πού είναι η έπαυλη;» ρώτησε ο Σαραολνιανός µονάρχης την 

Αάνθα. 

  «Έξω απ’την πόλη,» απάντησε η Βασίλισσα του Ωκεανού. 

«∆υτικά.» 

  Έτσι πέρασαν τη µεγάλη, δυτική πύλη της Θέρληχ και βάδισαν 

στον λιθόστρωτο δρόµο, αγναντεύοντας τον Ωκεανό στα βόρεια, 

απ’τον οποίο ερχόταν ψυχρός άνεµος, κάνοντας τα πορφυρά µαλλιά 

της Αάνθα ν’ανεµίζουν και να µοιάζουν µε φλόγες. Σε πολλά σηµεία 

δεξιά κι αριστερά τους υπήρχαν µεταλλικές στήλες, απ’τις οποίες 

φανάρια ήταν κρεµασµένα. 

  Σε κάποια στιγµή, η Βασίλισσα του Ωκεανού έστριψε σ’ένα λοξό 

µονοπάτι, το οποίο όλοι ακολούθησαν. Κι εδώ υπήρχαν φανάρια, και 

ήταν λιθόστρωτο όπως η δηµοσιά. Μια ξύλινη πινακίδα, σε σχήµα 

βέλους, έγραφε: Προς έπαυλη Βάρσολβον. 

  Σύντοµα, βρέθηκαν ν’αντικρίζουν ένα µεγάλο τετραώροφο 

οικοδόµηµα, πάνω σ’έναν χορταριασµένο λόφο. Ήταν 

περιτριγυρισµένο από κήπο µε πυκνή βλάστηση, και η στέγη του 

πρέπει νάταν καµωµένη από µάρµαρο που γυάλιζε, καθώς το 

χτυπούσαν οι αχτίνες των φεγγαριών του Άρµπεναρκ. Εκατέρωθεν 

της καγκελόπορτας στέκονταν δύο φύλακες, µε κοραλλένιες 

πανοπλίες, δόρατα κι ασπίδες. 
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  «Είµαι η Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού,» δήλωσε η Αάνθα, όταν 

στεκόταν εµπρός τους. «Οι στρατιώτες µου θα ψάξουν τούτη την 

έπαυλη. Παραµερίστε.» 

  Οι φρουροί την κοίταξαν µε γουρλωµένα µάτια. 

  «…Μεγαλειοτάτη…» έκανε ο ένας, έκπληκτος. «Να ειδοποιήσουµε 

τον Άρχοντα και την Αρχόντισσα;» 

  «Ναι, αλλά κάντε άκρη, πρώτα.» Ο τόνος της φωνής της Αάνθα 

ήταν αυστηρός. 

  Οι άντρες παραµέρισαν, και οι πολεµιστές του Ωκεανού µπήκαν 

στον κήπο. 

  «Ψάξτε! Ψάξτε παντού!» πρόσταξε η Βασίλισσα. «Βρείτε µου τον 

προδότη!» 

  «Προδότης εδώ, Μεγαλειοτάτη;…» ψέλλισε ένας φρουρός. 

  «Ναι,» απάντησε εκείνη. «Τώρα, άντε να ειδοποιήσεις τον Άρχοντα 

και την Αρχόντισσα.» 

  «Ως προστάξετε, Μεγαλειοτάτη.» Ο άντρας έτρεξε. 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού βάδισε µέσα στον κήπο, µαζί µε τον 

Βένγκριλ. Μπήκαν στην έπαυλη από την κύρια είσοδο. Οι φρουροί 

εκεί είχαν µάθει ποια ήταν η πορφυροµάλλα γυναίκα και δεν τους 

αντιστάθηκαν. Οι δύο µονάρχες βρέθηκαν σ’ένα σαλόνι, µε 

αναµµένο τζάκι. Ζωγραφικοί πίνακες το στόλιζαν, και ένα χαλί 

σκέπαζε το πάτωµα (αυτό δεν πρέπει νάταν από φύκια, παρατήρησε 

ο Βασιληάς του Σαραόλν). Στην δεξιά γωνία, στο βάθος, υπήρχε ένα 

ψηλό, πορσελάνινο αγγείο, µε λουλούδια και όστρακα λαξευµένα 

επάνω του. 

  Στον καναπέ, αντίκρυ στο τζάκι, έµοιαζε να κάθεται κάποιος. Η 

µορφή του ήταν σκοτεινή, καθότι οι φλόγες βρίσκονταν εµπρός του 

και ήταν το µοναδικό φως εδώ µέσα. 

  ∆ε µπορεί!… συλλογίστηκε η Αάνθα. ∆ε θα ήταν ποτέ τόσο 

ηλίθιος… Αλλά είπε: «Κράντµον;» 

  Η φιγούρα σηκώθηκε απ’τον καναπέ και στράφηκε στο µέρος τους, 

ενώ ο Βένγκριλ έσφιγγε, ενστικτωδώς, τη λαβή του ξίφους στο χέρι 
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του. Όµως ήταν µια γυναίκα. Μια πολύ όµορφη γυναίκα: ξανθιά, µε 

µακριά µαλλιά που έπεφταν κάτω απ’τους ώµους της και µέσα στο 

µεγάλο, τετράγωνο ντεκολτέ του µεταξωτού, µαύρου της φορέµατος. 

Τα γαλανά της µάτια –ίσως τα πιο γαλανά που είχε ποτέ ατενίσει ο 

Σαραολνιανός µονάρχης– πήγαν, αµέσως, στο λεπίδι του άντρα. 

  Η όψη της έγινε ανήσυχη. «Τι τρέχει;» απαίτησε. Μετά, το βλέµµα 

της στράφηκε στην Αάνθα. «Τι θέλουν όλοι αυτοί οι στρατιώτες 

εδώ, Βασίλισσά µου;» 

  «Πού είναι ο Κράντµον, Λίρκα;» ρώτησε η πορφυροµάλλα 

γυναίκα. «Τον ψάχνω.»  

  «∆εν ξέρεις πού είναι;» απόρησε εκείνη. «Είναι άντρας σου! Εσύ 

νόµιζα πως ήσουν αυτή που είχε χαθεί. Ο Κράντµον έχει πεθάνει από 

την ανησυχία για σένα.» 

   Η Αάνθα στράβωσε τη µούρη της. «Ψέµατα! Αυτός φρόντισε να 

µ’απαγάγουν οι Μαγκραθµέλιοι, για να σφετεριστή το θρόνο µου!» 

  Η ξανθιά γυναίκα γούρλωσε τα µάτια της. «Τρελάθηκες, Αάνθα; Ο 

αδελφός µου ποτέ δε θάκανε κάτι τέτοιο!» 

  «Το έκανε, όµως, Λίρκα,» τόνισε η Βασίλισσα. 

  Εκείνη ακούµπησε, µε το ένα χέρι, στην πλάτη του καναπέ, λες και 

χρειαζόταν κάπου να στηριχτεί, για να µην πέσει. «Κάποιο… κάποιο 

λάθος θα κάνεις…» 

  «Αάνθα! Τι συµβαίνει; Τι θέλουν όλοι τούτοι οι πολεµιστές σπίτι 

µου;» 

  Ο Βένγκριλ και η Βασίλισσα του Ωκεανού στράφηκαν, προς τα κει 

απ’όπου ερχόταν η γυναικεία φωνή. Αντίκρισαν δύο ανθρώπους: 

έναν άντρα και µια γυναίκα. Κι οι δυο πρέπει να ήταν γύρω στα 

πενήντα –αν και η γυναίκα έµοιαζε ελαφρώς νεότερη. Η Αάνθα τούς 

αναγνώριζε: ήταν ο Άρχοντας Θόρλαν και η Αρχόντισσα Σερέλα. Ο 

πρώτος ήταν ψηλός και τα µαλλιά του γκρίζα και κοντά·  στο σαγόνι 

του είχε µούσι. Τα µάτια του έµοιαζαν µε µαύρα οπάλια. Γενικά, 

ήταν µελαχρινός άντρας, αλλά µόνο ένα απ’τα παιδιά του είχε πάρει 

απ’αυτόν: ο αδελφός του Κράντµον, Νέσορ·  τα άλλα δύο είχαν πάρει 
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απ’τη µητέρα τους. Η Σερέλα ήταν µια κοντή γυναίκα, όµως τα 

ξανθά, µακριά της µαλλιά δεν είχαν καθόλου χάσει τη γυαλάδα και 

το χρώµα τους, παρά την ηλικία της. Και ο Άρχοντας και η 

Αρχόντισσα ήταν ντυµένοι µε ρόµπες, νυχτικά και παντόφλες. 

  «Ψάχνω τον Κράντµον·  τον είδατε καθόλου;» είπε η Αάνθα. 

  «Όχι τις τελευταίες µέρες,» κούνησε το κεφάλι ο Άρχοντας 

Θόρλαν. «Εσύ δεν υποτίθεται πως είχες χαθεί;» 

  «Ο Κράντµον έχει αρρωστήσει για σένα,» πρόσθεσε η Αρχόντισσα 

Σερέλα. 

  «Λυπάµαι που το λέω αυτό –γιατί δε νοµίζω εσείς να φταίτε σε 

τίποτα–, αλλά ο Κράντµον αµφιβάλλω αν ανησυχούσε για µένα,» 

αποκρίθηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού. «Ήταν προδότης·  

σφετεριστής του Κοραλλένιου Θρόνου.» 

  Ο Θόρλαν και η Σερέλα την κοίταξαν χάσκοντας, µην ξέροντας τι 

να πουν, µη µπορώντας να µιλήσουν. 

