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ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κεφάλαιο Πρώτο
Οι Σαραολνιανοί ανέκαθεν είχαν πολλά να φοβούνται. Στα δυτικά,
καιροφυλακτούσαν οι δαιµονάνθρωποι της Μάγκραθµελ, οι προαιώνιοι
εχθροί τους· και στα ανατολικά, απλωνόταν το Βασίλειο του Άργκανθικ,
που µηχανορραφούσε πώς να καθαρπάξει τα εδάφη του Σαραόλν, για να
εξαπλωθεί προς τη ∆ύση. Και σαν να µην έφταναν τούτα, στο λαό του
Σαραόλν είχε πέσει το βάρος της φύλαξης του Στηρίγµατος Ισχύος της
Βόρειας Γης: του Φτερού του Φοίνικα, που λέγεται πως φυλασσόταν στο
παλάτι της Μάρβαθ.
—Αναλύσεις των Λαών του Κεντρικού Άρµπεναρκ,
του Αρχιβιβλιοθηκάριου Νέζρακ, της Βερενέλιας Βιβλιοθήκης (περ.
2020 Α.Β.)

Ό

ρφαλχ ήταν το νέο όνοµα της πρωτεύουσας του Σαραόλν, και
δεν είχε τον πανέµορφο κήπο της Μάρβαθ, ούτε το Στήριγµα
Ισχύος της Βόρειας Γης –το Φτερό του Φοίνικα– κρυβόταν
πίσω από τους τοίχους του παλατιού της.
Οι πόλεµοι και µία υποχθόνια προδοσία είχαν συρρικνώσει το
Βασίλειο· το είχαν περιορίσει µονάχα στις ακτές του· και τώρα, το
Σαραόλν έµοιαζε να αγκαλιάζει τον Ωκεανό, απ’όπου ζητούσε
βοήθεια, προκειµένου να αποτινάξει τους κατακτητές του: τους
δαιµονανθρώπους της Μάγκραθµελ, οι οποίοι είχαν καταλάβει και
κρατούσαν όλα τα εδάφη βόρεια των ακτών. Ο προαιώνιος φόβος
των Σαραολνιανών είχε γίνει πραγµατικότητα. Για παραπάνω από
χίλια χρόνια το Βασίλειό τους στεκόταν ανθεκτικά εναντίον των
στρατιών της Μάγκραθµελ και της διαβολικής τεχνολογίας των
κατοίκων της· ποτέ δεν είχε γονατίσει, ποτέ δεν είχε πέσει. Ποτέ δεν
είχε πάθει µια τόσο µεγάλη καταστροφή, όπως ήταν ετούτη.
Και για την πανωλεθρία έφταιγε ένας άνθρωπος, το όνοµα του
οποίου είχε αποτυπωθεί στα µυαλά όλων των υπερασπιστών του
καινούργιου, µειωµένου Βασιλείου: Πόνκιµ ο Σφετεριστής, που
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καθόταν επί του παρόντος στο Θρόνο της Μάρβαθ, υποστηριζόµενος
από τις στρατιές των Μαγκραθµέλιων αρχόντων, καθώς και από
ανθρώπους που είχαν αποφασίσει να στρέψουν την πλάτη τους στο
Σαραόλν και να γίνουν προδότες όπως εκείνον, ο οποίος κάποτε
υπήρξε ο πιο έµπιστος συµβουλάτορας και βασιλικός διπλωµάτης
του Βασιληά Βένγκριλ.
Τώρα ήταν αυγή και η βασιλική αίθουσα του παλατιού της Όρφαλχ
άδεια. Μετά, ο ήχος από µπότες διέλυσε τη σιγαλιά, και ο Μονάρχης
του Σαραόλν µπήκε. Ο Βένγκριλ ήταν ένας ψηλός άντρας, που είχε
περάσει την ηλικία των σαράντα, και, µέσα σ’αυτό το χρονικό
διάστηµα της ζωής του, είχε δει τρεις πολέµους να µαστίζουν το
Βασίλειο, και στον τελευταίο πόλεµο το είχε χάσει· γιατί ο
τελευταίος πόλεµος –η µεγάλη εισβολή των Μαγκραθµέλιων– ήταν
γεµάτος από υποχθόνιες ενέργειες και απάτη, όλα σχεδιασµένα
προσεκτικά από τον προδότη Πόνκιµ, το Σφετεριστή του Σαραόλν.
Στο µυαλό του Βένγκριλ τούτος ο πόλεµος δεν είχε καµία σχέση µε
τους δύο προηγούµενους που είχε ζήσει. Ο πρώτος ήταν µε τους
Αργκανθικιανούς, ανατολικά, και ο Βένγκριλ, ύστερα από το θάνατο
του πατέρα του, Βασιληά Γκάλφερντ, είχε καταφέρει να τον
τερµατίσει και να συνάψει τη Συνθήκη της Σάνβεκ, η οποία θα
έφερνε την πολυπόθητη ειρήνη ανάµεσα στο Σαραόλν και στο
Άργκανθικ. ∆έκα, περίπου, χρόνια µετά από τούτο το γεγονός και έξι
χρόνια µετά από τη γέννηση της µοναχοκόρης του, Έρµελ, ο
Βένγκριλ έµελλε να αγωνιστεί σ’έναν ακόµα πόλεµο: στον πόλεµο
µε τη Μάγκραθµελ, για το ∆ουκάτο Ντρίνθεκ, όπου νίκησε,
απωθώντας τους δαιµονανθρώπους πίσω στα εδάφη τους. Μονάχα
ένα µικρό κοµµάτι του εν λόγω ∆ουκάτου κατάφεραν να κρατήσουν,
σχεδόν αµελητέο.
Όµως σε τούτο τον τελευταίο πόλεµο ο Βένγκριλ είχε ηττηθεί.
Και ήταν, πλέον, κουρασµένος απ’τους αιµατηρούς αγώνες, παρότι
γνώριζε πολύ καλά πως αυτή δεν ήταν η ώρα για να αισθάνεται
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κουρασµένος. Ήταν η ώρα για ν’αγωνιστεί ξανά, µαζί µε τους
υπηκόους του, ώστε να επανακτήσουν τα εδάφη που είχαν χάσει.
Βάδισε προς τον καινούργιο Θρόνο του Σαραόλν, συλλογιζόµενος,
πικρόχολα: Καινούργιος Θρόνος του Σαραόλν… ∆εν υπάρχει
«καινούργιος θρόνος»· ο θρόνος είναι ένας! και τώρα, επάνω του
κάθεται ο Σφετεριστής. Αλλά όχι για πολύ… Πόνκιµ, θα στολίσω το
κεφάλι σου και τα κεφάλια των δαιµόνων σου και των προδοτών του
Βασιλείου στον µεγάλο κήπο της Μάρβαθ!
Ο… καινούργιος θρόνος µπροστά στον Βένγκριλ ήταν σαφώς
κατώτερος σε κατασκευή από τον πραγµατικό Θρόνο του Σαραόλν,
όµως ο Βασιληάς θα έπρεπε να αρκεστεί σε τούτον, τώρα· γιατί δεν
ήταν το κάθισµα που µετρούσε, αλλά εκείνο το οποίο συµβόλιζε: κι
αυτό ήταν η ενωµένη δύναµη του Σαραόλν και η αναγέννηση του
Βασιλείου. Προς το παρόν, είχαν µονάχα τα εδάφη κοντά στις ακτές
(πενήντα χιλιόµετρα από τη θάλασσα τούς είχε δώσει ο Σφετεριστής
–λες και ήταν δικά του, για να τα δώσει!–, επειδή δε µπορούσε να
κάνει αλλιώς), αλλά σύντοµα ολάκερο το κράτος τους θα γινόταν,
ξανά, δικό τους. Οι Μαγκραθµέλιοι θα έτρεµαν και πάλι την
παρουσία τους σε τούτα τα µέρη, και θα επέστρεφαν στη ∆ύση, στα
βουνά και στα κρησφύγετά τους, για πάντα.
Ο Βένγκριλ ανέβηκε τα σκαλοπάτια του ανυψωµένου επίπεδου και
κάθισε στο θρόνο, ακουµπώντας το γενειοφόρο του σαγόνι στη δεξιά
του γροθιά. Ήταν ντυµένος µε ένα ελαφρύ, υφασµάτινο παντελόνι
και δερµάτινα σανδάλια. Το πάνω µέρος του σώµατός του κάλυπτε
ένα πέτσινο, µαύρο γιλέκο, µε µεγάλο άνοιγµα στο λαιµό. Γύρω από
τη µέση του τυλιγόταν µια φαρδιά ζώνη µε στρογγυλή, σιδερένια
αγκράφα.
Πλάι στον Βένγκριλ βρισκόταν ακουµπισµένο το καινούργιο
Στέµµα του Σαραόλν. Όλο «καινούργια» πράγµατα είµαστε τελευταία,
συλλογίστηκε ο µονάρχης, καθώς το κοιτούσε. Επρόκειτο για µια
ατσάλινη, παχιά κορόνα, χωρίς ιδιαίτερα λαξεύµατα, πέρα από το
σύµβολο του Σαραόλν στο σηµείο του µετώπου: το φτερό,
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εκατέρωθεν του οποίου βρίσκονται δύο ανεστραµµένα ξίφη.
Επίτηδες ο Βένγκριλ είχε προστάξει να µη φτιαχτεί µε ιδιαίτερη
προσοχή τούτο το στέµµα, ούτε να κατασκευαστεί από κάποιο
πολύτιµο µέταλλο· γιατί ήθελε να δείξει πως το Σαραόλν βρισκόταν
σε πόλεµο –κι εποµένως, το ατσάλι ταίριαζε σε τούτη την
καινούργια κορόνα– και πως, σύντοµα, οι Σαραολνιανοί θα
επέστρεφαν στα εδάφη που τους ανήκαν –άρα, δεν υπήρχε λόγος για
την κατασκευή ενός µόνιµου στέµµατος, παρά ενός προσωρινού.
Κι άλλα βήµατα από µπότες ακούστηκαν να πλησιάζουν. Τα
πράσινα µάτια του Βένγκριλ στράφηκαν στην είσοδο της βασιλικής
αίθουσας –της καινούργιας βασιλικής αίθουσας, δεν έπρεπε να
ξεχνά. Είδε τον Σόλµορχ, του ευγενικού Οίκου των Έχµελθ, να
µπαίνει. Ήταν ντυµένος µε ατσαλάκωτο παντελόνι, ψηλές µαύρες
µπότες που γυάλιζαν, λευκό ελαφρύ πουκάµισο, στολισµένο µε
διάφορα ασηµικά, και µελανή ζώνη µε αργυρή αγκράφα, πάνω στην
οποία βρισκόταν ένας αζουρίτης. Τα µαύρα του µαλλιά ήταν
καλοχτενισµένα και δεµένα αλογοουρά πίσω από το κεφάλι του· ενώ
γύρω από τους κροτάφους του κουλουριαζόταν ένα ασηµένιο
διάδηµα.
Ο Βένγκριλ γέλασε. «Γι’ακόµα µια φορά,» είπε, «πρέπει να
παρατηρήσω ότι είσαι πιο καλοντυµένος από το Βασιληά, φίλε µου
Σόλµορχ!»
Εκείνος µειδίασε πλατιά και πλησίασε, κάνοντας µια βαθιά
υπόκλιση, µε τη δεξιά του γροθιά στην καρδιά. «Τούτος ο
καλοντυµένος ευγενής, όµως, βρίσκεται στην υπηρεσία του
Βασιληά, και τον ικετεύει να τον απαλλάξει από τη θέση του
Αντιβασιλέα.»
«Όχι ακόµα,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, κατεβαίνοντας από το
θρόνο. «Όχι ακόµα.» Και ακούµπησε τα χέρια του στους ώµους του
Σόλµορχ, καθώς εκείνος ορθωνόταν. «Το Σαραόλν σε χρειάζεται.»
Τον άφησε και κάθισε σε µία από τις καρέκλες του µεγάλου, ξύλινου
τραπεζιού των συµβούλων.
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Ο Σόλµορχ πήρε θέση κοντά του. «Το αντιλαµβάνοµαι,» είπε,
ξεφυσώντας. «Όµως απεχθάνοµαι τον πόλεµο, Βένγκριλ· το ξέρεις.»
«Γιαυτό πρέπει να φροντίσουµε τούτος να τελειώσει γρήγορα.
Συµφωνείς;»
«Μακάρι να υπήρχε κάποιος καλύτερος τρόπος…»
Εκείνη τη στιγµή, είδαν έναν υπηρέτη να έρχεται στην αίθουσα του
θρόνου, και να τους ρωτά αν θα ήθελαν να τους φέρει πρωινό.
«Ναι, φέρε µας,» του είπε ο Βένγκριλ, και συνέχισε την κουβέντα
του µε τον Σόλµορχ: «Όµως δεν υπάρχει. ∆ε µπορεί κανείς να βρει
‘καλύτερο τρόπο’ µε τους δαιµονανθρώπους. Πρέπει να διωχθούν
από τα εδάφη µας.»
(Ο υπηρέτης έφυγε, υποκλινόµενος, δίχως κανείς να τον προσέξει.)
«Αλλά έχει χυθεί πολύ αίµα στο Σαραόλν, Βένγκριλ. Μη µε
παρεξηγείς. Φυσικά και δεν είµαι µε τους Μαγκραθµέλιους. Ούτε
τους συµπαθώ καθόλου, όπως γνωρίζεις. Άλλωστε, αυτοί ευθύνονται
για το θάνατο του πατέρα µου… Ωστόσο, τώρα βρίσκονται µέσα στο
Σαραόλν· δε µιλάµε, πλέον, για την καταπολέµηση µιας επιδροµής,
ή έστω και για την απόκρουση µιας εισβολής –οι δαιµονάνθρωποι
έχουν κατακτήσει το Βασίλειό µας.»
Ο Βένγκριλ σταύρωσε τα χέρια µπροστά του, µοιάζοντας
θυµωµένος από τα λόγια του φίλου του. «Και θα το δεχτούµε αυτό;
Ε; Εγώ, Σόλµορχ, θα έπρεπε κανονικά να ήµουν ο πρώτος που θα
ήθελε ν’αποφύγει έναν ακόµα πόλεµο. Μα το Φτερό, έχω δει
πολλούς πολέµους! Έχω σιχαθεί τους πολέµους, όσο κι εσύ. Και
είµαι κουρασµένος από δαύτους. Αλλά τι να κάνω;»
Ο Σόλµορχ καθάρισε το λαιµό του, νιώθοντας λιγάκι αµήχανα. «∆ε
µπορώ να πω ότι έχεις άδικο…»
«Εποµένως, τι περιµένεις;» απαίτησε εκείνος. «Περιµένεις να
συνδιαλλαγείς διπλωµατικά µε τους δαιµονανθρώπους; Πιστεύεις
ότι, αν τους ζητήσεις να φύγουν, θα φύγουν; Ούτε οι Αργκανθικιανοί
δε θα τόκαναν αυτό! Ούτε κανένας δε θα τόκανε, αν είχε τη δύναµη
να κρατήσει τα εδάφη που κατέκτησε.»
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«Βλέπεις, λοιπόν; Έρχεσαι στα λόγια µου: Έχουν τη δύναµη να
κρατήσουν τα εδάφη τους, αλλιώς θα υποχωρούσαν. Άρα, δε θα
είναι εύκολη νίκη. Και δεν έχουµε πολύ στρατό στη διάθεσή µας.»
«Μην ξεχνάς ότι κι αυτοί έχασαν στρατό, µε την αναταραχή στην
πατρίδα τους,» του θύµισε ο Βένγκριλ. «Ο Βασιληάς Καρθαβλέρν
της Νότιας Μάγκραθµελ έφυγε, µαζί µε εκατό χιλιάδες µαχητές,
σύµφωνα µε τις πληροφορίες µου. Και µην ξεχνάς και κάτι άλλο,
φίλε µου: Έχουµε µε το µέρος µας τους Αργκανθικιανούς. Εσύ ο
ίδιος φρόντισες για την Αντιδαιµονιακή Συµµαχία, µα τα
Πνεύµατα!»
«Ναι, αλλά, τώρα, έχω αρχίσει να κάνω σκέψεις γι’αυτό το
ζήτηµα…»
«Τι σκέψεις;» Ο Βένγκριλ πάντα άκουγε σοβαρά τις υποψίες και τις
απόψεις του Σόλµορχ· του είχε µεγάλη εκτίµηση.
«Οι Αργκανθικιανοί ίσως να µας βοηθήσουν να διώξουµε τους
Μαγκραθµέλιους από το Σαραόλν, αλλά ίσως και να ζητήσουν
κάποια ανταµοιβή γι’αυτό.»
Τα µάτια του Βένγκριλ στένεψαν. «Είχες νέα από τη Χόλκραδ και
το Ζάρβηµ; Σου ανέφεραν κάτι ανησυχητικό από το Άργκανθικ;»
«Όχι,» είπε ο Σόλµορχ, καθώς το πρωινό τους στρωνόταν στο
τραπέζι. «Για την ακρίβεια, µου είπαν πως όλα πηγαίνουν πολύ
καλά: οι στρατοί προετοιµάζονται, σύµφωνα µε το σχέδιο.»
«Άρα, σε ποια ανταµοιβή αναφέρεσαι;…»
«Μια ανταµοιβή που, σίγουρα, δε θα είναι πρόθυµοι να µας πουν
από τώρα, Βένγκριλ! Σκέψου ότι ίσως να θέλουν να κρατήσουν
κάποια από τα εδάφη µας, µετά από τον πόλεµο. Τη Χάργκοχ, ας
πούµε, ή την Κάντνοµ· ή τη Σάνβεκ.»
«Έχουµε συνθήκη ειρήνης µαζί τους, έχουµε και συµµαχία τώρα!»
«Κι αυτοί είναι Αργκανθικιανοί,» τόνισε ο Σόλµορχ. «Κι επιπλέον,
είναι πολύ ισχυρότεροι από εµάς, επί του παρόντος. Σωστά;»
«Σωστά, πανάθεµά σε…!» παραδέχτηκε ο Βένγκριλ. «Γιατί µου
βάζεις τούτες τις υποψίες στο µυαλό;» Αναστέναξε.
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«Για να µη µας πιάσει κανείς απροετοίµαστους.» Ο Σόλµορχ γέµισε
µια κούπα µε γάλα και πρόσθεσε µέλι. Ύστερα, ήπιε µια µικρή
γουλιά. «Και µην ξεχνάς και τη ∆ήνκα. Σκοπεύεις να επιτεθείς όσο ο
Πόνκιµ την κρατά;»
Ο Βένγκριλ αναστέναξε, πάλι, καθώς θυµήθηκε τη Βασίλισσά του,
η οποία ήταν αιχµάλωτη του Σφετεριστή και, σύµφωνα µε τις
πληροφορίες του, κρατείτο στη Μάρβαθ.
«Όχι,» αποκρίθηκε. «Μα, επίσης, δεν καταφέραµε, µέχρι στιγµής,
να σκαρφιστούµε ένα στέρεο σχέδιο, για να την πάρουµε απο κεί.
Τώρα, βέβαια, εκείνο που σκέφτοµαι είναι οι Σοφοί του Κύκλου του
Φτερού…»
«Ο πύργος τους βρίσκεται δυτικά της Μάρβαθ, και δε γνωρίζουµε
σε τι κατάσταση είναι.»
«Λες ο Πόνκιµ να τον έχει καταστρέψει;»
«∆ε θα το θεωρούσα απίθανο, αν νόµιζε ότι αποτελούσαν απειλή
γι’αυτόν.»
Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι. «Σόλµορχ, θα το είχαµε µάθει, άµα
είχε συµβεί κάτι τέτοιο.»
«Ίσως και να έχεις δίκιο. Θα στείλεις κάποιον για να µιλήσει µαζί
τους; Αλλά, και πάλι, είσαι σίγουρος ότι µπορούν να σώσουν τη
∆ήνκα; Κι ο Πόνκιµ είναι πολύ ισχυρός µάγος…»
«Οπότε, εµείς τι ελπίδες έχουµε εναντίον του; Χρειαζόµαστε τους
Σοφούς του Κύκλου του Φτερού, ακόµα και για µια άποψη µονάχα.»
«Τότε, στείλε κάποιον αγγελιαφόρο σου. Κι ας ευχηθούµε ότι δε θα
πέσει στα χέρια των Μαγκραθµέλιων που βρίσκονται σ’εκείνες τις
περιοχές.»
«Θέλω να βεβαιωθώ για τούτο,» είπε ο Βένγκριλ. «∆εν έχουµε ούτε
έναν άνθρωπο για χάσιµο, Σόλµορχ. Είµαστε όλοι σηµαντικοί στον
καινούργιο µας πόλεµο.»
«Πώς θα βεβαιωθείς;»
«Εκεί είναι το πρόβληµα.» Ο Βασιληάς πήρε ένα κουλουράκι από
τον δίσκο και το δάγκωσε, σκεπτικός.
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Κι άλλα βήµατα ακούστηκαν να έρχονται από την είσοδο της
αίθουσας του θρόνου. Ο Σόλµορχ και ο Βένγκριλ στράφηκαν προς
τα κει, και είδαν τη Βαρονέσα Τάθβιλ και τον ∆ούκα Σάλβινρ να
µπαίνουν. Ο δεύτερος, ύστερα από τα τελευταία γεγονότα, ήταν
σύµβουλος δικαιοσύνης του Βασιλείου, γιατί δεν υπήρχε κάποιος
καταλληλότερος για να αναλάβει την εν λόγω θέση –κι ακόµα και αν
υπήρχε, κανείς δεν είχε το χρόνο για να τον βρει, τούτη την
ταραγµένη περίοδο.
Η Βαρονέσα και ο ∆ούκας πλησίασαν το τραπέζι, καληµερίζοντας
το Βασιληά και τον ευγενή του Οίκου των Έχµελθ. Η Τάθβιλ
έσκυψε και φίλησε στο µάγουλο τον τελευταίο, προτού πάρει θέση
δίπλα του.
«Μιλούσαµε για τη ∆ήνκα,» είπε ο Βένγκριλ.
«Και τι λέγατε, αδελφέ;» ρώτησα ο Σάλβινρ, ενώ καθόταν.
«Ότι δεν έχουµε ακόµα εκπονήσει κάποιο στέρεο σχέδιο, για να την
πάρουµε από τη Μάρβαθ. Και σκεφτόµασταν να ζητήσουµε τη
βοήθεια των Σοφών του Κύκλου του Φτερού. Όµως υπάρχει το εξής
πρόβληµα: αυτά τα µέρη ελέγχονται από τους Μαγκραθµέλιους.»
«Τούτο δε σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να δοκιµάσουµε να
στείλουµε κάποιον εκεί,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ.
«Όπως είπα, όµως, και στον Σόλµορχ, δεν έχουµε ούτε έναν
άνθρωπο για χάσιµο,» τόνισε ο Βένγκριλ. «Θέλω να είµαι βέβαιος
ότι ο αγγελιαφόρος θα φτάσει στον Πύργο. ∆ε θέλω να τον περιµένω
και ν’αναρωτιέµαι αν έφτασε, ενώ οι Μαγκραθµέλιοι τον έχουν ήδη
σκοτώσει!»
«Ξέρεις εγώ τι πιστεύω ότι λείπει, γενικά, από τη νέα… οργάνωση
του Βασιλείου;» είπε ο Σάλβινρ, γεµίζοντας κι αυτός µια κούπα µε
γάλα.
«Τι;»
«Ένα δίκτυο κατασκόπων. Το έχουµε παραµελήσει τελείως, ενώ
είµαι σίγουρος πως ο Πόνκιµ δεν το έχει παραµελήσει καθόλου.»
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«Ίσως να έχεις δίκιο,» παραδέχτηκε ο Βένγκριλ, παίρνοντας άλλο
ένα κουλουράκι από το δίσκο και δαγκώνοντάς το. «Αλλά πού θα
βρω κατασκόπους, έτσι όπως είµαστε;»
«Στο Άργκανθικ,» πετάχτηκε η Τάθβιλ.
Οι τρεις άντρες στράφηκαν για να την κοιτάξουν.
Σιγή έπεσε για λίγο.
Ύστερα, ο Σόλµορχ συνοφρυώθηκε, ενώ, συγχρόνως, ένα στραβό
µειδίαµα παρουσιαζόταν στο πρόσωπό του. «Τούτη ίσως να µην
είναι και τόσο άσχηµη ιδέα…»
«Φυσικά και δεν είναι!» είπε η Τάθβιλ. «Πού άλλου µπορείς να
βρεις τους καλύτερους κατασκόπους, αν όχι στο Άργκανθικ;»
«Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι καλύτεροι στη δουλειά τους απ’ό,τι
ένας Σαραολνιανός κατάσκοπος, Βαρονέσα,» διαφώνησε ο
Βένγκριλ.
«Όµως οι Αργκανθικιανοί έχουν τη δολοπλοκία στο αίµα τους,»
τόνισε ο Σάλβινρ. «Κι εξάλλου, δεν έχουµε από πού άλλου να
ζητήσουµε κατασκόπους. Τώρα, λοιπόν, µε την Αντιδαιµονιακή
Συµµαχία είναι ευκαιρία να τους επιστρατεύσουµε από τη γείτονα
χώρα.»
«Θα µπορούσαµε να τους ζητήσουµε κι απ’το Βασίλειο του
Ωκεανού…» είπε ο Βένγκριλ, σκεπτόµενος ότι η Βασίλισσα Αάνθα
δε θα του το αρνιόταν. Και τούτη η σκέψη έφερε στο µυαλό του µια
άλλη: πόσο καιρό είχε, πάλι, να τη συναντήσει, καθότι κι εκείνη είχε
προβλήµατα στη χώρα της. Πάντα κάτι µας χωρίζει, Αάνθα…
Αναρωτιέµαι αν ποτέ– Έδιωξε βίαια αυτό το συλλογισµό απ’το νου
του, στρέφοντας όλη του την προσοχή στην παρούσα συζήτηση.
«Βένγκριλ, το Βασίλειο του Ωκεανού έχει να προσφέρει πολύ καλό
ναυτικό, καθώς και στρατό –αν και οι πολεµιστές του δεν
ειδικεύονται στις µάχες ξηράς παρά στις µάχες θαλάσσης–, όµως δεν
έχει να προσφέρει καλούς κατασκόπους,» είπε ο Σόλµορχ.
«Ωστόσο, οι Ωκεάνιοι γνωρίζουµε ότι είναι έµπιστοι άνθρωποι, ενώ
οι Αργκανθικιανοί ύπουλοι και ραδιούργοι,» αντιγύρισε ο Βασιληάς.
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«Εσύ ο ίδιος δε µου εξέφρασες, πριν από λίγο, τις υποψίες σου για
τη φάρα τους; ∆ε µου είπες ότι ίσως να θελήσουν να κρατήσουν
ορισµένα από τα εδάφη µας, µετά από τον πόλεµο;»
«Ναι, και συνεχίζω να έχω αυτή την υποψία. Αλλά εσύ δε θα
προσλάβεις κατασκόπους άλλων Αργκανθικιανών αρχόντων· θα
προσλάβεις µισθοφόρους, οι οποίοι, αν πληρώνονται καλά, δε θα
έχουν λόγο να σε προδώσουν. Οι Αργκανθικιανοί δεν είναι
πατριώτες, εκτός από όταν απειλούνται µαζικά.»
«Όπως τώρα, µε τους Μαγκραθµέλιους,» είπε ο Βένγκριλ.
«Και, βοηθώντας εµάς, καταπολεµούν αυτούς, σωστά;»
Ο µονάρχης κατένευσε, αν και είχε τις αµφιβολίες του για το όλο
ζήτηµα. Κατάσκοποι από το Άργκανθικ… Μα τα Πνεύµατα, τι άλλο
θα κάνουµε, ώσπου να τελειώσει τούτος ο τρισκατάρατος πόλεµος;
«Ποιος, λοιπόν, θα φροντίσει για την εύρεση των κατασκόπων που
θέλουµε;» ρώτησε.
«Θα στείλουµε µήνυµα στον Ζάρβηµ,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ.
«Κι εκείνος θα µπορέσει να βρει τους κατασκόπους…;» Η
αµφισβήτηση ήταν έκδηλη στη φωνή του Βένγκριλ.
«Μην υποτιµάτε τον πατέρα µου, Μεγαλειότατε,» είπε η Τάθβιλ,
υποµειδιώντας.
«Καλά λέει,» συµφώνησε ο Σάλβινρ, γνέφοντας καταφατικά. «Ο
Άρχων Ζάρβηµ είναι από τους ανθρώπους που κρύβουν περισσότερα
απ’ό,τι δείχνουν… πολύ, πολύ περισσότερα.»
«Εντάξει, λοιπόν,» είπε ο Βένγκριλ, σταυρώνοντας τα χέρια
µπροστά του. «Ας το επιχειρήσουµε. Αν και δε νοµίζω ότι αυτό θα
αποτελέσει λύση στο πρόβληµα της ∆ήνκα. Αφήστε που θα χαθεί
πολύτιµος χρόνος…»
Ο Σάλβινρ κοίταξε ερευνητικά τον αδελφό του. Είναι µπερδεµένος,
συλλογίστηκε. Τόσο µπερδεµένος όσο ήµουν κι εγώ, κατά τη διάρκεια
της πολιορκίας της Χάργκοχ. Θυµόταν πολύ καθαρά πως ήταν
διστακτικός να πάρει αποφάσεις για την πόλη του, επειδή ήξερε ότι
ήταν το τελευταίο προπύργιο των Σαραολνιανών εναντίον των
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στρατιών της Μάγκραθµελ, κι ότι αν κι αυτό έπεφτε, τότε οι
δαιµονάνθρωποι και ο Σφετεριστής θα είχαν το Βασίλειο υπό την
κυριαρχία τους. Πράγµα που, τελικά, συνέβη, όταν η Χάργκοχ
έπεσε… Ελπίζω, τουλάχιστον, ο Βένγκριλ να τα καταφέρει καλύτερα
από µένα. Ή, µάλλον, σίγουρα, θα τα καταφέρει καλύτερα από µένα.
Πάντα ήταν άριστος στα θέµατα πολέµου και στρατηγικής. Ο
Πόνκιµ µονάχα µε έναν τρόπο µπορούσε να τον νικήσει: µε
µηχανορραφίες και υποχθόνιες κινήσεις· κι έτσι τον νίκησε! Όµως,
τώρα, ήταν η σειρά του Βένγκριλ ν’αντεπιτεθεί, όπως εκείνος ήξερε.
Ο Σάλβινρ τον εµπιστευόταν.
«Θέλεις, τελικά, να στείλουµε το µήνυµα στον Ζάρβηµ, ή όχι;»
ρώτησε ο Σόλµορχ τον Βένγκριλ, παρατηρώντας κι εκείνος πόσο
µπερδεµένος ήταν ο φίλος του.
«Ναι, αυτό κανονίστηκε,» κατένευσε ο Βασιληάς· «στείλτε µήνυµα
στον Ζάρβηµ, να φροντίσει για το ζήτηµα, όσο καλύτερα µπορεί.
Αλλά εκείνο που λέω εγώ είναι ότι τούτο θα πάρει χρόνο· και ο
χρόνος µας είναι πολύτιµος. Συµφέρει να κινούµαστε, όχι να
χασοµεράµε. Άρα, πρέπει να πάει κάποιος αγγελιαφόρος στον Πύργο
του Φτερού· και άρα, πρέπει να εκπονήσουµε ένα σχέδιο για την
ασφάλειά του.»
«∆ε µπορεί να εκπονηθεί τέτοιο σχέδιο, χωρίς την παρουσία
κατασκόπων,» είπε ο Σάλβινρ. «Ας περιµένουµε.»
«Όχι,» διαφώνησε ο Βένγκριλ. «∆ε µπορούµε να περιµένουµε.
Έτσι, δίνουµε χρόνο στον Πόνκιµ για ανασυγκρότηση.»
«Και στον εαυτό µας, επίσης.»
«∆εν είναι το ίδιο. Εδώ µιλάµε για µια απλή κίνηση, όχι για καµια
εκστρατεία. Αρχίζω, λοιπόν, και σκέφτοµαι τους Εκδικητές. Τι λέτε;
θα είναι αυτοί πρόθυµοι να κάνουν κάποια ανιχνευτική αποστολή για
εµάς, πέρα από τα σύνορα του νέου µας Βασιλείου;»
«Πιθανώς ναι,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ. «Όµως θέλουµε εµείς να
τους αφήσουµε να το επιχειρήσουν;»
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«Οι Εκδικητές µπορούν να αποφύγουν τυχόν περιπολίες
Μαγκραθµέλιων,» εξήγησε ο Βένγκριλ. «Έχουν βρει διάφορες
µεθόδους αντιµετώπισης των τεχνολογικών τους ανιχνευτών.
Μεθόδους που τους ήταν απαραίτητες για να επιβιώσουν, προτού
έρθουν οι Νότιοι και το φουσάτο του Άλβαρ στην Όρφαλχ.»
«Ας τους στείλουµε,» είπε ο Σόλµορχ. «Και βλέπουµε πώς θα τα
πάνε…»
«Το πρόβληµά µου είναι ότι δε θέλω να ‘δούµε πώς θα τα πάνε’,»
αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Γιαυτο κιόλας αποφάσισα να
χρησιµοποιήσω τους Εκδικητές: επειδή δεν έχουµε ανθρώπους για
χάσιµο, και επειδή πιστεύω ότι ξέρουν τη δουλειά τους και δε θα
αποτελέσουν εύκολο θήραµα για τους Μαγκραθµέλιους.»
«Εύκολο θήραµα, αναµφισβήτητα, δε θ’αποτελέσουν, όµως παντού
και πάντα υπάρχει µια πιθανότητα αποτυχίας.»
«Το δίχως άλλο,» παραδέχτηκε ο Βασιληάς. «Απλά, θέλω να είναι
όσο το δυνατόν µικρότερη.»
«Πράγµα απόλυτα κατανοητό,» είπε ο Σάλβινρ· και σκέφτηκε: Ο
αδελφός µου είναι κουρασµένος, πολύ κουρασµένος, απ’όσα έχουν
συµβεί. Αποζητά, απεγνωσµένα, ένα γρήγορο και σίγουρο τέλος.
Πρόσεχε, όµως, Βένγκριλ, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια για
στραβοπατήµατα…
*
Μέχρι την άνοδο του µικρού ήλιου, Βάνσπαρχ, είχαν συγκεντρωθεί
κι άλλοι σύµβουλοι του Βένγκριλ στη βασιλική αίθουσα της
Όρφαλχ: ο Άρχοντας Φερχ, ∆ούκας της Όρφαλχ και τώρα
σύµβουλος της πολιτείας του Βασιλείου· η Αρχόντισσα Τουάθα,
δικαιωµατική ∆ούκισσα της Κάντνοµ, που επί του παρόντος
βρισκόταν στα δαιµονοκατακτηµένα εδάφη, και νέα σύµβουλος
οικονοµικών· και η Πριγκίπισσα Έρµελ, θυγατέρα του Βασιληά
Βένγκριλ.
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Η Βαρονέσα Τάθβιλ είχε ήδη γράψει το µήνυµα που θα έστελναν
στον πατέρα της, στο Άργκανθικ, και τώρα όλοι τους κουβέντιαζαν
σχετικά µε τα ζητήµατα που τους απασχολούσαν: το δίκτυο
κατασκόπων, την ανιχνευτική αποστολή των Εκδικητών προς τον
Πύργο του Φτερού, και τη διάσωση της Βασίλισσας ∆ήνκα.
«∆εν το πιστεύω ότι αποφασίσατε να προσλάβετε Αργκανθικιανούς
κατασκόπους,» είπε η ∆ούκισσα Τουάθα, κουνώντας το κεφάλι. «∆ε
θα τους θεωρούσα και τόσο έµπιστους, Μεγαλειότατε…»
«Ούτε κι εγώ τους θεωρώ,» τη διαβεβαίωσε ο Βένγκριλ. «Ωστόσο,
είναι καλοί σ’αυτή τη δουλειά. Κι επιπλέον, δεν έχουµε πού αλλού
να αποτανθούµε επί του παρόντος. Τα δικά µας… αποθέµατα σε
κατασκόπους δε γνωρίζουµε καν σε τι κατάσταση βρίσκονται –αλλά,
µάλλον, δεν είναι καλή.»
«Και πιστεύετε ότι οι Αργκανθικιανοί κατάσκοποι θα καταφέρουν
να σώσουν τη Βασίλισσα;» έθεσε το ερώτηµα ο Φερχ. «Μονάχα
ένας τρόπος υπάρχει για να γίνει τούτο, όπως τα βλέπω εγώ τα
πράγµατα, τουλάχιστον. Ή, µάλλον, δύο τρόποι.»
«Πες µας,» τον παρότρυνε ο Σάλβινρ, ακουµπώντας τους αγκώνες
του επάνω στο τραπέζι και στρέφοντας όλη του την προσοχή στον
Φερχ.
«Ή πρέπει κάποιος άνθρωπός µας να διεισδύσει στις τάξεις των
δαιµονόφιλων υποτακτικών του Σφετεριστή, ή πρέπει να
δωροδοκήσουµε έναν από αυτούς, ώστε να ενεργεί ως ‘άνθρωπος
µας’.»
«Και τα δύο δύσκολα, και τα δύο επικίνδυνα,» είπε ο Βένγκριλ.
«Ωστόσο, ίσως να επιτύχουν. Το δεύτερο οφείλω να πω, Άρχοντά
µου, ότι µου µοιάζει ελαφρώς ευκολότερο. Αφού κάποιος είναι
πρόθυµος να πουλήσει την πατρίδα του, για ν’αποκτήσει
περισσότερη δύναµη, αναµφίβολα θα είναι πρόθυµος να
ξαναπουλήσει τους νέους του συµµάχους, για ν’αποκτήσει χρήµατα.»
«Υπάρχει, όµως, και ένα πρόβληµα εδώ,» τόνισε η ∆ούκισσα
Τουάθα,
µιλώντας
ως
σύµβουλος
οικονοµικών:
«Το
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θησαυροφυλάκιό
µας
βρίσκεται
σε
αθλία
κατάσταση,
Μεγαλειότατε.»
«Πάντα κάποιο εµπόδιο παρουσιάζεται…» υποτονθόρυσε ο
Βένγκριλ, εκνευρισµένος. «Ωστόσο, πρέπει να πολεµήσουµε τους
Μαγκραθµέλιους όσο η κατάσταση στην πατρίδα τους συνεχίζει να
είναι έκρυθµη. Αλλιώς, θα ανασυγκροτηθούν, και θα έχουµε να
αντιµετωπίσουµε µεγαλύτερες δυνάµεις.»
«Συµφωνώ,» ένευσε ο Σάλβινρ. Αλλά, προτού προλάβει να
προσθέσει τίποτ’άλλο, ένας στρατιώτης µπήκε, βιαστικά, στην
αίθουσα του θρόνου, και όλοι στράφηκαν να τον κοιτάξουν.
«Βασιληά µου,» είπε ο άντρας, υποκλινόµενος. «Μια οµάδα
τεσσάρων Μαγκραθµέλιων βρίσκεται στη βόρεια πύλη της πόλης.
∆ηλώνουν πως είναι πρέσβεις του Σφετεριστή, και ζητούν
πρόσβαση.»
Οι άρχοντες του Σαραόλν κοιτάχτηκαν αναµεταξύ τους. Και η ίδια
σκέψη πέρασε από το µυαλό όλων:
Κόλπο του Πόνκιµ;
*
Η πρεσβεία αποτελείτο από τρεις Μαγκραθµέλιους και µία
Μαγκραθµέλια. Όλοι τους καβαλούσαν άλογα, από τα οποία τώρα
είχαν κατεβεί, και περίµεναν ήρεµα µπροστά από τη βόρεια πύλη της
Όρφαλχ, όπου Σαραολνιανοί µαχητές τούς απαγόρευαν την
πρόσβαση, έχοντας σχηµατίσει ένα φράγµα από ασπίδες και δόρατα.
Ο αρχηγός της πρεσβείας ονοµαζόταν Αντερσάγκθορ. Ήταν ένας
ψηλόλιγνος Μαγκραθµέλιος µε µακριά, µπλε-µοβ-πορφυρά µαλλιά,
τα οποία δένονταν σε αλογοουρά πίσω από το κεφάλι του, αλλά ήταν
αρκετά πλούσια ώστε να κρύβουν τα ελαφρώς µυτερά αφτιά του. Τα
γαλανοπόρφυρα µάτια του κοιτούσαν εξεταστικά τους ανθρώπινους
στρατιώτες εµπρός του· και δεν είχαν ξεφύγει από την προσοχή του
και οι βαλλιστές επάνω στις οροφές των τριγυρινών σπιτιών:
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µπορούσε να διακρίνει ότι τουλάχιστον δύο βέλη θα τον
διαπερνούσαν, έτσι και έκανε κάποια… άκοµψη κίνηση.
Ανόητοι άνθρωποι! σκέφτηκε. ∆εν ξέρουν πότε πρέπει να φοβηθούν
και πότε να µιλήσουν. Και έφτιαξε, µε µια ευγενική κίνηση, το γιακά
του αργυρόλευκού του πουκαµίσου, πάνω απ’το οποίο έπεφτε ένα
ελαφρύ, µαύρο γιλέκο. Το παντελόνι του Αντερσάγκθορ ήταν,
επίσης, µαύρο, καθώς και οι µπότες του. Από τους ώµους του
κρεµόταν µια ανοιξιάτικη, ταξιδιωτική κάπα, πράσινου χρώµατος.
Φανερά όπλα δεν κουβαλούσε.
Η ζέστη ενοχλούσε τον Μαγκραθµέλιο. Ακόµα Άνοιξη ήταν αλλά,
παρ’όλ’αυτά, νόµιζες ότι είχε µπει το Καλοκαίρι από τώρα! Στη
Μάγκραθµελ τα πράγµατα, σίγουρα, θα ήταν πολύ καλύτερα, πολύ
πιο δροσερά. Μακάρι να πήγαιναν όλα καλά και µε τον πόλεµο
εναντίον των καταραµένων ανθρώπινων δούλων, των ονοµαζόµενων
Βολχερθιανών, που, αµέσως µόλις οι δαίµονες εγκατέλειψαν τις
πατρίδες τους, άδραξαν την ευκαιρία για να επιτεθούν.
Κανονικά, δε θα έπρεπε να είχαν καταφέρει να υπερνικήσουν την
άµυνά µας. Όλη τούτη η κατάσταση θυµίζει… ατύχηµα. Ήταν σκλάβοι!
∆εν ήταν εκπαιδευµένοι για τέτοια. Και ποτέ µπορεί να µην έρχονταν
αυτές οι οδύνες στο λαό µας, αν δεν ήταν ο Καρθαβλέρν. Εκείνος
έσπασε το Βασίλειο σε δύο κοµµάτια –κι ευτυχώς που εκείνος
αποφάσισε να επιστρέψει στη Μάγκραθµελ, για να βάλει τα πράγµατα
σε µια σειρά: να βάλει τους επαναστατηµένους ανθρώπους στη θέση
τους και να ξαναπάρει πίσω την πρωτεύουσά του.
Ο Αντερσάγκθορ ήλπιζε να µην είχαν συµβεί τα ίδια και στην
Τάγκβαρ, την ένδοξη πρωτεύουσα της Βόρειας Μάγκραθµελ –και
πραγµατική πρωτεύουσα της Μάγκραθµελ, γενικά!
Φυσικά, ο Αντερσάγκθορ ήταν Βόρειος Μαγκραθµέλιος, και το
θεωρούσε µεγάλη του τιµή τούτο. ∆εν ήταν εκείνος από τους
άστατους Νότιους, που είχαν ακολουθήσει τον Καρθαβλέρν, όταν ο
εν λόγω Βασιληάς διαίρεσε το Βασίλειο, µετά από την εξέγερση των
ανθρώπων που αποκαλούσαν τους εαυτούς τους Βολχερθιανούς.
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Πώς τόλµησε να το κάνει αυτό! Και τι ανόητοι που ήταν οι λόγοι
του…
Αλλά, τώρα, αυτά δεν ήταν επί του παρόντος. Ο Ύψιστος Άρχων
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν είχε προστάξει Βόρειοι και Νότιοι να ενωθούν,
και η Βόρεια Γη θα γινόταν ολάκερη δική τους –όλος ο Άρµπεναρκ,
στο τέλος, θα ανήκε στους δικαιωµατικούς του αφέντες. Βέβαια, ο
Ύψιστος είχε χαθεί, µε παράξενο τρόπο, και µονάχα ο Εκλεκτός του,
ο Πόνκιµ –ένας αλλόκοτος άνθρωπος, και πανίσχυρος στη µαγεία–,
παρέµενε για να τους καθοδηγήσει. Αυτός είχε, τώρα, προστάξει να
σταλεί τούτη η πρεσβεία στην Όρφαλχ, και είχε επιµείνει να
αποτελείται και από Νότιους Μαγκραθµέλιους και από Βόρειους.
Πρέπει να είµαστε ενωµένοι, αν είναι να υπερνικήσουµε τους
ανθρώπους και να κρατήσουµε το Σαραόλν.
Ασφαλώς, ο Εκλεκτός είχε και κάτι αλλόκοτες ιδέες… Είχε
διατάξει πως οι δαίµονες έπρεπε να φέρονται ισότιµα σε όσους
ανθρώπους έρχονταν οικειοθελώς µε το µέρος τους, και να µην τους
κρατούν δούλους. Είχε, µάλιστα, θεσπίσει και νόµους επάνω σ’αυτό
το θέµα! Και το ακόµα πιο παράξενο ήταν πως ο Αντερσάγκθορ είχε
δει µερικούς Μαγκραθµέλιους να πιάνουν φιλίες µε τους ανθρώπους
–αυτούς τους ανθρώπους που οι οµοειδείς τους αποκαλούσαν
«δαιµονόφιλους».
Αλλά πότε θα τους άφηναν να περάσουν, οι καταραµένοι
επαναστάτες του Σαραόλν; Τόση ώρα και κανένας τους δεν είχε
εµφανιστεί! Μήτε ο Βασιληάς Βένγκριλ, µήτε κάποιος εκπρόσωπός
του.
Ο Αντερσάγκθορ άρχιζε να χάνει την ψυχραιµία του.
Η Μαγκραθµέλια πλάι του το παρατήρησε τούτο, και µειδίασε
αχνά. Καθόλου καλό αυτοέλεγχο δεν έχει, σκέφτηκε, βλέποντάς τον
πώς έφτιαχνε το πουκάµισό του κάθε λίγο και λιγάκι, και πώς
κοιτούσε τους βαλλιστές που τους σηµάδευαν. Κι εκείνη τους είχε
προσέξει, αλλά δεν έκανε έτσι! Στο κάτω-κάτω, αναµενόµενο ήταν
κάτι τέτοιο από τους ανθρώπους…
18
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Το όνοµα της δαιµόνισσας ήταν Σιλιµάνθρα, και βρισκόταν στην
πρεσβεία ως… βοηθητικό µέλος. Ανήκε στη Μαύρη Αυγή, µια
βόρεια οργάνωση, αποτελούµενη κυρίως από Μαγκραθµέλιες
φόνισσες, εξειδικευµένες στη δουλειά τους. Ο Εκλεκτός Πόνκιµ δεν
της είχε εξακριβώσει την αποστολή της, ούτε η Πριγκίπισσα
Εδρισία. Το µόνο που της είχαν πει ήταν «Να βρίσκεσαι σε
επιφυλακή, και να προσέχεις τους υπόλοιπους από κακοτοπιές».
Αλλά ο κύριος σκοπός της Μαύρης Αυγής ήταν οι δολοφονίες, όχι να
«προσέχει τους υπόλοιπους από κακοτοπιές». Έτσι, και η
Σιλιµάνθρα είχε αρχίσει να χάνει την υποµονή της (όχι µε τους
Σαραολνιανούς ανθρώπους, που αργούσαν να εµφανιστούν, αλλά µε
τα άλλα µέλη της πρεσβείας και µ’ετούτη την ανόητη αποστολή), µα
δεν το έδειχνε στο ελάχιστο.
Ο Αντερσάγκθορ απορούσε µ’αυτή την ηρεµία που επιδείκνυε η
Σιλιµάνθρα πλάι του, και αναρωτιόταν αν έβλεπε τίποτα που εκείνος
δε µπορούσε να δει. Μήπως φαινόταν κάτι στα µπαλκόνια του
παλατιού, το οποίο ξεπρόβαλε πάνω από τα χτίρια της πόλης; Ο
πρέσβης προσπάθησε να κοιτάξει, µα δεν εντόπισε τίποτα, περά από
αρκετούς ανθρώπινους φρουρούς, φυσικά. Έτσι, περίµενε, όσο πιο
υποµονετικά µπορούσε.
Οι ασπιδοφόροι µπροστά από την πρεσβεία των Μαγκραθµέλιων
δεν άργησαν να παραµερίσουν, διαµορφώνοντας έναν δρόµο για
τους άρχοντές τους, οι οποίοι πλησίαζαν, βαδίζοντας επάνω στον
πλακόστρωτο δρόµο, µε τη συνοδεία πάνοπλων πολεµιστών.
Ο Βένγκριλ, ο Σόλµορχ, η Τάθβιλ, ο Φερχ, και η Έρµελ ατένισαν
τους δαιµονανθρώπους αντίκρυ τους, καθώς οι συγκεντρωµένοι
στρατιώτες ανοίγονταν εµπρός τους, κατεβάζοντας τα υψωµένα τους
δόρατα. Ο Σάλβινρ και η Τουάθα είχαν µείνει πίσω, γιατί ο
Βασιληάς τους είπε: «Έστω ότι εγώ πεθάνω, µετά ποιος θα διοικήσει
εδώ;» Ωστόσο, δεν άκουσε κουβέντα σχετικά µε το να πάει κάποιος
άλλος στη θέση του. Την κόρη του ήθελε, επίσης, να την αφήσει
πίσω, «για να µην τη χάσει, όπως τη µητέρα της», όµως η Έρµελ
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έκανε φασαρία, ισχυριζόµενη ότι, ύστερα από τόσα που είχε
περάσει, τέσσερις δαιµονάνθρωποι δε θα ήταν το τέλος της. Ο
Βένγκριλ είδε και απόειδε και συµφώνησε µαζί της, παρατηρώντας
πως δεν υπήρχε τρόπος να της αλλάξει κεφάλι, και πως η ώρα
περνούσε και δεν µπορούσαν να έχουν τους πρέσβεις εκεί έξω, να
περιµένουν ολόκληρη την ηµέρα –ό,τι ήταν να γίνει, ας γινόταν, στο
κάτω-κάτω!
Τώρα, τους αντίκριζε, στεκόµενος στα πέντε µέτρα απόσταση
απ’αυτούς. Στο κεφάλι του βρισκόταν η ατσαλένια του κορόνα µε το
έµβληµα του Σαραόλν.
«Σας ακούω, δαιµονάνθρωποι,» δήλωσε. «Γιατί σας έστειλε ο
Αφέντης σας;»
Ο Αντερσάγκθορ στράβωσε τη µούρη του, ακούγοντας τούτα τα
λόγια, και είπε, διπλωµατικά, όπως τον είχαν συµβουλέψει: «Είστε ο
Άρχων Βένγκριλ, των ανθρώπων;» Το τελευταίο που πρόσθεσε δεν
ήταν σύµφωνα µε τις οδηγίες του.
«Ναι.»
«Ονοµάζοµαι Αντερσάγκθορ, και έρχοµαι εδώ ως πρέσβης του
Βασιληά Πόνκιµ. Επίσης ως πρέσβεις έρχονται οι κύριοι
Νοτµέλγκθορ και Ηβάντγκορ, καθώς και η κυρία Σιλιµάνθρα.»
«Και τι έχετε να µας πείτε;» ρώτησε ο Σόλµορχ, παρατηρώντας
προσεκτικά τους δαιµονανθρώπους. ∆ε µου µοιάζει µε παγίδα,
συλλογίστηκε. Κατ’αρχήν, δεν είναι οπλισµένοι… Αλλά, µάλλον, αν
ήταν οπλισµένοι δε θα έπρεπε ν’ανησυχώ. Τώρα, ίσως απλά να
κρύβουν τα όπλα επάνω τους. Πιο επικίνδυνο.
«∆εν έχουµε κάτι συγκεκριµένο να σας πούµε, κύριε….»
«Σόλµορχ.»
«…Κύριε Σόλµορχ. Βρισκόµαστε εδώ ως πρεσβεία από τον
Βασιληά Πόνκιµ.»
«∆ηλαδή, ήρθατε για να µείνετε;» είπε ο Σόλµορχ.
«Ναι.»
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«Αυτό είναι γελοίο, δαιµονάνθρωπε!» µούγκρισε ο Βένγκριλ.
«Γιατί να µη σας σκοτώσουµε όλους, τώρα; Θα έχουµε τέσσερις
λιγότερους από σας ν’αντιµετωπίσουµε στον πόλεµο!»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν είδε τους Μαγκραθµέλιους να
τσιτώνονται, αναστατωµένοι. Μονάχα η δαιµονογυναίκα παρέµεινε
ήρεµη· περίεργο τούτο… Πάντως, αν έχουν κάποιο κόλπο κατά νου,
µάλλον, τώρα θα σκεφτούν ότι είναι η κατάλληλη στιγµή για να το
ενεργοποιήσουν, πριν τους σκοτώσουµε.
Για να δούµε…
«Ερχόµαστε ειρηνικά ενώπιόν σας, άνθρωπε, και θα µας
επιτεθείτε;» σφύριξε ο Αντερσάγκθορ. «Ούτε ανάµεσα στο είδος σας
δεν συνηθίζονται τούτα…»
∆εν πρόκειται για κόλπο, εποµένως.
«Ο Βασιληάς Πόνκιµ επιθυµεί να βρισκόµαστε στην Όρφαλχ ως…
σύνδεσµος επικοινωνίας ανάµεσα σε σας και εκείνον,» συνέχισε ο
Μαγκραθµέλιος. «Σας διαβεβαιώνουµε πως δεν έχουµε άλλους
σκοπούς από τούτον. ∆εν είµαστε κατάσκοποι,» τόνισε.
Λες και ήξερε τι σκεφτόµουν! συλλογίστηκε ο Βένγκριλ. Γιατί,
φυσικά, αν οι δαιµονάνθρωποι δε βρίσκονταν εδώ ως φονιάδες, ο
επόµενος λογικός συνειρµός ήταν ότι βρίσκονταν εδώ ως
κατάσκοποι.
«Ο Εκλεκτός δεν έχει ανάγκη από κατασκόπους,» πρόσθεσε ο
πρέσβης.
Ο Βένγκριλ θυµήθηκε ότι ο Πόνκιµ µπορούσε να τους
παρακολουθεί όλους µέσω του µαγικού του καθρέφτη. Όµως:
πόσους µπορούσε να παρακολουθεί ταυτόχρονα, και για πόσο; –ήταν
δυνατόν όλη την ηµέρα να βρίσκεται µπροστά από κείνο το
καταραµένο κάτοπτρο; Μάλλον, όχι. Άρα, ο Μαγκραθµέλιος,
αναµφίβολα, προσπαθούσε να ισχυροποιήσει τη θέση του.
Και, βλέποντας ότι οι «άνθρωποι» δεν του αποκρίνονταν θετικά ή
αρνητικά, συνέχισε: «Αν µας σκοτώσετε, τούτο θα διακόψει
αυτοµάτως κάθε σας δυνατή επικοινωνία µε τον Βασιληά Πόνκιµ…»
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Υπήρχε µια συγκαλυµµένη απειλή κάπου µέσα στα λόγια του –όλοι
οι Σαραολνιανοί το καταλάβαιναν.
Ο Σόλµορχ τεντώθηκε προς τον Βένγκριλ και ψιθύρισε στο δεξί
του αφτί: «Ας τους αφήσουµε να περάσουν. Μπορεί να µας φανούν
χρήσιµοι.»
Πιθανώς, σκέφτηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν. Πιθανώς. Και,
αµέσως, πέρασε από το νου του ότι θα µπορούσε να τους δίνει
λανθασµένες πληροφορίες, για να τις µεταφέρουν στον Αφέντη τους.
Επίσης, καλό θα ήταν να αφήσουν τον Πόνκιµ να νοµίζει πως ήταν
πρόθυµοι για διάλογο, πως είχαν ξεχάσει τον πόλεµο για λίγο –τούτο
θα τον έκανε πιο απρόσεκτο, κι έτσι θα τον χτυπούσαν όταν δε θα το
περίµενε. Επιπλέον, ίσως, µέσω τούτων των δαιµονανθρώπων, να
καταφέρω να πάρω σηµαντικές πληροφορίες, σχετικά µε τη ∆ήνκα…
«Εντάξει,» είπε στους πρέσβεις. «Μπορείτε να µείνετε στο παλάτι
της Όρφαλχ, δοκιµαστικά· γιατί, µη γελιέστε, κανείς εδώ πέρα δε σας
εµπιστεύεται.»
«Το αντιλαµβανόµαστε τούτο, Άρχοντά µου,» ένευσε, ευγενικά, ο
Αντερσάγκθορ.
«Και κάτι ακόµα, δαιµονάνθρωπε,» τόνισε ο Βένγκριλ: «Εδώ είµαι
Βασιληάς· θα µ’αποκαλείς, εποµένως, ανάλογα, αν αγαπάς τη ζωή
σου.»
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Κεφάλαιο ∆εύτερο
Οι Μεγάλοι Πόλεµοι των Θεών, που τερµατίστηκαν µε το τέλος της
Πρώιµης Εποχής και την αρχή της Πρώτης Εποχής του κόσµου µας,
άφησαν πίσω τους σηµάδια. Ένα από αυτά ήταν ο λαός των
δαιµονανθρώπων: ανόσια γεννήµατα, προερχόµενα από διασταυρώσεις
διεφθαρµένων από το Σκότος δαιµόνων και ανθρώπινων γυναικών. Το
µοναδικό πράγµα στο νου τους ήταν το αίµα της ανθρωπότητας.
Καταδίωκαν ταξιδιώτες µέσα στη νύχτα, σαν κυνηγόσκυλα, για να τους
σκοτώσουν και να τους αποµυζήσουν τη ζωή, ώστε να γίνουν οι ίδιοι
πανίσχυρα θηρία. Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής είχαν βρει πολλά
ονόµατα γι’αυτούς: τους αποκαλούσαν «δαιµόνια», «παγανά»,
«τελώνια», «βρικόλακες», και άλλα. Τους φοβόνταν, κι αποφάσισαν πως
οι δαιµονάνθρωποι έπρεπε να εξαφανιστούν από το πρόσωπο του
Άρµπεναρκ. Τότε ήταν που άρχισαν εκείνοι να τους καταδιώκουν, να τους
δένουν σε πασσάλους και να τους καίνε, να τους παλουκώνουν ή να τους
σταυρώνουν.
—Η Μεγάλη Ιστορία του Άρµπεναρκ

δηγήστε τους σε ένα δωµάτιο, και τους τέσσερις,» πρόσταξε
ο Βασιληάς Βένγκριλ τους υπηρέτες του παλατιού· γιατί
ήθελε να έχει τους δαιµονανθρώπους υπό παρακολούθηση,
και να ξέρει ποιος έµπαινε και ποιος έβγαινε από το κατάλυµά τους,
καθώς και ποιες ώρες.
Οι Μαγκραθµέλιοι, φυσικά, το κατάλαβαν τούτο, όταν ο άνθρωπος
που τους πήγε στο χώρο διαµονής τους είπε: «Μπορείτε να
αναπαυθείτε εδώ,» και έφυγε, χωρίς άλλη κουβέντα. Ήταν φανερό
ότι δεν επιθυµούσε να έχει πολλά-πολλά µαζί τους.
Ο Αντερσάγκθορ, ρίχνοντας µια γρήγορη µατιά στο µέρος όπου
είχαν βρεθεί, είδε ότι ήταν ένα αρκετά µεγάλο δωµάτιο µε τέσσερα
κρεβάτια –ένα σε κάθε γωνία, ώστε να µην είναι το ένα πλάι στο
άλλο–, ένα ξύλινο τραπέζι στο κέντρο, ένα τζάκι στην αριστερή
µεριά, και ένα µεγάλο παράθυρο αντίκρυ· στα δεξιά ήταν µια πόρτα
23
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που, µάλλον, έβγαζε στην τουαλέτα. Επίσης, µπροστά από κάθε
κρεβάτι υπήρχε ένα, επί του παρόντος ανοιχτό, παραπέτασµα.
Ο Νοτµέλγκθορ άφησε το σάκο του στο πάτωµα και κάθισε σε µια
από τις καρέκλες του τραπεζιού. Ήταν ένας σωµατώδης Νότιος
Μαγκραθµέλιος, µε φαρδιές πλάτες και στέρνο. Τα µαλλιά του ήταν
κοµµένα κοντά και είχαν χρώµα κυανοπόρφυρο. Παλιότερα
εργαζόταν ως στρατιωτικός διοικητής, όµως, ύστερα από ένα
σοβαρό τραύµα στα δεξιά πλευρά, παραιτήθηκε από το στρατό και
άρχισε να δουλεύει ως διπλωµάτης και διαπραγµατευτής. Ο
Βασιληάς Καρθαβλέρν λεγόταν ότι του είχε ιδιαίτερη εµπιστοσύνη·
και το ίδιο έδειχνε να του έχει κι ο Εκλεκτός.
Ο Νοτµέλγκθορ έβγαλε ένα µακρύ, ξύλινο τσιµπούκι από το
εσωτερικό της πορφυρής του τουνίκας, το γέµισε µε καπνό (τον
οποίο έβγαλε από µια άλλη, εξωτερική τσέπη της τουνίκας), και το
άναψε µε έναν µικρό, σιδερένιο αναπτήρα. Ο ενεργειακός
κρύσταλλος στο εσωτερικό της εν λόγω συσκευής γυάλισε, προς
στιγµή. Ο Μαγκραθµέλιος φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια.
«Τελικά, είναι αλήθεια ότι το Σαραόλν παράγει καλό καπνό,»
παρατήρησε, χαµογελώντας καλοπροαίρετα. «Καθίστε· µη
στέκεστε,» πρότεινε στους συντρόφους του, βγάζοντας την πίπα του
απ’το στόµα.
Ο καταραµένος Νότιος το παίζει άνετος! συλλογίστηκε ο
Αντερσάγκθορ. Άνετος εδώ µέσα, όπου όλοι θέλουν το κεφάλι µας!
Άφησε το σάκο του πλάι στο κρεβάτι που βρισκόταν αριστερά του
παραθύρου, και έλυσε την κάπα του απ’τους ώµους.
Η Σιλιµάνθρα κάθισε επάνω στο στρώµα του κρεβατιού που
βρισκόταν δεξιά του παραθύρου. Το σάκο της τον άφησε κοντά στα
µποτοφορεµένα της πόδια. Κοιτούσε τριγύρω ερευνητικά, δίχως να
µιλάει, σα να περίµενε κάτι να συµβεί από στιγµή σε στιγµή. Τα
δάχτυλα των χεριών της τα είχε µπλεγµένα επάνω στους µηρούς της,
ενώ στο πρόσωπό της ο Αντερσάγκθορ και οι υπόλοιποι µπορούσαν
να διακρίνουν µια στωική έκφραση. Για όλους η Σιλιµάνθρα
24