  «Ο αδελφός µου προδότης;» Ο Νέσορ ήρθε, µε ταχύ βήµα. Ήταν 

µελαχρινός µε πλούσια, κοντά µαλλιά και φρεσκοξυρισµένο 

πρόσωπο. Ένα µπλε πουκάµισο κι ένα πέτσινο παντελόνι τον 

έντυναν. Έµοιαζε πολύ µε τον πατέρα του. «∆εν ξέρεις τι λες, 

Αάνθα!» Ο τόνος της φωνής του ήταν σκληρός. «Εκείνος κόντεψε 

να πεθάνει για σένα, όταν εξαφανίστηκες, κι εσύ δε δίνεις αργύριο 

γι’αυτόν! Αλλά είναι συνηθισµένο κάτι τέτοιο, σωστά; Πάντα 

έπαιζες µαζί του! 

  »Αλήθεια, πού είχες πάει; Το έκανες µόνο για να τον ανησυχήσεις; 

Ή, µήπως, τον βαρέθηκες απ’την πρώτη νύχτα του γάµου σας;» Ο 

Νέσορ ήταν οξύθυµος από τότε που τον θυµόταν η Βασίλισσα του 

Ωκεανού. 

  «Άκουσέ µε πρώτα, Νέσορ!» σφύριξε –κι εκείνη, τώρα, θυµωµένη. 

«Και, ύστερα, αµολάς τη γλώσσα σου!» 

  Ο αδελφός του Κράντµον σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. «Ας 

σ’ακούσουµε, Αάνθα. Ίσως, τουλάχιστον, µπορείς να µας εξηγήσεις 

γιατί µας έχεις πληµµυρίσει το σπίτι µε τους λακέδες σου.» 
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  Η Βασίλισσα του Ωκεανού θα προτιµούσε να βρίσει τον Νέσορ, 

αλλά δεν είχε ούτε το χρόνο, ούτε τη διάθεση για τέτοια: µίλησε 

σ’αυτόν και στην οικογένειά του για τον Κράντµον –πώς την είχε 

προδώσει στους Μαγκραθµέλιους και πώς είχε σφετεριστή το θρόνο 

της. Αναρωτιόταν αν κάποιος απ’τους Βάρσολβον βρισκόταν 

µπλεγµένος µέσα σε τούτη την πλεκτάνη. 

  Κοίταξε τα πρόσωπα όλων, ένα-ένα, όταν τελείωσε την ιστορία της. 

Η Αρχόντισσα Σερέλα είχε το χέρι της στο στόµα·  τα µάτια της ήταν 

δακρυσµένα·  έτρεµε. Ο Άρχοντας Θόρλαν έµοιαζε χαµένος: έχασκε, 

ανοιγόκλεινε, αβέβαια, τις γροθιές του, δεν έβρισκε λόγια να 

µιλήσει, και έγλειφε τα χείλη του, νευρικά. Η Λίρκα είχε καθίσει σε 

µια πολυθρόνα και ατένιζε ανέκφραστα τον Βένγκριλ και την 

Αάνθα·  έµπλεκε και ξέµπλεκε τα δάχτυλα των χεριών της. Ο Νέσορ 

είχε στενέψει τα µάτια του, και ο λαιµός του ήταν σφιγµένος·  δε 

φαινόταν να πίστευε αυτά που είχε πει η Βασίλισσα του Ωκεανού. 

Θα µπορούσε αυτός, άραγε, να ήταν συνεργός του Κράντµον; 

αναρωτιόταν εκείνη. Θα µπορούσε; Όµως πάντα έτσι ήταν, 

παλιοχαρακτήρας… 

  «Είναι απίστευτο αυτό που µας διηγήθηκες, Αάνθα,» είπε ο 

Θόρλαν, βρίσκοντας, τελικά, τη λαλιά του. «Αλλά… δε µου µοιάζει 

ψέµα…» Κατέβασε τη µατιά του. 

  Ο Νέσορ τού έριξε ένα οργισµένο, φλογερό βλέµµα και έφυγε 

απ’το δωµάτιο, γυρίζοντάς τους την πλάτη. 

  Σχεδόν την ίδια στιγµή, µια πολεµίστρια ήρθε και έκανε µια µικρή 

υπόκλιση στη Βασίλισσα του Ωκεανού. «Ψάξαµε όλη την έπαυλη, 

Μεγαλειοτάτη. ∆ε βρήκαµε τίποτα.» 

  «Ψάξατε καλά;» απαίτησε η Αάνθα. Πού στον Ωκεανό 

είχ’εξαφανιστεί ο Κράντµον; 

  «Αν επιθυµείτε, µπορούµε να ξαναψάξουµε, Βασίλισσά µου,» είπε 

η πολεµίστρια. 

  «Ξαναψάξτε, τότε,» πρόσταξε η Αάνθα, και η γυναίκα εγκατέλειψε 

το σαλόνι, µ’άλλη µια σύντοµη υπόκλιση. 
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  «Ο Κράντµον δεν είναι εδώ, Αάνθα,» είπε ο Θόρλαν. «∆ε µε 

πιστεύεις ότι έχουµε µέρες να τον δούµε;» 

  Η Αάνθα ξεφύσησε. «∆υστυχώς, δε µπορώ να εµπιστευτώ κανέναν, 

πια…» 

  Η Λίρκα έφυγε απ’το δωµάτιο, κατευθυνόµενη προς τα κει που είχε 

πάει κι ο αδελφός της. 

  Μήπως αυτή, τελικά, είναι στο κόλπο µε τον Κράντµον; σκέφτηκε η 

Αάνθα. ∆εν ήταν πολύ ήρεµη, όταν τους µίλησα για τον… σύζυγό µου; 

Όµως, στην αρχή, όταν µε είδε µε τον Βένγκριλ, και της είπα ότι ο 

αδελφός της είναι προδότης, εξεπλάγη… Αλλά γιατί κάποιος από τους 

Βάρσολβον να ήταν εναντίον της και δαιµονόφιλος; Ίσως, ο 

τελευταίος ήταν ο Κράντµον… 

  Η Αάνθα κάθισε στην πολυθρόνα που άφησε κενή η Λίρκα·  ο 

Σαραολνιανός µονάρχης πήρε θέση σε µια άλλη, παραδίπλα. 

  «Θα µας συγχωρέσεις αν αποσυρθούµε στο δωµάτιό µας, έτσι, 

Βασίλισσά µου;» είπε η Αρχόντισσα Σερέλα·  η ειρωνεία ήταν έκδηλη 

στη φωνή της. Αυτή και ο Άρχοντας Θόρλαν έφυγαν, δίχως να 

περιµένουν την απόκριση της Αάνθα. 

  «Κάτι µου λέει πως έκανες εχθρούς,» παρατήρησε ο Βένγκριλ. 

  «Λυπάµαι που µε βλέπουν έτσι,» είπε η Βασίλισσα του Ωκεανού. 

«∆εν έχω τίποτα µαζί τους·  µόνο µε τον Κράντµον.» Ύστερα, η 

φωνή της χαµήλωσε, και ρώτησε, συνωµοτικά: «Σου φάνηκε 

κανένας απ’αυτούς… ύποπτος;» 

  «Ύποπτος;» σήκωσε ένα φρύδι ο Βένγκριλ. «Πώς;» 

  «Συνεργάτης του Κράντµον,» διευκρίνισε η Αάνθα. 

  Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι του. «∆εν ξέρω… Αυτός ο 

µελαχρινός νέος, πάντως, ήταν πολύ οξύθυµος…» 

  «Πάντα έτσι είναι ο Νέσορ,» εξήγησε η Αάνθα. «Αδελφός του 

Κράντµον είναι. Η Λίρκα είν’αδελφή του.» 

  «Ναι… αυτό το είχε καταλάβει. Και για τον Νέσορ ήµουν σχεδόν 

σίγουρος… Εκτός και να ήταν ξάδελφός του, ή τίποτα τέτοιο… 

  »Όπως και νάχει, δε νοµίζω ο Κράντµον να είναι, τελικά, εδώ.» 
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  «Ούτε  κι εγώ το πιστεύω,» αποκρίθηκε η Αάνθα. 

  «Τότε, γιατί τους πρόσταξες να ξαναψάξουν;» 

  «Για να βεβαιωθώ.» 

  «Όπως αγαπάς.» 

  Περίµεναν κάποια ώρα και, ύστερα, ένας στρατιώτης µπήκε στο 

σαλόνι, χαιρετώντας την Αάνθα µε µια υπόκλιση. 

  «Βασίλισσά µου,» είπε. «∆εν βρήκαµε κανένα ίχνος του προδότη.» 

  «Εντάξει. Φεύγουµε,» δήλωσε η Αάνθα, καθώς σηκωνόταν όρθια. 

«Συγκέντρωσε τους πολεµιστές έξω απ’την έπαυλη. 