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

αποτελούσε µυστήριο· δε µιλούσε πολύ και –ήταν φόνισσα της
Μαύρης Αυγής. Επιπλέον, πίστευαν πως ο Εκλεκτός και η
Πριγκίπισσα Εδρισία την είχαν στείλει εδώ για κάποια ειδική
αποστολή, την οποία εκείνοι δεν ήξεραν.
Ο Ηβάντγκορ κάθισε στο τραπέζι, απέναντι από τον Νοτµέλγκθορ.
Χωριστήκαµε σε παρατάξεις, από τώρα; σκέφτηκε ο Αντερσάγκθορ.
Οι Νότιοι απ’τη µια και οι Βόρειοι απ’την άλλη;
Παρατήρησε τη µορφή του Ηβάντγκορ. Ήταν ένας δαίµονας
µετρίου αναστήµατος, µάλλον άσχηµος, αλλά, παρ’όλ’αυτά, όχι
ανθρωπόµορφος. Τα µαλλιά του έµοιαζαν αχτένιστα για καµια
εβδοµάδα –ο Αντερσάγκθορ δεν τον είχε δει ποτέ να τα χτενίζει– και
είχαν πορφυρές, κίτρινες, και µενεξεδιές αποχρώσεις. Τα µάτια του
ήταν τόσο κόκκινα που τον έκαναν τροµακτικό. Σα να βγήκε από
καµια ηλίθια ανθρώπινη ιστορία για τους δαίµονες! Αν τον έβλεπες
ξαφνικά τη νύχτα, µπορούσες να πεθάνεις απ’την τροµάρα σου.
«Φτάσαµε αισίως, τελικά,» είπε, διπλώνοντας τα πόδια του στο
γόνατο και σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του.
«Εσύ τι περίµενες;» ρώτησε ο Νοτµέλγκθορ, φυσώντας καπνό
απ’το στόµα.
«Εγώ, πάντως, φοβήθηκα για µια στιγµή ότι θα µας σκότωναν, εκεί
στην πύλη,» παρενέβη ο Αντερσάγκθορ.
Ο Νοτµέλγκθορ ρουθούνισε, αποδοκιµαστικά. «∆εν έχουν τίποτα
να κερδίσουν έτσι, φίλε µου,» είπε, ανάβοντας πάλι την πίπα του,
γιατί είχε σβήσει. «Ο Βασιληάς των Ανθρώπων, παρότι ξεστόµισε
εκείνο το ανευφυές σχόλιο, σχετικά µε το ότι τέσσερις λιγότεροι
δαίµονες θα τον διευκόλυναν στον επερχόµενο πόλεµο, δε νοµίζω
πως είναι τόσο ανόητος ώστε να το πιστεύει.»
«Πού ξέρεις εσύ πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, Νοτµέλγκθορ;»
αντιγύρισε ο Αντερσάγκθορ.
«Όπως λέει και ο Εκλεκτός, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο Νότιος,
«άνθρωποι ή δαίµονες, όλα τα νοήµονα όντα, λιγότερο και
περισσότερο ευφυή, έχουν µια… παγκόσµια λογική, αλλιώς θα
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ανάγονταν σε άλλες σφαίρες ύπαρξης. Μέχρι και τα σκουλήκια
έχουν µια σχετικά κατανοητή νοηµοσύνη, σύµφωνα µε το µυαλό που
διαθέτουν.»
«Μην ξεχνάς, όµως, πως ο Εκλεκτός ίσως να έχει τους λόγους του
που το λέει τούτο.»
Τα ολοπόρφυρα µάτια του Ηβάντγκορ ατένισαν επίµονα τον
Αντερσάγκθορ. «Αµφισβητείς, δηλαδή, τα λόγια του Εκλεκτού;»
«Φυσικά και όχι,» αποκρίθηκε εκείνος, γνωρίζοντας πολύ καλά πως
ήταν επικίνδυνο, σε τούτες τις ηµέρες, να «αµφισβητείς τα λόγια του
Εκλεκτού». ∆αίµονες που τα αµφισβητούσαν πολύ φωναχτά είχε
ακουστεί να πεθαίνουν, µε διάφορους παράξενους τρόπους, τα
βράδια –ίσως ακόµα και µαγεία να χρησιµοποιείτο, διαβολικά
πνεύµατα που έκλεβαν την ψυχή.
«Αναµφίβολα, σκοπός των ανθρώπων είναι να µας
παρακολουθούν,» είπε ο Νοτµέλγκθορ, «καθώς και να µας δίνουν
λανθασµένες πληροφορίες για να µεταφέρουµε στον Βασιληά του
Σαραόλν. Συγχρόνως, όµως, πιστεύω πως φοβούνται ότι
βρισκόµαστε εδώ για κάποιον… ‘υποχθόνιο λόγο’.» Και έστρεψε το
βλέµµα του στη Σιλιµάνθρα. «Συµφωνείς, Σιγηλό Μαχαίρι;»
Η δαιµόνισσα στένεψε τα µαυροπράσινά της µάτια. ∆εν εκτιµούσε
και τόσο το παρατσούκλι που της είχε δώσει ο Νότιος απόστρατος
διοικητής. «Τι σηµασία έχει αν συµφωνώ εγώ ή αν δε συµφωνώ,
Νοτµέλγκθορ;» έθεσε το ερώτηµα.
«Γνωρίζεις καλύτερα απ’όλους µας αυτές τις µεθόδους
παρακολούθησης και κατασκοπίας, υποθέτω,» αποκρίθηκε εκείνος.
«Είναι µέρος της δουλειάς σου, άλλωστε…»
«∆εν είναι αυτή η δουλειά µου, όµως,» τόνισε η Σιλιµάνθρα, που
συνέχιζε να είναι πικαρισµένη, επειδή την είχαν στείλει σε τούτη την
αποστολή, όπου κανείς δε χρειαζόταν, ουσιαστικά, τη βοήθειά της –
ούτε υπήρχε κάποιος που έπρεπε να σκοτώσει… «Ωστόσο,»
πρόσθεσε, «ναι, συµφωνώ µαζί σου, αν νοµίζεις ότι τούτο θα σε
κάνει να αισθανθείς καλύτερα.»
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«Λίγα πράγµατα µπορούν να µε κάνουν να αισθανθώ καλύτερα,
εδώ µέσα,» είπε ο Νοτµέλγκθορ, ρουφώντας καπνό απ’το τσιµπούκι
του. «Κι ένα απ’αυτά, σίγουρα, δεν είναι το ότι θα βρισκόµαστε, απο
δώ και στο εξής, υπό ανθρώπινη επίβλεψη.»
«Η… επίβλεψη δε µας ενοχλεί,» είπε ο Αντερσάγκθορ. «Άλλωστε,
δεν έχουµε δόλιους σκοπούς· µια απλή πρεσβεία είµαστε. Ας
αφήσουµε, εποµένως, τους ανθρώπους να το καταλάβουν τούτο!
Όµως,» τόνισε, «θα πρέπει, µε κάποιο τρόπο, να µπορούµε να
διακρίνουµε τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο από όσα θα ακούµε.»
«Καλή επισήµανση,» παραδέχτηκε ο Νοτµέλγκθορ. «Να έχετε,
οπότε, τα µάτια σας ανοιχτά.»
Αυτό το «Να έχετε τα µάτια σας ανοιχτά» δεν άρεσε και τόσο στον
Αντερσάγκθορ, γιατί του έδινε την εντύπωση ότι ο Νότιος
απόστρατος διοικητής προσπαθούσε να σφετεριστεί την αρχηγία της
πρεσβείας, η οποία ανήκε σ’εκείνον –του την είχε αναθέσει ο
Εκλεκτός ο ίδιος!
«Συµφωνώ,» είπε. «Αλλά τούτο είναι πολύ γενικό. Εννοείται πως
θα έχουµε τα µάτια µας ανοιχτά, όλες τις στιγµές µέσα σ’αυτό το
παλάτι!»
«Τι άλλο θα ήθελες, τότε;» ρώτησε ο Ηβάντγκορ. «∆εν έχει ακόµα
εφευρεθεί µηχάνηµα που να διακρίνει τις ψευδείς πληροφορίες από
τις αληθείς.»
«Μπορούµε, όµως, να διασταυρώνουµε τις πληροφορίες µας,
προτού τις µεταφέρουµε στον Εκλεκτό, ή προτού αρχίσουµε να
κάνουµε σοβαρές σκέψεις επάνω σ’αυτές. Εκτός κι αν όλοι µέσα στο
παλάτι είναι συνεννοηµένοι, θα µπορέσουµε να καταλάβουµε πως
κάτι δεν πάει καλά, όταν µας λένε ψέµατα.»
«Για να συµβεί αυτό, θα πρέπει να κάνουµε φιλίες µε τους
ανθρώπους του µέρους τούτου,» είπε ο Νοτµέλγκθορ. Και,
βλέποντας τον Αντερσάγκθορ να στραβώνει τη µούρη του,
πρόσθεσε: «Αλλιώς, πώς θα έχουµε επικοινωνία µαζί τους; Μην
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ξεχνάς ότι βρισκόµαστε στα µαχαίρια µε τη φάρα τους. Ανέκαθεν
βρισκόµασταν στα µαχαίρια.»
«∆ε σου φαίνεται παράξενο αυτό, εποµένως;…» ρώτησε ο
Ηβάντγκορ, µοιάζοντας σκεπτικός.
«Ποιο;»
«Το ότι, τώρα, πρέπει να κάνουµε φιλίες µαζί τους.»
«Ααα, αυτό,» είπε ο Νοτµέλγκθορ, χαµογελώντας και βγάζοντας
την πίπα από τα δόντια του. «Είναι κάπως παράξενο, φίλε
Ηβάντγκορ… όπως παράξενοι είναι και οι καιροί όταν αλλάζουν.
Κάποτε, ήµουν στρατιωτικός· τώρα, είµαι διπλωµάτης.» Το
χαµόγελό του πλάτυνε. «Βλέπεις, λοιπόν, τι παράξενα πράγµατα
συµβαίνουν στον Άρµπεναρκ;» Έβαλε, πάλι, την πίπα του στο
στόµα, ρουφώντας καπνό.
Ο Ηβάντγκορ τον παρακολουθούσε σιωπηλά, όσο µιλούσε. Τα
ολοπόρφυρα µάτια του ήταν καρφωµένα επάνω στον Νοτµέλγκθορ,
σαν να προσπαθούσαν να αποκωδικοποιήσουν τον ψυχισµό του.
«Τέλος πάντων,» είπε ο Αντερσάγκθορ, παραµερίζοντας µε µια
νοερή χειρονοµία τα λόγια του απόστρατου διοικητή. «Το κεντρικό
πρόβληµα είναι, πώς να πιάσουµε φιλίες µαζί τους.»
«Εσείς,» αποκρίθηκε ο Νοτµέλγκθορ, «µπορείτε να κάνετε µερικές
βόλτες στο παλάτι, στην πόλη, και στο στρατώνα. Εγώ ξέρω πού
να… αποταθώ.» Φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια.
*
«∆εν έπρεπε να τους είχες επιτρέψει να µπουν, πατέρα,» είπε η
Πριγκίπισσα Έρµελ. «Βρίσκονται εδώ για να προκαλέσουν
πρόβληµα. Ίσως και για να αποσπάσουν την προσοχή µας από
σηµαντικότερα πράγµατα.»
«Αν επιχειρήσουν να προκαλέσουν πρόβληµα, θα το
µετανιώσουν,» της αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, που καθόταν στην
κορυφή του τραπεζιού της τραπεζαρίας του παλατιού της Όρφαλχ.
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Εκείνος, η κόρη του, και όλοι του οι βασιλικοί σύµβουλοι –ο
Σόλµορχ, η Τάθβιλ, ο Σάλβινρ, η σύζυγός του Λάρκνα και ο γιος του
Τάνβαρ, η Τουάθα, ο Γκόρντλαν (ο νέος ∆ούκας της,
δαιµονοκατοικηµένης επί του παρόντος, Σνοργκ), και ο Φερχ κι η
σύζυγός του, Λορτνέκα– είχαν συγκεντρωθεί για να πάρουν το
µεσηµεριανό τους.
«Όµως αυτό που είπε η Έρµελ είναι βασικό,» τόνισε ο Σόλµορχ:
«Ίσως οι δαιµονάνθρωποι να βρίσκονται εδώ για να µας
αποσπάσουν την προσοχή από κάτι άλλο.»
«Από τι, δηλαδή;» ρώτησε η Τουάθα, στρέφοντας το βλέµµα της
στον ευγενή του Οίκου των Έχµελθ. «Αν σχεδιάζουν επίθεση,
σίγουρα θα το αντιληφθούµε. ∆εν εξαρτάται µονάχα από εµάς, αλλά
και από όλο το στρατό που φρουρεί τα νέα µας σύνορα!»
Ο Σόλµορχ είχε παρατηρήσει ότι τα µάτια της ∆ούκισσα της
Κάντνοµ και νυν συµβούλου οικονοµικών του Βασιλείου δεν ήταν
καθόλου ντροπαλά στην παρουσία του. Η Τάθβιλ το είχε προσέξει,
επίσης, αλλά δεν του είχε πει τίποτα. Άλλωστε, σκεφτόταν, δεν είναι
µικρό παιδί. Τι να του πω εγώ; Κι επιπλέον, µονάχα τον κοιτάζει·
τίποτ’άλλο… Και δεν ήταν η µόνη γυναίκα που κοίταζε έτσι τον
Σόλµορχ. Αυτό ήταν κιόλας το ενοχλητικό µ’ετούτο τον άνθρωπο,
και συνέβαινε όλη την ώρα. Η Τάθβιλ θα προτιµούσε να βρισκόταν
στη Βαρονία της, µαζί του· εκεί, µέσα στο κάστρο της, κανένας δε
θα τους ενοχλούσε. Όµως ήξερε πως, για τώρα, έπρεπε να καταπνίξει
τούτη της την επιθυµία, αφού η Βαρονία της, όπως και τα
περισσότερα µέρη του Σαραόλν, ανήκε στον Σφετεριστή και τους
δαιµονανθρώπους του.
Όσο αυτά περνούσαν από το νου της Τάθβιλ, η συζήτηση
συνεχιζόταν γύρω από το τραπέζι όπου ο Βένγκριλ και οι υπόλοιποι
έπαιρναν το µεσηµεριανό τους.
«Εκείνο που θέλουν να καλύψουν από τα µάτια µας ίσως να µην
είναι µια επίθεση,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ στη ∆ούκισσα Τουάθα.
«Για να µην πω ότι σίγουρα δεν είναι κάτι τέτοιο. Ο Σφετεριστής
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αποκλείεται να έχει ένα τόσο απλοϊκό σχέδιο κατά νου. Αν λάβουµε
υπόψη µας το ιστορικό του, θα πρέπει κανονικά να περιµένουµε κάτι
που δεν µπορεί κανείς ν’αντιληφθεί, ακόµα κι αν βρίσκεται µπροστά
στα µάτια του.»
«Αυτό πιστεύω κι εγώ, Σόλµορχ,» συµφώνησε ο Σάλβινρ,
ακουµπώντας το πιρούνι του στο πιάτο και πιάνοντας την κούπα µε
το κρασί του. «Ο Σφετεριστής έχει κάποιο σχέδιο που έστειλε αυτή
την πρεσβεία εδώ, όµως είναι πολύ δύσκολο να το αντιληφθούµε,
επειδή, κατά πάσα πιθανότητα, είναι αυτονόητο.»
«Το µόνο αυτονόητο που µπορεί κανείς να υποθέσει είναι ότι η
πρεσβεία βρίσκεται εδώ για να έχει ο Πόνκιµ επικοινωνία µαζί µας,»
είπε ο Βένγκριλ. «Αλλά αυτό, εντάξει, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο·
αποκλείεται να είναι το σχέδιό του.»
«Και όµως, Βασιληά µου, ίσως να είναι,» αποκρίθηκε η ∆ούκισσα
Λορτνέκα.
Ο Βένγκριλ στράφηκε να την κοιτάξει. Είχε ακούσει του κόσµου τα
καλά λόγια γι’αυτή τη γυναίκα, από την Αάνθα. Η Βασίλισσα του
Ωκεανού την είχε χαρακτηρίσει ως «πολύ µορφωµένη», «πολύ
ευφυή», και «ακούραστη στο να µαθαίνει καινούργια πράγµατα».
Είχε εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα από τη Λορτνέκα· και ο Βασιληάς του
Σαραόλν εµπιστευόταν τη γνώµη της Αάνθα.
«Τι ακριβώς εννοείτε, Αρχόντισσά µου;» ρώτησε.
Η Λορτνέκα ήπιε µια µικρή γουλιά από το κρασί της. «Απ’ό,τι έχω
καταλάβει, ο Σφετεριστής δε θέλει να συνεχιστεί ο πόλεµος· γιαυτό
κιόλας µας έδωσε τις ακτές του Σαραόλν…»
Ο Βένγκριλ κατένευσε, προτρέποντάς τη να συνεχίσει.
«Οπότε, µάλλον, δε σχεδιάζει επίθεση,» συµπέρανε η Λορτνέκα.
«Κάτι άλλο πρέπει να έχει στο µυαλό του: κάτι που θα µας κάνει να
µην επιθυµούµε ούτε εµείς τη συνέχισε του πολέµου. Αυτό το κάτι
πιστεύω πως είναι η περισσότερη ειρηνική συναναστροφή µε τους
Μαγκραθµέλιους. Έτσι, ως πρώτη κίνηση, στέλνει εδώ τους
πρέσβεις του.»
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«Και νοµίζει ότι, µε τέτοια νούµερα, θα µας κάνει να ξεχάσουµε
πως και το υπόλοιπο Σαραόλν ήταν κάποτε δικό µας;» απόρησε ο
Βένγκριλ, σκεπτόµενος ότι µπορεί η Αάνθα να είχε µεγάλη ιδέα για
τη Λορτνέκα, αλλά τούτο που έλεγε τώρα η εν λόγω ∆ούκισσα ήταν
πέρα για πέρα λάθος.
«∆ύο λαοί που αρχίζουν να έχουν ειρηνικές συναναστροφές,
Βασιληά µου, αρχίζουν κιόλας να ξεχνούν τις εχθρότητες. Η επαφή
εξοµαλύνει τα αρνητικά συναισθήµατα.»
«Νοµίζω ότι αυτό είναι πολύ ακραίο,» είπε η Τουάθα, «ακόµα και
για τον Σφετεριστή.»
«Εγώ, πάλι, πιστεύω ότι ίσως να µην είναι και τόσο ακραίο,»
γνωµοδότησε ο Σόλµορχ.
Ο Βένγκριλ τον λοξοκοίταξε. Τώρα τελευταία, ο φίλος του είχε κάτι
τρελές ιδέες!…
«Ο Πόνκιµ δεν ενεργεί έτσι,» είπε ο Φερχ, διαφωνώντας µε τη
σκέψη της συζύγου του. «∆ε θυµάστε όλοι πώς είχε προσπαθήσει να
πάρει το Βασίλειο; ∆ιαφθορά εκ των έσω.»
«Τώρα, όµως,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, «δεν προσπαθεί να πάρει το
Βασίλειο· τώρα, προσπαθεί να το κρατήσει. Και διαφορετικές
µέθοδοι απαιτούνται γι’αυτό, δε νοµίζετε, ∆ούκα µου;»
Ο Φερχ δεν απάντησε, ακουµπώντας την πλάτη του στην καρέκλα
και µοιάζοντας σκεπτικός· όµως ο Βένγκριλ είπε: «Τι προτείνεις για
να αποκρούσουµε αυτή την… εκκεντρική επίθεση, τέλος πάντων;»
«Είναι, πράγµατι, κάτι σαν επίθεση,» παραδέχτηκε ο Σόλµορχ.
«∆εν το είχα δει έτσι…»
«Ούτε κι εγώ,» είπε η Λορτνέκα. «Και δεν πιστεύω ότι η
επικοινωνία µπορεί να θεωρηθεί ‘επίθεση’. Ωστόσο, ένας
αποτελεσµατικός τρόπος για να τη διακόψει κανείς είναι οι
εχθροπραξίες.»
«∆ηλαδή, να σκοτώσουµε τους πρέσβεις;» ρώτησε η Τάθβιλ.
«∆ε µας συµφέρει,» είπε ο Βένγκριλ. «Γιατί δεν είµαστε ακόµα
σίγουροι για το τι προσπαθεί να επιτύχει ο Πόνκιµ. Μονάχα
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υποθέσεις κάνουµε, που, µάλιστα, ίσως νάναι και πολύ λανθασµένες.
Καλύτερα θα ήταν να µάθουµε το σκοπό για τον οποίο βρίσκονται
εδώ οι πρέσβεις. Αλλιώς µπορούµε να καθόµαστε και να βγάζουµε
θεωρίες έναν χρόνο ολόκληρο.»
«Πώς θα µάθουµε το σκοπό τους, λοιπόν;» ρώτησε ο Σόλµορχ.
«Έχω ήδη βάλει ανθρώπους να τους παρακολουθούν.»
«Ποιους;»
«Κάποιους υπηρέτες και φρουρούς µέσα στο παλάτι, οι οποίοι
στέκονται κοντά στο δωµάτιό τους.»
«Εδώ είναι που θα µας χρειαζόταν οπωσδήποτε το δίκτυο
κατασκόπων για το οποίο κουβεντιάζαµε,» είπε ο Σάλβινρ.
Ο Βένγκριλ έγνεψε καταφατικά. «Για αυτό, όµως, θα πρέπει να
περιµένουµε την απάντηση του Ζάρβηµ.»
*
Απόγευµα.
Η ζέστη δεν είχε µειωθεί και πολύ. Οι δίδυµοι ήλιοι του Άρµπεναρκ
φεγγοβολούσαν στον ουρανό, καθώς είχαν πάρει ο ένας µια κλίση
προς την Ανατολή και ο άλλος µια κλίση προς τη ∆ύση.
Ο Χέρκαµ και ο Μέρθναρ εξασκούνταν στο σπαθί, αγνοώντας τη
θερµότητα. Από τη µέση και πάνω δε φορούσαν ρούχα, και τα
µυώδη κορµιά τους γυάλιζαν από τον ιδρώτα. Τα πόδια τους ήταν,
επίσης, γυµνά –δεν τα κάλυπταν στρατιωτικές µπότες ή άλλα
υποδήµατα– και σκόνη σηκωνόταν γύρω τους, καθώς οι δύο άντρες
µονοµαχούσαν επάνω στο χώµα της αυλής του στρατώνα της
Όρφαλχ.
Κάτω από ένα υπόστεγο είχαν συγκεντρωθεί κάµποσοι
Σαραολνιανοί πολεµιστές και τους παρακολουθούσαν, πίνοντας
µπίρες και τσιµπώντας, πού και πού, κανένα κοµµάτι κρέας.
Στοιχηµάτιζαν κιόλας, φυσικά. Οι περισσότεροι πίστευαν πως ο
Μέρθναρ θα νικούσε, επειδή ήταν έµπειρος µαχητής και είχε περάσει
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πολλές περιπέτειες στη ζωή του. Είχε ταξιδέψει στον Ωκεανό, εκεί
όπου πριν από κάνα χρόνο, περίπου, χάνονταν τα εµπορικά πλοία·
και είχε πάει και στο Άργκανθικ, µαζί µε τους αντιπροσώπους που
συνάψανε την Αντιδαιµονιακή Συµµαχία µε τη γείτονα χώρα. Ο
Χέρκαµ δεν µπορούσε να συγκριθεί µε τον Μέρθναρ, παρότι ήταν
Αρχιεκδικητής και δεν είχε σκοτώσει κι εκείνος λίγους
δαιµονανθρώπους, τους τελευταίους µήνες. Μολαταύτα, ορισµένοι
Σαραολνιανοί πολεµιστές είχαν στοιχηµατίσει σ’αυτόν, αγνοώντας
τους υπόλοιπους που τους έλεγαν ότι θα έχαναν τα χρήµατά τους,
και πιστεύοντας ότι ο Χέρκαµ θα έβγαινε στο τέλος νικητής.
Άλλωστε, σύµφωνα µε το σκεπτικό τους, µπορεί να µην ήταν
εκπαιδευµένος µαχητής και να µην είχε ταξιδέψει µακριά απ’το
Σαραόλν, αλλά ήταν σκληρός, αυτοδίδακτος, και είχε καταφέρει να
επιβιώσει όταν οι δαιµονάνθρωποι τον καταδίωκαν για το τοµάρι
του.
Ωστόσο, οι στρατιώτες ποτέ δεν έµαθαν ποιος απ’τους δύο άντρες
θα νικήσουµε σε τούτη την αναµέτρηση, γιατί η ∆ιοικήτρια Ερία
διέκοψε την ξιφοµαχία, βγαίνοντας από ένα από τα χτίρια του
στρατώνα και πλησιάζοντας. Ήταν ντυµένη µε µαύρο δέρµα –µαύρη
τουνίκα χωρίς µανίκια, κολλητό παντελόνι, και ψηλές µπότες–, που
τα µαλλιά της έµοιαζαν να χάνονται µέσα του, να γίνονται ένα
µ’αυτό. Από τη µέση της κρεµόταν ένα θηκαρωµένο µακρύ σπαθί.
«Πρέπει να σου µιλήσω,» είπε στον Χέρκαµ.
«Τι είναι;» ρώτησε εκείνος, λαχανιασµένος από την ξιφοµαχία του
µε τον Μέρθναρ.
«Πρέπει, επίσης, να έρθεις µαζί µου,» αποκρίθηκε η Ερία.
«Μυστικό είναι;» είπε ο Μέρθναρ.
«Ναι.» Η Ερία έκανε µια κοροϊδευτική γκριµάτσα προς το µέρος
του· εκείνος γέλασε.
Ο Χέρκαµ έδωσε το σπαθί του στον Μέρθναρ και είπε στην
πολεµίστρια: «Πάµε.»
33

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Η Ερία ξεκίνησε να βαδίζει, κι εκείνος την ακολούθησε, απορώντας
τι ήταν αυτό που δεν ήθελε να του πει έξω. Επρόκειτο για κάτι
εµπιστευτικό, αναµφίβολα, αλλά ο Χέρκαµ δεν µπορούσε να
υποθέσει τίποτα. Είχε, µήπως, σχέση µε αυτούς τους
Μαγκραθµέλιους πρέσβεις που είχαν έρθει, σταλµένοι από το
Σφετεριστή; Και τι δε θάδινα, για να τους πιάσω στα χέρια µου, τους
τρισκατάρατους! Γιατί ο Βασιληάς Βένγκριλ τούς κρατά ακόµα
ζωντανούς; Οι δαιµονάνθρωποι πήραν το Βασίλειο, σκότωσαν το λαό
του! ∆ιαολισµένοι µπασταρδόλυκοι!…
Η Ερία άνοιξε µια ξύλινη πόρτα και µπήκαν σε έναν πέτρινο
διάδροµο. Η δροσιά του χτιρίου χτύπησε τον Χέρκαµ σαν κύµα
πάγου. Νόµιζε ότι ο ιδρώτας θα κρυσταλλωνόταν επάνω του.
Ξεφύσησε.
Η Ερία άνοιξε ακόµα µια πόρτα και πέρασαν σε ένα µικρό
τετράγωνο δωµάτιο. Στο κέντρο υπήρχε ένα τραπέζι· στα δεξιά ήταν
ένα παράθυρο· και στον απέναντι τοίχο ακουµπούσε µια ξύλινη
ντουλάπα.
«Κλείσε την πόρτα,» του είπε.
Ο Χέρκαµ την έκλεισε, ενώ εκείνη καθόταν σε µια απ’τις καρέκλες
του τραπεζιού.
«Κάτσε.»
Ο Αρχιεκδικητής πήρε θέση αντίκρυ της. «Τι είναι, Ερία; Γιατί όλη
αυτή η µυστικότητα;»
«Μη νοµίζεις ότι πρόκειται για κάτι το τροµερό,» αποκρίθηκε
εκείνη. «Απλά, δεν είναι να το µάθει κι όλος ο κόσµος, για λόγους
ασφαλείας.»
«Άρα, µιλάµε για κάποια αποστολή.»
«Ναι, µια αποστολή την οποία διέταξε ο ίδιος ο Βασιληάς.»
Ο Χέρκαµ ακούµπησε τους αγκώνες των χεριών του επάνω στο
τραπέζι, σταυρώνοντας τους πήχης του. «Σ’ακούω, λοιπόν. Υποθέτω
ότι η αποστολή είναι για τους Εκδικητές, έτσι;»
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Η Ερία κατένευσε. Και ρώτησε: «Ξέρεις πού είναι ο Πύργος του
Φτερού;»
Ο Χέρκαµ συνοφρυώθηκε. «Μιλάς για το µέρος όπου µένουν
εκείνοι οι αλλόκοτοι µάγοι, ε;»
«Ακριβώς: οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού. Ξέρεις πού είναι;»
«Εεε, στο περίπου…»
«∆ε µας κάνει το ‘περίπου’.» Η Ερία έβγαλε έναν χάρτη από µια
δερµάτινη θήκη και τον άπλωσε πάνω στο τραπέζι, κάνοντας νόηµα
στον Χέρκαµ να βαστά τη µια άκρη, για να µην ξανατυλιχτεί το
χαρτί από µόνο του.
«Εδώ είναι ο Πύργος του Φτερού.» Η πολεµίστρια ακούµπησε το
δάχτυλό της σ’ένα σηµείο, δυτικά της Μάρβαθ.
«∆ιπλά από την πρωτεύουσα του Σφετεριστή. Θαυµάσια…»
«Βρίσκεται µέσα σε έναν λοφότοπο, ξερό, χωρίς πολλά δέντρα.
Τώρα, το Καλοκαίρι, θα είναι ανυπόφορο µέρος, υποθέτω.»
«Μάλλον, σκοπεύεις να µε στείλεις εκεί, κι αυτά τα λες για να µου
ανεβάσεις το ηθικό…»
«Μπορεί να κάνω και κάτι ακόµα…»
Ο Χέρκαµ ανασήκωσε ένα φρύδι, ερωτηµατικά.
«Να έρθω µαζί σας,» εξήγησε η Ερία.
«Πώς κι έτσι;»
«Έχω ξαναπάει εκεί.»
«Αχά…» έκανε ο Χέρκαµ. «Άρα, ξέρεις από προσωπική πείρα το
ξερό, λοφώδες µέρος όπου καίει ο ήλιος.»
«Ακριβώς,» τον διαβεβαίωσε η Ερία. «Και θα έρθω µαζί σας, για
να φροντίσω ότι δε θα χάσετε το δρόµο.»
«∆εν είµαστε τόσο αγεωγράφητοι, Ερία!»
«Όµως ο Βασιληάς Βένγκριλ δε θέλει να γίνουν λάθη. Με
καταλαβαίνεις; Θέλει να πάτε εκεί σα να σας πέταξε σφεντόνα, και
να επιστρέψετε το ίδιο γρήγορα. Επίσης, θέλει να γυρίσετε όλοι µε
τα κεφάλια σας στους ώµους.»
«Αυτό επιθυµούµε κι εµείς, µπορείς να τον διαβεβαιώσεις…»
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«Τώρα,» είπε η Ερία, καθώς άφηνε το χάρτη να τυλιχτεί και
ακουµπούσε την πλάτη της στην καρέκλα. «Η αποστολή σας είναι η
εξής–»
«Να πάµε στον Πύργο;»
«Μη µε διακόπτεις. Όχι, δεν είναι να πάτε στον Πύργο. Είναι να
κατοπτεύσετε όλα τα εδάφη προς τον Πύργο, ώστε να µάθουµε τις
θέσεις των Μαγκραθµέλιων σε κείνη την περιοχή.»
«Εντάξει,» είπε ο Χέρκαµ. «∆ε θα υπάρξει ιδιαίτερο πρόβληµα
µ’αυτό. Το ελπίζω, τουλάχιστον. Τόσο καιρό καταφέρναµε να
ξεγλιστράµε από τους δαιµονανθρώπους και τους διαβολικούς τους
ανιχνευτές…»
«Γιαυτό σας επέλεξε ο Βασιληάς,» αποκρίθηκε η Ερία.. «Πες µου,
τώρα: Πιστεύεις ότι θα χρειαστείτε τη βοήθειά µου;»
«Σου είπα ήδη: ∆ε νοµίζω ότι θα δυσκολευτούµε τόσο να βρούµε
τη θέση αυτού του Πύργου· ειδικά µ’έναν χάρτη στη διάθεσή µας.
Βέβαια, δεν ξέρω πόσοι από εµάς έχουν ταξιδέψει σε τούτο το µέρος
του Σαραόλν…» Ο Χέρκαµ ανασήκωσε τους ώµους.
Η Ερία φάνηκε, για λίγο, σκεπτική. Ύστερα, είπε: «Κατά πάσα
πιθανότητα, θα µπορεί κι ο Μπάχτον να έρθει µαζί σας, αν θέλετε.
Και, µάλιστα, ίσως να είναι καλύτερα αν έρθει αυτός, παρά εγώ. Θα
σας δείξει και κανένα µονοπάτι που, σίγουρα, δε θα ξέρετε και που
ούτε εγώ θα ξέρω.»
Ο Μπάχτον ήταν ο αρχηγός των ανιχνευτών της Όρφαλχ. Ο
Χέρκαµ τον γνώριζε καλά. Συµπαθητικός τύπος, και έξυπνος.
«Λοιπόν;» ρώτησε η Ερία.
«Αν ο Μπάχτον µπορεί να έρθει, θα ήταν παραπάνω από
καλοδεχούµενος.»
«Ώστε εµένα δε µε θέλετε…»
Ο Χέρκαµ τη λοξοκοίταξε.
Η Ερία µειδίασε και σηκώθηκε όρθια, τυλίγοντας το χάρτη και
βάζοντάς τον στη δερµάτινή του θήκη, την οποία πρότεινε στον
36

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Αρχιεκδικητή. «Πάµε να ρωτήσουµε τον Μπάχτον,» του είπε, «γιατί
αύριο φεύγετε, µε την αυγή.»
«∆εν έχει χρόνο προετοιµασίας;» ρώτησε εκείνος, καθώς
σηκωνόταν από την καρέκλα του, παίρνοντας το χάρτη.
Η Ερία έπιασε τη µπετούγια της πόρτας. «Όχι.»
*
Βράδυ.
Η αίθουσα του θρόνου, στο παλάτι της Όρφαλχ, άδεια.
Εκτός από µια φιγούρα, η οποία στεκόταν µπροστά από ένα µεγάλο
παράθυρο, µε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά της. Ο Βασιληάς
Βένγκριλ ήταν πνιγµένος σε σκέψεις, καθώς οι ασηµιές ακτίνες των
φεγγαριών του Άρµπεναρκ διέγραφαν τη µορφή του µέσα στο
µεγάλο ηµιφωτισµένο δωµάτιο.
Το κυριότερο ερωτηµατικό στο νου του: ∆ήνκα, πώς θα σε πάρω
από εκεί όπου έµπλεξες;…
∆εν είναι καθόλου εύκολο κανείς να τα βάζει µε τον Πόνκιµ, µε
τέτοιο τρόπο. Ο άνθρωπος είναι δάσκαλος της απάτης και της
ραδιουργίας! Ο Βένγκριλ αναρωτιόταν αν ακόµα και οι Σοφοί του
Κύκλου του Φτερού θα µπορούσαν να του προσφέρουν κάποια καλή
συµβουλή –ή βοήθεια– για να τον αντιµετωπίσει, και να πάρει τη
∆ήνκα από την αιχµαλωσία του. Ίσως να οργανώνεται όλη αυτή η
αποστολή µε τους Εκδικητές άδικα… Ύστερα, όµως, θύµισε στον
εαυτό του πως, ακόµα κι αν οι Σοφοί δεν κατάφερναν να τον
βοηθήσουν, η κατόπτευση των Εκδικητών θα του έδινε σηµαντικές
πληροφορίες: Θα µάθαινε τις θέσεις των Μαγκραθµέλιων σε κείνες
τις περιοχές, πράγµα το οποίο ίσως να του φαινόταν χρήσιµο, σε
διάφορες άλλες επιχειρήσεις, στρατιωτικές και µη.
Όµως, αν δεν πάρω τη ∆ήνκα απο κεί, είναι σαν να µην έχω
καταφέρει τίποτα… Τολµώ να επιτεθώ, όσο ο Πόνκιµ την κρατά; Ο
Βένγκριλ έκλεισε τα µάτια, νιώθοντας χολή να έρχεται στο στόµα
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του. Βαριαναστέναξε. Αν, όµως, τελικά, δεν καταφέρω ποτέ να τη
σώσω, τι θα κάνω; Πνεύµατα, τι θα κάνω; Μπορώ ν’αφήσω ολάκερο
το Βασίλειο στα νύχια των δαιµονανθρώπων, για χάρη της;
Η απάντηση τον έκανε να θέλει να κραυγάσει από οργή και να
θρηνήσει από λύπη: Όχι. Το Βασίλειο προέχει.
Αλλά, πρώτα, πρέπει να είµαι βέβαιος ότι δεν µπορώ να τη σώσω.
Και ο χρόνος που θα µου πάρει, µέχρι να βεβαιωθώ, είναι χρόνος
υπέρ του Πόνκιµ…
Ακόµα µία αναποδιά να του ερχόταν… όπως αυτή στη Μάγκραθµελ,
µε τους Βολχερθιανούς… τι καλά που θα ήταν τα πράγµατα, τότε. Θα
τον τσακίζαµε! Ο Βένγκριλ έσφιξε τη γροθιά του, ευχόµενος µέσα
στη χούφτα του να βρισκόταν η µαύρη καρδιά του Πόνκιµ.
Βήµατα διέκοψαν τις σκέψεις του. Βήµατα από µπότες, επάνω στο
πάτωµα της µεγάλης αίθουσας.
«Καλησπέρα, Βασιληά Βένγκριλ.»
Στράφηκε, αργά, για ν’αντικρίσει τον έναν από τους
Μαγκραθµέλιους πρέσβεις: εκείνον που ονοµαζόταν Νοτµέλγκθορ.
Ήταν ντυµένος καλά, και είχε στο στόµα του ένα µακρύ τσιµπούκι,
απ’το οποίο έβγαινε αρωµατικός καπνός… Σαραολνιανός καπνός,
παρατήρησε ο µονάρχης.
«Καλησπέρα.»
«Σ’ακουσα, δαιµονάνθρωπε,» είπε ο Βένγκριλ. «Πώς θα µπορούσα
να σε εξυπηρετήσω;» Με το θάνατό µου, αναµφίβολα. Αλλά δε θα
σου κάνω τη χάρη.
Ο Νοτµέλγκθορ µειδίασε. «∆ε µε θυµάσαι, έτσι;»
Ο Βένγκριλ συνοφρυώθηκε, ατενίζοντας προσεκτικά το πρόσωπό
του. Κοντά, κυανοπόρφυρα µαλλιά, και διαβολικά πορφυρόµαυρα
µάτια. Όχι, δεν του θύµιζε κάτι. «Θα έπρεπε;»
«Εγώ, πάντως, δε σε έχω ξεχάσει…»
Τα λόγια του τρόµαξαν, κάπως, τον Βένγκριλ, ο οποίος ρώτησε:
«Ποιος σ’άφησε να µπεις;»
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«Οι φρουροί απέξω,» αποκρίθηκε, καλοπροαίρετα (Έτσι φαίνεται,
τουλάχιστον: καλοπροαίρετος…), ο Μαγκραθµέλιος. «Υπάρχει
κάποιο πρόβληµα; Να φύγω;» Ο µπάσταρδος! Το ξέρει ότι τώρα δε
θα του ζητήσω να φύγει: τώρα µου έχει κινήσει το ενδιαφέρον.
«Όχι ακόµα,» απάντησε ο Βένγκριλ. «Πες µου ποιος είσαι και γιατί
‘δε µε έχεις ξεχάσει’.»
«Βασιληά Βένγκριλ,» είπε ο Νοτµέλγκθορ, «εσύ φταις που η ζωή
µου άλλαξε.»
Ο Βένγκριλ συνοφρυώθηκε. Τι εννοούσε ο δαιµονάνθρωπος;
«Όχι, όχι, δεν το λέω εχθρικά, Βασιληά µου,» συνέχισε. «Ίσα-ίσα,
µε έκανες να δω κάποια πράγµατα… από άλλη οπτική γωνία.»
Χαµογέλασε. Φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια.
«∆εν καταλαβαίνω τι µου λες,» είπε ο Βένγκριλ. «Μπορείς να µου
εξηγήσεις;»
«Κάποτε, ήµουν στρατιωτικός διοικητής της Νότιας Μάγκραθµελ.
Τώρα, πλέον, δεν είµαι. Εργάζοµαι ως διπλωµάτης,
διαπραγµατευτής. Ο λόγος: ένα τραύµα στα δεξιά πλευρά, που ποτέ
δε θεραπεύτηκε απολύτως. Εσύ ευθύνεσαι γι’αυτό το τραύµα,
Βασιληά Βένγκριλ.»
Ο Βένγκριλ κοίταξε το δαιµονάνθρωπο ακόµα πιο προσεκτικά από
πριν, προσπαθώντας να θυµηθεί κάτι που πιθανώς να είχε ξεχάσει
(αν ο Νοτµέλγκθορ έλεγε αλήθεια, βέβαια!). Όµως το πρόσωπό του
εξακολουθούσε να µην του λέει τίποτα. Εξάλλου, όλοι οι δαίµονες
έµοιαζαν αναµεταξύ τους, µ’αυτά τα αλλόκοτα µάτια, τα µυτερά
αφτιά, και τα σουβλερά δόντια!
«Συνέβη σε µια απ’τις µάχες για το ∆ουκάτο Ντρίνθεκ. Ήθελα να
σκοτώσω το Βασιληά του Σαραόλν και να πάρω όλη τη δόξα.» Ο
Νοτµέλγκθορ συνέχιζε να χαµογελά φιλικά, αλλά ήταν φανερό πως
οι αναµνήσεις είχαν πληµµυρίσει το νου του. «Όπως ξέρεις, δεν τα
κατάφερα. Και δέχτηκα εκείνο το τροµερό τραύµα από το σπαθί του.
Το τραύµα ποτέ δεν κλείνει απόλυτα, Βασιληά µου· πάντα µε
βασανίζει… Ορισµένοι έλεγαν ότι το σπαθί σου ήταν µαγεµένο από
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τρεις ανθρώπινες µάγισσες και τρεις ανθρώπινους µάγους, και
βουτηγµένο στο αίµα τριών νεκρών δαιµόνων, ώστε να κάνει τη
λεπίδα του υπερφυσικά θανατηφόρα. ∆οξασίες, ασφαλώς…»
«Ασφαλώς,» αποκρίθηκε, αργά, ο Βένγκριλ, νιώθοντας το στόµα
του ξερό. Μονάχα µία µάγισσα είχε µαγέψει εκείνο το ξίφος,
δαιµονάνθρωπε. Μονάχα η Χόλκραδ. Και ένας από τους «Εκλεκτούς»
σας το πήρε από µένα. Στο µυαλό του ήρθε ο Κράντµον, ο συνεργός
του Πόνκιµ και προδότης του Βασιλείου του Ωκεανού. Η Αάνθα
ήθελε όσο τίποτ’άλλο το κεφάλι του. Όµως ποτέ δεν θα το
αποκτούσε, επειδή ο Κράντµον πέθανε, προτού πέσει στα χέρια της
–πέθανε στην Παλινόρθωση της Νότιας Γης, από εξώκοσµες
δυνάµεις.
«Γιατί, όµως, µου τα λες αυτά;» ρώτησε ο Βένγκριλ.
«Στην αρχή, νόµιζα ότι θα µε αναγνώριζες, όταν έµπαινα στην
Όρφαλχ,» αποκρίθηκε ο Νοτµέλγκθορ. «Όµως δε µε αναγνώρισες,
και… το θεώρησα σωστό να το µάθεις.»
«Αν πιστεύεις, δαιµονάνθρωπε, ότι τα λόγια σου θα µε κάνουν να
αισθανθώ άσχηµα, που πολέµησα για το Βασίλειό µου–»
«Φυσικά και όχι, Βασιληά Βένγκριλ,» τον διέκοψε ο πρέσβης. «∆εν
ήταν τούτος ο σκοπός µου. Εξάλλου, όπως σου είπα, δε µετανιώνω
για ό,τι συνέβη. Άλλαξε τη ζωή µου… και όχι µε τόσο άσχηµο
τρόπο, όσο αρχικά νόµιζα.»
Αυτός ο Μαγκραθµέλιος ήταν παράξενος! Πώς είναι δυνατόν να
στέκοµαι εδώ και να του µιλάω, λες και είµαστε παλιοί γνωστοί; Τα
πάντα µπορούσαν, τελικά, να συµβούν…
«Τι να σου πω;…» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, που, πραγµατικά, δεν
ήξερε τι να του απαντήσει. «∆ε µπορώ να σου πω ούτε πως χαίροµαι
ούτε πως λυπάµαι για αυτά που έγιναν…»
«Είχαµε πόλεµο, τότε,» είπε ο Νοτµέλγκθορ –λες και ανέκαθεν δεν
είχαν πόλεµο! «Κι από εκείνη την περίοδο και ύστερα, η νοοτροπία
µου, σχετικά µε τους πολέµους, άλλαξε. Άρχισα να εκτιµώ πολύ
περισσότερο την ειρήνη.»
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«Ποιος δεν εκτιµά την ειρήνη;» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Όλοι…
εκτός από µερικούς, οι οποίοι προκαλούν τους πολέµους.»
«Αναµφίβολα, αναφέρεσαι στο λαό µου.» Ο Νοτµέλγκθορ
πλησίασε το τραπέζι των συµβούλων, γέµισε ένα ποτήρι µε κρασί,
και ήπιε µια γουλιά. «Αλλά δεν έχεις δίκιο. ∆εν ήταν οι δαίµονες που
άρχισαν τον πόλεµο εναντίον των ανθρώπων. Οι άνθρωποι ήταν.»
Γέµισε άλλο ένα ποτήρι και το πρότεινε προς τη µεριά του Βένγκριλ.
Τι πάει να παραστήσει, τώρα, ο δαιµονάνθρωπος; συλλογίστηκε
εκείνος, καθώς πλησίαζε για να το πάρει. Πάει να µε κάνει να δω την
κατάσταση ανάποδα; Είναι τρελός;
Ο Νοτµέλγκθορ συνέχισε: «Οι άνθρωποι ήταν που έκαιγαν τους
δαίµονες· οι άνθρωποι ήταν που τους σκότωναν, θεωρώντας τους
‘τέρατα’· οι άνθρωποι ήταν που ήθελαν να διαπράξουν γενοκτονία
των δαιµόνων. Αλήθεια ή ψέµα, Βασιληά Βένγκριλ;»
«Χρόνια και χρόνια πριν…»
«Αλήθεια, όµως,» τόνισε ο Μαγκραθµέλιος.
Ο Βένγκριλ ήπιε µια γουλιά κρασί, κοιτάζοντας τον πάνω απ’την
άκρη του ποτηριού του. Τι διάολο προσπαθεί να αποδείξει; Ότι ο
λαός του έχει δίκιο που εισέβαλε στο Σαραόλν; Τα Πνεύµατα να τον
ανεµοσκορπίσουν, τον καταραµένο! Τι κάθοµαι και του µιλάω;
Ο Νοτµέλγκθορ βάδισε µέσα στην άδεια αίθουσα του θρόνου. «Οι
άνθρωποι θεωρούν την τεχνολογία µας ‘παράξενη’ και ‘µιαρή’,
επειδή εκείνοι δεν µπορούν να την κατανοήσουν. Φτάνουν ως και
στο σηµείο να την αποκαλούν µαγεία! ενώ αυτοί είναι που, στην
πραγµατικότητα, χρησιµοποιούν τέτοια µέσα… Ή, για την ακρίβεια,
µπορούν και χειρίζονται δυνάµεις που εµείς, οι δαίµονες, δεν
κατανοούµε και γιαυτό, παροµοίως, τις επονοµάζουµε ‘µαγεία’.
Σωστά;»
Ο δαιµονάνθρωπος είναι παράφρων! «Υποθέτω πως εσύ τα έχεις
σκεφτεί περισσότερο από εµένα…»
Ο Νοτµέλγκθορ γέλασε. «Βασιληά Βένγκριλ, η αλήθεια είναι τόσο
υποκειµενική· αυτό επιχειρώ να σου αποδείξω. Εκείνο που δεν το
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καταλαβαίνει κανείς –το φοβάται! Και αποζητά την καταστροφή
του.» Στράφηκε, για να τον κοιτάξει. «Νοµίζεις ότι µονάχα οι
άνθρωποι φοβούνται τους ‘δαιµονανθρώπους’; Σε πληροφορώ,
λοιπόν, πως και οι ‘δαιµονάνθρωποι’ φοβούνται εσάς!
»Τυχαίνει να συµφωνώ µε το όραµα του Εκλεκτού, Βασιληά µου.
Θέλω να δω τους δαίµονες και τους ανθρώπους να συζούν ειρηνικά.
Σε κάποιο βασίλειο, τουλάχιστον.»
«Αυτό το βασίλειο, όµως, δε θα είναι το Σαραόλν,
δαιµονάνθρωπε!» δήλωσε ο Βένγκριλ, οργισµένος. «Παράτα µε,
βραδιάτικα!» Κοπάνησε το ποτήρι του επάνω στο τραπέζι και έφυγε
από την αίθουσα του θρόνου.
Ο Νοτµέλγκθορ ήπιε ακόµα µια γουλιά κρασί, υποµειδιώντας.
«Πόσο λάθος κάνεις που δε µε ακούς, Βασιληά µου,» υποτονθόρυσε.
Ακούµπησε κι αυτός το ποτήρι του επάνω στο τραπέζι και βγήκε από
τη µεγάλη αίθουσα, µε αργά βήµατα.
Καθώς ανέβαινε προς το δωµάτιο της πρεσβείας, ξαφνικά,
συνειδητοποίησε κάτι, και συλλογίστηκε: Ναι, ο Εκλεκτός µάς
διάλεξε µε µεγάλη σύνεση, νοµίζω…
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Κεφάλαιο Τρίτο
Υπάρχουν τρεις γνωστές µορφές επίθεσης:
Η πρώτη ονοµάζεται Στρατιωτική Επίθεση, και διεξάγεται µε µεγάλους
στρατούς και εκστρατείες. Αυτού του είδους η επίθεση ενδείκνυται όταν ο
αντίπαλος είναι αδιάλλακτος, βάρβαρος, ή ανόητος· ή όταν ο χρόνος
πιέζει και αποτελεί βασικό παράγοντα νίκης.
Η δεύτερη µορφή ονοµάζεται ∆ιαφθορά Εκ Των Έσω, και διεξάγεται
µέσω κατασκόπων και αργής διαφθοράς της κοινωνίας και του
υπάρχοντος καθεστώτος. Ενδείκνυται όταν ο χρόνος δεν αποτελεί βασικό
παράγοντα, και όταν ο αντίπαλος είναι πολύ ισχυρός για να τα βάλει
κανείς µαζί του στρατιωτικά, ή όταν επιθυµεί κανείς να µειώσει τη
δύναµη ενός κράτους, προκειµένου να ακολουθήσει στρατιωτική
επέµβαση.
Η τρίτη µορφή ονοµάζεται Ειρηνική Επίθεση ή Αφοµοίωση, και
διεξάγεται µε τις ειρηνικές συναναστροφές µε έναν λαό, όπως είναι το
εµπόριο και η διπλωµατία. Απαιτεί χρόνο, αλλά, όταν επιτύχει, τα
αποτελέσµατά της είναι διαρκή. ∆εν πρέπει κανείς να την µπερδεύει µε τη
∆ιαφθορά Εκ Των Έσω, καθότι δεν υπάρχει καµία φανερή εχθροπραξία
από µέρος του «επιτιθέµενου», κι εποµένως, ο «αµυνόµενος» δεν έχει
λόγο να αντιδράσει αµυντικά! Τούτη η µορφή επίθεσης ενδείκνυται όταν
κανείς γνωρίζει τον τρόπο σκέψης ενός λαού και όταν ο λαός µπορεί να
έχει ειρηνικές επαφές: δηλαδή, να µην είναι βάρβαρος σε βαθµό που να
µη γνωρίζει τη σηµασία της ειρηνικής συναναστροφής.
—Βασιληάς Πόνκιµ, σε µια σύσκεψη µε τους στρατιωτικούς του
διοικητές.

ιγή απλωνόταν στη βασιλική αίθουσα του Σαραόλν, στην
Μάρβαθ. Ο Βασιληάς Πόνκιµ καθόταν σιωπηλός στο θρόνο,
ενώ παρακολουθούσε τους συµβούλους του να δουλεύουν
γύρω από το µεγάλο τραπέζι. Ήταν ντυµένος µε µια ελαφριά,
µεταξωτή ρόµπα, µαύρου και σκούρου-µπλε χρώµατος, ραµµένη µε
ασηµένια κλωστή. Στο λαιµό του κρεµόταν ένα αργυρό περιδέραιο,
µε ένα ρουµπίνι στο κέντρο. Στο δεξί χέρι του θρόνου του βρισκόταν

Σ
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ακουµπισµένη µια κορόνα, το Στέµµα των Οφθαλµών: ένα ολόχρυσο
στεφάνι, αριστοτεχνικά λαξεµένο, µε δώδεκα µαύρα ζαφείρια επάνω
του, δώδεκα παρατηρητικά µάτια, τα οποία µιλούσαν: Τα βλέπουµε
όλα! δήλωναν. Τίποτα δεν µπορεί να µας κρυφτεί µέσα στο Σαραόλν.
Το βλέµµα του Πόνκιµ επικεντρώθηκε στο τραπέζι των
συµβούλων. Μπορούσε να δει την Αλφάρνα, τη σύµβουλο
οικονοµικών, να κάνει υπολογισµούς επάνω σ’ένα πρόχειρο χαρτί
και, ύστερα, να περνά τα αποτελέσµατα σε ένα άλλο, σοβαρότερο
έγγραφο. Αρκετά πιο πέρα απ’αυτήν –για να µην της είναι εµπόδιο–
ο Κόρναλθορ, ο σύµβουλος δηµόσιας τάξης, κοιτούσε µια έναν
µεγάλο, δερµατοδεµένο τόµο, µια έναν χάρτη, τον οποίο τύλιγε και
ξετύλιγε· έµοιαζε να του είχε σπάσει τα νεύρα, έτσι που το χαρτί
ξανατυλιγόταν από µόνο του. Ο Κόρναλθορ, επίσης, εκτελούσε χρέη
συµβούλου δηµοσίων έργων και συµβούλου δικαιοσύνης, για την
ώρα, µέχρι να βρεθούν άτοµα για να αναλάβουν τις εν λόγω θέσεις.
Πρέπει, σύντοµα, να βρω κάποιους, σκέφτηκε ο Πόνκιµ,
παρατηρώντας πως τα καθήκοντα είχαν βαρύνει τον Κόρναλθορ, ο
οποίος ήταν ένας µάλλον πιστός υπήκοος, µα δίχως καθόλου
πρωτότυπες ιδέες ή πρωτοβουλίες. Έτρεµε τόσο πολύ το Βασιληά
του που έµοιαζε, ορισµένες φορές, να φοβάται να εκφράσει την
άποψή του. Τον Πόνκιµ τον εκνεύριζαν κάτι τέτοιοι τύποι, αν και,
αναµφίβολα, είχαν τη χρησιµότητά τους.
Ακούµπησε το σαγόνι στη γροθιά του. Ποιοι θα µπορούσαν να
ελαφρύνουν τον Κόρναλθορ από τα επιπλέον του καθήκοντα; Η
τελευταία σύµβουλος δικαιοσύνης είχε χάσει τη ζωή της επειδή ήταν
περισσότερο αφοσιωµένη στους νόµους παρά στο Βασιληά της.
Ίσως, όµως, και να υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος για να
συµµορφωθεί, σκεφτόταν τώρα ο Πόνκιµ. Ίσως και να έδρασα
βιαστικά, εκείνη την ηµέρα. Ο ίδιος την είχε σκοτώσει, µε µια κίνηση
του χεριού του. Πράγµα που, βέβαια, είχε συµβάλει στο να
καθαρίσουν τα µυαλά των υπόλοιπων από κάθε είδους προδοτικές
σκέψεις… και πάλι, όµως, πάντα υπήρχαν καλύτεροι τρόποι, για όλα
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τα πράγµατα. Κι εγώ δεν πρέπει να συµβιβάζοµαι µε τίποτα κατώτερο
από τον κάλλιστο τρόπο για την επίλυση ενός προβλήµατος.
Η άλλη σύµβουλος, η σύµβουλος δηµοσίων έργων Μινράδλιν, ήταν
καλή στη δουλειά της, απ’ό,τι έκρινε ο Πόνκιµ. Την είχαν χάσει,
ωστόσο, λόγω της βλακείας του Κράντµον. Όταν ο Βασιληάς του
Σαραόλν είχε φύγει από την πρωτεύουσά του, σε µια εκστρατεία
εναντίον της Χάργκοχ και των επαναστατών που είχαν συγκεντρωθεί
εκεί, ο Αντιβασιλέας του είχε µετατρέψει το παλάτι της Μάρβαθ σε
προσωπικό του πορνείο. Η Μινράδλιν ήταν µια από τις πόρνες του.
Τύφλωνε το µυαλό τους, µέσω των Πνευµάτων, κάνοντάς τες
άβουλα πλάσµατα, µε µόνη επιθυµία να κοιµούνται µαζί του.
Τελικά, κάτι είχε πάει στραβά µε τη Μινράδλιν, κι εκείνη είχε,
ύστερα, εξαφανιστεί από τη Μάρβαθ· το ίδιο κι ο σύζυγό της. Οι
φλόγες που είχαν πεταχτεί από τα χέρια του Κράντµον, µέσα στην
αίθουσα του θρόνου, µάλλον, την είχαν τροµοκρατήσει τόσο πολύ
που έσπασαν τον έλεγχο των Πνευµάτων από το νου της.
Φυσικά, αυτές οι φλόγες που είχε εκτοξεύσει ο εν λόγω Ωκεάνιος
δεν ήταν κάτι φυσιολογικό, κάτι που µπορούσε να κάνει ο κάθε
Πνευµατιστής. Οφείλονταν στον αρχαίο µισό-Θεό του Σκότους που
κρυβόταν µέσα του. Ο Μάργκανθελ… Να είναι φωλιασµένος τόσο
καιρό µέσα στον Κράντµον και να µην έχω καταλάβει τίποτα…
Ο Μάργκανθελ είχε επανέρθει σε τούτη την εποχή από λάθος. Ο
παλιός
δάσκαλος
του
Πόνκιµ,
ο
αρχαίος
δαίµονας
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, είχε αρχίσει ένα πείραµα: είχε κατασκευάσει
ένα µηχάνηµα και το είχε τοποθετήσει σε ένα από τα δυτικά νησιά
του Ωκεανού. Η δουλειά του µηχανήµατος ήταν να αρπάζει τις
ψυχές των ναυτικών που περνούσαν, ώστε, στο τέλος, να
αναδηµιουργηθεί το πνεύµα του Μάργκανθελ. Ένα πνεύµα που ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν επιθυµούσε να αφοµοιώσει, την κατάλληλη
στιγµή, για να θεοποιηθεί. Όµως µια οµάδα Σαραολνιανών τού
χάλασε τα σχέδια. Κατάφεραν –µε τη βοήθεια του τώρα µακαρίτη
Σοφού του Κύκλου του Φτερού Φάλµαριν– να φτάσουν στο νησί και
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να σπάσουν το µηχάνηµα. Με αποτέλεσµα ο Μάργκανθελ να
ξεπηδήσει από εκεί, µισοτελειωµένος –ένας µισός-Θεός, τρελός, και
γεµάτος µίσος και µεγαλειώδη όνειρα. Χάρη στις δικές του
παράφρονες ενέργειες, το Νότιο Κέντρο Σταθερότητας είχε
αποσταθεροποιηθεί, και η Νότια Γη είχε κατακλυστεί από
αποσταθεροποιητικές δυνάµεις. Όσοι από τους κατοίκους της
πρόλαβαν, µπήκαν σε πλοία και έπλευσαν προς τον Ωκεανό· οι
υπόλοιποι καταποντίστηκαν: ολόκληρες πόλεις και βασίλεια
βυθίστηκαν σε απύθµενα βάραθρα ή κάηκαν από βροχές φωτιάς.
Τελικά, κάποιοι έπρεπε να αναλάβουν την επανασταθεροποιήση της
Νότιας Γης, για µια πληθώρα από πολύ καλούς λόγους. Αυτοί οι
κάποιοι ήταν ο Πόνκιµ, ο Κράντµον, και η Σαντέ’ενθιν (οι τρεις
Εκλεκτοί του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν), καθώς και ορισµένοι άλλοι: Οι
Σοφοί του Κύκλου του Φτερού Μόρβον, Ζάρχαλ, και Κάρελ· οι
Αργκανθικιανοί Κλειδοκράτορες Βούνκαλ και Βόλκρα· και ο
Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και µια πρώην-ιέρεια της Ζίρκεφ,
ονόµατι Αλζάρα.
Ο Πόνκιµ µπορούσε, ακόµα και τώρα, να κλείσει τα µάτια και να
δει τα γεγονότα που είχαν διαδραµατιστεί στην αποσταθεροποιηµένη
Νότια Γη να περνούν µπροστά του, το ένα µετά απ’το άλλο ή
ανάκατα. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή προσπαθούσε, ξανά, να
σταθεροποιήσει το Κέντρο Σταθερότητας. Ο Κάρελ –ο ηλίθιος
Κάρελ!– προσπαθούσε, την ίδια στιγµή, να αντλήσει αρκετή
κοσµική ενέργεια, για να χτυπήσει και να καταστρέψει, για πάντα,
τον Κράντµον –και, κυρίως, τον επικίνδυνο Μάργκανθελ που
κρυβόταν εντός του.
Ο Πόνκιµ έβλεπε, πάλι, τον Κράντµον να γίνεται σκόνη από την
αναπάντεχη επίθεση. Και αισθανόταν, πάλι, την απόγνωση να τον
πληµµυρίζει. Ο Κάρελ είχε παρέµβει στη Σταθεροποίηση· τώρα,
σίγουρα, ήταν όλοι τους καταδικασµένοι! Το βουητό µέσα στο
κεφάλι του Πόνκιµ… Πώς µπορούσε να το κάνει τούτο, ο άφρονας;
Η οργή είχε γεµίσει το Βασιληά του Σαραόλν· έστρεψε τις
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πνευµατικές του δυνάµεις εναντίον του Σοφού, διαπερνώντας το νου
του και κάνοντας το κρανίο του να ανατιναχτεί.
Και µετά… ευτυχώς, όλα είχαν εξελιχτεί στρωτά. Ο Άνθρωπος-ΜεΜισή-Ψυχή έπεσε επάνω στο µαινόµενο Κέντρο, και το
σταθεροποίησε, µε κόστος τη ζωή του. Γιατί, όταν ο σαµατάς
τελείωσε, άπαντες είδαν ότι ο εν λόγω άντρας είχε µετατραπεί σ’ένα
πέτρινο άγαλµα.
Ο Πόνκιµ άκουσε κάποιον να καθαρίζει διακριτικά το λαιµό µου.
Άνοιξε τα µάτια και κοίταξε τον Τράνθλας να στέκεται κάτω απ’τον
θρόνο του.
«Ναι, Τράνθλας,» είπε. «Τι θέλεις;» Ξαφνικά, συνειδητοποίησε ότι
το µέτωπό του είχε ιδρώσει. Η καταραµένη ζέστη! Όµως ήξερε ότι
δεν ήταν η ζέστη· ήταν οι αναµνήσεις. Αυτές οι τρισκατάρατες
αναµνήσεις. Ποτέ ξανά δε θα είµαστε οι ίδιοι άνθρωποι, µετά από όσα
συνέβησαν στη Νότια Γη.
«Έχω νέα, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε ο Αρχικατάσκοπος του
Σαραόλν. «Θα έρθετε;»
Ο Πόνκιµ κατέβηκε από το θρόνο του και έκανε νόηµα στον
Τράνθλας να τον ακολουθήσει. Μπήκαν σε ένα µικρό σαλόνι, και ο
µονάρχης έκλεισε την πόρτα.
«Τι νέα έχεις;» ρώτησε, καθώς καθόταν σε µια πολυθρόνα.
Ο Αρχικατάσκοπος κάθισε αντίκρυ του. «Το εµπόριο µε το
Άργκανθικ δε φαίνεται ότι θα πάει καλά, ό,τι κι αν κάνουµε.»
Ο Πόνκιµ ξεφύσησε, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του. «Λόγω
της προετοιµασίας των στρατών;»
«Και λόγω της Αντιδαιµονιακής Συµµαχίας, Μεγαλειότατε,»
αποκρίθηκε ο Τράνθλας. «Κανένας Αργκανθικιανός έµπορος δε θα
έρθει στο Σαραόλν, αν νοµίζει ότι σε λίγα δεκαήµερα, ή ακόµα και
σε κάποιους µήνες, θα ξεσπάσει πόλεµος εδώ.»
«∆ηλαδή, η Αντιδαιµονιακή Συµµαχία πρέπει να καταλυθεί, προτού
µπορέσουµε να έχουµε ειρηνικές συναναστροφές µε το
Άργκανθικ…»
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«Αναµφίβολα, Βασιληά µου.»
«Το Άργκανθικ είναι πατρίδα σου, Τράνθλας. Πού πιστεύεις,
λοιπόν, ότι θα έπρεπε να αποταθώ;»
«Άκουσα ότι ο ∆ούκας Βάνρελ του Θάλβερκ έχει αναλάβει τις
πιθανές διαπραγµατεύσεις µ’εµάς.»
«∆εν ήρθε, όµως, σε επικοινωνία…»
«Μάλλον, περιµένει εµείς να έρθουµε σε επικοινωνία µαζί του.»
Ίσως θα ήταν χρήσιµο να επισκεφτώ αυτό τον ∆ούκα… σκέφτηκε ο
Πόνκιµ. Αλλά, πρώτα, θα του στείλω µια επιστολή, όπου θα του
τονίζω τις αγνές µου προθέσεις προς το Άργκανθικ, φυσικά.
«Και θα επικοινωνήσουµε µαζί του,» είπε στον Τράνθλας. «∆εν
µπορούµε να αφήσουµε έναν τέτοιο πόλεµο να αρχίσει. Για την ώρα,
χρειαζόµαστε ειρήνη.»
«∆εν έχετε σχέδια για το Άργκανθικ, Μεγαλειότατε;»
«Για όλα τα πράγµατα έχω σχέδια, Τράνθλας,» αποκρίθηκε ο
Πόνκιµ. «Αλλά δεν είναι κι όλα επί του παρόντος.»
«Με χρειάζεστε τίποτ’άλλο, Βασιληά µου;»
«Μονάχα ένα πράγµα θέλω από σένα: Φρόντισε να κρατάς τη
∆ούκισσα Νερενία της Χάργκοχ ενηµερωµένη, σχετικά µε τις
εξελίξεις στο Άργκανθικ. Και τόνισέ της ότι δεν πρέπει, σε καµία
περίπτωση, να προβεί σε στρατιωτικές –ή, γενικότερα, επιθετικές–
ενέργειες εναντίον του γειτονικού Βασιλείου.»
Ο Τράνθλας έκλινε το κεφάλι. «Μάλιστα, Βασιληά µου.»
Ο Πόνκιµ σηκώθηκε από την πολυθρόνα του και πλησίασε την
πόρτα. Ο Αρχικατάσκοπος τον ακολούθησε. Βγήκαν από το µικρό
σαλόνι και χώρισαν, βαδίζοντας ο καθένας προς διαφορετική
κατεύθυνση.
Ο Μονάρχης του Σαραόλν ανέβηκε τα σκαλοπάτια του παλατιού,
πηγαίνοντας προς το δωµάτιό του. Εν τω µεταξύ, σκεφτόταν: Έχω
γίνει απρόσεκτος, µ’αυτές τις αναµνήσεις από τη Νότια Γη. Πιο πριν,
δεν είχε ακούσει τον Τράνθλας να πλησιάζει το θρόνο του. Πρέπει να
συντονίσω, πάλι, τον εαυτό µου. Τέτοια πράγµατα δεν
48

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

δικαιολογούνται! Άλλωστε, από τα µικρά αρχίζει κανείς και, ύστερα,
πηγαίνει στα µεγάλα. Εποµένως, µια µικρή απροσεξία τώρα µπορεί
να σήµαινε µια µεγαλύτερη απροσεξία αργότερα –η οποία ίσως να
είχε ολέθριες συνέπειες. Η Νότια Γη επανασταθεροποιήθηκε. Τώρα,
έχω άλλα πράγµατα για να µ’απασχολούν. Πρέπει να
«σταθεροποιήσω» και το Σαραόλν, και πρέπει να εξαλειφθούν και τα
προβλήµατα στη Μάγκραθµελ.
Ο Πόνκιµ άνοιξε την πόρτα των βασιλικών διαµερισµάτων. Την
έκλεισε πίσω του και βάδισε ως το υπνοδωµάτιο, ανοίγοντας άλλη
µια πόρτα για να µπει. Επάνω στο µεγάλο κρεβάτι κοιµόταν η
Εδρισία, µπρούµυτα, µε µονάχα ένα λεπτό σεντόνι να τη σκεπάζει.
Τα µακριά µοβ-µαύρα-πράσινα-πορτοκαλιά µαλλιά της απλώνονταν,
ανακατεµένα, επάνω στο µαξιλάρι της. Το στόµα της ήταν
µισάνοιχτο, αποκαλύπτοντας µικρά, κοφτερά δόντια.
Ο Πόνκιµ άνοιξε τα µισάνοιχτα πατζούρια του παραθύρου, για να
µπει στο δωµάτιο το φως του πρωινού Λούντρινχ. Ύστερα, πλησίασε
το κρεβάτι, έσκυψε, και ψιθύρισε τ’αφτί της δαιµόνισσας: «Έχω νέα
για σένα, Πριγκίπισσα.»
Τα µάτια της Εδρισία άνοιξαν, και γυάλισαν µ’ένα δυνατό µοβπράσινο χρώµα. «Τι νέα;» ρώτησε, νυσταγµένα.
«Ξηµέρωσε,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, υποµειδιώντας, και φίλησε τα
χείλη της. Ύστερα, ορθώθηκε. «Όµως, έχω και άλλα νέα, πέρα
απ’αυτό.»
«Τι;»
«Σήκω και θα σου πω.» Ο Πόνκιµ πλησίασε το παράθυρο και
κοίταξε έξω. Το βλέµµα του χάθηκε προς την ανατολή. Κάπου εκεί
βρισκόταν το ∆ουκάτο Χάργκοχ, είπε στον εαυτό του, και µετά
απ’αυτό, το Βασίλειο Άργκανθικ, όπου θα έπρεπε σύντοµα να
ταξιδέψει.
Η Εδρισία τον παρατηρούσε, καθώς ανασηκωνόταν επάνω στο
µεγάλο κρεβάτι. Από τον τρόπο που ακουµπούσε τα χέρια του στο
περβάζι του παραθύρου, η Πριγκίπισσα µπορούσε να καταλάβει ότι
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κάτι σηµαντικό απασχολούσε τον Εκλεκτό σήµερα. Και, µάλλον,
ήθελε να της πει κάτι σηµαντικό, επίσης.
Σηκώθηκε από το κρεβάτι, παραµερίζοντας το λεπτό σεντόνι. Η
ζέστη εδώ πέρα ήταν τόσο αφόρητη που, ακόµα κι αυτό το ελαφρύ
σκέπασµα, δεν µπορούσε να το ανεχθεί. Πλησίασε τον καθρέφτη και
χτένισε, πρόχειρα, τα µαλλιά, µε τα χέρια της. Ύστερα, άνοιξε ένα
µπουκάλι µε πορφυρό και γέµισε µια αργυρή κούπα. Ήπιε µια
µεγάλη γουλιά, νιώθοντας το ανθρώπινο αίµα να κυλά µέσα της και
να την αναζωογονεί. Τώρα, που ήταν έγκυος µε το παιδί του
Εκλεκτού, το χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ. Τη δυνάµωνε, και
έκανε τις ζαλάδες να περνάνε.
«Λοιπόν, τι είναι;» ρώτησε τον Πόνκιµ.
Εκείνος γύρισε, για να την κοιτάξει, παρατηρώντας το πορφυρό που
βρισκόταν επάνω στα χείλη της. Τούτη ήταν µια συνήθεια/φυσική
ανάγκη των Μαγκραθµέλιων που ποτέ δε θα κατανοούσε. Ωστόσο,
ανέκαθεν την αποδεχόταν ως δεδοµένο. Και, όσο δεν προκαλούσε
κοινωνικές αναταραχές στο Βασίλειό του, δεν υπήρχε κανένα
πρόβληµα. Ευχόταν µόνο να είχε ρυθµίσει σωστά το ζήτηµα µε την
προσφορά αίµατος από τους ανθρώπους· επί πληρωµή, φυσικά, και
διόλου ευκαταφρόνητη.
«Ίσως να λείψω για κάποιον καιρό, Εδρισία,» αποκρίθηκε.
Η Πριγκίπισσα της Βόρειας Μάγκραθµελ έγλειψε τα χείλη της, για
να µαζέψει και τις τελευταίες σταγόνες πορφυρού. «Γιατί τώρα;»
ρώτησε. «∆εν έχουµε ούτε νέα από το Βασίλειό µου, ακόµα …»
«Η Τάγκβαρ είναι µακριά,» της είπε ο Πόνκιµ. «Τα νέα θ’αργήσουν
να έρθουν. Όµως αυτό που συµβαίνει εδώ απαιτεί την άµεση
επέµβασή µου.»
«Τι συµβαίνει;»
«Το Άργκανθικ: αρνείται να αρχίσει ειρηνικές συναναστροφές µαζί
µας. Οι έµποροί του δεν έρχονται στο Σαραόλν, επειδή φοβούνται
τον πόλεµο που πιθανώς να ξεσπάσει, λόγω της Αντιδαιµονιακής
Συµµαχίας.»
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«Θα πας στο Άργκανθικ, δηλαδή;»
«Ναι. Και για την ακρίβεια, στη Ζερκ-βελ, όπου σκοπεύω να
µιλήσω µε τον ∆ούκα Βάνρελ.»
«Γιατί συγκεκριµένα µ’αυτόν;» θέλησε να µάθει η Εδρισία,
πίνοντας ακόµα µια γουλιά πορφυρό, µικρότερη από την
προηγούµενη.
«Γιατί αυτός έχει αναλάβει τις διαπραγµατεύσεις µε το Βασίλειό
µας,» εξήγησε ο Πόνκιµ. «Εποµένως,» κατέληξε, «σε αφήνω εδώ ως
Αντιβασίλισσα του Σαραόλν.»
«Μα, αν έρθουν νέα από την Τάγκβαρ…» είπε η Εδρισία· και
συµπλήρωσε νοερά: Αν έρθουν νέα από την Τάγκβαρ, και αν η χώρα
µου βρίσκεται σε κίνδυνο, δε θα µπορέσω να µείνω εδώ…
«Μέχρι να έρθουν νέα από εκεί, πιθανώς να έχω επιστρέψει,»
αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Πάντως, ό,τι κι αν συµβεί, µη φύγεις από τη
Μάρβαθ.»
«Κι αν υπάρχουν προβλήµατα στη Μάγκραθµελ;»
«Ο αδελφός σου είναι εκεί.»
«Πόνκιµ, θέλω να γίνω Βασίλισσα της Μάγκραθµελ –όλης της
Μάγκραθµελ. Μου το υποσχέθηκες!»
Αλλά δεν είπα πότε, σκέφτηκε εκείνος. «Θα γίνεις Βασίλισσα,» της
αποκρίθηκε. «Όλης της Μάγκραθµελ. Άλλωστε, τούτη ήταν η
επιθυµία µου –καθώς και του Ύψιστου Άρχοντα– από την αρχή: να
ενωθεί η Μάγκραθµελ, ξανά. Όµως: δεν µπορεί κανείς να κάνει
άλµατα. Θα πρέπει να γίνουν όλα µε τη σειρά τους. Και τώρα,
προέχει η σταθεροποίηση της κατάστασης στο Σαραόλν. Εξάλλου,
µην ξεχνάς ότι ο Καρθαβλέρν βρίσκεται στη Μάγκραθµελ, µε εκατό
χιλιάδες πολεµιστές. Θα τσακίσει τους Βολχερθιανούς.»
«Ο Καρθαβλέρν, όµως, είναι προδότης!» του θύµισε η Εδρισία.
«Εκείνος ευθύνεται για τη διάσπαση της Μάγκραθµελ, όσο και οι
άνθρωποι!»
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«Πράγµατι. Αλλά τούτο δε σηµαίνει ότι θα αφήσει τους
τελευταίους να καταπατήσουν τα εδάφη σας. Θα τους χτυπήσει, και
θα τους καταστρέψει αν µπορεί.
»Τώρα, όσον αφορά τη Βόρεια Μάγκραθµελ, σε περίπτωση που
έρθουν δυσάρεστα νέα απο κεί, δεν είναι ανάγκη να πας η ίδια, για
να βοηθήσεις. Υπάρχει αρκετός στρατός εδώ για να στείλεις, καθώς
και πολλοί έµπιστοι διοικητές.»
Η Πριγκίπισσα κάθισε σε µια καρέκλα, µοιάζοντας σκεπτική,
καθώς βαστούσε την αργυρή της κούπα µε τα δύο χέρια.
«Εδρισία,» είπε ο Πόνκιµ, «για να πάει ένας αγγελιαφόρος από τη
Μάρβαθ στην Τάγκβαρ χρειάζεται περίπου είκοσι ηµέρες, κι άλλες
τόσες για να επιστρέψει, αν όλα πάνε καλά! Εγώ, για να πάω απο δώ
στη Ζερκ-βελ, χρειάζοµαι περίπου πέντε ηµέρες και πέντε για να
επιστρέψω. Τι λες; δε θα έχω επιστρέψει, µέχρι να λάβεις νέα από
την πατρίδα σου;»
Η Εδρισία αναστέναξε. «Ναι, το ξέρω ότι είναι λογικό πως θα έχεις
επιστρέψει ως τότε. Όµως φοβάµαι µη συµβεί τίποτα… απρόοπτο.»
«Τα απρόοπτα πράγµατα δεν µπορεί να τα προβλέψει κανείς –
γιαυτό είναι και ‘απρόοπτα’. Το µόνο που µπορείς να κάνεις είναι να
τα αντιµετωπίζεις µε ψυχραιµία, όταν παρουσιάζονται. Υποσχέσου
µου πως θα φανείς ψύχραιµη, αν κάτι απρόοπτο συµβεί…»
Η Εδρισία σηκώθηκε από την καρέκλα και τον πλησίασε. Τον
αγκάλιασε, ακουµπώντας το κεφάλι της στον ώµο του.
«Ούτε κι εµένα µ’αρέσει που φεύγω,» της ψιθύρισε ο Πόνκιµ.
«Έχω τόσα πολλά σηµαντικά πράγµατα να κάνω εδώ. Όµως δε θα
λείψω για πολύ, αγαπητή Εδρισία.»
Η Πριγκίπισσα της Βόρειας Μάγκραθµελ φίλησε το µάγουλό του.
Ο Πόνκιµ πήρε το σαγόνι της, ευγενικά, στο χέρι του, και την
κοίταξε στα µάτια. «Υποσχέσου µου πως θα φανείς ψύχραιµη, σε
περίπτωση που η Τύχη γυρίσει παράξενα τον Τροχό της.»
Η Εδρισία αισθάνθηκε το νου της να µουδιάζει. Ο Εκλεκτός ήταν
µάγος· προσπαθούσε να τη µαγέψει, µήπως; Προσπαθούσε να τη
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δεσµεύσει, µε κάποιον αόρατο τρόπο; Γιατί δε µπορούσε να
σταµατήσει τον εαυτό της απ’το να τρέµει;
«∆εν προσπαθώ να σε µαγέψω,» της είπε ο Πόνκιµ,
αντιλαµβανόµενος τι πρέπει να περνούσε απ’το µυαλό της, καθώς
την αισθανόταν να τρέµει. «Μια χάρη σου ζητώ.»
«∆ηλαδή, θέλεις να µη φύγω από τη Μάρβαθ;»
«Και όχι µόνο αυτό. Θέλω να είσαι ψύχραιµη, αν κάτι άσχηµο
συµβεί.»
Η Εδρισία ένευσε. «Θα είµαι.»
Ο Πόνκιµ τη φίλησε.
«Πότε φεύγεις;» τον ρώτησε εκείνη.
«Πρώτα, θα στείλω ένα µήνυµα στον ∆ούκα Βάνρελ, για να τον
πληροφορήσω ότι θα πάω.»
«∆ηλαδή, θα φύγεις ύστερα από δυο-τρεις ηµέρες,» συµπέρανε η
Εδρισία.
Ο Πόνκιµ κατένευσε. «Ναι, έτσι λέω.»
«Τι θα κάνουµε, αν οι άνθρωποι έχουν καταλάβει την Τάγκβαρ;»
τον ρώτησε.
«Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι θα την έχουν καταλάβει· αλλά, αν
την έχουν, υπάρχουν δύο λύσεις: Η µία είναι να αφήσουµε τον
Καρθαβλέρν να τους τακτοποιήσει· άλλωστε, κάποτε πρέπει να βγει
από τη µέση ο Βασιληάς της Νότιας Μάγκραθµελ, αν θέλεις να
γίνεις Βασίλισσα ολόκληρης της Μάγκραθµελ· και δεν υπάρχει
καλύτερος τρόπος απ’το να πέσει στη µάχη. Η δεύτερη λύση είναι να
στείλουµε µέρος του στρατού µας, για να βοηθήσει. Όµως αυτή η
επιλογή θα µας φέρει σε δύσκολη θέση εδώ, στο Σαραόλν. Έχουµε
περίπου εκατόν-πενήντα χιλιάδες Μαγκραθµέλιους µαχητές και
κάπου δώδεκα χιλιάδες ανθρώπους, όλους σε ετοιµότητα –και όλοι,
µάλλον, θα µας φανούν απαραίτητοι, αν µας επιτεθεί ο Βένγκριλ.»
«Μα, εσύ δε µου έλεγες ότι θα… εξοµαλύνεις την κατάσταση
µ’αυτόν;»
53

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

«Και θα την εξοµαλύνω,» τη διαβεβαίωσε ο Πόνκιµ· «µην
αµφιβάλεις καθόλου. Ειρήνη θα επικρατήσει στο Σαραόλν. Όµως,
επειδή δεν έχει επικρατήσει ακόµα, χρειαζόµαστε το στρατό µας, για
σταθερότητα. Γιατί, αν ο Βένγκριλ και οι δικοί του παρατηρήσουν
κάποια αδυναµία σε µας –κάποιο άνοιγµα–, τώρα, όπως έχει η
κατάσταση, δε θα διστάσουν να µας χιµήσουν, σαν πεινασµένοι
λύκοι.
»Συν τω χρόνω, όµως, αγαπητή Εδρισία, και το Σαραόλν θα γίνει
µόνιµα δικό µας, και η Μάγκραθµελ, και ακόµα και το Άργκανθικ.
Χτίζουµε µια καινούργια αυτοκρατορία στη Βόρεια Γη.»

Κεφάλαιο Τέταρτο
«Γνώριζε τα όπλα των εχθρών σου.»
—Βασική αρχή των πολεµιστών του Σαραόλν.

έκα λεύγες βόρεια της Όρφαλχ, τα εδάφη του καινούργιου
Σαραόλν τελείωναν. Οι Εκδικητές, φυσικά, το γνώριζαν αυτό,
και δεν πήγαν από τη λιθόστρωτη δηµοσιά που οδηγούσε στη
Μάρβαθ, την πρωτεύουσα του Σφετεριστή. Έστριψαν προς τα
δυτικά, περίπου δύο λεύγες προτού φτάσουν στα σύνορα, επειδή, αν
ζύγωναν περισσότερο, θα κινδύνευαν να εντοπιστούν από τους
τεχνολογικούς ανιχνευτές των Μαγκραθµέλιων. Κι επιπλέον, ο
Πύργος του Φτερού βρισκόταν προς εκείνη την κατεύθυνση· άρα,
ήταν πιο βολικά γι’αυτούς να πάνε βόρειο-δυτικά, παρά βόρεια.
Μπήκαν σε απατηλά, δασώδη εδάφη, ενώ το λυκόφως απλωνόταν
στον Άρµπεναρκ και οι δίδυµοι ήλιοι χάνονταν στον ορίζοντα, ο
Λούντρινχ στη ∆ύση και ο Βάνσπαρχ στην Ανατολή, γεµίζοντας το

∆
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τοπίο µε πορφυρόχρωµες ανταύγειες και πυκνές σκιές που
µπέρδευαν το µάτι. Ωστόσο, τούτα τα µέρη ήταν γνωστά στους
Εκδικητές, έτσι δε φοβόνταν· είχαν περάσει πολλές φορές από εδώ,
όταν µάχονταν εναντίον των δαιµονανθρώπων που είχαν καταλάβει
την Όρφαλχ, υπό την αρχηγία της Στρατάρχισσας Νερενία και του
Στρατηγού Κένβρινµορ.
Από αύριο θα άρχιζαν τα δύσκολα, που θα περνούσαν τα σύνορα
και θα έµπαιναν σε περιοχές λιγότερο γνωστές –ή και τελείως
άγνωστες– γι’αυτούς. Με την εξαίρεση ενός ανάµεσά τους.
Ο Μπάχτον τράβηξε τα γκέµια του αλόγου του, κάνοντάς το να
σταµατήσει ήρεµα, χωρίς το παραµικρό χρεµέτισµα. Μονάχα ο
ελαφρύς χτύπος των οπλών του επάνω στο χώµα ακούστηκε, καθώς
και το τίναγµα της ουράς του. Ο καβαλάρης του στράφηκε να
κοιτάξει τον Χέρκαµ, ο οποίος ήταν αρχηγός τούτης της αποστολής.
Ο Αρχιεκδικητής έγνεψε καταφατικά και ο Μπάχτον αφίππευσε, µε
µια σβέλτη κίνηση, παίρνοντας το τόξο και τη φαρέτρα του από τη
σέλα και περνώντας τα στον ώµο.
Οι υπόλοιποι της οµάδας ακολούθησαν το παράδειγµά του. ∆έκα
ήταν στο σύνολό τους, αν εξαιρούσε κανείς εκείνον και τον Χέρκαµ,
όλοι τους Εκδικητές εκπαιδευµένοι στον κλεφτοπόλεµο και στην
αποφυγή Μαγκραθµέλιων περιπολιών.
Ελπίζω µονάχα να είναι τόσο καλοί όσο ισχυρίζονται, σκέφτηκε ο
Μπάχτον, καθώς τους ατένιζε να κατεβαίνουν από τα άλογά τους και
να συγκεντρώνονται γύρω από τον αρχηγό. Γιατί υποψιάζοµαι ότι θα
χρειαστούν όλη τους την τέχνη, για να µην πέσουν στα χέρια των
δαιµονανθρώπων. Ο Μπάχτον δεν είχε καµια αµφιβολία ότι ο
Σφετεριστής θα είχε γεµίσει διάφορα «µυστήρια» σηµεία µε
δαιµονανθρώπους –σηµεία όπου δε θα σκεφτόταν κανείς να βάλει
φρουρές (σε αντίθεση µε τις δηµοσιές, τα γνωστά µονοπάτια, και τις
πόλεις), και όπου όλοι οι επιτήδειοι σίγουρα θα πήγαιναν. Ένα από
αυτά τα σηµεία δεν µπορεί παρά να ήταν και ο Πύργος του Φτερού.
Ο Πόνκιµ θα είχε σκεφτεί ότι πιθανώς να ζητούσαν οι Σαραολνιανοί
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βοήθεια από τους Σοφούς. Άλλωστε, δεν είχαν άλλο τρόπο για να
πολεµήσουν τη µαγεία του· κι επιπλέον, είχαν ξαναστραφεί
σ’αυτούς, παλιότερα, την περίοδο που τα πλοία χάνονταν στον
Ωκεανό.
Ο Μπάχτον ήλπιζε µόνο οι Σοφοί να µπορούσαν να τους
προσφέρουν κάποια βοήθεια, τώρα. Γιατί, αν είχαν τη δύναµη να
διώξουν τον Πόνκιµ από τη Μάρβαθ, δε θα το είχαν κάνει ήδη; Αλλά
αυτά τα πράγµατα δεν είναι για µένα. Ούτε µάγος είµαι, ούτε
βασιληάς. Ας τους αφήσω να τα κανονίσουν µόνοι τους, κι ας κάνω
εκείνο για το οποίο ήρθα.
Έδεσε το άλογό του σε ένα δέντρο και ζύγωσε τους Εκδικητές, που
είχαν συγκεντρωθεί σε έναν κύκλο, γύρω από τον Χέρκαµ. ∆εν είχαν
ανάψει φωτιά, και ο Μπάχτον έκρινε ότι πολύ καλά έκαναν. Ναι µεν
δεν είχαν ακόµα περάσει τα σύνορα του Νότιου Σαραόλν, όµως οι
δαιµονάνθρωποι µπορεί να έβλεπαν από πολύ µακριά τον καπνό
τους, και καλύτερα να µην το ριψοκινδύνευαν. Εξάλλου, οι ηµέρες
είχαν ζεστάνει πλέον· αν το βράδυ τυλίγονταν καλά στις κάπες τους,
δε θα είχαν πρόβληµα.
Ο Μπάχτον κάθισε κοντά στον Χέρκαµ, ο οποίος του πρόσφερε ένα
κοµµάτι καπνιστό κρέας. Εκείνος το δέχτηκε, µ’ένα νεύµα που έλεγε
ευχαριστώ.
«Λένε ότι είσαι καλός στο να βρίσκεις µονοπάτια και κρυφούς
δρόµους µέσα στο Σαραόλν,» του είπε η Άρµι. «Ξέρεις και κάποιο
κρυφό δρόµο που να βγάζει γρήγορα στον Πύργο του Φτερού;»
Ο Μπάχτον κοίταξε την ξανθοµάλλα Εκδικήτρια. Κατάπιε την
µπουκιά του και είπε: «∆εν υπάρχουν πολλοί ‘κρυφοί δρόµοι’ που να
βγάζουν στον Πύργο του Φτερού. Ουσιαστικά, όλοι οι δρόµοι προς
τα εκεί θα µπορούσε κανείς να πει ότι είναι ‘κρυφοί’. Μονάχα ένα
µονοπάτι είναι περισσότερο γνωστό, κι αυτό µπορείς να το βρεις
µόνο αν φύγεις από τη Μάρβαθ, όχι από τα νότια, όπου πηγαίνουµε
εµείς.»
«Από τη µεριά µας τι υπάρχει;» ρώτησε ο Χέρκαµ.
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«Λόφοι,» απάντησε ο Μπάχτον. «Και λόφοι, και λόφοι.» ∆άγκωσε,
ξανά, το κρέας του.
«Αυτό είναι καλό, δεν είναι;» είπε η Άρµι. «Ο Σφετεριστής δε θα
έχει φρουρές µέσα στους λόφους.»
«Κατά πάσα πιθανότητα, θα έχει,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον, «για να
µας εµποδίσει από το να µιλήσουµε µε τους Σοφούς.»
«Άστον να έχει όσους φρουρούς επιθυµεί, λοιπόν,» είπε ο Χέρκαµ,
πίνοντας µια γουλιά κρασί από το φλασκί του. «Εµείς δε θέλουµε να
µιλήσουµε σ’αυτούς τους Σοφούς, µονάχα να βρούµε τις θέσεις των
δαιµονοµούτσουνων. Και καλύτερα να είναι κάποιοι εκεί, γιατί, άµα
επιστρέψουµε στην Όρφαλχ χωρίς νάχουµε εντοπίσει τίποτα, ο
Βασιληάς θα νοµίσει ότι βαρεθήκαµε και δεν κάναµε καλά τη
δουλειά µας!»
Οι Εκδικητές γέλασαν.
«Λοιπόν,» είπε ο Χέρκαµ, «πρέπει να οργανώσουµε ένα σχέδιο, για
να µπερδέψουµε τους δαίµονες, ε;» Πήρε ένα ξυλαράκι από κάτω κι
άρχισε να κάνει σχήµατα στο χώµα. «Θα χωριστούµε σε τέσσερις
οµάδες, η καθεµία από τρεις, εντάξει;»
«∆εν είναι λίγοι;» ρώτησε ο Νόρτεζ, ένας άλλος Εκδικητής.
«Άµα µας βρούνε οι Μαγκραθµέλιοι, πιο καλά να πεθάνουν λίγοι
από µας παρά πολλοί.»
«Μα, νόµιζα ότι ο Βασιληάς είπε να επιστρέψουµε όλοι σώοι κι
αβλαβείς.»
«Ο Βασιληάς, όµως, δε βρίσκεται εδώ τώρα, σκατοκέφαλε! Εµείς
πρέπει να βρούµε έναν τρόπο για να φέρουµε σε πέρας τούτη την
αποστολή, όχι εκείνος. Κι επιπλέον, δε µ’αφήσες να τελειώσω, τα
Πνεύµατα να σε πάρουν!
»Το λοιπόν. Ακούστε µε: Θα χωριστούµε σε τέσσερις οµάδες, όπως
είπα, και θα πηγαίνουµε σ’αυτό το σχηµατισµό.» Έδειξε το σχήµα
που είχε κάνει στο έδαφος: κάτι που έµοιαζε µε ρόµβο. «∆ε θα
πηγαίνουµε η µια οµάδα πίσω απ’την άλλη, καταλάβατε; Θάχουµε
απόκλιση, γιατί αλλιώς οι δαιµονοµούριδες που θα βρίσκονται στα
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βόρεια θα µας πετύχουνε µε τους ανιχνευτές τους. Σωστά;» Οι
Εκδικητές κατένευσαν. «Έτσι όπως λέω, όµως, δε θα εντοπίσουν
παραπάνω από µία υποοµάδα, στην καλύτερη περίπτωση. Αλλά ο
Βασιληάς είπε να µην πεθάνει κανείς, οπότε δε θ’αφήσουµε κανέναν
να πεθάνει –όχι πως, γενικότερα, θ’αφήναµε, αν περνούσε απ’το χέρι
µας. Καλά δεν τα λέω;» Οι Εκδικητές κατένευσαν.
«Τι θα κάνουµε, λοιπόν,» συνέχισε ο Χέρκαµ: «Όταν κάποια από
τις οµάδες δει Μαγκραθµέλιους να την πλησιάζουν, σε αριθµό τον
οποίο δεν µπορεί –ή θα δυσκολευτεί– να αντιµετωπίσει (δηλαδή,
πάνω από δύο δαίµονες), τότε θα ρίξει ένα βέλος στον αέρα. Έτσι, οι
υπόλοιπες οµάδες θα ειδοποιηθούν και θα σπεύσουν να βοηθήσουν.
Θα είναι εύκολο να ξεκάνουν τους εχθρούς, γιατί εκείνοι δε θα τις
έχουν εντοπίσει.»
«Κι αν κάποιοι δεν προσέξουν το βέλος;» ρώτησε ο Νόρτεζ.
«Είσαι χαζός;» έκανε ο Χέρκαµ. «Ένας από κάθε οµάδα θα έχει το
νου του για βέλη, φυσικά! Και, γενικά, όλοι να έχετε το νου σας· µη
γίνει καµια τέτοια ιστορία, γιατί θα χαλάσουν τα πάντα.»
Οι Εκδικητές κατένευσαν.
Ο Χέρκαµ συνέχισε: «Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να
δώσουµε στο να είµαστε καλά διαιρεµένοι –δηλαδή, να µη
βρίσκονται δυο οµάδες στη σειρά, από βόρεια προς νότια. Για να
γίνει τούτο, θα κινούµαστε µ’έναν συγκεκριµένο ρυθµό –απλό
τροχασµό, ούτε πολύ γρήγορα ούτε πολύ αργά. Κατανοητό;» Οι
Εκδικητές κατένευσαν. «Αν µια οµάδα θέλει να σταµατήσει, για τον
οποιοδήποτε λόγο, θα ρίξει δύο βέλη στον αέρα, συγχρόνως. Οι
άλλοι θα καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά, και θα σπεύσουν να τη
συναντήσουν. Κατανοητό;» Οι Εκδικητές κατένευσαν.
«Και ποιες θα είναι οι συνηθισµένες στάσεις;» ρώτησε η Άρµι.
«Μία στάση το µεσηµέρι, όταν και οι δυο ήλιοι βρίσκονται ψηλά
στον ουρανό. Η διάρκεια της στάσης θα είναι µέχρι που οι ήλιοι να
αρχίσουν να κατηφορίζουν προς τα άκρα του ορίζοντα. Η επόµενη
στάση θα γίνεται το βράδυ, όταν οι ήλιοι έχουν χαθεί και τα
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φεγγάρια βρίσκονται στον ουρανό. Τότε, θα κοιµόµαστε και θα
ξεκινάµε, πάλι, µε το πρώτο φως του Λούντρινχ. Κατανοητό;»
*
Την επόµενη ηµέρα σηκώθηκαν µε την αυγή, και χωρίστηκαν σε
οµάδες, όπως είχε πει ο Χέρκαµ. Προτού ξεκινήσουν, όµως,
ρώτησαν τον Μπάχτον προς τα πού θα έπρεπε, τώρα, να
κατευθυνθούν.
«Έχει η κάθε οµάδα από έναν χάρτη;» είπε εκείνος. Οι Εκδικητές
αποκρίθηκαν θετικά. «Τότε, θα κατευθυνθούµε προς τους λόφους
και θα σταµατήσουµε εδώ.» Έχοντας βγάλει το δικό του χάρτη,
έδειξε το σηµείο που εννοούσε. Ήταν το δυτικότερο σηµείο της
νότιας µεριάς των λοφότοπων.
«Θα έχουµε φτάσει ως το βράδυ;» ρώτησε ο Χέρκαµ.
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. «Ως το βράδυ, θα είµαστε περίπου
στα µισά. Το µεσηµέρι της εποµένης πρέπει να είµαστε εκεί.»
«Γιατί δεν µπαίνουµε στους λόφους από κάπου πιο ανατολικά;»
ρώτησε η Άρµι.
«∆εν υπάρχει λόγος να µπλεχτούµε,» είπε ο Μπάχτον. «Ο Πύργος
του Φτερού είναι στα δυτικά. Κι εµείς αυτά τα µέρη θέλουµε να
ανιχνεύσουµε.»
«Εντάξει,» ένευσε ο Χέρκαµ. «Ξεκινάµε, τότε;»
«Μια στιγµή. Τούτη η πόλη είναι σηµειωµένη στους χάρτες όλων
σας; Νιράχ, τη λένε.»
Οι Εκδικητές κατένευσαν. Και εκείνη που ονοµαζόταν Κάζρι είπε:
«Ναι, είναι.»
«Εκεί δε θα πλησιάσουµε. Ούτε θα πλησιάσουµε οποιοδήποτε άλλο
κατοικηµένο µέρος δούµε. Μιλάω πάντα για κανένα χωριό, του
οποίου οι κάτοικοι, αν µας εντοπίσουν, δε θα διστάσουν να
αναφέρουν στους νέους αφέντες τούτου του τόπου ότι είδαν
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‘παράξενους καβαλάρηδες’ στις περιοχές τους, που είναι κανονικά
ήσυχες.»
«Έγινε, Μπάχτον,» είπε ο Χέρκαµ. «Τίποτ’άλλο;»
«Αυτά, για τώρα. Θα τα ξαναπούµε αύριο, που θα συναντηθούµε
στο σηµείο των λοφότοπων όπου σας έδειξα.»
«Ξεκινάµε, λοιπόν!» είπε ο Χέρκαµ, ανεβαίνοντας στο άτι του.
Χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες, οι οποίες άρχισαν να
κατευθύνονται βόρειο-δυτικά, οδηγώντας τα άλογά τους σε
τροχασµό, όπως είχαν συµφωνήσει.
Ο Μπάχτον βρέθηκε µε άλλους δύο Εκδικητές: ο ένας ήταν ο
Νόρτεζ, ο άλλος ο Σάγκροβ. Ο Χέρκαµ πήγε µε την Άρµι και έναν
Εκδικητή που ονοµαζόταν Σίλκαρ και ήταν ιδιαίτερα καλός στο
µακρύ µαχαίρι –ο Χέρκαµ νόµιζε ότι αυτός ο άνθρωπος µπορούσε
να νικήσει και έναν πάνοπλο σπαθοφόρο µονάχα µε ένα µακρύ
µαχαίρι! –βέβαια, ήξερε ότι ίσως η εντύπωσή του να ήταν και πολύ
λανθασµένη. Οι υπόλοιποι Εκδικητές διαιρέθηκαν σε δύο οµάδες,
µία µε τρεις γυναίκες και µία µε τρεις άντρες.
Έτσι, άρχισαν την ανίχνευση των εδαφών προς τον Πύργο του
Φτερού.
Κατά το µεσηµέρι, προτού σταµατήσουν για την κανονισµένη τους
ανάπαυση, µια οµάδα Μαγκραθµέλιων εντόπισε –µέσω
τεχνολογικού ανιχνευτή– τις τρεις Εκδικήτριες. Οι δαιµονάνθρωποι
είχαν χτίσει ένα πρόχειρο φρούριο σε τούτα τα µέρη, δυτικά της
κεντρικής δηµοσιάς, γιατί υποψιάζονταν ότι πιθανώς κάποιοι να
επιχειρούσαν να εισβάλουν από εδώ. Για την ακρίβεια, ήταν βέβαιοι
πως σύντοµα κάτι τέτοιο θα συνέβαινε· και να τώρα που η υποψία
τους γινόταν πραγµατικότητα. Μέσα στον ανιχνευτή τους είδαν τους
ανθρώπους να έρχονται. Αµέσως, εξακρίβωσαν τον αριθµό τους –
τρεις!– και συµπέραναν ότι προσπαθούσαν να περάσουν τα σύνορα
του Βασιλείου του Εκλεκτού, για να µπουν ως κατάσκοποι.
Τριάντα ήταν οι Μαγκραθµέλιοι στο πρόχειρο φρούριο, και η
διοικήτριά τους έστειλε µια οµάδα των οκτώ να συλλάβει τους
60

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

εισβολείς, ή και να τους σκοτώσει, αν αντιστέκονταν. Ωστόσο, αν
τρέπονταν σε φυγή προς τα νότια, πρόσταξε τους µαχητές της να µην
τους ακολουθήσουν.
«Αλλά µπορείτε να τους ρίξετε µε βέλη,» πρόσθεσε, υποµειδιώντας
και δείχνοντας τα κοφτερά δόντια της.
Οι Μαγκραθµέλιοι ανέβηκαν στα άλογά τους και έφυγαν από το
φρούριο, καλπάζοντας και κάνοντας το έδαφος να τρανταχτεί από
τον ήχο των οπλών τους.
Η οµάδα του Χέρκαµ τούς είδε να κατευθύνονται νότια, φεύγοντας
από το προχειροφτιαγµένο οικοδόµηµα, που ήταν καµωµένο από
πέτρες και ξύλα, µε τη σηµαία του Ματιού του Σαραόλν να
κυµατίζει στην κορυφή του.
«Η Κάζρι και οι άλλες θα έχουν µπελάδες,» είπε η Άρµι.
«Πάµε απ’τα πλάγια,» αποκρίθηκε ο Χέρκαµ, γιατί φοβόταν µην
πέσει κι η δική του οµάδα στην εµβέλεια του ανιχνευτή των
δαιµόνων.
Σπιρούνισαν τα άλογά τους και έφυγαν.
Ένα βέλος πετάχτηκε στον αέρα, καθώς η οµάδα της Κάζρι είδε
τους
Μαγκραθµέλιους
να
έρχονται,
καλπάζοντας
και
ξεθηκαρώνοντας ατσάλι: οι λεπίδες των σπαθιών τους άστραφταν
στο δυνατό µεσηµεριανό φως των δίδυµων ήλιων, ενώ χώµα
πεταγόταν από το τρέξιµο των αλόγων τους.
«Χωριστείτε!» φώναξε η Νουάνα, που είχε εκτοξεύσει το βέλος και
συνέχιζε να βαστά στα χέρια το τόξο της, περνώντας στη χορδή του
ακόµα ένα βέλος και εξαπολύοντάς το εναντίον των
δαιµονανθρώπων. Πέτυχε έναν στο στήθος, ρίχνοντάς τον απ’το άτι
του.
Οι δύο συντρόφισσες της Νουάνα ήξεραν πως η σκέψη της ήταν
σωστή. Πάντα έτσι έκαναν οι Εκδικητές, όταν τους ορµούσαν οι
Μαγκραθµέλιοι, προκειµένου να µπερδέψουν περισσότερο τους
ανιχνευτές τους. Τώρα, αν έµπαιναν άλλοι µέσα στην εµβέλεια του
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ανιχνευτή, οι δαιµονάνθρωποι δε θα ήξεραν αν ήταν οι ίδιοι που
είχαν φύγει ή καινούργιοι.
Η Κάζρι κάλπασε ανατολικά, η Νουάνα δυτικά, και η Ρινία νότιοδυτικά. Οι Μαγκραθµέλιοι τις ακολούθησαν, ουρλιάζοντας κατάρες
στη γλώσσα τους. Είχαν ξεχάσει τα λόγια της διοικήτριάς τους, που
τους είχε πει να µην καταδιώξουν τους εισβολείς σε περίπτωση που
έφευγαν, επειδή δεν µπορούσαν να καταλάβουν αν όντως έφευγαν ή
αν, απλά, προσπαθούσαν να τους προσπεράσουν, για να εισβάλουν
στο Σαραόλν. Αλλιώς, γιατί δεν πήγαιναν προς µία κατεύθυνση,
παρά είχαν χωριστεί; Κάτι ύποπτο συνέβαινε!
Η Κάζρι, ρίχνοντας µια µατιά πίσω της, διαπίστωσε ότι τρεις την
κυνηγούσαν. Τρεις! σκέφτηκε. Στις άλλες θα έχουν πάει από δύο.
Πάντα τα Πνεύµατα εµένα κατατρέχουν περισσότερο!
Κάτι πέρασε αστραπιαία από τα δεξιά της. Και µετά, η Κάζρι είδε
την οµάδα του Χέρκαµ εµπρός της. Πήγε πίσω απ’τους συντρόφους
της, για να βρει ασφάλεια.
Η λόγχη που εκτόξευσε η Άρµι είχε ήδη πετύχει έναν
Μαγκραθµέλιο στο στέρνο, σωριάζοντάς τον νεκρό. Τα βέλη του
Χέρκαµ και του Σίλκαρ ξεπάστρεψαν και τους δύο άλλους.
«Πάµε,» είπε ο Αρχιεκδικητής, «όσο αυτοί στο φρούριο θάναι
ακόµα µπερδεµένοι.»
Η Νουάνα, που είχε φύγει, καλπάζοντας προς τα δυτικά, µπορούσε
ν’ακούσει δύο δαιµονανθρώπους να την καταδιώκουν. Τα άλογά
τους έσπαγαν το χορτάρι και τα χαµηλά κλαδιά, καθώς έρχονταν
πίσω της.
«Έλα δω, ανθρώπινη γυναίκα!» γρύλισε ο ένας από τους δύο
Μαγκραθµέλιους.
Η Νουάνα αγκάλιασε το λαιµό του αλόγου της, σχεδόν σίγουρη ότι
τώρα, όπου νάταν, κάτι θα πεταγόταν καταπάνω της. Και δεν είχε
άδικο: κάτι πέρασε µερικούς πόντους πλάι απ’το κεφάλι της.
Ευτυχώς που είµαι προνοητική…
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Ύστερα, το άλογό της κάπου βρήκε εµπόδιο –ή κάπου χτύπησε τα
πόδια του. Χρεµέτισε δυνατά και ανασηκώθηκε. Η Νουάνα
γλίστρησε απ’τη ράχη του και έπεσε, µε µια κραυγή και µια κατάρα.
Το δεξί της χέρι πήγε, αµέσως, στο κοντόσπαθο που ήταν δεµένο
στον µηρό της. Την ίδια στιγµή, η Εκδικήτρια αισθανόταν έναν
δυνατό πόνο στον αριστερό γοφό, και φοβήθηκε µην είχε σπάσει
κανένα κόκαλο την πιο ακατάλληλη στιγµή –δηλαδή, τώρα.
Οι δύο Μαγκραθµέλιοι έρχονταν ολοταχώς προς το µέρος της –λες
και ήθελαν να την ποδοπατήσουν κάτω απ’τις πεταλωµένες οπλές
των αλόγων τους. Και, µάλλον, αυτό θέλουν να κάνουν!
Η Νουάνα προσπάθησε να ανασηκωθεί, προτού τη φτάσουν: να
φύγει, γρήγορα.
Όµως δεν πρόλαβε. Τα βέλη της οµάδας του Μπάχτον πετάχτηκαν
γρηγορότερα, διαπερνώντας τους δαιµονανθρώπους και σωριάζοντάς
τους στην ανοιξιάτικη γη, για να την ποτίσουν µε αίµα.
Ο Σάγκροβ έπιασε το άλογο της Νουάνα, προτού φύγει.
Η Ρινία είχε καλπάσει προς τα νότιο-δυτικά, και δεν άργησε να
καταλάβει ότι δύο Μαγκραθµέλιοι την είχαν πάρει στο κατόπι.
Άκουσε βέλη να εκτοξεύονται από τις βαλλίστρες των διωχτών της,
αλλά ευτυχώς κανένα δεν την πέτυχε. Είναι δύσκολο κανείς να
πετύχει κινούµενο στόχο, σκέφτηκε η Εκδικήτρια. Και µετά: Άντε,
πού είναι οι άλλοι; Πού στη Μάγκραθµελ έχουν πάει; Κανένας από
τους συντρόφους της δε φαινόταν εκεί κοντά για να τη βοηθήσει. Να
πάρει! Με έχασαν; Αισθάνθηκε απεγνωσµένη. Τι θα έκανε, τώρα,
µ’αυτούς τους δυο δαιµονανθρώπους πίσω της;
Βρίσκοντας ένα σχετικά ανοιχτό σηµείο, έστρεψε το άλογό της
προς τα βόρεια, διαγράφοντας έναν κύκλο στο χώµα, ενώ,
συγχρόνως, ξεθηκάρωνε το λιγνό, µακρύ ξίφος που κρεµόταν στην
πλάτη της. Τα σγουρά, ξανθά της µαλλιά τινάχτηκαν από την
ξαφνική µεταβολή.
Είδε έναν δαιµονάνθρωπο και µια δαιµονογυναίκα να έρχονται
καταπάνω της, βαστώντας ασπίδες και σπαθιά. Η Ρινία σπιρούνισε
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τον ίππο της και εφόρµησε στη Μαγκραθµέλια, προσπαθώντας να
αποφύγει τελείως τον άλλο και να περάσει από πίσω τους, για να
πάει βόρεια, προς τους συντρόφους της.
Η δαιµονογυναίκα απέκρουσε εύκολα τη σπαθιά της Εκδικήτρια,
υψώνοντας την ασπίδα της. Όµως η Ρινία είχε πετύχει εκείνο που
επιθυµούσε· είχε περάσει πίσω απ’τους διώκτες της.
Η Μαγκραθµέλια έστρεψε το άλογό της, για να την ακολουθήσει.
Ένα βέλος πετάχτηκε και της διαπέρασε τα πλευρά, ρίχνοντάς την
απ’τη σέλα, µε µια αιφνιδιασµένη κραυγή
Η Ρινία είδε ότι οι σύντροφοί της είχαν επιτέλους έρθει, από τα
βόρεια. Προφανώς, πριν, προσπαθούσαν να τη φτάσουν, αλλά δεν
προλάβαιναν· άρα, καλά είχε κάνει που είχε σταµατήσει για να
γυρίσει πίσω, συµπέρανε.
Ο επιζών δαιµονάνθρωπος σπιρούνισε το άλογό του, για να φύγει.
Αλλά δύο βέλη καρφώθηκαν στην πλάτη του.
«Πάµε,» είπε ο Θώρµελ στη Ρινία. «Είναι ένα πρόχειρο φρούριο
των Μαγκραθµέλιων επάνω, όπου πρέπει να βρίσκονται κι άλλοι.»
Η Εκδικήτρια έγνεψε καταφατικά, και κάλπασαν βόρειο-δυτικά.
Όλοι τους ήξεραν ότι έπρεπε, κάποια στιγµή, να σταµατήσουν, για
να ανασυγκροτηθούν. Μα, για την ώρα, το βασικό ήταν να
προσπεράσουν το φρούριο των δαιµόνων, και να χαθούν από τους
ανιχνευτές τους. Μια λεύγα απόσταση χρειάζονταν, για να βγουν
από την εµβέλεια.
Ύστερα από λίγη ώρα, είδαν δύο βέλη να πετάγονται, συγχρόνως.
Κάποιος τους ζητούσε να συγκεντρωθούν.
«Ο Χέρκαµ θα είναι,» είπε ο Θώρµελ, οδηγώντας το άτι του προς
εκείνη την κατεύθυνση.
Σύντοµα, οι Εκδικητές συγκεντρώθηκαν γύρω από τον αρχηγό της
ανιχνευτικής αποστολής τους.
«Είµαστε όλοι σώοι κι αβλαβείς;» ρώτησε ο Αρχιεκδικητής.
«Όλοι εδώ είµαστε,» αποκρίθηκε η Ρινία, ρίχνοντας µια µατιά
τριγύρω και βλέποντας πως και η Νουάνα και η Κάζρι ήταν εντάξει.
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«Κανένας τραυµατίας;» ρώτησε ο Χέρκαµ.
«Όχι,» είπε ο Μπάχτον. «Και καλύτερα να συνεχίσουµε για καµια
ώρα ακόµα και, µετά, να σταµατήσουµε.»
Ο Χέρκαµ κατένευσε. «Ναι. Ούτε κι εγώ θέλω να το ρισκάρω,
µ’αυτούς τους δαιµονοκέφαλους στα νώτα µας.
»Χωριστείτε, όπως πριν!» πρόσταξε τους Εκδικητές.
Μετά από καµια ώρα, σταµάτησαν, για να ξεκουράσουν τα άλογά
τους από τον συνεχή καλπασµό. Η καθεµία από τις οµάδες
ξεχωριστά, φυσικά.
«Πηγαίνουµε καλά;» ρώτησε ο Νόρτεζ τον Μπάχτον, καθώς
έτρωγαν.
«Έτσι πιστεύω,» αποκρίθηκε εκείνος. Έριξε µια µατιά τριγύρω. «∆ε
νοµίζω ότι έχουµε παρεκκλίνει από την πορεία µας. Ίσως, απλά, το
βράδυ να βρεθούµε λίγο πιο µακριά απ’ό,τι υπολογίζαµε.»
«Στους λόφους;»
«Όχι· αποκλείεται να φτάσουµε εκεί τόσο γρήγορα. Εξάλλου, δεν
πρέπει να πιέσουµε ιδιαίτερα τ’άλογά µας, ύστερα από το τελευταίο
συµβάν.»
Όταν έφαγαν, ξάπλωσαν ανάσκελα στο χορτάρι, για να
ξεκουραστούν. Ο Σάγκροβ φυλούσε σκοπιά, µήπως πλησιάσει
κανείς δίχως να τον προσέξουν. Είχε καρφώσει το τσεκούρι του στο
χώµα και είχε ακουµπήσει τα χέρια του, αναπαυτικά, στη λαβή.
Ήταν γεροδεµένος άντρας, µάλλον κοντός και παχύς. Τα σκούρακαστανά του µαλλιά ήταν κοµµένα µέχρι τους ώµους, αλλά τα γένια
φύτρωναν σε αφθονία στο πρόσωπό του, φτιάχνοντας µια δασώδη
γενειάδα που του κάλυπτε το λαιµό. Ήταν λιγοµίλητος αλλά
αποφασιστικός.
Ο Μπάχτον πήρε το βλέµµα του από τον Σάγκροβ και ατένισε τον
ουρανό, που ήταν καθαρός, χωρίς σύννεφα. Οι ήλιοι ήταν πολύ
φωτεινοί· το φως τους τον ενοχλούσε στα µάτια.
Ξάφνου, πρόσεξε µια κίνηση στα χαµόδεντρα δεξιά. Κοίταξε, αλλά
είδε µονάχα ένα πουλί να πετάγεται, τιτιβίζοντας. Παρατήρησε ότι
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και οι σύντροφοί του το είχαν αντιληφθεί, µα κανένας δε µίλησε.
Προφανώς, κι αυτοί, όπως κι εκείνος, καταλάβαιναν ότι δεν
επρόκειτο για κίνδυνο –εκτός κι αν κάποιος ήταν τόσο µικρός, ώστε
να µπορούσε να κρυφτεί µέσα στα χαµόδεντρα.
Το Σαραόλν έχει µετατραπεί σε ένα µεγάλο πεδίο µάχης, σκέφτηκε ο
Μπάχτον. Αναρωτιέµαι αν ποτέ θα επιστρέψει στην παλιά του
κατάσταση. Όλα είχαν ξεκινήσει από τότε που ο λαός είχε αρχίσει να
µιλά για δαιµονανθρώπους στους δρόµους του Βασιλείου. Εκείνη
την περίοδο, ο Μπάχτον συνάντησε τον Σόλµορχ και τον αρχηγό της
φρουράς της έπαυλής του, Μάνκιν, ο οποίος τώρα ήταν νεκρός.
Αυτοί οι δύο τον είχαν µπλέξει στην όλη κατάσταση· όχι πως και
µόνος του δεν πήγαινε γυρεύοντας…
Όταν απογευµάτιασε για τα καλά, η οµάδα του Μπάχτον σηκώθηκε
και καβαλίκεψε τα άλογά της. Άρχισαν να κατευθύνονται βόρειοδυτικά, µε κανονικό τροχασµό, όπως είχαν προαποφασίσει. Ο
Νόρτεζ έριχνε, πού και πού, κλεφτές µατιές πίσω τους, µπας και τους
ακολουθούσαν οι δαιµονάνθρωποι. Όµως δεν είδε κανέναν στην
απόσταση, εκτός από την άδεια δεντρόφυτη πεδιάδα.
Όταν οι ήλιοι ολοκλήρωσαν τους κύκλους τους, η οµάδα
σταµάτησε, πάλι, για να αναπαυθεί. Τα άλογα έµοιαζαν, ξανά,
αρκετά κουρασµένα, λόγω του γρήγορου καλπασµού τους το
µεσηµέρι. Πάντως, µέχρι το πρωί, ο Μπάχτον υπολόγιζε πως θα
είχαν ξεκουραστεί επαρκώς, ώστε να µπορούν να συνεχίσουν το
ταξίδι τους δίχως προβλήµατα.
«Φτάσαµε, τελικά, πιο µακριά;» ρώτησε ο Νόρτεζ.
«Έτσι νοµίζω,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον, φτιάχνοντας τη χορδή του
τόξου του. «Όµως δε µιλάµε για καµια µεγάλη διαφορά, σίγουρα…»
«∆ηλαδή, πόσο;»
Ο Μπάχτον έριξε µια µατιά στο τοπίο (πράγµα που έκανε τον
Νόρτεζ να αναρωτηθεί αν ο οδηγός τους ήξερε όλα τα µέρη του
Σαραόλν απέξω). «Μια-δυο λεύγες πιο µακριά. Αλλά καλύτερα είναι
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τέτοιες καταστάσεις να αποφεύγονται. Όποιος ταξιδεύει σταθερά
ταξιδεύει και γρηγορότερα, όπως λένε.»
Κάποια ώρα µετά από την εµφάνιση του Βάνσπαρχ στον ουρανό, η
οµάδα έφτασε στο νότιο-δυτικότερο σηµείο των λοφότοπων, για το
οποίο τους είχε µιλήσει ο Μπάχτον, στην αρχή.
«Είµαστε οι πρώτοι που φτάσαµε,» παρατήρησε ο Νόρτεζ,
ξεπεζεύοντας.
Ο Σάγκροβ, όµως, έµεινε επάνω στο άλογό του, βάζοντας το ένα
του χέρι στη λαβή του µεγάλου του τσεκουριού και ερευνώντας το
µέρος, µε το βλέµµα του. «Αυτό µε ανησυχεί,» είπε, στωικά.
Ο Μπάχτον κατέβηκε απ’τη σέλα του, πήρε το τόξο του στα χέρια,
και πέρασε δύο βέλη, συγχρόνως, στη χορδή. Την τράβηξε και τα
εξαπέλυσε στον ουρανό.
«Ας δούµε ποιοι θα έρθουν,» µουρµούρισε, γιατί είχε κι εκείνος την
ανησυχία ότι κάτι µπορεί να είχε συµβεί στους συντρόφους τους.
Τούτες οι περιοχές, τώρα, ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες, µε την
παρουσία των Μαγκραθµέλιων.
∆ε χρειάστηκε, όµως, να περιµένουν πολύ. Σύντοµα, οι άλλες τρεις
υποοµάδες φάνηκαν να έρχονται, ξεπροβάλλοντας από τα δέντρα της
πεδιάδας.
«Όλα εντάξει;» ρώτησε ο Χέρκαµ.
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον.
«Εµείς εντοπίσαµε µια περιπολία δαιµονανθρώπων,» δήλωσε ο
Θώρµελ.
Ο Αρχιεκδικητής στράφηκε να τον κοιτάξει. «Πού και πότε;»
«Χτες το βράδυ, προς τα ανατολικά. Μάλλον, δε µας είδαν, γιατί
πήγαιναν απ’την άλλη· όµως εµείς τους προσέξαµε. Ήταν καµια
ντουζίνα.»
«Εποµένως, έχουν περιπολίες στην ανατολική µεριά των λόφων…»
είπε ο Μπάχτον.
«Και τι σηµαίνει τούτο;» ρώτησε ο Χέρκαµ.
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«Ότι, σίγουρα, δεν θέλουν κάποιος να φτάσει στον Πύργο του
Φτερού. Και, µάλλον, θα έχουν κι άλλους, µέσα στους λόφους. Ας
προχωρήσουµε µε προσοχή, µέχρι το µεσηµέρι. Ύστερα, θα
ξεκουραστούµε, και βλέποντας και κάνοντας.»
«Να σηµειώνετε στους χάρτες σας όλες τις θέσεις των
Μαγκραθµέλιων που εντοπίζετε,» πρόσταξε ο Χέρκαµ τους
Εκδικητές.
«Το κάνουµε ήδη,» αποκρίθηκε ο Θώρµελ.
«Ωραία,» ένευσε ο Χέρκαµ. Και προς τον Μπάχτον: «Από πού
πηγαίνουµε, τώρα;»
Εκείνος αποκρίθηκε, δείχνοντας τα σηµεία που εννοούσε: «Η
πρώτη οµάδα θα πάει από εκείνη την πλαγιά. Η δεύτερη θα περάσει
ανάµεσα από εκείνους τους λόφους, όπου σχηµατίζεται το στενό
πέρασµα που µπορείτε να δείτε. Η τρίτη οµάδα θα πάει δεξιά της
πρώτης, επάνω σ’αυτούς τους λόφους µε τη χαµηλή βλάστηση. Και
η τέταρτη οµάδα…» Κοίταξε, σα να προσπαθούσε ν’αποφασίσει. «Η
τέταρτη οµάδα θα πάει από τη δυτικότερη µεριά –εκεί.
»Έτσι, νοµίζω πως θα καλύψουµε όλα τα πιθανά σηµεία όπου
µπορεί να βρίσκονται περιπολίες Μαγκραθµέλιων.» Έβγαλε το
χάρτη του από το σάκο και τους έκανε νόηµα να συγκεντρωθούν
κοντά του. «Μέσα στους λόφους δε θα µπορούµε να κινηθούµε µε
την ίδια ταχύτητα που κινούµασταν στα πεδινά µέρη. Και, για την
ακρίβεια, δεν πρέπει να κινούµαστε µε την ίδια ταχύτητα, αλλιώς θα
φανούµε απρόσεκτοι.
»Θα ανιχνεύσουµε τα εδάφη ως εδώ.» Ο Μπάχτον έδειξε ένα
σηµείο λίγο πριν από τον Πύργο του Φτερού. «Από όσο µεγαλύτερη
απόσταση µπορούµε να τα κατοπτεύσουµε, τόσο το καλύτερο.
Εποµένως, ψάξτε να βρείτε ψηλά σηµεία επάνω στους λόφους, για
να ανεβείτε και να κοιτάξετε. Επιπλέον, ίσως να µη µπορούµε εκεί
µέσα να έχουµε τόσο καλή επικοινωνία, όπως στις πεδιάδες. Ένα
βέλος ίσως να µην το προσέξουν κάποιοι, εκεί όπου θα βρίσκονται.
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Άρα, θα πρότεινα να γίνεται κάτι τέτοιο µόνο σε περιπτώσεις
ανάγκης.»
«Συµφωνώ,» είπε ο Χέρκαµ, «γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος να
προσέξουν τα βέλη οι δαιµονάνθρωποι.» Αρκετοί Εκδικητές
έγνεψαν καταφατικά.
«Σε πέντε ηµέρες θα συναντηθούµε σ’αυτό το σηµείο όπου τώρα
βρισκόµαστε,» πρότεινε ο Μπάχτον.
Κανένας δεν έφερε αντίρρηση.
Χωρίστηκαν µέσα στους ξερούς λοφότοπους και άρχισαν την
κατόπτευσή τους. Τα πράγµατα ήταν ακριβώς όπως είχε η Ερία
προειδοποιήσει τον Χέρκαµ: λίγα δέντρα υπήρχαν, και τα
περισσότερα ήταν ξερά και γυµνά από φύλλα· νερό δεν έβλεπες
πουθενά, και οι ήλιοι έµοιαζαν να ρίχνουν πυρωµένα βλήµατα απ’τα
ουράνια. Οι Εκδικητές βλαστηµούσαν την ώρα και τη στιγµή που
ήρθαν εδώ, όλες τις ηµέρες που ερευνούσαν τούτο τον τόπο.
Η πρώτη ηµέρα πέρασε χωρίς επεισόδια, πράγµα που παραξένεψε
και τον Μπάχτον και τον Χέρκαµ, οι οποίοι βρίσκονταν σε
διαφορετικές οµάδες, µα είχαν τις ίδιες ανησυχίες. Φοβόνταν µην
είχαν πάθει τίποτα κάποιοι από τους συντρόφους τους, χωρίς εκείνοι
να µπορέσουν να δουν το βέλος που έριξαν, ζητώντας βοήθεια, ή
χωρίς οι Εκδικητές να προλάβουν καν να ρίξουν βέλος στον αέρα.
Ωστόσο, κανένα κακό δεν είχε βρει τους άλλους, οπότε οι ανησυχίες
τούτες ήταν άσκοπες. Η κατόπτευση συνέχιζε κανονικά, και
Μαγκραθµέλιοι δεν είχαν εντοπιστεί.
Το πρωί της δεύτερης ηµέρας, όµως, η Νουάνα ατένισε σε
απόσταση µερικές φιγούρες, και έκανε νόηµα στις συντρόφισσές της
να σταµατήσουν. Η Κάζρι και η Ρινία σταµάτησαν, και κοίταξαν
προς τη µεριά όπου τους έδειχνε η Νουάνα.
«∆ε βλέπω τίποτα,» δήλωσε η Ρινία.
«Περίµενε και θα δεις. Εγώ τους είδα δυο φορές να περνάνε πίσω
απ’αυτό το βράχο.»
«Ποιο βράχο;»
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«Εκείνον, τον µεγάλο.»
Οι τρεις γυναίκες βρίσκονταν επάνω σε µια πλαγιά και κοιτούσαν
µέσα σε ένα άνοιγµα ανάµεσα στους λόφους. Εκεί µερικά δέντρα
φύτρωναν (εξαίρεση στην ξεραΐλα εδώ πέρα) και ένα µικρό και –
µάλλον– ρηχό ρυάκι περνούσε (ακόµα µεγαλύτερη εξαίρεση),
κατεβαίνοντας από έναν λόφο, όπου πρέπει να ήταν η πηγή του, και
βουλιάζοντας µέσα σε ένα βάραθρο, κάπου ενάµισι χιλιόµετρο προς
τ’ανατολικά. Ο βράχος στον οποίο αναφερόταν η Νουάνα δεν ήταν
και πολύ µακριά από το ρυάκι.
Οι Εκδικήτριες περίµεναν σιωπηλά, µέχρι που είδαν τέσσερις
φιγούρες να βγαίνουν πίσω από τον εν λόγω βράχο και να χάνονται
µέσα σε µερικά δέντρα. Κρυµµένο από αυτά τα δέντρα ήταν ένα
πέρασµα των λόφων, παρατήρησε η Νουάνα, η πιο αετοµάτα από τις
τρεις.
«Από πού ξεφύτρωσαν τούτοι;» απόρησε η Κάζρι. «Ήταν σαν να
παρουσιάστηκαν, ξαφνικά, πίσω απ’το βράχο!»
«Πρέπει να υπάρχει κάποιο άνοιγµα εκεί πέρα,» είπε η Ρινία.
Η Νουάνα κατένευσε, κοφτά. «Και αυτοί, σίγουρα, είναι
Μαγκραθµέλιοι.»
«Πώς το ξέρεις;» ρώτησε η Κάζρι.
«∆εν µπορεί να είναι άλλοι.»
«Κι αν είναι άλλοι; Να σηµειώσουµε τούτο το µέρος, χωρίς να
είµαστε βεβαιωµένες;»
«Θες να πας εκεί κάτω να ελέγξεις;» είπε η Νουάνα.
Η Κάζρι δε µίλησε, µοιάζοντας σκεπτική.
«Αν ήταν Μαγκραθµέλιοι, δε θα µας είχαν εντοπίσει, µέσω της
τεχνολογίας τους;» έθεσε το ερώτηµα η Ρινία.
«Μπορεί να µην έχουν ανιχνευτή σε τούτα τα µέρη,» υπέθεσε η
Νουάνα, ανασηκώνοντας τους ώµους. «Ή µπορεί, τώρα, να τον
έχουν στραµµένο αλλού. Τι σηµασία έχει; Καλύτερα να φύγουµε,
προτού µας βρουν, µε τον έναν τρόπο ή µε τον άλλο. Μάλλον, είναι
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πολλοί εκεί πέρα, πίσω από το βράχο. Πρέπει να ανακαλύψαµε το
άντρο τους µέσα στους λόφους.»
«Ίσως µία από µας θα µπορούσε να πλησιάσει, για να ρίξει µια
µατιά από κοντά,» είπε η Κάζρι.
«Κι αν οι ανιχνευτές την εντοπίσουν;» αντιγύρισε η Νουάνα.
«Εσύ, τώρα, δεν είπες πως, αν οι ανιχνευτές τους ήταν στραµµένοι
προς τα εδώ, θα µας είχαν εντοπίσει ήδη;»
«Μπορεί… αλλά µπορεί και όχι.»
Η Κάζρι σήκωσε ένα φρύδι. «Γιατί;»
«Επειδή δεν ξέρουµε τι αποτελέσµατα ίσως να έχει η κλίση του
εδάφους στον εντοπισµό των ανιχνευτών.»
«∆ηλαδή;»
«∆ηλαδή, αν βρισκόµαστε σε υψηλότερο επίπεδο εδάφους
απ’αυτούς, ίσως να µην έχουν τη δύναµη να µας εντοπίσουν. Μπορεί
να εντοπίζουν µόνο ευθεία, όχι και επάνω.»
Η Κάζρι συνοφρυώθηκε. «∆ιόλου απίθανο να έχεις δίκιο…»
παραδέχτηκε. «Εµείς πάντοτε τους αντιµετωπίζαµε κοντά στις ακτές,
και πάντοτε περίπου στο ίδιο επίπεδο εδάφους.»
«Συνεχίζεις να θέλεις να πας να κοιτάξεις;» ρώτησε η Νουάνα.
Η Κάζρι δεν απάντησε. Στράφηκε στην Ρινία. «Τι λες εσύ;»
«Εγώ λέω να σηµειώσουµε στο χάρτη αυτή την περιοχή και να του
δίνουµε.»
Έτσι κι έκαναν.
Μέσα στις επόµενες ηµέρες, οι Εκδικητές εντόπισαν κάµποσες
περιπολίες (όχι µεγαλύτερες από δώδεκα ατόµων), και, όταν
ξανασυναντήθηκαν στη νότια µεριά των λόφων, έφτασαν στο
συµπέρασµα ότι όλες έµοιαζαν να κάνουν κύκλους γύρω από την
περιοχή που είχαν σηµειώσει η Κάζρι, η Νουάνα, και η Ρινία στο
χάρτη τους ως «Άντρο ∆αιµόνων;»
Άπαντες ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να µην τους εντοπίσουν
οι τεχνολογικοί ανιχνευτές των Μαγκραθµέλιων, όµως, καθότι αυτό
δεν έγινε ποτέ, άρχισαν να πιστεύουν ότι οι δαιµονάνθρωποι δεν
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είχαν ανιχνευτές σε τούτη την περιοχή. Ο λόγος για τον οποίο
συνέβαινε αυτό τούς ήταν άγνωστος, φυσικά. Το µόνο που
µπορούσαν να υποθέσουν ήταν ότι, κατά πάσα πιθανότητα, ο
αριθµός των ανιχνευτών ήταν περιορισµένος και δεν είχαν
περισσέψει συσκευές εντοπισµού και για τους λοφότοπους.
Το παραπάνω, ωστόσο, δε σηµαίνει πως δεν τους βρήκαν ούτε µία
φορά οι δαιµονάνθρωποι. Αλλά –απ’ό,τι κατάλαβαν οι Εκδικητές–
δεν τους εντόπισαν µέσω της διαβολικής τους τεχνολογίας, παρά
µέσω της πατροπαράδοτης µεθόδου του αγναντέµατος.
Η οµάδα του Χέρκαµ περνούσε ανάµεσα από δύο σχετικά ψηλούς
λόφους, όταν ο Αρχιεκδικητής ατένισε µια φιγούρα επάνω σ’έναν
απ’αυτούς. Η φιγούρα, σίγουρα, τους είχε δει, γιατί τους έδειχνε µε
το αριστερό της χέρι, ενώ στο δεξί βαστούσε ένα µακρύ δόρυ, πάνω
στη λεπίδα του οποίου αντανακλάτο το φως των ήλιων, καθώς
χάνονταν σε αντικριστά σηµεία του ορίζοντα, προµηνύοντας τον
ερχοµό της νύχτας. Τα φεγγάρια είχαν ήδη αρχίσει να διακρίνονται
στον ουρανό.
Αµέσως, δύο άλλες φιγούρες ήρθαν κοντά στην πρώτη, για να
κοιτάξουν την οµάδα του Χέρκαµ.
«Να πάρει!…» σφύριξε η Άρµι, κάτω απ’την ανάσα της. Ήταν
φανερό πως αυτή κι οι σύντροφοί της είχαν το µειονέκτηµα, καθότι
βρίσκονταν σε χαµηλότερο έδαφος από τους αντιπάλους τους.
Ένας από τους δαιµονάνθρωπους φάνηκε να βγάζει κάτι µέσα από
την κάπα του. Κάτι που γυάλισε δυνατά στο φως των ήλιων, και
έµοιαζε στρογγυλό.
Ο Χέρκαµ αµέσως το αναγνώρισε. ∆ίσκος τηλεµεταφοράς! Οι
Σαραολνιανοί στρατιώτες τού είχαν πει πόσο επικίνδυνα ήταν αυτά
τα διαβολεµένα µαραφέτια. Ώσπου να βλεφαρίσεις, µπορούσαν να
παρουσιαστούν καµια δεκαριά δαιµονάνθρωποι µπροστά σου.
Τραβώντας, δίχως καθυστέρηση, τη χορδή του τόξου του,
εξαπέλυσε ένα βέλος που πέτυχε τον Μαγκραθµέλιο στην κοιλιά. Το
βογκητό του αντήχησε µέσα στους λόφους· το ίδιο και ο µεταλλικός
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ήχος που έκανε ο δίσκος τηλεµεταφοράς, κατρακυλώντας στην
πλαγιά.
Ταυτόχρονα, η Άρµι και ο Σίλκαρ έριχναν βέλη εναντίον των
άλλων δύο δαιµονανθρώπων, οι οποίοι έπεφταν στο έδαφος και
προσπαθούσαν να καλυφθούν πίσω από βράχους. Μία από τις ριπές
της Εκδικήτριας πέτυχε τον έναν Μαγκραθµέλιο στα πλευρά, καθώς
εκείνος πήγαινε να φύγει, σερνόµενος. Ο άλλος, απλά, κρυβόταν,
δίχως να κάνει θόρυβο. Ίσως να περίµενε ενισχύσεις να έρθουν.
«Πάµε,» ψιθύρισε ο Χέρκαµ στους συντρόφους του. «Κι αν
επιχειρήσει να µας ακολουθήσει, του ρίχνουµε. Αν πάλι µείνει εκεί
όπου είναι, θα µας χάσει.»
Ο Μαγκραθµέλιος, τελικά, δεν τους ακολούθησε.
Η οµάδα του Μπάχτον βίωσε ένα παρόµοιο περιστατικό, αν και
αρκετά πιο επικίνδυνο. Ξεκουράζονταν επάνω σ’έναν λόφο, όταν ο
Νόρτεζ ειδοποίησε ξαφνικά τους συντρόφους του, δείχνοντας.
«∆αιµονάνθρωποι!»
Ο Σάγκροβ στράφηκε, για να δει στον αντικρινό λόφο τέσσερις
µορφές να συγκεντρώνονται, φορώντας στην πλάτη κάτι που έµοιαζε
µε µεταλλικά φτερά. «Μα τα Πνεύµατα!» αναφώνησε. «Τι ’ναι
τούτοι;»
«Κι έρχονται κι άλλοι,» είπε ο Μπάχτον, ατενίζοντας έναν άλλο
λόφο, όπου πάλι Μαγκραθµέλιοι µαζεύονταν, φορώντας µεταλλικά
φτερά στην πλάτη.
Ο Μπάχτον έβαλε δύο βέλη στο τόξο του και τέντωσε τη χορδή,
ατενίζοντας τους Μαγκραθµέλιους να παίρνουν φόρα από τον
αντικρινό λόφο και να πηδάνε. Τα φτερά στην πλάτη τους, αµέσως,
άνοιξαν, οδηγώντας τους προς το σηµείο όπου στεκόταν η οµάδα
των Εκδικητών. Στα χέρια τους βαστούσαν µικρές βαλλίστρες, δύο ο
καθένας.
Ο Μπάχτον ελευθέρωσε τα βέλη του, συγχρόνως. Το πρώτο βρήκε
έναν δαιµονάνθρωπο στο λαιµό· το δεύτερο χτύπησε το αριστερό
φτερό ενός άλλου, κι εκείνος σωριάστηκε στην πλαγιά, µε µια
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δυνατή κραυγή. Οι δύο αποµείναντες εξαπέλυσαν τα δικά τους βέλη,
αλλά ο τοξότης είχε ήδη καλυφτεί πίσω από έναν βράχο, κι
εποµένως αστόχησαν.
Ανόητοι είναι, αφού ρίχνουν ενώ πετούν µ’αυτά τα πράγµατα,
συλλογίστηκε ο Μπάχτον, καθώς έβαζε ένα ακόµα βέλος στο τόξο
του και έβαλε. Χτύπησε έναν Μαγκραθµέλιο στο µάτι. Ο
δαιµονάνθρωπος ούρλιαξε, κάνοντας πίσω και πιάνοντας το
πρόσωπό του. Έπεσε, όπως και οι προηγούµενοι.
Μονάχα ένας έφτασε σώος στο λόφο, κι αυτός τράβηξε το σπαθί
που κρεµόταν από τη µέση του. Στο αριστερό του χέρι βρισκόταν
ήδη δεµένη µια µικρή, στρογγυλή ασπίδα.
Εν τω µεταξύ, ο Νόρτεζ και ο Σάγκροβ είχαν κρυφτεί πίσω από
βράχους, για να προστατευτούν από τα βέλη των Μαγκραθµέλιων
που έρχονταν από την άλλη µεριά. Ωστόσο, ένα από αυτά πέτυχε τον
δεύτερο στον δεξή ώµο, κάνοντάς τον να διπλωθεί, µουγκρίζοντας
και σφίγγοντας το τσεκούρι του µέσα στις γροθιές του, ενώ
σκεφτόταν οργισµένα: Κοπιάστε, δαιµονόσποροι, και θα σας
περιποιηθώ καταλλήλως!
Ο Νόρτεζ κατάφερε να εξαπολύσει δύο βέλη. Το ένα βρήκε το
στόχο του, ρίχνοντας έναν Μαγκραθµέλιο από τον αέρα· το άλλο,
όµως, αστόχησε και χάθηκε κάπου ανάµεσα στους λόφους.
Τρεις δαιµονάνθρωποι προσγειώθηκαν κοντά στους Εκδικητές,
έχοντας µικρές ασπίδες στ’αριστερό χέρι και ξίφη στο δεξί. Τα
µεταλλικά τους φτερά είχαν διπλωθεί στην πλάτη τους, σαν να είχαν
δική τους ζωή, και οι πολεµιστές εφόρµησαν.
Ο Μπάχτον απέφυγε την ηµικυκλική σπαθιά του αντίπαλού του
και, µε µια τσεκουριά, του έσπασε την ασπίδα. Ο Μαγκραθµέλιος
σάστισε από το γεγονός, και ο εχθρός του τον έσπρωξε, σωριάζοντάς
τον ανάσκελα. Πάτησε, µε το δεξί µποτοφορεµένο του πόδι, επάνω
του και του έσπασε το κεφάλι, κατεβάζοντας ορµητικά τον πέλεκύ
του.
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Ο Νόρτεζ είχε τραβήξει δυο σπαθιά απ’τα θηκάρια τους κι
απέκρουε τις µανιασµένες επιθέσεις των Μαγκραθµέλιων, καθώς ο
Σάγκροβ προσπαθούσε να συνέλθει από το χτύπηµα που είχε δεχτεί
και να σηκωθεί όρθιος, στηριζόµενος στο µεγάλο του τσεκούρι.
Έβλεπε ότι ο σύντροφός του βρισκόταν σε µειονεκτική θέση, και
ήξερε ότι έπρεπε να τον βοηθήσει. Σφίγγοντας τα δόντια και
πιάνοντας το µανίκι του όπλου του µε τα δυο χέρια, εφόρµησε,
διαγράφοντας µια τροχιά µε τη λεπίδα και πετυχαίνοντας έναν
δαιµονάνθρωπο στα δεξιά πλευρά, καθώς εκείνος απέκρουε µια
φευγαλέα σπαθιά από τον Νόρτεζ. Ο Σάγκροβ γρύλισε νικηφόρα.
Όµως, ύστερα, του χίµησε µια δαιµονογυναίκα, και ο Εκδικητής
ίσα που πρόφτασε ν’αποφύγει τη σπαθιά της. Το βάρος του πέλεκύ
του και ο πόνος από το τραύµα του τον έκαναν να παραπατήσει και
να πέσει. Η λεπίδα του µεγάλου του όπλου καρφώθηκε στο χώµα.
Έµοιαζε έτοιµος να χάσει τη ζωή του.
Ευτυχώς γι’αυτόν, ο Μπάχτον είχε τότε αποτελειώσει τον δικό του
αντίπαλο και έρθει να συντρέξει τους συντρόφους του. Το τσεκούρι
του πέτυχε τη Μαγκραθµέλια στον αριστερό ώµο, κάνοντας τη να
ουρλιάξει απ’τον πόνο και να πισωπατήσει αρκετά βήµατα. Τα µάτια
της πέταξαν σπίθες, καθώς ατένιζαν τον άνθρωπο αντίκρυ της. Με
µια λυσσαλέα κραυγή, επιτέθηκε καρφωτά, για να τον ξεκοιλιάσει.
Ο Μπάχτον γύρισε στο πλάι, µε αποτέλεσµα η λεπίδα να περάσει
µπροστά απ’την κοιλιά του. Τώρα, η δαιµονογυναίκα είχε µείνει
ακάλυπτη εντελώς από τη δεξιά µεριά –συν του ότι έµοιαζε να είχε
χάσει την ισορροπία της. Ο Σαραολνιανός τη σκότωσε, µε µια
τσεκουριά στο κεφάλι.
Στράφηκε στον Νόρτεζ, για ν’ανακαλύψει ότι κι εκείνος είχε
ξεπαστρέψει τον αντίπαλό του.
«Ώρα να φεύγουµε,» του είπε. «∆ε θέλω νάρθουν κι άλλοι να µας
χαιρετίσουν.»
«Μα έχω ένα βέλος καρφωµένο επάνω µου, τα Πνεύµατα να σας
πάρουνε και τους δυο!…» µούγκρισε ο Σάγκροβ.
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Ο Μπάχτον πλησίασε, για να περιποιηθεί πρώτα το τραύµα του.
«∆άγκωσε αυτό,» τον συµβούλεψε, δίνοντάς του ένα ξύλο.
Εκείνος δεν έφερε αντίρρηση, ξέροντας πως ήταν επικίνδυνο να
ουρλιάζει
κανείς
µέσα
σε
λοφότοπους
–ειδικά
σε
δαιµονοκατοικηµένους λοφότοπους.
Όταν το βέλος βγήκε από τον ώµο του Σάγκροβ, ο Μπάχτον έδεσε
πρόχειρα το τραύµα και έφυγαν, γρήγορα, από την κορυφή του
λόφου.
*
Όπως είχαν συµφωνήσει, µετά από πέντε ηµέρες συγκεντρώθηκαν
στο σηµείο συνάντησης που είχε ορίσει ο Μπάχτον, στα νότιοδυτικά των λοφότοπων. ∆ιαπίστωσαν πως όλοι τους ήταν ζωντανοί
και αλώβητοι· µε την εξαίρεση του Σάγκροβ, ο οποίος είχε χτυπηθεί
στον ώµο. Έτσι, αντάλλαξαν πληροφορίες, σχετικά µε τις περιπολίες
των Μαγκραθµέλιων στους λόφους, και σηµείωσαν όλα τα
καινούργια στοιχεία σε έναν ενιαίο χάρτη, για να τα µεταφέρουν
στον Βασιληά Βένγκριλ, όταν θα έφταναν στην Όρφαλχ.
Ο οποίος Βασιληάς Βένγκριλ θα ήταν µάλλον ευχαριστηµένος,
απ’ό,τι έκρινε ο Χέρκαµ. «Άλλωστε, εκτελέσαµε τις διαταγές του
στο ακέραιο: κανείς µας δεν έχασε το κεφάλι του και µάθαµε τις
θέσεις των δαιµονοµούρηδων µες στους λόφους.»
«Ελπίζω να καταφέρουµε να επιστρέψουµε κιόλας,» είπε ο
Μπάχτον.
«Τι εννοείς;» ρώτησε ο Χέρκαµ, που νόµιζε ότι τα δύσκολα είχαν
περάσει.
«Θυµάσαι εκείνο το φρούριο που προσπεράσαµε, ερχόµενοι εδώ;»
Ο Αρχιεκδικητής κατένευσε.
«Θα προτιµούσα να µην το ξαναπροσπεράσουµε.»
«Φοβάσαι ότι πιθανώς οι Μαγκραθµέλιοι να είναι προετοιµασµένοι
καλύτερα για εµάς;» ρώτησε η Άρµι.
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Ο Μπάχτον ένευσε. «Ακριβώς.»
«Τότε, να πάµε από τα δάση,» πρότεινε ο Χέρκαµ.
Ο Μπάχτον ένευσε, πάλι. «Ναι· να φτάσουµε στα σύνορα του νέου
Σαραόλν όσο ταχύτερα µπορούµε.»
«Έγινε,» συµφώνησε ο Αρχιεκδικητής, και καβάλησε το άτι του,
λύνοντάς το από το χαµόδεντρο όπου το είχε δέσει.
Ήταν ακόµα πρωί –ο Βάνσπαρχ είχε µόλις εµφανιστεί από τη
∆ύση–, έτσι ξεκίνησαν να καλπάζουν νότια. Ως το µεσηµέρι, είχαν
φτάσει στους δασότοπους, τους οποίους οι Εκδικητές ήξεραν καλά,
γιατί εδώ είχαν πολεµήσει τους δαιµονανθρώπους, όταν εκείνοι
βρίσκονταν σε τούτες τις περιοχές. Ο τόπος δεν είχε ιδιαίτερα πυκνή
βλάστηση· ήταν αρκετά ανοιχτός για να µπορεί κανείς να ταξιδέψει
επάνω σε άλογο σχετικά άνετα. Ωστόσο, σε ορισµένα σηµεία, τα
κλαδιά πύκνωναν και οι κορµοί φύτρωναν ο ένας πιο κοντά στον
άλλο, ενώ οι θάµνοι φούντωναν, έτσι ώστε να µπορούν να
αποτελέσουν καλή κάλυψη από τοξότες, ή τέλεια µέρη για ενέδρες.
Τούτα τα δάση ήταν ιδανικό πεδίο µάχης για τον κλεφτοπόλεµο τον
οποίο γνώριζαν να διεξάγουν οι Εκδικητές. Ένα πεδίο µάχης όπου οι
σκιές κυβερνούσαν και όπου η αβεβαιότητα και ο τρόµος έπνιγαν
τους ανίδεους, ενώ η επικινδυνότητα των µυηµένων
δεκαπλασιαζόταν.
Εδώ µπορεί να εκπαιδεύσει κανείς ένα τάγµα ακατανίκητων
φονιάδων, έκρινε, σιωπηλά, ο Μπάχτον, καθώς διέσχιζαν τους
δασότοπους επάνω στα άλογά τους. Ίσως χειρότερο τάγµα κι απ’τις
δαιµονογυναίκες της Μαύρης Αυγής. Οι Εκδικητές δεν ήταν,
ουσιαστικά, άνθρωποι του πολέµου, αλλά είχαν αναγκαστεί να
γίνουν, όταν οι Μαγκραθµέλιοι διέλυσαν τις πόλεις και τα χωριά
τους και έκαψαν τα σπίτια τους. Συγκεντρώθηκαν γύρω από
ορισµένους αρχηγούς, ώστε να πολεµήσουν εναντίον των δαιµόνων,
που τους είχαν φέρει αυτό τον πόνο και τη µιζέρια. Ήθελαν εκδίκηση
–εξ ου και το όνοµά τους–, όµως δεν ήταν πραγµατικοί πολεµιστές.
∆εν ήταν στρατιώτες, και είχαν δυσκολία να προσαρµοστούν στο
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στρατώνα της Όρφαλχ, αλλά και στα άλλα στρατόπεδα που γέµιζαν
το καινούργιο –το Νότιο– Σαραόλν. Εποµένως, σκεφτόταν ο
Μπάχτον, δεν έχουν εκµεταλλευτεί δεόντως τις… δυνατότητες
εκπαίδευσης τούτων των δασότοπων. Αναρωτιόταν τι θα µπορούσε
να δηµιουργήσει κάποιος, αν έφερνε εδώ πραγµατικούς πολεµιστές
και τους εκπαίδευε.
Ενδιαφέρουσα ιδέα. Ίσως θα έπρεπε να την κουβεντιάσω µε την Ερία
και τους άλλους στρατιωτικούς διοικητές της Όρφαλχ. Θα µπορούσαµε
να εκπαιδεύσουµε τους δολοφόνους που θέλουµε σε τούτα τα µέρη –
δολοφόνους για να χτυπήσουν σηµαντικούς άρχοντες, διοικητές, και
δούκες του Σφετεριστή. Η δολοφονία του Σφετεριστή του ίδιου ούτε
που περνούσε από το νου του Μπάχτον, γιατί δεν ήταν τόσο ανόητος
ώστε να πιστεύει ότι ο Πόνκιµ µπορούσε να χάσει τη ζωή του από το
µαχαίρι, το βέλος, ή το δηλητήριο ενός απλού φονιά. Όχι, κανείς δεν
µπορεί να τον σκοτώσει τόσο εύκολα. Η µαγεία του είναι πολύ δυνατή.
Είχε αισθανθεί τη µαγεία του Σφετεριστή. Ναι, την είχε αισθανθεί,
όταν εκείνος δεν ήταν ακόµα «ο Σφετεριστής», αλλά «ο
Αντιβασιλέας της Βασίλισσας ∆ήνκα». Ο Μπάχτον είχε επιχειρήσει
να τον τοξέψει· το βέλος είχε σταµατήσει από µόνο του, στον αέρα,
και επιστρέψει για να του διαπεράσει τον ώµο (!). Η ανάµνηση
ακόµα ήταν επώδυνη.
Έκλεισε τα µάτια και προσπάθησε να την αποµακρύνει από το
µυαλό του. Όσο ισχυρός κι αν είναι, κάποτε η πτώση του θα επέλθει.
Κανείς δεν είναι αιώνιος.
Και τότε, ο Μπάχτον νόµιζε πως άκουσε µια φωνή µέσα στο κεφάλι
του, η οποία ερχόταν µαζί µε τον άνεµο και έµοιαζε διαβολικά
µ’αυτή του Σφετεριστή:
…Αλλά τα έργα του είναι, τοξότη…
Βλεφάρισε, ξαφνιασµένος, και κοίταξε τα δέντρα τριγύρω. Ύστερα,
ξεροκατάπιε. Όχι, ο Σφετεριστής δε µπορούσε να ήταν εδώ. Η
Πνευµατοχτυπηµένη µου φαντασία παίζει µαζί µου! Οι φόβοι µου
παίζουν µαζί µου…
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*
Στο τέλος της ηµέρας, όταν οι δίδυµοι ήλιοι χάνονταν στον
ορίζοντα, ο Χέρκαµ τράβηξε τα γκέµια του αλόγου του και είπε:
«Πρέπει να έχουµε περάσει το σύνορο. Τι λέτε;»
«Νοµίζω πως έχει δίκιο,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. «Ωστόσο, ας
συνεχίσουµε να έχουµε τα µάτια µας ανοιχτά.» Τον είχε παραξενέψει
το γεγονός ότι δεν συνάντησαν καµία περιπολία Μαγκραθµέλιων,
όσο ταξίδευαν σε τούτα τα εδάφη. Του φαινόταν περίεργο που δεν
είχαν φυλαγµένο κι αυτό το µέρος. Όµως, απ’την άλλη, εκείνος και
οι Εκδικητές µπορεί να ήταν, απλά, τυχεροί.
Αλλά πόσο τυχεροί µπορεί να είµαστε; Αν υπήρχαν εδώ
δαιµονάνθρωποι, κανονικά, πρέπει να τους είχαµε συναντήσει…
Κατέβηκε από το άλογό του, όπως και οι υπόλοιποι.
Εκτός κι αν ο Σφετεριστής, ή οι στρατιωτικοί του διοικητές, έκριναν
πως δεν υπάρχει λόγος για φύλαξη των δασότοπων, αφού παραπάνω
από αρκετοί Μαγκραθµέλιοι βρίσκονται στους λόφους, στα βόρεια…
Οι Εκδικητές έφαγαν και, ύστερα, ξάπλωσαν για να κοιµηθούν.
Όλοι τους έµοιαζαν να βρίσκονται σε καλή διάθεση, που είχαν
καταφέρει να ολοκληρώσουν την αποστολή τους ακριβώς όπως την
ήθελε ο Βασιληάς. Πίστευαν ότι µ’αυτό θα ανέβαιναν στα µάτια του
και θ’αποκτούσαν άλλη αξία.
Ο Μπάχτον, ωστόσο, εξακολουθούσε νάναι ανήσυχος. Ίσως δε θα
έπρεπε να είχαµε ενωθεί από τόσο νωρίς, συλλογιζόταν, καθώς είχε
πέσει για ύπνο, τυλιγµένος στην κάπα του. Ίσως θα έπρεπε να είχαµε
παραµείνει χωρισµένοι και εδώ.
Αλλά, άµα σκέφτοµαι έτσι, ποτέ δε θα µε πάρει ο ύπνος…
Έκλεισε τα µάτια.
Ύστερα, τα άνοιξε πάλι. Κοίταξε τους συντρόφους του, που είχαν
φάει και πιει παραπάνω από τις προηγούµενες ηµέρες, σα να
προσπαθούσαν να αναπληρώσουν όλο το φαγητό και το ποτό που
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έχασαν, ενόσω βρίσκονταν σε κατάσταση εγρήγορσης. Τώρα, ήταν
ήρεµοι… και τρωτοί.
Ο Μπάχτον ατένισε τον µοναδικό σκοπό του µικρού τους
καταυλισµού –την Κάζρι… η οποία έπινε κρασί από το φλασκί της,
και έµοιαζε ζαλισµένη.
Αν οι Μαγκραθµέλιοι µάς βρουν τώρα…
–Αλλά δε θα µας βρουν.
Ο Μπάχτον γύρισε απ’την άλλη, αποφασισµένος να κοιµηθεί.
Ένας γνώριµος ήχος τον διέκοψε: Ο ήχος του βέλους που
εκτοξεύεται!
Και µετά, µια κραυγή. Η κραυγή της Κάζρι, η οποία –παρατήρησε
ο Μπάχτον, καθώς ανασηκωνόταν– είχε τραυµατιστεί από το
εχθρικό βλήµα.
«Συναγερµός!» φώναξε ο τοξότης, για να σηκώσει τους Εκδικητές
από τον ύπνο τους. Την ίδια στιγµή, πεταγόταν επάνω, αρπάζοντας
το τόξο και τη φαρέτρα του. Πάραυτα, πέρασε ένα βέλος στη χορδή,
και έριξε–
–προς την κατεύθυνση από την οποία υπολόγιζε ότι είχε έρθει η
σαΐτα που τραυµάτισε την Κάζρι.
Άκουσε µια κραυγή πόνου. Είχε πετύχει το στόχο του.
Αλλά είδε σκιερές φιγούρες να κινούνται µέσα στο σκοτάδι,
ζυγώνοντας τους Εκδικητές, οι οποίοι προσπαθούσαν να σηκωθούν
όρθιοι µετά δυσκολίας, ύστερα από το φαγοπότι τους. Όπλα
ξεθηκαρώθηκαν, και µια τρελή συµπλοκή αρχίνησε.
Ο Μπάχτον φοβόταν µην ήταν κρυµµένοι κι άλλοι τοξότες µέσα
στα φυλλώµατα, αλλά ευτυχώς δεν ήταν. Μάλλον, προτίµησαν πρώτα
να ξεπαστρέψουν το σκοπό και, ύστερα, να πλησιάσουν και να κόψουν
το λαιµό των άλλων, µε µαχαίρια, ώστε νάναι σίγουροι ότι κανένας
τους δε θα φωνάξει.
Καθώς τούτες οι σκέψεις περνούσαν αστραπιαία από το νου του,
εκείνος είχε αρπάξει το τσεκούρι του από το έδαφος και ορµούσε
επάνω σ’έναν δαιµονάνθρωπο, χτυπώντας τον στον ώµο. Αίµα
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πετάχτηκε, πιτσιλώντας το πρόσωπο του Μπάχτον, καθώς ο
αντίµαχός του κατέρρεε. Πρέπει να είχε, συγχρόνως, πετύχει και
κάποια αρτηρία που περνούσε από το λαιµό.
Υπήρχαν, όµως, κι άλλοι Μαγκραθµέλιοι για ν’αντιµετωπίσει. Ο
κόσµος τού φάνηκε ότι γέµισε, ξαφνικά, από κραυγές, βογκητά,
κατάρες, ατσάλι, κλαγγή των όπλων, ιδρωµένα σώµατα, και αίµα –
όπως πάντα, σ’όλες τις µάχες όπου είχε βρεθεί.
Μια πικρία τον γέµιζε, καθώς µαχόταν. Ανάθεµα τα Πνεύµατα, τα
είχαµε πάει τόσο καλά… Γιατί τούτο έπρεπε να συµβεί, τώρα, στο
τέλος; Φανήκαµε απρόσεκτοι, δίχως λόγο. Όφειλα να τους είχα
προειδοποιήσει! Είναι και δικό µου το φταίξιµο…
Όταν και ο τελευταίος µαχόµενος Μαγκραθµέλιος έπεσε, ενώ
ορισµένοι άλλοι είχαν τραπεί σε φύγει, σιγή απλώθηκε για λίγο·
µονάχα οι λαχανιασµένες ανάσες των επιζώντων Εκδικητών
µπορούσαν να ακουστούν µέσα στο ηµίφως των φεγγαριών του
Άρµπεναρκ. Ύστερα, δίχως κανείς να το προστάξει, άρχισαν να
ψάχνουν για νεκρούς και τραυµατίες.
Οι νεκροί δεν ήταν τόσοι όσοι περίµενε ο Μπάχτον. Τέσσερις από
τους δώδεκα είχαν σκοτωθεί: η Κάζρι (το βέλος την είχε βρει στην
καρδιά), ο Σίλκαρ, ο Σάγκροβ, και ο Λόαντεζ.
Οι τραυµατίες, όµως, ήταν πολλοί. Σχεδόν όλοι οι Εκδικητές είχαν
δεχτεί µικρά τραύµατα –ακόµα και ο Μπάχτον είχε πληγωθεί στον
αριστερό πήχη, από µια µαχαιριά–, αλλά οι πιο βαριά χτυπηµένοι
ήταν ο Χέρκαµ, η Νουάνα, η Ρινία, και ο Μάρντλαφ. ∆ηλαδή,
µονάχα τρεις –πλην του Μπάχτον– µπορούσαν να σταθούν µε
σχετική ευκολία στα πόδια τους: ο Νόρτεζ, η Άρµι, και ο Θώρµελ.
Επιπλέον, τα περισσότερα άλογα είχαν πανικοβληθεί και είχαν
φύγει.
Η κατάσταση ήταν απογοητευτική· και οι Εκδικητές θα επέστρεφαν
στην Όρφαλχ έχοντας να αναφέρουν την επιτυχία της αποστολής
τους, αλλά και πολλές απώλειες.
Στον Βασιληά Βένγκριλ δε θ’άρεσαν καθόλου τούτα τα νέα…
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Κεφάλαιο Πέµπτο
Κάθε κράτος, κάθε πόλη, κάθε βασίλειο, κάθε οργανισµός γεννιέται από
µια ιδέα· και αυτή η ιδέα γεννιέται από έναν ανθρώπινο νου.
—Νάητριθ, γνωστή Καρνεβολθιανή φιλόσοφος (περ. 583 – 653 Α.Κ.)