  »Ξέρεις τι µε εκνευρίζει;» είπε η πορφυροµάλλα γυναίκα στον 

Βένγκριλ, που κι αυτός σηκωνόταν απ’την πολυθρόνα του. «Ότι 

µπορεί αύριο να ξεκινήσω για το Σαραόλν, αφήνοντας τον Κράντµον 

εδώ να σχεδιάζει εναντίον µου.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28ο 

Προβλέψεις καταστροφής  
 

 

ργά τη νύχτα, τα άλογα µιας µικρής οµάδας κόντευαν να 

ψοφήσουν από το πολύ τρέξιµο, πράγµα φανερό από τη 

λαχανιασµένη τους αναπνοή. Όµως δεν ήταν µόνο αυτά 

κουρασµένα·  ήταν και οι καβαλάρηδές τους. Είχαν µόλις ξεφύγει 

από καµια τριανταριά ιππείς, σταλµένους από την Μάρβαθ για να 

τους καταδιώξουν. Και ο Άνεµος ακόµα δεν µπορούσε να το 

πιστέψει πώς οι µάγοι είχαν καταφέρει να τους τρέψουν όλους σε 

φυγή. Τι δυνάµεις µπορούσαν να προστάξουν, τέλος πάντων; Και 

βρίσκονταν έξι στη συντροφιά τους: ο Φάλµαριν, οι δυο φίλοι του, η 

Χόλκραδ, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, κι αυτή η ξανθή γυναίκα 

από τη Ζίρκεφ, την οποία ο τυχοδιώχτης δεν γνώριζε. Όµως η 

Α
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Νύχτα, η Μάνζρα και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έπρεπε να την 

ξέρουν, αφού είχαν έρθει µαζί της… 

  Ένας πύργος φάνηκε µέσα στο βράδυ, φωτιζόµενος από τις αχτίνες 

των φεγγαριών, στριφτός και µε οροφή σε σχήµα κώνου. 

  «Ο Πύργος του Φτερού,» είπε ο Άνεµος. Είχε ξαναπεράσει απο δώ, 

και τον είχε δει από απόσταση, µα ουδέποτε είχε ζυγώσει·  οι φήµες 

που κυκλοφορούσαν γι’αυτόν δεν πρότειναν κάτι τέτοιο σε κανένα. 

  Ο Φάλµαριν έγνεψε καταφατικά. «Ναι, κύριε. Επιτέλους, 

βρισκόµαστε στον Πύργο.» Αφίππευσε. «Αφήστε τ’άτια σας εδώ,» 

είπε στους υπόλοιπους. «∆ε θα πάθουν κακό, µήτε 

θ’αποµακρυνθούν.» 

  Η Χόλκραδ δε δίστασε καθόλου να κατεβεί απ’τη σέλα της, όπως 

και οι Σοφοί Μόρβον και Ζάρχαλ. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

ξεκαβαλίκεψε, κουβαλώντας την τραυµατισµένη Μάνζρα στα χέρια 

του·  η ξανθιά πολεµίστρια παραµιλούσε, µουρµουρίζοντας 

ακατανόητα πράγµατα. 

  «Είναι άσχηµα, Φάλµαριν,» είπε ο πρώην-Ράθµαλ. 

  «Στον Πύργο θα την φροντίσουµε, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο 

Φάλµαριν. 

  Οι άλλοι δύο Σοφοί τον κοίταξαν, φανερά παραξενεµένοι που 

µιλούσε στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή στον ενικό. Εκείνος το 

παρατήρησε και, στρεφόµενος στο µέρος τους, είπε: «Θα σας 

εξηγήσω µετά, κύριοι.» 

  Η απάντησή του έµοιαζε να τους ικανοποιεί, γιατί δεν µίλησαν·  

όµως οι εκφράσεις στα πρόσωπά τους παρέµειναν µυστηριώδεις. 

  «Ακολουθήστε µε, παρακαλώ,» ζήτησε ο Φάλµαριν. Άγγιξε την 

πόρτα του Πύργου, ψιθύρισε µια λέξη, κι αυτή άνοιξε, για να µπουν 

σ’έναν µακρύ διάδροµο. 

  Το µέρος δεν άρεσε και τόσο στον Άνεµο –του «µύριζε» µαγεία. 

Πάντως, ήταν, αναµφίβολα, πιο ζεστό απ’την ύπαιθρο. Κόντευε να 

παγώσει, φορώντας µόνο τούτη την κάπα πάνω του. 
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  Η Νύχτα φαινόταν το ίδιο επιφυλακτική µ’αυτόν, όσον αφορούσε 

τον Πύργο: τα µάτια της κινούνταν πέρα-δώθε, και είχε το χέρι 

κοντά στη λαβή του ξιφιδίου της. Μια αλλόκοτη σιγαλιά 

κυριαρχούσε εδώ. 

  Ούτε η Χόλκραδ είχε ξαναµπεί στον Πύργο του Φτερού, όµως το 

εσωτερικό του δεν την ξένιζε. Αν και, σαφώς, ένιωθε ισχυρή την 

παρουσία των Πνευµάτων. Ίσως πουθενά αλλού στο Σαραόλν να 

µην ήταν τόσο ισχυρά τα Πνεύµατα. Σίγουρα, γι’αυτό έφταιγε η 

υπάρξη πολλών Πνευµατιστών σε τούτο το µέρος… 

  Όταν βρέθηκαν σε µια διασταύρωση, έχοντας περάσει πλάι από 

µερικές κλειστές, ξύλινες πόρτες, ο Φάλµαριν είπε: «Κύριε Ζάρχαλ, 

πηγαίνετε στον Μεγάλο ∆άσκαλο, να τον ενηµερώσετε για την 

κατάσταση, και να του πείτε το λόγο για τον οποίο επιστρέψαµε.» 

  «Ευχαρίστως, κύριε,» αποκρίθηκε ο γηραιός Σοφός του Κύκλου 

του Φτερού, αποµακρυνόµενος απ’τους υπόλοιπους. 

  «Κι εµένα δεν πιστεύω να µε χρειάζεστε, πλέον,» υπέθεσε ο 

Μόρβον. «Θα αποσυρθώ στα διαµερίσµατά µου.» 

  «Όπως επιθυµείτε, κύριε,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Ελάτε απο 

δώ,» είπε στην Νύχτα, τον Άνεµο, τη Χόλκραδ, την Αλζάρα και τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, που µετέφερε τη Μάνζρα. Και ξεκίνησε 

να βαδίζει. 

  Ύστερα από µια απότοµη στροφή του διαδρόµου, άνοιξε µια πόρτα, 

µόνο µε το ύψωµα του χεριού του. «Φοβάµαι πως η φιλοξενία που 

µπορεί να προσφέρει ο Πύργος είναι αξιοθρήνητη, καθότι δεν είναι 

µέρος για επισκέψεις, παρά µέρος µάθησης και µελέτης, όπως 

καταλαβαίνετε.» 

  «Μεταξύ µας τέτοια, ρε µάγε;» έκανε ο Άνεµος, µειδιώντας. 

«Πιστεύεις ότι θα προσβληθούµε;» 

  Ο Φάλµαριν τον αγνόησε, µπαίνοντας στο δωµάτιο, όπου υπήρχε 

ένα µεγάλο τζάκι, ένας δερµάτινος καναπές, καλυµµένος µε γούνα, 

και δυο πολυθρόνες·  το πάτωµα σκέπαζε ένα ζεστό χαλί. 
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  «Αυτός είναι δικός µου!» πετάχτηκε ο Άνεµος, ξαπλώνοντας, 

αµέσως, στον καναπέ. 

  Η Νύχτα µειδίασε, και του γαργάλησε, παιχνιδιάρικα, την γυµνή 

του πατούσα. 

  «Ε!…» µούγκρισε ο τυχοδιώχτης. 

  Η Αλζάρα κάθισε σε µια απ’τις δύο πολυθρόνες του µέρους, 

σιωπηλή. 

  Η Χόλκραδ κάθισε στην άλλη πολυθρόνα. «Πρέπει να µιλήσουµε, 

Φάλµαριν. Όλοι.» Έριξε ένα αυστηρό βλέµµα στον Άνεµο και τη 

Νύχτα. 

  «Συγνώµη, αλλά νοµίζω πως η περίπτωση της Μάνζρα επείγει,» 

είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Ο Φάλµαριν συµφώνησε: «Έχεις δίκιο.» Στράφηκε στην µάγισσα. 

«Προτιµότερο θα ήταν να µιλήσουµε αύριο, κυρία µου, που θα 

είµαστε άπαντες ξεκούραστοι, και θα είναι και ο Κύριος του Πύργου 

του Φτερού παρών.» 

  «Εντάξει,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ. «Υποθέτω πως δεν έχει µεγάλη 

διαφορά·  και δε χωρά αµφιβολία πως χρειαζόµαστε ξεκούραση.» Η 

ίδια αισθανόταν τα µάτια της να κλείνουν και το κορµί της βαρύ. 

  «Πάµε,» είπε ο Φάλµαριν στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, και 

βγήκαν, βιαστικά, απ’το δωµάτιο. 

  Ο Άνεµος χασµουρήθηκε, τυλιγµένος στην κάπα της Νύχτας. 

«Ελπίζω να µην πάθει τίποτα η Μάνζρα, ύστερ’από τα µάγια που θα 

της κάνουν…» 

  Η τυχοδιώχτρια κάθισε στο χαλί, δίπλα στον καναπέ όπου ήταν 

εκείνος ξαπλωµένος. «∆εν έχω και τίποτα µαζί µου για ν’ανάψω το 

τζάκι…» είπε, τρίβοντας τους βραχίονες της. 

  Η Χόλκραδ έκανε µια τεµπέλικη κίνηση, µε το χέρι της, 

ψιθυρίζοντας µια ακατανόητη λέξη, και τα ξύλα, αµέσως, πήραν 

φωτιά. 

  Η Νύχτα αναπήδησε. «Νάσαι καλά,» αποκρίθηκε. 
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  Η µάγισσα κοίταξε τον Άνεµο, µε τα διαπεραστικά της µάτια. «∆ε 

θα κάνουν… µάγια στη Μάνζρα,» του εξήγησε. 

  «Και πώς θα τη θεραπεύσουν;» ρώτησε ο τυχοδιώχτης, καθώς 

ξαναχασµουριόταν. 