α έργα στη Χάργκοχ δεν πήγαιναν άσχηµα, αν σκεφτόταν
κανείς τις καταστροφές που είχε υποστεί η πόλη, κατά τη
διάρκεια του πολέµου. Καθώς στεκόταν µπροστά στο
παράθυρό της, η ∆ούκισσα Νερενία µπορούσε να δει ότι ένα µεγάλο
µέρος του ανατολικού τείχους είχε χτιστεί. Οι Μαγκραθµέλιοι
αντιλαµβάνονταν ότι η πόλη ήταν τελείως απροστάτευτη και είχαν
βάλει τα δυνατά τους για να την ανοικοδοµήσουν γρήγορα. Ειδικά,
οι φήµες ότι οι Αργκανθικιανοί µπορεί να είχαν συµµαχήσει µε τους
Νότιους Σαραολνιανούς και να σχεδίαζαν µαζική επίθεση ήταν
µάλλον ανησυχητικές.
Αν οι γείτονές µας αποφασίσουν να εκστρατεύσουν εναντίον µας, θα
έχουµε µεγάλο πρόβληµα, χωρίς τείχος για να µας προστατέψει,
σκεφτόταν η Νερενία. Ακόµα και το τµήµα του τείχους που είχε
χτιστεί κάθε άλλο παρά αποτελεσµατική προστασία µπορούσε να
θεωρηθεί. Κατ’αρχήν, ήταν κοντό και, κατά δεύτερο λόγο, οι εχθροί
µπορούσαν κάλλιστα να κάνουν τον κύκλο του και να επιτεθούν από
την άλλη.
Και πήρε κι αυτός ο καταραµένος, ο Καρθαβλέρν, τόσους µαχητές
από εδώ… Πενήντα χιλιάδες Μαγκραθµέλιοι στρατιώτες είχαν
φύγει, για να πάνε στη Νότια Μάγκραθµελ, όπου οι Βολχερθιανοί
απειλούσαν τα εδάφη τους. Στη Χάργκοχ είχαν µείνει τριάντα
χιλιάδες από τις ογδόντα που βρίσκονταν εδώ, πριν. ∆εν ήταν
καθόλου µικρή στρατιωτική δύναµη, όµως ήταν λιγότερη από τη
µισή που αρχικά υπήρχε. Κι επιπλέον, η Χάργκοχ δεν ήταν µια
οποιαδήποτε πόλη του Σαραόλν: ήταν η πόλη στην οποία κατά πάσα
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πιθανότητα θα επιτίθονταν οι Αργκανθικιανοί, αν είχαν αποφασίσει
να υποστηρίξουν τους Νότιους Σαραολνιανούς σε τούτο τον αγώνα.
Περιοχή-κλειδί.
Ίσως, τελικά, να µην έκανα και τόσο καλά που επέλεξα να διοικήσω
τούτο το ∆ουκάτο… σκέφτηκε η Νερενία. Όµως ήξερε πως δεν το
είχε µετανιώσει καθόλου, που πήρε την απόφαση να γίνει ∆ούκισσα.
Απολάµβανε την εξουσία που προερχόταν από τις υψηλές θέσεις.
Άκουσε την πόρτα ν’ανοίγει, και γύρισε.
Ο ∆ούκας της, Βόνιορ, έµπαινε, ντυµένος µε έναν ελαφρύ, µαύρο
χιτώνα και δερµάτινες µπότες.
«Καληµέρα, αγάπη µου,» τη χαιρέτησε. Πήγε κοντά της και τη
φίλησε στο µάγουλο.
«Πού ήσουν;» τον ρώτησε η Νερενία. Ξυπνώντας, πριν από καµια
ώρα, δεν τον είχε βρει δίπλα της. Είχε µια υποψία για το πού µπορεί
να ήταν, αλλά ήθελε να την επιβεβαιώσει.
«Στο γνωστό µέρος,» αποκρίθηκε ο Βόνιορ.
Το γνωστό µέρος ήταν ένα δωµάτιο που ο σύζυγός της διαµόρφωνε
χωρίς να µοιάζει ποτέ να καταφέρνει να το τελειώσει. Η Νερενία τον
είχε δει να πηγαίνει βιβλία εκεί µέσα, κεριά, πένες από παράξενα
φτερά, και µελάνια διαφόρων χρωµάτων. Όταν του είχε πει να µπει,
για να κοιτάξει το χώρο, εκείνος της είχε ζητήσει να περιµένει, µέχρι
να τον έχει έτοιµο. Ήταν για προσωπική του χρήση, άλλωστε…
«Πάλι το διακοσµούσες;»
«Έβαζα κάποιες τελευταίες πινελιές,» παραδέχτηκε ο Βόνιορ.
«∆ηλαδή, έχεις τελειώσει;»
«Ένα τέτοιο δωµάτιο ποτέ δεν ‘τελειώνει’,» είπε εκείνος.
«Γιατί είσαι τόσο κρυψίνους σχετικά µ’αυτό το χώρο;» ρώτησε η
Νερενία.
«∆εν είµαι κρυψίνους,» εξήγησε ο Βόνιορ. «∆ε θέλω, όµως, τίποτα
να χαλάσει. Θέλω να φτιάξω τα πράγµατα όσο πιο τέλεια µπορώ.»
Η Νερενία συνοφρυώθηκε, παραµερίζοντας τα πορφυρά µαλλιά
απ’το µέτωπό της. «Ελπίζω να µη συµβεί τίποτα παράξενο εκεί
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µέσα.» Ήξερε ότι ο ∆ούκας της ήταν µάγος, και τα Πνεύµατα είχαν,
κάποιες φορές, µυστήριες παρενέργειες. ∆εν είχε καµια επιθυµία να
βρει, ξαφνικά, το παλάτι της στοιχειωµένο! Επιπλέον, είχε πια
σιχαθεί αυτού του είδους τις αόρατες δυνάµεις, γιατί κάποτε είχε
υπάρξει αιχµάλωτή τους. Όνειρα από άλλες εποχές γέµιζαν τα
βράδια της: όνειρα που την πληµµύριζαν µε φονική µανία για ένα
συγκεκριµένο άτοµο– Τίποτα από τούτα δεν ήθελε, πλέον, να
θυµάται. Ο Βασιληάς της την είχε βοηθήσει να ξεφύγει από εκείνον
τον εφιάλτη, και ήταν ευγνώµων γι’αυτό.
«Τίποτα παράξενο δε θα συµβεί,» της υποσχέθηκε ο Βόνιορ. «Μην
ανησυχείς.»
Η Νερενία αναστέναξε και στράφηκε, πάλι, στο παράθυρο, για να
κοιτάξει τα τείχη της πόλης της, που ανοικοδοµούνταν. «Θα
µπορούν οι… προετοιµασίες σου να µας βοηθήσουν εναντίον των
Αργκανθικιανών, σε περίπτωση που έρθουν;»
«∆ε θα έρθουν,» είπε ο Βόνιορ, πίσω της. «∆εν είναι ηλίθιοι·
σίγουρα, βλέπουν ότι δεν τους συµφέρει.»
«Τότε, γιατί οι έµποροι αρνούνται να συναλλαχτούν µαζί µας;»
έθεσε το ερώτηµα η Νερενία. «Ούτε τα µειωµένα διόδια δεν τους
έχουν προσελκύσει. Μυρίζονται πόλεµο, Βόνιορ. Κι έχουν έρθει και
φήµες ότι οι Αργκανθικιανοί κάνουν στρατιωτικές προετοιµασίες. ∆ε
θα τελειώσει ποτέ τούτος ο κύκλος του αίµατος;»
Ο Βόνιορ µπορούσε ν’ακούσει την απόγνωση στη φωνή της. ∆εν
είχε αυταπάτες ότι η Νερενία ήταν δειλή ή γυναίκα που
πανικοβαλλόταν εύκολα, όµως γνώριζε πόσο την είχαν κουράσει τα
τελευταία γεγονότα, οι µάχες και οι αναταραχές. Επιθυµούσε, όσο
τίποτ’άλλο, να τελειώσουν και ηρεµία να επικρατήσει στο Βασίλειο.
Εκείνο, όµως, που δεν έχει σκεφτεί είναι πως η βία φέρνει τη βία·
και, όταν τα συµβάντα αρχίσουν να διαδέχονται το ένα το άλλο,
δύσκολα µπορεί κανείς να σπάσει την αλληλουχία. Τούτος ο
συλλογισµός κατέθλιβε τον Βόνιορ, µα γνώριζε πως ήταν αλήθεια.
Οι Σαραολνιανοί –και, ειδικά, ο Βασιληάς Βένγκριλ– δε θα άφηναν
84

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

τα εδάφη τους στους Μαγκραθµέλιους. Θα προκαλούσαν σφαγές και
αναταραχές, ώσπου να τα επανακτήσουν. Και τώρα, προσπαθούσαν
να προσελκύσουν το Άργκανθικ στην πάλη τους. Όµως ο Βόνιορ
πίστευε ότι οι Αργκανθικιανοί θα έβλεπαν τα πλεονεκτήµατα που
είχαν να κερδίσουν από µια συµµαχία µε τον Βασιληά Πόνκιµ, και
δε θα επιτίθονταν.
«Αν οι Σαραολνιανοί δε λάβουν, τελικά, καµία υποστήριξη, θα
κάνουν πίσω,» είπε. «Θα αντιληφθούν ότι δεν έχουν τη δύναµη για
να µας χτυπήσουν.»
«Γιατί αγνοείς όλες τις ενδείξεις, Βόνιορ;» απόρησε η Νερενία. «Τα
πάντα δείχνουν πως θα γίνει πόλεµος –ένας δεύτερος πόλεµος σε
τούτα τα Πνευµατοχτυπηµένα εδάφη!»
«Ο Βασιληάς έρχεται,» αποκρίθηκε ο σύζυγός της. «Και µετά, θα
πάει να µιλήσει µε τον ∆ούκα Βάνρελ, του Θάλβερκ.»
Η Νερενία στράφηκε, αργά, για να τον κοιτάξει. «Τι;…» έκανε. «Ο
Βασιληάς έρχεται; Εδώ;»
Ο Βόνιορ κατένευσε, υποµειδιώντας.
«Πώς το ξέρεις;»
Ο Βόνιορ µειδίασε φανερά.
«Τι ρωτάω, ε;» είπε η Νερενία. «Απλά, το… διαισθάνεσαι,
υποθέτω.»
«Ο ίδιος µε ειδοποίησε ότι βρίσκεται καθ’οδόν προς την πόλη µας,»
εξήγησε ο Βόνιορ, καθώς στο µυαλό του ερχόταν, πάλι, το
περιστατικό.
Κάρφωνε έναν πνευµατικό χάρτη στον τοίχο πάνω από το δρύινο
γραφείο που είχε επιλέξει µε προσοχή, όταν αισθάνθηκε ένα κάλεσµα.
Βόνιορ… ψιθύριζε η γνώριµη φωνή, µέσα στο νου του. Βόνιορ…
Άρχοντά µου! αποκρίθηκε ο ∆ούκας, αναγνωρίζοντας την αύρα του
µονάρχη του.
Καληµέρα, Βόνιορ, είπε ο Πόνκιµ. Πώς περνάς στη Χάργκοχ;
Πολύ καλά, Άρχοντά µου… αν και ακούµε ανησυχητικά νέα από τη
γείτονα χώρα…
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Σας ήρθε η προσταγή µου;
Ποια προσταγή, Μεγαλειότατε; ρώτησε ο Βόνιορ.
Να µην προβείτε σε εχθροπραξίες εναντίον του Άργκανθικ.
Φυσικά και ήρθε αυτή η προσταγή, αποκρίθηκε ο ∆ούκας της
Χάργκοχ, που είχε, προς στιγµή, ανησυχήσει ότι η προσταγή του
Βασιληά του είχε… «χαθεί» στο δρόµο. Αλλά δε σκοπεύαµε να
προβούµε σε εχθροπραξίες, ούτως ή άλλως.
Καλώς, είπε ο Πόνκιµ. Αυτό ήθελα κι εγώ ν’ακούσω. Γιατί,
σύντοµα, έρχοµαι και, ύστερα, πηγαίνω να κουβεντιάσω µε τον
∆ούκα Βάνρελ, του Θάλβερκ.
Εννοείτε ότι θα περάσετε από εδώ, Μεγαλειότατε;
Ναι, Βόνιορ. Υποθέτω ότι είµαι καλοδεχούµενος στη Χάργκοχ…
Ασφαλώς, αποκρίθηκε ο ∆ούκας. Όµως, όταν λέτε «σύντοµα», πόσο
σύντοµα εννοείτε;
Ως το βράδυ, πιστεύω, θα είµαι εκεί, δήλωσε ο Πόνκιµ. Και δε θα
µείνω για πολύ. Το πρωί θα αναχωρήσω για το Άργκανθικ.
Συνετή κίνηση, Άρχοντά µου, είπε ο Βόνιορ, αν και θα µπορούσα ο
ίδιος να διαπραγµατευτώ µε τον ∆ούκα Βάνρελ. ∆εν υπάρχει λόγος
να βάζετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο…
∆ε νοµίζω ότι υπάρχει κίνδυνος για εµένα στο Άργκανθικ,
αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. Επιπλέον, θέλω να είµαι µπροστά στις
διαπραγµατεύσεις. Αν κι εσύ επιθυµείς να είσαι µπροστά, Βόνιορ,
ασφαλώς, δε θα σου αρνιόµουν να µε συντροφεύσεις.
Θα το σκεφτώ, Μεγαλειότατε.
Σε αφήνω για τώρα. Να µε περιµένεις από το µεσηµέρι και ύστερα.
Ο Βόνιορ αισθάνθηκε την παρουσία του Πόνκιµ να τον εγκαταλείπει.
Όσο µιλούσε, είχε αφήσει τον πνευµατικό χάρτη επάνω στο γραφείο
του· αλλά, τώρα, άρχισε, πάλι, να τον καρφώνει στον τοίχο,
αναλογιζόµενος κάποια πράγµατα που ήθελε να κουβεντιάσει µε το
Βασιληά του, όταν εκείνος έφτανε στη Χάργκοχ.
Επί του παρόντος, η Νερενία είπε στο ∆ούκα της: «Σήµερα σου
µίλησε; ∆ηλαδή, όταν έφτιαχνες το δωµάτιο;»
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Ο Βόνιορ ένευσε, σκεπτικός. «Ναι. Προφανώς, ήθελε να είµαστε
ενηµερωµένοι για την άφιξή του.»
«Έδωσες διαταγές να ετοιµαστεί το παλάτι;» ρώτησε η Νερενία.
«Πότε θα έρθει ο Βασιληάς;»
«Ως το βράδυ θα είναι εδώ, απ’ό,τι µου είπε,» αποκρίθηκε ο
Βόνιορ. «Αλλά µου ζήτησε να τον περιµένω µετά από το µεσηµέρι.
Μην ανησυχείς· υπάρχει χρόνος για προετοιµασίες.»
«Ωραία.» Η Νερενία έφυγε από το παράθυρο και βάδισε προς την
ντουλάπα του δωµατίου, ανοίγοντάς τη και κοιτώντας µέσα τα
αρχοντικά ρούχα, µε τα οποία ήταν γεµάτη. Έψαξε, για λίγο, και
τράβηξε από το εσωτερικό ένα γαλάζιο φόρεµα, µε βαθύ ντεκολτέ
και χωρίς µανίκια. Είχε πιάσει τόση ζέστη, τον τελευταίο καιρό, που
τα πιο βαριά ρούχα ήταν ενοχλητικά.
«Πάµε για πρωινό, αγαπηµένε µου;» ρώτησε τον Βόνιορ, καθώς
έβγαζε το µεσοφόρι της και φορούσε το γαλάζιο φόρεµα.
«Γιατί όχι;» αποκρίθηκε εκείνος. «Πεινάω.»
*
Ο Πόνκιµ έφτασε στη Χάργκοχ όταν οι δίδυµοι ήλιοι είχαν αρχίσει
να κατηφορίζουν προς τα άκρα του ορίζοντα και τα χρώµατα του
περιβάλλοντος να σκουραίνουν. Ο Βασιληάς του Βόρειου Σαραόλν
καθόταν επάνω σε ένα ψηλό, µαύρο άτι, πλούσια ντυµένο, όπως και
ο καβαλάρης του. Στο κεφάλι του µονάρχη ήταν το Στέµµα των
Οφθαλµών, ατενίζοντας παρατηρητικά το τοπίο.
Γύρω από τον Πόνκιµ βρισκόταν µια συνοδεία διακοσίων
πολεµιστών, εκατό από τους οποίους ήταν άνθρωποι και οι
υπόλοιποι δαίµονες. Με τούτον τον τρόπο, ο Βασιληάς ήθελε να
δείξει ότι το Σαραόλν δεν ανήκε, πλέον, στον έναν από αυτούς τους
δύο λαούς, αλλά και στους δύο, ταυτόχρονα.
Καθώς ζύγωνε τη Χάργκοχ, µπορούσε να δει καθαρά την
καταστροφή που είχε προκαλέσει ο ίδιος, όταν την πολιορκούσε.
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Πόσο ανόητος ήταν ο ∆ούκας Σάλβινρ, σκεφτόταν. Αν είχε παραδοθεί
σε µένα, όλα τούτα θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Αλλά, βέβαια,
η υπερηφάνεια του δεν του το απέτρεπε… Και τώρα, η πόλη είχε
µείνει χωρίς τείχη· οι σεισµωτές των Μαγκραθµέλιων είχαν
φροντίσει γι’αυτό. Ο Πόνκιµ θυµόταν ότι κάθε τους βλήµα έκανε τις
πέτρες να σείονται άγρια και να καταρρέουν, ρίχνοντας τους
υπερασπιστές από τις επάλξεις, πανικόβλητους. Ήταν µια
ικανοποιητική νίκη, όφειλε να παραδεχτεί ο Μονάρχης του
Σαραόλν· όµως, σίγουρα, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή νίκη που
µπορούσε να επιτευχθεί. Γιατί, επί του παρόντος, οι καταστροφές
στη Χάργκοχ ήταν τόσο µεγάλες, που θα χρειαζόταν καιρός για να
επιδιορθωθούν, ακόµα και µε τη βοήθεια της τεχνολογίας των
Μαγκραθµέλιων. Κι αυτή η τεχνολογία, φυσικά, έπρεπε να
χρησιµοποιείται µε σύνεση, επειδή βασιζόταν στους ενεργειακούς
κρυστάλλους που έβγαιναν στη Μάγκραθµελ, και τα αποθέµατα των
οποίων τελείωναν εδώ, στο Σαραόλν.
Αν, όµως, ο Καρθαβλέρν καταφέρει να επιτύχει κάποια σταθερότητα
στα εδάφη του, το πρόβληµα θα λυθεί, και θα µπορέσουµε να
ανεφοδιαστούµε.
Φτάνοντας στην… πύλη (έµοιαζε µε πύλη, τουλάχιστον, αλλά θα
µπορούσε κάποιος να την µπερδέψει κιόλας!), ο Πόνκιµ αντίκρισε τη
∆ούκισσα Νερενία να τον περιµένει. Ήταν ντυµένη µε ένα µακρύ,
γαλάζιο φόρεµα, χωρίς µανίκια και µε µεγάλο ντεκολτέ· στο δεξί
πόδι του φορέµατος υπήρχε ένα µεγάλο σκίσιµο, αρκετά πάνω απ’το
γόνατο. Τα πορφυρά µαλλιά της γυναίκας ήταν λυτά και χύνονταν
στους ώµους της· µονάχα ένα αργυρό στεφάνι τα συγκρατούσε από
το να πέφτουν στο µέτωπό της. Στο λαιµό της κρεµόταν ένα χρυσό
περιδέραιο, παρατήρησε ο Πόνκιµ· αλλά αυτό και το αργυρό
στεφάνι ήταν τα µόνα κοσµήµατα επάνω της: στα χέρια δε φορούσε
δαχτυλίδια, ούτε βραχιόλια ή περιβραχιόνια. Ήταν ψηλή γυναίκα, µε
σφριγηλό, σφιχτοδεµένο σώµα, από τις µέρες της ως πολεµίστρια.
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Πλάι της στεκόταν ο Βόνιορ, ντυµένος µονάχα µε µια ελαφριά,
µαύρη ρόµπα κι έναν γαλανό µανδύα, δεµένο στο λαιµό του µε
επάργυρη αλυσίδα. Τα πορφυρά του µαλλιά ήταν ταιριαστά µ’αυτά
της Νερενία.
Ο Πόνκιµ ξεπέζεψε µπροστά τους, ενώ εκείνοι έκλιναν τα κεφάλια
τους, χαιρετώντας τον και καλωσορίζοντάς τον στη Χάργκοχ.
«Χαίροµαι κι εγώ που σας βρίσκω,» αποκρίθηκε. «Πώς πάει η
ανοικοδόµηση της πόλης;»
«Αρκετά καλά, Βασιληά µου,» είπε η Νερενία, «αν και, βέβαια,
πρέπει να γίνει ακόµα πολύ δουλειά…»
«Ναι, το βλέπω. ∆ικό µου το φταίξιµο.» Μειδίασε. «Όµως ας τα
κουβεντιάσουµε µέσα αυτά. Έχετε ένα πιάτο ζεστό φαγητό για το
Βασιληά σας;»
Σύντοµα, βρίσκονταν στη µεγάλη αίθουσα του παλατιού, µαζί µε
τον Μαγκραθµέλιο Στρατηγό Κένβρινµορ, ο οποίος ήταν εδώ ως
δαίµων-συµβουλάτορας της ∆ούκισσας Νερενία. Σύµφωνα µε τον
καινούργιο νόµο του Πόνκιµ, όλοι οι ανθρώπινοι άρχοντες όφειλαν
να έχουν και έναν δαίµονα-συµβουλάτορα, καθότι οι Μαγκραθµέλιοι
ήταν οι κατακτητές του Σαραόλν. Η Νερενία, βέβαια, δεν είχε
κανένα πρόβληµα µε τον Κένβρινµορ, αφού είχε πολεµήσει µαζί του,
στην Όρφαλχ.
Το τραπέζι µπροστά στον Πόνκιµ ήταν στρωµένο µε πολύ
περισσότερα φαγητά από ό,τι θα χρειάζονταν για να ικανοποιήσουν
την πείνα ενός ολόκληρου τάγµατος, και όλα έµοιαζαν ζεστά. Ο
Βασιληάς κάθισε στην κορυφή, µε τη ∆ούκισσα της Χάργκοχ δεξιά
του και το ∆ούκα αριστερά, ενώ ο Στρατηγός Κένβρινµορ είχε πάρει
θέση πλάι στον Βόνιορ. Υπηρέτες ήρθαν, αµέσως, για να τους
σερβίρουν.
Όταν το σερβίρισµα τελείωσε, η Νερενία είπε: «Ελπίζω το φαγητό
να είναι της αρεσκείας σας, Μεγαλειότατε.»
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«Είναι παραπάνω απ’ό,τι θα χρειαστώ για να χορτάσω και, µάλλον,
νοστιµότερο από αυτά που φτιάχνουν οι µάγειρες καθηµερινά στο
παλάτι της Μάρβαθ.»
Άρχισαν να τρώνε.
«Υπάρχει, λοιπόν, κάποιο πρόβληµα για το οποίο θα θέλατε να µε
ενηµερώσετε;» ρώτησε ο Πόνκιµ.
«Ευτυχώς, κανένα πρόβληµα δεν έχει παρουσιαστεί ακόµα,»
αποκρίθηκε η Νερενία. «Αυτό, ασφαλώς, θα εξαρτηθεί και από τη
συµπεριφορά των Αργκανθικιανών προς εµάς.»
«Τούτος είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκοµαι εδώ, όπως,
αναµφίβολα, θα σου είπε και ο Βόνιορ…»
Η Νερενία κατένευσε. «Πιστεύετε, Βασιληά µου, ότι θα
συνεργαστούν;»
«Αν είναι λογικοί, δε θα έχουν λόγο να µη συνεργαστούν,» είπε ο
Πόνκιµ. «Άλλωστε, έχουν να χάσουν πολύ περισσότερα από ένα
πόλεµο, παρά να κερδίσουν.» Ήπιε λίγο από το κρασί του.
«Επιπλέον, νοµίζω πως ξέρω τι είναι εκείνο που τους κινητοποιεί
εναντίον µας…»
«Τι;» θέλησε να µάθει η Νερενία.
«Πιστεύουν ότι θα τους επιτεθούµε.»
«Ποιος τους έδωσε αυτή την εντύπωση;»
«Οι Σαραολνιανοί αναµφίβολα, προκειµένου να συνάψουν τη
συµµαχία µαζί τους.»
«Τότε, η… παρεξήγηση πρέπει να λυθεί, Άρχοντά µου,» είπε ο
Βόνιορ.
«Και θα λυθεί,» τον διαβεβαίωσε ο Πόνκιµ. «Έχω ακούσει πως ο
∆ούκας Βάνρελ είναι συζητήσιµος άνθρωπος· δε νοµίζω να
δυσκολευτώ µαζί του.»
«Τούτα είναι καλά νέα,» παρατήρησε η Νερενία. «Θα αρχίσει,
επίσης, και το εµπόριο ανάµεσα στις χώρες µας;»
«Αυτός είναι ο σκοπός µου,» εξήγησε ο Πόνκιµ. «Αν οι
προετοιµασίες για πόλεµο πάψουν, οι έµποροι δε θα έχουν λόγο να
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µένουν µακριά από το Σαραόλν. Και θα µας φέρουν χρήµατα –
χρήµατα που χρειαζόµαστε, προκειµένου να ανοικοδοµήσουµε το
τραυµατισµένο µας Βασίλειο.»
Η Νερενία κατένευσε. «Επιπλέον,» είπε, «έχω κατεβάσει τα διόδια,
για να τους προσελκύσω εδώ.»
«Συµφωνώ,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Όµως, µε τον καιρό, να τα
αυξήσεις, πάλι, σταδιακά.»
«Αυτή ήταν και η δική µου σκέψη, Βασιληά µου.»
«Και κάτι ακόµα: Να φτιαχτεί ο χαλασµένος δρόµος, στη Βαρονία
της Τάθβιλ. Θέλω να γίνεται εµπόριο και από εκεί.»
«Κανένα πρόβληµα, Βασιληά µου,» είπε η Νερενία. «Όµως
υπάρχουν ακόµα άνθρωποι που θεωρούν εκείνα τα µέρη
στοιχειωµένα.»
«∆ιαδώστε τη φήµη ότι τα ξεστοίχειωσα,» πρότεινε ο Πόνκιµ.
«Εσείς, Βασιληά µου;»
«Ναι. Όλοι µε θεωρούν ‘µεγάλο µάγο’· δε θα τους φανεί περίεργο.»
Η Νερενία µειδίασε. «Μα είστε µεγάλος µάγος…»
«Χαίροµαι που το πιστεύεις,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. Μετά,
ρώτησε: «Επαρκούν τα χρήµατα που σας έχω προσφέρει από το
βασιλικό θησαυροφυλάκιο;»
«Μέχρι στιγµής, ναι,» είπε η Νερενία. «Βέβαια, για αργότερα, δεν
ξέρω…»
Ο Κένβρινµορ παρενέβη: «Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς µου,
Μεγαλειότατε, µακροπρόθεσµα, δε θα φτάσουν. Και τώρα που
είπατε και γι’αυτόν το δρόµο….»
«∆εν υπάρχει λόγος ανησυχίας,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Όταν οι
σχέσεις µας καλυτερέψουν µε το Άργκανθικ, το εµπόριο θα µας
φέρει τα χρήµατα που χρειαζόµαστε.» Αλλά σκέφτηκε: Αν δεν
αρχίσουµε γρήγορα να έχουµε εµπορικές συναλλαγές µε τη γείτονα
χώρα, πολύ φοβάµαι ότι ίσως, µε τον καιρό, να καταρρεύσουµε
οικονοµικά. Η οικονοµία είναι το παν: βασίλεια γεννιούνται και
πεθαίνουν εξαιτίας της… Επίσης, ήξερε ότι το Νέο Σαραόλν
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χρειαζόταν κι έναν γρήγορο εµπορικό δρόµο προς τη θάλασσα, προς
τον Ωκεανό· όµως τούτη ήταν µια άλλη ιστορία, και είχε να κάνει µε
τον Βένγκριλ και τους ακόλουθούς του…
Όταν τελείωσαν το φαγητό τους, η Νερενία ρώτησε τον Πόνκιµ,
ευγενικά: «Για πόσο θα µείνετε, Βασιληά µου;»
«∆υστυχώς, δε µπορώ να χασοµερήσω όσο θα επιθυµούσα,»
αποκρίθηκε εκείνος. «Πρέπει να φύγω µε την αυγή.»
«Προτού αναπαυθείτε για το βράδυ, θα µπορούσα να σας µιλήσω
ιδιαιτέρως, Άρχοντά µου;» ρώτησε ο Βόνιορ.
Η Νερενία τον κοίταξε, παραξενεµένη. Γιατί θέλει να του µιλήσει
ιδιαιτέρως; αναρωτήθηκε. Εµένα δε µου ανέφερε τίποτα…
Ο Πόνκιµ ανασήκωσε τους ώµους. «Αν η ∆ούκισσα και ο
Στρατηγός δεν έχουν καµία αντίρρηση…»
«Καµία αντίρρηση από εµένα, Μεγαλειότατε,» είπε ο Κένβρινµορ,
και σηκώθηκε από την καρέκλα του. «Σας καληνυχτίζω.» Έκλινε το
κεφάλι.
«Καληνύχτα, Στρατηγέ,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ.
«Σας καληνυχτίζω κι εγώ, Βασιληά µου,» είπε η Νερενία, καθώς
σηκωνόταν, επίσης. Ακόµα ήταν απορηµένη µ’αυτή την απρόσµενη
παράκληση του Βόνιορ· και, ενώ έφευγε, το βλέµµα που έριξε στο
∆ούκα της υποσχόταν ότι θα κουβέντιαζαν το θέµα αργότερα.
«Γιατί νοµίζω ότι πρόκειται για κάτι… ύποπτο;» ρώτησε ο Πόνκιµ,
όταν οι δύο Ελεγκτές Πνευµάτων ήταν µόνοι.
«Ίσως και να είναι… ‘ύποπτο’, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε ο
Βόνιορ. «Αν και εγώ δε θα το αποκαλούσα έτσι. Απλά, θα ήθελα να
µάθω τι συµβαίνει, αυτό τον καιρό, µε τους Σοφούς του Κύκλου του
Φτερού…»
«Φοβάσαι ότι ο Βένγκριλ και οι δικοί του θα ζητήσουν τη βοήθειά
τους;»
«Οφείλω να οµολογήσω πως αυτή η σκέψη έχει περάσει από το νου
µου.»
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«Και από τον δικό µου,» παραδέχτηκε ο Πόνκιµ. «Γιαυτό κιόλας
εκείνα τα µέρη φυλάσσονται καλά, από τους Μαγκραθµέλιους.»
«Οι ίδιοι οι Σοφοί τι λένε; Έχουν επιλέξει στρατόπεδο;»
«Ως συνήθως, όχι,» απάντησε ο µονάρχης. «Αλλά, γιατί κάνεις
όλες αυτές τις ερωτήσεις, Βόνιορ;»
«Επειδή δεν έχω καµία εµπιστοσύνη στους Σοφούς του Κύκλου του
Φτερού, Άρχοντά µου.»
Ο Πόνκιµ µειδίασε και ήπιε µια γουλιά από το κρασί του. «Μεγάλο
λάθος, ∆ούκα µου,» είπε. «Οι Σοφοί θα κάνουν το καθήκον τους,
πάντα.»
«∆εν ξέρουµε, όµως, τι θεωρούν ‘καθήκον’ τους, γιαυτό τους
φοβάµαι,» εξήγησε ο Βόνιορ. «Πρόκειται για µια οργάνωση
Πνευµατιστών που βρίσκεται µέσα στο Βασίλειό µας, αλλά ίσως να
είναι εναντίον µας.»
«Προτείνεις την καταστροφή των Σοφών του Κύκλου του Φτερού;»
ρώτησε ο Πόνκιµ, ακουµπώντας την κούπα του στο τραπέζι και
σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του.
«Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, Άρχοντά µου;»
«Εφικτό;» έκανε ο Πόνκιµ. «Πιστεύω ότι είναι επικίνδυνο.» ∆εν
ξέρεις τι φυλάνε οι Σοφοί κάτω από τον Πύργο τους, ∆ούκα,
συλλογίστηκε. Φυλάνε το κλειδί της ζωής και του θανάτου της
Βόρειας Γης. Και καλύτερα τέτοια πράγµατα να µην τα ενοχλεί κανείς.
«Επικίνδυνο, ναι,» είπε ο Βόνιορ· «συµφωνώ. Γιαυτό κιόλας έχω
µια άλλη πρόταση να σας κάνω…»
«Ακούω την πρότασή σου…» Η συµπεριφορά του είχε
παραξενέψει πολύ τον Πόνκιµ.
«Μια δική µας οργάνωση Πνευµατιστών,» εξήγησε ο Βόνιορ. «Μία
οργάνωση που να µπορεί να αντισταθεί στους Σοφούς κι εποµένως,
να φέρει σταθερότητα.»
Τον µπάσταρδο! σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Καθόλου άσχηµη ιδέα… Πώς,
όµως, θα υλοποιηθεί;
«Τι λέτε, Άρχοντά µου;»
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«Λέω ότι… ένας δικός µας Κύκλος θα ήταν πολύ χρήσιµος,
Βόνιορ. Αλλά υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες στη δηµιουργία του, δε
νοµίζεις;»
Εκείνος ένευσε. «Ναι· όµως θα επιθυµούσα να προσπαθήσω. Έχω
την άδειά σας, Άρχοντά µου;»
Ο Πόνκιµ ακούµπησε το σαγόνι στα δάχτυλά του. Τολµώ να κάνω
αυτή την αρχή; Βρίσκοµαι µπροστά σε ένα σταυροδρόµι, ένα
σταυροδρόµι του µέλλοντος. Ποιο µονοπάτι ν’ακολουθήσω; Η
δηµιουργία ενός καινούργιου Κύκλου Πνευµατιστών… Πώς θα το
έβλεπαν αυτό, άραγε, οι άλλες παρόµοιες οργανώσεις; Οι Σοφοί του
Κύκλου του Φτερού, εδώ, και οι Κλειδοκράτορες, στο Άργκανθικ;
Για να µην αναφέρουµε τους Μυστικιστές της Θάλασσας, στον
Ωκεανό… Ποιος θα ήταν ο σκοπός του καινούργιου Κύκλου; Όχι να
φρουρεί το Φτερό· ούτε, φυσικά, να ελέγχει το Άργκανθικ… Χµµ.
Αν, τελικά, ο Πόνκιµ επέτρεπε τη δηµιουργία του εν λόγω
οργανισµού, αυτός δε θα µπορούσε να έχει παρά µονάχα έναν
σκοπό: την προστασία του Νέου Σαραόλν. Αλλά, βέβαια, δεν ήταν
καν σίγουρο ότι ο Βόνιορ θα κατόρθωνε να συγκεντρώσει αρκετούς
Πνευµατιστές για την ίδρυση Κύκλου…
«Έχεις την άδειά µου να ξεκινήσεις,» του είπε ο Βασιληάς.
Η ικανοποίηση ήταν φανερή στο πρόσωπο του ∆ούκα, καθώς
έκλινε το κεφάλι, υποµειδιώντας. «Σας ευχαριστώ, Μεγαλειότατε.»
«Καλή τύχη. Και να µε κρατάς ενήµερο.»
*
Η Νερενία ήταν πικαρισµένη. Ο Βόνιορ µπορούσε να το καταλάβει
από τον τρόπο µε τον οποίο καθόταν στο κρεβάτι, µε την πλάτη της
ακουµπισµένη πίσω, τα χέρια της διπλωµένα µπροστά της, και τα
πόδια της σταυρωµένα στο γόνατο, το δεξί επάνω στο αριστερό,
κάνοντας νευρικά πέρα-δώθε. Τα φρύδια της ήταν σµιγµένα· τα
χείλη της το ίδιο.
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«Ήθελα να τον ρωτήσω κάτι,» της είπε, κλείνοντας την πόρτα και
µπαίνοντας.
Η Νερενία δε µίλησε.
«Σχετικά µε την υγεία σου.» Ο Βόνιορ κάθισε σε µια ξύλινη
καρέκλα, που έτριξε.
Η Νερενία ανασήκωσε ένα φρύδι, ερωτηµατικά. Σχετικά µε την
υγεία µου; σκέφτηκε. Έχω κάτι, χωρίς να το ξέρω;
«Για τα όνειρα που έβλεπες,» εξήγησε ο σύζυγός της. «Ήθελα να
είµαι σίγουρος ότι δε θα επιστρέψουν.»
«Μου λες ψέµατα,» τον κατηγόρησε η Νερενία. Ήταν πασιφανές!
Νόµιζε ότι θα την κορόιδευε µ’ένα τόσο ανόητο ψέµα; Τι στη
Μάγκραθµελ, είχε πει µαζί µε το Βασιληά και δεν ήθελε να της το
αποκαλύψει;
Ο Βόνιορ γέλασε.
«Εγώ δε γελάω,» του είπε η Νερενία, αγριοκοιτάζοντάς τον.
«Φυσικά και λέω ψέµατα,» αποκρίθηκε ο Βόνιορ, αρχίζοντας να
λύνει τις µπότες του.
«Και µου το αποκαλύπτεις έτσι, χύµα…;» απόρησε η Νερενία. Τι
έχει σκαρώσει;
«Γιατί, δεν το κατάλαβες από µόνη σου;» Ο Βόνιορ έβγαλε τη µία
µπότα.
«Το κατάλαβα! Εσύ τι νόµιζες; ότι δε θα το καταλάβαινα;»
Ο Βόνιορ έβγαλε την άλλη µπότα. «Ήµουν σίγουρος ότι θα το
καταλάβαινες.»
«Αλλά, παρ’όλ’αυτά, το είπες… Πίστευα ότι ήσουν καλύτερος
ψεύτης!»
«Είµαι. Νοµίζω…» Σηκώθηκε όρθιος, λύνοντας το µανδύα από το
λαιµό του και κρεµώντας τον στην ξύλινη κρεµάστρα.
Η Νερενία κούνησε το κεφάλι. «Πραγµατικά, λες ασυναρτησίες
απόψε.»
«Το ξέρω,» παραδέχτηκε ο Βόνιορ. «Γιατί είµαι µπερδεµένος.»
Στράφηκε να την κοιτάξει. «∆εν έχω αποφασίσει αν θέλω να σου πω
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τι κουβεντιάσαµε µε το Βασιληά· αλλά, επίσης, δε θέλω να σου πω
ψέµατα.»
«Κατάλαβα το σχέδιό σου, λοιπόν: Προσπαθείς να µε τρελάνεις,
για να σταµατήσω να ρωτάω!»
Ο Βόνιορ γέλασε, πάλι, βγάζοντας το χιτώνα του.
Η Νερενία µειδίασε πλατιά. «Αλλά έχω περάσει κι από χειρότερα,
χωρίς να τρελαθώ,» είπε.
«Όντως,» συµφώνησε ο Βόνιορ, πλησιάζοντας και πιάνοντας τον
δεξή της αστράγαλο, για να σταµατήσει το πόδι της απ’το να κάνει
πέρα-δώθε. Κάθισε στο κρεβάτι, πλάι της, και είπε: «Έχω ένα
σχέδιο… το οποίο ανέφερα στο Βασιληά… όµως δεν έχω ιδέα αν θα
πετύχει. Κι επιπλέον, είναι κάτι που καλύτερα να το ξέρω µόνο
εγώ.»
«Θα έπρεπε ν’ανησυχήσω;» ρώτησε η Νερενία.
Ο Βόνιορ κούνησε το κεφάλι. «Όχι. ∆εν υπάρχει κανένας απολύτως
λόγος για ν’ανησυχήσεις.»
Η Νερενία δε µίλησε, για λίγο, µοιάζοντας συλλογισµένη. Ύστερα,
είπε: «Σ’εµπιστεύοµαι, Βόνιορ. Όµως θέλω να µου υποσχεθείς
κάτι.»
«Πες µου.»
«Αν τα πράγµατα αρχίσουν να γίνονται… ανησυχητικά, µε το
σχέδιό σου, θέλω να µε ενηµερώσεις. Κι όταν λέω ‘ανησυχητικά’,
εννοώ αν νοµίζεις πως συµβαίνει –ή ότι µπορεί να συµβεί– κάτι που
απειλεί εσένα, εµένα, το ∆ουκάτο, ή το Βασίλειο.»
Ο Βόνιορ έµπλεξε τα δάχτυλα των χεριών του επάνω στο γυµνό του
στέρνο, κοιτώντας το ταβάνι και το πολύφωτο µε τα έξι κεριά που
κρεµόταν εκεί. «∆εν πιστεύω να φτάσουµε ως αυτό το σηµείο,
αγαπηµένη µου. Για την ακρίβεια, το αποκλείω.»
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Κεφάλαιο Έκτο
Οι ενέργειες των αρχόντων του Άργκανθικ πάντοτε εξαρτιόνταν από έναν
βασικό παράγοντα: τη µεγιστοποίηση των οφελών. Τούτος ήταν και ο
λόγος που οι αποφάσεις στο Βασίλειο πάντοτε αργούσαν: Όλοι του οι
ευγενείς, και ο καθένας ξεχωριστά, αποσκοπούσαν στη µεγιστοποίηση
των οφελών τους από µία συγκεκριµένη ενέργεια, προτού την
επιχειρήσουν. Έτσι, µπορούµε να αντιληφθούµε γιατί οι συλλογικές
αποφάσεις των αρχόντων, σχετικά µε θέµατα εξωτερικής πολιτικής, ήταν
ανέκαθεν χρονοβόρες.
—Αναλύσεις των Λαών του Κεντρικού Άρµπεναρκ,
του Αρχιβιβλιοθηκάριου Νέζρακ, της Βερενέλιας Βιβλιοθήκης (περ.
2020 Α.Β.)

Τ

ο λάβαρο του Άργκανθικ κυµάτιζε στην κορυφή του γκρίζου,
τετράγωνου πύργου: ένα ολόγιοµο φεγγάρι περιστοιχισµένο
από τέσσερα άστρα, σε µαύρο φόντο. Κάτω από τη σηµαία
βρισκόταν µια αρκετά µεγάλη κατασκήνωση στρατιωτών. Πενήντα
µε εκατό, τους υπολόγιζε ο Πόνκιµ, καθώς έκανε νόηµα στους
δικούς του να σταµατήσουν την πορεία τους.
«Θα µας παρουσιάσουν πρόβληµα, Μεγαλειότατε;» ρώτησε ο
Σενεγκάθµορ, ο Μαγκραθµέλιος διοικητής της µισής φρουράς του
Βασιληά του Σαραόλν.
«Ελπίζω πως όχι,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, µην παίρνοντας καθόλου
το βλέµµα του από τον Αργκανθικιανό καταυλισµό, όπου µπορούσε
να δει τους πολεµιστές να βγαίνουν από τις σκηνές τους, καθώς οι
σκοποί τούς φώναζαν ότι κάποιοι ζύγωναν. Οι περισσότεροι ήταν
ντυµένοι για µάχη, παρατήρησε ο µονάρχης, µε θώρακες και κράνη,
και σπαθιά κι ασπίδες από κοντά. Περιµένουν ότι θα επιχειρήσουµε
εισβολή; Κι αν ναι, πόσο σύντοµα; Με τι ψέµατα τούς έχουν ποτίσει οι
συνεργάτες του Βένγκριλ;
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«Να στείλουµε έναν µαντατοφόρο, Μεγαλειότατε;» ρώτησε η
Μιένη, η διοικήτρια των ανθρώπων της φρουράς του. Έµοιαζε να
έχει ανησυχήσει από τη συµπεριφορά των Αργκανθικιανών, αντίκρυ
τους· σα να φοβόταν ότι θα επιτίθονταν. Όµως ο Πόνκιµ ήταν
βέβαιος πως κάτι τέτοιο δε θα συνέβαινε· άλλωστε, οι δικοί του
στρατιώτες υπεραριθµούσαν.
«Όχι,» αποκρίθηκε στη Μιένη· «δε θα χρειαστεί.» Κι
επικαλέστηκε, σιωπηρά, τα Πνεύµατα, υποτάσσοντάς τα στη θέλησή
του και µεγεθύνοντας τη φωνή του µέσω αυτών, για να µιλήσει
στους µαχητές του γειτονικού Βασιλείου:
«∆ΕΝ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΕΧΘΡΙΚΑ. ΕΙΜΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΠΟΝΚΙΜ,
ΚΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ, ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩ ΜΕ ΤΟΝ
∆ΟΥΚΑ ΒΑΝΡΕΛ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΜΑΣ.»
Για λίγο, οι µαχητές του αντικρινού καταυλισµού φάνηκαν να
κουβεντιάζουν αναµεταξύ τους, ταραγµένοι. Πιθανώς να τους είχε
τροµάξει η εξώκοσµη φωνή του Πόνκιµ, πράγµα που εκείνος
αντιλαµβανόταν· όµως αντιλαµβανόταν, επίσης, πως, σύµφωνα µε
όσα τους είχε πει, δεν τους έδινε λόγο για να επιτεθούν, αν είχαν
µυαλό.
Σύντοµα, ένας καβαλάρης έφυγε από το στρατόπεδο των
Αργκανθικιανών και πλησίασε το Βασιληά του Σαραόλν και τη
φρουρά του. Τα µάτια του ατένιζαν τους Μαγκραθµέλιους µε φόβο
και περιέργεια.
Οι Αργκανθικιανοί δε βλέπουν συχνά δαιµονανθρώπους, σκέφτηκε ο
Πόνκιµ. Ή, µάλλον, δε βλέπουν ποτέ στη ζωή τους δαιµονανθρώπους.
Χµµ… Αυτό, σύντοµα, θ’αλλάξει.
«Ακούσατε την επιθυµία µου;» ρώτησε τον αγγελιαφόρο, του
οποίου τα µάτια έµοιαζαν να πλανιούνται ανάµεσα στους πολεµιστές
του Βασιληά του Σαραόλν, λες και ήταν ηµίχαζος.
«Ναι!» αποκρίθηκε, αµέσως, εκείνος, σαν ο Πόνκιµ να τον είχε
ξαφνιάσει. «Ναι, Άρχοντά µου.»
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«Και; Γιατί βρίσκεσαι εδώ;» Τελικά, πρέπει, όντως, να ήταν
ηµίχαζος…
«Για να σας ανακοινώσω ότι ο Βαρόνος Κάζριφ επιθυµεί να σας
µιλήσει,» απάντησε ο µαντατοφόρος, και, γυρίζοντας προς τα πίσω,
έδειξε έναν πάνοπλο, έφιππο άντρα, τον οποίο περιστοίχιζαν έξι
Αργκανθικιανοί µαχητές.
«Ας µου µιλήσει, λοιπόν,» είπε ο Πόνκιµ, κι έκανε νόηµα σε
µερικούς Μαγκραθµέλιους –όχι ανθρώπους, µόνο Μαγκραθµέλιους–
να τον ακολουθήσουν. Σιγά-σιγά, οι Αργκανθικιανοί πρέπει
ν’αρχίσουν να συνηθίζουν στη θέα των δαιµόνων. Χα-χα-χα-χα…! Η
κατάσταση τούτη του έµοιαζε διασκεδαστική, έως και κωµική.
Καθώς πλησίαζε τον Βαρόνο Κάζριφ, έφιππος, οκτώ
Μαγκραθµέλιοι τον περιτριγύρισαν, προστατευτικά, έχοντας τις
ασπίδες τους υψωµένες, για τυχόν βέλη που µπορεί να έρχονταν, και
τα χέρια στις λαβές των θηκαρωµένων σπαθιών τους. Επίσης, ο
Πόνκιµ ήταν σίγουρος πως αρκετοί τον κάλυπταν µε βαλλίστρες.
«Χαίρε, Βαρόνε Κάζριφ!» είπε, όταν έφτασε κοντά στον
Αργκανθικιανό και στους φρουρούς του. «Η µοναδική µου επιθυµία
είναι να περάσω από τούτα τα µέρη, ειρηνικά.»
Ο άντρας τον ατένισε, συνοφρυωµένος, σαν να προσπαθούσε να
αποκωδικοποιήσει κάτι στην έκφραση και στη στάση του. «Είστε
αλήθεια ο Βασιληάς Πόνκιµ, Άρχοντά µου;» ρώτησε.
«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Και ζητώ να µιλήσω µε τον ∆ούκα
Βάνρελ, ώστε να λύσω αυτή τη µικρή… παρεξήγηση που έχει
δηµιουργηθεί ανάµεσα στα Βασίλειά µας.»
«Ο ∆ούκας Βάνρελ Ζόφραλκ είναι ανοιχτός σε κάθε είδους
διαπραγµατεύσεις µαζί σας, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο Βαρόνος
Κάζριφ. «Συγκεκριµένα, περίµενε την άφιξή σας από καιρό. Το
ήξερε ότι πιθανώς να παρουσιαζόσασταν.»
«Τότε, µπορώ να περάσω…» συµπέρανε ο Πόνκιµ, ατενίζοντας
προσεκτικά τον Αργκανθικιανό. Είναι φίδι αυτός ο Βαρόνος,
σκέφτηκε. Τα µάτια του το φανερώνουν. Ο Κάζριφ είχε εκείνο το
99

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

βλέµµα που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι επιθυµούν φανερά να σε
εκµεταλλευτούν µε κάθε δυνατό τρόπο. Στην προκειµένη περίπτωση,
µάλλον, δεν έβρισκε κάποιον τρόπο να εκµεταλλευτεί τον Πόνκιµ, κι
αυτό τον ενοχλούσε.
«Φυσικά, Άρχοντά µου. Περάστε,» αποκρίθηκε· και έκανε νόηµα
στους πολεµιστές του να παραµερίσουν.
Ο Πόνκιµ έκανε νόηµα στους δικούς του να τον ακολουθήσουν,
καθώς περνούσε ανάµεσα από τους Αργκανθικιανούς, οι οποίοι
παρατηρούσαν τους Μαγκραθµέλιους σαν να έβλεπαν κάποιο
εξωτικό ζώο.
Όταν είχαν ταξιδέψει κανένα χιλιόµετρο προς τα ανατολικά, η
Μιένη είπε στο Βασιληά της: «Οι γείτονές µας µου µοιάζουν
µπερδεµένοι, Μεγαλειότατε.»
«Πράγµατι, κι εµένα,» συµφώνησε εκείνος.
«Μοιάζουν να µην ξέρουν αν πρέπει να µας υπολογίζουν για
εχθρούς ή όχι,» συνέχισε η Μιένη.
«Κι αυτό σωστό είναι,» είπε ο Πόνκιµ, «γιατί δε γνωρίζουν τόσο
καλά ούτε τους Μαγκραθµέλιους ούτε εµένα. Ήµουν εχθρός των
παλιών Σαραολνιανών και του Βασιληά Βένγκριλ, πράγµα που τους
κάνει ν’αναρωτιούνται: Είναι ο εχθρός του εχθρού µας φίλος µας, ή
µήπως είναι, επίσης, εχθρός µας; Εµείς, απλά, θα πρέπει να τους
αποδείξουµε το πρώτο.»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν και η συνοδεία του συνέχισαν να
ταξιδεύουν επάνω στη µεγάλη δηµοσιά που ένωνε το Άργκανθικ µε
το Σαραόλν, ενώ ο Λούντρινχ και ο Βάνσπαρχ τούς ατένιζαν από τα
ουράνια.
Όµως οι δίδυµοι ήλιοι του Άρµπεναρκ δεν ήταν οι µόνοι που τους
παρατηρούσαν. Επάνω σ’έναν λόφο, προς τα νότια, στεκόταν µια
γυναικεία φιγούρα, τυλιγµένη µε ελαφριά κάπα. Η κουκούλα της
ήταν ριγµένη πίσω, αποκαλύπτοντας τα σγουρά, ξανθά της µαλλιά,
που ήταν κοντοκοµµένα, και το στρογγυλωπό της πρόσωπο, επάνω
στο οποίο άστραφταν δύο γαλανά µάτια.
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Η κατάσκοπος είχε δει από ποια κατεύθυνση ερχόταν η συνοδεία,
καθώς επίσης και τη σηµαία που κυµάτιζε µεγαλόπρεπα από πάνω
τους: το Μάτι του Σαραόλν. Ήξερε ποιοι ήταν: Σαραολνιανοί, του
Βόρειου Σαραόλν. ∆αιµονάνθρωποι και δαιµονόφιλοι.
Πρέπει να βιαστώ.
Σηκώθηκε όρθια και άρχισε να κατεβαίνει το λόφο, στη βάση του
οποίου βρισκόταν το άλογό της, δεµένο σε ένα χαµόδεντρο.
*
Μετά από το ταξίδι τριών ηµερών, ο Βασιληάς Πόνκιµ και η
συνοδεία του έφτασαν έξω από τα τείχη της Ζερκ-βελ, χωρίς να
έχουν ιδιαίτερα προβλήµατα στο δρόµο. Πού και πού,
Αργκανθικιανές περιπολίες τούς σταµατούσαν, για να τους κάνουν
ερωτήσεις, όµως, µόλις µάθαιναν ότι ο νέος Μονάρχης του Σαραόλν
πήγαινε να επισκεφτεί τον ∆ούκα του Θάλβερκ, παραµέριζαν.
Ωστόσο, ο Πόνκιµ είχε παρατηρήσει ότι ποτέ δεν βρίσκονταν πολύ
µακριά τους οι Αργκανθικιανοί πολεµιστές. Και το ίδιο έδειχνε και ο
τεχνολογικός ανιχνευτής που είχαν µαζί τους οι Μαγκραθµέλιοι.
Θέλουν να µας έχουν υπό επίβλεψη, σκεφτόταν ο Βασιληάς. Ίσως να
φοβούνται ότι µπορεί να προκαλέσουµε υλικές καταστροφές, ή να
κάνουµε τίποτα ακόµα χειρότερο… Η φήµη του ως «µυστηριώδης κι
επικίνδυνος µάγος», αναµφίβολα, θα είχε εξαπλωθεί µέχρι εδώ.
Επιπλέον, πώς να έβλεπαν οι Αργκανθικιανοί τους Μαγκραθµέλιους;
Ως δαιµονικές υπάρξεις, βγαλµένες από παραµύθια; Ως τους
αιώνιους εχθρούς της ανθρωπότητας; Ή ως «µαγικά πλάσµατα», τα
οποία ακολουθούσαν τον αφέντη τους και ίσως να επιδίδονταν σε
αλλόκοτες τελετές όσο βρίσκονταν εδώ;
Τώρα, ο Πόνκιµ ήταν µπροστά στη βόρειο-δυτική πύλη της Ζερκβελ, κι απ’ό,τι µπορούσε να δει, τον περίµεναν. Η είσοδος της πόλης
έστεκε ορθάνοιχτη γι’αυτόν, άδεια, εκτός από µερικούς
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Αργκανθικιανούς στρατιώτες, που δεν έµοιαζαν να στέκονται εκεί
ως εµπόδιο, αλλά για να τον υποδεχτούν.
Ο Πόνκιµ έκανε νόηµα στους πολεµιστές του να στρατοπεδεύσουν
δεξιά κι αριστερά του δρόµου. «Μόνο µια συνοδεία δώδεκα
µαχητών θα έρθει µαζί µου,» είπε στους διοικητές του. «Και εσείς,
φυσικά.» ∆ε χρειαζόταν να προσθέσει ότι οι έξι από τους δώδεκα θα
ήταν άνθρωποι και οι άλλοι έξι δαίµονες. Αυτό υπονοείτο από τον
τρόπο µε τον οποίο γίνονταν όλα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
τους.
Όταν η συνοδεία του ήταν έτοιµη, ο µονάρχης πλησίασε την πύλη
της Ζερκ-βελ, έφιππος.
«Χαίρετε, Βασιληά Πόνκιµ,» τον υποδέχτηκε ένας στρατιωτικός
διοικητής, κλίνοντας το κεφάλι. «Ο ∆ούκας Βάνρελ σάς περιµένει
στο παλάτι. Παρακαλώ, ακολουθήστε µας.»
∆ίχως να χρειαστεί ο Πόνκιµ να πει τίποτα, ο διοικητής και άλλοι
τέσσερις µαχητές άρχισαν να βαδίζουν επάνω στο δρόµο, ο οποίος
ήταν άδειος από κόσµο.
Τουλάχιστον, αυτός ο ∆ούκας δείχνει πρόθυµος να µιλήσει. Θετικό
σηµάδι. Οι άνθρωποι που είναι πρόθυµοι να µιλήσουν πείθονται και
ευκολότερα· γιατί απαιτείται ευφυία για να πειστεί κάποιος.
Καθώς διέσχιζε τις λιθόστρωτες οδούς της Ζερκ-βελ, παρατήρησε
ότι ουκ ολίγοι άντρες και γυναίκες τον παρατηρούσαν, από
παράθυρα, παρόδους, και µισάνοιχτες πόρτες. Περίεργοι
Αργκανθικιανοί. Και κατάσκοποι. Ποιου κατάσκοποι, όµως;
Υπάρχουν τόσοι άρχοντας, ανώτεροι και κατώτεροι, σε τούτα τα
µέρη…
Ύστερα, πέρασε από το νου του πως αυτή η τόσο πρόθυµη υποδοχή
του ∆ούκα Βάνρελ ίσως να ήταν πολύ καλή για νάναι αληθινή.
Παγίδα; Μπορεί νάναι παγίδα; ∆ε θα το απέκλεια… Καλύτερα να
είµαι προσεκτικός εδώ. Το Άργκανθικ υπήρχε καλός λόγος που
επονοµαζόταν Βασίλειο των Σκιών.
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Και είναι και οι Κλειδοκράτορες, σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Οι
καταραµένοι Κλειδοκράτορες, τους οποίους δεν έχω απαντήσει µέχρι
στιγµής. Αναρωτιέµαι αν γνωρίζουν για την άφιξή µου– Λάθος!
Αναρωτιέµαι αν δεν γνωρίζουν για την άφιξή µου.
Η πύλη του κήπου του παλατιού του ∆ούκα ήταν ξύλινη, και επάνω
στην επιφάνειά της βρισκόταν σκαλισµένο ένα σύµβολο, δύο φόρες,
µία σε κάθε φύλλο. Ο Πόνκιµ το αναγνώριζε: ένα δέντρο, από του
οποίου τα κλαδιά κρέµονταν άστρα: το οικόσηµο της οικογένειας
του Βάνρελ, των Ζόφραλκ.
Οι φρουροί που στέκονταν εκατέρωθεν της πύλης την άνοιξαν, για
να περάσει ο Μονάρχης του Σαραόλν, µαζί µε τους συνοδούς του. Ο
Αργκανθικιανός διοικητής και οι µαχητές του συνέχισαν να τους
καθοδηγούν.
«Απο δώ, Βασιληά µου, απο δώ,» είπε ο πρώτος, ενώ βάδιζαν
επάνω σ’ένα λιθόστρωτο µονοπάτι.
Ο Πόνκιµ οδηγήθηκε σε µια µεγάλη αίθουσα, µαζί µε τους δύο του
διοικητές και τους πολεµιστές του. Κανένας δεν του ζήτησε να τους
αφήσει πίσω, όµως, καθώς διέσχιζαν τους διαδρόµους του παλατιού,
ο Βασιληάς µπορούσε να δει ότι στρατιώτες βρίσκονταν στηµένοι σε
κάθε γωνία και σε κάθε διασταύρωση. Ο ∆ούκας, αναµφίβολα, είχε
πάρει τα µέτρα του, σε περίπτωση που οι γείτονές του αποφάσιζαν
να γίνουν επιθετικοί.
Και τώρα, ο Πόνκιµ τον αντίκριζε, να κάθεται στο τέλος της
αίθουσας, επάνω σε έναν ξύλινο θρόνο, στολισµένο µε µετάξια. Ο
Βάνρελ ήταν πλούσια ντυµένος µε έναν ανοιχτό, πορφυρό χιτώνα, ο
οποίος φανέρωνε ένα φαρδύ, λευκό πουκάµισο, ραµµένο µε αργυρή
κλωστή, και ένα επίσης φαρδύ παντελόνι από σκούρο-µπλε µετάξι.
Στα πόδια φορούσε κοντές, µαύρες µπότες, που γυάλιζαν. Στα χέρια
του ήταν περασµένα αρκετά δαχτυλίδια, κι απ’το λαιµό του
κρεµόταν ένα χρυσό περιδέραιο, στο τέλος του οποίου υπήρχε ένας
δίσκος, µε επάνω του λαξεµένο το έµβληµα των Ζόφραλκ.
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«Καληµέρα, Βασιληά Πόνκιµ. Σας καλωσορίζω στο παλάτι της
Ζερκ-βελ.»
«Καλώς σας βρίσκω, ∆ούκα Βάνρελ. Συναντώ εδώ περισσότερη
φιλοξενία απ’ό,τι περίµενα.»
«Θεωρείτε το λαό του Άργκανθικ µη-φιλόξενο λαό, Βασιληά
Πόνκιµ;»
«Λόγω των περιστάσεων, και µόνο, ∆ούκα µου, είµαι
επιφυλακτικός.»
«Παρακαλώ, καθίστε,» είπε ο Βάνρελ, προτείνοντας το χέρι του
προς το µεγάλο τραπέζι στο κέντρο της αίθουσας. Ύστερα, το
βλέµµα του πήγε στους δαιµονικούς και τους ανθρώπινους µαχητές
του Πόνκιµ. «Και, αν επιθυµούν και οι συνοδοί σας, µπορούν να
καθίσουν επίσης. Όµως δε νοµίζω ότι υπάρχει ανάγκη για φρουρούς·
δεν είµαι απειλή για εσάς.»
Ο Μονάρχης του Σαραόλν έκανε νόηµα στους συνοδούς του να
πηγαίνουν, αλλά όχι και στους δύο του διοικητές. Βάδισε προς το
τραπέζι και κάθισε, µαζί µε τον Σενεγκάθµορ και τη Μιένη.
Παρατήρησε ότι εκεί βρισκόταν ήδη µια άγνωστη γι’αυτόν γυναίκα.
Ήταν ψηλή, µελαχρινή, και παχουλή, µε µακριά, σπαστά µαλλιά που
χύνονταν στους ώµους της. Ένα πράσινο, φανταχτερό, και καθόλου
σεµνό φόρεµα την έντυνε, αποκαλύπτοντας όλα τα πλεονεκτήµατά
της από τη µέση και πάνω (αν και, βέβαια, από τη µέση και κάτω δε
φαινόταν τίποτα, καθότι ήταν καθισµένη). Στο λαιµό της ήταν
περασµένο ένα αργυρό περιλαίµιο µε σκαλίσµατα, ενώ τους καρπούς
της στόλιζαν ασηµένια βραχιόλια και τα δάχτυλά της χρυσά
δαχτυλίδια. Μοιάζει πολύ µε το ∆ούκα, σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Είναι,
µήπως, συγγενής του; Φαινόταν να είναι πιο µικρή από εκείνον, αλλά
όχι για πολλά χρόνια.
Ο Βάνρελ χτύπησε τα χέρια του και δύο υπηρέτες πλησίασαν το
θρόνο και υποκλίθηκαν. «Φέρτε φαγητά για τους φιλοξενούµενούς
µας,» πρόσταξε. Και, ύστερα, σηκώθηκε από το ξύλινό του κάθισµα
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και πήρε θέση αντίκρυ στον Πόνκιµ και πλάι στην άγνωστη γυναίκα
µε το πράσινο φόρεµα.
Από την αρχή έως τώρα, δεν είχε πάψει να περιεργάζεται, µε το
βλέµµα του, τον Σενεγκάθµορ. Ούτε κι αυτός είναι εξοικειωµένος µε
τους δαιµονανθρώπους. Πόσο παράξενοι πρέπει να του φαίνονται…
«Να σας συστήσω την αδελφή µου, Αρχόντισσα Μάρντρικ,
Βασιληά Πόνκιµ,» είπε ο ∆ούκας Βάνρελ, αναφερόµενος στη
γυναίκα δίπλα του.
«Χαίροµαι για τη γνωριµία, Βασιληά Πόνκιµ.» Η φωνή της ήταν
απαλή και µελωδική.
«Παροµοίως, Αρχόντισσά µου,» αποκρίθηκε εκείνος. Και σύστησε
τον Σενεγκάθµορ και τη Μιένη, όπως απαιτούσαν οι κανόνες
ευγένειας. Οι δύο Αργκανθικιανοί φάνηκαν να παραξενεύονται από
το όνοµα του Μαγκραθµέλιου, όσο και από την εµφάνισή του. Όµως
ο Πόνκιµ δεν τους πρόσφερε καµια επιπλέον εξήγηση, σαν ο
διοικητής να ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Άστους ν’αρχίσουν να
συνηθίζουν τους δαιµονανθρώπους. Θα πρέπει να τους συνηθίσουν,
άλλωστε. Σε λίγο καιρό, θα ζούνε µαζί τους.
«Πιστεύω πως ήρθατε να µας επισκεφθείτε για το ζήτηµα της
συµµαχίας, σωστά;» είπε ο Βάνρελ.
«Πολύ σωστά, ∆ούκα µου. Ήρθα για να λύσω αυτή την
παρεξήγηση.»
Ο Αργκανθικιανός σήκωσε το ένα του φρύδι, ερωτηµατικά.
«Παρεξήγηση;»
«Θεωρώ πως η βάση επάνω στην οποία εδραιώθηκε η συµµαχία
είναι λανθασµένη,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ.
«Παρακαλώ εξηγήστε, Βασιληά µου,» είπε ο ∆ούκας Βάνρελ,
καθώς οι υπηρέτες άρχιζαν να γεµίζουν το τραπέζι µε πρωινά
φαγητά.
«Η βάση της συµµαχίας είναι ο φόβος σας για τυχόν δικές µου
επεκτατικές διαθέσεις προς το Άργκανθικ.»
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Οι εκφράσεις των προσώπων του Βάνρελ και της αδελφής του
φάνηκαν ξαφνιασµένες. ∆εν ήταν έτοιµοι για µια τόσο ευθεία
απάντηση, προφανώς. Εξάλλου, στο Άργκανθικ όλα γίνονταν µε την
πλάγια οδό. Αλλά γιατί να περιµένουν από εµένα να είµαι τόσο
«πλάγιος»; Στο κάτω-κάτω, από το Σαραόλν έρχοµαι· γι’αυτούς
Σαραολνιανός είµαι· και, σίγουρα, δεν έχουν καµια τόσο «πλάγια»
άποψη για τους Σαραολνιανούς…
Περίµενε να του αποκριθούν.
Τελικά, ο ∆ούκας της Ζερκ-βελ είπε: «Η υπόθεσή σας δεν είναι
λανθασµένη. Πώς, όµως, είναι δυνατόν να υποστηρίζετε ότι
πρόκειται για παρεξήγηση;»
«Επειδή σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχουν επεκτατικές διαθέσεις
από µέρος µου.»
Ο Βάνρελ σήκωσε ένα φλιτζάνι µε τσάι και ήπιε µια µικρή γουλιά.
«Φοβάµαι πως ο λόγος σας και µόνο δεν µπορεί να µας διαβεβαιώσει
γι’αυτό, Βασιληά Πόνκιµ,» είπε, αφήνοντας, πάλι, το φλιτζάνι επάνω
στο πιατάκι του. «Σύµφωνα µε τις πληροφορίες µου, ευθύνεστε ήδη
για την εισβολή σε ένα βασίλειο, καθώς και για την κατάκτηση
αυτού.»
Και τι άλλο έχεις ακούσει για µένα, ∆ούκα Βάνρελ; Πόσα µοιάζουν
να υπονοούν τα µετρηµένα λόγια σου! «∆εν το αρνούµαι τούτο.»
Ανασήκωσε τους ώµους. «Γιατί να το αρνηθώ, άλλωστε, αφού είναι
η πραγµατικότητα; Όµως δεν αναιρεί ό,τι ήδη είπα: ∆εν έχω καµία
εχθρική πρόθεση προς το Άργκανθικ… εκτός κι αν το Άργκανθικ
έχει εχθρικές προθέσεις προς εµένα.» Έχοντας παρατηρήσει ότι οι
υπηρέτες σέρβιραν το τσάι από την ίδια κανάτα και σε εκείνον και
στον ∆ούκα, ήπιε µια γουλιά από το φλιτζάνι του.
«Σας κάνει κάτι να πιστεύετε ότι συµβαίνει αυτό;» ρώτησε ο
Βάνρελ.
«Το Βασίλειό σας προετοιµάζει τους στρατούς του: πράγµα που
αποτελεί αρκετή απόδειξη.»
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«Οι δικοί σας στρατοί, Βασιληά Πόνκιµ, είναι επίσης σε
ετοιµότητα.»
«Βρισκόµασταν σε πόλεµο, πριν από κάποιο καιρό· ελπίζουµε να
µη βρεθούµε ξανά.»
«Το Άργκανθικ, εποµένως, ήταν πλάι σε µία εµπόλεµο χώρα· δεν
ήταν φυσικό να έχει ανησυχήσει, και να έχει πάρει τα µέτρα του;»
«Τώρα, έχει τελειώσει ο πόλεµος, ∆ούκα µου,» τόνισε ο Πόνκιµ.
«Οπότε, γιατί προετοιµάζονται οι στρατοί;»
«Τελείωσε ο πόλεµος;» έθεσε το ερώτηµα ο Βάνρελ. «Εγώ δεν
είµαι και τόσο βέβαιος για τούτο…»
«Από εσάς θα εξαρτηθεί,» είπε ο Πόνκιµ. «Εγώ και οι πολεµιστές
µου επιθυµούµε ειρήνη. Και ο έκπτωτος Βασιληάς Βένγκριλ δε θα
επιχειρήσει να µας επιτεθεί χωρίς τη δική σας αρωγή. Η απόφασή
σας θα είναι κρίσιµη, ∆ούκα Βάνρελ. Σκεφτείτε ότι έχετε να
κερδίσετε πολύ περισσότερα από την ειρήνη, παρά από τη συνέχιση
του πολέµου. Τα Βασίλειά µας µπορούν να ευηµερούν µαζί, µέσω
του εµπορίου και της εξέλιξης.»
«Κανείς δεν επιθυµεί τον πόλεµο, όταν δεν είναι αναγκαίος,»
αποκρίθηκε ο Αργκανθικιανός. Έµοιαζε τα λόγια του Πόνκιµ να τον
είχαν βάλει σε σκέψεις· και το ίδιο ίσχυε και για την Αρχόντισσα
Μάρντρικ.
Όσο σκέφτονται, τόσο η πλάστιγγα κλίνει προς το µέρος µου. Όταν
αποφασίσουν να πάψουν να σκέφτονται, να πάψουν να έχουν
αµφιβολίες, τότε έχω χάσει.
«Κρίνετε, λοιπόν, πως, επί του παρόντος, ένας πόλεµος είναι
αναγκαίος, ∆ούκα µου;» ρώτησε ο Πόνκιµ.
«Οι αναγκαιότητες του παρόντος, κάποιες φορές, φαίνονται µονάχα
αν κοιτάξει κανείς στο µέλλον.»
Ώστε φοβάσαι ότι προσπαθώ να κερδίσω χρόνο, για να
ανασυγκροτηθώ και να επιτεθώ στο Άργκανθικ, ύστερα από ένα ή δύο
χρόνια, ίσως. Κάνεις λάθος, ∆ούκα! ∆εν είναι κανείς να επιτίθεται
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στρατιωτικά στο Βασίλειο των Σκιών. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι.
Άλλα, πιο… σκιερά µονοπάτια για ν’ακολουθήσει κανείς.
Ο Πόνκιµ µειδίασε, λεπτά. «∆ούκα µου, δε θα δείτε ποτέ δικό µου
στρατό να σφυροκοπεί τα σύνορα του Βασιλείου σας.»
«Και πάλι, όµως, Βασιληά Πόνκιµ, δεν µπορούµε να βασιστούµε
µονάχα στο λόγο σας,» είπε η Αρχόντισσα Μάρντρικ.
«Και θα προτιµήσετε να ξεκινήσετε έναν πόλεµο, επειδή έχετε την
υπόνοια ότι κάποιος µπορεί κάποτε να σας επιτεθεί;» έθεσε το
ερώτηµα ο Πόνκιµ.
Τα λόγια του τους έβαλαν, ξανά, σε σκέψεις.
Κι εκείνος συνέχισε: «Αν τα Βασίλειά µας αρχίσουν να έχουν
ειρηνικές συναλλαγές, και οι λαοί µας αρχίσουν να
συναναστρέφονται ο ένας τον άλλο, τότε, ακόµα κι αν επιθυµώ εγώ
να σας χτυπήσω, όπως θα αντιλαµβάνεστε, τούτο θα είναι σαφώς
δυσκολότερο για εµένα –όχι πως, φυσικά, τέτοιος είναι ο σκοπός
µου, καθώς σας τόνισα και πριν.»
Ο Βάνρελ ήπιε άλλη µια γουλιά απ’το τσάι του, αµίλητος. Η
Αρχόντισσα Μάρντρικ πήρε ένα µικρό γλύκισµα από το δίσκο και το
δάγκωσε. Προφάσεις, για να µην αποκριθούν αµέσως· για να βρουν
κάποια κατάλληλη απάντηση· για να οργανώσουν τις σκέψεις τους.
Τώρα είναι η ώρα να χτυπήσω! «Πιστεύετε ότι είµαι
απροστάτευτος, επί του παρόντος; Πιστεύετε ότι θα έχετε µια
εύκολη και γρήγορη νίκη; Σας προειδοποιώ ότι τα πράγµατα δεν
είναι καθόλου έτσι, ∆ούκα µου και Αρχόντισσά µου. Εάν επιτεθείτε
στο Βασίλειό µου, θα πνίξω το Άργκανθικ στο αίµα.»
Τούτο το σχόλιο τούς έκανε και τους δυο να συνοφρυωθούν και µια
ανήσυχη όψη να περάσει από τα πρόσωπά τους. Ίσως να το
παράκανα…
«Φυσικά, απεύχοµαι κάτι τέτοιο· γιαυτό κιόλας προτείνω ειρήνη
ανάµεσα στο Άργκανθικ και στο Σαραόλν –το νέο Σαραόλν, που δε
µοιάζει και πολύ µε το παλιό.»
«Ποιες είναι οι διαφορές, Βασιληά Πόνκιµ;» ρώτησε η Μάρντρικ.
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«Ποτέ µην υποτιµάτε τους δαίµονες της Μάγκραθµελ, Αρχόντισσά
µου,» αποκρίθηκε εκείνος. «Έχουν πολλές εκπλήξεις για εσάς, και
για όλη τη Βόρεια Γη. Το Νέο Σαραόλν θα είναι το Σαραόλν της
Εξέλιξης, σε µια πληθώρα πραγµάτων.»
«Τι εγγυήσεις, όµως, µπορείτε να µας προσφέρετε για όσα
υποστηρίζετε, Βασιληά µου;» ρώτησε ο Βάνρελ.
«Εγγυήσεις, τώρα, δεν έχω να σας δώσω, πλην αυτής, φυσικά: ότι
δεν πρόκειται να δείτε καµία εχθρική ενέργεια από µέρος µου. Αν
πατήσω τούτη µου την υπόσχεση, τότε γνωρίζετε τι πρέπει να
κάνετε…»
«Για να συµφωνήσουµε µαζί σας, Βασιληά Πόνκιµ, θα πρέπει να
καταλυθεί η Αντιδαιµονιακή Συµµαχία, βέβαια…» είπε, σκεπτικά, η
Μάρντρικ.
«Είστε σίγουρη γι’αυτό, Αρχόντισσά µου;» ρώτησε εκείνος.
«Μήπως, υπάρχει κάποιο… κενό, που µπορούµε να βρούµε;»
«Σύµφωνα µε τη Συµµαχία, το ένα µέρος οφείλει να βοηθά το άλλο
σε περιπτώσεις κινδύνου,» είπε ο Βάνρελ. «Και, επί του παρόντος,
το Σαραόλν βρίσκεται σε κίνδυνο. Για την ακρίβεια, έχει κατακτηθεί,
πράγµα που ο Βασιληάς Βένγκριλ θεωρεί κίνδυνο, απ’όσο ξέρω.»
«Όµως,» τόνισε η Μάρντρικ, «ένα άρθρο της Συµµαχίας γράφει
πως αυτή θα ισχύει µέχρι που η απειλή των Μαγκραθµέλιων να
υφίσταται και για τα δύο µέρη.» Ανασήκωσε τους ώµους.
«Τουλάχιστον, έτσι διάβασα στο αντίγραφο που έχουµε εδώ, στο
παλάτι.»
«Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες,» αποκρίθηκε ο Βάνρελ,
κοιτώντας το φλιτζάνι του. «Είναι αλήθεια.»
«Συνεπώς, αν δεν υπάρχει Μαγκραθµέλια απειλή προς εσάς, η
Συµµαχία καταλύεται από µόνη της!» είπε ο Πόνκιµ.
«Ναι…» Ο Βάνρελ έµοιαζε ακόµα διστακτικός.
∆εν ξέρεις, όµως, αν όντως δεν υπάρχει απειλή, σωστά, ∆ούκα;
«Υπάρχει, λοιπόν, απειλή ή δεν υπάρχει; Τι λέτε;»
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«Σύµφωνα µε τα λεγόµενά σας, Βασιληά µου, όχι, δεν υπάρχει
απειλή, εάν δεν αρχίσουµε εµείς πρώτοι τον πόλεµο,» παραδέχτηκε ο
Βάνρελ. «Βραχυπρόθεσµα, τουλάχιστον.»
«Θα σας αποδείξω, µε τις ενέργειές µου, ότι η ειρήνη µας θα είναι
κάθε άλλο παρά βραχυπρόθεσµη, αν κι εσείς το επιθυµείτε,» είπε ο
Πόνκιµ. «Συµφωνείτε, λοιπόν, ∆ούκα µου, να… αναβάλετε τον
πόλεµο, για τώρα –και, εύχοµαι, για πάντα;»
«Η απόφαση τούτη δεν εξαρτάται µονάχα από εµένα, Βασιληά
Πόνκιµ,» αποκρίθηκε ο Βάνρελ. «Εξαρτάται από το Συµβούλιο των
Αρχόντων.» Αναστέναξε. «Για να συζητηθεί η πρότασή σας, θα
πρέπει να συγκαλέσω το Συµβούλιο σε επείγουσα σύσκεψη…»
«Θα το πράξετε;»
«Επειδή ο πόλεµος δεν ήταν ποτέ από τις αγαπηµένες µου
ενασχολήσεις, και επειδή το ∆ουκάτο µου βρίσκεται στα σύνορα µε
το Βασίλειό σας, ναι, Βασιληά Πόνκιµ, θα συγκαλέσω το Συµβούλιο
των Αρχόντων για χάρη σας. Και θα επιθυµούσα να είστε µπροστά
στη σύσκεψη –εάν αυτό το θέλουν και οι άλλοι άρχοντες,
ασφαλώς…»
Η πρόταση του ∆ούκα ήταν δελεαστική. Όµως, για πόσο τολµώ να
λείψω από το Σαραόλν; Επιπλέον, έχω υποσχεθεί στην Εδρισία να
µην αργήσω. Και, αν αργήσω και κάτι απρόσµενο συµβεί, τούτο
πιθανώς να την πανικοβάλει και να την κάνει να αντιδράσει
παρορµητικά. ∆ε µπορώ να το ριψοκινδυνέψω, τώρα που έχω την
κατάσταση υπό τον έλεγχό µου.
Καθάρισε το λαιµό του. «∆ούκα µου, κι εγώ θα το επιθυµούσα να
παρευρεθώ στη σύσκεψη του Συµβουλίου, αλλά, δυστυχώς, οι
υποχρεώσεις µου, πίσω στο Σαραόλν, επείγουν αφάνταστα.»
«Εποµένως, δε θα µας τιµήσετε µε την παρουσία σας…»
«Πείτε µου: Πότε θα γίνει η σύσκεψη;»
«Ανάλογα µε το πόσο γρήγορα θα καταφέρουν να συγκεντρωθούν
οι άρχοντες στη ∆ρέλιφον.»
«Και, περίπου, πόσος καιρός θα χρειαστεί γι’αυτό;»
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Ο Βάνρελ φάνηκε, για λίγο, σκεπτικός. «Κάπου τριάντα ηµέρες,
υπολογίζω.»
Άρα, έχω χρόνο να πάω στο Σαραόλν και να επιστρέψω τη στιγµή
που θα χρειαστεί! «Θα µπορούσατε να µε ειδοποιήσετε, µε έναν
αγγελιαφόρο, όταν τα της συνεδρίασης έχουν κανονιστεί και οι
άρχοντες έχουν αρχίσει να κατευθύνονται στη ∆ρέλιφον;»
«Ασφαλώς,» αποκρίθηκε ο ∆ούκας Βάνρελ. «∆εν υπάρχει κανένα
πρόβληµα.»