  «Η πνευµατική µαγεία δεν θεραπεύει το ανθρώπινο σώµα,» είπε η 

Χόλκραδ. «Ο Φάλµαριν, πιθανώς, θα χρησιµοποιήσει γνώσεις που 

έχει πάνω σε βότανα.» 

  «Απ’το κακό στο χειρότερο…» µουρµούρισε ο Άνεµος. 

  «Ξέρει τη δουλειά του,» τον διαβεβαίωσε η Χόλκραδ. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Άφησέ την εδώ.» Ο Φάλµαριν έδειξε ένα µικρό κρεβάτι µε µαύρα 

σεντόνια στην µέση του δωµατίου. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή υπάκουσε, αποθέτοντας εκεί, απαλά, 

την Μάνζρα, που συνέχιζε να ψιθυρίζει πράγµατα που δεν 

ακούγονταν. Γύρω-γύρω στο χώρο ήταν ξύλινα ράφια, γεµάτα 

φιαλίδια, κουτάκια, και φύλλα και κλαδιά από διάφορα φυτά. Μαζί 

µ’αυτά βρίσκονταν και µερικά βιβλία. Τούτο το δωµάτιο 

αποτελούσε µέρος των διαµερισµάτων του Φάλµαριν. 

  «Μπορείς να πηγαίνεις,» είπε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού, 

ξετυλίγοντας τον επίδεσµο απ’τον ώµο της Μάνζρα. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δίστασε. Είχαν περάσει πολλά η 

ξανθιά πολεµίστρια, η Νύχτα κι αυτός, για να την αφήσει και να 

φύγει. Ήθελε να µάθει τι θα της συµβεί, παρότι αισθανόταν πολύ 

κουρασµένος. Η µάχη του µε τη Σαντέ’ενθιν είχε εξαντλήσει κάθε 

πνευµατική δύναµη εντός του και τον είχε κάνει να νιώθει κουρέλι. 

Απορούσε πώς αυτή η Ελέγκτρια Πνευµάτων µπορούσε νάναι τόσο 

ισχυρή… 

  Το τραύµα στον ώµο της Μάνζρα ακόµα αιµορραγούσε. Ο 

Φάλµαριν πήρε ένα κοµµάτι καθαρό πανί από κάπου, καθώς και ένα 

φιαλίδιο, που περιείχε κάποιο διαφανές υγρό. Άνοιξε το µπουκαλάκι 
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και έσταξε λίγο από το υγρό στο πανί, µε το οποίο πέρασε την πληγή 

της ξανθιάς γυναίκας. Συνοφρυώθηκε. Στράφηκε στον Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή. 

  «∆εν πας να ξεκουραστείς, φίλε µου;» πρότεινε. «Νιώθω πόσο 

κουρασµένος είσαι.» 

  Νιώθει πόσο κουρασµένος είµαι; απόρησε ο πρώην-Ράθµαλ. Τι 

ακριβώς εννοεί; «Θα ήθελά καλύτερα να καθίσω εδώ, να δω τι 

θ’απογίνει η Μάνζρα, Φάλµαριν… Αν δε σε ενοχλώ, φυσικά…» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού µειδίασε. «Ασφαλώς και δε 

µ’ενοχλείς. Όµως είσαι πτώµα·  το ξέρω. Λοιπόν, καλύτερα δε θάταν 

να αναπαυθείς; Μην ανησυχείς για τη Μάνζρα. Το τραύµα της είναι 

άσχηµο, και αιµορραγεί, όµως θα ζήσει. ∆ε θα την αφήσω να 

πεθάνει.» 

  Τα µάτια του Φάλµαριν αποκάλυπταν στον Άνθρωπο-Με-Μισή-

Ψυχή πως δεν έλεγε ψέµατα·  και ο δεύτερος ήταν τόσο 

κουρασµένος. Αναστέναξε. «Θα ξεκουραστώ, τελικά…» 

  «Ωραία,» αποκρίθηκε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού, µ’ένα αχνό 

χαµόγελο. «Θυµάσαι πώς να επιστρέψεις στο δωµάτιο όπου 

βρίσκονται οι άλλοι, υποθέτω…» 

  «Ναι.» Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή άνοιξε την πόρτα και βγήκε. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Αλζάρα έστρεψε το βλέµµα της στην είσοδο του δωµατίου, 

καθώς ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή µπήκε. Πιο πριν, καθόταν 

ανέκφραστη στην πολυθρόνα της και κουρασµένη. Ένα πράγµα είχε 

παρατηρήσει, ως τώρα, για το Σαραόλν: έκανε πολύ, πολύ κρύο. 

Πώς το άντεχαν όσοι έµεναν εδώ; Ήταν αδιανόητο για τη 

Ζιρκεφιανή, που είχε αρχίσει να της λείπει η χώρα της από τώρα. 

Αλλά τούτο ήταν το λιγότερο που την απασχολούσε, επί του 

παρόντος. Όλη της η ζωή είχε περάσει µπροστά απ’τα µάτια της, 

καθώς καθόταν εδώ, σε τούτο το δωµατίου αυτού του εξωτικού 
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πύργου. ∆εν ήταν, φυσικά, ανέκαθεν ιέρεια, µα πάντα την ενδιέφερε 

ο έλεγχος των Πνευµάτων, µιας κι από µικρή είχε µια κλίση προς 

αυτό. Έτσι, κατέληξε στην Αίρεση του Φιδιού, γιατί η δύναµη δεν 

την απωθούσε καθόλου. Τώρα, πια, όµως, δεν υπήρχε γυρισµός·  αν 

επέστρεφε στη Ζίρκεφ, αναµφίβολα, θα την έβρισκαν και θα τη 

σκότωναν –ή θα της έκαναν τίποτα χειρότερο… Η Σαντέ’ενθιν δεν 

ήταν καθόλου επιεικής αρχιέρεια. 

  «Πώς είναι η Μάνζρα;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Ο Φάλµαριν λέει πως θα γίνει καλά,» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-

Με-Μισή-Ψυχή, και κάθισε στο χαλί, πλάι της. 

  Η Αλζάρα άφησε τη θέση της στην πολυθρόνα και κάθισε κι εκείνη 

στο χαλί, κοντά στο τζάκι, για να ζεσταθεί. Οι άλλοι δεν της έδιναν 

ιδιαίτερη σηµασία, και δεν τους κατηγορούσε τόσο. Μέχρι πριν 

µερικές ώρες, ήταν αιχµάλωτή τους. Ή, µήπως, ήταν ακόµα;… 

  «Εξηγήστε µου τι συνέβη,» είπε η Χόλκραδ. «Πώς καταλήξατε στο 

παλάτι της Μάρβαθ; Ο Φάλµαριν µε είχε πληροφορήσει πως 

βρισκόσασταν στη Ζίρκεφ, ψάχνοντας για σένα.» Κοίταξε τον 

ξαπλωµένο στον καναπέ Άνεµο, ο οποίος ήταν τυλιγµένος στην 

κάπα της Νύχτας. 

  «Κι εγώ θάθελα ν’ακούσω πώς τα καταφέρατε και µε βρήκατε,» 

είπε ο τυχοδιώχτης. «Ένα παραµυθάκι, προτού µε πάρει ύπνος,» 

µειδίασε. «Μόνο ο µάγος θα λέει παραµύθια;» 

  Η Νύχτα άρχισε να διηγείται την εξέλιξη των πραγµάτων από τότε 

που έφτασε στην Γκόνµορχ. Ήταν µια αρκετά µεγάλη ιστορία, και, 

κατά το τέλος, τον Άνεµο, πράγµατι, τον πήρε ο ύπνος.  

  Παρότι καθόταν κοντά στο τζάκι, η Αλζάρα, πάλι, έβρισκε το κλίµα 

ψυχρό. Ήταν, γενικά, διαφορετικό απ’αυτό της Ζίρκεφ·  ο ίδιος ο 

αέρας τής έµοιαζε παγερός. 

  Η Χόλκραδ φάνηκε να είναι ιδιαίτερα σκεπτική. ∆εν συλλογιζόταν 

τόσο την περιπέτεια της Νύχτας, του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή και 

της Μάνζρα, όσο συλλογιζόταν αυτά που τους είχε πει η αιχµάλωτη 

ιέρεια του Φιδιού για τον αρχαίο δαίµονα Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, τον 
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οποίο είχε αναφέρει και ο γιος της. Ο Φάλµαριν δεν γνώριζε τίποτα 

γι’αυτόν. Μα έπρεπε να µάθει –το ίδιο και ο Κύριος του Πύργου του 

Φτερού. Έπρεπε να βρεθεί µία δραστική λύση, για να τον 

αντιµετωπίσουν. Κανείς σήµερα δεν γνώριζε τι δυνάµεις µπορεί ένα 

τέτοιο πλάσµα να κατείχε… 

  «Είσαι καλά, Χόλκραδ;» ρώτησε η Νύχτα, παρατηρώντας την 

προβληµατισµένη έκφραση στην όψη της µάγισσας. 

  «Ναι,» απάντησε εκείνη. «Όµως… η κατάσταση, όπως µου την 

παρουσιάζετε, είναι κρίσιµη… Και δεν είναι µόνο ο 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν·  είναι και ο Μάργκανθελ στη Ζίρκεφ…» 

  «Ο Κάλ’µλιρβ και ο Γκόρ’θλαµπ πηγαίνουν να ειδοποιήσουν τη 

Βασίλισσα Ταρµαρία,» είπε η Νύχτα, «για να προετοιµαστεί 

γι’αυτόν.» 