Κεφάλαιο Έβδοµο
∆εν συνιστάται η µεταβίβασις πληροφοριών εντός ενός κατασκοπικού δικτύου να
συντελείται άµεσα από περιφέρεια προς κέντρον. Ο αναγνώστης οφείλει να
κατανοήσει την χρησιµότητα των συνδέσµων. Σύνδεσµον καλούµε τον «κρίκο»
µεταξύ της περιφερείας και του κέντρου· τοιουτοτρόπως, οι αντιµαχόµενοι τα
συµφέροντα του δικτύου δεν δύνανται ευκόλως να φθάσουν εις το κέντρον αυτού,
εφόσον πρέπει να περάσουν εκ δύο σταδίων, πρώτιστα. Πολλάκις, µάλιστα,
προτείνεται η χρήσις δύο και άνω συνδέσµων µεταξύ κέντρου και ενός σηµείου της
περιφερείας. Ωστόσο, όσο πληθέστεροι οι σύνδεσµοι τόσο αρτιωτέρα οργάνωσις
απαιτείται εκ µέρους του κέντρου (Βλ. Κεφάλαιο 4ον: Περί Πολυσυνδεσµικών
∆ικτύων).
—Νοφαρίου Περί Κατασκοπευτικών ∆ικτύων εις την Αργκανθικιανών Γη

Ή

ταν βράδυ, όταν η κατάσκοπος µπήκε στη Μαφ-νορχ από τη
βόρεια πύλη. Οι φρουροί στις επάλξεις δεν της έδωσαν
ιδιαίτερη σηµασία· άλλωστε, δεν έµοιαζε µε τίποτα
παραπάνω από µια απλή ταξιδιώτισσα, έτσι ντυµένη όπως ήταν, µε
την ταξιδιωτική της κάπα και µε την κουκούλα της στο κεφάλι.
Από εδώ περνούσε ο οποιοσδήποτε, όπως ήξερε πολύ καλά. Όµως
κάτι τέτοιο δε συνέβαινε και στην πύλη του εσωτερικού τείχους της
111

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

πόλης, ειδικά από τη στιγµή που οι ήλιοι ολοκλήρωναν τους κύκλους
τους. Εποµένως, θα άφηνε το µήνυµά της στον γνωστό φρουρό, ο
οποίος θα το µετέφερε παραµέσα.
Αφίππευσε µπροστά από το πανδοχείο «Ο Εύθυµος ∆ρυοκολάπτης»
και έδεσε το άλογό της σε έναν στύλο. Παραµέρισε την πόρτα, η
οποία έτριξε, και µπήκε στην τραπεζαρία, όπου βρισκόταν πολύς
κόσµος συγκεντρωµένος ετούτη την ώρα. Είδε πρόσωπα που
αναγνώρισε και άλλα που της ήταν τελείως άγνωστα. Ο πανδοχέας,
αντίκρυ της, ήταν ένα από τα γνώριµα πρόσωπα: ένας χοντρός
άντρας, µε µακριά, καλοχτενισµένα µαλλιά, ο οποίος ντυνόταν
πάντοτε επίσηµα, σαν να ήθελε να πάει σε κάποια συνεστίαση.
Επίσης, ήταν πολυλογάς άνθρωπος· η κατάσκοπος, πολλές φορές,
είχε συλλέξει χρήσιµες πληροφορίες απ’αυτόν. Ωστόσο, τώρα, δεν
ήθελε να του µιλήσει.
Το βλέµµα της πλανήθηκε προς τη δεξιά µεριά του πανδοχείου.
Κάπου εκεί, κανονικά, έπρεπε να είναι ο φρουρός, που ονοµαζόταν
Μπίνραλ, όµως στη θέση του η κατάσκοπος µπορούσε να δει µονάχα
µια γυναίκα, να κάθεται σ’ένα ξύλινο σκαµνί, κοντά στη φωτιά, και
να πίνει από µια µεγάλη κούπα. Η κατάσκοπος δεν την αναγνώριζε,
αλλά µπορούσε να δει ότι ήταν σχετικά κοντού αναστήµατος –
σίγουρα, κοντότερη από εκείνη–, µε µακριά, µαύρα µαλλιά, που
κρέµονταν λυτά στις πλευρές του προσώπου της και ανάµεσά τους
σκουλαρίκια φαίνονταν να γυαλίζουν. Η κατάσκοπος, επίσης,
παρατήρησε ότι η γυναίκα φορούσε δύο δαχτυλίδια στο αριστερό
της χέρι και ένα στο δεξί· εποµένως –λόγω της πληθώρας των
κοσµηµάτων επάνω της–, θα µπορούσε να ήταν καλής καταγωγής,
από κάποια ευγενική οικογένεια της Μαφ-νορχ. Μάλλον, τυχαία
βρισκόταν σ’εκείνη τη θέση, αντί για το φρουρό. ∆εν µπορεί ο
Κρυφός Βασιληάς να είχε αποφασίσει ν’αλλάξει άνθρωπο… εκτός κι
αν κάτι κακό είχε συµβεί στον Μπίνραλ.
Όµως δεν άκουσα τίποτα τέτοιο, σκέφτηκε η κατάσκοπος. Και,
ύστερα: Ας περιµένω· θα εµφανιστεί, όπου νάναι.
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Πλησίασε τον πάγκο του µπαρ, βγάζοντας την κουκούλα της. Ο
πανδοχέας, µόλις την αντίκρισε, έσκασε ένα πλατύ χαµόγελο.
«Ανθάνα!» είπε. «∆ε σ’αναγνώρισα. Έχεις ταλέντο να
αναµιγνύεσαι µε το πλήθος, ε; Χα-χα! Τι µου κάνεις, κοπέλα µου;»
«Κουρασµένη είµαι,» αποκρίθηκε η κατάσκοπος, ακουµπώντας
τους αγκώνες της επάνω στον πάγκο. «Μου βάζεις µια µπίρα;»
«Αµέσως!» είπε ο πανδοχέας, γυρίζοντάς της την πλάτη, για να
πάρει µια κούπα και να τη βάλει κάτω από τη βρύση ενός βαρελιού,
αρχίζοντας να τη γεµίζει. Γνώριζε την κατάσκοπο ως «Ανθάνα», αν
και αυτό δεν ήταν το πραγµατικό της όνοµα· ήταν το όνοµα που είχε
εκείνη επιλέξει να του δώσει για τον εαυτό της. Και, φυσικά, δεν
ήταν το µόνο όνοµα που χρησιµοποιούσε· σχεδόν κάθε της γνωστός
την αποκαλούσε και διαφορετικά.
Ο πανδοχέας στράφηκε, πάλι, στο µέρος της, προσφέροντάς της την
κούπα. «Εδώ είµαστε! Περιµένεις τον καλό σου, ε;» Νόµιζε πως ο
Μπίνραλ ήταν εραστής της.
«Ναι,» αποκρίθηκε η κατάσκοπος. «Τον είδες, µήπως;» Σήκωσε
την µπίρα της, µε το ένα χέρι, και ήπιε µια µεγάλη γουλιά.
Ο πανδοχέας κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Όχι, δεν τον πήρε το
µάτι µου καθόλου σήµερα.» Και, µε συνωµοτικό τόνο στη φωνή:
«Φοβάσαι µην ξενοκοιµάται;»
«Τον εµπιστεύοµαι µε τη ζωή µου,» είπε η κατάσκοπος. «Αλλά…»
Πήρε κι εκείνη ένα (επιτηδευµένο) συνωµοτικό ύφος. «…µήπως
ξέρεις κάτι που δεν ξέρω;»
«Φυσικά και όχι,» έκανε ο πανδοχέας. «Απλά, το ανέφερα…»
Ανασήκωσε τους ώµους. «Ξέρεις, µπας κι έχεις εσύ κάποια υποψία,
ε;»
«Όχι, δεν έχω κάποια υποψία.» Η κατάσκοπος ήπιε ακόµα µια
γουλιά από την µπίρα της. «Χτες εδώ ήταν;»
«Ναι, τον είδα.» Το βλέµµα του πανδοχέα πήγε, για λίγο, άθελά
του, στη γυναίκα που καθόταν πλάι στο τζάκι: µια ανεπαίσθητη
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κίνηση, την οποία κάποιος άλλος, λιγότερο εκπαιδευµένος από την
κατάσκοπο στις ανθρώπινες αντιδράσεις, δε θα είχε προσέξει.
«Μαζί της;»
«Ε!» έκανε, ξαφνιασµένος, ο πανδοχέας. «Μαζί µε ποια;»
«Ξέρεις για ποια λέω,» είπε η κατάσκοπος, πίνοντας ακόµα µια
γουλιά µπίρα.
«Αα, µήπως λες για την κυρία που κάθεται πλάι στο τζάκι;»
Η κατάσκοπος τον λοξοκοίταξε.
Ο πανδοχέας χαµογέλασε αθώα. Αναστέναξε. Πήρε συνωµοτική
έκφραση. «Θες την αλήθεια;»
«Πάντα στην αλήθεια βασίζοµαι. Φέρε µου και τίποτα να φάω, εν
τω µεταξύ. Τι έχεις;»
«Κοκκινιστό. Θέλεις;»
Η κατάσκοπος ένευσε. Θα έτρωγα και άχυρα, όπως πεινάω τώρα.
«Μια στιγµούλα µονάχα, έτσι;»
«Κάνε τη δουλειά σου.»
Ο πανδοχέας άφησε το µπαρ και µπήκε στην κουζίνα.
Η κατάσκοπος κοίταξε, µε την άκρια του µατιού της, τη γυναίκα
δίπλα στο τζάκι. Ποια είσαι εσύ; αναρωτήθηκε. Καινούργια στη
δούλεψη του Κρυφού Βασιληά; Πώς δε σ’έχω ποτέ ξανά δει; Ήξερε,
όµως, πως τούτες οι σκέψεις ήταν για να την καθησυχάσουν, γιατί η
άγνωστη γυναίκα µπορεί να µην ήταν στη δούλεψη του Κρυφού
Βασιληά: και τότε θα παρουσιαζόταν το µεγάλο πρόβληµα, καθότι
γεννιόταν το ερώτηµα, ποια πραγµατικά ήταν, και τι σχέση είχε µε
τον Μπίνραλ.
Είναι, µήπως, κατάσκοπος κάποιου άλλου άρχοντα; Ανησυχητικό. Ο
Κρυφός Βασιληάς έπρεπε να παραµείνει κρυφός, όπως ήταν η
επιθυµία του.
Ο πανδοχέας επέστρεψε, µε το κοκκινιστό της, το οποίο εκείνη
άρχισε να τρώει χωρίς να πει κουβέντα, χαµένη στις σκέψεις της
καθώς ήταν.
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«Λοιπόν;» ρώτησε εκείνος, ανυπόµονα. «Θες ν’ακούσεις την
ιστορία;»
«Για πες µου,» αποκρίθηκε η κατάσκοπος. «Αν και, όπως σου
τόνισα, έχω απόλυτη εµπιστοσύνη στον Μπίνραλ…»
Ο πανδοχέας ακούµπησε τους αγκώνες του επάνω στον πάγκο και
άρχισε να µιλά ψιθυριστά, ώστε µονάχα εκείνη να µπορεί να τον
ακούσει: «Είναι τώρα µερικές ηµέρες που τη βλέπω µαζί του. Ένα
βράδυ τη συνάντησε εδώ. Μιλούσαν· τι έλεγαν δε µπορούσα να
καταλάβω, αλλά είχα την εντύπωση πως η παρέα της του ήταν
ευχάριστη. Από κείνο το βράδυ τη συναντά εδώ, και κουβεντιάζουν,
παίζουν τυχερά παιχνίδια, τρώνε, και πίνουν. Όµως ποτέ δεν
έφευγαν µαζί –πάντα ο φρουρός έφευγε πρώτος–, µέχρι εχτές…»
«Τι έγινε εχτές;» ρώτησε η κατάσκοπος, σταµατώντας να τρώει.
Σκούπισε τα χείλη της µε τη λευκή πετσέτα και ήπιε µια γουλιά
µπίρα.
«Έφυγαν µαζί, φυσικά,» είπε ο πανδοχέας.
«Και;»
«Αυτά. Απόψε, δεν έχει έρθει ακόµα ο Μπίνραλ, όπως βλέπεις…»
Ανασήκωσε τους ώµους.
«Αχά…» έκανε η κατάσκοπος, σκεπτική. Τι διάολο συµβαίνει; Τι
είναι αυτή η γυναίκα; Τον σκότωσε;
«∆ε µου µοιάζεις και τόσο στενοχωρηµένη για το γεγονός…»
παρατήρησε ο πανδοχέας, παραξενεµένος.
«Σου είπα: έχω εµπιστοσύνη στον Μπίνραλ. Για να πήγε µ’αυτή τη
γυναίκα, κάποια δουλειά θα είχε.» Συνέχισε το φαγητό της.
Ο πανδοχέας την ατένισε µε ένα βλέµµα που έµοιαζε να ρωτά:
Είναι χαζή τούτη η κοπέλα;
Καλύτερα, όµως, να σε θεωρούν χαζή όταν δεν είσαι, παρά να σε
θεωρούν εξυπνότερη απ’ό,τι είσαι, συλλογίστηκε η κατάσκοπος.
Έτσι, δε φυλάγονται από σένα τόσο καλά όσο θα έπρεπε.
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Τελείωσε το φαγητό και το ποτό της και πλησίασε την άγνωστη
(και, κατά πάσα πιθανότητα, ύποπτη) γυναίκα που καθόταν πλάι στο
τζάκι.
«Καλησπέρα,» τη χαιρέτησε, καθώς καθόταν στο άλλο ξύλινο
σκαµνί, κοντά της.
«Καλησπέρα,» αποκρίθηκε εκείνη· και η κατάσκοπος παρατήρησε
ότι τα λεπτά της φρύδια έσµιξαν. Τι θέλεις εσύ εδώ; ρωτούσαν. Ποια
είσαι;
«Θα µπορούσα να σου κάνω µια ερώτηση;»
Η γυναίκα ένευσε, αργά.
«Γνωρίζεις τον Μπίνραλ; Ένας φρουρός της πόλης είναι.»
«Γιατί θέλεις να µάθεις;»
«Είναι φίλος µου, και συνήθως τον βρίσκω εδώ. Απόψε, δεν τον
είδα και µου φάνηκε παράξενο, γιατί ο Εύθυµος ∆ρυοκολάπτης είναι
το στέκι του, βλέπεις. Ο πανδοχέας µού είπε ότι τον έχεις
συναντήσει…»
«Ναι, τον έχω συναντήσει,» παραδέχτηκε η γυναίκα. «Καλό παιδί.»
«Ξέρεις πού έχει πάει;»
Γκριµάτσα άγνοιας. «Πού να ξέρω; ∆εν είµαι µαζί του κι όλη
µέρα… Ποιο είναι τ’όνοµά σου;»
Της έδωσε το δεξί χέρι. «Ανθάνα.»
«Λασιρία.» Η άγνωστη αντάλλαξε µια σύντοµη χειραψία µαζί της.
Από την αφή, η κατάσκοπος κατάλαβε πολλά: Τούτη η γυναίκα
έµοιαζε να είναι ευγενικής καταγωγής, όµως τα χέρια της δεν
πρόδιδαν άνθρωπο που ζούσε στην καλοπέραση· αντιθέτως,
πρόδιδαν άνθρωπο που είχε κάνει µπόλικες χειρονακτικές δουλειές.
Σίγουρα, δεν ήταν τα χέρια γεωργού, µα δεν ήταν και τα χέρια
κυρίας των σαλονιών. Θα µπορούσαν, ωστόσο, να είναι τα χέρια
κατασκόπου. Συνάδελφος;…
«Χάρηκα για τη γνωριµία. Οι φίλοι του Μπίνραλ είναι και δικοί
µου φίλοι.»
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«Παροµοίως,» αποκρίθηκε η Λασιρία. «Τον ξέρεις καλά; Είσαι
στενή του φίλη;»
«Ναι, πολύ στενή,» είπε η κατάσκοπος. «Και» –πήρε µια
ανυπόµονη έκφραση– «θέλω να τον δω επειγόντως απόψε, γιατί δεν
ξέρω για πόσο θα µείνω στην πόλη. Ίσως να φύγω και µε την αυγή.»
Η Λασιρία έσµιξε τα χείλη. «Μακάρι να µπορούσα να σε βοηθήσω,
αλλά δεν ξέρω πού µένει. Εσύ, όµως, σίγουρα θα ξέρεις, αφού τον
γνωρίζεις τόσο καλά…»
«∆εν έχει σπίτι στην πόλη,» εξήγησε η «Ανθάνα»· «στο στρατώνα
κοιµάται.»
«Τότε, γιατί δεν πας να κοιτάξεις εκεί;» πρότεινε η Λασιρία.
«Συνήθως, τον συναντώ εδώ.»
«Αξίζει, όµως, να φύγεις χωρίς να τον έχεις δει, σε περίπτωση που
απόψε δεν µπόρεσε να έρθει;»
«Μάλλον, όχι,» είπε η κατάσκοπος, και σηκώθηκε από το σκαµνί
της. «Θα πάω να κοιτάξω.» Λες, πράγµατι, να βρίσκεται στο
στρατώνα; αναρωτήθηκε. Αλλά όχι… κάτι παράξενο συµβαίνει µ’αυτή
τη Λασιρία –αν τούτο είναι το αληθινό της όνοµα. Πώς θα την
καταφέρω να µου αποκαλύψει πού βρίσκεται ο Μπίνραλ;
«Καληνύχτα, αν δε σε ξαναδώ,» τη χαιρέτησε.
«Καληνύχτα,» αποκρίθηκε η µυστηριώδης γυναίκα.
Η κατάσκοπος βγήκε από τον Εύθυµο ∆ρυοκολάπτη, αλλά δεν
έφυγε. Βάδισε ως την άκρη του παραθύρου και κρυφοκοίταξε στο
εσωτερικό. Είδε τη Λασιρία να σηκώνεται από το σκαµνί της πλάι
στη θράκα και να πλησιάζει την έξοδο.
Σκοπεύει να µ’ακολουθήσει!
Η κατάσκοπος κρύφτηκε στο σκιερό άνοιγµα ενδιάµεσα στο
πανδοχείο και στο χτίριο δίπλα του –ένα κλειστό ραφείο. Άκουσε
την πόρτα του Εύθυµου ∆ρυοκολάπτη να ανοίγει· το τρίξιµό της
έµοιαζε πολύ δυνατό µέσα στην ησυχία του δρόµου. Ύστερα,
άκουσε βήµατα από ελαφριές µπότες. Η µυστηριώδης γυναίκα.
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Τα βήµατα σταµάτησαν, απότοµα. Και τίποτα δεν ακουγόταν, για
λίγο. Με κατάλαβε; Όχι, δεν µπορεί να µε είδε, εδώ όπου είµαι
χωµένη. Έλα, σκύλα: ή φύγε ή κάνε ένα ακόµα βήµα µπροστά.
Η γυναίκα «επέλεξε» το δεύτερο. Η κατάσκοπος την άκουσε, πάλι,
να περπατά, και είδε τη µορφή της στο ασθενικό φως της λάµπας.
∆εν είναι αρκετά κοντά για να την αρπάξω… Να πάρει!
Η Λασιρία κοιτούσε προς το βάθος του δρόµου. Με ψάχνει, και δε
µε βρίσκει. Αναρωτιέται, τώρα, πού να εξαφανίστηκα. Η κατάσκοπος
κόλλησε την πλάτη της στον τοίχο του πανδοχείου, ευχόµενη η
γυναίκα να µην έστρεφε το βλέµµα της προς τα εδώ.
Και δεν το έστρεψε. Πήγε προς το άλογο της κατασκόπου, το οποίο
ήταν δεµένο στο στύλο, απ’όπου κρεµόταν η λάµπα του δρόµου.
Άπλωσε το δεξί της χέρι και χάιδεψε τη χαίτη του ζώου. Ύστερα,
άγγιξε το σάκο της σέλας.
Κλέφτρα είναι; Ή υποπτεύτηκε ότι το άλογο είναι δικό µου; Μάλλον,
το δεύτερο… Πρέπει να την αρπάξω! Αλλά είναι µακριά, η
αναθεµατισµένη…! Ας φύγω, προτού µε δει. Ίσως µπορέσω να βγω
απ’την άλλη…
Η κατάσκοπος πήγε προς τα µέσα, προς το σκοτάδι, σέρνοντας την
πλάτη της επάνω στον τοίχο. Βρέθηκε σ’ένα στενορύµι, όπου δε
µπορούσε να δει και πολλά πράγµατα: µονάχα ό,τι φανέρωναν οι
ασηµιές ακτίνες των φεγγαριών. Βάδισε γρήγορα, ψάχνοντας για ένα
άνοιγµα προς τα δεξιά. ∆ε βρήκε άνοιγµα, µα βρήκε τη χαµηλή
αποθήκη πλάι στο ραφείο. Μ’ένα ανάλαφρο πήδηµα, πιάστηκε
απ’την άκρη κι ανέβηκε στην οροφή.
Τα γαλανά της µάτια καρφώθηκαν στη Λασιρία, η οποία έψαχνε το
σάκο της σέλας της. Άστον κάτω, µωρή· δεν υπάρχει τίποτα για σένα
εκεί µέσα. Και πράγµατι, η κατάσκοπος κρατούσε όλα τα σηµαντικά
της υπάρχοντα επάνω της· δεν τα εµπιστευόταν πουθενά αλλού.
Η παράξενη γυναίκα έκλεισε, πάλι, το σάκο και κοίταξε δεξιά κι
αριστερά, στο δρόµο. Η κατάσκοπος κόλλησε, µπρούµυτα, στην
οροφή όπου είχε σκαρφαλώσει. Είδε τη Λασιρία να περπατά προς
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την πύλη του εσωτερικού τοίχους της Μαφ-νορχ. Περνούσε κάτω
από την αποθήκη!
Να η ευκαιρία µου!
Η κατάσκοπος πήδησε ανάλαφρα πίσω από την άγνωστη. Της
έκλεισε το στόµα, µε το δεξί χέρι, ενώ πέρασε το αριστερό γύρω από
τη µέση της, τραβώντας την, πάραυτα, µέσα στο πρώτο σοκάκι που
βρήκε. Εκείνη κλοτσούσε τον αέρα, προσπαθώντας να κάνει
φασαρία αλλά µην καταφέρνοντας και πολλά.
Η κατάσκοπος την έριξε µπρούµυτα στο βρόµικο πλακόστρωτο,
βάζοντας ένα στιλέτο στο πλάι του λαιµού της, καθώς βρισκόταν στο
ένα γόνατο δίπλα της.
«Ας κουβεντιάσουµε σχετικά µε τον Μπίνραλ,» σφύριξε κοντά
στ’αφτί της.
«Εσύ είσαι!» γρύλισε η γυναίκα, έκπληκτη.
«Μην κάνεις φασαρία,» της είπε η κατάσκοπος, πιέζοντας ελαφρά
το στιλέτο επάνω στο λαιµό της.
«Ποια είσαι; Γιατί µου το κάνεις αυτό;»
«Κόψε τις σάχλες, εντάξει; Και πες µου πού βρίσκεται ο Μπίνραλ.»
«Πού να ξέρω εγώ πού είναι ο Μπ–;» Έκοψε στη µέση τα λόγια
της, καθώς το στιλέτο της κατασκόπου ζωγράφισε µια πορφυρή
καµπύλη επάνω στο λαιµό της. Η Λασιρία άρχισε να τρέµει.
«Βιάζοµαι,» τόνισε η «Ανθάνα».
«Θα… θα σε οδηγήσω σ’αυτόν,» ψέλλισε η γυναίκα. «Άσε µε να
σηκωθώ, και θα σε οδηγήσω. Το υπόσχοµαι.»
*
Το πίσω µέρος του πανδοχείου «Ο Κυνηγός του Νότου» ήταν
σκοτεινό. Ούτε µια λάµπα δε βρισκόταν αναµµένη σε τούτο το
σοκάκι, έτσι η κατάσκοπος έπρεπε, γι’ακόµα µια φορά, να βασιστεί
στο φεγγαρόφωτο για να κοιτάξει τριγύρω. Σε µια γωνία, αρκετά
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µέτρα απόσταση, νόµιζε ότι µπορούσε να δει µια κουλουριασµένη
φιγούρα να κοιµάται· µάλλον, κάποιος άστεγος.
«Προχωρά,» είπε η «Ανθάνα» στη Λασιρία. «Πήγαινέ µε στο
υπόγειο.» Στεκόταν πίσω από τη µυστηριώδη γυναίκα, έχοντας το
στιλέτο στην πλάτη της. Εκείνη δεν είχε κάνει ακόµα κάποια
προσπάθεια για να ξεφύγει, πράγµα που είχε παραξενέψει την
κατάσκοπο. Είναι συνάδελφος, άλλωστε· και, σίγουρα, δε βρίσκεται
στη δούλεψη του Κρυφού Βασιληά.
Η Λασιρία έκανε µερικά βήµατα και άρχισε να κατεβαίνει µια
πέτρινη σκάλα, που φαινόταν αµυδρά στο φεγγαρόφωτο. Ήταν λες
και προχωρούσαν µέσα σε όνειρο…
Η κατάσκοπος προσπάθησε να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, τούτη
την ώρα. Αν η αιχµάλωτός της είχε σκοπό να της ξεφύγει, λογικά
τώρα έπρεπε να το επιχειρήσει.
Και όντως, το επιχείρησε.
Η κλίση των σκαλοπατιών δε βοηθούσε και τόσο την κατάσκοπο
στη χρήση του στιλέτου της, που ήταν ένα µάλλον κοντό όπλο· και
τούτο η Λασιρία το καταλάβαινε: δεν ήταν ούτε ανίδεη, ούτε τυχαία.
Ένα ξύλο ακουµπούσε, όρθιο, στη δεξιά µεριά των σκαλοπατιών:
και η κατάσκοπος δεν το είχε προσέξει. Η αιχµάλωτός της το
άρπαξε, γρήγορα, και, γυρίζοντας, έκανε να τη χτυπήσει στα γόνατα.
Η «Ανθάνα» είδε το χτύπηµα να έρχεται· είχε χρόνο να το
αποφύγει· αλλά δεν είχε ούτε χώρο ούτε τρόπο, για να το καταφέρει
αυτό. Αισθάνθηκε το ξύλο να κοπανά δυνατά το δεξί της γόνατο. Τα
δόντια της σφίχτηκαν από τον ξαφνικό πόνο, και τα µάτια της
θόλωσαν, γεµίζοντας µε χρώµατα. Η κατάσκοπος προσπάθησε να
µην πέσει· άπλωσε το δεξί της χέρι και πιάστηκε από τον πέτρινο
τοίχο του λάκκου που ήταν σκαµµένος στο έδαφος για να κατεβαίνει
η σκάλα.
Η Λασιρία τής επιτέθηκε ξανά, µε το µακρύ ξύλο,
χρησιµοποιώντας το σαν δόρυ και στοχεύοντας την κοιλιά της. Η
κατάσκοπος –που είχε ήδη αφήσει το στιλέτο της να πέσει,
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αντιλαµβανόµενη ότι, τώρα, θα της ήταν άχρηστο– έπιασε την άκρη
του άκοµψου όπλου της αντιπάλου της, βαστώντας τη γερά, ενώ
βλεφάριζε προσπαθώντας να κάνει εκείνα τα καταραµένα χρώµατα
να φύγουν απ’τα µάτια της.
Η Λασιρία έβγαλε ένα υπόκωφο γρύλισµα, και τράβηξε το ξύλο
προς το µέρος της, για να το ελευθερώσει από τη λαβή της
κατασκόπου. Εκείνη συνέχισε να το βαστά µε δύναµη· όµως το
χτυπηµένο της γόνατο δεν µπορούσε να την κρατήσει, κι έτσι έπεσε
προς την αντίπαλό της, η οποία ούρλιαξε, καθώς οι δυο γυναίκες
κατρακυλούσαν επάνω στα σκαλοπάτια.
Η κατάσκοπος αισθάνθηκε τις κακοφτιαγµένες πέτρες να την
κοπανάνε από παντού. Ύστερα, καθώς η κατρακύλα σταµάτησε,
άκουσε ένα ηχηρό ντουπ! Ανασηκώθηκε, βαριανασαίνοντας, και
αντίκρισε τη Λασιρία από κάτω της. Πίσω απ’το µελαχρινό κεφάλι
της άγνωστης γυναίκας κυλούσε ένα υγρό, µαύρο µέσα στο σκοτάδι.
Αίµα, αναµφίβολα.
Είναι νεκρή;
Η κατάσκοπος έπιασε το σφυγµό στο λαιµό της. Όχι, δεν ήταν
νεκρή. Ακόµα ζούσε.
Πού βρίσκοµαι, όµως;
Σηκώθηκε όρθια, µε τη βοήθεια του τοίχου, γιατί ακόµα δεν ένιωθε
το γόνατό της καθόλου καλά. Να την πάρουν τα Πνεύµατα, τη σκύλα
–ήταν γερό χτύπηµα!
Κοίταξε εµπρός της και είδε µια ξύλινη πόρτα, η οποία βρισκόταν
στο τέλος των σκαλοπατιών. Πλάι της ήταν ένα µικρό, καγκελωτό
παράθυρο, κλειστό από µέσα, µε πατζούρια.
Η κατάσκοπος επιχείρησε ν’ανοίξει την πόρτα, µα ανακάλυψη πως
ήταν κλειδωµένη, όπως το περίµενε.
«Πού έχεις το κλειδί, καριόλα;» µουρµούρισε, καθώς γονάτιζε –
επώδυνα– πλάι στην Λασιρία, ψάχνοντάς την. Στη ζώνη της, βρήκε
ένα σακουλάκι µε µερικά νοµίσµατα· στην τσέπη του φορέµατός
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της, ένα λευκό µαντήλι, µε τα αρχικά Λ.Λ. κεντηµένα επάνω· στο
µπούστο της, ένα λιγνό, µακρύ στιλέτο· αλλά πουθενά το κλειδί…
Να την πάρουν τα Πνεύµατα!
Η κατάσκοπος έπιασε το µακρύ ξύλο από κάτω και σηκώθηκε
όρθια, χρησιµοποιώντας το ως µπαστούνι. ∆εν µπορεί να µην έχει
κλειδί. Πώς µπαίνει; Εκτός κι αν µε έφερε σε ψεύτικο µέρος, λέγοντάς
µου ψέµατα ότι έχει τον Μπίνραλ εδώ…
Όµως ας υπέθετε, για την ώρα, ότι τούτο το µέρος ήταν η
πραγµατική φυλακή του φρουρού. Πού θα έβαζε, λογικά, η Λασιρία
το κλειδί; Κάπου εδώ γύρω πρέπει να το έχει κρυµµένο…
Η κατάσκοπος άρχισε να ψάχνει για κρυψώνες. Σε κάποια στιγµή,
το χέρι της συνάντησε ξύλο. Κοίταξε πιο προσεκτικά και είδε πως
ένα ξύλινο κοµµάτι ήταν τοποθετηµένο µέσα σε ένα τετράγωνο
άνοιγµα στον τοίχο, αριστερά της πόρτας. Έβγαλε το ξύλινο κοµµάτι
από τη θέση του και ψηλάφισε µέσα, προσεκτικά. Τίποτα· δεν
περιείχε τίποτα.
Να την πάρουν τα Πνεύµατα! Πού το έχει κρύψει; Η κατάσκοπος
ξεφύσησε, απεγνωσµένα. Ύστερα, το βλέµµα της έπεσε, κατά λάθος,
στη µία από τις κοντές, µαύρες µπότες της Λασιρία. Έσκυψε και
πέρασε δυο της δάχτυλα στο εσωτερικό του υποδήµατος. Όχι, ούτε
εδώ υπήρχε κλειδί. Επανέλαβε τη διαδικασία και µε την άλλη µπότα.
Επιτέλους!
Τράβηξε έξω το κλειδί, κοιτώντας το στο φεγγαρόφωτο, σαν να
ήταν πολύτιµος λίθος. Το πέρασε στην κλειδαριά της πόρτα και την
ξεκλείδωσε. Έσπρωξε την ξύλινη θύρα και κοίταξε µέσα.
Σκοτάδι.
«Είναι κανείς εδώ;»
Ένα δυνατό Μµµµµ! ακούστηκε από το βάθος.
Χρειάζοµαι φως, σκέφτηκε η κατάσκοπος. Άπλωσε το χέρι της,
ψηλαφώντας τριγύρω. Πόσο µακριά θα είναι η λάµπα, αφού τούτο το
µέρος είναι τόσο σκοτεινό; Βρήκε τη λάµπα πλάι της, να κρέµεται
από το χαµηλό ταβάνι, και την άναψε, µε το τσακµάκι.
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Το φως αποκάλυψε ένα µικρό, πέτρινο δωµάτιο, µε µεγάλα, ξύλινα
δοκάρια. Στα δεξιά βρισκόταν ένα γραφείο, επάνω στο οποίο ήταν
ένα πιάτο µε µισοτελειωµένο φαγητό και µια µισογεµάτη κούπα
κρασί. Στ’αριστερά ακουµπούσε στον γεµάτο ρωγµές τοίχο µια
µικρή ντουλάπα. Η κατάσκοπος απορούσε πώς τούτο το µέρος είχε
κρατήσει τόσο καλά, ύστερα από τους τελευταίους σεισµούς.
Όµως αυτή η απορία εξαφανίστηκε σχεδόν αµέσως από το νου της,
καθώς στο τέλος του δωµατίου είδε ένα ξύλινο κρεβάτι, και τον
Μπίνραλ δεµένο και φιµωµένο επάνω. Ο φρουρός ήταν τελείως
γυµνός, µα πουθενά στο σώµα του η κατάσκοπος δεν µπορούσε να
δει σηµάδια από βασανιστήρια. Αλλά γιατί τον κρατούσε εδώ,
δεµένο, η Λασιρία, αν όχι για να πάρει πληροφορίες απ’αυτόν;
Τραβώντας το δεύτερό της στιλέτο µέσα από τα ρούχα της, η
κατάσκοπος πλησίασε γρήγορα –κουτσαίνοντας από το δεξί πόδι–
και του έκοψε τα σκοινιά. Ο Μπίνραλ, αµέσως, πετάχτηκε πάνω,
βγάζοντας το φίµωτρο απ’το στόµα του και ξεστοµίζοντας µια σειρά
από βρισιές και κατάρες.
«∆ε σου έχω πει να µη γυρίζεις µε κακά κορίτσια;» είπε η
κατάσκοπος.
«Άσε τις αηδίες, Νεβίρα!» µούγκρισε ο Μπίνραλ, καθώς έπιανε την
περισκελίδα του από κάτω και τη φορούσε, βιαστικά. «Αυτή η
γυναίκα ήταν κατάσκοπος.»
Νεβίρα. Αυτός έτσι την ήξερε. Όµως ούτε τούτο ήταν, ασφαλώς, το
πραγµατικό της όνοµα.
«Σε ποιου τη δούλεψη; Σίγουρα, όχι του Κρυφού Βασιληά…»
«∆εν ξέρω σε ποιου τη δούλεψη είναι, η πουτάνα,» αποκρίθηκε ο
Μπίνραλ, φορώντας το παντελόνι του και κουµπώνοντάς το. «Τη
γνώρισα στον Εύθυµο ∆ρυοκολάπτη.»
«Το ξέρω· µου το είπε ο πανδοχέας. Είσαι ηλίθιος; Πώς την άφησες
να σε φέρει–;»
«∆ε γνώριζα ότι είχε τέτοιες προθέσεις!» αντιγύρισε ο Μπίνραλ,
ενώ συνέχιζε να ντύνεται. «Ήµουν εκτός υπηρεσίας –από τη φρουρά,
123

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

τουλάχιστον– και η Λασιρία ήταν ευχάριστη παρέα. Ούτε που µου
πέρασε από το µυαλό ότι µπορεί να– Πού είναι, όµως, τώρα; Πρέπει
να τη βρω!»
«Έξω είναι. Αναίσθητη, και αιµορραγεί.»
«Φέρτη µέσα! Πρέπει να µου δώσει το αντίδοτο.»
«Ποιο αντίδοτο;»
«Με έδεσε, όσο κοιµόµουν, και, όταν ξύπνησα, µου είπε ότι το
κρασί που ήπιαµε ήταν δηλητηριασµένο, και θα πέθαινα σε δύο
ηµέρες, αν δεν της έλεγα ό,τι ήθελε. Εκείνη µόνο έχει το αντίδοτο.»
«∆ε βρήκα κανένα αντίδοτο επάνω της,» αποκρίθηκε η
κατάσκοπος.
«Τότε, το έχει κάπου εδώ µέσα. Φέρτη, για να µας πει!»
«Στο κατώφλι είναι· τράβα τη µόνος σου.»
Ακούµπησε στο ξύλινό της µπαστούνι, καθώς ο Μπίνραλ πήγαινε
στην πόρτα, για να σηκώσει τη Λασιρία στα χέρια.
«Αιµορραγεί,» παρατήρησε, φέρνοντάς τη στο εσωτερικό και
κλείνοντας την ξύλινη θύρα µε το πόδι.
«Σ’το είπα, δε σ’το είπα;»
Ο Μπίνραλ την απόθεσε επάνω στο κρεβάτι. «Φέρε µου νερό και
καµια πετσέτα,» ζήτησε. «Βιάσου!»
«Μά’στα, κύριε διοικητά,» µουρµούρισε η κατάσκοπος. Άδειασε
την κούπα µε το κρασί και τη γέµισε µε νερό, από ένα βαρέλι.
Ύστερα, την έδωσε στο φρουρό, που είχε γυρίσει την αναίσθητη
Λασιρία στο πλάι και, παραµερίζοντας τα µαύρα της µαλλιά,
ψαχούλευε το κεφάλι της, για να βρει το τραύµα.
«Πού είναι η πετσέτα;»
Η κατάσκοπος τράβηξε το µαντίλι από την τσέπη της Λασιρία.
«Ορίστε.»
Ο Μπίνραλ έπλυνε το τραύµα της γυναίκας και το σκέπασε, όσο
καλύτερα µπορούσε, ακουµπώντας το κεφάλι της στο µαξιλάρι.
Μετά, άδειασε την υπόλοιπη κούπα στο πρόσωπό της.
Η Λασιρία άνοιξε τα µάτια, βήχοντας αδύναµα.
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Ο Μπίνραλ την άρπαξε από το λαιµό. «Πού είναι το αντίδοτο,
πόρνη;»
«Το αντίδοτο…;» έκανε εκείνη, ακόµα βήχοντας. «Άφησέ µε!»
γρύλισε.
Ελευθέρωσε το λαιµό της. «Αν δε µου πεις, θα σε σκοτώσω,» την
απείλησε, «και θα συναντήσουµε τα Πνεύµατα µαζί!»
Η Λασιρία σταµάτησε να βήχει. Το δεξί της χέρι πήγε πίσω από το
κεφάλι της, εκεί όπου ήταν η πληγή.
«Χτύπησες στα σκαλοπάτια,» της είπε η κατάσκοπος.
Η Λασιρία ξεφύσησε.
«Το αντίδοτο,» επέµεινε ο Μπίνραλ.
«∆εν υπάρχει αντίδοτο, βλάκα!» µούγκρισε εκείνη. «Ούτε
δηλητήριο υπήρχε.»
«Τι;»
«Ήταν κόλπο, για να σε κάνω να µιλήσεις.»
«Τι σε ρωτούσε;» θέλησε να µάθει η κατάσκοπος.
Ο Μπίνραλ στράφηκε να την αντικρίσει. Η κατάπληξη ήταν έκδηλη
στο πρόσωπό του, µ’αυτό που µόλις είχε µάθει. «Με ρωτούσε ποιοι
είµαστε. Σε είχε δει που µου µιλούσες.»
«Τι της είπες;»
«Τίποτα,» εξήγησε ο φρουρός. «Γιαυτό κιόλας µε κρατούσε ακόµα
εδώ. Με είχε αφήσει, για λίγο, ώστε να ‘σκεφτώ το ζήτηµα και να
της απαντήσω ύστερα’.»
«Ποιος σε έστειλε εδώ, να µάθεις για µας;» ρώτησε η κατάσκοπος
τη Λασιρία.
«Παρατήστε µε ήσυχη και φύγετε,» αποκρίθηκε εκείνη. «∆ε θα
ανακατευτώ ξανά στις δουλειές σας.»
«Απάντησε στην ερώτησή µου,» είπε, έντονα, η κατάσκοπος.
«Γρήγορα.»
«Εδώ µένω, στη Μαφ-νορχ.»
«Ποιος σε πληρώνει;»
Σιγή, για µερικές στιγµές.
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«Καταλαβαίνεις, φυσικά, πως θα σε σκοτώσουµε, άµα δε µας
αποκαλύψεις τίποτα,» είπε η κατάσκοπος.
Η Λασιρία έγλειψε τα φανερά ξεραµένα της χείλη. «Η ∆ούκισσα
Κυράλια.»
«Η σύζυγος του ∆ούκα Έσριθ, του Τάρµεν, ε;» έκανε η
κατάσκοπος, στενεύοντας τα µάτια.
Η Λασιρία ένευσε, αδύναµα.
«Τι ξέρει για µας;»
«Τίποτα. Ούτε µε έστειλε για να σας βρω. Απλά, εγώ παρατήρησα
τις παράξενες κινήσεις στον Εύθυµο ∆ρυοκολάπτη. Είστε κάποια
καινούργια οργάνωση κατασκόπων, σωστά;»
«Να κοιτάς τη δουλειά σου,» µούγκρισε ο Μπίνραλ.
«Το πρόβληµα είναι ότι αυτή είναι η δουλειά της,» είπε η
κατάσκοπος: «να µαθαίνει τι συµβαίνει µέσα στην πόλη.» Και προς
τη Λασιρία: «Τι να σε κάνουµε, λοιπόν;»
«Μη µε σκοτώσετε, και θα φύγω,» υποσχέθηκε εκείνη. «∆ε θα µε
ξαναδείτε στη Μαφ-νορχ.»
Η κατάσκοπος σούφρωσε τα χείλη, σκεπτικά. Ύστερα, είπε:
«Μπίνραλ, πήγαινε τούτο το µήνυµα στο γνωστό µέρος.» Έβγαλε
ένα τυλιγµένο κοµµάτι χαρτί από την τουνίκα της και του το έδωσε.
«Μην αναφέρεις ακόµα ό,τι συνέβη εδώ µ’ετούτη.»
Εκείνος την κοίταξε καχύποπτα.
«Κάνε ό,τι σου λέω –η Λασιρία, ούτως ή άλλως, δε σκοπεύει να
φύγει σύντοµα.»
«Εντάξει,» είπε ο Μπίνραλ, περνώντας το τυλιγµένο χαρτί µέσα
στο πουκάµισό του. «Τι ώρα είναι, όµως;»
«Λίγο πριν τα µεσάνυχτα. Τον προλαβαίνεις, αλλά βιάσου.»
Ο φρουρός άρχισε να ντύνεται µε την πανοπλία του, η οποία
βρισκόταν σ’έναν σωρό στο πάτωµα.
*
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Ο ∆όνορ καθόταν στη βόρεια άκρη του κήπου του παλατιού της
Μαφ-νορχ, περιµένοντας. Η νύχτα ήταν ήσυχη απόψε· κανένας ήχος
δεν ακουγόταν πέρα από το θρόισµα µερικών φύλλων στον αδύναµο
άνεµο. Η πεζούλα κάτω από τον ∆ούκα ήταν παγερή· τα βράδια
πάντα έπιανε κρύο, παρότι το πρωί είχε εκείνη την αφόρητη ζέστη,
υπερβολική για το τέλος της Άνοιξης.
Μάλλον, απόψε δε θα έχω νέα, σκέφτηκε ο ∆όνορ, καθώς κατέπνιγε
ένα χασµουρητό µέσα του. Όχι πως το να µην έχει νέα ήταν τόσο
ασυνήθιστο, βέβαια. ∆ε γίνονταν σηµαντικά πράγµατα και κάθε
µέρα, ούτε ακόµα κι ετούτη την ταραγµένη περίοδο. Αν και, φυσικά,
εκείνος προσπαθούσε να µαθαίνει τα πάντα που συνέβαιναν στο
Άργκανθικ και γύρω από αυτό –ή, τουλάχιστον, όσο περισσότερα
µπορούσε. Από τότε που τον είχε αναθέσει ο Κιόλβ Κρυφό Βασιληά,
είχε πάρει το ρόλο του πολύ σοβαρά· είχε πιστέψει, πραγµατικά, ότι
η προστασία του Βασιλείου ήταν δική του ευθύνη.
Όµως δεν είναι ακόµα το δίκτυο κατασκόπων µου αρκετά µεγάλο,
ώστε να προσφέρω στο Άργκανθικ όση προστασία θα επιθυµούσα.
Πολλά –ίσως παρά πολλά– πράγµατα µου ξεφεύγουν.
Και ένα από αυτά ήταν και η εύρεση του αληθινού Βασιληά Κιόλβ,
ο οποίος είχε εξαφανιστεί, µη λέγοντας σε κανέναν πού θα πήγαινε,
ούτε ακόµα και σ’εκείνον που είχε αναθέσει Κρυφό Βασιληά του
Άργκανθικ.
Πού κρύφτηκε ο µικρός; αναρωτιόταν ο ∆όνορ µέσα στο σκοτάδι.
Πού κρύφτηκε και δε µπορεί να τον εντοπίσει κανένας κατάσκοπος;
Είναι µέσα στο Βασίλειο ή έχει πάει κάπου αλλού;
Βήµατα διέκοψαν τους συλλογισµούς του. Τελικά, κάποιος ερχόταν
να τον βρει. Είχε νέα. Για τον Κιόλβ, άραγε; Αποκλείεται…
Σηκώθηκε από την πέτρινη πεζούλα και ζύγωσε τα κάγκελα,
βλέποντας µια σκοτεινή φιγούρα να ξεπροβάλει µέσα από το
γειτονικό σοκάκι. Το πρόσωπό της δε φαινόταν, όµως ο ∆όνορ ήξερε
ποιος ήταν, από το κουδούνισµα της πανοπλίας του.
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Ο Μπίνραλ τον πλησίασε. «Για σας, Υψηλότατε,» είπε,
προτείνοντας ένα τυλιγµένο κοµµάτι χαρτί προς το µέρος του.
«Σ’ευχαριστώ,» αποκρίθηκε ο ∆όνορ και, γυρίζοντας από την άλλη,
έφυγε, ενώ πίσω του άκουγε και τον φρουρό να κάνει το ίδιο.
Καθώς περπατούσε, ξετύλιξε το χαρτί που είχε λάβει και το
διάβασε στο φεγγαρόφωτο:
Επείγοντα νέα, Υψηλότατε! Ένας µικρός στρατός από το
Βόρειο Σαραόλν πέρασε τα σύνορα και κατευθύνεται
ανατολικά. ∆ε φαίνεται να έχουν εχθρικές διαθέσεις, γιατί
πέρασαν ανενόχλητοι από τον πύργο του Βαρόνου Κάζριφ.
Ωστόσο, θεώρησα το γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό και άξιο
αναφοράς. Ο µικρός στρατός αποτελείται από περίπου
διακόσιους µαχητές. Από πάνω του είδα να κυµατίζει η σηµαία
του Ματιού του Σαραόλν.
Πράσινη Γουστέρα
Ενδιαφέρον, σκέφτηκε ο ∆όνορ, ξανατυλίγοντας το χαρτί. Τούτο
µπορεί να σηµαίνει µονάχα ένα πράγµα: ο Πόνκιµ ήρθε, επιτέλους, για
να συνδιαλλαγεί µε τον ∆ούκα Βάνρελ. Αναρωτιέµαι τι είδους
διαπραγµατεύσεις σκοπεύει να κάνει…
Ο Κρυφός Βασιληάς διέσχισε τον κήπο, µπήκε στο παλάτι, και
κατευθύνθηκε προς το δωµάτιό του. Καθώς περνούσε από τη µεγάλη
αίθουσα, είδε την πεθερά του, Αρχόντισσα Σιρίµα, να κάθεται
µπροστά στις φλόγες ενός τζακιού, διαβάζοντας ένα µεγάλο βιβλίο,
που έπιανε όλη της την αγκαλιά.
«Καλησπέρα, ∆όνορ,» του είπε.
«Καλησπέρα, Αρχόντισσά µου.»
«‘Σιρίµα’ απλά, δεν έχουµε πει;» χαµογέλασε εκείνη, στρέφοντας
το βλέµµα της προς το µέρος του.
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«Είναι παράξενο που ζητάτε από την κόρη σας να σας µιλάει στον
πληθυντικό, αλλά όχι από εµένα, Αρχόντισσα Σιρίµα,» είπε ο ∆όνορ.
«Όλοι έχουµε τις συµπάθειές µας.» Η Σιρίµα έστρεψε το βλέµµα
της, πάλι, στο βιβλίο. «Καληνύχτα, χρυσό µου.»
«Καληνύχτα…» µουρµούρισε ο ∆όνορ, και συνέχισε το δρόµο
προς το δωµάτιό του. Είχε την υποψία πως η Αρχόντισσα Σιρίµα
κάτι είχε καταλάβει για τις «κρυφές» του δραστηριότητες, αλλά δεν
ήταν σίγουρος αν η υποψία αυτή ήταν σωστή. Κάποτε πρέπει να
µάθω, όµως, είπε στον εαυτό του. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι µπορεί να
συµβεί µε πράγµατα που αγνόησες από αµέλειά σου…
Ωστόσο, τώρα, είχε σηµαντικότερα ζητήµατα να απασχολούν το
µυαλό του: Αν ο Πόνκιµ πήγαινε στον ∆ούκα Βάνρελ, τι θα του
έλεγε; Ήταν πρόθυµος να διαπραγµατευτεί µε το Άργκανθικ; Ή είχε
έρθει εδώ µόνο και µόνο για να τους απειλήσει; Αλλά, αν αποφάσιζε
να απειλήσει, τι απειλές θα έκανε; Είχε, άραγε, τόσο µεγάλο και
ισχυρό στρατό, ώστε να µπορεί να φέρει τον πόλεµο και σε τούτο το
Βασίλειο, µετά από ό,τι έγινε στο Σαραόλν;
Άνοιξε την πόρτα του δωµατίου του και µπήκε αργά, για να µην
ξυπνήσει τη ∆ούκισσά του. Όµως ανακάλυψε ότι η Ζέκαλ δεν
κοιµόταν: καθόταν στο γραφείο και έπαιζε ένα παιχνίδι µε χαρτιά.
Ο ∆όνορ µειδίασε. «Τι κάνεις εκεί;»
«Παίζω Κορόνες, δε βλέπεις;» αποκρίθηκε η Ζέκαλ. «Πού είχες
πάει, πάλι; Στον κήπο;» Πήρε ένα φύλλο από µια συγκεκριµένη θέση
και το µετατόπισε.
«Ναι,» είπε ο ∆όνορ. Έβγαλε από την τσέπη του το µήνυµα της
Πράσινης Γουστέρας και το πέταξε στο τζάκι.
«Τι ήταν αυτό;» ρώτησε η Ζέκαλ, συνοφρυωµένη.
«Κάτι υπολογισµοί που έκανα,» απάντησε ο ∆όνορ.
«Σχετικά µε τι;»
«Με τους φόρους.» Κάθισε στην καρέκλα, πλάι από το παράθυρο.
Πρέπει να προστατέψω το Βασίλειο από τον Πόνκιµ, αν χρειαστεί. Μα
τα Πνεύµατα, δεν περίµενα τούτη η απειλή να παρουσιαστεί από τώρα.
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Το ένα µετά το άλλο συνέβαιναν τα κακά πράγµατα, τον τελευταίο
καιρό. Ίσως θα έπρεπε να µιλήσω στους Σαραολνιανούς
αντιπροσώπους… Απ’ό,τι ήξερε, ο Άρχων Ζάρβηµ και η µάγισσα
Χόλκραδ βρίσκονταν ακόµα στην πρωτεύουσα του Άργκανθικ.
Αναρωτιόταν τι άποψη να είχαν αυτοί για τούτη την επίσκεψη του
Πόνκιµ. Λες, αν πάω στη Ζερκ-βελ γρήγορα, να τον προλάβω, που θα
κουβεντιάζει µε τον ∆ούκα Βάνρελ; Βέβαια, υπάρχει κι εκείνο το
αναθεµατισµένο µίσος ανάµεσα στον Οίκο των Ζόφραλκ και στον
Οίκο των Ράντβαν –κι ο ∆όνορ, τώρα, θεωρείτο Ράντβαν, αφού είχε
νυµφευθεί τη ∆ούκισσα Ζέκαλ και είχε γίνει ∆ούκας του Έβµορ.
«Τι σκέφτεσαι τόσο επίµονα;» τον ρώτησε η σύζυγός του.
«∆ιάφορα,» αποκρίθηκε ο ∆όνορ, «και τίποτα συγκεκριµένο.
Ανησυχώ για το Βασίλειο. Ξέρεις, τι θα γίνει µε την Αντιδαιµονιακή
Συµµαχία και όλ’αυτά…»
«Θέλεις να σου ρίξω τα χαρτιά;» είπε η Ζέκαλ, υποµειδιώντας.
«∆εν πιστεύω σ’αυτά τα πράγµατα.»
«Κάποιες φορές, όµως, µπορεί να σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις
τις σκέψεις σου. Έλα· νοµίζω ότι το χρειάζεσαι.» Μάζεψε τα φύλλα
µε τα οποία έπαιζε και τα έβαλε σε ένα συρτάρι, απ’όπου έβγαλε µια
άλλη τράπουλα. «Έλα.»
Ο ∆όνορ τράβηξε την καρέκλα του µπροστά στο γραφείο. «Πότε
έµαθες να προβλέπεις το µέλλον, αγάπη µου;»
«Από παλιά το ήξερα,» εξήγησε η Ζέκαλ, ανακατεύοντας τα φύλλα.
«Είχα διαβάσει ένα βιβλίο σχετικά µ’αυτό. Βέβαια, έχω να
χρησιµοποιήσω τις γνώσεις µου αρκετό καιρό· τώρα, πάλι, είχα ρίξει
µια µατιά σ’εκείνο το σύγγραµµα. Θέλω να εξασκηθώ.» Έδωσε την
τράπουλα στον ∆όνορ. «Ανακάτεψέ τα.»
Εκείνος άρχισε να τα ανακατεύει. «Πού τα βρήκες τούτα;»
«Τα είχα αγοράσει από έναν έµπορο, παλιά,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ.
«Πρόκειται για µια πολύ αρχαία τράπουλα.»
«∆ε µου µοιάζει και τόσο αρχαία εµένα,» είπε ο ∆όνορ, κοιτώντας
τα φύλλα. «Σχετικά καινούργια φαίνεται.»
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«∆εν εννοώ ότι αυτή η ίδια η τράπουλα είναι αρχαία,» εξήγησε η
∆ούκισσα. «Εννοώ ότι η λογική µε την οποία φτιάχτηκε, καθώς και
τα σχήµατα επάνω της, είναι αρχαία.»
«Αχά…» έκανε ο ∆όνορ, συνεχίζοντας ν’ανακατεύει. «Από πότε
υπάρχουν;»
Η Ζέκαλ ανασήκωσε τους ώµους. «Από παλιά… Νοµίζω πως είναι
από την Πρώτη Εποχή του Άρµπεναρκ.»
«Τόσο παλιά;»
«Ναι. Έχουν κάτι ιδιαίτερα µυστήρια σύµβολα.»
«Σίγουρα ξέρεις να τα διαβάζεις;»
«Φυσικά. Και σταµάτα, πια, να ανακατεύεις!»
«Πότε πρέπει να σταµατήσω;»
«Όποτε θέλεις,» είπε η Ζέκαλ. «Όποτε ‘αισθάνεσαι ότι η τράπουλα
είναι αρκετά φορτισµένη’, σύµφωνα µε όσα έχω διαβάσει.»
«Είναι, τώρα, ‘αρκετά φορτισµένη’;»
«Εσύ ξέρεις!»
«Εντάξει, είναι,» είπε ο ∆όνορ, ακουµπώντας τα ανακατεµένα
φύλλα στο κέντρο του γραφείου.
Η Ζέκαλ ανασήκωσε το ένα φρύδι ερωτηµατικά. «Σίγουρος;»
«Ναι.»
«Αφού το λες…» Η ∆ούκισσα τράβηξε ένα φύλλο και, κλειστό
όπως ήταν, το τοποθέτησε στην επιφάνεια του γραφείου. «Τούτο
είναι για το παρελθόν σου,» εξήγησε.
«Το µέλλον δεν υποτίθεται ότι θα προέβλεπες;» την πείραξε ο
∆όνορ.
«Μη µιλάς· όλα χρειάζονται, για να καταλάβεις τι γίνεται.»
«Μάλιστα…» Ο ∆ούκας έκανε να ανοίξει το κλειστό φύλλο, αλλά
η Ζέκαλ τού χτύπησε το χέρι µε το δικό της, αποµακρύνοντάς το.
«Άστο κάτω!»
«Γιατί;»
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«∆εν είναι ακόµα η ώρα του, γλυκέ µου.» Τράβηξε άλλο ένα φύλλο
και το τοποθέτησε, επίσης κλειστό, πλάι στο πρώτο. «Αυτό είναι για
το παρόν.»
«Καλά, µε κοροϊδεύεις; Το µέλλον δεν υπ–;»
«Και αυτό,» είπε η Ζέκαλ, τραβώντας ένα τρίτο φύλλο, «είναι για
το ΜΕΛΛΟΝ. Εντάξει;»
Ο ∆όνορ ανασήκωσε τους ώµους. «Εντάξει…»
Η ∆ούκισσα άνοιξε όλα τα φύλλα. Στο «παρελθόν» βρισκόταν η
εικόνα ενός στρατιώτη, ο οποίος στηριζόταν στο κοντάρι του και
βαστούσε µια µεγάλη ασπίδα· στο «παρόν» βρισκόταν µια κορόνα
κοµµένη στα δύο· και στο «µέλλον» τρεις σκιώδεις µορφές.
«Τι σηµαίνουν αυτά;» ρώτησε ο ∆όνορ.
«Στο παρελθόν σου, βλέπω τον Στρατιώτη,» είπε η Ζέκαλ. «Τούτο,
προφανώς, µας δείχνει ότι ήσουν στις υπηρεσίες κάποιου –του
Βασιληά. Κι επιπλέον, µας δείχνει ότι ήσουν πολύ πιστός σ’αυτόν.
Αλήθεια, έτσι; Οι Τόρνιλφερ ήταν πάντα πιστοί στον Οίκο των
Βέρντλεν.»
Ο ∆όνορ κατένευσε. ∆ε µπορούσε να πει ότι η ∆ούκισσά του έκανε
λάθος· αλλά όλα τούτα τα γνώριζε, ούτως ή άλλως… ∆εν της ήταν
άγνωστα· δεν τα είχε, ουσιαστικά, αποκαλύψει η κάρτα. Αν και,
βέβαια, το φύλλο του πιστού στρατιώτη ήταν ταιριαστό µε το
παρελθόν του.
«Πάµε στο παρόν,» είπε. Αυτή η κοµµένη κορόνα τον είχε
παραξενέψει.
«Τούτο είναι αλλόκοτο φύλλο,» έκανε η Ζέκαλ, σκεπτικά,
χτυπώντας τα χείλη µε το δάχτυλό της. «Η Σπασµένη Κορόνα,
ονοµάζεται, και, συνήθως, δείχνει κάποια χαµένη θέση. Πώς είναι
όταν ένας µονάρχης χάνει το στέµµα του και γίνεται έκπτωτος…;
Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω;»
Ο ∆όνορ κατένευσε, πάλι. Έκπτωτος βασιληάς… σκέφτηκε. Ο
Κιόλβ; Αλλά υποτίθεται πως οι κάρτες, τώρα, µιλούν για µένα.
Έκπτωτος βασιληάς… ή… Κρυφός Βασιληάς! –Πνεύµατα!
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«Εγώ, πάντως,» είπε η Ζέκαλ, «δεν καταλαβαίνω τι προσπαθούν να
µας δείξουν τα χαρτιά εδώ. Κανονικά, η Σπασµένη Κορόνα έπρεπε
να είχε έρθει αν, για παράδειγµα, ήσουν έκπτωτος ∆ούκας, όχι
∆ούκας. Ανοησίες…» µουρµούρισε, κοιτάζοντας τα ανοιχτά φύλλα.
«∆εν έχεις χάσει τίποτα· ίσα-ίσα, έχεις ανεβεί σε κοινωνική στάθµη.
Ίσως η τράπουλα να µη µιλά σωστά απόψε…» Ανασηκώθηκε και
πήρε το πρόσωπο του ∆όνορ ανάµεσα στα χέρια της, φιλώντας τον
στα χείλη.
«Και τι λένε για το µέλλον;» τη ρώτησε εκείνος.
Η Ζέκαλ ξανακάθισε στην καρέκλα της. «Βλακείες. Αφού δε σου
βγήκε σωστό το παρόν….» Έκανε να µαζέψει τα φύλλα, αλλά ο
∆όνορ τής έπιασε το χέρι.
«Πες µου,» επέµεινε· «δεν πειράζει.»
Η Ζέκαλ µειδίασε. «Εσύ δεν ήσουν που δεν τα πίστευες αυτά;»
«Αφού αρχίσαµε να τα λέµε, δε βλέπω το λόγο γιατί να µην
τελειώσουµε κιόλας,» είπε, αφήνοντας το χέρι της.
«Μα, το παρόν δε βγήκε σωστό,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ,
ακουµπώντας το δάχτυλό της επάνω στη Σπασµένη Κορόνα.
Κι όµως, βγήκε… σκέφτηκε ο ∆όνορ. Ο Κρυφός Βασιληάς, ο οποίος
µοιάζει τόσο µε έναν έκπτωτο βασιληά.
«∆εν έχει σηµασία. Πες µου το παρακάτω.» Κοίταξε µε περιέργεια
την εικόνα µε τις τρεις σκιερές φιγούρες.
«Αυτό είναι το Τρία των Σκιών,» εξήγησε η Ζέκαλ. «Σηµαίνει
ότι…» Φάνηκε σκεπτική, καθώς σούφρωνε τα χείλη της. «Σηµαίνει
ότι το µέλλον σου εξαρτάται από τρεις παράγοντες που, επί του
παρόντος, βρίσκονται στη σκιά: δηλαδή, δεν έχουν αποκαλυφθεί
ακόµα, ή ίσως και να έχουν αποκαλυφθεί αλλά να µην έχουν
ενεργοποιηθεί. Βγάζεις κανένα νόηµα από τούτο, ∆όνορ; Σου είπα:
κάτι δεν πήγε καλά από το ‘παρόν’ και ύστερα…»
Τρεις παράγοντες… Χµµ… Ο Πόνκιµ: ένας παράγων. Οι άλλοι δύο;
Το Άργκανθικ, ίσως; Οι Σαραολνιανοί; Η ∆ούκισσά µου; Ήταν
µπερδεµένος.
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Η Ζέκαλ µάζεψε τα φύλλα και τα έβαλε µέσα στην τράπουλα.
«Πάµε για ύπνο;»
Πρέπει να εντοπίσω τρεις παράγοντες. Αυτοί θα παίξουν σηµαντικό
ρόλο στο µέλλον. Τρεις σκιεροί παράγοντες, είπε η Ζέκαλ… ∆εν έχουν
αποκαλυφθεί ακόµα, ή δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Ναι, ο Πόνκιµ πρέπει
να είναι ο ένας –ως τώρα, δεν είχε µπλεχτεί ενεργά στις υποθέσεις του
Άργκανθικ. Οι άλλοι, όµως–
«∆όνορ, σου µιλάω!»
«Ναι, πάµε για ύπνο,» αποκρίθηκε εκείνος.
«Τι σε απασχολεί;» ρώτησε η Ζέκαλ, βάζοντας την τράπουλα,
ξανά, στο συρτάρι της.
«Τίποτα· απλά, είµαι κουρασµένος. Πολύ κουρασµένος…»

Κεφάλαιο Όγδοο
Εις το Άργκανθικ, αι µακροβιέστεραι κατασκοπικαί οργανώσεις
συµβιβάζονται µετά των αλλαγών που επιφέρει η πάροδος του χρόνου.
Όσαι δεν επιτυγχάνουν να συµβιβασθούν και να τροποποιηθούν
διασπώνται, και είτε µέρη των ή ολόκληραι χάνονται είτε προσαρτούνται
εις ετέρας κατασκοπικάς οργανώσεις, αρτιότερα τροποποιηµέναι (βλ.
σελίδα 76, περί της προσαρτήσεως µίας οργανώσεως εις µίαν άλλην).
—Νοφαρίου Περί Κατασκοπευτικών ∆ικτύων εις την Αργκανθικιανών
Γη

Ζάρβηµ καθόταν σε µια ξύλινη πολυθρόνα µπροστά σε ένα
από τα ανοιχτά παράθυρα της µεγάλης αίθουσας του θρόνου,
στη ∆ρέλιφον. Ο καπνός από το αναµµένο του τσιµπούκι
έβγαινε στον απογευµατινό αέρα και σκαρφάλωνε προς τον ουρανό.