  «∆ε µπορώ να φανταστώ πώς είναι δυνατόν να προετοιµαστεί 

ενάντια σε έναν τρελό µισό-Θεό,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ. 

«Αναµφίβολα, θα είναι ικανός να διαλύσει τα τείχη της πρωτεύουσας 

της –να τα κάνει στάχτη. Και, απ’ό,τι κατάλαβα, αλλάζει σώµατα… 

Πώς µπορεί, λοιπόν, να τον σκοτώσει κανείς;…» Κούνησε το κεφάλι 

της. «Ας ελπίσουµε ότι οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού θα έχουν 

λύσει σ’αυτό το πρόβληµα.» 

  «∆ηλαδή, πιστεύεις πως η Βασίλισσα Ταρµαρία δε µπορεί να κάνει 

απολύτως τίποτα για να τον εµποδίσει;» ρώτησε η Αλζάρα. 

  «Έτσι νοµίζω,» απάντησε η Χόλκραδ. Ανασήκωσε τους ώµους της. 

«Εκτός κι αν έχει κάποια µέσα άγνωστα σε µένα…» 

  Η όψη της Αλζάρα έγινε κάπως χλοµή. «Τότε… η Ζίρκεφ είναι 

χαµένη…» Κατέβασε το βλέµµα της. Αλλά, ούτως ή άλλως, δε θα 

ξανάβλεπε την πατρίδα της·  οπότε, γιατί η θλίψη; Για τους συγγενής 

της; Είχε από καιρό αποµακρυνθεί απ’αυτούς. Όµως, πάλι, δε 

µπορούσε να µην αισθάνεται ένα σφίξιµο στην κοιλιά. 

  «Όχι µόνο η Ζίρκεφ,» διόρθωσε η Χόλκραδ. «Όλη η Νότια Γη. Αν 

ο Μάργκανθελ φτάσει στο Κέντρο Σταθερότητας και καταστρέψει το 

Στήριγµα Ισχύος, όλη η Νότια Γη θα χαθεί. ∆εν ξέρω πώς ακριβώς 
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θα γίνει τούτο, πάντως θα γίνει. Ορισµένες προφητείες λένε για 

σεισµούς·  άλλες για λάβα·  άλλες ότι η έρηµος θα σηκωθεί και θα 

καταπιεί τα πάντα. Όµως ένα είναι το σίγουρο: ότι τίποτα δε θα 

µείνει όρθιο.» 

  Η Αλζάρα δε µίλησε·  δεν κινήθηκε καθόλου. Έµεινε εκεί, 

καθισµένη κοντά στη φωτιά του τζακιού, µε την κάπα τυλιγµένη 

γύρω της. Το βλέµµα της συνέχιζε νάναι κατεβασµένο. Ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ακούµπησε το χέρι του, φιλικά, στον 

ώµο της. 

  «∆εν υπάρχει κάτι που µπορούµε να κάνουµε;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Γι’αυτό θα συζητήσουµε µε τους Σοφούς αύριο,» εξήγησε η 

Χόλκραδ. «Τώρα, ας κοιµηθούµε λίγο.» 

  «Εγώ, πάντως, πεινάω,» είπε η Νύχτα. «∆εν υπάρχει τίποτα για 

φαγητό εδώ πέρα;» 

  Ο Άνεµος, που είχε ξυπνήσει πριν µερικά λεπτά, απ’τις οµιλίες 

τους, µουρµούρισε µέσα απ’την κάπα του: «…Τρώνε έντοµα και 

σκουλήκια…» 

  «Έλα τώρα,» έκανε η Νύχτα. «Αυτά τα πιστεύουν οι 

προκατειληµµένοι.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή σηκώθηκε στα πόδια του. «Πάω να 

βρω τον Φάλµαριν, να τον ρωτήσω τι υπάρχει για φαγητό.» 

Εγκατέλειψε το δωµάτιο. 

  «Πώς και δεν ανήκεις κι εσύ στους Σοφούς του Κύκλου του 

Φτερού, Χόλκραδ;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Βλέπεις πολλές γυναίκες εδώ;» είπε η µάγισσα. 

  «Όχι… Όµως δε νοµίζω ότι απαγορεύεται. Απαγορεύεται;» 

απόρησε η Νύχτα. 

  «Όχι,» απάντησε η Χόλκραδ. «Μα, ούτως ή άλλως, δε θα το άντεχα 

µέρα-νύχτα µέσα σε τούτο τον πύργο. Χρησιµοποιώ άλλες µεθόδους. 

Όχι πως έχω να χωρίσω τίποτα µε τους Σοφούς του Κύκλου του 

Φτερού, βέβαια,» τη διαβεβαίωσε. 
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  Ο Άνεµος ανακάθισε πάνω στον καναπέ. «Εδώ πού τα λέµε, δε θα 

πρέπει να στέκεις και πολύ καλά στα µυαλά σου, για να κλειστείς 

εδώ µέσα…» σχολίασε. 

  Η Νύχτα έβαλε το χέρι της κάτω απ’την κάπα του και του 

γαργάλησε, πάλι, την πατούσα.  

  Ο Άνεµος µαζεύτηκε, απότοµα. «Τι σ’έχει πιάσει και το κάνεις 

αυτό συνέχεια;» διαµαρτυρήθηκε. 

  Η Νύχτα µειδίασε, στραβά. 

  «Ο καθένας αναζητά την Γνώση µε διαφορετικούς τρόπους, 

Άνεµε,» είπε η Χόλκραδ. 

  «Τι σχέση έχει, τώρα, αυτό;» έκανε εκείνος. «Γαργαλώντας µε, η 

Νύχτα θ’αποκτήσει γνώση;» 

  Η τυχοδιώχτρια γέλασε. 

  Τα χείλη της Χόλκραδ λύγισαν προς τα πάνω από ένα λεπτό 

χαµόγελο. «Μιλούσα για τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού…» 

  «Ρε, δε µε παρατάτε, βραδιάτικα, και είµαι πτώµα!…» µούγκρισε ο 

κορακοµάλλης άντρας, και ξαναξάπλωσε, βάζοντας την κουκούλα 

της κάπας στο κεφάλι του. «Και γιατί κανείς δεν ζήτησε απ’τον µάγο 

να µου φέρει ρούχα;» 

  Η Νύχτα ανασήκωσε τους ώµους της. «∆ε µας το είπες…» 

  Ο Άνεµος ρουθούνισε αποδοκιµαστικά µέσα απ’την κουκούλα του. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή επέστρεψε, φέρνοντας µαζί του έναν 

µικρό σάκο. «Φαγητό,» είπε. 

  Ο Άνεµος πετάχτηκε πάνω. «Πούντο;» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κάθισε στο χαλί, και άνοιξε το σάκο, 

βγάζοντας από µέσα ψωµί, τυρί, ελιές και λίγο κρέας. 

  «Τι ’ναι τούτα;…» στράβωσε τη µούρη του ο Άνεµος. «Τι 

τσιγκούνηδες που είν’αυτοί οι Σοφοί…» 

  «Είναι… λιτοδίαιτοι,» εξήγησε η Χόλκραδ, αφήνοντας κι εκείνη 

την καρέκλα της, για να καθίσει κάτω, µαζί µε τους άλλους. 

 

**  **  **  ** 
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  Ο Πόνκιµ, ο Κράντµον και η Σαντέ’ενθιν βρίσκονταν καθισµένοι 

σε ένα µικρό σαλόνι, ο καθένας σε ξεχωριστή πολυθρόνα και µε ένα 

ποτήρι κρασί στα χέρια. Μπροστά τους χόρευαν οι φλόγες ενός 

αναµµένου τζακιού. Ο χώρος ήταν στολισµένος µε δυο µεγάλους 

πίνακες από σκηνές κυνηγιού. Στο έδαφος απλωνόταν ένα χαλί. ∆ύο 

παράθυρα υπήρχαν στο δωµάτιο, απ’τα οποία µπορούσε κανείς να 

δει, αφ’υψηλού, την Μάρβαθ, µέσα στην νύχτα. 

  «Πρέπει να είναι ισχυρός πέρα από κάθε µας φαντασία,» έλεγε η 

Σαντέ’ενθιν. «Πώς θα τον εµποδίσουµε; Ο Μάργκανθελ είναι µισός-

Θεός. Θα καταστρέψει τη Ζίρκεφ και, τότε, το σχέδιο του Αφέντη 

θ’αποτύχει·  όσον αφορά τη Νότια Γη, τουλάχιστον…» 

  «Μα, ο Μάργκανθελ δε θα σταµατήσει στη Νότια Γη,» είπε ο 

Πόνκιµ. «Θα έρθει και στο Βασίλειο του Ωκεανού, και στη Βόρεια 

Γη. Είναι τρελός, και τίποτα παραπάνω. Θέλει να διαλύσει τον 

Άρµπεναρκ. Ή, µάλλον, θέλει να τον αναµορφώσει, όπως εµείς. 

Όµως δεν καταλαβαίνει πως δε µπορεί να το κάνει, πλέον, αυτό, 

αφού δεν είναι Θεός·  έχει χάσει τα λογικά του. Θα µας καταστρέψει 

όλους!» 

  Ο Κράντµον κούνησε το κεφάλι. «Ο Αφέντης δεν έπραξε σωστά, 

προστάζοντας τους Μαγκραθµέλιους να φτιάξουν τη Μηχανή της 

Αναγέννησης… Υποτίθεται πως, όταν η διαδικασία απορρόφησης 

ψυχών τελείωνε, θα έπαιρνε εκείνος την συγκεντρωµένη ενέργεια 

για τον εαυτό του και θα θεοποιείτο. ∆εν έχω ιδέα πώς θα το έκανε 

τούτο, όµως αυτό δεν ήταν το σχέδιό του;» Ο Πόνκιµ κι η 

Σαντέ’ενθιν ένευσαν. «Αλλά δε σκέφτηκε ότι κάτι θα µπορούσε να 

πάει στραβά. Και κάτι πήγε στραβά! Αυτοί οι ηλίθιοι απεσταλµένοι 

του Βασιληά Βένγκριλ έσπασαν τη µηχανή –και ο Μάργκανθελ είναι 

ελεύθερος –µισοαναγεννηµένος, τρελός και ελεύθερος. ∆εν ξέρουµε 

αν είναι, πλέον, ο ίδιος ο Μάργκανθελ, όταν υπήρχαν οι Θεοί·  είναι, 

κατά πάσα πιθανότητα, ένα καινούργιο ον, που θεωρεί πως είναι 

Θεός! 
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  »Έπρεπε να είχες εµποδίσει την Ερία και την οµάδα της προτού 

φτάσουν στο νησί των κρυστάλλων, Πόνκιµ.» 

  «Απέφυγαν τις παγίδες µου,» απάντησε, ξερά, ο Αντιβασιλέας του 

Σαραόλν. «Τι έκανες εσύ, Κράντµον, για να τους σταµατήσεις; 

Έστειλες έναν Μαγκραθµέλιο φονιά να σκοτώσει τον Φάλµαριν; 

Πίστευες πως ένας µονάχα φονιάς θ’αρκούσε;» 

  «Ήταν εκπαιδευµένος γι’αυτή τη δουλειά·  ήταν από τη Μαύρη 

Αυγή,» απάντησε ο Κράντµον. 

  «∆εν τον ωφέλησε η εκπαίδευσή του,» κατέληξε, µε οξύ τόνο στη 

φωνή, ο Πόνκιµ. Ύστερα, ρώτησε: «Σαντέ’ενθιν, ήρθαν οι 

αιχµάλωτοι στον Πύργο του Φιδιού; Η Ερία και οι άλλοι δυο, 

εννοώ.» 

  Η Αρχιέρεια σήκωσε τα φρύδια της, αρνητικά. «Όχι. Και δεν ξέρω 

ακόµα γιατί. Πιθανώς να άργησαν στο άνδρο της Συντεχνίας του 

Πορφυρού Αετού.» 

  «Κάτι θα έχει πάει στραβά και σ’αυτή την περίπτωση,» είπε ο 

Πόνκιµ, πίνοντας µια γουλιά απ’το κρασί του. «Όλα στραβά πάνε, 

ούτως ή άλλως…» 

  «Αυτή η Ερία είναι το λιγότερο που θα πρέπει να µας απασχολεί, 

επί του παρόντος,» τόνισε ο Κράντµον. «Καλύτερα ν’ασχοληθούµε 

µε τον Μάργκανθελ, πριν διαλύσει τη Νότια Γη.» 

  «Μα δε µπορούµε να τον σταµατήσουµε,» είπε ο Πόνκιµ. «∆εν το 

βλέπεις; Είναι πέρα απ’τις δυνάµεις µας. Ας περιµένουµε τη 

συµβουλή του Αφέντη. ∆ε θ’αργήσει να έρθει στη Μάρβαθ, µε το 

στρατό του.» 

  «Αν, όµως, ο στρατός του Μάργκανθελ φτάσει γρηγορότερα στην 

Μάοχµπιν;» έθεσε το ερώτηµα η Σαντέ’ενθιν. «Πού βρίσκεται το 

φουσάτο του Αφέντη;» 

  «Έχει ήδη περάσει τα σύνορα του Σαραόλν.» 

  «Σε πόσες µέρες υπολογίζεις νάναι εδώ;» 

  «Αν όλα πάνε καλά (πράγµα απίθανο σε τούτους τους καιρούς), σε 

δέκα –ίσως, λίγες παραπάνω…»  
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  «Τότε…» Η Σαντέ’ενθιν δάγκωσε το κάτω χείλος της, σκεπτόµενη. 

«Ο Αφέντης θάναι εδώ νωρίτερα. Ο Μάργκανθελ, αν είναι κάπου 

κοντά στην Γκόνµορχ, θα θέλει πάνω από είκοσι µέρες, για να 

φτάσει στη Μάοχµπιν. 

  »Όµως, γιατί δεν του µιλάς µέσω των Πνευµάτων; Ο δεσµός 

µεταξύ σας είναι δυνατός, απ’όσο ξέρω·  µπορείς να επικοινωνήσεις 

µαζί του, ακόµα και σε µεγάλες αποστάσεις.» 

  «Θα ήταν προτιµότερο να τον έχω µπροστά µου, Σαντέ’ενθιν·  δε 

νοµίζεις; ∆ε θάθελα να τον θυµώσω στον Πνευµατικό Κόσµο,» 

αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. 

  Η Αρχιέρεια σούφρωσε τα χείλη της και έγνεψε καταφατικά. 

  Ο Κράντµον ακούµπησε το σαγόνι στο χέρι του και ένευσε κι 

αυτός. 

  «Έχει η Αζµέρθα ειδοποιήσει τη Βασίλισσα Ταρµαρία για τον 

ερχοµό του Μάργκανθελ;» ρώτησε ο Πόνκιµ. 

  «∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν. «∆εν το πιστεύω, όµως. 

Γιατί δε θα βρίσκει δικαιολογία να πει πώς το έµαθε. Εξάλλου, η 

Βασίλισσα της Ζίρκεφ, σίγουρα, θα το πληροφορηθεί προτού έρθει ο 

στρατός. Οι φήµες κινούνται γρηγορότερα απ’αυτόν. Και ένα 

φουσάτο οπλισµένων Μαγκραθµέλιων που προκαλεί καταστροφές 

δεν είναι ό,τι πιο συνηθισµένο στο Βασίλειο… 

  »Αλλά, Πόνκιµ, το όλο θέµα είναι να µην φτάσει στην πρωτεύουσα 

ο Μάργκανθελ.» 

  «Το ξέρω,» αποκρίθηκε, κουρασµένα, εκείνος. «Αλλά αναρωτιέµαι 

τι θα κάνουµε αν, τελικά, φτάσει εκεί…» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29ο 

Φυλακισµένη 
 

 

ίχε χάσει την αίσθηση του χρόνου µέσα σε τούτο το 

µπουντρούµι. Οι τοίχοι του ήταν γκρίζοι, αλλά είχαν, πια, 

µαυρίσει από τη βρόµα, και αραχνοϊστοί τούς κάλυπταν. Μόνο 

από ένα παραθυράκι ψηλά ερχόταν φως. Και, κοιτώντας απ’τα 

κάγκελα που της έφραζαν την έξοδο, έβλεπε µονάχα άδεια κελιά. 

Ήταν ολοµόναχη εδώ κάτω. 

  Η Έρµελ, η Πριγκίπισσα του Σαραόλν, κινδύνευε να χάσει τα 

λογικά της. Όσο κι αν φώναζε, όσο κι αν ούρλιαζε, κανείς δεν 

ερχόταν. Εκτός από την ηχώ της ίδιας της της φωνής. Μόνο, µία 

φορά την ηµέρα, ζύγωνε τα κάγκελα µια Μαγκραθµέλια –µια 

δαιµονογυναίκα– και περνούσε έναν ξύλινο δίσκο µε φαγητό από 

κάτω τους. Και, όσο κι αν τη ρωτούσε η Έρµελ πού βρισκόταν και 

γιατί την κρατούσαν εδώ, δεν απαντούσε. Έµοιαζε να φωνάζει 

σ’έναν τοίχο. Έναν πολύ µοχθηρό τοίχο, αν έκρινε απ’το βλέµµα που 

της έριχναν τα µάτια της Μαγκραθµέλιας, όποτε της µιλούσε. Η 

Πριγκίπισσα είχε φοβηθεί, κάποιες στιγµές, πως θα τη σκότωνε, 

όµως, πάλι, δε δίσταζε να τη ρωτά. Τι είχε να χάσει άλλωστε, εδώ 

κάτω όπου είχε βρεθεί; Ήταν, βέβαιο, πως δε θα ξανάβλεπε το φως 

της ηµέρας, παρά µόνο µέσα απ’τον φεγγίτη του κελιού της. 

  Ακόµα δε µπορούσε να το πιστέψει αυτό που είχε συµβεί: Την 

είχαν αρπάξει απ’το δωµάτιό της –από το ίδιο της το δωµάτιο, στο 

παλάτι της Μάρβαθ! Πώς είχαν µπει οι Μαγκραθµέλιοι εκεί; Ακόµα 

της ήταν αδιανόητο. Όλα έµοιαζαν µ’έναν εφιάλτη απ’τον οποίο δε 

µπορούσε να ξυπνήσει όσα δάκρυα κι αν έχυνε.  

  Όταν είχε, πια, συνέλθει απ’το χτύπηµα που της είχαν δώσει στο 

υπνοδωµάτιό της, είχε βρει τον εαυτό της µέσα σ’ένα µαύρο 

τσουβάλι, δεµένη χειροπόδαρα, και είχε την εντύπωση πως κάποιος 

Ε
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την κουβαλούσε στον ώµο του, ενώ κάλπαζε. Μιλούσε και µε 

κάποιους άλλους, µα η Έρµελ δεν καταλάβαινε τι έλεγαν, γιατί η 

συζήτηση γινόταν σε µια γλώσσα που εκείνη δεν γνώριζε·  

αναµφίβολα, στη γλώσσα των δαιµονανθρώπων. Καθ’όλη τη 

διάρκεια του ταξιδιού της –µέρες πρέπει να κράτησε–, ένιωθε 

παγωµένη απ’τον τρόµο, και δεν τολµούσε µήτε  να κουνηθεί, µήτε 

να ουρλιάξει. Ή, µάλλον, δεν τολµούσε καν να προσπαθήσει να 

κουνηθεί ή να ουρλιάξει, αφού και δεµένη ήταν και φιµωµένη. Μόνο 

µερικές φορές οι απαγωγείς της έβγαζαν το φίµωτρό της, για να την 

ταΐσουν, ώστε να µην πεθάνει της πείνας. 