Ο
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Το βλέµµα του Σαραολνιανού αντιπροσώπου πλανήθηκε, για λίγο,
µέσα στο µεγάλο δωµάτιο. Στο τραπέζι των συµβούλων µπορούσε
να δει καθισµένους τον Τζίρµεκ, τον σύµβουλο των οικονοµικών,
και τη Ροβιγκάν, τη σύµβουλο της πολιτείας. Κουβέντιαζαν
αναµεταξύ τους κάτι που εκείνος δεν µπορούσε ν’ακούσει. Εκτός
από αυτούς, τον Ζάρβηµ, και τη Χόλκραδ, η αίθουσα του θρόνου
ήταν άδεια. Η νεαρή Αντιβασίλισσα Μινίρα, ως συνήθως, έλειπε.
Αλλά και, όταν βρισκόταν εδώ, πάλι σαν να έλειπε ήταν. Όλο µε
κάτι δικό της απασχολείτο, ενώ οι υπόλοιποι κουβέντιαζαν τα
ζητήµατα του Βασιλείου. Πάντα είχε κάποιο χαρτί κοντά της και
έγραφε.
Μια φορά, ο Ζάρβηµ καθόταν δίπλα της, στο µεγάλο ξύλινο
τραπέζι, όσο οι βασιλικοί σύµβουλοι κουβέντιαζαν αναµεταξύ τους,
διαφωνώντας σχετικά µε ένα ζήτηµα εσωτερικής πολιτικής, το οποίο
ο Σαραολνιανός Άρχοντας δε θυµόταν τώρα. Η Αντιβασίλισσα,
φυσικά, σκάλιζε ένα κοµµάτι χαρτί µε την πένα της, και εκείνος
έριξε µια λοξή µατιά προς τη µεριά της, για να ανακαλύψει πως
έγραφε ένα ποίηµα.
Ο Ζάρβηµ µπορούσε να δει πως οι σύµβουλοι ήταν πολύ
απορροφηµένοι µε την κουβέντα τους και δεν του έδιναν σηµασία·
έτσι, ρώτησε τη Μινίρα, φιλικά: «Σ’αρέσει η ποίηση;»
Η κοπέλα στράφηκε στο µέρος του. Χαµογέλασε και τα µάγουλά
της κοκκίνισαν. «Ναι,» αποκρίθηκε. «Σας αρέσει κι εσάς;»
«Ασφαλώς,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. «Θεωρώ την ποίηση το
ανώτερο είδος γραφής. Έχεις διαβάσει τα ποιήµατα της Σαλιβέρνα;»
Ανέφερε µια Αργκανθικιανή ποιήτρια που υπέθετε ότι η
Αντιβασίλισσα, µάλλον, θα γνώριζε.
«Ω ναι,» είπε η Μινίρα. «∆εν είναι υπέροχα;»
«Πράγµατι είναι,» συµφώνησε ο Ζάρβηµ. Ρούφηξε καπνό απ’το
τσιµπούκι του και τον έβγαλε από τα ρουθούνια, υποµειδιώντας.
«Είχα διαβάσει κάµποσα, παλιά, όταν είχα περάσει από το
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Άργκανθικ και είχα καθίσει εδώ για κάποιο καιρό. Τώρα, όµως, δεν
τα θυµάµαι τόσο καλά, πλέον…»
«Τα έχω όλα,» είπε, ενθουσιωδώς, η Αντιβασίλισσα. Τα µάτια της
γυάλιζαν, σαν, επιτέλους, να είχε βρει κάτι ενδιαφέρον να
κουβεντιάσει µέσα σε τούτο το παλάτι. «Θέλετε να σας δώσω
κάποια να τα ξαναδιαβάσετε;»
«Θα ήταν καλοσύνη σου,» χαµογέλασε ο Ζάρβηµ. «Σ’ευχαριστώ.
Έχεις φέρει τη συλλογή µαζί σου;»
«Την έχω στο δωµάτιό µου, επάνω. Πάµε να σας τη δείξω;»
Έµοιαζε πρόθυµη να σηκωθεί και να φύγει επιτόπου.
Ο Ζάρβηµ έριξε µια λοξή µατιά στους συµβούλους. «Ίσως να σε
παρεξηγήσουν, αν εγκαταλείψεις την αίθουσα, τώρα. Αργότερα,
όταν τελειώσει η κουβέντα, θα ήταν καλύτερα.»
Η Μινίρα κατένευσε.
Ο Ζάρβηµ κοίταξε το χαρτί µπροστά της. «Γράφεις κι εσύ ποίηση,
σωστά;»
Η Μινίρα ένευσε, πάλι, ντροπαλά. «Ναι, Άρχοντά µου. Θέλετε να
διαβάσετε;»
«Ναι, θα το ήθελα πολύ,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ.
Η Μινίρα πήρε ένα τυλιγµένο κοµµάτι χαρτί από δίπλα της και του
το έδωσε. Εκείνος το άνοιξε και διάβασε το ποίηµα που ήταν
γραµµένο µέσα. «Άγρια Πουλιά» ήταν ο τίτλος του· και ο
Σαραολνιανός παρατήρησε ότι ήταν ιδιαίτερα καλογραµµένο. Η
κοπέλα ήταν καλύτερη στην τέχνη της απ’ό,τι περίµενε. Πράγµα το
οποίο δε δίστασε να της πει.
Εκείνη κοκκίνισε. «Σας ευχαριστώ, Άρχοντά µου. Ορισµένες
φορές, νοµίζω ότι δεν είµαι εγώ που πραγµατικά γράφω· είναι λες
και κάποιος άλλος οδηγεί το χέρι µου.» Χαµογέλασε, καθώς ο
Ζάρβηµ τής επέστρεφε το χαρτί και εκείνη το τύλιγε, για να το
βάλει, πάλι, δίπλα της.
Ο Σαραολνιανός γέλασε. «Όλοι οι καλλιτέχνες τα ίδια λέτε.»
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«Μα, αλήθεια, Άρχοντά µου,» είπε η Μινίρα, ενώ η κουβέντα των
βασιλικών συµβούλων έµοιαζε να έχει ενταθεί· «ορισµένες φορές,
είναι σαν κάτι να µε καθοδηγεί: νοµίζω ότι ακούω φωνές να µου
ψιθυρίζουν τι να γράψω παρακάτω.»
Από εκείνη την ηµέρα, ο Ζάρβηµ έγινε στενός φίλος µε την
Αντιβασίλισσα του Άργκανθικ, η οποία του έδωσε όλη της τη
συλλογή µε τα ποιήµατα της Σαλιβέρνα, για να τη διαβάσει, και
επίσης του είπε πως είχε κι άλλους ποιητές κι αν ήθελε µπορούσε να
του δανειστεί κι αυτούς. Όταν ο Σαραολνιανός ζήτησε να διαβάσει
και τα δικά της ποιήµατα, η Μινίρα δεν του το αρνήθηκε, αν και
έµοιαζε λιγάκι ντροπαλή για το όλο θέµα. Ήταν πολύ µικρότερη από
την ηλικία της, σε πολλά πράγµατα, είχε παρατηρήσει ο Ζάρβηµ.
Αυτό δεν οφειλόταν στο µυαλό της –η κοπέλα ήταν πολύ έξυπνη–,
αλλά στη συµπεριφορά της. ∆εν είχε την Αργκανθικιανή πανουργία
εντός της· ούτε, ασφαλώς, τη σκληράδα των Σαραολνιανών. Με
ροµαντική Ωκεάνια έµοιαζε, µα, σίγουρα, η καταγωγή της δεν ήταν
από εκεί.
Παράξενη κοπέλα… σκεφτόταν, επί του παρόντος, ο Ζάρβηµ,
ατενίζοντας έξω από το παράθυρο. Κι αυτά που λέει, για τις φωνές
που ακούει, όταν γράφει.... Και, µάλιστα, η Μινίρα επέµενε σ’αυτό!
Πραγµατικά, νόµιζε ότι κάποιος άλλος οδηγούσε το χέρι της και της
ψιθύριζε τι να γράψει. Ο Ζάρβηµ είχε αρχίσει να υποπτεύεται ότι
κάτι ασυνήθιστο συνέβαινε µαζί της, και σκόπευε κάποια στιγµή να
ρωτήσει τη Χόλκραδ γι’αυτό. Ωστόσο, τώρα, δεν του έµοιαζε η
κατάλληλη ώρα για να το κάνει.
«Τι είναι, Ζάρβηµ;» του είπε εκείνη, που καθόταν αντίκρυ του,
καπνίζοντας από τη λιγνή, µακριά της πίπα.
«Πρέπει να είναι κάτι;» της αποκρίθηκε.
«Με κοιτάς µ’ένα αναποφάσιστο βλέµµα.»
«Σκεφτόµουν κάποιον…» είπε ο Ζάρβηµ.
«Και τι σχέση έχω εγώ µ’αυτόν τον κάποιον;» ανασήκωσε ένα
φρύδι η µάγισσα.
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«Ίσως να θέλω να σου µιλήσω για κάτι που αφορά αυτόν…» Ο
Ζάρβηµ φύσηξε καπνό από τα ρουθούνια.
«Ελεύθερα,» τον παρότρυνε η Χόλκραδ.
«Έλα πιο κοντά,» ζήτησε ο Ζάρβηµ. «Φοβάµαι τ’αφτιά στους
τοίχους.»
Η Χόλκραδ έσυρε την καρέκλα της προς το µέρος του και κάθισε.
«Πες µου.»
«Η Μινίρα. Κάτι συµβαίνει µ’αυτήν…»
«Πιο συγκεκριµένα;»
«Νοµίζω ότι κάτι γίνεται µε τα Πνεύµατα,» είπε ο Ζάρβηµ,
βγάζοντας το τσιµπούκι του από το στόµα και στρεφόµενος για να
κοιτάξει τη Χόλκραδ.
Εκείνη έβγαλε, επίσης, τη λιγνή της πίπα απ’το στόµα και
συνοφρυώθηκε. «Με τα Πνεύµατα;… Είσαι σίγουρος για τούτο;»
«Όχι, γιαυτό ρωτάω εσένα, ως πιο ειδήµων σε αυτά τα ζητήµατα.»
«Εξήγησέ µου λίγο περισσότερο, όµως, γιατί εγώ δεν έχω
αντιληφθεί κάτι τέτοιο,» είπε η Χόλκραδ.
«Η κοπέλα γράφει ποιήµατα και υποστηρίζει ότι… κάποιος άλλος
οδηγεί το χέρι της. Επίσης, λέει πως φωνές τής ψιθυρίζουν τι να
γράψει παρακάτω.»
Η Χόλκραδ γέλασε. «Έλα τώρα, Ζάρβηµ! Αυτά τα λένε πολλοί
ποιητές· δεν είναι η µόνη.»
«∆ηλαδή, το αποκλείεις να συµβαίνει κάτι µε τα Πνεύµατα;»
«Το θεωρώ πολύ απίθανο.»
Ύστερα, έστρεψαν κι οι δυο τα κεφάλια τους προς την είσοδο της
βασιλικής αίθουσας, γιατί άκουσαν κάποιον να µπαίνει. Αντίκρισαν
µια γυναίκα µετρίου αναστήµατος, µε µαύρα µαλλιά, δεµένα κότσο
πίσω από το κεφάλι της. Φορούσε πράσινη κάπα και είχε την
κουκούλα της ριγµένη στους ώµους.
«Αναζητώ τον Άρχοντα Ζάρβηµ,» είπε. «Φέρνω µήνυµα από το
Σαραόλν· από το Βασιληά Βένγκριλ.»
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Η Ροβιγκάν και ο Τζίρµεκ στράφηκαν προς τους δύο
Σαραολνιανούς αντιπροσώπους, οι οποίοι κάθονταν κοντά στο
παράθυρο. Ο Ζάρβηµ έκανε νόηµα στη µαντατοφόρο να πλησιάσει.
Εκείνη πλησίασε, ρωτώντας: «Ο Άρχων Ζάρβηµ;»
«Ο ίδιος.»
Η κοπέλα έκανε µια σύντοµη υπόκλιση, και έβγαλε ένα τυλιγµένο
κοµµάτι χαρτί από το δερµάτινο σάκο της. «Για σας, Άρχοντά µου,
από το Βασιληά.»
Ο Ζάρβηµ το πήρε στα χέρια του και το ξετύλιξε, διαβάζοντάς το.
Το περιερχόµενο έπρεπε να παραδεχτεί ότι τον εξέπληξε. Μου
ζητάνε να τους βρω κατασκόπους, για να µπουν στη δούλεψή τους;
σκέφτηκε. Ελπίζω να µη µπλέξουµε πιο πολύ από ό,τι ήδη είµαστε…
Η Χόλκραδ παρατήρησε τη συλλογισµένη έκφραση στο πρόσωπό
του. Τα νέα είναι άσχηµα, συµπέρανε, αρχίζοντας ν’ανησυχεί για το
τι µπορούσε να είχε συµβεί. Είχε µάθει να φοβάται τις
µηχανορραφίες του Πόνκιµ· και δε θα την εξέπληττε καθόλου αν
µάθαινε πως εκείνος είχε κάνει κάτι το οποίο είχε βάλει, πάλι, τους
Σαραολνιανούς σε µπελάδες.
«Τι είναι, Ζάρβηµ;»
«∆ες µόνη σου.» Της έδωσε το µήνυµα του Βασιληά.
Η Χόλκραδ το διάβασε, και συνοφρυώθηκε. Πού να του βρει ο
Ζάρβηµ κατασκόπους; Μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο; Κοίταξε τον
Σαραολνιανό αντίκρυ της, ανασηκώνοντας ένα φρύδι, ερωτηµατικά.
Εκείνος έκανε µια γκριµάτσα που έλεγε καθαρά: Θα τρέχουµε και
δε θα προφταίνουµε. «Νοµίζω ότι πρέπει να το κουβεντιάσουµε
τούτο, ιδιαιτέρως,» είπε.
«Συµφωνώ,» ένευσε η Χόλκραδ.
«Τι µήνυµα να πάω στο Βασιληά, Άρχοντά µου;» ρώτησε η
αγγελιαφόρος.
«Πες του ότι θα φροντίσω για το ζήτηµα, όσο πιο καλά και όσο πιο
γρήγορα µπορώ· και, όταν έχω κάτι να του αναφέρω, θα στείλω τον
Τόλριν.»
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«Μάλιστα, Άρχοντά µου.»
«Μπορείς να πηγαίνεις.»
Η αγγελιαφόρος υποκλίθηκε και έφυγε.
Ύστερα από λίγο, ο Ζάρβηµ και η Χόλκραδ σηκώθηκαν από τις
καρέκλες τους και άρχισαν να βαδίζουν, αργά, προς την έξοδο της
βασιλικής αίθουσας.
Η Ροβιγκάν και ο Τζίρµεκ τούς παρατηρούσαν, καθώς διέσχιζαν το
µεγάλο δωµάτιο. Αναρωτιόνταν τι έγραφε το µήνυµα που είχαν
λάβει οι Σαραολνιανοί αντιπρόσωποι. Και οι δύο ήταν φιγούρες
µυστηρίου για τους Αργκανθικιανούς.
Ο πολυταξιδεµένος (σύµφωνα µε όσα υποστήριζε) γέρο-Ζάρβηµ,
µε τα µακριά γένια και µαλλιά, πάντα έµοιαζε να γνωρίζει κάτι
παραπάνω απ’ό,τι έλεγε, και πάντα στο βλέµµα του γυάλιζε µια
εξυπνάδα και παρατηρητικότητα που οι άλλοι φοβόνταν, γιατί
νόµιζαν ότι µπορούσε να διαπεράσει όλα τα ψέµατα και τις απάτες
και να φτάσει στην αλήθεια.
Η Χόλκραδ είχε, επίσης, επιβλητική εµφάνιση: τα καταγάλανα
µάτια της, που έρχονταν σε αντίθεση µε τα µακριά, σγουρά, µαύρα
µαλλιά της, είχαν το ίδιο αποτέλεσµα µε εκείνα του Ζάρβηµ:
τρόµαζαν τους Αργκανθικιανούς, επειδή εκείνοι πίστευαν ότι λίγα
ήταν αυτά που µπορούσαν να τους κρύψουν. Επιπλέον, η Χόλκραδ
ήταν µάγισσα, πράγµα το οποίο την έκανε ακόµα πιο τροµακτική.
Ποιος ήξερε τι είδους δυνάµεις είχε στην κατοχή της και πώς
µπορούσε να τις χρησιµοποιήσει, όταν ήθελε; Ή, µήπως, τις
χρησιµοποιούσε ήδη, εν αγνοία όλων;
«Αναρωτιέµαι πότε θα φύγουν, επιτέλους· πότε θα επιστρέψουν
στην πατρίδα τους,» είπε ο Τζίρµεκ.
«∆ε νοµίζω ότι αυτό θα συµβεί σύντοµα,» αποκρίθηκε, σκεπτικά, η
Ροβιγκάν. «Τουλάχιστον, όχι προτού αρχίσουν οι επιθέσεις στο
δαιµονοκατακτηµένο Σαραόλν.»
Ο Τζίρµεκ ατένιζε τη Χόλκραδ και τον Ζάρβηµ, µέχρι που χάθηκαν
από τα µάτια του, βγαίνοντας από την αίθουσα.
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*
«Μπορείς να βρεις αυτό που σου ζητάνε;» ρώτησε η Χόλκραδ τον
Ζάρβηµ, όταν έφτασαν στο δωµάτιό του.
«Ελπίζω να τα καταφέρω,» αποκρίθηκε εκείνος, ενώ καθόταν σε
µια καρέκλα, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του.
«Έχεις, δηλαδή, κάτι υπόψη σου;»
«Στο Άργκανθικ υπάρχουν πολλές µισθοφορικές οργανώσεις
κατασκόπων, Χόλκραδ· το ξέρεις αυτό,» είπε ο Ζάρβηµ.
«∆εν ξέρω, όµως, ποια απ’αυτές να εµπιστευτώ,» αποκρίθηκε
εκείνη, καθώς καθόταν στο κρεβάτι. «Επιπλέον, τούτο το αίτηµα του
Βένγκριλ µε κάνει ν’αναρωτιέµαι τι ακριβώς τους θέλει τους
κατασκόπους.»
«Όπως λέει και στο µήνυµά του, χρειάζεται ένα καινούργιο δίκτυο
κατασκόπων για το Σαραόλν. Λογικό, θα έλεγα.»
Η Χόλκραδ ένευσε. «Ναι, λογικό είναι. Όµως αναρωτιέµαι µήπως
έχει και κάτι άλλο στο νου του: κάποια ειδική αποστολή, κάποιο
σχέδιο.»
«Φοβάσαι ότι θα αποτύχει.»
«Ναι. Οι Αργκανθικιανοί δεν είναι πατριώτες· δε νοιάζονται για το
Σαραόλν, και δε θα αγωνιστούν όπως θα αγωνιζόταν ένας
Σαραολνιανός.»
«Είναι, όµως, καλοί σ’αυτού του είδους τις δουλειές,» της θύµισε ο
Ζάρβηµ. «Κι αν πληρωθούν εξίσου καλά, για τις υπηρεσίες που
µπορούν να προσφέρουν, νοµίζω ότι θα επιτύχουν σε όποια
αποστολή κι αν τους αναθέσει ο Βένγκριλ.»
«Ναι…» είπε η Χόλκραδ, αλλά συλλογίστηκε: Υποτιµάς, όµως, την
πανουργία του Πόνκιµ, αγαπητέ Ζάρβηµ. Υποτιµάς την πανουργία του
γιου µου και γιου του Βένγκριλ. Ακόµα –µετά από τόσο καιρό– της
ήταν κάπως δύσκολο να σκέφτεται τον Πόνκιµ ως γιο της, πράγµα
που ο ίδιος της είχε αποκαλύψει, όταν τον συνάντησε για πρώτη
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φορά. Ήταν το παιδί που είχε αφήσει στους Ντρούβτεκ, της είπε· το
παιδί που είχε αφήσει στους «βαρβάρους». Μα εγώ δεν το έκανα για
κακό. Ήθελα να έχεις µια πιο ήρεµη ζωή µε τους Ντρούβτεκ, γιε µου,
µια ζωή κοντά στη Φύση. ∆ε θα ήταν εκείνη η ζωή καλύτερη από
τούτη; Ή καλύτερη από αυτή που θα ζούσες, αν σε παρουσίαζα στον
Βένγκριλ; Η Χόλκραδ γνώριζε πως κανένας Σαραολνιανός ευγενής
δε θ’αποδεχόταν το παιδί της στο θρόνο, ειδικά από τη στιγµή που ο
Βένγκριλ ήταν προορισµένος να παντρευτεί τη ∆ήνκα. Έτσι, έκανα
ό,τι έκανα για το καλό σου, γιε µου… Τότε, δεν µπορούσε ποτέ να
φανταστεί ότι θα ερχόταν ο αρχαίος δαίµονας Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν,
να πάρει το παιδί της από τους Ντρούβτεκ και να το ονοµάσει
Πόνκιµ. Αλήθεια, αναρωτιόταν τώρα η µάγισσα, έχει κάποια σηµασία
το όνοµα που του έδωσε; Οι αρχαίοι δαιµ–
«∆ε συµφωνείς, Χόλκραδ;» τη ρώτησε ο Ζάρβηµ. «Αν έχεις κάποια
άλλη γνώµη, σε παρακαλώ, πες µου.»
Εκείνη αναστέναξε. «∆εν είναι αυτό. Απλά… σκέφτοµαι…
διάφορα πράγµατα. Και φοβάµαι για τη µοίρα του Σαραόλν, και για
τη µοίρα του Βένγκριλ και του λαού του.»
«Ας είµαστε αισιόδοξοι,» είπε ο Ζάρβηµ. «Όσο µπορούµε. Τώρα,
έχουµε κάποιο πλεονέκτηµα· ίσως καταφέρουµε να αποτινάξουµε
τους Μαγκραθµέλιους.»
«Μπορεί όλα όσα έχω περάσει τον τελευταίο καιρό να µε έχουν
κάνει υπερβολικά προσεκτική,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ. «Γιαυτό
κιόλας αισθάνοµαι ότι δεν µπορώ να εµπιστευτώ Αργκανθικιανούς
κατασκόπους. Γιατί ο Βένγκριλ δε βρίσκει κάποιους
Σαραολνιανούς;»
«Προφανώς, είναι δύσκολο, µετά από τον πόλεµο και τις
καταστροφές,» εξήγησε ο Ζάρβηµ, παρατηρώντας πως, παρότι η
Χόλκραδ είχε µια παράξενη σοφία για την ηλικία της και µια
ατελείωτη γνώση στα µυστικιστικά θέµατα, δεν ήξερε και πολλά
σχετικά µε την πολιτική και τα πολιτειακά και στρατιωτικά
ζητήµατα. Αλλά κανείς δεν τα ξέρει όλα, φυσικά… «Πιο εύκολα,
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τώρα, θα µπορεί κανείς να βρει µισθοφόρους και εργάτες στο
Σαραόλν, παρά ανθρώπους για άλλες, πιο… εξευγενισµένες και
λεπτές εργασίες.»
«Εποµένως, στρέφονται στο Άργκανθικ ως τελευταία λύση…» είπε
η Χόλκραδ, καθώς σηκωνόταν από το κρεβάτι, µε τα χέρια
σταυρωµένα µπροστά της και βαδίζοντας προς το παράθυρο, για να
το ανοίξει και να µπει στο δωµάτιο ο απογευµατινός αέρας,
διώχνοντας τη ζέστη.
Ο Ζάρβηµ ένευσε. «Ακριβώς.»
«Σωστά, έτσι πρέπει να είναι,» συµφώνησε η Χόλκραδ· «γιατί ο
Βένγκριλ, σε διαφορετική περίπτωση, το ξέρω ότι δε θα
συνεργαζόταν ποτέ µε τους Αργκανθικιανούς.»
«Κι εγώ το ίδιο υποπτεύοµαι.»
Η Χόλκραδ στράφηκε για να τον κοιτάξει. «Λοιπόν, πού θα ψάξεις
για κατασκόπους;»
Ο Ζάρβηµ σηκώθηκε από τη θέση του και πλησίασε τη µάγισσα.
Έριξε µια µατιά έξω απ’το παράθυρο, στα χτίρια της µεγαλούπολης
και πρωτεύουσας του Άργκανθικ ∆ρέλιφον, και είπε: «Έχω κάποιους
στο µυαλό µου. Αλλά υπάρχουν δύο προβλήµατα…»
Η Χόλκραδ ατένισε το πρόσωπό του. «Τι προβλήµατα;»
«Κατά πρώτο, δεν ξέρω αν αυτή η οργάνωση υφίσταται ακόµα.
Κατά δεύτερο, δεν ξέρω αν ο γνωστός µου εκεί είναι ακόµα
ζωντανός,» εξήγησε ο Ζάρβηµ.
«Πώς είχες µπλεχτεί εσύ µε οργάνωση κατασκόπων;» απόρησε η
Χόλκραδ.
«Συνέβη στις νεαρές µου ηµέρες, όταν διέσχιζα µια φορά το
Άργκανθικ. Ναι… ήταν ενδιαφέρουσα περίπτωση. Βρισκόµουν
κοντά στη Βήνµουαθλ, την πρωτεύουσα του ∆ουκάτου Ντάναρλ,
όταν κάποιοι µε θεώρησαν ‘ύποπτο’. Στο Άργκανθικ, φυσικά, δε
χρειάζεται και πολύ για να σε θεωρήσουν ύποπτο.» Χαµογέλασε
πλατιά, καθώς οι αναµνήσεις έρχονταν στο νου του. «Έτσι, τέλος
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πάντων, γνώρισα εκείνο τον τύπο που, τώρα, δεν ξέρω αν είναι
ακόµα ζωντανός.»
«Τροµερή περίληψη!» παρατήρησε η Χόλκραδ, υποµειδιώντας.
«∆ε θυµάσαι πιο πολλά ή δε θέλεις να µου τα διηγηθείς;»
«Τι σηµασία έχουν όλ’αυτά, Χόλκραδ;» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ.
«Ούτως ή άλλως, θα πάω να δω αν µπορώ να τον βρω, κι αν µπορώ
να βρω και την οργάνωσή του.»
«Σκοπεύεις να πας µόνος;»
«Σκοπεύεις να µε συντροφεύσεις;»
«Έτσι λέω,» παραδέχτηκε η Χόλκραδ.
«∆εν υπάρχει λόγος,» είπε ο Ζάρβηµ. «Εξάλλου, ποιος θα µείνει
εδώ ως αντιπρόσωπος των Σαραολνιανών;»
«Η Μάερνοµ.»
Ο Ζάρβηµ κούνησε το κεφάλι. «∆ε σοβαρολογείς… ∆εν µπορεί να
µείνει η Μάερνοµ στη θέση µας.»
«Γιατί όχι;» έθεσε το ερώτηµα η Χόλκραδ. «Η κόρη σου την έκανε
διοικήτρια των Σαραολνιανών στρατιωτών που βρίσκονται στη
∆ρέλιφον.»
«Και νοµίζεις ότι µπορεί ν’αναλάβει τα καθήκοντα
αντιπροσώπου;»
«Να τη ρωτήσουµε;»
Ο Ζάρβηµ ξεφύσησε.
*
Η Μάερνοµ καθόταν σε ένα ξύλινο σκαµνί, µπροστά στο παράθυρο
του δωµατίου της, και ακόνιζε το σπαθί της µε µια πέτρα
ακονίσµατος. Έχουµε µείνει πολύ καιρό στο Άργκανθικ, σκεφτόταν.
Όχι µονάχα τα όπλα µας, αλλά και εµείς κοντεύουµε να σκουριάσουµε
εδώ πέρα! Η ψυχή της ήθελε να βρίσκεται στο Σαραόλν, όχι στη
∆ρέλιφον. Ήθελε να είναι στη νέα πρωτεύουσα του Βασιλείου –την
Όρφαλχ– και να βοηθά στον αγώνα εναντίον των Μαγκραθµέλιων.
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Σηκώθηκε όρθια, αφήνοντας την πέτρα ακονίσµατος στο έδαφος
και βαστώντας το µανίκι του σπαθιού της µε τα δύο χέρια. Το
απογευµατινό φως που έµπαινε από το παράθυρο αντανακλάτο
επάνω στη λεπίδα του όπλου της.
Η Μάερνοµ έκανε δύο επιθετικές κινήσεις στον αέρα και µία
αµυντική, δοκιµάζοντας την ισορροπία του ξίφους. Καλή,
παρατήρησε. Αλλά τι να την κάνω, εδώ όπου κάθοµαι; Ξεφύσησε και
θηκάρωσε το σπαθί της.
Θα ψάξω να βρω τον Τόλριν, αποφάσισε. Ο φίλος της είχε πάει να
κάνει µια βόλτα στη ∆ρέλιφον. Της είχε προτείνει να έρθει µαζί του,
όµως εκείνη είχε αρνηθεί, αποκρινόµενη ότι βαριόταν. Αλλά εδώ,
τελικά, είχε αποδειχτεί ότι η βαρεµάρα της ήταν µεγαλύτερη. Άσε
που ερχόταν, συνεχώς, στο µυαλό της το Σαραόλν, που ήταν
κατακτηµένο από τους δαιµονανθρώπους και έπρεπε να το
ελευθερώσουν απ’αυτούς.
Και τι να γίνεται κι η Νύχτα;… Η αδελφή της –που είχε πάρει το
τυχοδιωχτικό όνοµα Νύχτα, ενώ το αληθινό της ήταν Άρνα– ερχόταν
στο νου της επίσης πολλές φορές, γιατί είχε πολύ καιρό να µάθει νέα
της και τούτες οι εποχές ήταν επικίνδυνες· εποµένως, η Μάερνοµ
ανησυχούσε γι’αυτήν.
Αλλ’ας τ’αφήσω τούτα, προς το παρόν, αφού δεν µπορώ να κάνω
τίποτα, σκέφτηκε, καθώς καθόταν στο κρεβάτι, για να βάλει τις
µπότες της και να πάει να βρει τον Τόλριν, στους δρόµους της
∆ρέλιφον. Κάπου στη Μεγάλη Αγορά πρέπει να είναι… ή στη Μικρή
Αγορά. Σ’αυτά τα µέρη σύχναζε ο φίλος της, κοιτάζοντας τις
πραµάτειες των εµπόρων κι αγοράζοντας διάφορα µπιχλιµπίδια
µερικές φορές. Σαν κι αυτό που είχε τώρα περασµένο στον αριστερό
της καρπό η Μάερνοµ: ένα λουράκι, καµωµένο από ασηµένια,
πέτσινα, και φυτικά νήµατα, µπλεγµένα περίτεχνα αναµεταξύ τους,
καθώς και µε µερικές χάντρες, επίσης. Υποτίθεται ότι αυτό το
µαραφέτι σού έφερνε καλό ύπνο.
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Μόνο εσύ µπορείς να µου φέρεις καλό ύπνο, είχε πει η Μάερνοµ
στον Τόλριν, όταν της το είχε χαρίσει. Και τώρα, χαµογέλασε, καθώς
έδενε τα κορδόνια της δεξιά της µπότας και το θυµόταν.
Ύστερα, η πόρτα χτύπησε.
Αν ήταν ο Τόλριν, δε θα χτυπούσε· άρα, δεν ήταν αυτός.
Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι –αφήνοντας την αριστερή της µπότα
λυτή– και άνοιξε. Εµπρός της αντίκρισε έναν Αργκανθικιανό
υπηρέτη.
«Χαίρετε. Η ∆ιοικήτρια Μάερνοµ;» τη ρώτησε.
«Ναι.»
«Σας θέλει ο Άρχων Ζάρβηµ στο δωµάτιό του, όσο το δυνατόν
γρηγορότερα, σύµφωνα µε τα δικά του λόγια.»
«Σ’ευχαριστώ,» αποκρίθηκε η Μάερνοµ.
Ο υπηρέτης έκλινε το κεφάλι και έφυγε, καθώς εκείνη έκλεινε την
πόρτα.
Κάτι συµβαίνει, σκέφτηκε, ενώ πήγαινε στο κρεβάτι, για να δέσει
και την άλλη της µπότα. Σίγουρα. Αλλιώς δε θα µε καλούσε.
Μόλις ήταν έτοιµη, βγήκε από το δωµάτιό της και κατευθύνθηκε
προς αυτό του Ζάρβηµ, µε µισή καρδιά. Αναρωτιόταν αν το κακό
είχε συµβεί εδώ, στο Άργκανθικ, ή –ακόµα χειρότερα– στο Σαραόλν.
Χτύπησε την πόρτα, δύο φορές.
Ο γέρο-Άρχοντας άνοιξε. «Πέρασε, Μάερνοµ.»
Εκείνη µπήκε, για να δει ότι στο δωµάτιο, επίσης, βρισκόταν η
Χόλκραδ η µάγισσα. Έχουµε απαρτία…
«Με ζητήσατε, Άρχοντά µου.»
«Ναι,» είπε ο Ζάρβηµ. «Κάθισε.»
Η Μάερνοµ πήρε θέση στην καρέκλα που της έδειξε. Εκείνος
κάθισε αντίκρυ της, κοντά στη Χόλκραδ.
«Θα µπορούσες να αναλάβεις καθήκοντα αντιπροσώπου,
Μάερνοµ;» τη ρώτησε. «Για λίγο.»
Καθήκοντα αντιπροσώπου; «Θα χρειαστεί κάτι τέτοιο, Άρχοντά
µου;»
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«Πιθανώς,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. «Κάτι έτυχε, και η Χόλκραδ κι
εγώ θα πρέπει να φύγουµε.»
«Θα πάτε στο Σαραόλν;»
«Όχι. Η δουλειά µας είναι στο Άργκανθικ. Και νοµίζω, άλλωστε,
ότι δικαιούσαι µια εξήγηση, οπότε άκου.» Της είπε ότι έπρεπε να
βρει κατασκόπους που θα ήταν πρόθυµοι να δουλέψουν για το
Βασιληά Βένγκριλ, µε το αζηµίωτο ασφαλώς. «Όµως,» κατέληξε,
«κάποιος θα πρέπει να βρίσκεται εδώ, όσο θα λείπουµε· κάποιος θα
πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα του αντιπροσώπου από το
Σαραόλν. Μπορείς, Μάερνοµ; Αν δεν µπορείς, θα µείνει η
Χόλκραδ–»
«Αλλά καλύτερα θα ήταν αν δεν έµενα,» είπε η µάγισσα.
Θαυµάσια! σκέφτηκε η Μάερνοµ. ∆ε φτάνει που κάθοµαι εδώ, ενώ
το Βασίλειο κινδυνεύει, τώρα θα έχω να κάνω και µ’αυτούς τους
σιχαµερούς Αργκανθικιανούς άρχοντες…
«Νοµίζω ότι θα µπορούσα να το αναλάβω, Άρχοντά µου,» είπε.
«Εξάλλου, δε θα λείψετε για πολύ, υποθέτω…»
«Θα προσπαθήσουµε να επιστρέψουµε το συντοµότερο δυνατό,»
αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. «Όµως θέλω να είσαι σίγουρη ότι µπορείς να
τα καταφέρεις…»
«∆εν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο, Άρχοντά µου,» παραδέχτηκε η
Μάερνοµ· «ωστόσο, δεν πιστεύω να µε δυσκολέψει ιδιαίτερα,
ύστερα από τόσο καιρό που βρίσκοµαι στο Άργκανθικ.»
Ο Ζάρβηµ την κοίταξε αµίλητος, για µερικές στιγµές,
παρατηρώντας το πρόσωπό της. Έχει αποδείξει ότι είναι αρκετά
ικανή, συλλογίστηκε. Τουλάχιστον, σε όποια αποστολή κι αν την
έχουµε στείλει, τα έχει καταφέρει πολύ καλά, ως τώρα. Βέβαια, όπως
κι η ίδια έλεγε, δεν είχε αντιµετωπίσει ποτέ κάτι παρόµοιο, κι αυτό
ήταν που εµφύτευε κάποια ανησυχία στο µυαλό του Ζάρβηµ. Όµως
η Μάερνοµ ήταν η τελευταία τους επιλογή, γιατί ήξερε πως η
Χόλκραδ δε θα δεχόταν να µείνει πίσω, τώρα που είχαν βρει άτοµο
πρόθυµο να παριστάνει το Σαραολνιανό αντιπρόσωπο· έµοιαζε να
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της έχει καρφωθεί η ιδέα πως εκείνος χρειαζόταν τη βοήθειά της, ό,τι
κι αν έκανε. Η µάγισσα είναι αδιόρθωτη! Αλλά, εκτός αυτού, ίσως η
Μάερνοµ να ήταν καλύτερη από τη Χόλκραδ, για να µείνει εδώ·
σίγουρα, ήταν πιο µέσα στα πολιτικά ζητήµατα από εκείνη.
«Εντάξει, λοιπόν,» είπε ο Ζάρβηµ στη διοικήτρια. «Θα είσαι
αντιπρόσωπος των Σαραολνιανών απο δώ και στο εξής, και µέχρι να
επιστρέψουµε.»
«Υπάρχει κάτι συγκεκριµένο που θα θέλατε να ξέρω, Άρχοντά
µου;» ρώτησε η Μάερνοµ, φοβούµενη µήπως έκανε κανένα τραγικό
λάθος σ’αυτή τη λεπτή θέση όπου, σύντοµα, θα βρισκόταν.
«Κάποιες γενικότερες οδηγίες;»
Έξυπνη ερώτηση! σκέφτηκε ο Ζάρβηµ· και είπε: «Γνωρίζεις ποια
είναι η γενική µας πολιτική: Θέλουµε να προετοιµαστεί ο
Αργκανθικιανός στρατός, ώστε να µπορεί να προελάσει προς τα
σύνορα του Σφετεριστή, όταν ο Βασιληάς αποφασίσει να αρχίσει την
επίθεση. Επίσης, επιδιώκουµε όσο το δυνατόν καλύτερες σχέσεις µε
τους Αργκανθικιανούς. ∆ε νοµίζω ότι υπάρχει κάτι πέραν αυτών το
οποίο θα έπρεπε να γνωρίζεις.»
«Εντάξει,» αποκρίθηκε η Μάερνοµ, γνέφοντας καταφατικά. «Και
πότε θα φύγετε;»
«Αύριο,» είπε ο Ζάρβηµ. «Όσο πιο γρήγορα τελειώνουµε µ’αυτή
την υπόθεση, τόσο το καλύτερο.»
Η Μάερνοµ σηκώθηκε από την καρέκλα. «Μπορώ να πηγαίνω;»
«Φυσικά.»
Άνοιξε την πόρτα και έφυγε.
Ο Ζάρβηµ στράφηκε στη Χόλκραδ. «Τι λες, λοιπόν; Κάναµε
καλά;»
Εκείνη ανασήκωσε τους ώµους. «Ναι, γιατί όχι; Νοµίζεις ότι η
Μάερνοµ δεν µπορεί να αναλάβει µια λεπτή αποστολή;»
«Για την ακρίβεια, πιστεύω το αντίθετο,» είπε ο Ζάρβηµ. «Απλά,
δεν έχει αναλάβει ξανά κάτι τέτοιο· αυτό είναι που µ’ανησυχεί. Κι
επιπλέον…» Τη λοξοκοίταξε. «Έχεις µια επιµονή να είσαι διαρκώς
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από πάνω µου, ακόµα και τώρα, που δεν ‘κινδυνεύω’ από την
Αρχόντισσα Σιρίµα, ή είναι η ιδέα µου;»
«Η κόρη σου µου ζήτησε να σε προσέχω, Ζάρβηµ,» αποκρίθηκε η
Χόλκραδ.
«Επειδή, τότε, πίστευε ότι η Σιρίµα θα µε δολοφονούσε, λόγω του
ότι επηρέαζα τον Βασιληά Κιόλβ…» τόνισε ο Ζάρβηµ.
«Ναι.»
«Τώρα, όµως, ούτε ο Κιόλβ είναι, πια, εδώ ούτε η Σιρίµα.»
«Ναι.»
«Χόλκραδ, συµβαίνει κάτι που δεν ξέρω;» ρώτησε ο Ζάρβηµ.
«Στο Άργκανθικ πάντα συµβαίνει ‘κάτι που δεν ξέρεις’,» εξήγησε η
µάγισσα. «Γιαυτό καλύτερα να είµαστε προσεκτικοί, δε νοµίζεις;
Γιατί να πας µόνος σου να βρεις τους κατασκόπους, όταν µπορώ να
έρθω µαζί σου; Το αποκλείεις να χρειαστείς τη βοήθειά µου;»
«Όχι,» παραδέχτηκε ο Ζάρβηµ. Γέµισε την πίπα του µε καπνό και
την άναψε, ενώ ακόµα η απορία ήταν έκδηλη στο πρόσωπο και στα
µάτια του. Έβαλε την άκρη του τσιµπουκιού του στο στόµα και πήρε
µια τζούρα.
«Επιπλέον,» πρόσθεσε η Χόλκραδ, «σε βρίσκω χαριτωµένο.»
Τεντώθηκε επάνω στην καρέκλα της και τον φίλησε στο µάγουλο.
Ο Ζάρβηµ στράφηκε, για να την κοιτάξει. Τα γαλανά της µάτια τον
παρατηρούσαν, και ένα µειδίαµα υπήρχε στην άκρη των χειλιών της.
Τρελάθηκε;
Καθάρισε το λαιµό του. «Χόλκραδ… δεν πιστεύω ότι µια γυναίκα
της ηλικίας σου είναι δυνατόν να βρίσκει εµένα… χαριτωµένο, ε;»
Εκείνη γέλασε. «∆εν είµαι τόσο νέα όσο νοµίζεις,» δήλωσε,
σοβαρά.
Ο Ζάρβηµ την ατένισε στοχαστικά. Η µάγισσα δεν έµοιαζε να είναι
πάνω από τριάντα χρονών. Άντε να ήταν τριάντα-πέντε! Παραπάνω
αποκλείεται.
«Τα Πνεύµατα µού δίνουν όποια ηλικία επιθυµώ,» εξήγησε η
Χόλκραδ.
149

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Ο Ζάρβηµ συνοφρυώθηκε.
«∆ε σου λέω ψέµατα.»
«Πόσο είσαι, δηλαδή;» Είναι απίστευτο…
«Έχω δει πάνω από σαράντα-πέντε Χειµώνες, Ζάρβηµ,» του είπε.
«Θα τρελαθώ απόψε…» µουρµούρισε εκείνος, φυσώντας καπνό
απ’τα ρουθούνια.
Η Χόλκραδ σηκώθηκε από την πολυθρόνα της και πήρε το
τσιµπούκι από τα δάχτυλά του. Κάθισε στα γόνατά του και πέρασε
τον δεξή της πήχη πίσω από το λαιµό του, φιλώντας τον στα χείλη.
Τα χέρια του Ζάρβηµ πήγαν, σχεδόν ενστικτωδώς, στη µέση και
στην πλάτη της, χαϊδεύοντας και ψηλαφώντας την. Αυτή δεν είναι
γυναίκα σαράντα-πέντε χρονών, µα τα Πνεύµατα! Είχε αγγίξει
αρκετές γυναίκες στη ζωή του, για να µπορεί να καταλάβει την
ηλικία τους· και η Χόλκραδ δεν ήταν δυνατόν να είναι τόσο µεγάλη
όσο υποστήριζε! Επιπλέον, ο Ζάρβηµ δεν είχε ξανακούσει αυτό για
τους µάγους: ότι άλλαζαν την ηλικία τους.
Όταν το φιλί τους τελείωσε, η Χόλκραδ τον κοίταξε
κατηγορηµατικά. «Είσαι αφηρηµένος!» είπε, µεταξύ αστείου και
σοβαρού. «Τι σκέφτεσαι;»
«Ότι µου λες ψέµατα,» αποκρίθηκε εκείνος. «∆ε µπορεί να είσαι–»
«∆εν – σου – λέω – ψέµατα,» τον διέκοψε η Χόλκραδ. «Τώρα, µη
µε εξοργίζεις, χωρίς λόγο! Αν θέλεις να φύγω, πες µου απλά να
φύγω.»
Ο Ζάρβηµ µειδίασε. «Θα έλεγα να µείνεις για λίγο ακόµα,» είπε,
ξεκουµπώντας τα µπροστινά κουµπιά του φορέµατός της και
γλιστρώντας δυο του δάχτυλα ανάµεσα στα στήθη της. «Σκέφτοµαι
να σου δείξω τι έµαθα στα ταξίδια µου.»
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Κεφάλαιο Ένατο
Τα καθεστώτα ρίχνουν σκιές που προσπαθούν να τα καταβροχθίσουν.
Όσο ισχυρότερο το καθεστώς, τόσο ισχυρότερη θα είναι και η σκιά του·
και η σύγκρουση τότε µέλλεται αναπόφευκτη, και συγκλονιστική.
—Νάητριθ, γνωστή Καρνεβολθιανή φιλόσοφος (περ. 583 – 653 Α.Κ.)

H

φωτιά ξεχώριζε πεντακάθαρα µέσα στη νύχτα, και ο καπνός
υψωνόταν στον κατάµαυρο ουρανό. Η ξύλινη αποθήκη στις
αποβάθρες της Όρφαλχ καιγόταν. Στρατιώτες είχαν ήδη
αρχίσει να συγκεντρώνονται, πετώντας κουβάδες νερού στις φλόγες.
Ωστόσο, εκείνες συνέχιζαν να γρυλίζουν µανιασµένα, σαν δαίµονες
της φωτιάς, αρνούµενες να υποταχθούν στον προαιώνιο εχθρό τους.
Τα νέα δεν άργησαν να φτάσουν στο παλάτι.
«Πατέρα!» είπε η Πριγκίπισσα Έρµελ, µπαίνοντας βιαστικά στη
µεγάλη αίθουσα του θρόνου. «Φωτιά στην πόλη!»
Ο Βασιληάς Βένγκριλ και ο ∆ούκας Φερχ, που κάθονταν στο
µεγάλο ξύλινο τραπέζι, συζητώντας και πίνοντας κρασί από αργυρές
κούπες, στράφηκαν να κοιτάξουν την ξανθιά κοπέλα.
«Τι;» έκανε ο πρώτος, καθώς πεταγόταν όρθιος. «Φωτιά, είπες;»
«Ναι, πατέρα. Κοίτα.» Η Έρµελ βάδισε ως την άκρη της αίθουσας
και τράβηξε, απότοµα, µια κουρτίνα.
Από το παράθυρο, ο Βένγκριλ και ο Φερχ είδαν τις φλόγες να
υψώνονται πάνω από τα χτίρια της πόλης.
«Στο λιµάνι,» παρατήρησε ο ∆ούκας, που είχε, επίσης, σηκωθεί
όρθιος. «Πώς συνέβη; Ποιος ευθύνεται;»
«Οι στρατιώτες δεν ξέρουν ακόµα,» αποκρίθηκε η Έρµελ. «Τώρα,
πριν από λίγο, πρέπει ν’άρχισε.»
«Προσπαθούν να τη σβήσουν;» ρώτησε ο Βένγκριλ.
«Φυσικά. Συγκεντρώνουν νερό, ενώ εµείς µιλάµε,» είπε η Έρµελ,
και βάδισε προς την έξοδο της αίθουσας.
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«Πού πηγαίνεις;» απαίτησε ο Βένγκριλ πίσω της.
Εκείνη δεν απάντησε, καθώς έφευγε βιαστικά από το δωµάτιο, µε
τα µποτοφορεµένα πόδια της να χτυπούν στο πάτωµα.
Ο Μονάρχης του Σαραόλν στράφηκε στον ∆ούκα της Όρφαλχ.
«Έχεις κι εσύ την εντύπωση πως πηγαίνει στη φωτιά, Φερχ;»
Εκείνος κατένευσε, µε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά του. «Την
έχω, Βασιληά µου.»
*
«Κουνηθείτε! Κουνηθείτε!» φώναζε η Ερία σε µια οµάδα έξι
πολεµιστών, που έτρεχαν επάνω στο δρόµο, κουβαλώντας κουβάδες
µε νερό. «Πάρτε τα πόδια σας! Θα καούµε όλοι, ώσπου να
φτάσετε!»
Οι στρατιώτες πέρασαν από δίπλα της, πηγαίνοντας κατευθείαν
προς τη φλεγόµενη αποθήκη.
Η Ερία έβαλε τα χέρια στη µέση, ξεφυσώντας. Τι ζέστη ήταν αυτή!
Η φωτιά είχε δεκαπλασιάσει την κολασµένη εποχιακή θερµότητα.
Και ποιος ευθύνεται για τούτο τον εµπρησµό; Ή, µήπως, συνέβη από
λάθος; Κούνησε το κεφάλι της, υποτονθορύζοντας: «Όχι, µου
µοιάζει µε δολιοφθορά, που να πάρει και να σηκώσει…»
«Κι εµένα.»
Η Ερία στράφηκε, απότοµα, πλάι της, για ν’αντικρίσει τη
δαιµονογυναίκα που ονοµαζόταν Σιλιµάνθρα. ∆εν την είχε ακούσει
καθόλου να πλησιάζει. Βέβαια, ίσως να έφταιγε ο σαµατάς που
επικρατούσε τριγύρω.
«Τι θέλεις εδώ;» απαίτησε, στενεύοντας τα µάτια της. Οι
καταραµένοι πρέσβεις του Σφετεριστή είχαν το θράσος να τους
πλησιάζουν και να τους µιλάνε φιλικά! Τα Πνεύµατα
ν’ανεµοσκορπίσουν τις ψυχές τους! Τι νοµίζουν ότι είµαστε; Σαν κι
αυτούς;
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«∆ύσκολο τούτο το πράγµα να µην τραβήξει την προσοχή σου,
σωστά;» Η Σιλιµάνθρα έδειξε, µε το σαγόνι, τη φωτιά που τύλιγε την
αποθήκη.
«Συµφωνώ απολύτως,» είπε ο Ηβάντγκορ, πλησιάζοντας. Αυτού τα
βήµατα ακούγονταν επάνω στο πλακόστρωτο, παρατήρησε η Ερία·
εποµένως, δεν έφταιγαν οι φλόγες, που δεν άκουσα την άλλη…
Ατένισε το πρόσωπο του αποκρουστικού δαιµονανθρώπου. Τι
σατανικά πορφυρά µάτια ήταν τούτα που είχε, ο τρισκατάρατος!
Νόµιζες ότι θα σου έτρωγαν την ψυχή.
«Αν κάποιος άρχισε αυτή τη φωτιά, σίγουρα ήταν δικό σας
άνθρωπος!» τους κατηγόρησε η Ερία.
«Άνθρωπος;» έκανε ο Ηβάντγκορ, στραβώνοντας τα χείλη του και
φανερώνοντας κοφτερά δόντια. «Μάλλον, κάπου λαθεύεις,
∆ιοικήτρια Ερία…»
«Θα το µάθουµε αυτό πολύ σύντοµα, ε;» αποκρίθηκε εκείνη,
αγριοκοιτάζοντας τον Πνευµατοχτυπηµένο δαιµονάνθρωπο. Ακούς
εκεί ο διαβολεµένος να κοροϊδεύει τη λέξη «άνθρωπος». Τα
Πνεύµατα να τους πάρουν! Ο Βασιληάς έπρεπε να τους είχε σκοτώσει
και τους τρεις, όταν ήρθαν.
Η Ερία είδε άλλη µια οµάδα µε κουβάδες να πλησιάζει, τρέχοντας,
και, ύστερα, αντίκρισε την Πριγκίπισσα Έρµελ και τη ∆ιοικήτρια
Μπόρνεφ να έρχονται.
«Υψηλοτάτη,» είπε. «∆ε χρειάζεται να είστε εδώ. Θα ήταν πιο
ασφαλές για σας να πάτε στο παλάτι.»
«Ευχαριστώ για τη συµβουλή, ∆ιοικήτρια Ερία, αλλά θα
προτιµούσα να δω από µόνη µου τι συµβαίνει σε τούτο το µέρος,»
αποκρίθηκε η Έρµελ.
Η Μπόρνεφ σταύρωσε τα χέρια µπροστά της, ξεφυσώντας. Το
βλέµµα της στράφηκε στη φλεγόµενη αποθήκη, όπου, τώρα, οι
στρατιώτες είχαν τη φωτιά υπό έλεγχο. «Ποιος ευθύνεται για τούτη
την κατάσταση, Ερία;» ρώτησε.
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Εκείνη –ακόµα λιγάκι πικαρισµένη µε την αφ’υψηλού απάντηση
της κακοµαθηµένης Πριγκίπισσας– ανασήκωσε τους ώµους,
λέγοντας: «Πού να ξέρω εγώ;»
«Πιθανώς να οφείλεται σε κάποιο λάθος,» υπέθεσε ο Ηβάντγκορ.
«Ή σε δική σας επιτηδευµένη ενέργεια, δαιµονάνθρωπε,» τόνισε η
Μπόρνεφ.
«Όλοι οι άνθρωποι τα ίδια µυαλά έχετε!» µούγκρισε ο πρέσβης.
«Θα µας έστελνε εδώ ο Εκλεκτός, εάν ήθελε να προβεί σε τέτοιες
ενέργειες εναντίον σας;»
«Ποιος εµπιστεύεται το Σφετεριστή…;» είπε η Ερία.
Ο Ηβάντγκορ κούνησε το κεφάλι, σε αγανάκτηση, ενώ η
Σιλιµάνθρα παρακολουθούσε µε προσοχή τις φλόγες που πέθαιναν.
Ήταν βέβαιη πως επρόκειτο για λάθος των ανθρώπων. Ο σύντροφός
της είχε δίκιο σ’ετούτη την περίπτωση. Ο Εκλεκτός –που οι
άνθρωποι αποκαλούν Σφετεριστή– δε θα τους έστελνε εδώ, ως
πρέσβεις, αν ήθελε να προβεί σε δολιοφθορές.
Βέβαια, σκέφτηκε η Σιλιµάνθρα, ούτε γιατί έστειλε εµένα σε τούτη
την διπλωµατική αποστολή έχω καταλάβει. Άλλωστε, είµαι δολοφόνος
της Μαύρης Αυγής, όχι διπλωµάτισσα, µα τους Αρχαίους. Εποµένως,
λες και τώρα να έχει κάποιους… άλλους σκοπούς, και άλλα σχέδια,
που εµείς δεν µπορούµε να κατανοήσουµε; Για να τον επέλεξε ο
Ύψιστος Άρχων, σίγουρα, δεν είναι καθόλου συνηθισµένος άνθρωπος.
Αν είναι άνθρωπος κιόλας· γιατί δε συµπεριφέρεται σαν τους
κοινότοπους, ηλίθιους ανθρώπους που βλέπουµε εδώ. Ο νους της
Μαγκραθµέλιας είχε, ξαφνικά, γεµίσει µε αµφιβολίες και
ερωτηµατικά.
Όλοι τους περίµεναν οι στρατιώτες να σβήσουν τη φωτιά, και, όταν
αυτό πραγµατοποιήθηκε, πλησίασαν την κατεστραµµένη αποθήκη,
µπροστά από την οποία βρίσκονταν συγκεντρωµένοι αρκετοί άντρες
και γυναίκες µε άδειους κουβάδες στα χέρια, καθώς επίσης και ένας
τύπος που χτυπιόταν και ολοφυρόταν.
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«Τι τρέχει, άνθρωπέ µου;» τον ρώτησε η Ερία, πιάνοντας τον ώµο
του.
«Τι να τρέχει, ρε κοπελιά;» αποκρίθηκε, έξω φρενών, εκείνος. «Η
αποθήκη µου κάηκε, δε βλέπεις; Τα εµπορεύµατά µου όλα ήταν
µέσα! Καταστράφηκα!»
«Από πού είσαι, φίλε;» του είπε η Μπόρνεφ, παρατηρώντας πως
δεν πρέπει να ήταν Σαραολνιανός, από την εµφάνισή του. «Από πού
έρχεσαι;»
«Ωκεάνιος είµαι…» απάντησε εκείνος, βγάζοντας ένα µαντίλι από
τον κόρφο του, για να σκουπίσει τα δάκρυά του. Ήταν ένας
κοντόχοντρος άντρας µε κοντά, µαύρα, σγουρά µαλλιά, τα οποία
έµοιαζε να είχε να λούσει για κάποιο καιρό. Φορούσε φαρδύ, µαύρο
παντελόνι, σανδάλια, λευκό πουκάµισο (που φούσκωνε
αξιοσηµείωτα στην κοιλιά), και πορφυρό σακάκι µε χρυσά κουµπιά.
«Ανάθεµα την ώρα και τη στιγµή που ήρθα σε τούτα τα καταραµένα
µέρη!… Και µου τόλεγαν, γαµώ τα Πνεύµατα! ‘Ρε, µην πηγαίνεις σε
χώρες εµπόλεµες.’ Μου τόλεγαν, µα δεν τους άκουγα, ο
παναθεµατισµένος σαλτιµπάγκος! Είµαι γελοίος τύπος, ρε κοπελιά!
Και δες, τώρα, τι έγινε;» Σκούπισε, πάλι, τα δάκρυά του µε το
µαντίλι.
«Μη στενοχωριέσαι,» του είπε η Έρµελ. «Θα µιλήσω στον πατέρα
µου για σένα, και ίσως κάτι να γίνει, για να βοηθηθείς. Ποιο είναι
τ’όνοµά σου;»
«Υναβάρ ο Ξυλέµπορος, µε ξέρουν, κοπελιά,» απάντησε ο άντρας.
«Αλλά ποιος είν’ο πατέρας σου που µπορεί να µε βοηθήσει;»
«Ο Βασιληάς Βένγκριλ,» εξήγησε η Έρµελ.
«Ο Βασιληάς Βένγκριλ;» έκανε ο Υναβάρ. «Ναι, κοπέλ– εεε,
Υψηλοτάτη, µιλήστε του για εµένα. Σας εκλιπαρώ! Πέφτω στα πόδια
σας!» Γονάτισε.
«Εντάξει, δε χρειάζονται τούτα,» είπε η Έρµελ, δαγκώνοντας το
κάτω της χείλος. «Σήκω πάνω, σε παρακαλώ.» Τι έκανα, τώρα;
σκέφτηκε, αγανακτισµένα.
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Ενώ οι «ηλίθιοι άνθρωποι» κουβέντιαζαν αναµεταξύ τους, για
άσχετα πράγµατα, ο Ηβάντγκορ στράφηκε στη Σιλιµάνθρα, για να
της µιλήσει. Όµως ανακάλυψε ότι η δαιµόνισσα δεν ήταν δίπλα του.
Πού πήγε, η ανθρωπόµορφη;
Τότε, είδε ένα χέρι να του κάνει νόηµα από το εσωτερικό της
αποθήκης. Αυτή είναι! Πλησίασε, περνώντας από το καµένο
κατώφλι, ενώ τα ψηµένα ξύλα έτριζαν κάτω απ’τις µπότες του.
«Έλα δω!» του είπε η Σιλιµάνθρα, η οποία στεκόταν µπροστά από
έναν τοίχο, παρατηρώντας τον.
Τι βλέπει εκεί; αναρωτήθηκε ο Ηβάντγκορ, πηγαίνοντας κοντά της,
για να κοιτάξει κι εκείνος.
«∆ιακρίνεις τι είναι τούτο;» τον ρώτησε η φόνισσα της Μαύρης
Αυγής.
Εκείνος συνοφρυώθηκε. «Μα τους Αρχαίους…» µουρµούρισε
κάτω απ’την ανάσα του. «Μοιάζει µε το Μάτι.»
«∆ε µοιάζει µε το Μάτι· είναι το Μάτι,» τόνισε η Σιλιµάνθρα. «Το
Μάτι του Εκλεκτού. Θα µπλέξουµε άσχηµα, Ηβάντγκορ, πολύ
άσχηµα…» Και σκέφτηκε: Το ήξερα! Το ήξερα ότι παίζει µε όλους
µας ο Εκλεκτός. Αισθάνθηκε ένα ρίγος να διαπερνά τη ραχοκοκαλιά
της. Μακάρι να µπορούσα να καταλάβω τι συµβαίνει. Γιατί µ’έστειλαν
εδώ;
Οι δύο Μαγκραθµέλιοι στράφηκαν πίσω τους, καθώς άκουσαν τους
ανθρώπους να µπαίνουν.
«Τι βλέπετε εκεί;» ρώτησε η Ερία.
«Ένα… σύµβολο,» αποκρίθηκε ο Ηβάντγκορ, καταλαβαίνοντας
πως δεν υπήρχε λόγος να το κρύψουν· αργά ή γρήγορα, ακόµα και οι
άνθρωποι θα το παρατηρούσαν. «Χαραγµένο στον τοίχο.»
Η Ερία πλησίασε· το ίδιο και η Έρµελ και η Μπόρνεφ.
«Το Μάτι!» έκανε η τελευταία, στρεφόµενη να κοιτάξει την Ερία,
µ’ένα τίναγµα των πορφυρών της µαλλιών.
Εκείνη ένευσε, εξακολουθώντας να παρατηρεί τον τοίχο. «Ναι,
είναι το Μάτι του Σφετεριστή.» Και, ύστερα, τα δικά της µάτια
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στράφηκαν στους δύο Μαγκραθµέλιους πρέσβεις, γεµάτα µε
χιλιάδες κατηγορίες.
«Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, ∆ιοικήτρια Ερία,» είπε ο Ηβάντγκορ, «εµείς
δεν έχουµε καµία σχέση µ’αυτό.»
«Ψεύδεσαι, δαιµονάνθρωπε,» γρύλισε η µελαχρινή πολεµίστρια,
ξεθηκαρώνοντας το σπαθί της.
Η Μπόρνεφ τής έπιασε τον ώµο, ψιθυρίζοντάς της, έντονα: «Όχι!»
Η Έρµελ έµοιαζε αναποφάσιστη σχετικά µε το αν έπρεπε κι εκείνη
να τραβήξει το ξίφος που κρεµόταν από τη ζώνη της.
«Θηκάρωσε, πάλι, το όπλο σου, ∆ιοικήτρια Ερία,» είπε ο
Ηβάντγκορ, διαπερνώντας τη µε το πορφυρό του βλέµµα. «Είµαστε
εδώ ως πρέσβεις, όχι ως ξιφοµάχοι.»
Όµως η Σιλιµάνθρα, δίπλα του, είχε πάρει πολεµική στάση, έτοιµη
να τιναχτεί και να χτυπήσει την Ερία, αν χρειαζόταν. Όπλο δεν είχε
τραβήξει, µα δεν υπήρχε λόγος· τα όπλα της ήταν κρυµµένα µέσα
στα ρούχα της, και τα χέρια και τα πόδια της µπορούσαν να
χαρίσουν εξίσου θανατηφόρα χτυπήµατα.
Η Μπόρνεφ παρατήρησε ότι η Μαγκραθµέλια φαινόταν στα
πρόθυρα της επίθεσης, και απόρησε µ’αυτή της τη συµπεριφορά.
Πρέσβεις; σκέφτηκε, αναλογιζόµενη τα λόγια του Ηβάντγκορ. Τούτη
δε µου µοιάζει µε πρέσβειρα…
«Ερία, θηκάρωσε το σπαθί σου,» επέµεινε. «Θα τη λύσουµε αλλιώς
αυτή τη διαφορά. Ούτως ή άλλως, οι ‘φίλοι’ µας δε φεύγουν. Και θα
καλέσουµε και το Βασιληά.
»Έρµελ;»
«Ναι,» αποκρίθηκε η Πριγκίπισσα. «Πηγαίνω να τον ειδοποιήσω.»
Η Ερία πέρασε το ξίφος της στο θηκάρι. Στα µάτια της, όµως, οι
κατηγορίες εναντίον των Μαγκραθµέλιων εξακολουθούσαν να
υφίστανται.
Η Έρµελ έκανε να βγει από την αποθήκη. Όµως αντίκρισε τον
Υναβάρ τον Ξυλέµπορο και τους στρατιώτες, που περίµεναν απέξω,
να παραµερίζουν, για να περάσουν ο Βασιληάς Βένγκριλ, ο ∆ούκας
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Φερχ, και οι Μαγκραθµέλιοι πρέσβεις Αντερσάγκθορ και
Νοτµέλγκθορ, µε τη συνοδεία πάνοπλων µαχητών.
«Πατέρα,» είπε η Πριγκίπισσα. «Έλα· πρέπει να δεις κάτι.»
Ο Βένγκριλ ζύγωσε, ρίχνοντας µια µατιά στην κόρη του και µια
µατιά στο εσωτερικό της καµένης αποθήκης. «Τι είναι;»
«Μεγαλειότατε,» είπε η Μπόρνεφ, µόλις τον αντίκρισε, κλίνοντας
το κεφάλι. Η Ερία έκλινε, επίσης, το κεφάλι, προσφωνώντας τον
ανάλογα· αλλά η Σιλιµάνθρα και ο Ηβάντγκορ δε µίλησαν καθόλου,
ούτε έκαναν κάποια κίνηση.
«Υπάρχει ένα σηµάδι εδώ.» Η Έρµελ πλησίασε τον τοίχο και
έδειξε.
Ο Βένγκριλ παρατήρησε πόσο πρόθυµη ήταν η κόρη του να
βοηθήσει, να κάνει κάτι για το Σαραόλν. Γενικά το είχε προσέξει
τούτο, τον τελευταίο καιρό. Κάποια µέρα, θα γίνει καλή και γενναία
Βασίλισσα, σκέφτηκε. Αλλά, ύστερα, έστρεψε την προσοχή του στο
χάραγµα που του έδειχνε.
Το Μάτι του Σαραόλν! Το έµβληµα του Πόνκιµ.
Το βλέµµα του στράφηκε στη Σιλιµάνθρα και τον Ηβάντγκορ.
«Όχι, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο δεύτερος στην ερώτηση που
δεν είχε ακόµα κάνει ο Βένγκριλ, «δεν ευθυνόµαστε εµείς για
τούτο.»
«Μα, φέρει το σύµβολο του… Εκλεκτού σας!» είπε ο Φερχ,
πλησιάζοντας το χάραγµα, για να το κοιτάξει καλύτερα.
«Ο Εκλεκτός δεν επιθυµεί καµία εχθροπραξία–» άρχισε ο
Νοτµέλγκθορ.
«Εµένα µου λες!» τον διέκοψε η Ερία.
«Φωνάξτε µέσα τον έµπορο Υναβάρ,» είπε η Μπόρνεφ στους
στρατιώτες.
Σύντοµα, ο ξυλέµπορος βρισκόταν εµπρός τους, ενώ εκατέρωθέν
του στέκονταν δύο Σαραολνιανοί πολεµιστές.
«Βρισκόταν τούτο το σηµάδι χαραγµένο στην αποθήκη σου από
παλιά;» τον ρώτησε η Μπόρνεφ, δείχνοντας το Μάτι.
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Ο Υναβάρ το ατένισε, και τα µάτια του γούρλωσαν. «Φυσικά και
όχι!»
«Εποµένως,» κατέληξε η Ερία, «το χάραξαν εκείνοι που έκαναν
την καταστροφή, για να µας γνωστοποιήσουν ποιοι ήταν.» Κοίταξε
τη Σιλιµάνθρα και τον Ηβάντγκορ.
«Πρέπει να ήταν πολύ ηλίθιοι, τότε,» σφύριξε η πρώτη, «από τη
στιγµή που έχουν στείλει πρέσβεις σ’εσάς.»
«Η Σιλιµάνθρα έχει δίκιο,» είπε ο Αντερσάγκθορ, µ’ένα
πανικόβλητο τόνο στη φωνή του. «Τούτο δε µπορεί νάναι δουλειά
του Εκλεκτού! Ο Βασιληάς Πόνκιµ επιθυµεί ειρήνη, και µόνο.»
«Μιλάµε για τον ίδιο Σφετεριστή;» γρύλισε η Ερία,
αγριοκοιτάζοντας τον πρέσβη, ενώ το χέρι της βρισκόταν, πάλι,
κοντά στη λαβή του σπαθιού της.
«Βασιληά Βένγκριλ,» είπε ο Νοτµέλγκθορ, καθαρίζοντας το λαιµό
του, «οφείλω να οµολογήσω ότι τούτο το γεγονός µ’έχει
παραξενέψει ιδιαιτέρως…»
«Ναι, κι εµένα,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, στρεφόµενος στο µέρος
του. «Μήπως έχεις κι εσύ κάποια εξήγηση για το τι συνέβη.»
«Για την ακρίβεια, έχω,» είπε ο Μαγκραθµέλιος, γεµίζοντας το
τσιµπούκι του µε καπνό. «∆εδοµένης της φιλειρηνικής διάθεσης του
Βασιληά Πόνκιµ, τον τελευταίο καιρό, πρέπει να πω ότι τούτη η
ενέργεια έγινε, φυσικά, από εκείνους που επιθυµούν τον πόλεµο ή,
τουλάχιστον, την ανατροπή µιας πιθανής ειρηνικής συµβίωσης. Και
τονίζω πως δεν προδικάζω ότι ήταν δικοί σας άνθρωποι.»
Αυτή η τελευταία πρόταση του Νοτµέλγκθορ τούς ταρακούνησε
όλους, γιατί ήταν δίκοπο µαχαίρι. Μπορεί ο πρέσβης να έλεγε, στην
πραγµατικότητα: Ορίστε, λοιπόν, Σαραολνιανοί διέπραξαν τούτο το
έγκληµα, για να διαλυθεί η ειρήνη και να επικρατήσει ο πόλεµος.
Αλλά µπορεί, επίσης, και να έλεγε: Κανείς από τους δυο µας δεν
ευθύνεται για τον εµπρησµό. Κάποια άλλη δύναµη είναι κρυµµένη
πίσω από τούτο.
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«Νοµίζεις, δαιµονάνθρωπε, ότι θα βάζαµε φωτιά στην ίδια µας την
πόλη, απλά και µόνο για να έχουµε αφορµή να επιτεθούµε στον
Αφέντη σου;» φώναξε ο Φερχ, µοιάζοντας θυµωµένος. Τα λόγια του
Μαγκραθµέλιου τον είχαν φλογίσει. Πώς µπορούσε, ο
Πνευµατοχτυπηµένος, έστω και να υπονοεί ότι ίσως να ήταν
Σαραολνιανοί εκείνοι που ευθύνονταν για τον εµπρησµό; «∆ε
χρειαζόµαστε αφορµή, για να επιτεθούµε. Ο Πόνκιµ µάς έχει δώσει
ήδη ουκ ολίγες αφορµές!»
«Όντως!» είπε η Ερία. «∆εν είναι δυνατόν αυτό να το έπραξαν
Σαραολνιανοί!»
«Τότε, ποιος το έπραξε, ∆ιοικήτρια Ερία;» έθεσε το ερώτηµα ο
Νοτµέλγκθορ. «Ο Εκλεκτός, σίγουρα, δεν φέρει την ευθύνη, εφόσον
έστειλε εµάς ως πρέσβεις του εδώ. Επιπλέον: αν ήθελε να
πυρπολήσει µια αποθήκη –για ποιο λόγο δεν ξέρω κι εγώ!–,
πιστεύετε ότι θα έβαζε τους υπηκόους του να χαράξουν το Μάτι
στον τοίχο; Θα πρόσταζε κάτι τέτοιο, από τη στιγµή που εµείς
βρισκόµαστε µαζί σας;»
«∆εν µπορώ να πω ότι δεν έχουν καµία λογική τα όσα
υποστηρίζεις, Νοτµέλγκθορ,» παραδέχτηκε ο Βένγκριλ, σκεπτικός.
Ο απόστρατος Μαγκραθµέλιος είχε γεννήσει κάποιο σεβασµό εντός
του, από τότε που του µίλησε για το τραύµα του, καθώς και στις
συναντήσεις που είχαν επακολουθήσει ύστερα από εκείνη την
πρώτη, στη βασιλική αίθουσα, κατά την οποία ο µονάρχης είχε
εξοργιστεί. Μάλιστα, ορισµένες φορές, είχε πιστέψει ότι ο
δαιµονάνθρωπος µπορεί, τελικά, να είχε αγνές –ως ένα βαθµό,
τουλάχιστον– προθέσεις! Αλλά, ακόµα και να µην είχε, ήταν, το
δίχως άλλο, ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο. «Ωστόσο, αν δεν το κάναµε
εµείς, αν δεν το κάνατε εσείς, τότε ποιος;»
«Αυτό είναι που µ’έχει προβληµατίσει, Βασιληά Βένγκριλ.» Ο
Νοτµέλγκθορ άναψε την πίπα του, µε µια από τις τεχνολογικές
συσκευές των Μαγκραθµέλιων, η οποία έµοιαζε µε τσακµάκι. «Κι
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αυτό είναι που µε τροµάζει, επίσης.» Έβγαλε το τσιµπούκι από το
στόµα του, φυσώντας καπνό.
«Όλα τούτα είναι αέρας, για να µας µπερδέψετε,» τον κατηγόρησε
η Ερία. Και προς τον Βένγκριλ: «Βασιληά µου, µην ακούτε αυτό τον
δαιµονάνθρωπο!»
Εκείνος, όµως, έµοιαζε συλλογισµένος.
«∆εν µπορούµε να υποψιαζόµαστε µια τρίτη παράταξη,» είπε ο
Φερχ, «γιατί δεν υπάρχει τρίτη παράταξη.»
«Πώς το γνωρίζετε, ∆ούκα µου;» ρώτησε ο Νοτµέλγκθορ. «Εγώ,
προσωπικά, αυτό πιστεύω: ότι υπάρχει µια τρίτη παράταξη που θέλει
πάση θυσία να συνεχιστεί ο πόλεµος στο Σαραόλν.»
«Και ποια παράταξη θα µπορούσε να ήταν αυτή;» απαίτησε ο
Φερχ.
«Ποιος έχει να κερδίσει από τη συνέχιση του πολέµου;»
αντερώτησε ο πρέσβης.
«Το ξέρεις ότι εµείς έχουµε να κερδίσουµε από τη συνέχιση του
πολέµου, Μαγκραθµέλιε!» είπε ο Φερχ.
«Κι όµως, λαθεύετε, ∆ούκα µου. Νοµίζετε ότι έχετε κάτι να
κερδίσετε.» Ο Νοτµέλγκθορ έβγαλε, πάλι, το τσιµπούκι απ’το στόµα
του, φυσώντας καπνό.
«∆αιµονάνθρωπε, τα λόγια σου δε θα αλλάξουν τίποτα,» δήλωσε ο
Φερχ. «Το Σαραόλν θα γίνει, ξανά, δικό µας. Το Σαραόλν ανήκει
στους Σαραολνιανούς!»
«Όµως, τέλος πάντων, αυτό το ζήτηµα δε θα το λύσουµε τώρα,»
παρενέβη ο Βένγκριλ, προσπαθώντας να ηρεµήσει τα πνεύµατα.
«Εκείνο που µας απασχολεί είναι ποιος έκανε τούτο τον εµπρησµό.
Έχεις, λοιπόν, κάποια υποψία, Νοτµέλγκθορ;»
«Η αλήθεια είναι πως όχι,» παραδέχτηκε ο πρέσβης· «όµως
σκοπεύω να µάθω.»
«Το ίδιο κι εµείς,» τον διαβεβαίωσε ο Βένγκριλ. «Λοιπόν. Ερία,
Μπόρνεφ: πάρτε όσους ανθρώπους νοµίζετε ότι θα σας χρειαστούν
και ψάξτε τα σηµεία γύρω από την αποθήκη, καθώς και όλες τις
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αποβάθρες. Από πάνω ως κάτω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Κατώγια,
ανώγια, τα πάντα!»
«Μάλιστα, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκαν οι δύο διοικήτριες, η µία
µετά την άλλη.
«Πηγαίνετε, λοιπόν.»
Η Ερία και η Μπόρνεφ έφυγαν.
«Και τι κάνουµε εµείς, τώρα;» ρώτησε ο Φερχ.
«Επιστρέφουµε στο παλάτι,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Και εσύ,
Έρµελ,» τόνισε, κοιτάζοντας έντονα την κόρη του.
*
«Τι πιστεύετε για τούτο που συνέβη;» ρώτησε ο Νοτµέλγκθορ τούς
συντρόφους του, όταν βρίσκονταν στο δωµάτιό τους, καθισµένοι
γύρω από το τραπέζι.
«Αποκλείεται ο Εκλεκτός να πρόσταξε το κάψιµο αυτής της
αποθήκης,» είπε ο Αντερσάγκθορ. Μα, στην πραγµατικότητα, δεν
ήταν σίγουρος· απλά, αρνείτο να πιστέψει κάτι τέτοιο, γιατί, αν
αλήθευε, τότε τι θα γινόταν; Και πάνω απ’όλα: Γιατί να µας στείλει
εδώ; Για να πεθάνουµε; Οι καταραµένοι άνθρωποι θα µας
σκοτώσουν, έτσι και ξεδιαλύνουν το µυστήριο.
Η Σιλιµάνθρα εξέφρασε το µεγαλύτερό του φόβο: «Ποιος µπορεί
να κατανοήσει το νου του Εκλεκτού; Μην ξεχνάτε πως ό,τι γνωρίζει
του το δίδαξε ο Ύψιστος Άρχων.»
«Και γι’αυτό το λόγο, εποµένως, δεν µπορώ να πιστέψω ότι είναι
τόσο ηλίθιος, ώστε να πράξει κάτι τέτοιο!» είπε ο Νοτµέλγκθορ,
ρουφώντας καπνό απ’την πίπα του. «Ας µη γελιόµαστε, ο Εκλεκτός
επιθυµεί ειρήνη.»
«Ή, τουλάχιστον, αυτό θέλει να µας κάνει όλους να πιστέψουµε,»
τόνισε η Σιλιµάνθρα, στενεύοντας τα µάτια της. «Ίσως τα
πραγµατικά του σχέδια να είναι άλλα.»
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Ο Νοτµέλγκθορ κούνησε το κεφάλι. «Όχι, όχι, δε συµβαίνει κάτι
τέτοιο…»
«Φυσικά και δε συµβαίνει κάτι τέτοιο!» πετάχτηκε ο
Αντερσάγκθορ. «Ο Εκλεκτός δε θα µας έστελνε εδώ µόνο και µόνο
για να πεθάνουµε!»
Η Σιλιµάνθρα τον κάρφωσε µε το βλέµµα της: ένα βλέµµα που τον
πάγωσε. «Φοβάσαι,» τον κατηγόρησε.
«Όχι,» αντιγύρισε εκείνος. «∆ε φοβάµαι! ∆ε φοβάµαι, γιατί ξέρω
ότι ο Εκλεκτός δε θα µας έκανε κάτι τέτοιο.» Όµως αισθανόταν τα
χέρια του να τρέµουν.
Ο Ηβάντγκορ ήταν σιωπηλός όλη την ώρα, παρατηρώντας τις
αντιδράσεις των συντρόφων του και ακούγοντας τα λόγια τους,
δίχως να προσφέρει τη δική του γνώµη· γιατί η αλήθεια ήταν πως
δεν είχε κάποια γνώµη για να προσφέρει: αισθανόταν µπερδεµένος.
Ωστόσο, τώρα, δε µπόρεσε παρά να µιλήσει:
«Είστε ανόητοι,» είπε. «Μονάχα ο Νοτµέλγκθορ έχει δίκιο: Κάποια
τρίτη παράταξη είναι µπλεγµένη σε τούτο τον πόλεµο.»
«Όχι πόλεµο, φίλε µου,» τον διόρθωσε ο απόστρατος διοικητής.
«Προσπαθούµε να αποφύγουµε τον πόλεµο. Και η ‘τρίτη παράταξη’
τον θέλει. Γιατί, όµως; Τι έχει να κερδίσει;»
«Πρέπει να ερευνήσουµε,» τόνισε ο Ηβάντγκορ. «Πρέπει να
ερευνήσουµε, εξονυχιστικά.» Και, στρεφόµενος στη Σιλιµάνθρα, που
ήταν δαιµόνισσα της Μαύρης Αυγής: «Σωστά;»
Νοµίζει ότι µπορώ να κάνω κάτι παραπάνω απ’αυτούς! σκέφτηκε
εκείνη. Νοµίζει ότι µπορώ να χτυπήσω τα δάχτυλά µου, µα τους
Αρχαίους, και ν’αποκαλύψω τι συµβαίνει, λες κι είµαι καµια
ανθρωπόµορφη µάγισσα! Τα πράγµατα θα ήταν πολύ πιο εύκολα, αν
είχε κάποιο συγκεκριµένο στόχο, για να δολοφονήσει. Αυτή είναι η
δουλειά µου, εξάλλου!
«Μη µε κοιτάς έτσι, Ηβάντγκορ. ∆εν ξέρω τι είναι σωστό και τι
είναι λάθος, εδώ πέρα. Καλύτερα, ρώτα τον παντογνώστη κύριο απο
δώ.» Ατένισε τον Νοτµέλγκθορ.
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«Αν πιστεύεις ότι οι υποθέσεις µου είναι λανθασµένες, Σιγηλό
Μαχαίρι, είσαι ασφαλώς ελεύθερη να εκφράσεις την άποψή σου,»
αντιγύρισε εκείνος. ∆εν του άρεσε καθόλου ο ειρωνικός της τόνος,
αλλά δεν ήταν κι από τους δαίµονες που προσβάλλονταν µε το
παραµικρό.
«Όπως είπα, δεν ξέρω τι είναι σωστό και τι λάθος. Κοντολογίς,
είµαι µπερδεµένη. Ωστόσο, είµαι πρόθυµη να βοηθήσω, όσο µπορώ,
για να αποκαλύψουµε τι κρύβεται, πραγµατικά, πίσω από εκείνο το
χάραγµα στην αποθήκη.»
«Έχεις κάτι κατά νου, Σιγηλό Μαχαίρι;» Ο Νοτµέλγκθορ φύσηξε
καπνό απ’τα ρουθούνια.
«Ας περιµένουµε να δούµε τι θα βρουν οι άνθρωποι, πρώτα.
Μπορεί να είναι άνθρωποι, µα είναι πολλοί, κι απ’ό,τι κατάλαβα,
σκοπεύουν να ψάξουν τα πάντα µε ιδιαίτερη φροντίδα.»
Ο Νοτµέλγκθορ κατένευσε. «Ναι, κι εγώ αυτό πιστεύω.
»Ωστόσο,» πρόσθεσε, «έχει περάσει από το µυαλό µου και κάτι
άλλο, το οποίο ανέφερα µονάχα πλαγίως µπροστά στο Βασιληά
Βένγκριλ και τους υπόλοιπους, γιατί, αναµφίβολα, θα µε
λιθοβολούσαν έτσι κι έκανα διαφορετικά…»
«Νοµίζεις ότι µπορεί να είναι άνθρωποι αυτοί που έκαψαν την
αποθήκη,» είπε ο Αντερσάγκθορ.
«Ναι,» κατένευσε ο Νοτµέλγκθορ. «Άνθρωποι τόσο εναντίον της
ειρήνης του Εκλεκτού που δεν τους ενδιαφέρει αν θα κάψουν τη
µισή τους πόλη, αρκεί να γίνει πόλεµος και να επανακτήσουν τα
παλιά τους εδάφη.»
«Αλλά οι στρατιώτες του Βένγκριλ δε θα ψάξουν για ανθρώπους,
φυσικά,» είπε η Σιλιµάνθρα.
«Ακριβώς,» συµφώνησε ο Νοτµέλγκθορ. «Εποµένως, θα έλεγα να
διεξάγουµε τη δική µας, προσωπική έρευνα γι’αυτό το θέµα.»
Η φόνισσα της Μαύρης Αυγής έγνεψε, αργά, καταφατικά· και,
ύστερα απ’αυτήν, ο Αντερσάγκθορ και ο Ηβάντγκορ.
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*
Γύρω από το ξύλινο τραπέζι της αίθουσας του θρόνου είχαν
συγκεντρωθεί όλοι οι Σαραολνιανοί άρχοντες: ο Βασιληάς Βένγκριλ,
ο Αντιβασιλέας Σόλµορχ, η Βαρονέσα Τάθβιλ, η Πριγκίπισσα
Έρµελ, ο ∆ούκας Σάλβινρ και η ∆ούκισσα Λάρκνα, ο γιος τους
Τάνβαρ, η ∆ούκισσα Τουάθα, ο ∆ούκας Φερχ και η ∆ούκισσα
Λορτνέκα, και ο ∆ούκας Γκόρντλαν. Άπαντες είχαν πληροφορηθεί
για το συµβάν στην αποθήκη, και άπαντες ήταν προβληµατισµένοι.
«Το σηµαντικότερο ερώτηµα, τώρα, είναι τι θα κάνουµε µε τους
πρέσβεις,» είπε η ∆ούκισσα Τουάθα. «Θα συνεχίσουµε να τους
έχουµε εδώ;»
«Εγώ λέω να τους σκοτώσουµε!» πρότεινε ο ∆ούκας Γκόρντλαν.
Τα ψυχρά του µάτια γυάλιζαν δολοφονικά. Ποτέ δε θα ξεχνούσε το
θάνατο της µητέρας του στα χέρια του δαιµονόφιλου (και µακαρίτη,
από το σπαθί του ∆ούκα Σάλβινρ) Στρατάρχη Καρνταµάρ· ποτέ δε
θα συγχωρούσε· και πάντα θα αποζητούσε εκδίκηση, θάνατο και
αίµα.
«Ίσως αυτό να µην είναι και τόσο φρόνιµο, Άρχοντά µου,»
γνωµοδότησε ο Σόλµορχ. «Γιατί εκείνο το σύµβολο στον τοίχο…
είναι πολύ φανερό, δεν είναι; Οι Μαγκραθµέλιοι –παρότι όλοι το
γνωρίζετε πόσο τους απεχθάνοµαι– έχουν ένα δίκιο σ’ετούτη την
περίπτωση: Ο Σφετεριστής ποτέ δε θα τους έστελνε εδώ, αν είχε
σκοπό να–»
«Θέλει να µας ρίξει σκόνη στα µάτια!» τον διέκοψε ο Γκόρντλαν,
φωνάζοντας. «Γίνατε τόσο τυφλοί που δεν το βλέπετε;» Σηκώθηκε
από τη θέση του. «Είναι ΝΤΡΟΠΗ, ούτως ή άλλως, που φιλοξενούµε
δαίµονες στα µέρη µας, λες κι είναι παλιοί φίλοι! Εγώ δεν ξέρω
τίποτα για Πνευµατοχτυπηµένες πρεσβείες, αλλά ξέρω ότι στα
σύνορα µαχόµασταν το κρύο και τους δαιµονανθρώπους της
∆ύσης!»
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«Άρχοντά µου, παρακαλώ, καθίστε,» είπε ο Φερχ. «Οι αποφάσεις
µας–»
«∆εν έχω τίποτ’άλλο να πω σ’ετούτο το συµβούλιο!» δήλωσε ο
Γκόρντλαν, εξοργισµένος. «Τα υπόλοιπα µπορείτε να τα πείτε µε
τους Μαγκραθµέλιους συµβουλάτορές σας!» Τους γύρισε την πλάτη
και βάδισε προς την έξοδο της µεγάλης αίθουσας.
«Γκόρντλαν!» φώναξε ο Σάλβινρ, που είχε πολεµήσει µαζί του
στην Πολιορκία της Χάργκοχ. «Γκόρντλαν, γύρνα πίσω!» Όµως
εκείνος δεν τον άκουσε, και έφυγε χωρίς κανένα δισταγµό στο βήµα
του.
Ο Βένγκριλ αναστέναξε, ακουµπώντας την πλάτη του στην
καρέκλα και σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του.
«Τι λέτε εσείς, Βασιληά µου;» ρώτησε η ∆ούκισσα Τουάθα.
«Εγώ λέω ότι πρέπει να πάρουµε πίσω τα εδάφη µας από τους
δαιµονανθρώπους και τον Πόνκιµ. Όµως, µα τα Πνεύµατα, κάτι
παράξενο συµβαίνει µε τον αποψινό εµπρησµό. ∆εν ξέρω ακριβώς
να σας πω γιατί, µα έχω την εντύπωση ότι ο Σφετεριστής δε θα
δρούσε έτσι. Από τότε που κάθισε στο Θρόνο της Μάρβαθ, ναι,
θέλω το κεφάλι του καρφωµένο στην άκρη δόρατος, αλλά, µέχρι
στιγµής, δεν έχει αποδείξει ότι είναι ανέντιµος εχθρός, ή ότι θα
θυσίαζε έτσι τους πρέσβεις που ο ίδιος έστειλε, ή ότι θα χάραζε το
έµβληµά του επάνω σ’έναν τοίχο, σα να ήθελε να µας φωνάξει
‘Ορίστε, εγώ το έκανα!’»
Ο Σάλβινρ, ακούγοντας τα λόγια του αδελφού του, αισθάνθηκε ένα
µειδίαµα να έρχεται στα χείλη του· αλλά προσπάθησε να το
καταπνίξει, γιατί, σίγουρα, τούτη δεν ήταν η ώρα για να χαµογελά
κανείς. Ο Βένγκριλ αρχίζει να γίνεται, πάλι, ο παλιός του εαυτός!
παρατήρησε. Κάτι του δίνει καινούργια δύναµη. Σχεδιάζει,
συλλογίζεται σωστά· σκέφτεται όπως ένας Σαραολνιανός πολεµιστής
πριν από τον πόλεµο. Γνωρίζει τον εχθρό του, γνωρίζει τι πρέπει να
κάνει. Ένιωσε υπερήφανος για το Βασιληά του, όπως παλιά. Ναι,
όλα θα πάνε καλά για το Σαραόλν, τώρα…
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«Έχετε δίκιο, νοµίζω, Μεγαλειότατε,» συµφώνησε η ∆ούκισσα
Λορτνέκα, η σύζυγος του ∆ούκα Φερχ. «Το σχέδιο του Πόνκιµ –
όπως είχα πει και τις προάλλες, εξάλλου– δεν είναι να µας χτυπήσει
µε τέτοιο τρόπο· είναι να δηµιουργήσει µια τόσο ισχυρή ειρήνη, που
θα µας αφοµοιώσει, και θα µας αναγκάσει να ζήσουµε στην
πραγµατικότητα που εκείνος δηµιούργησε.»
Την προηγούµενη φορά που είχε ακούσει τη Λορτνέκα να µιλά
γι’αυτά τα πράγµατα, ο Βένγκριλ είχε διαφωνήσει µαζί της, αν όχι
τελείως, σε µεγάλο βαθµό τουλάχιστον. ∆εν του φαινόταν εφικτό
κάτι τέτοιο. Όµως, τώρα, άρχιζε να πείθεται από τα λόγια της. Η
Αάνθα ίσως, τελικά, να έχει δίκιο, που θεωρεί τούτη τη γυναίκα
ξεχωριστή…
«Πείτε µου, εποµένως, Αρχόντισσά µου,» την παρότρυνε,
στρίβοντας µε το ένα χέρι τα γένια του, «ποιος πιστεύετε ότι
ευθύνεται για τον αποψινό εµπρησµό στην αποθήκη;»
«Κάποιος άλλος, όχι ο Πόνκιµ.»
«Κάτι πιο συγκεκριµένο δεν έχετε στο µυαλό σας;» τη ρώτησε ο
Σόλµορχ, που κι εκείνος είχε αρχίσει να σέβεται ιδιαίτερα τη γνώµη
της. Σε πολλά πράγµατα, µάλιστα, συµφωνούσε µαζί της. Ή τα όσα
έλεγε του φαίνονταν τόσο λογικά, που τον έπειθαν.
«Έχετε σκεφτεί ότι µπορεί να είναι δικοί µας άνθρωποι που το
έκαναν;» είπε εκείνη.
«Λορτνέκα…» αναστέναξε ο Φερχ. «∆εν είναι δυνατόν.»
«Πώς δεν είναι, Άρχοντά µου;» είπε ο Σόλµορχ. «∆είτε µονάχα την
αντίδραση του ∆ούκα Γκόρντλαν. ∆ε νοµίζετε ότι θα υπάρχουν
Σαραολνιανοί που θα αντέδρασαν παρόµοια, όταν άκουσαν για την
άφιξη –και τη φιλοξενία– των Μαγκραθµέλιων πρέσβεων;»
«Ναι, αλλά, σίγουρα, δε θα έβαζαν φωτιά στην Όρφαλχ!» επέµεινε
ο Φερχ. «Η καταστροφή ίσως να εξαπλωνόταν, αν δεν την
προλαβαίναµε εγκαίρως.»
«∆εν είναι όλοι οι άνθρωποι συνετοί, αγαπηµένε µου,» του είπε η
Λορτνέκα.
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Ο Φερχ κούνησε το κεφάλι, µη θέλοντας να πιστέψει τα λόγια τους.
«Ας το δεχτούµε ως µία υπόθεση,» είπε ο Βένγκριλ, που κι εκείνος
δε µπορούσε να πιστέψει ότι οι υπήκοοί του είχαν ριψοκινδυνέψει να
καεί η καινούργια πρωτεύουσα του Σαραόλν, µόνο και µόνο για να
περάσει η άποψή τους. «Εκτός, όµως, από αυτούς, ποιος άλλος είναι
πιθανό να το έκανε; Μαγκραθµέλιοι, ίσως; Μαγκραθµέλιοι οι οποίοι
δε θέλουν τον Πόνκιµ στο Θρόνο της Μάρβαθ;»
Βένγκριλ, επέστρεψες, αδελφέ µου! σκέφτηκε ο Σάλβινρ,
βλεφαρίζοντας, καθώς η ιδέα που άκουσε νόµιζε ότι έκανε ένα
κουδούνι να χτυπήσει µέσα στο µυαλό του.
Ο Σόλµορχ συνοφρυώθηκε. Ναι, είπε στον εαυτό του. Πώς δεν το
είχα σκεφτεί αυτό; Και θυµήθηκε ότι κάπου, σε ένα βιβλίο σχετικά
µε τα πολιτεύµατα, είχε διαβάσει ότι σε όλα τα νεοσύστατα κράτη
υπήρχαν δυνάµεις που αντιµάχονταν το υπάρχον καθεστώς, και,
µέχρι να εξαλειφθούν, δε µπορούσε να γίνει ειρήνη. Φυσικά, τέτοιες
αντίπαλες υποχθόνιες δυνάµεις πάντοτε ήταν πιθανό να
παρουσιαστούν και αργότερα, ειδικά εάν το επίσηµο καθεστώς ήταν
τυραννικό ή µε ιδιαίτερα αυστηρούς νόµους που είχαν ως
αποτέλεσµα την ανελευθερία των πολιτών.
«Βασιληά µου, η υπόθεσή σας θα µπορούσε να είναι
πραγµατικότητα,» είπε η Λορτνέκα. «Ο Σφετεριστής επιθυµεί
ειρήνη· άρα οι αντίπαλοί του πρέπει να επιθυµούν πόλεµο και
αναταραχή.»
«Ποιοι να είναι, όµως, αυτοί οι Μαγκραθµέλιοι αντίπαλοι του
Πόνκιµ;» έθεσε το ερώτηµα η Τουάθα. Και τα µάτια της στένεψαν.
«Ίσως θα µπορούσαµε να συνεργαστούµε µαζί τους, για να τον
καταστρέψουµε.»
«Να συνεργαστούµε µε δαιµονάνθρωπους;» απόρησε ο Φερχ.
«Αυτό, σίγουρα, θα φέρει ακόµα περισσότερες αντιδράσεις απ’ό,τι
ήδη έχουµε µε τους καταραµένους πρέσβεις µέσα στο παλάτι.»
«Επιπλέον,» είπε ο Σόλµορχ, «δε νοµίζω ότι αυτοί οι
Μαγκραθµέλιοι, όποιοι κι αν είναι, θέλουν να συνεργαστούν µαζί
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µας. Γιατί, αν το ήθελαν, θα είχαν έρθει σε επικοινωνία µε µας· δε
θα έβαζαν φωτιά στις πόλεις µας.»
Ο Βένγκριλ κατένευσε. «Ακριβώς, φίλε µου. Το σχέδιό τους δεν
πρέπει να είναι µόνο η εκθρόνιση του Σφετεριστή, µα και η δική µας
καταστροφή.»
«Ο Πόνκιµ έχει θεσπίσει νόµους εναντίον της δουλείας των
ανθρώπων εντός των συνόρων του Σαραόλν,» είπε η Λορτνέκα.
«Τούτο είµαι βέβαιη πως δε θ’αρέσει σε πολλούς
Μαγκραθµέλιους…»
«Κι έτσι, θέλουν να ξεφορτωθούν τον ‘Εκλεκτό’ τους, ώστε να
µπορούν να υποδουλώσουν ολάκερο το Σαραόλν, να το µετατρέψουν
σε µια νέα Μάγκραθµελ,» είπε ο Σόλµορχ.
«Ή,» πρόσθεσε ο Βένγκριλ, «να επεκτείνουν τα σύνορα της
Μάγκραθµελ. Ίσως πιστεύουν πως, επιτέλους, το προαιώνιό τους
όνειρο βρίσκεται στα πρόθυρα της ολοκλήρωσης, αδύναµο όπως
είναι τώρα το Σαραόλν. Κι εκείνο που µε ανησυχεί είναι ότι κρίνω
πως έχουν δίκιο.»
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Κεφάλαιο ∆έκατο
«Έχεις ξαναπαντήσει Σαραολνιανό µηχανορράφο;» ρώτησε ο
ταβερνιάρης. «Είναι χειρότερος από εκείνους που συναντάς στο
Άργκανθικ.»
Ο Αργκανθικιανός γέλασε. Και ήταν το τελευταίο του γέλιο.
—Από τις Ιστορίες των Γειτονικών Βασιλείων,
του Σαραολνιανού Ροµέντιλ Νιβάγκορ

Ο

Χέρκαµ δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ώστε να πάει να
µιλήσει στο Βασιληά· έτσι πήγε ο Μπάχτον στη θέση του,
µαζί µε την Ερία, η οποία, µόλις άκουσε την ιστορία του
φίλου της για το πώς πήγε η αποστολή, ήξερε ότι ο µονάρχης θα
εξοργιζόταν.
Και εξοργίστηκε.
«Να σας πάρουν και να σας σηκώσουν τα Πνεύµατα!…»
µούγκρισε ο Βένγκριλ από το θρόνο του. «Σας είχα επιλέξει για να
µην συµβεί τούτο που µου περιγράψατε! Ερία, δε µου είπες ότι αυτοί
οι άνθρωποι γνωρίζουν πώς ν’αποφεύγουν τους δαιµονανθρώπους;»
«Ναι, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε, δαγκωτά, εκείνη. «Ωστόσο,
λάθη µπορούν πάντα να γίνουν…»
«Και πήγαν να γίνουν τώρα…!» Ο Βένγκριλ κουνούσε το κεφάλι,
δυσανασχετώντας. Το ένα Πνευµατοχτυπηµένο πρόβληµα πάνω
στ’άλλο! σκέφτηκε, καθώς θυµόταν τα χτεσινοβραδινά γεγονότα µε
τον εµπρησµό στην αποθήκη. Όµως πρέπει να διατηρήσω την
ψυχραιµία µου. ∆εν έχει νόηµα να φωνάζω στους υπηκόους µου.
Καλύτερα να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε. Αλλά γιατί κάποιες
φορές αυτό –το να µη φωνάζω– είναι τόσο δύσκολο, πανάθεµά το;
Πήρε µια βαθιά ανάσα, για να συνεφέρει τον εαυτό του και να
βάλει σε µια σειρά τις σκέψεις του. «Έχετε, τουλάχιστον, το χάρτη
µαζί σας;» ρώτησε τον Μπάχτον.
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Εκείνος κατένευσε. «Μάλιστα, Βασιληά µου.» Τράβηξε ένα
τυλιγµένο κοµµάτι χαρτί από τη ζώνη του.
Ο Βένγκριλ κατέβηκε από το θρόνο, πλησιάζοντας το τραπέζι των
συµβούλων, όπου κάθονταν ο Σόλµορχ, η Τάθβιλ, και ο Φερχ.
«Φέρτον εδώ.»
Ο Μπάχτον άπλωσε τον χάρτη επάνω στην ξύλινη επιφάνεια του
τραπεζιού.
Η Ερία κοίταξε τα σηµάδια επάνω του. Τόσες πολλές περιπολίες…
σκέφτηκε. Σίγουρα, ο Σφετεριστής δε θέλει να πάµε στον Πύργο του
Φτερού. Κάτι φοβάται, ίσως;…
«Θα δυσκολευτεί ένας άνθρωπος να περάσει από τους
Μαγκραθµέλιους, Μπάχτον;» ρώτησε ο Βένγκριλ.
«Εκτός κι αν αλλάξουν οι θέσεις τους, Βασιληά µου, δεν το
πιστεύω,» απάντησε εκείνος. «Απλά, θα πρέπει ν’αποφύγει τα µέρη
που έχουµε σηµειώσει –δηλαδή, να περάσει τουλάχιστο µία λεύγα
απόσταση από αυτά, για να µην τον εντοπίσουν οι τεχνολογικοί
ανιχνευτές.»
«Ναι…» µουρµούρισε ο Βένγκριλ, σκεπτικός. Μετά, στράφηκε
στην Ερία. «Έχεις ήδη πάει µία φορά στον Πύργο του Φτερού,» της
είπε· «υποθέτω ότι µπορείς να το επαναλάβεις.»
Γιατί είχα το προαίσθηµα ότι θα το έλεγε αυτό; σκέφτηκε η Ερία,
που δεν ήταν και η καλύτερή της να διασχίζει περιοχές
περιπολούµενες από δαίµονες. «Αν ο Βασιληάς µου το επιθυµεί,»
αποκρίθηκε.
«Γνωρίζεις τους Σοφούς καλύτερα από όλους µας,» είπε ο
Βένγκριλ. «∆ε νοµίζω ότι θα βρούµε κάποιον καταλληλότερο για να
πάει εκεί. Εκτός κι αν έχεις κανέναν υπόψη σου…» Έβλεπε το
δισταγµό στο πρόσωπό της, όµως τι να έκανε; Κάποιον έπρεπε να
στείλει. Και, σίγουρα, δε µπορούσε να στείλει κάποιον από αυτούς
τους µπαγαπόντηδες, τους Εκδικητές, ούτε έναν άσχετο µε τους
Σοφούς· η Ερία νόµιζε ότι ήταν η καλύτερη απόφαση, στην
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προκειµένη περίπτωση. Άλλωστε, είχε κατορθώσει κι άλλα, πιο
δύσκολα πράγµατα.
«Όχι, Βασιληά µου,» του αποκρίθηκε. «Θα πάω εγώ στον Πύργο.
Ελπίζω µόνο να είναι τα πράγµατα όπως τα έχουν σηµειώσει σε
τούτο το χάρτη. Αν είναι έτσι, δεν πιστεύω να έχω πρόβληµα.»
«Εκτός κι αν οι δαιµονάνθρωποι αποφάσισαν ν’αλλάξουν
στρατηγική, έτσι θα τα βρεις,» τη διαβεβαίωσε ο Μπάχτον.
«Ωραία, τότε,» είπε ο Βένγκριλ. «Πότε θα είσαι έτοιµη για
αναχώρηση;»
«Μόλις συγκεντρώσω τα απαραίτητα, Βασιληά µου: δηλαδή,
σήµερα.»
«Καλή τύχη,» της ευχήθηκε, δίνοντάς της το χέρι του.
Η Ερία αντάλλαξε µια χειραψία µαζί του, καταλαβαίνοντας ότι
αυτό δεν το έκανε ο Βασιληάς µε όλους τους στρατιώτες του.
Αποτελούσε τιµή για εκείνη, και σήµαινε ότι την εµπιστευόταν πολύ
περισσότερο από τους υπόλοιπους.
«Ευχαριστώ, Μεγαλειότατε.»
«Μπορείτε να πηγαίνετε,» είπε ο Βένγκριλ σ’αυτήν και τον
Μπάχτον.
Ο Αρχιανιχνευτής της Όρφαλχ κοίταξε τον χάρτη επάνω στο ξύλινο
τραπέζι, ερωτηµατικά.
«Πάρε τον,» τον παρότρυνε ο µονάρχης. «Απλά, µην τον χάσεις.»
«Μην ανησυχείτε, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε εκείνος, τυλίγοντας
το χάρτη και περνώντας τον, πάλι, στη µέση του.
Όταν ο Μπάχτον και η Ερία βγήκαν από την αίθουσα του θρόνου, ο
Βένγκριλ στράφηκε στους συµβούλους του.
«Πώς βλέπετε την κατάσταση;»
«Χειρότερα απ’ό,τι περιµέναµε,» είπε ο Σόλµορχ, «αλλά όχι και
τόσο άσχηµα όσο θα µπορούσε να ήταν.»
Ο Βένγκριλ µειδίασε. «Πράγµατι,» παραδέχτηκε, καθώς καθόταν
στην κορυφή του τραπεζιού. «Ωστόσο, δεν ήθελα να χάσω
ανθρώπους άδικα, φίλε µου…»
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«Το ξέρω,» είπε ο Σόλµορχ. «Όµως είναι φρόνιµο να σκεφτόµαστε
θετικά. Τουλάχιστον, οι περισσότεροι γλίτωσαν ζωντανοί, έτσι;»
Ο Βένγκριλ ένευσε, κάπως θλιµµένα. Γνώριζε πολύ καλά ότι στον
αγώνα του χρειαζόταν κάθε άνθρωπο που µπορούσε να πολεµήσει –
µα τα Πνεύµατα, χρειάζοµαι κάθε άνθρωπο που µπορεί έστω και να
πετάξει µια πέτρα στους Μαγκραθµέλιους!–, όµως δεν τον ωφελούσε
σε τίποτα να στενοχωριέται για όσα είχαν ήδη συµβεί. ∆εν είχε παρά
να τα αποδεχτεί, και να προχωρήσει. Αλλά γιατί κι ετούτο είναι τόσο
δύσκολο, όπως και το να µη θυµώνω;
«Εκείνο που προβληµατίζει εµένα περισσότερο είναι ο
χτεσινοβραδινός εµπρησµός,» συνέχισε ο Σόλµορχ, «γιατί δεν
ξέρουµε µε τι ακριβώς έχουµε να κάνουµε. Όπως όταν
πρωτοαντιµετωπίζαµε τον Πόνκιµ.»
Τούτο ήταν αλήθεια. Η Μπόρνεφ και η Ερία δεν είχαν καταφέρει
να συλλάβουν κανέναν ύποπτο, τη νύχτα· κανέναν που θα µπορούσε
να είχε βάλει τη φωτιά. ∆εν είχαν στοιχεία, ώστε να βοηθηθούν.
Ουσιαστικά, έψαχναν µήπως πετύχουν κανέναν δαιµονάνθρωπο. Αν
εντόπιζαν κάποιον από αυτούς κοντά στην αποθήκη ή στο λιµάνι,
τότε θα ήξεραν ποιον να πάνε στα µπουντρούµια.
Λες, τελικά, να είναι δικοί µας εκείνοι που το έκαναν; αναρωτήθηκε
ο Βένγκριλ. Μπα, αποκλείεται… Απλά –δεν είναι δυνατόν!…
«Βλέπεις, λοιπόν, που κάνεις τη σύνδεση,» είπε ο Φερχ στο
Σόλµορχ. «Τούτες οι τακτικές µοιάζουν µε του Πόνκιµ.»
«Με τις παλιές τακτικές του Πόνκιµ, ∆ούκα µου,» διόρθωσε
εκείνος. «Προτού καθίσει στο Θρόνο της Μάρβαθ.»
«Ναι,» συµφώνησε κι ο Βένγκριλ. «Το συζητήσαµε αυτό χτες το
βράδυ, εξάλλου.»
«Ωστόσο, εξακολουθώ να έχω τις αµφιβολίες µου, Βασιληά µου,»
είπε ο Φερχ.
«Κι εγώ,» δήλωσε η Τάθβιλ. «Απορώ πώς µπορείτε όλοι και
σκέφτεστε έστω ότι ίσως ο Πόνκιµ να διεξάγει έντιµο πόλεµο! Εγώ,
για να σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι ο ∆ούκας Γκόρντλαν έχει
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κάποιο –µεγάλο– δίκιο: η πρεσβεία εδώ είναι για να ρίξει σκόνη στα
µάτια µας.»
«Ποτέ δεν πρόκειται να συµφωνήσουµε επάνω σ’ετούτο το θέµα,»
αναστέναξε ο Σόλµορχ. «Αλλά, Τάθβιλ, δεν υπάρχει λόγος να
εξάπτεις τα πνεύµατα. Όταν είναι ώρα να επιτεθούµε στον Πόνκιµ,
θα επιτεθούµε –δε χρειάζονται αναταραχές νωρίτερα. Εµάς
βλάπτουν περισσότερο από αυτόν.»
«Εγώ δεν είµαι υπέρ των αναταραχών,» δήλωσε η Τάθβιλ. «Όµως,
µα τα Πνεύµατα, πιστεύω ότι οι πρέσβεις πρέπει να πάρουν πόδι από
εδώ. Εντάξει, ας µην τους σκοτώσουµε –αν και θάπρεπε–· ας τους
ξαποστείλουµε στον Αφέντη τους!»
«Αν όλοι συνεχίσετε να φωνάζετε έτσι, Βαρονέσα µου, στο τέλος,
δε θα έχω άλλη επιλογή από το να πράξω όπως προτείνετε,» είπε ο
Βένγκριλ. «∆ε θέλω διχασµό ανάµεσα στους υπηκόους µου –ειδικά
ετούτο τον καιρό.»
*
Ο έµπορος σταµάτησε τη σκεπαστή του άµαξα µπροστά στο ξύλινο
φρούριο, µέρος του οποίου ήταν ενισχυµένο και µε πέτρες. Πίσω
από την άµαξα σταµάτησε ένα κάρο, επάνω στο οποίο βρίσκονταν
δέκα πρόβατα. Ο έµπορος ήταν άνθρωπος, και πλάι του καθόταν µια
ανθρώπινη γυναίκα· αλλά ο οδηγός του κάρου ήταν Μαγκραθµέλιος.
Οι Σαραολνιανοί φύλακες του φρουρίου τούς ατένισαν προσεκτικά,
µη θέλοντας να πιστέψουν στα µάτια τους και υποπτευόµενοι κάποια
παγίδα. Ο άντρας ήταν ένας ψηλός τύπος, µε ξανθά, πλούσια µαλλιά
και µούσι· φορούσε ελαφριά ρούχα, λόγω της ζέστης, ενώ µια κάπα
ήταν διπλωµένη πίσω απ’το κάθισµά του. Η γυναίκα έµοιαζε να
είναι µετρίου αναστήµατος, µε µακριά, καστανόξανθα µαλλιά,
δεµένα αλογοουρά· φορούσε ένα κοντό, καφέ φόρεµα µε τιράντες,
και είχε κι αυτή µια κάπα τυλιγµένη πίσω της. Ο δαιµονάνθρωπος,
που οδηγούσε το κάρο, ήταν ένα πλάσµα µε γαλανοπόρφυρα µάτια
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και µακριά, κοκκινοπράσινα µαλλιά· τα ρούχα του ήταν εξίσου
ελαφριά, όπως και του εµπόρου.
Έξι στρατιώτες βγήκαν από το φρούριο, ανάµεσά τους και ο
διοικητής, ο οποίος φώναξε: «Ποιοι είστε; Και τι ζητάτε εδώ;»
Ο έµπορος κατέβηκε από το κάθισµα της άµαξας, µ’ένα πήδηµα.
«Νοµίζω ότι το επάγγελµά µου είναι προφανές, κύριε. Μπορείτε να
ψάξετε το µεταφορικό µου µέσο, εάν επιθυµείτε. Επίσης, είµαι
πρόθυµος να πληρώσω και όποιον φόρο έχει οριστεί σε τούτες τις
περιοχές.»
Τα γκρίζα µάτια του διοικητή στένεψαν. «Είσαι δαιµονόφιλος.»
∆εν το είπε και µε τον πιο κολακευτικό τρόπο. Ωστόσο, ο έµπορος
δε φάνηκε να προσβλήθηκε.
«Είµαι από το Βόρειο Σαραόλν, κύριε,» αποκρίθηκε. «Όπως θα
µπορείτε να δείτε, δεν ερχόµαστε µε εχθρικές διαθέσεις. Ονοµάζοµαι
Σεγκόβηρ και εµπορεύοµαι ζώα.» Έδειξε τα πρόβατα στο κάρο του
Μαγκραθµέλιου. «Επίσης, µέσα στην άµαξά µου έχω και διάφορα
χρήσιµα εξαρτήµατα, για χασάπηδες και βοσκούς. Ελέγξτε,
παρακαλώ.»
«Εξαφανίσου από µπροστά µας, και µην ξανάρθεις εδώ!» πρόσταξε
ο διοικητής. «∆ε θα βάλουµε στο Βασίλειο ούτε εσένα ούτε το
δαιµονάνθρωπό σου!»
«Απαγορεύεται το εµπόριο σε τούτα τα µέρη;» ρώτησε ο Σεγκόβηρ.
«Νόµιζα ότι είχαν έρθει τρεις πρέσβεις του Βασιληά Πόνκιµ εδώ,
εποµένως υπέθεσα ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όσους θέλουν να
ταξιδέψουν ειρηνικά. Έκανα λάθος, κύριε;»
Ο διοικητής συνοφρυώθηκε, συλλογισµένος. Ακούµπησε το δεξί
του χέρι στη λαβή του σπαθιού που κρεµόταν στη ζώνη του. ∆εν
υπάρχει κάποιος νόµος που να απαγορεύει το εµπόριο, σκέφτηκε.
Ούτε ο Βασιληάς έχει δώσει τέτοια διαταγή. Κι επιπλέον, αφήσαµε
τους πρέσβεις να περάσουν. Αλλά αυτό, βέβαια, ήταν διαφορετικό –
ήταν διπλωµατική αποστολή…
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«Λοιπόν, κύριε;» ρώτησε ο Σεγκόβηρ, παρατηρώντας πως ο
πολεµιστής ήταν αναποφάσιστος. Σταύρωσε τα χέρια του στο
στήθος, περιµένοντας.
«Ψάξτε την άµαξα και το κάρο,» πρόσταξε ο διοικητής τους
στρατιώτες του. «Αν βρείτε όπλα–»
«Ίσως θα έπρεπε να σας προειδοποιήσω γι’αυτό νωρίτερα,» τον
διέκοψε ο έµπορος. «Στην άµαξά µου, θα βρείτε ένα σπαθί, τέσσερα
ξιφίδια, και µια βαλλίστρα µε δέκα βέλη· επίσης, στο κάρο υπάρχει
άλλο ένα σπαθί και δύο ξιφίδια. Είναι όλα για την προστασία µας και
τίποτ’άλλο, σας διαβεβαιώνω.»
«Θα δούµε πόσο… αθώος είσαι, έµπορε,» αποκρίθηκε ο διοικητής.
Και επανέλαβε στους στρατιώτες του, που δίσταζαν: «Ψάξτε!»
Ο Σεγκόβηρ, η γυναίκα, και ο δαιµονάνθρωπος δεν έκαναν καµία
κίνηση, για να εµποδίσουν τους Νότιους Σαραολνιανούς,
περιµένοντάς τους να ολοκληρώσουν την έρευνα της άµαξας και του
κάρου.
Τελικά, µια πολεµίστρια ανέφερε στον αρχηγό του φρουρίου: «∆ε
φαίνεται να µεταφέρουν τίποτα ύποπτο, κύριε διοικητά. Τα όπλα για
τα οποία µας είπαν τα βρήκαµε.»
«Πάρτε τα,» πρόσταξε ο διοικητής.
Η καστανόξανθη γυναίκα έριξε στον Σεγκόβηρ ένα έντονο βλέµµα,
αλλά εκείνος της έκανε νόηµα να ηρεµήσει. Οι στρατιώτες
απάλλαξαν τον έµπορο από τα όπλα του, δίχως κανείς να τους φέρει
αντίρρηση.
«Μπορούµε να περάσουµε, τώρα;»
«Όχι ακόµα, δαιµονόφιλε,» αποκρίθηκε ο διοικητής.
«Τότε, γιατί µας πήρατε τα όπλα;» απαίτησε η γυναίκα.
«Γιατί θα χρειαστεί να περιµένετε εδώ, και δε θέλουµε
ν’ανησυχούµε µήπως ξυπνήσουν… δαιµονικά ένστικτα µέσα σας.»
«Φοβάµαι πως δεν καταλαβαίνω,» είπε ο έµπορος. «Για τι πράγµα
ακριβώς θα περιµένουµε;»
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«∆εν µπορούµε να σας βάλουµε στο Σαραόλν, χωρίς να έχουµε
πρώτα την έγκριση του Βασιληά, ότι θέλει να δεχτεί δαιµονόφιλους
εµπόρους στο Βασίλειό του.»
«Μάλιστα,» αποκρίθηκε ο Σεγκόβηρ, υποµονετικά. Άλλωστε,
τούτη η συµπεριφορά ήταν κάτι που περίµενε· και, µάλιστα, πίστευε
πως ίσως να συνέβαιναν και πολύ χειρότερα… «Θα περιµένουµε,
µέχρι να επικοινωνήσετε µε το Βασιληά σας. ∆εν υπάρχει
πρόβληµα.»
Ο διοικητής στράφηκε σ’ένα στρατιώτη. «Φένριλ, πάρ’ έν’ άλογο
και πήγαινε στην πρωτεύουσα, ολοταχώς.»
«Μάλιστα, κύριε διοικητά,» αποκρίθηκε εκείνος. Χαιρέτησε
στρατιωτικά και έφυγε.
Σε λίγο, τον είδαν να ξεµακραίνει, προς τα νότια, καβαλικεύοντας
ένα µαύρο άτι.
*
Ο κοντόχοντρος άντρας έκανε βαθιά υπόκλιση µπροστά στο θρόνο
του Βένγκριλ.
«Χαιρετώ τη Μεγαλειότητά σας!»
«Είστε ο έµπορος Υναβάρ;»
«Μάλιστα, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε ο άντρας, καθώς
ορθωνόταν, πάλι, και έβαζε το µικρό καπέλο στο κεφάλι µου. «Για
την ακρίβεια, ξυλέµπορος. Όχι, ασφαλώς, πως προσπαθώ να
διορθώσω τη Μεγαλειότητά σας. Χε…» Γέλασε νευρικά.
«Πώς θα µπορούσα να σας εξυπηρετήσω, κύριε Υναβάρ;» ρώτησε
ο Βένγκριλ.
«Βασιληά µου,» είπε ο έµπορος, «η αποθήκη η οποία κάηκε χτες το
βράδυ… ήταν δική µου. Για να σας υπενθυµίσω κιόλας, µε είδατε. Η
κυρία µε τα κόκκινα µαλλιά µε ρώτησε για το χάραγµα στον τοίχο,
το οποίο, φυσικά, δεν είχα κάνει εγώ…»
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«Α, µάλιστα, σας θυµάµαι,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. Ο Υναβάρ
τού έµοιαζε άλλος άνθρωπος, τώρα. Χτες είχε τα χάλια του· το
πρόσωπό του είχε αλλάξει χρώµα: σε ορισµένα σηµεία ήταν χλοµό,
σε άλλα κατακόκκινο. Η καταστροφή της αποθήκης του τον είχε
αναστατώσει. «Τι θα θέλατε, λοιπόν;»
«Βασιληά µου,» συνέχισε ο έµπορος, «µέσα στην ατυχία µου εχτές,
είχα την τύχη να συναντήσω την όµορφη κόρη σας, την Πριγκίπισσα
Έρµελ. Μου υποσχέθηκε ότι ίσως να… να µπορούσατε να µε
βοηθήσετε να ορθοποδήσω, και πάλι. Γιατί, βλέπετε, η καταστροφή
για µένα ήταν τροµερή…»
Αυτό το κορίτσι έχει αρχίσει να τρελαίνεται! σκέφτηκε ο Βένγκριλ.
Βέβαια, πέρασε πολλά, τον τελευταίο καιρό… «Ναι,» είπε. «Θα
σκεφτώ την υπόθεσή σας, κύριε Υναβάρ. Αν και, ασφαλώς, θα
καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και ζητήµατα που επείγουν
περισσότερο.»
«Το δίχως άλλο, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε, βιαστικά, ο έµπορος.
«Πόσα χρήµατα χρειάζεστε;» τον ρώτησε ο Βένγκριλ.
«Εµ… Α… Ό,τι έχετε ευχαρίστηση, Μεγαλειότατε. Ίσως κάποια
χρήµατα, για… για να αγοράσω καινούργιο εµπόρευµα, να κάνω µια
νέα αρχή.» (Λάου-λάου το πάει, παρατήρησε ο Βασιληάς του
Σαραόλν.) «Και µετά, βέβαια, θα σας τα ξεπληρώσω όλα όσα µου
δώσατε… και µε κάποιο τόκο.» (Τώρα, κάνει παζάρια· δεν
παρακαλεί, όπως πριν.)
Ο Βένγκριλ είδε µια ευκαιρία στα λόγια του. «Είκοσι τοις εκατό,»
δήλωσε.
«Πώς είπατε, Μεγαλειότατε;» έκανε ο Υναβάρ.
«Ο τόκος θα είναι είκοσι τοις εκατό. Ελπίζω να συµφωνείτε,
κύριε.»
«Ναι!» απάντησε, βιαστικά όπως και πριν, εκείνος. «Συµφωνώ,
Μεγαλειότατε.»
Ο Βένγκριλ έστρεψε το βλέµµα του στο τραπέζι των συµβούλων.
«∆ούκισσα Τουάθα;»
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«Μάλιστα, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε εκείνη, περνώντας µια
τούφα ξανθών µαλλιών πίσω από το δεξί της αφτί.
«Ακούσατε την κουβέντα µου µε τον κύριο Υναβάρ;»
«Ναι.»
«Τότε, παρακαλώ, φροντίστε να του δοθεί το δάνειο που ζήτησε,
µέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του θησαυροφυλακίου.»
«Μάλιστα, Βασιληά µου,» είπε η ∆ούκισσα Τουάθα, που είχε
αναλάβει πολύ σοβαρά τα καθήκοντα της ως σύµβουλος
οικονοµικών, και ήταν εξαιρετικά καλή σ’αυτή τη θέση, όπως
φαινόταν µέρα µετά τη µέρα. «Κύριε Υναβάρ, παρακαλώ,
πλησιάστε.»
Ο ξυλέµπορος έκανε µια βαθιά υπόκλιση µπροστά στο Βασιληά,
λέγοντας: «Σας είµαι ένα εκατοµµύριο φορές ευγνώµων,
Μεγαλειότατε.»
Μία φορά φτάνει, σκέφτηκε ο Βένγκριλ· αλλά χαµογέλασε µόνο,
τυπικά. Έπειτα, δεν του έδωσε πολύ σηµασία, καθώς εκείνος πήγε
κοντά στην Τουάθα, για να κάνει τις τελικές ρυθµίσεις της
συµφωνίας τους.
Ύστερα από κάποια ώρα, και ενώ ο Υναβάρ είχε προ πολλού φύγει
από τη βασιλική αίθουσα, ένας άντρας µπήκε, υποκλινόµενος και
λέγοντας:
«Χαιρετώ τη Μεγαλειότητά σας, Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν!
Έρχοµαι φέροντας µήνυµα από τη Βασίλισσα Αάνθα, Μεγάλη Κυρά
του Ωκεανού και Προστάτιδα του Πορφυρού Κοχυλιού.»
Η Αάνθα… σκέφτηκε ο Βένγκριλ. Καιρό έχω να µάθω νέα της. Και
η αλήθεια ήταν πως την είχε επιθυµήσει.
«Σε ακούω, αγγελιαφόρε,» είπε.
«Η Βασίλισσα Αάνθα επιθυµεί να σας πληροφορήσει ότι σε µερικές
ηµέρες σχεδιάζει να επισκεφτεί την Όρφαλχ, για να ενηµερωθεί από
πρώτο χέρι πώς πηγαίνει η κατάσταση εδώ.»
Πράγµατι, από πρώτο χέρι, σκέφτηκε ο Βένγκριλ, ενώ, συγχρόνως,
παρατηρούσε ότι, σύµφωνα µε τα λεγόµενα αυτού του Ωκεάνιου, η
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Αάνθα δε ρωτούσε: απλά, δήλωνε ότι θα ερχόταν. Ενδιαφέρον…
Έπρεπε να παραδεχτεί πως τον πείραζε τούτο· όµως όχι ιδιαίτερα.
Άλλωστε, ήθελε να τη δει όσο κι εκείνη –υπέθετε– επιθυµούσε να
δει αυτόν. Ήθελε να τη σφίξει, ξανά, στην αγκαλιά του και να
γεµίσει τα πορφυρά της χείλη µε φιλιά, να διατρέξει τα χέρια του
στην πλάτη της…
«Σ’ευχαριστώ για τα νέα, µαντατοφόρε,» αποκρίθηκε στον
Ωκεάνιο. «Η Βασίλισσα του Ωκεανού είναι πάντα ευπρόσδεκτη στο
Σαραόλν.»
Εκείνος έκλινε το κεφάλι και στράφηκε προς την έξοδο της
αίθουσας, φεύγοντας.
Άλλωστε, είµαστε σύµµαχοι, σκέφτηκε ο Βένγκριλ. Η Αάνθα είχε
ορκιστεί ότι ο Ωκεανός θα ήταν αιώνιος σύµµαχος του Σαραόλν.
Ωστόσο, αυτός ο σύµµαχος, τώρα τελευταία, δεν έµοιαζε να µπορεί
να κάνει τίποτα, για να βοηθήσει το λαό του Βένγκριλ να
καταπολεµήσει τους Μαγκραθµέλιους, να τους διώξει από τη βόρεια
µεριά του Βασιλείου. Συνέχεια, κάτι βρισκόταν στη µέση, όπως οι
δαιµονάνθρωποι πειρατές του Νότου, που είχαν, ξαφνικά,
πολλαπλασιαστεί στον Ωκεανό, µε τον όλεθρο της Νότιας Γης, και
οι µαχητές της Αάνθα έπρεπε να τους ψάχνουν σ’όλα τα νησιά, για
να βρουν τις κρυψώνες τους και να τους εξοντώσουν. Ωστόσο, ο
Βένγκριλ νόµιζε ότι υπήρχε και κάποιος άλλος λόγος που η Κυρά
του Ωκεανού δεν ήθελε να στείλει πολύ στρατό στο Σαραόλν. Του
είχε πει ότι µπορούσε µόνο να του δώσει ορισµένους πολεµιστές,
αλλά εκείνος έκρινε πως ο αριθµός τους δεν ήταν και ιδιαίτερα
σηµαντικός, συν του ότι οι Ωκεάνιοι δεν ήταν καλοί µαχητές στην
ξηρά· ήταν περισσότερο εκπαιδευµένοι για να µάχονται επάνω σε
πλοία. Αν έρχονταν σε µεγάλο αριθµό, βέβαια, σίγουρα θα
µπορούσαν να βοηθήσουν αξιοσηµείωτα το Σαραόλν. Όµως η
Αάνθα δεν ήταν πρόθυµη να του προσφέρει τόσους.
«Έχω προβλήµατα στο Βασίλειό µου,» υποστήριξε. «Αλλά, όταν
ξεµπερδέψω µ’αυτά, θα µπορέσω να σε βοηθήσω περισσότερο,
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Βένγκριλ. Σ’αγαπώ…» Τον φίλησε, τυλίγοντας τα χέρια της γύρω του.
Μπορούσε να αισθανθεί τα νύχια της να µπήγονται στην πλάτη του,
παθιασµένα, ενώ τα χείλη της ζουλούσαν τα δικά του και η γλώσσα
της εξερευνούσε το στόµα του. «Σ’αγαπώ,» επανέλαβε η Αάνθα, µέσα
στο φιλί τους.
Ο Βένγκριλ τράβηξε τη µεταξένια της µπλούζα, σπάζοντας ένα
ασηµένιο κουµπί και περνώντας την πάνω απ’το πορφυροµάλλικο
κεφάλι της, για να σηκώσει την Κυρά του Ωκεανού στα χέρια του και
να χώσει το πρόσωπό του στο λαιµό της, στα στήθη της–––
Ο Βένγκριλ βλεφάρισε, επιστρέφοντας στην πραγµατικότητα.
Κατέβηκε από το θρόνο του και βάδισε ως το ξύλινο τραπέζι, για να
γεµίσει ένα κρυστάλλινο ποτήρι µε νερό, από την κανάτα, και να
πιει.
Το βλέµµα του στράφηκε σ’ένα απ’τα παράθυρα της βασιλικής
αίθουσας, ατενίζοντας τον ουρανό. Κάτι δεν πηγαίνει καλά. Το
διαισθάνοµαι. Ένιωθε σαν να ήταν στηµένη κάποια τερατώδης
συνωµοσία εναντίον του.
«Βένγκριλ;… Βένγκριλ!»
Γύρισε, για να κοιτάξει τον Σόλµορχ. «Τι είναι;»
«Τίποτα το συγκεκριµένο,» αποκρίθηκε εκείνος. «Απλά, µου
φάνηκες… κάπως… Θα µπορούσα να σε βοηθήσω, φίλε µου;»
Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Εντάξει είµαι. Μονάχα
λιγάκι ζαλισµένος… Θα κάνω µια βόλτα στον κήπο.» Ήπιε ακόµα
µια γουλιά νερό και έφυγε, βαδίζοντας αργά.
Ο Σόλµορχ τον κοιτούσε, καθώς αποµακρυνόταν. Περίεργο…
συλλογίστηκε. Φαίνεται να «ζαλίστηκες» µόλις ήρθαν τα νέα για τη
Βασίλισσα Αάνθα. Από τότε που είχε πρωτοδεί την Κυρά του
Ωκεανού, νόµιζε πως υπήρχε κάτι αλλόκοτο µ’αυτήν, κάτι του
διέφευγε. Στην αρχή, η Αάνθα έµοιαζε πολύ πρόθυµη να προσφέρει
κάθε δυνατή βοήθεια στους Σαραολνιανούς –ανεξήγητα πρόθυµη.
Αλλά µετά, η προθυµία της είχε στερέψει, οι υποσχέσεις της είχαν
γίνει µακροπρόθεσµες. Έλεγε πως θα τους βοηθούσε περισσότερο
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όταν έλυνε τα προβλήµατα στο Βασίλειό της, όµως ποτέ δεν τους
αρνιόταν τη βοήθειά της ή οποιαδήποτε εξυπηρέτηση µπορεί να
επιθυµούσαν να της ζητήσουν.
Η Βασίλισσα Αάνθα ενεργεί σαν γυναίκα ερωτευµένη, συµπέρανε ο
Σόλµορχ, ακουµπώντας την πλάτη του στην καρέκλα και
σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του. Και ο Βένγκριλ δεν ξέρω
ακριβώς τι σκέφτεται, πάντως είναι πολύ πιθανό να σκέφτεται αυτήν.
Άλλωστε, συχνά πέφτει σε σκέψεις, όταν αναφέρεται το όνοµά της…
Είχε µια υποψία, την οποία δεν τολµούσε ούτε καν να συλλογιστεί.
*
«Περάστε,» αποκρίθηκε η Ερία στον χτύπο της πόρτας, ενώ έβαζε
µια µάλλινη µπλούζα µέσα στο σάκο της. ∆εν πίστευε να τη
χρησιµοποιούσε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πόσο κρύο µπορεί να πιάσει
το βράδυ, καµια φορά.
Ο Μπάχτον µπήκε. «Έτοιµη;» τη ρώτησε, πλησιάζοντας.
Η Ερία έκλεισε το σάκο της. «Σχεδόν,» είπε. «Ένα πράγµα
παραµένει.»
«Τι;»
Στράφηκε, υποµειδιώντας, για να τον αντικρίσει. Πήρε το πρόσωπό
του στα χέρια της και τον φίλησε, δυνατά. «Αυτό.»
«Και τώρα, είσαι έτοιµη να φύγεις;»
«Ναι, έτσι νοµίζω.»
«Επιτέλους, φεύγει!» είπε ο Μπάχτον.
Η Ερία συνοφρυώθηκε, απειλητικά. Καταλάβαινε ότι την πείραζε,
αλλά κι εκείνη το ίδιο έκανε.
Ο Μπάχτον µειδίασε. Ύστερα, η όψη του σοβάρεψε. «Θέλεις να
έρθω µαζί σου;»
«Τι; Φυσικά και όχι.» Τώρα, δεν έκανε πλάκα.
Εκείνος αναστέναξε. «Ερία, είναι επικίνδυνα εδάφη.»
«∆ε µου έδωσες το σωστό χάρτη, µε τις θέσεις των δαιµόνων;»
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«Ο χάρτης είναι σωστός,» είπε ο Μπάχτον, «όµως δεν µπορεί να
προβλέψει τα πάντα! Είδες τι συνέβη µε τους Εκδικητές…» Εκείνο
το συµβάν ακόµα τον ενοχλούσε. Θεωρούσε τον εαυτό του
προσωπικά υπεύθυνο, και για τους νεκρούς και για τους
τραυµατισµένους του συντρόφους. Αν τους είχε προειδοποιήσει,
όλ’αυτά πιθανώς να είχαν αποφευχθεί. Τώρα, λοιπόν, σκόπευε να
προειδοποιήσει την Ερία.
«Μη γίνεσαι υπερβολικός,» αποκρίθηκε εκείνη. Πήρε το σάκο της
στον ώµο και έκανε να τον προσπεράσει.
Ο Μπάχτον την έπιασε απ’το µπράτσο. «Περίµενε. Μιλάω πολύ
σοβαρά, όταν σου λέω να έρθω µαζί σου.»
«Μπάχτον, και τι θα γίνει, δηλαδή, αν είσαι µαζί µου;»
«Ξεχνάς τι ξέρω για την ύπαιθρο του Σαραόλν;» είπε εκείνος. «Αν
βρούµε ένα µονοπάτι µπλοκαρισµένο, θα µπορώ να σε οδηγήσω από
αλλού.»
«Λες να συµβεί αυτό;»
«∆ε γνωρίζω τι µπορεί να συµβεί, γιαυτό σου προτείνω να έρθω.
Και την προηγούµενη φορά, έτσι νοµίζαµε µε τους Εκδικητές: ότι
ήµασταν ασφαλείς. Όµως δεν ήµασταν, Ερία, και είδες ποια ήταν
τ’αποτελέσµατα!»
Η Ερία κοίταξε το πάτωµα, για λίγο, διστακτική. Ύστερα, ύψωσε
το βλέµµα, για να τον ατενίσει. «∆εν έχεις ρωτήσει το Βασιληά,» του
είπε.
Ο Μπάχτον γέλασε. «Ψάχνεις δικαιολογία, ε; Γιατί είσαι τόσο
ξεροκέφαλη;»
Η Ερία ανασήκωσε τους ώµους. «∆εν είναι κάτι που δε µπορώ να
κάνω µόνη µου. ∆ε βλέπω τον τόσο σηµαντικό λόγο νάρθεις µαζί
µου. Τον χάρτη σου θα έχω, εξάλλου.»
«Εγώ, όµως, επιµένω να έρθω.»
«Εντάξει, έλα!» µούγκρισε η Ερία, τσαντισµένη. «Εγώ θέλω να
έρθεις· απλά, δε βλέπω το λόγο γιατί να πάµε και οι δύο, όπως σου
είπα.»
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«Θα ρωτήσω το Βασιληά,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον.
Η Ερία αναποδογύρισε τα µάτια, υποµειδιώντας.
απαράδεχτος…» Μετά, τον φίλησε, πάλι.

«Είσαι

*
Όταν ο Μπάχτον και η Ερία είχαν φύγει από την Όρφαλχ, επάνω
στα άλογά τους, και η νύχτα είχε αρχίσει να πέφτει στο Νότιο
Σαραόλν, ένας άλλος καβαλάρης µπήκε από τη βόρεια πύλη της
καινούργιας πρωτεύουσας: ένας στρατιώτης που ονοµαζόταν
Φένριλ.
∆ίχως να καθυστερήσει, πήγε στο παλάτι και ζήτησε πρόσβαση από
τους φρουρούς, γιατί έφερνε σηµαντικά νέα από τα σύνορα. Εκείνοι
ρώτησαν το µονάρχη τους, και ο Βασιληάς Βένγκριλ τον υποδέχτηκε
στη µεγάλη αίθουσα, καθισµένος στο θρόνο του και µε την
ατσαλένια του κορόνα στο κεφάλι. Στο δωµάτιο, επίσης, βρίσκονταν
οι Άρχοντες Φερχ και Σάλβινρ, καθώς και οι Μαγκραθµέλιοι
πρέσβεις Νοτµέλγκθορ και Αντερσάγκθορ.
«Μεγαλειότατε.» Ο στρατιώτης υποκλίθηκε µπροστά από το θρόνο.
«Φέρνω νέα από τα σύνορα.»
Ο Βένγκριλ δε µίλησε· τον περίµενε να συνεχίσει. Φαίνεται σήµερα
ότι είναι η ηµέρα των επισκέψεων… σκέφτηκε.
«Ένας έµπορος –δαιµονόφιλος– επιθυµεί να κατεβεί στην Όρφαλχ,
Βασιληά µου,» είπε ο στρατιώτης. «Μαζί του έχει έναν
δαιµονάνθρωπο. ∆εν ξέρουµε αν πρέπει να του επιτρέψουµε να
περάσει ή όχι…»
«Ψάξατε το εµπόρευµά του;»
«Μάλιστα, Μεγαλειότατε. Είχε µαζί του µερικά όπλα, για την
προσωπική του προστασία, όπως υποστήριξε, αλλά εκτός αυτών δε
φαίνεται να µεταφέρει κάτι επιβλαβές ή επικίνδυνο.»
«Τι εµπορεύεται;»
«Πρόβατα, και ορισµένα εξαρτήµατα για χασάπηδες και βοσκούς.»
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«Πώς σου φάνηκε;»
«Εµένα, Μεγαλειότατε;» απόρησε ο στρατιώτης. ∆εν περίµενε να
του γίνει µια προσωπική ερώτηση κρίσης.
«Ναι,» ένευσε ο Βένγκριλ. «Εσένα. ∆εν έχεις µάτια;»
«Ο έµπορος, Βασιληά µου, για να πω την αλήθεια, µου φάνηκε
ιδιαίτερα ευγενικός· και ούτε αυτός ούτε οι σύντροφοί του (ο
δαιµονάνθρωπος και µια γυναίκα) µας παρουσίασαν κανένα
πρόβληµα. Ωστόσο, δεν είµαι µέσα στο νου τους, και δε µπορώ να
ξέρω τι ίσως να σχεδιάζουν…»
Ο Βένγκριλ σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. Μάλιστα… σκέφτηκε.
Τώρα, λοιπόν, τι κάνουµε, αφού µοιάζουν να έρχονται ειρηνικά; «Τι
λένε οι σύµβουλοί µου;» ρώτησε.
Ο Φερχ και ο Σάλβινρ ήταν σκεπτικοί· ο Αντερσάγκθορ φαινόταν
να φοβάται να µιλήσει· όµως ο Νοτµέλγκθορ είπε: «Όπως θα
αντιλαµβάνεσαι, Βασιληά Βένγκριλ, εγώ προτείνω να τους αφήσεις
να περάσουν. Ήδη σου έχω τονίσει αρκετές φορές πως ο Εκλεκτός
δεν έχει εχθρικές διαθέσεις προς τη Μεγαλειότητά σου και το Νότιο
Σαραόλν. Επιθυµεί ειρήνη. Και το εµπόριο είναι από τις πιο
ειρηνικές δραστηριότητες.»
Τα λόγια της ∆ούκισσας Λορτνέκα ήρθαν στο νου του Βένγκριλ:
«Το σχέδιο του Πόνκιµ –όπως είχα πει και τις προάλλες, εξάλλου– δεν
είναι να µας χτυπήσει µε τέτοιο τρόπο· είναι να δηµιουργήσει µια τόσο
ισχυρή ειρήνη, που θα µας αφοµοιώσει, και θα µας αναγκάσει να
ζήσουµε στην πραγµατικότητα που εκείνος δηµιούργησε.»
∆ε µπορούµε, όµως, να υποκύψουµε σ’αυτό, σκέφτηκε ο Βασιληάς.
Επιπλέον, αν τον αφήσω να διεξάγει εµπόριο στο Νότιο Σαραόλν,
είναι σαν να τον αφήνω να διεξάγει εµπόριο οπουδήποτε· γιατί απο
δώ θα έχει πρόσβαση στον Ωκεανό, ενώ αλλιώς είναι κλεισµένος. Και
µετά, µια άλλη σκέψη πέρασε απ’το µυαλό του Βένγκριλ: Ίσως θα
µπορούσα να διαπραγµατευτώ επάνω σ’αυτό το ζήτηµα. Θα του δώσω
εκείνο που θέλει, ενώ, συγχρόνως, κι εγώ θα πάρω αυτό που θέλω…
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«Πρέπει να το κουβεντιάσουµε το ζήτηµα, Νοτµέλγκθορ,» είπε.
«Όµως όχι τώρα. Θα πρότεινα αυτή η κουβέντα να γίνει αύριο το
πρωί, που θα έχουµε όλοι καθαρό µυαλό.»
«Όπως επιθυµείς, Βασιληά Βένγκριλ,» αποκρίθηκε ο
Μαγκραθµέλιος πρέσβης, µοιάζοντας παραξενεµένος µ’ετούτη την
απόφαση του µονάρχη.
Άστον να το συλλογιέται όλο το βράδυ! Χα-χα-χα! σκέφτηκε ο
Βένγκριλ, υποµειδιώντας. Ήρθε η ώρα, πιστεύω, ν’αντιστρέψουµε το
σχέδιο του Πόνκιµ. Ελπίζω µόνο να µην κάνω κανένα τραγικό λάθος
για το λαό µου…
Στρέφοντας το πράσινό του βλέµµα προς τον στρατιώτη, είπε:
«Απόψε, θα διανυκτερεύσεις στον ξενώνα του παλατιού. Αύριο, µε
την αυγή, θα πας στα σύνορα και θα πεις στους συµπολεµιστές σου
να περιµένουν, γιατί σύντοµα θα πάρω απόφαση σχετικά µε το
ζήτηµα. Μόλις τους µεταβιβάσεις αυτό µου το µήνυµα, θα
επιστρέψεις αµέσως στην Όρφαλχ, για να µάθεις την απόφασή µου.»
«Μάλιστα, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Φένριλ, κλίνοντας το
κεφάλι.