  Πώς είχαν µπει οι Μαγκραθµέλιοι στο παλάτι; Πώς; Το ερώτηµα 

ακόµα κατάτρωγε το νου της. 

  Τις µέρες που είχε µείνει εδώ, στο κελί, είχε καταφέρει 

ν’ανασυγκροτήσει τον εαυτό της και να δει το θέµα πιο ψύχραιµα. 

Κάθε εικοσιτετράωρο που περνούσε, έκλαιγε λιγότερο και 

βρισκόταν λιγότερο σε κατάθλιψη… Προσπαθούσε να βάλει το 

µυαλό της σε λειτουργία. Κατά πάσα πιθανότητα, δε θα γλίτωνε, µα, 

αν µη τι άλλο, ας είχε τα µάτια της ανοιχτά, µήπως και της 

παρουσιαζόταν καµια ευκαιρία να ξεφύγει. 

  Τα βράδια ήταν κρύα –πολύ κρύα. Η Έρµελ κουλουριαζόταν σε µια 

γωνία, τύλιγε τα χέρια γύρω απ’τα µαζεµένα γόνατά της και πάσχιζε 

να ζεσταθεί·  γιατί ήταν ντυµένη µόνο µε τη ρόµπα µε την οποία είχε 

πέσει για ύπνο, προτού την απαγάγουν οι δαιµονάνθρωποι. 

  Κοιτώντας από το φεγγίτη, υπολόγιζε πως πλησίαζε µεσηµέρι. Και 

το µεσηµέρι, συνήθως, ερχόταν η καταραµένη Μαγκραθµέλια που 

της έφερνε φαγητό –και που δεν απαντούσε σε καµια της ερώτηση. 

  Πρέπει να δραπετεύσω απο δώ, συλλογιζόταν η Έρµελ. Πρέπει! 

Αλλά πώς; Πνεύµατα –βοηθήστε µε! 

  Η Πριγκίπισσα του Σαραόλν περίµενε, φυλακισµένη. Πώς είχαν 

έρθει οι δαιµονάνθρωποι στο παλάτι; Κάποια λογική εξήγηση θα 

υπήρχε –δε µπορεί! Κάποιος τους έβαζε εκεί… Κάποιος ήταν 

προδότης!… Ποιος; Ποιος ήταν προδότης; Κανένας δεν ερχόταν, 
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τώρα, στο νου της Έρµελ. Ο Τράνθλας είχε πιαστεί·  συνεπώς, δε 

µπορεί να ευθυνόταν εκείνος. Μετά, ποιος; –ποιος έµενε; Ίσως, 

κάποιος που η ίδια ούτε καν γνώριζε… 

  Μάλιστα, το πιθανότερο ήταν να µην τον γνωρίσει ποτέ, αφού θα 

πέθαινε µέσα σε τούτο το υπόγειο, υγρό κελί. 

  «∆ε θέλω να πεθάνω εδώ!» ούρλιαξε, ξέροντας ότι κανείς δεν την 

άκουγε. 

  Ε∆Ω… Ε∆Ω… Ε∆Ω… εδώ… εδώ… εδώ… εδώ… εδώ… 

  Η διαολεµένη ηχώ πάντοτε την καταδίωκε, σαν δαίµονας του 

σκότους, που κρυβόταν κάπου, κάπου εκεί, στις σκιές, 

καταχωνιασµένος, µακριά απ’το φως –ζούσε µόνο και µόνο για να 

κάνει τη ζωή της αφόρητη… 

  Η Πριγκίπισσα έπιασε το κεφάλι της, µε τα δύο χέρια. «Τι 

σκέφτεσαι, Έρµελ;… Τι σκέφτεσαι;…» Ο ψίθυρος έβγαινε 

λαχανιασµένα απ’τα χείλη της, λες και έτρεχε πριν. Τρελαίνεσαι; 

συλλογίστηκε. Τρελαίνεσαι;… Τρελαίνοµαι; «Τρελαίνοµαι; 

Τρελαίνοµαι; ΤΡΕΛΑΙΝΟΜΑΙ;» 

  ΤΡΕΛΑΙΝΟΜΑΙ… ΤΡΕΛΑΙΝΟΜΑΙ… τρελαίνοµαι… τρελαίνοµαι… 

τρελαίνοµαι… τρελαίνοµαι… τρελαίνοµαι… 

  Ο δαίµονας, πάλι: η ηχώ. 

  ∆εν υπάρχει δαίµονας! είπε στον εαυτό της η Έρµελ. ∆ΕΝ υπάρχει 

δαίµονας!  

  Σήκωσε το βλέµµα της, που είχε καρφωµένο στο πάτωµα, και 

ύψωσε το κεφάλι, αρχίζοντας να γελά… και να γελά… και να 

γελά… και να γελά… 

  Κάποια στιγµή, σταµάτησε. Όχι! δεν έπρεπε τώρα να χάσει την 

ψυχραιµία της. ∆εν έπρεπε να χάσει αυτό που είχε δυσκολευτεί 

ν’αποκτήσει. 

  Χάσε τα λογικά σου, και έχεις χάσει τη ζωή σου, της έλεγε µια φωνή 

στο µυαλό της. Έµοιαζε µ’αυτή του πατέρα της για κάποιο λόγο. 

  …του πατέρα της… 
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  …Τον είχε ονειρευτεί τον πατέρα της, όσο ήταν κλεισµένη εδώ… 

Τον είχε ονειρευτεί πολλές φορές. Ήταν µε µια πορφυροµάλλα 

γυναίκα που η Έρµελ δε γνώριζε·  µια πολύ όµορφη πορφυροµάλλα 

γυναίκα. Η Πριγκίπισσα, µάλιστα, είχε την εντύπωση πως ο 

Βασιληάς του Σαραόλν αγαπούσε αυτή τη γυναίκα. 

  Κούνησε το κεφάλι της. Αποκλείεται·  αγαπούσε τη µητέρα της και 

µόνο·  τούτα ήταν, απλά, ταραγµένα όνειρα –τίποτ’άλλο… ∆ε µπορεί 

να ήταν κάτι άλλο… ∆ε µπορεί να είχαν κάποια διαφορετική 

σηµασία… 

  Σε άλλες στιγµές, έβλεπε τον Βένγκριλ να στέκεται ανάµεσα σε 

ερείπια. Φωτιές ήταν αναµµένες δεξιά κι αριστερά του, και χτίρια 

καίγονταν. Σταυροί ήταν υψωµένοι, και πάνω τους βρίσκονταν 

καρφωµένα αιµόφυρτα κουφάρια, ή σκελετοί, απ’τους οποίους 

κρέµονταν σάρκες. Κοράκια σκίαζαν το φως του ήλιου. 

  Όµως δε σκίαζαν εκείνο το πλάσµα… Εκείνο το φωτεινό ον, που 

ερχόταν πίσω απ’τον πατέρα της, µαζί µε µια σκιερή φιγούρα, και 

τον αποκαλούσε «βασιληά των ερειπίων»… βασιληά των ερειπίων… 

βασιληά των ερειπίων… Για κάποιο λόγο, αυτός ο… τίτλος έκανε 

τ’αφτιά της Έρµελ να πονούν, και, αµέσως, ξυπνούσε απ’τον 

εφιάλτη της, αγκοµαχώντας. 

  Υπήρχαν, βέβαια, και φορές που ονειρευόταν τη µητέρα της. Η 

∆ήνκα κινείτο σαν µαριονέτα –σαν µαριονέτα που τα σχοινιά της 

κρατούσε µια σκοτεινή µορφή, µ’ένα σαρδόνιο χαµόγελο στα χείλη. 

Η Πριγκίπισσα δεν ήξερε γιατί, µα αυτή η φιγούρα τής θύµιζε τη 

φιγούρα που στεκόταν πλάι στο φωτεινό ον, το οποίο αποκαλούσε 

τον πατέρα της «βασιληά των ερειπίων». 

  Η σκοτεινή µορφή… ήταν… κατά κάποιο τρόπο… γνωστή της… 

Γνωστή… Μάλιστα, την είχε δει να της µιλάει κιόλας –ενώ τα χείλη 

της διατηρούσαν εκείνο το σαρδόνιο µειδίαµα. «Αδελφούλα… 

Μικρή µου αδελφούλα… Ο θρόνος σου είναι δικός µου… Ο θρόνος 

ολάκερου του Άρµπεναρκ είναι δικός µου! 

  »Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα!…» 
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  Εκείνο το υστερικό, παρανοϊκό, γεµάτο µοχθηρία, χαιρεκακία και 

µίσος γέλιο την τρέλαινε. 

  Όχι! –δεν τρελαίνοµαι! ∆εν τρελαίνοµαι! έλεγε στον εαυτό της. Και 

δεν έχω αδελφό! Πώς µ’αποκαλεί «αδελφούλα»; Πώς; ∆εν έχω 

αδελφό! 

  Αλλά τι έκανε τόση ώρα αυτή η Μαγκραθµέλια; Γιατί αργούσε; Η 

Έρµελ είχε αρχίσει να πεινά. 

  Σηκώθηκε όρθια, στα γυµνά της πόδια, και προχώρησε ως τα 

κάγκελα του κελιού της, τα οποία έσφιξε µέσα στις µικρές της 

γροθιές. 

  «Μ’ακούει κανείς;» φώναξε. «Πεινάω!» 

  Καµια απόκριση –ως συνήθως, άλλωστε… 

  Η Έρµελ αναστέναξε, κατεβάζοντας το κεφάλι. Μακριά, 

χρυσαφένια µαλλιά έκρυψαν το πρόσωπό της. 

  Ύστερα, το σήκωσε, απότοµα. «Θα έρθει κανείς να µου φέρει 

φαγητό; ΠΕΙΝΑΩ!» 

  ∆άκρυα άρχισαν να τρέχουν στα µάγουλά της, καθώς η µόνη 

απάντηση που έλαβε ήταν, γι’ακόµα µια φορά, η ηχώ της φωνής της. 

  Όχι! Μην το αφήνεις να σε καταβάλει! ∆ε θα έχανε την ψυχραιµία 

της, πάλι.  

  ∆ε θα την άφηναν εδώ δίχως φαγητό και νερό·  κάποιος θα ερχόταν·  

κάποιος θα ερχόταν… 

  Μια κραυγή από κάπου. Μια δυνατή κραυγή. 

  Τι ήταν αυτό; 

  Ύστερα, κι άλλες κραυγές ακολούθησαν, και σαµατάς άρχισε να 

επικρατεί. Έµοιαζε µε… µάχη! 

  «Εεεεεεεεε!» ούρλιαξε η Έρµελ. «Εδώ κάτω είµαι! Εδώ κάτω! 

Βοηθήστε µε!» 

  ∆εν ήξερε ποιοι µπορεί να ήταν οι εισβολείς, όµως, αν ήταν εχθροί 

των Μαγκραθµέλιων, θα την ελευθέρωναν –θα την ελευθέρωναν, 

επιτέλους! Ίσως να ήταν και πολεµιστές του πατέρα της. Ο 
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Βένγκριλ, σίγουρα, ως τώρα, θα είχε επιστρέψει από το Βασίλειο του 

Ωκεανού, και θα είχε στείλει ανθρώπους να τη σώσουν. 

  «Εδώ είµαι! Εδώ κάτω! ΒΟΗΘΕΙΑ!» 

  Νόµιζε ότι θα έβγαζε το λαιµό της, µα, αν ήταν να την πάρουν από 

τούτο το τρισκατάρατο, Πνευµατοχτυπηµένο µέρος, άξιζε τον κόπο. 

  Μια σιδερένια πόρτα ακούστηκε ν’ανοίγει –και η Μαγκραθµέλια 

που της έφερνε φαγητό ζύγωσε, βιαστικά, το κελί της, βαστώντας 

ένα µατοβαµµένο, στριφτό σπαθί. 

  «Ο αφέντης θα µου γδάρει το πετσί, έτσι και σε πάρουν!» της 

σφύριξε, µιλώντας σπαστά την ανθρώπινη λαλιά. «Γι’αυτό µην 

τολµήσεις να µου προκαλέσεις προβλήµατα!» Έβγαλε έναν κρίκο µε 

κλειδιά µέσ’απ’τα ρούχα της, και ξεκλείδωσε την καγκελόπορτα της 

Έρµελ. 

  ∆ε θα µε πάρεις, σκύλα! γρύλισε εντός της η Πριγκίπισσα, και την 

κοίταξε από πάνω ως κάτω, για να βρει ένα απροστάτευτο σηµείο να 

τη χτυπήσει. Όπως πάντα, η δαιµονογυναίκα ήταν ντυµένη µε 

αλυσιδωτή αρµατωσιά –η οποία, όµως, δεν κάλυπτε καλά το λαιµό 

της! 

  Η καγκελόπορτα άνοιξε, τρίζοντας. 

  «Έλα, άνθρωπε,» σφύριξε η Μαγκραθµέλια, αρπάζοντας την Έρµελ 

απ’το µπράτσο. 

  Εκείνη, µε µια ξαφνική κίνηση, την χτύπησε στο λάρυγγα, µε όση 

δύναµη µπορούσε ν’αφεντέψει εκείνη τη στιγµή. Όλο της το σώµα 

ήταν σφιγµένο. 

  «Οογκρρρρχχ!…» έκανε η δαιµονογυναίκα, ελευθερώνοντάς την 

ακούσια. 

  Η Έρµελ την έσπρωξε, βίαια, ρίχνοντάς την κάτω. Αλλά εκείνη 

ακόµα βαστούσε το σπαθί της στο χέρι, και, αµέσως, προσπάθησε να 

σηκωθεί, παρότι κρατούσε τον χτυπηµένο λαιµό της και πάσχιζε 

ν’ανασάνει. 

  Είµαι ελεύθερη τώρα –ελεύθερη! σκέφτηκε η Πριγκίπισσα του 

Σαραόλν, και την κλότσησε καταπρόσωπο, κάνοντας αίµα να 
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πεταχτεί απ’τη µύτη της. Ύστερα, έτρεξε να φύγει, µα η 

Μαγκραθµέλια τής άρπαξε το πόδι απ’τον αστράγαλο, τραβώντας 

την κάτω. 

  «∆ε… θα… ξεφύγεις… άνθρωπε…» Η φωνή έβγαινε πνιχτά από 

µέσα της, καθώς δεν είχε ξεπεράσει το σοκ του χτυπήµατος στο 

λαιµό. 

  «Αααααααρρ!» γρύλισε η Έρµελ, κοπανώντας την, µε την ελεύθερή 

της φτέρνα, ξανά, στη µύτη. Η δαιµονογυναίκα έβγαλε µια άναρθρη 

κραυγή πόνου, και πέταξε µια βλαστήµια στη γλώσσα της. Ακόµα, 

όµως, βαστούσε την Πριγκίπισσα απ’τον αστράγαλο, λες κι άµα την 

έχανε, θα έχανε και τη ζωή της. Εκείνη, πάλι, την κοπάνησε στη 

µύτη, µε τη φτέρνα. 

  «ΑΑΑΑΑΑΑαααα!» ούρλιαξε η Μαγκραθµέλια, κι επιτέλους, την 

άφησε, µη µπορώντας ν’αντέξει στα χτυπήµατα. 

  Η Έρµελ, πάραυτα, πετάχτηκε όρθια, τρέχοντας –τρέχοντας προς 

την πόρτα που έβλεπε στο τέλος του φωταγωγηµένου από δάδες 

διαδρόµου. Ήταν ορθάνοιχτη –και έµοιαζε στην Σαραολνιανή 

Πριγκίπισσα πως η λέξη ελευθερία ήταν χαραγµένη πάνω της. 

  Τότε, ένας άντρας βγήκε απο κεί, κάνοντας την ξανθιά κοπέλα να 

σταµατήσει απότοµα. Ήταν ψηλός και σωµατώδης. Φορούσε 

ατσάλινο θώρακα, γεµάτο αίµα, που δεν πρέπει νάταν δικό του·  δεν 

είχε µανίκια, και τα µυώδη χέρια του αποκαλύπτονταν. Στους πήχεις 

του ήταν περασµένα χοντρά περικάρπια, µε κάποιο σύµβολο επάνω·  

το ίδιο σύµβολο που ήταν και στο θώρακα, το οποίο η Έρµελ δε 

µπορούσε εκεί να ξεχωρίσει, λόγω του αίµατος. Στη δεξιά του 

γροθιά κρατούσε ένα πλατυλέπιδο ξίφος·  στην αριστερή έφερε µια 

µικρή, µισοσπασµένη, σιδερένια ασπίδα. Στην πέτσινη ζώνη του 

βρίσκονταν θηκαρωµένα δυο ξιφίδια, ενώ δυο άλλα θηκάρια 

ξιφιδίων ήταν άδεια. 

  Ο άντρας ήταν µελαχρινός, µε µακριά µαλλιά, τα οποία έπεφταν 

λυτά στους ώµους του. Τα µάτια του, όµως, ήταν καταγάλανα. Στην 

αρχή, χίµησε στον διάδροµο µε άγρια όψη –τα δόντια του σφιγµένα, 
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λες κι ήταν λύκος που γρύλιζε, και τα φρύδια του σουφρωµένα–, 

όµως, µόλις αντίκρισε την Πριγκίπισσα, το πρόσωπό του µαλάκωσε·  

βλεφάρισε, σα να µην πίστευε αυτό που έβλεπε. 

  «Ποια είσαι συ;» ρώτησε·  η ανάσα του ήταν λαχανιασµένη, 

αναµφίβολα, απ’την µάχη απ’όπου ερχόταν. 

  «Είµαι… είµαι η Έρµελ,» απάντησε εκείνη. 

  Τότε, ο άντρας άφησε το σπαθί του να πέσει στο δάπεδο, µ’έναν 

δυνατό, µεταλλικό θόρυβο, τράβηξε ένα απ’τα ξιφίδια στη ζώνη του, 

και το εκτόξευσε. Η Πριγκίπισσα κοκάλωσε. Το όπλο πέρασε, 

σφυρίζοντας, δίπλα απ’τ’αφτί της, και χτύπησε κάτι πίσω της. 

  Η Έρµελ στράφηκε, για ν’αντικρίσει την Μαγκραθµέλια να 

σωριάζεται, µε µια λαβή να προεξέχει απ’το λαιµό της. 

  «Εγώ είµαι ο Σέθβολ,» συστήθηκε ο πολεµιστής. 
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