186

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κεφάλαιο Ενδέκατο
Οι σκιές των καθεστώτων δεν χτυπούν κατευθείαν το κέντρο, γιατί, τις
περισσότερες φορές, δεν είναι εφικτό να το φτάσουν. Έτσι, αρχίζουν από
την περιφέρεια και κινούνται προς τα µέσα, ελπίζοντας οι κινήσεις τους
να µειώσουν τη δύναµη του εχθρού τους, κι εποµένως, να επιφέρουν την
πτώση του. Μη σας παραξενέψει το γεγονός ότι οι εξουσιοβόρες σκιές
κατασπαράζουν πρώτα τους αθώους…
—Νάητριθ, γνωστή Καρνεβολθιανή φιλόσοφος (περ. 583 – 653 Α.Κ.)

Ο

Βένγκριλ κάθισε στην κορυφή του ξύλινου τραπεζιού, και
ατένισε όλους τους παρευρισκόµενους για την πρωινή
συνεδρίαση. Οι τέσσερις Μαγκραθµέλιοι πρέσβεις ήταν εδώ,
το ίδιο και ο Σάλβινρ, η Τουάθα, και ο Φερχ. Ο Γκόρντλαν, παρότι
τον είχε καλέσει, δεν είχε εµφανιστεί ακόµα. Και ίσως να µην
εµφανιστεί καθόλου, σκέφτηκε ο Βασιληάς. Έµοιαζε να αποφεύγει
τους δαιµονανθρώπους και, σίγουρα, δε θα συµφωνούσε να
κουβεντιάσει µαζί τους επάνω στο θέµα του εµπορίου µε το Βόρειο
Σαραόλν. Κάποιοι από τους υπηκόους µου δεν είναι καθόλου
ευέλικτοι. Αλλά χρειαζόµαστε και διπλωµατία για να νικήσουµε τούτο
τον αγώνα.
«Όλοι γνωρίζετε τι έχουµε να συζητήσουµε,» είπε ο Βένγκριλ
στους συγκεντρωµένους γύρω από το τραπέζι, καθώς οι υπηρέτες
έφευγαν, έχοντας σερβιρίσει πρωινό.
«Υποθέτω ότι έχετε κάτι να προτείνετε…» αποκρίθηκε ο
Αντερσάγκθορ. «Μεγαλειότατε.» Ο Μαγκραθµέλιος ατένιζε το
Βασιληά µε επιφύλαξη, σαν να µην ήξερε τι ακριβώς έπρεπε να
περιµένει απ’αυτόν, τι είδους συµφωνία µπορεί να επιδίωκε.
Και η αλήθεια ήταν πως εκείνος, η Σιλιµάνθρα, ο Νοτµέλγκθορ, και
ο Ηβάντγκορ είχαν κουβεντιάσει αναµεταξύ τους χτες βράδυ,
προσπαθώντας να καταλάβουν τι σχεδίαζε ο Βένγκριλ, γιατί δεν
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έπαιρνε µια απόφαση αµέσως –ναι ή όχι. Ο Αντερσάγκθορ πίστευε
ότι ίσως να ζητούσε κάτι από τον Εκλεκτό, προκειµένου να τον
αφήσει να αρχίσει εµπόριο µε το Νότο· άλλωστε, ο Πόνκιµ µόνο απο
δώ µπορούσε να έχει εύκολη πρόσβαση στον Ωκεανό, και ο Νότιος
Σαραολνιανός, µάλλον, σκόπευε να το εκµεταλλευτεί τούτο. Ο
Νοτµέλγκθορ είχε συµφωνήσει µαζί µε τον Αντερσάγκθορ, αν και
δεν έµοιαζε απόλυτα σίγουρος. Η Σιλιµάνθρα και ο Ηβάντγκορ ήταν
σκεπτικοί.
Τώρα, καθώς οι πρέσβεις είχαν όλη τους την προσοχή στραµµένη
στον Βένγκριλ, εκείνος ήπιε µια γουλιά από το τσάι του και
ακούµπησε την πλάτη του στην καρέκλα. «Ναι,» αποκρίθηκε. «Έχω
να σας κάνω µία πρόταση.» Και συνέχισε: «Όλοι αντιλαµβανόµαστε
πόσο σηµαντικό είναι το εµπόριο για ένα βασίλειο, κι επίσης όλοι
αντιλαµβανόµαστε πόσο σηµαντικό είναι κανείς να µπορεί να
χρησιµοποιήσει τον Ωκεανό ως εµπορικό δρόµο.»
Οι πρέσβεις δε µίλησαν.
Είχα δίκιο! σκέφτηκε ο Αντερσάγκθορ. Τώρα, κάτι θα µας
ζητήσει…
«Ο ‘Εκλεκτός’ σας, προφανώς, δε θέλει µόνο να εµπορευτεί µαζί
µας, αλλά να έχει πρόσβαση και στο Βασίλειο του Ωκεανού.
Σωστά;»
«Πιθανώς, Βασιληά Βένγκριλ,» αποκρίθηκε ο Νοτµέλγκθορ,
καπνίζοντας την πίπα του. «∆εν είµαστε µέσα στο κεφάλι του, όσο κι
αν θα το επιθυµούσαµε κάτι τέτοιο.»
Ο Βένγκριλ συνέχισε το συλλογισµό του, καταλαβαίνοντας ότι οι
πρέσβεις ήθελαν να το παίξουν «εµείς δεν ξέρουµε τίποτα από τα
σχέδια του Εκλεκτού»: «Αν, λοιπόν, επιθυµεί ο Βασιληάς σας να
δηµιουργηθεί κάποιος εµπορικός δρόµο από το Βόρειο Σαραόλν
προς το Νότιο –και µιλάµε πάντα για έναν εµπορικό δρόµο–, θα
πρέπει να µας… πληρώσει, µε κάποιο τρόπο.» Είχε πάψει, πλέον, να
αποφεύγει τη λέξη Βασιληάς για τον Πόνκιµ, καθώς και τους
ορισµούς Βόρειο και Νότιο Σαραόλν, αφού έπρεπε να παραδεχτεί ότι
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αυτά ήταν µια πραγµατικότητα, αν ήθελε να επανακτήσει το παλιό
του Βασίλειο· µε το να αρνείται την ύπαρξή τους, δεν άλλαζε τίποτα
–απλά, εθελοτυφλούσε.
«Και τι είδους ‘πληρωµή’ ζητάτε;» ρώτησε ο Αντερσάγκθορ, ενώ
σκεφτόταν, ξανά: Είχα δίκιο. Ο Σαραολνιανός θα προσπαθήσει να
µας εκβιάσει. Τώρα βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία, ο τρισκατάρατος!
Ο Βένγκριλ παρατήρησε την έκφραση στο πρόσωπο του
Μαγκραθµέλιου πρέσβη. Σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχαριστηµένος
µ’αυτή την τροπή των πραγµάτων, συλλογίστηκε ο Βασιληάς του
Σαραόλν, γελώντας από µέσα του. Και, ρίχνοντας µια µατιά και
στους υπόλοιπους δαιµονάνθρωπούς: Κανένας τους δεν είναι
ευχαριστηµένος. Όµως δε µοιάζει να έχουν εκπλαγεί. Μάλλον, το
περίµεναν ότι θα απαιτούσα κάτι για να αρχίσει το εµπόριο. Οι
σύµβουλοί του –ο Σάλβινρ, ο Φερχ, και η Τουάθα– έµοιαζαν πιο
έκπληκτοι από τους Μαγκραθµέλιους! Αλλά και ικανοποιηµένοι,
συγχρόνως· το έβλεπαν τούτο ως µία νίκη.
Τι να ζητήσω, όµως; Ποια θα είναι η «πληρωµή»; Ο Βένγκριλ είχε
σκεφτεί να απαιτήσει την επιστροφή της Βασίλισσάς του. Όµως
γνώριζε πως αυτό θα ήταν υπερβολικό· ο Πόνκιµ ποτέ δε θα έδινε τη
∆ήνκα, επειδή ήταν η µόνη του εγγύηση πως ο αντίπαλός του δε θα
επιτιθόταν ανοιχτά στη Μάρβαθ. Εποµένως, οι συλλογισµοί του
Βένγκριλ είχαν στραφεί αλλού. Σίγουρα, µπορούσε να κερδίσει
κάποια εδάφη από µία διαπραγµάτευση…
«Η πληρωµή είναι απλή,» είπε στους πρέσβεις. «Ο Εκλεκτός σας
δεν έχει παρά να µου δώσει άλλα πενήντα χιλιόµετρα προς τα
βόρεια.»
Σιγή απλώθηκε, για µια στιγµή, γύρω απ’το τραπέζι. Και ο
Βένγκριλ ήπιε µια γουλιά τσάι.
«∆ηλαδή, επιθυµείτε να επεκτείνετε τα σύνορά σας…» είπε ο
Αντερσάγκθορ, σκεπτικός. Ο καταραµένος άνθρωπος το
παρατραβάει! Ο Εκλεκτός ποτέ δε θα συµφωνήσει µ’ετούτο!… Αν και,
βέβαια, ο Σαραολνιανός µάς έχει σε δύσκολη θέση… Απ’την άλλη,
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όµως, τι θα έκανε ο Βένγκριλ, αν αρνιόνταν την απαίτησή του;
Στρατιωτικά δε µπορούσε να την επιβάλει. Αλλά, σίγουρα, δε θα
άφηνε τους εµπόρους να περάσουν. Έτσι, τα σχέδια του Βασιληά
Πόνκιµ θα χάλαγαν, γιατί, φυσικά, ούτε κι αυτός µπορούσε να
επιβάλει το εµπόριο, µέσω των όπλων. Αυτά τα πράγµατα δεν
επιβάλλονταν. Κι επιπλέον, δεν είχαν, τώρα, τις απαιτούµενες
δυνάµεις για να χτυπήσουν το Νότιο Σαραόλν. Εκτός του ότι έµοιαζε
πως ο Εκλεκτός ήθελε, πάση θυσία, ειρήνη και όχι πόλεµο. Ο
Βασιληάς Βένγκριλ, δυστυχώς, είχε το πάνω χέρι, επί του
παρόντος…
«Φυσικά και επιθυµώ να επεκτείνω τα σύνορα του Βασιλείου µου,»
αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Και αντιλαµβάνοµαι ότι θα θέλετε να
σκεφτείτε το ζήτηµα, προτού µου απαντήσετε, καθώς και να
επικοινωνήσετε µε το Βασιληά σας.»
Ο Αντερσάγκθορ κατένευσε. «Ναι. Αναµφίβολα, θα χρειαστεί να
επικοινωνήσουµε µαζί του.»
«Και να συζητήσουµε αναµεταξύ µας, επίσης,» πρόσθεσε ο
Νοτµέλγκθορ. Και είπε: «Αν δεν έχεις κάτι άλλο να µας πεις,
Βασιληά Βένγκριλ….»
Ο Νοτµέλγκθορ ήταν ο µόνος από τους Μαγκραθµέλιους που του
µιλούσε στον ενικό, λες και το τραύµα που ο Βένγκριλ τού είχε
χαρίσει να τους είχε συνδέσει, κατά κάποιο τρόπο. Μου απευθύνεται
ως ίσος προς ίσο, ως πολεµιστής προς πολεµιστή, στο πεδίο της
µάχης.
«Ναι, µπορείτε να πηγαίνετε,» του αποκρίθηκε.
Οι πρέσβεις σηκώθηκαν από το τραπέζι και, χαιρετώντας, έφυγαν.
Η ∆ούκισσα Τουάθα γέλασε. «Βασιληά µου, πρέπει να σας
συγχαρώ!»
Την ίδια στιγµή, ο Φερχ έλεγε, χαµογελώντας: «Να που βγήκε και
κάτι καλό απ’αυτή την υπόθεση µε τους πρέσβεις…»
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«Ας µην προδικάζουµε τα πράγµατα,» είπε ο Βένγκριλ. «Ίσως ο
Πόνκιµ να µη συµφωνήσει να µας παραχωρήσει τα εδάφη που
απαιτούµε.»
«Γιατί δε ζήτησες τη ∆ήνκα;» ρώτησε ο Σάλβινρ.
«Γιατί είµαι σίγουρος ότι δε θα την παραδώσει.»
Ο ∆ούκας της Χάργκοχ, και νυν σύµβουλος δικαιοσύνης,
συνοφρυώθηκε και ένευσε καταφατικά, συµφωνώντας µε τον
Βένγκριλ.
«Πάντως, και άλλα πενήντα χιλιόµετρα προς τα βόρεια δεν είναι
µικρό πράγµα,» είπε η Τουάθα. «Πολύ πιθανόν να έχει αντιρρήσεις,
και αντιπροτάσεις. Γιατί, αν µας δώσει εκείνο που ζητάµε, τότε,
πλέον… πόσα;… εξήντα, εβδοµήντα χιλιόµετρα θα απέχουν τα
σύνορά µας από τη Μάρβαθ.»
«Ο Πόνκιµ ίσως να προτείνει είκοσι-πέντε χιλιόµετρα,»
αποκρίθηκε
ο
Φερχ.
Η Τουάθα κατένευσε. «Αυτό σκέφτοµαι κι εγώ.»
«Μα αυτός ήταν ο λόγος που πρότεινα πενήντα χιλιόµετρα,»
εξήγησε ο Βένγκριλ. «Αν πρότεινα από την αρχή είκοσι-πέντε, δε θα
µας έδινε ούτε αυτά.»
«Ωστόσο,» είπε ο Σάλβινρ, «υπάρχει µια πιθανότητα να µας δώσει
ακόµα και πενήντα χιλιόµετρα, αν τον πιέσουµε αρκετά και µε το
σωστό τρόπο. Άλλωστε, εκεί πάνω είναι αποκλεισµένος. Με ποιον
θα εµπορευτεί; Με το Άργκανθικ, το οποίο βρίσκεται σε συµµαχία
µαζί µας; Νοµίζω ότι το εµπόριο είναι το αδύνατο σηµείο του
Βασιλείου του Πόνκιµ, και εκεί πρέπει να τον χτυπήσουµε.»
Ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ µπήκαν στη βασιλική αίθουσα,
καληµερίζοντάς τους.
«Νωρίς συγκεντρωθήκατε,» παρατήρησε ο πρώτος.
«Όχι χωρίς λόγο, όµως,» του είπε ο Σάλβινρ. «Καθίστε να σας
πούµε τα καλά νέα.»
«Υπάρχουν και καλά νέα;» έκανε η Τάθβιλ. «Να και κάτι
καινούργιο…»
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*
Οι Μαγκραθµέλιοι πρέσβεις κάθισαν γύρω από το ξύλινο τραπέζι
του δωµατίου τους.
«Αυτό είναι πολύ άσχηµο,» είπε ο Αντερσάγκθορ.
«Όχι απαραίτητα,» αποκρίθηκε ο Νοτµέλγκθορ, ανάβοντας την
πίπα του.
«Οι άνθρωποι πιθανώς να κερδίσουν εδάφη!» τόνισε ο
Αντερσάγκθορ.
«Και τι µ’αυτό;» Ο απόστρατος διοικητής ανασήκωσε τους ώµους.
«Όταν ο Εκλεκτός ολοκληρώσει το σχέδιό του, δε θα έχει και πολύ
σηµασία. Θα είµαστε ένα.»
«Αν, όµως, αποτύχει, θα έχει σηµασία!» έκανε ο Ηβάντγκορ, που
έµοιαζε θυµωµένος µε την τροπή που είχαν πάρει τα πράγµατα.
«Ο Εκλεκτός δεν αποτυγχάνει, συνήθως,» είπε ο Νοτµέλγκθορ,
ρουφώντας καπνό και βγάζοντάς τον απ’τα ρουθούνια. «Έχετέ του
εµπιστοσύνη. Αν πιστεύει ότι δεν τον συµφέρει να δώσει σ’αυτούς
τους ανθρώπους άλλα πενήντα χιλιόµετρα προς τα βόρεια, θα βρει
κάποιον άλλο τρόπο για να διεξάγει εµπόριο.»
«Η εµπιστοσύνη σου κάποιες φορές είναι τυφλή,» αποκρίθηκε ο
Αντερσάγκθορ. «Μην ξεχνάς ότι ‘κάτι’ –ακόµα δεν ξέρουµε τι–
συνέβη στον Ύψιστο Άρχοντα, και ίσως να ευθύνεται ο Εκλεκτός
και οι άλλοι δύο Εκλεκτοί που ήταν µαζί του, εκείνη την ώρα.»
«∆εν το γνωρίζω αυτό,» είπε ο Νοτµέλγκθορ. «Ωστόσο, από τότε,
δε µας έχει απογοητεύσει. Εγώ παρατηρώ πως κάνει ό,τι καλύτερο
µπορεί για τους δαίµονες και για τους ανθρώπους του Βασιλείου του,
συγχρόνως. Ίσως να µην έγιναν όλα εκείνα που υποσχόταν ο
Ύψιστος Άρχων, µα ο Εκλεκτός µάς δώρισε το Σαραόλν, που χρόνια
αγωνιζόµαστε να πάρουµε. Η Μάγκραθµελ εξαπλώθηκε και προς
την Ανατολή. Σύντοµα, θα συντριβούν και οι δούλοι που
επαναστάτησαν, και όλα θα είναι πολύ καλύτερα. Θα έχουµε εκείνο
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που ανέκαθεν επιθυµούσαµε: ένα ενωµένο, µεγάλο βασίλειο
δαιµόνων!»
«∆εν το ξέρουµε ότι η Βόρεια και η Νότια Μάγκραθµελ θα
ενωθούν,» είπε η Σιλιµάνθρα. Μία από τις λίγες φορές που εξέφραζε
τη γνώµη της επάνω σε πολιτικά ζητήµατα.
«Αυτό ήταν το όραµα του Ύψιστου,» αποκρίθηκε ο Νοτµέλγκθορ.
«Ελπίζω να µην τον ξεχάσαµε, τώρα που µας εγκατέλειψε…
Ωστόσο,» συνέχισε, «για την ώρα, δε µε απασχολεί τούτο, αλλά δύο
άλλα πράγµατα: Το ένα είναι ο εµπρησµός της αποθήκης, στις
αποβάθρες, και η ανεξήγητη, µέχρι στιγµής, παρουσία του Ματιού
του Σαραόλν –αυτό το µυστήριο πρέπει να το λύσουµε, όσο το
δυνατόν ταχύτερα. Το δεύτερο που µε απασχολεί, όµως, είναι ακόµα
πιο άµεσο: Ποιος από εµάς θα πάει στον Εκλεκτό, να του µιλήσει για
τις απαιτήσεις του Βασιληά Βένγκριλ;»
«Εγώ,» είπε η Σιλιµάνθρα.
Ο Ηβάντγκορ στένεψε τα ολοπόρφυρα µάτια του. «Πώς και τέτοια
προθυµία;»
«Μπορώ να προστατέψω τον εαυτό µου καλύτερα από εσάς,»
εξήγησε η φόνισσα· «και, µάλλον, ο αγγελιαφόρος µας θα ταξιδέψει
µόνος ως τη Μάρβαθ.»
Ήξεραν πως ήταν αλήθεια. Η εκπαίδευσή της την καθιστούσε,
αναµφίβολα, πιο ασφαλή στους δρόµους του ταλαιπωρηµένου από
τον πόλεµο Σαραόλν.
«Πιστεύεις ότι θα χρειαστεί να προστατέψεις τον εαυτό σου, Σιγηλό
Μαχαίρι;» ρώτησε ο Νοτµέλγκθορ, συνοφρυωµένος.
«Ίσως,» είπε εκείνη.
«Έχεις στο µυαλό σου αυτό που έχω κι εγώ, υποθέτω: Φοβάσαι ότι
µπορεί να µας χτυπήσει όποιος έβαλε φωτιά στην αποθήκη…»
Η Σιλιµάνθρα κατένευσε. «Είναι εχθρός του Εκλεκτού, άρα και
δικός µας.»
«Χµ…» έκανε ο Νοτµέλγκθορ, ρουφώντας καπνό. «Έχεις αρκετή
τεχνολογία µαζί σου ή θέλεις να σου δώσουµε;»
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«Νοµίζω ότι µ’όσα έχω θα µπορέσω να φτάσω στη Μάρβαθ.»
*
Οι ήλιοι είχαν αρχίσει να ολοκληρώνουν τους κύκλους τους,
βάφοντας το τοπίο µε µενεξεδιά χρώµατα.
Οι Σαραολνιανοί στο συνοριακό φρούριο δεν αισθάνονταν βολικά,
µε τους δαιµονόφιλους αντίκρυ τους, ακόµα κι όταν ήξεραν πως
αυτοί δεν έφεραν όπλα, γιατί οι ίδιοι τους είχαν αφοπλίσει.
Ο ζωέµπορος Σεγκόβηρ καθόταν σε ένα βράχο πλάι στην άµαξα
του. Έπαιζε χαρτιά µε τη Ρώρα, τη γυναίκα του. Ο Κόνταβαρ, ο
Μαγκραθµέλιος βοηθός του, βρισκόταν λίγο παραπέρα, µε την
πλάτη ακουµπισµένη στον κορµό ενός δέντρου. Κάπνιζε από το
ξύλινό του τσιµπούκι και ατένιζε τον ορίζοντα, αφότου είχε µαζέψει
τα πρόβατα από τη βοσκή.
«Σειρά σου,» είπε ο Σεγκόβηρ στη γυναίκα του.
Εκείνη κοίταξε τα φύλλα στο χέρι της και πέταξε ένα επάνω σε µία
από τις τρεις κάρτες που βρίσκονταν ανοιχτές εµπρός τους.
Ο έµπορος συνοφρυώθηκε, παρατηρώντας τα δικά του φύλλα, ώστε
να επιλέξει το καλύτερο για να πετάξει. Έπιασε ένα και έκανε να το
τραβήξει από τα δάχτυλά του, όταν η Ρώρα είπε, δείχνοντας προς τα
νότια:
«Κάποιος έρχεται.»
Ο Σεγκόβηρ στράφηκε από την άλλη, για να δει. Πράγµατι, ένας
καβαλάρης πλησίαζε, καλπάζοντας. Η κάπα ανέµιζε πίσω του.
Μάλλον, ήταν ο στρατιώτης που είχε σταλεί στην Όρφαλχ.
Εν τω µεταξύ, καθώς ο έµπορος ήταν γυρισµένος, η Ρώρα έκανε
ελαφρώς στο πλάι, για να ρίξει µια γρήγορη µατιά στα φύλλα του.
Ο Σεγκόβηρ σηκώθηκε όρθιος, βάζοντας τις κάρτες στην τσέπη του
πουκαµίσου του. Εκείνη σηκώθηκε πλάι του, περνώντας τις δικές
της κάρτες µέσα στο φόρεµά της.
«Για να δούµε τι νέα µας φέρνει,» µουρµούρισε ο έµπορος.
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«Λες, τελικά, να µας αφήσουν να περάσουµε;» ρώτησε η Ρώρα.
«Ίσως. Άλλωστε, µονάχα να διεξάγουµε εµπόριο θέλουµε…»
Είδαν τον καβαλάρη να αφιππεύει και να µπαίνει στο φρούριο.
Περίµεναν, δίχως να µιλούν. Ο Κόνταβαρ συνέχιζε να καπνίζει το
τσιµπούκι του, µη µοιάζοντας διόλου αναστατωµένος.
∆εν πέρασε πολύ ώρα και ο στρατιώτης βγήκε, πάλι, από το
φρούριο. Ο ίδιος ήταν –το καταλάβαιναν από το ανάστηµα και το
βάδισµά του, καθώς άρχισε να έρχεται προς το µέρος τους.
«Καλησπέρα, κύριε Σεγκόβηρ,» χαιρέτησε.
«Καλησπέρα,» αποκρίθηκε ο έµπορος.
«Μιλήσαµε στο Βασιληά για εσάς,» συνέχισε ο στρατιώτης. «Είπε
ότι δεν έχει πάρει ακόµα απόφαση, όµως σύντοµα θα πάρει. Έτσι,
σας προτρέπει να περιµένετε.»
«Πόσο θα αργήσει;» ρώτησε η Ρώρα.
Ο στρατιώτης ανασήκωσε τους ώµους. «∆εν ξέρω ακριβώς, κυρία
µου. Ήθελε να κουβεντιάσει το θέµα µε τους Μαγκραθµέλιους
πρέσβεις.»
«Σίγουρα δεν περιµένουµε άδικα;»
«Μου έδωσε την εντύπωση ότι θα παρθεί απόφαση, και ίσως
θετική. Αλλιώς, µάλλον, θα µε πρόσταζε να σας διώξω αµέσως.
»Αυτά, για τώρα. Καλό σας βράδυ.» Και, µ’ετούτα τα λόγια, ο
πολεµιστής γύρισε και έφυγε, πηγαίνοντας στο φρούριο.
«Αηδίες…!» είπε η Ρώρα στον άντρα της. «Θα µας έχουν εδώ να
περιµένουµε κάνα µήνα!»
Ο Σεγκόβηρ κάθισε, πάλι, στο βράχο, χωρίς ν’αποκριθεί.
Εκείνη πήρε θέση αντίκρυ του. «Να φύγουµε;»
«∆ε νοµίζω ότι αυτό θα ήταν συνετό.»
«Και τι να κάνουµε; Αφού το βλέπεις, δε θα µας δεχτούν!»
«Πώς σου γεννήθηκε αυτή η εντύπωση;» είπε ο Σεγκόβηρ. «Εγώ
νοµίζω πως, στο τέλος, θα µας δεχτούν. Εξάλλου, τι έχουν να
χάσουν από το εµπόριο; Κι επιπλέον, µε λίγη υποµονή, ίσως να
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είµαστε οι πρώτοι που θα καταφέρουν να περάσουν στο Νότιο
Σαραόλν.»
Η Ρώρα τράβηξε τα φύλλα µέσα από το φόρεµά της. «Σιγά το
πράµα…»
«Θα πάρουµε το επίδοµα, από το Βασιληά,» της θύµισε ο
Σεγκόβηρ, βγάζοντας κι αυτός τα φύλλα του.
«Μπούρδες· δε θα µας αφήσουν να περάσουµε,» επέµεινε η Ρώρα,
αρχίζοντας να παίζει, παρότι εκείνη είχε παίξει τελευταία, προτού
διακόψουν. Αποκλείεται ο Σεγκόβηρ να θυµάται ότι ήταν η δική του
σειρά.
«∆ική µου σειρά ήταν.»
«Α, ναι;» έκανε, (δήθεν) έκπληκτη, η Ρώρα. «Παίξε, τότε.»
Ο Σεγκόβηρ έριξε ένα φύλλο, λέγοντας: «Θα δεις που θα µας
αφήσουν να περάσουµε, και θα πάρουµε και το επίδοµα.»
«∆εν πρόκειται να µας αφήσουν,» επέµεινε εκείνη, παίζοντας.
«Άδικα ήρθαµε εδώ. Χάσιµο χρόνου είναι. Θα µπορούσαµε, τώρα,
να εµπορευόµασταν κάπου µέσα στο Βόρειο Σαραόλν. Στο ∆ουκάτο
Θόνµαρκ, ας πούµε.»
«Έχει ληστές εκεί. Η συνονόµατη µε σένα ∆ούκισσα δε συµπαθεί
και τόσο το Βασιληά Πόνκιµ…»
«Σύντοµα θα εξοντωθούν οι ληστές, ή θα αναγκαστούν να πάνε στο
Νότιο Σαραόλν. Το µέρος έχει γεµίσει µε δαιµονικές περιπολίες.»
«Παρ’όλ’αυτά, οι ληστείες δεν έχουν πάψει ακόµα,» τόνισε ο
Σεγκόβηρ, ενώ συνέχιζαν να παίζουν.
«Όπως και νάχει,» είπε η Ρώρα, «δεν είναι σίγουρο ότι θα πέφταµε
σε ληστές –έχουµε ξαναπεράσει απο κεί, και δεν έχουµε πέσει– και
δε θα χάναµε χρόνο, όπως τώρα!»
«Θα ανταµειφθούµε για την υποµονή µας.»
«Ναι –µε µια κλοτσιά στον κώλο!»
Ο Σεγκόβηρ γέλασε, και συνέχισαν να παίζουν, σιωπηλά.
Η Ρώρα νίκησε.
«Λες και ήξερες τα φύλλα µου!…» της είπε.
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Εκείνη χαµογέλασε. «Γνωρίζεις πόσο οξυδερκής είµαι …»
«Πώς κατάφερες να τα κοιτάξεις;»
«Είσαι τρελός; Πώς να τα κοιτάξω, δηλαδή; Αφού είµαστε
αντικριστά!»
Ο Σεγκόβηρ συνοφρυώθηκε. Σ’αυτό η γυναίκα του είχε δίκιο:
Όντως κάθονταν αντικριστά.
«Λοιπόοον…» είπε η Ρώρα, µ’ένα στραβό, πονηρό µειδίαµα,
καθώς µάζευε τα φύλλα. «Έλα στην άµαξα.»
«Έχει φως ακόµα,» αποκρίθηκε εκείνος, πειραχτικά. «Η συµφωνία
µας ήταν για το βράδυ.» Μονάχα µια λωρίδα φωτός φαινόταν από
τον Λούντρινχ και τίποτα σχεδόν από τον Βάνσπαρχ, ο οποίος είχε
κρυφτεί πίσω από τα δέντρα του δάσους, στ’ανατολικά.
«Καλάαα…» έκανε η Ρώρα, χτυπώντας το πόδι της στο έδαφος,
καθώς ανακάτευε τα φύλλα. «Πάντως, το βράδυ είναι δικό µου· δε
θα µε τουµπάρεις.»
Ο Σεγκόβηρ πήρε µια αθώα έκφραση. «Ούτε που πέρασε από το
µυαλό µου. Εξάλλου, ίσως να συµφωνήσω µε την επιλογή σου…»
Η Ρώρα µειδίασε, πάλι. Ύστερα, το βλέµµα της πλανήθηκε προς
την Ανατολή. «Το δάσος πρέπει νάναι υπέροχο αυτή την εποχή…»
Σηκώθηκε όρθια. «Έλα. Ώσπου να φτάσουµε θα έχει βραδιάσει.»
Ακόµα ανακάτευε τα φύλλα στα χέρια της.
«Ελπίζω να µη γίνουµε τροφή λύκων εκεί πέρα!» είπε ο Σεγκόβηρ.
«Τι έχει η άµαξα, δηλαδή;»
«Νίκησα το παιχνίδι, δε νίκησα;»
«Με τι τρόπο, όµως, δε θέλω να φανταστώ…»
Η Ρώρα έσκυψε, για να φέρει το πρόσωπό της κοντά στο δικό του,
και να τον κοιτάξει στα µάτια. Τα δικά της µάτια ήταν λιγάκι
αλλήθωρα, αλλά ο Σεγκόβηρ τα λάτρευε, παρ’όλ’αυτά.
«Υπονοείς ότι δε νίκησα µε έντιµο τρόπο;» του είπε.
«∆ε θα το απέκλεια.»
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«Ωστόσο, δε µπορείς να το αποδείξεις.» Η Ρώρα τον φίλησε και
ορθώθηκε πάλι. «Έλα µαζί µου, οπότε. Το δάσος περιµένει· και,
µέχρι να φτάσουµε εκεί, θα είναι βράδυ.»
Ο Σεγκόβηρ σηκώθηκε από την πέτρα, και την ακολούθησε.
«Πρόσεχε τα ζώα και την πραµάτεια,» φώναξε στον Κόνταβαρ. «∆ε
θ’αργήσουµε.»
Ο Μαγκραθµέλιος ένευσε, σε ένδειξη ότι κατάλαβε τι του ζητούσε
ο έµπορος. Πάντα ήταν πολύ διακριτικός· ποτέ δεν ενοχλούσε το
Σεγκόβηρ και τη γυναίκα του στις προσωπικές τους στιγµές.
Μάλιστα, έδειχνε να µην τους αντιλαµβάνεται καν.
«Γιατί του λες ψέµατα;» ρώτησε η Ρώρα. «Πού το ξέρεις αν θα
αργήσουµε ή όχι; Ίσως να αποφασίσω ότι καλά θα ήταν να
επιστρέψουµε το πρωί…»
«Ελπίζω να έχεις περισσότερο µυαλό,» είπε ο Σεγκόβηρ.
«Άλλωστε, υπάρχει και κίνδυνος οι στρατιώτες του φρουρίου να
υποπτευθούν ότι κάνουµε τίποτα παράξενο.»
«Μα θα κάνουµε παράξενα πράγµατα…!»
Ο Σεγκόβηρ τύλιξε το αριστερό του χέρι γύρω από τη µέση της και
την τράβηξε κοντά του, καθώς περπατούσαν. «Ναι, θα σε
στραγγαλίσω απόψε.»
*
Η Σιλιµάνθρα δεν άργησε να φύγει από την Όρφαλχ. Αµέσως µετά
από την κουβέντα της µε τους άλλους πρέσβεις, άρχισε να µαζεύει
τα πράγµατά της, και, όταν ήταν έτοιµη, πήρε το άλογό της και
ξεκίνησε για τη Μάρβαθ, βγαίνοντας από τη βόρεια πύλη της
πρωτεύουσας του Νότιου Σαραόλν.
Το µεσηµέρι σταµάτησε για λίγο, ίσα για να ξεκουράσει το άλογό
της και για να φάει κάτι πρόχειρο η ίδια. Ύστερα, ανέβηκε, πάλι,
στον µαύρο της ίππο και συνέχισε. Στο µυαλό της τριγύριζαν πολλές
και µπερδεµένες σκέψεις. Αναρωτιόταν πώς θα αντιδρούσε ο
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Εκλεκτός σε τούτα τα νέα: θα εξοργιζόταν µε το Βασιληά Βένγκριλ;
θα του έδινε τα εδάφη που ζητούσε; θα του έδινε λιγότερα, ώστε να
φτάσουν σε κάποιο συµβιβασµό; Αναρωτιόταν, επίσης, σχετικά µε
εκείνους που είχαν βάλει φωτιά στην αποθήκη του λιµανιού:
επρόκειτο για κάποια οργάνωση δαιµόνων, ή για κάποια οργάνωση
ανθρώπων; ή, µήπως, για µια ανάµιξη των δύο; –όχι αυτό
αποκλείεται! Και τέλος, αναρωτιόταν ποιος ήταν ο δικός της ρόλος
σε τούτη την κατάσταση. ∆εν είµαι πρέσβειρα· γιατί µ’έστειλαν εδώ;
Λες ο Εκλεκτός και η Πριγκίπισσα Εδρισία να ήξεραν –ή να
υποψιάζονταν– τις υποχθόνιες δυνάµεις που ενεργούν εναντίον τους
µέσα στο Σαραόλν; Ωστόσο, τίποτα άλλο παράξενο δε θυµάµαι να έχει
συµβεί…
Όταν είχαν σχεδόν βασιλέψει οι δύο ήλιοι και τα φεγγάρια
µπορούσαν να διακριθούν στον ουρανό, η Σιλιµάνθρα άκουσε ένα
δυνατό χρεµέτισµα από τα δυτικά. Έστρεψε το κεφάλι της και
αντίκρισε µια έφιππη φιγούρα, στο φως του δύοντος Λούντρινχ.
Έµοιαζε µε φάντασµα σ’αυτό το σκηνικό· και το ξίφος που τράβηξε
µέσ’απ’τα ρούχα της (η Σιλιµάνθρα δε µπορούσε να δει από πού
ακριβώς το τράβηξε) φαινόταν σα λεπίδα που είχε πιάσει φωτιά.
Καλπασµός!
Η φόνισσα της Μαύρης Αυγής έστρεψε το κεφάλι της λίγο
παραδίπλα, για να δει ακόµα έναν καβαλάρη να έρχεται από τα δεξιά
του πρώτου, ξεθηκαρώνοντας κι αυτός ένα ξίφος. Επίσης, ένας
τρίτος ερχόταν από τα αριστερά του, παροµοίως φανερώνοντας το
όπλο του, σαν µακρύ δόντι λύκου ο οποίος είχε το θήραµά του εν
όψει.
Και το θήραµα είµαι εγώ. Η Σιλιµάνθρα δεν είχε καµια αµφιβολία
για τούτο.
Ίσως µπορούσε και να τους νικήσει σε µια αναµέτρηση µέχρι
θανάτου. Όµως δεν ήθελε να το ριψοκινδυνέψει. Πρέπει να φτάσω
στη Μάρβαθ και να µεταφέρω τα νέα στον Εκλεκτό. Έχω πολλά να
του πω. Έστρεψε το άλογό της από την άλλη –προς τα ανατολικά– κι
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άρχισε να καλπάζει, γρήγορα. Απο κεί µπορούσε να δει µια
δεντρόφυτη περιοχή, όπου θα µε χάσουν!
Βγήκε από τη λιθόστρωτη δηµοσιά, ακούγοντας τον άγριο
καλπασµό των αλόγων πίσω της. Εν τω µεταξύ, σκέψεις περνούσαν,
ανάκατα, από το νου της: Αυτοί είναι: οι ίδιοι που έβαλαν φωτιά στην
αποθήκη. Ποιοι είναι, όµως; Τι είναι; ∆αίµονες ή άνθρωποι; Η
Σιλιµάνθρα δεν είχε καταφέρει να δει τα πρόσωπά τους, εκεί όπου
βρίσκονταν, µε τον Λούντρινχ στην πλάτη τους. Αλλά, επιπλέον,
είχε την εντύπωση ότι φορούσαν κουκούλες, ίσως και µάσκες· δεν
ήταν σίγουρη, όµως.
Καθώς πλησίαζε τα δέντρα, το δεξί της µάτι πήρε κάτι να γυαλίζει
ανάµεσα απ’τις φυλλωσιές. Και η Σιλιµάνθρα µπορούσε
ν’αναγνωρίσει το βέλος ενός δολοφόνου από ακόµα µεγαλύτερη
απόσταση. Πάραυτα, αγκάλιασε το λαιµό του αλόγου της,
σκύβοντας τόσο που έµοιαζε να ήθελε να γίνει ένα µε τη ράχη του,
ενώ, συγχρόνως, έµπηγε τα τακούνια των µποτών της στα πλευρά
του, ωθώντας το να καλπάσει ταχύτερα. Είναι δύσκολο να πετύχεις
κινούµενο στόχο.
Καθώς έµπαινε στη δεντρόφυτη περιοχή, τα εκπαιδευµένα της
αφτιά έπιασαν τον ήχο του βέλους που καρφώνεται στον κορµό
κάποιου δέντρου.
Ύστερα, άλλο ένα βέλος καρφώθηκε σε κορµό!
Ανάθεµά τους! Ή είναι πολλοί ή είναι ένας δαίµονας που
χρησιµοποιεί εξάκεντρη βαλλίστρα.
Όµως δεν κάθισε για να το διαπιστώσει. Έστριψε τ’άλογό της προς
τα βόρεια και συνέχισε να καλπάζει ανάµεσα στα δέντρα. Πίσω της
µπορούσε να ακούσει, ξανά, καλπασµό. Οι ίδιοι, ή άλλοι. Κατά πάσα
πιθανότητα, άλλοι, γιατί τους άκουσε να την ακολουθούν µόλις
έστριψε.
Η Σιλιµάνθρα τόλµησε να ρίξει ένα γρήγορο βλέµµα πίσω της,
νιώθοντας τα µαλλιά της να έχουν ξεφύγει από την αλογοουρά όπου
τα είχε δέσει και να της µαστιγώνουν το πρόσωπο.
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∆ύο σκιερές µορφές την είχαν πάρει στο κατόπι.
Μια κίνηση από τα δεξιά. Άλλος ένας. Πάει να κάνει κύκλο, και να
βγει από µπροστά µου.
Μια ηχώ: καλπασµός από το βάθος. Κι άλλοι έρχονται πίσω απ’τους
πρώτους.
Γύρισε το κεφάλι της µπροστά, προσπαθώντας, ταυτόχρονα, να
κάνει το άλογό της να καλπάσει πιο γρήγορα. Μπορούσε να
αισθανθεί το ζώο ν’αγκοµαχεί από κάτω της.
Κάποιος ζυγώνει!
Ένας καβαλάρης από τα δεξιά. Εκείνος που προσπαθούσε να κάνει
κύκλο και να τη φτάσει έβγαινε, τώρα, ανάµεσα από δύο δέντρα,
σπάζοντας τα φυλλώµατα και κατεβάζοντας το σπαθί του προς το
µέρος της. Η Σιλιµάνθρα έσκυψε κάτω απ’τη λεπίδα που στόχευε το
κεφάλι της, και τράβηξε το λιγνό κοντόσπαθό απ’το µηρό της.
Ο αντίµαχός της σπάθισε, πάλι. Η φόνισσα της Μαύρης Αυγής
έκανε µια απότοµη κίνηση, µε τον ώµο, για ν’αποφύγει το όπλο του
–µια κίνηση που παραλίγο να της βγάλει τον ώµο από τη θέση του–,
αλλά παρ’όλ’αυτά άκουσε την κάπα της να σκίζεται. ∆εν ένιωσε τον
εαυτό της να τραυµατίζεται, όµως. Το κοντόσπαθό της κινήθηκε στο
πλάι και κάρφωσε τον καβαλάρη στα πλευρά. Αίµα πιτσίλισε τα
δάχτυλα της Σιλιµάνθρα, τα οποία ξεπρόβαλαν από το µαύρο,
δερµάτινο γάντι που φορούσε για να µην ξεφεύγουν τα µανίκια των
όπλων από το χέρι της.
Ο εχθρός έπεσε, και εκείνη συνέχισε να καλπάζει.
Πίσω της, ο ήχος των αλόγων των διωκτών της ήταν δυνατός.
Άλλη µια µατιά προς τα πίσω: ∆ύο ακόµα, αλλά κι άλλοι δύο µετά
απ’αυτούς –µπορούσε να δει τις µορφές τους.
Η Σιλιµάνθρα θηκάρωσε το κοντόσπαθό της και τράβηξε το κεντρί
του θανάτου απ’τη ζώνη της. Το εκτόξευσε, µε µια απότοµη κίνηση.
Πέτυχε τον έναν από τους πρώτους ιππείς, σωριάζοντας τον µε µια
κραυγή, που η φόνισσα της Μαύρης Αυγής έκρινε πως πρέπει να
ήταν άναρθρη, γιατί δεν της έµοιαζε µε καµία γνωστή της γλώσσα.
201

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Να πάρει! Ακόµα δεν ξέρω αν είναι δαίµονες ή άνθρωποι. Κι αυτόν
που είχε αντιµετωπίσει από κοντά δεν τον είχε δει καλά, µέσα στη
νύχτα και στις σκιές του δάσους. Επιπλέον, φορούσε κουκούλα, αν
και µάσκα δεν πρέπει να είχε.
Πώς ξεφεύγω, τώρα, από τους άλλους τρεις; Το δεξί της χέρι πήγε
προς το δεύτερο κεντρί θανάτου στη µέση της––
––Κάτι πετάχτηκε!––
––––η Σιλιµάνθρα αµέσως έσκυψε, αγκαλιάζοντας πάλι το λαιµό
του αλόγου–
–το κάτι πέρασε από πάνω της…
Η φόνισσα δεν το είδε καθαρά, µα πρέπει να ήταν κεντρί θανάτου.
∆ε µπορεί να ήταν κάτι άλλο· οι άνθρωποι δεν έχουν παρόµοια όπλα.
∆αίµονες µε καταδιώκουν. Αυτή η διαπίστωση την τρόµαζε
περισσότερο απ’ό,τι αν ήταν άνθρωποι. Εκτός, βέβαια, κι αν ήταν
κάποιο ξιφίδιο… Αλλά, όχι, είχε την εντύπωση ότι ήταν κεντρί
θανάτου.
Έπιασε το δικό της κεντρί, και το εκτόξευσε καταπάνω τους,
γυρίζοντας στιγµιαία, για να τους αντικρίσει.
Αστόχησε: κανείς δεν έπεσε.
Όχι!
Άκουσε δύο κάτι να έρχονται πίσω της.
Έσκυψε, όσο περισσότερο µπορούσε, βάζοντας το άλογό της να
κάνει ζικ-ζακ, ανάµεσα στα δέντρα. Πολύ αργά, όµως: το µαραφέτι
την πέτυχε στα δεξιά πλευρά, από την πλάτη.
«Νααααααρρρρ!» γρύλισε η Σιλιµάνθρα, νιώθοντας την ενέργεια να
διαπερνά το κορµί της. Η όρασή της θόλωσε από τα δάκρυα· τ’αφτιά
της γέµισαν µε µια λυσσαλέα βαβούρα, λες και ξαφνικά ο ουρανός
είχε βρυχηθεί µε χιλιάδες βροντές· τα δάχτυλά της χαλάρωσαν
επάνω στα γκέµια του ίππου της– ∆εν πρέπει να πέσω! Έβαλε όλη
της τη δύναµη, για να κρατηθεί.
Τα δόντια της έτριξαν, καθώς το κεντρί του θανάτου µέσα της –
τώρα, πλέον, ήταν σίγουρη πως επρόκειτο για τέτοιο– τη διαπέρασε
202

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

µ’άλλο ένα επώδυνο ενεργειακό κύµα. Κι ετούτο δε θα έπαυε, µέχρι
να έβγαζε το καταραµένο πράγµα απ’το σώµα της. Πρέπει να
σταµατήσω –αλλά δεν µπορώ να σταµατήσω! Η Σιλιµάνθρα ένιωθε
σαν φύλλο που το παρασέρνει ο άνεµος, καθώς κρατιόταν επάνω στη
ράχη του αλόγου της.
Ύστερα, το φύλλο έχασε τη δύναµή του, και σωριάστηκε στο
χορτάρι του δάσους, λες κι ήταν Φθινόπωρο.
Η Σιλιµάνθρα βόγκησε από πόνο, καθώς ακόµα ένα ενεργειακό
κύµα τη διαπερνούσε πατόκορφα. Τα δάχτυλα του δεξιού της χεριού
σφίχτηκαν επάνω στα χόρτα. Να σηκωθώ…! Πρέπει να σηκωθώ…!
Άκουσε άλογα να σταµατούν κοντά της, χρεµετίζοντας, και
καβαλάρηδες να αφιππεύουν. Ο ήχος που έκαναν οι µπότες τους
επάνω στο χώµα, καθώς πηδούσαν κάτω, ήταν χαρακτηριστικός.
«Χα-χα-χα-χα…!» γέλασε, αργόσυρτα, κάποιος· και είπε, στη
γλώσσα των δαιµόνων: «Έτρεξε, έτρεξε, αλλά πού θα πήγαινε…»
«Ο Ανοσιουργός, πάντως, ξέρει να επιλέγει τους µαντατοφόρους
του, έτσι, αδέλφια;» Ένας άλλος.
«Τούτη δεν είναι απλή µαντατοφόρος, άφρονα,» τόνισε ένας τρίτος.
«Είναι της Μαύρης Αυγής.» Και τον άκουσε να την πλησιάζει.
Πρέπει να σηκωθώ! Η Σιλιµάνθρα έσφιξε τα δόντια, καθώς, για
πολλοστή φορά, ένα ενεργειακό κύµα πόνου τη διαπερνούσε,
αποµυζώντας της τη ζωή. Να σηκωθώ! Αλλά τα µέλη του σώµατός
της δεν ανταποκρίνονταν. Τα χέρια της µονάχα ζουλούσαν τα χόρτα
και το χώµα.
Ο άγνωστος δαίµονας άρπαξε τη φόνισσα από τα µαλλιά. Τα µάτια
της είδαν κάτι –µια λεπίδα– να γυαλίζει στις ακτίνες των φεγγαριών.
Μετά, ο Μαγκραθµέλιος έβγαλε µια κραυγή πόνου, αφήνοντας τη
Σιλιµάνθρα να πέσει στο χορτάρι.
Εκείνη δεν κατάλαβε τι είχε συµβεί, αλλά βρήκε τη δύναµη, από
τούτη την απρόσµενη τροπή των γεγονότων, να πατήσει την
αριστερή της, γαντοφορεµένη παλάµη δυνατά στο έδαφος, ώστε να
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στηριχτεί. Την ίδια στιγµή, το δεξί της χέρι τραβούσε το κοντόσπαθο
απ’το µηρό της.
Γύρισε και το έµπηξε στα εντόσθια του δαίµονα από πάνω της.
Το κεντρί του θανάτου τής χάρισε ένα ενεργειακό κύµα πόνου. Η
Σιλιµάνθρα, αφήνοντας το µανίκι του όπλου της, σωριάστηκε στο
χορτάρι, ουρλιάζοντας. Το σώµα της είχε κάνει µια σπασµωδική
καµπύλη προς τα πίσω. Τ’αφτιά της είχαν γεµίσει από το βουητό.
Συγχρόνως, ο Μαγκραθµέλιος που είχε χτυπήσει έπεφτε στα
γόνατα, µε το κοντόσπαθό της ακόµα καρφωµένο µέσα του, µην
έχοντας καταλάβει ακριβώς από πού είχε έρθει η πέτρα που τον
πέτυχε στο µέτωπο, µε αποτέλεσµα να συµβούν όλα αυτά. Αίµα
γέµισε την όρασή του, καθώς πέθαινε.
Ο ένας από τους δύο συντρόφους του, όµως, είχε δει ποιος πέταξε
την πέτρα: Μια ανθρώπινη γυναίκα, που πετάχτηκε αναπάντεχα από
τη βλάστηση. Αµέσως, την έδειξε στον άλλο Μαγκραθµέλιο, και τα
δαιµονικά τους µάτια γυάλισαν στο φεγγαρόφωτο, σαν τα ξίφη που
βαστούσαν στα χέρια τους.
Η Ρώρα έπιασε άλλη µια πέτρα από κάτω και την εκτόξευσε. Οι
δαιµονάνθρωποι την απέφυγαν, και έτρεξαν προς το µέρος της. Την
ίδια στιγµή, όµως, ο Σεγκόβηρ ορµούσε από πίσω τους, έχοντας ήδη
µια πέτρα στα χέρια και βάλλοντάς την καταπάνω στον αυχένα του
τελευταίου Μαγκραθµέλιου. Ο δαιµονάνθρωπος σωριάστηκε
µπρούµυτα, καθώς αίµα πετάχτηκε απ’το κεφάλι του.
Ο άλλος συνέχισε την έφοδό του προς τη Ρώρα.
«Τρέξε, Πνευµατοχτυπηµένη!» της φώναξε ο Σεγκόβηρ.
Εκείνη έπιασε ένα µακρύ κοµµάτι ξύλο που είχε κοντά της και
επιχείρησε να χτυπήσει τον εχθρό στην κοιλιά, λες και βαστούσε
δόρυ µε σιδερένια αιχµή στο τέλος. Ο δαιµονάνθρωπος έπιασε την
άκρη του πρωτόγονου όπλου της και τη γρονθοκόπησε
καταπρόσωπο, µε το ίδιο χέρι που βαστούσε και το σπαθί του. Η
Ρώρα σωριάστηκε στο χορτάρι, µε µια κραυγή.
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Ο Σεγκόβηρ, που είχε ήδη αρχίσει να τρέχει, έπεσε επάνω στην
πλάτη του Μαγκραθµέλιου, τυλίγοντας το αριστερό του χέρι γύρω
από το λαιµό του δαίµονα και πιάνοντας τον δεξί του καρπό µε το
άλλο. Τον άκουσε να γρυλίζει κατάρες στη γλώσσα του, τις οποίες
µπορούσε να καταλάβει, γιατί γνώριζε τα βασικά της δαιµονικής
(του τα είχε µάθει ο Κόνταβαρ): «Ποιος ανθρωπόµορφος; Τα
Πνεύµατά σου να σε πάρουν!»
Ο Σεγκόβηρ προσπάθησε να τον λυγίσει, να τον κάνει να πέσει στο
έδαφος. Όµως ο αντίπαλός του ήταν πιο δυνατός από αυτόν και
αντιστεκόταν.
Η Ρώρα πετάχτηκε πάνω, άρπαξε το ξύλο, και βάρεσε το
δαιµονάνθρωπο κατακέφαλα, δύο φορές, καθώς εκείνος δε µπορούσε
ν’αποφύγει τα χτυπήµατά της. Η δύναµή του τον εγκατέλειψε, και ο
Σεγκόβηρ τον έριξε στο έδαφος και του κοπάνησε το µέτωπο επάνω
σε µια πέτρα. Αίµατα είχαν τυλίξει το πρόσωπο του Μαγκραθµέλιου.
Ο έµπορος σηκώθηκε όρθιος, ξεφυσώντας. Στράφηκε στη γυναίκα
του, για να τη δει να µπήγει το ξύλινό της κοντάρι στο έδαφος και να
στηρίζεται επάνω του.
«Είσαι καλά;» τη ρώτησε.
Η Ρώρα διπλώθηκε και ξέρασε.
Ο Σεγκόβηρ πέρασε το χέρι του γύρω απ’τη µέση της. «Πάµε να
φύγουµε απο δώ.»
«Η γυναίκα…» είπε, αδύναµα, η Ρώρα, σκουπίζοντας το πρόσωπό
της µε το πίσω της παλάµης της.
Ο Σεγκόβηρ τής έδωσε το µαντίλι του. Ύστερα, πλησίασε τη
δαιµονογυναίκα που βρισκόταν στο χορτάρι, βογκώντας και
προσπαθώντας µάταια να σηκωθεί.
«∆εν είµαι εχθρός,» της είπε. «Θέλω να σε βοηθήσω.» Γονάτισε
δίπλα της.
Εκείνη έστρεψε το πρόσωπό της, για να τον κοιτάξει. Τα µάτια της
γυάλιζαν από τα δάκρυα, και όλη της η όψη από αυτά και τον
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ιδρώτα. «Το κεντρί, άνθρωπε!» έκανε, τρίζοντας τα δόντια. «Βγάλε το
κεντρί!»
Το κεντρί; Στην αρχή, ο Σεγκόβηρ δεν κατάλαβε για τι πράγµα του
µιλούσε· ύστερα, όµως, είδε πού βρισκόταν το δεξί χέρι της
Μαγκραθµέλίας: στην πίσω µεριά των δεξιών της πλευρών, σα να
προσπαθούσε να τραβήξει κάτι απο κεί. Η κάπα της ήταν
παραµερισµένη και ο έµπορος µπορούσε να δει ότι αίµα είχε βάψει
την τουνίκα της.
Αποµάκρυνε τα δάχτυλα της δαιµονογυναίκας από το τραύµα και
τράβηξε το ρούχο προς τα πάνω, ελευθερώνοντάς το από τη ζώνη.
∆εν µπορούσε να δει τίποτα να προεξέχει από την πληγή.
Πνεύµατα… σκέφτηκε. Έχει πάει βαθιά, ό,τι κι αν είναι. Πώς θα το
βγάλω;
«Γρήγορα, άνθρωπε!» γρύλισε η δαιµονογυναίκα.
Ο Σεγκόβηρ άκουσε βήµατα να πλησιάζουν. Φοβήθηκε ότι ήταν κι
άλλος από τους δαιµονικούς µαχαιροβγάλτες, όµως, στρέφοντας το
κεφάλι, αντίκρισε τη Ρώρα. Ύστερα, επέστρεψε στο βλέµµα του στο
τραύµα της δαιµονογυναίκας· έχωσε µέσα τα δάχτυλα του δεξιού
του χεριού και ψηλάφισε, ψάχνοντας για το βλήµα που την είχε
χτυπήσει. Υπέθετε ότι αυτό το κεντρί πρέπει να ήταν κάποιου είδους
βέλος. Από κάτω του µπορούσε να νιώσει τη Μαγκραθµέλια να
κλονίζεται από τον πόνο.
«Περίµενε λίγο,» µουρµούρισε, περισσότερο στον εαυτό του παρά
σ’εκείνη. «∆εν είµαι γιατρός.»
Νάτο! Τα δάχτυλά του εντόπισαν κάτι µεταλλικό µέσα στη
δαιµονογυναίκα. Γρήγορα, προσπάθησε να το πιάσει και να το
τραβήξει έξω –αλλά του γλίστρησε.
Η ασθενής του γρύλισε, χουφτιάζοντας το χώµα και τα χόρτα του
δάσους.
«Τι συµβαίνει;» ρώτησε η Ρώρα. «Τι τη χτύπησε;»
Ο Σεγκόβηρ δεν απάντησε. Επιχείρησε, πάλι, να πιάσει το κεντρί.
Τώρα, θα τα καταφέρω. Αργά, χωρίς βιασύνη… Τα δάχτυλά του
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εντόπισαν το µεταλλικό αντικείµενο· έκλεισαν καλά γύρω του. Η
δαιµονογυναίκα κλονιζόταν απ’τους σπασµούς. Ο έµπορος την
έβγαλε απ’το µυαλό µου. Μονάχα το καταραµένο µεταλλικό
µαραφέτι υπήρχε. Το κρατάω γερά, τώρα· πρέπει να το κρατάω γερά.
Αλλά όχι απότοµες κινήσεις.
Το τράβηξε. Το είδε να ξεπροβάλει από την πληγή, αιµατοβαµµένο.
Και του γλίστρησε. Το έπιασε πάλι και, µε µια ταχεία κίνηση, το
πέταξε µακριά.
Άκουσε τον αναστεναγµό ανακούφισης της δαιµονογυναίκας, η
οποία άρχισε να παίρνει βαθιές ανάσες, σαν αυτό το διαβολόπραµα
µέσα της να µην την άφηνε ν’αναπνεύσει.
Ο Σεγκόβηρ ξεφύσησε, επίσης ανακουφισµένος.
Κάπου παραδίπλα, η Ρώρα ξερνούσε πάλι.
*
«∆ε σχεδίαζα ακριβώς έτσι να περάσουµε τη βραδιά µας…»
σχολίασε η Ρώρα, καθώς έφευγαν από το σηµείο της µάχης.
Ο Σεγκόβηρ, που κουβαλούσε την τώρα αναίσθητη
δαιµονογυναίκα, είπε, σα να µην είχε ακούσει τη γυναίκα του: «Πώς
είναι δυνατόν οι Μαγκραθµέλιοι να κυνηγούν Μαγκραθµέλιους,
Ρώρα; Τι συµβαίνει; Τι ήταν αυτό που µόλις είδαµε;»
«∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε εκείνη, ανασηκώνοντας τους ώµους.
«Ίσως ο Κόνταβαρ να µπορεί να µας το εξηγήσει.»
«Αµφιβάλλω. Κι επιπλέον, φοβάµαι µη µας κάνουν ερωτήσεις οι
Νότιοι Σαραολνιανοί, αν µας δουν να πλησιάζουµε µ’αυτή τη
δαιµονογυναίκα στα χέρια.»
«Τύλιξε τη στην κάπα σου, να µη φαίνεται.»
«Πόσο δε θα φαίνεται;» είπε ο Σεγκόβηρ. «Ακόµα και να µην
καταλάβουν ότι είναι Μαγκραθµέλια εκείνο που κουβαλάµε,
σίγουρα θα δουν ότι κουβαλάµε κάτι µεγάλο –πράγµα που θα τους
βάλει σε υποψίες.»
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«Θα τους πούµε την αλήθεια, άµα έρθουν,» αποκρίθηκε η Ρώρα.
«∆ε µπορούµε να την αφήσουµε εδώ, να πεθάνει. Ίσως, µάλιστα, να
πλησιάσουν κι άλλοι από εκείνους που την κυνηγούσαν.»
«Ναι, είναι κι αυτό,» συµφώνησε ο Σεγκόβηρ, κι επιτάχυνε το βήµα
του. Τους προηγούµενους δαιµονανθρώπους τούς είχαν πιάσει
τελείως απροετοίµαστους, γιαυτό είχαν καταφέρει να τους
κατατροπώσουν. Αν έρχονταν κι άλλοι, όµως, δεν υπήρχε αµφιβολία
ότι θα τους πετσόκοβαν.
Όταν βγήκαν από τα δέντρα, βαδίζοντας γρήγορα προς την άµαξά
τους, η Ρώρα έριχνε κλεφτές µατιές στο φρούριο των Νότιων
Σαραολνιανών, για να δει αν κανένας τους παρακολουθούσε· ενώ ο
Σεγκόβηρ, απλά, προχωρούσε προς το σκεπαστό τροχοφόρο, µην
καθυστερώντας καθόλου.
Μπήκαν και απόθεσαν τη Μαγκραθµέλια επάνω σ’ένα στρώµα.
Είχαν δέσει πρόχειρα την πληγή της, αλλά, αναµφίβολα, θα
χρειαζόταν κι άλλη περιποίηση. Το τραύµα δεν ήταν ιδιαίτερα
µεγάλο, απ’ό,τι είχε παρατηρήσει ο έµπορος, όµως έµοιαζε να της
προκαλεί πολύ πόνο –τουλάχιστον, όσο βρισκόταν εκείνο το κεντρί
µέσα της. Επιπλέον, ήταν και η µόλυνση, από την οποία έπρεπε να
την προφυλάξουν…
«Φέρε µου εκείνο το σάκο µε τα βότανα,» είπε ο Σεγκόβηρ στη
γυναίκα του.
Καθώς η Ρώρα άνοιγε ένα µπαούλα, ο Κόνταβαρ ανέβηκε στην
άµαξα. «Τι συµβαίνει, κύριε Σεγκόβηρ;» ρώτησε. Ήταν από τους
πρωτοποριακούς δαιµονανθρώπους, που δέχονταν να δουλεύουν για
ανθρώπους και, µάλιστα, να τους αποκαλούν κύριε ή κυρία.
«Βρήκαµε αυτή τη–» ∆αιµονογυναίκα, ήταν έτοιµος να πει, αλλά
άλλαξε τα λόγια του. «–τη δαιµόνισσα στο δάσος. Την είχαν
χτυπήσει κάποιοι άλλοι δαίµονες. Τους αντιµετωπίσαµε, για να την
πάρουµε απο κεί. Την είχε πετύχει κάτι που ονόµαζε ‘κεντρί’ και
µου ζητούσε να το βγάλω.» Η Ρώρα τού έδωσε το σάκο µε τα
βότανα.
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«Το έβγαλες;» τον ρώτησε ο Κόνταβαρ, καθώς ανησυχία
ζωγραφιζόταν στην όψη του.
Ο Σεγκόβηρ ένευσε.
«Ποιοι ήταν αυτοί, Κόνταβαρ;» θέλησε να µάθει η Ρώρα.
«∆εν ξέρω, κυρία,» αποκρίθηκε εκείνος, καθώς καθόταν πλάι στη
Μαγκραθµέλια. «Αλλά το συµβάν µε παραξενεύει πολύ…»
Συνοφρυώθηκε, σκεπτικός.
Την ίδια στιγµή, κάπου στο δάσος· ο δαιµονάνθρωπος που ο
Σεγκόβηρ είχε πετύχει στον αυχένα, µε την πετριά του, σηκωνόταν
όρθιος, παρότι ζαλιζόταν και έβλεπε χρώµατα µπροστά στα µάτια
του. Μούγκρισε και έριξε µια µατιά τριγύρω. Οι δύο του σύντροφοι
έµοιαζαν νεκροί, και πουθενά δε φαινόταν η ανθρώπινη γυναίκα,
ούτε εκείνος που τον είχε χτυπήσει πισώπλατα, όποιος κι αν ήταν, ο
ανθρωπόµορφος! Επιπλέον, και η δαιµόνισσα που καταδίωκαν είχε
εξαφανιστεί.
«Πρέπει, πάση θυσία, να πεθάνει, τώρα…» υποτονθόρυσε ο
Μαγκραθµέλιος, και πλησίασε το άλογό του, το οποίο ευτυχώς δεν
είχε φύγει µε την αναστάτωση.
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Κεφάλαιο ∆ωδέκατο
∆εν υπάρχει µέρος που να µη µπορεί να εισβάλει. ∆εν υπάρχει µυστικό
που να µη µπορεί ν’αποκαλύψει. ∆εν έχει ακόµα βρεθεί ψέµα που να µη
µπορεί να καταλάβει· κι αν βρεθεί τέτοιο ψέµα, σίγουρα η ίδια θα το έχει
ανακαλύψει!
—από τους Προφορικούς Μύθους για την Πράσινη Γουστέρα του
Άργκανθικ

Μ

ήπως, τελικά, κάνουµε όλο αυτό το δρόµο άδικα;» ρώτησε
η Λασιρία.
Εκείνη και η Ανθάνα βάδιζαν προς τη Ζερκ-βελ ανάµεσα
από καταπράσινους, χορταριασµένους λόφους, ενώ τραβούσαν τα
άλογά τους από τα γκέµια.
«Τι εννοείς ‘άδικα’;» ρώτησε η συντρόφισσά της.
«Εννοώ ότι ίσως ο Βασιληάς Πόνκιµ να µην πήγε εκεί.»
Η Ανθάνα σταµάτησε να βαδίζει στους πρόποδες ενός λόφου,
ατενίζοντας τον ορίζοντα. Μπροστά από τις δύο γυναίκες φαίνονταν
τα τείχη της Ζερκ-βελ. Κάποιες εκατοντάδες µέτρα είχαν µείνει,
πλέον, για να διανύσουν.
«Αποκλείεται, Λασιρία.»
«Πώς είσαι τόσο σίγουρη;»
«Ο ∆ούκας Βάνρελ είναι που θα κάνει τις όποιες πιθανές
διαπραγµατεύσεις µε το Βόρειο Σαραόλν,» εξήγησε η Ανθάνα.
«Εποµένως, ο Βασιληάς Πόνκιµ δε µπορεί να πήγαινε αλλού.»
«Ίσως, όµως, νάχει φύγει ως τώρα.»
«Ακόµα κι αν έχει φύγει, θα µάθουµε τι απόφαση πάρθηκε. Μπορεί
να είναι ζωτικής σηµασίας για το Βασίλειο.» Και στράφηκε
ν’αντικρίσει τη συντρόφισσά της. «Αλλά γιατί όλες τούτες οι
ερωτήσεις και οι αµφιβολίες, Λασιρία; ∆εν ορκίστηκες να
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υπηρετήσεις τον Κρυφό Βασιληά;» Τα µάτια της Ανθάνα ήταν
κατηγορηµατικά.
Ναι, σκέφτηκε η Λασιρία, ορκίστηκα να τον υπηρετήσω, παρότι δεν
ξέρω καν ποιος είναι! Ένευσε. «Πάψε να µε κοιτάς έτσι. Νοµίζεις ότι
θα σε προδώσω;»
«Ναι, είναι πιθανό,» απάντησε η Ανθάνα.
«Γιατί να το κάνω;» έθεσε το ερώτηµα η Λασιρία. «Τι το τόσο
σηµαντικό έχω να αναφέρω στην εργοδότριά µου; Τίποτα. Έχεις
κρατήσει καλά τα µυστικά του αφέντη σου.»
«∆εν έχω αφέντες. Απλά, ο Κρυφός Βασιληάς πληρώνει καλά, για
την ώρα.»
Αυτό ήταν αλήθεια. Ο Κρυφός Βασιληάς, όντως, πλήρωνε καλά. Η
Ανθάνα είχε υποσχεθεί στη Λασιρία τα διπλάσια χρήµατα απ’ό,τι
της έδινε η ∆ούκισσα Κυράλια. Εύχοµαι µόνο να µην είναι ψέµατα
όλα τούτα! ∆εν είχε πάρει ακόµα τον πρώτο της µισθό· έπρεπε,
αρχικά, να «αποδείξει ότι ήταν έµπιστη» –έτσι της είχε πει η νέα της
φίλη. Ύστερα, και θα πληρωνόταν και ίσως να µάθαινε κάποια
επιπλέον πράγµατα για την οργάνωση στην οποία είχε βρεθεί. Ίσως!
Λες και µ’έχουν για παρακατιανή, οι µπάσταρδοι! Από την άλλη,
βέβαια, µπορούσαν, άνετα, να την είχαν σκοτώσει, έτσι δεν είχε και
κανένα µεγάλο παράπονο.
«∆ε µπαίνουµε στην πόλη;» πρότεινε, για να σπάσει τον πάγο
ανάµεσά τους.
«Ναι,» κατένευσε η Ανθάνα. «Θα µπούµε.» Και άρχισε να βαδίζει,
τραβώντας το άλογό της από τα γκέµια.
Η Λασιρία την ακολούθησε.
Ήταν ζεστή ηµέρα σήµερα –ίσως πιο ζεστή απ’ό,τι συνήθως, τις
τελευταίες εβδοµάδες. Η Λασιρία αισθανόταν να έχει ιδρώσει κάτω
από το φόρεµά της, παρότι ήταν ακόµα πρωί (µόλις είχε βγει ο
Βάνσπαρχ από τη ∆ύση)· επιπλέον, ένιωθε την ανοιξιάτική της κάπα
σαν χειµωνιάτικη. Και πού να καλοκαιρέψει! σκέφτηκε,
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αναλογιζόµενη ότι σε µερικές ηµέρες θα έµπαινε ο µήνας
Αρχήφλογος.
Πλησίασαν την ανατολική πύλη της Ζερκ-βελ, απ’όπου εκείνη την
ώρα περνούσαν µερικά εµπορικά κάρα, που τα τραβούσαν µουλάρια.
Οι δύο γυναίκες ακολούθησαν τη συνοδεία, δίχως να δείχνουν
βιασύνη.
«Από πού θα αρχίσουµε;» ρώτησε η Λασιρία την Ανθάνα.
«Έχω γνωστούς εδώ,» αποκρίθηκε εκείνη.
«Πού;» Η Λασιρία δεν πήγαινε συχνά στο ∆ουκάτο Θάλβερκ·
συνήθως, στο ∆ουκάτο Έβµορ τριγύριζε, µεταφέροντας τα
σηµαντικά νέα που µάθαινε εκεί στη ∆ούκισσα Κυράλια, στο
∆ουκάτο Τάρµεν.
«Θα δεις…»
∆εν την εξέπληξε η απάντηση· η Ανθάνα πάντα τόσο –και
περισσότερο– µυστικοπαθής ήταν, από τότε που την είχε γνωρίσει.
Μάλιστα, είχε την εντύπωση πως το Ανθάνα δεν ήταν καν το
πραγµατικό της όνοµα· άλλωστε, είχε ακούσει το φρουρό Μπίνραλ
να την αποκαλεί Νεβίρα. Ποια ήταν, όµως, πραγµατικά αυτή η
γυναίκα; Η Λασιρία είχε την εντύπωση –και το είχε δει και στον
ύπνο της, χτες βράδυ!– ότι, αν η «Ανθάνα» τραβούσε το πρόσωπό
της σαν µάσκα, πίσω από αυτό θα ήταν ένα άλλο πρόσωπο –µάσκα
και πάλι –επ’άπειρον.
Πέρασαν την πύλη και βάδισαν µέσα στους πλακόστρωτους
δρόµους της Ζερκ-βελ. Η Ανθάνα πήγε προς έναν στάβλο εκεί
κοντά, κάνοντας νόηµα στη Λασιρία να την ακολουθήσει.
Αυτή φαίνεται πως είναι η δουλειά µου, τελευταίως! σκέφτηκε
εκείνη, αγανακτισµένη. Να ακολουθώ! Αναρωτιέµαι γιατί µε τραβάει
µαζί της… Άσε, καλύτερα, δε θέλω να µάθω!
«Θα κρατήσεις τ’άλογά µας για σήµερα και για όσες ηµέρες
χρειαστεί,» είπε η Ανθάνα στο σταβλίτη –ένα νεαρό, γύρω στα
δεκαεφτά– και του έδωσε ένα χρυσό νόµισµα.
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Εκείνος το δάγκωσε, ώστε να βεβαιωθεί για τη γνησιότητά του, και
έγνεψε καταφατικά. «Μά’στα, κυρία! Όπως θέλετε.»
Η Ανθάνα και η Λασιρία έφυγαν από το στάβλο, αφήνοντας τα ζώα
τους στο σταβλίτη. Το κεφάλι της δεύτερης ακόµα την πονούσε, από
το πέσιµό της στις πέτρινες σκάλες του υπογείου. Βέβαια, το τραύµα
είχε επουλωθεί και έµοιαζε να βρίσκεται σε καλή πορεία, όµως,
παρ’όλ’αυτά, ήταν ενοχλητικό. Κάποιες φορές, η Λασιρία ζαλιζόταν,
µετά από το ταξίδι επάνω στ’άλογο, ή αισθανόταν τα µαλλιά της να
πιάνονται στην εφελκίδα που είχε σχηµατιστεί –ιδιαίτερα
εκνευριστικό. Ωστόσο, είχε αρνηθεί να κουρευτεί, όπως της πρότεινε
η Ανθάνα. Εξάλλου, τα µαλλιά έκρυβαν το τραύµα της· δε
χρειαζόταν όλος ο κόσµος να ξέρει ότι ήταν χτυπηµένη. ∆είξε στους
άλλους ότι έχεις κάποια αδυναµία κι εκείνοι νάσαι σίγουρη πως θα
την εκµεταλλευτούν. Η Λασιρία πίστευε σ’αυτό το αξίωµα.
Η Ανθάνα σταµάτησε µπροστά σε ένα πέτρινο χτίριο, πάνω από την
ξύλινη, καλογυαλισµένη πόρτα του οποίου κρεµόταν µια ταµπέλα,
που έγραφε: Ναβέρου Ωρολογοποιείο. Πλάι στην πόρτα ήταν ένα
µεγάλο παράθυρο µε κάγκελα, απ’όπου η Λασιρία µπορούσε να δει
πέντε ρολόγια: τα δύο πρώτα ήταν µικρά, ενώ από πίσω τους
βρισκόταν ένα από τα µεγαλύτερα επιτραπέζια που είχε ποτέ
αντικρίσει· δεξιά κι αριστερά από αυτή τη σύνθεση ρολογιών
έστεκαν άλλα δύο ρολόγια, ψηλά και λιγνά, µε µικρά εκκρεµή: το
πρώτο έµοιαζε µε ένα ζευγάρι κουλουριασµένα φίδια, και το δεύτερο
µε παλιά βελανιδιά.
«Θέλεις να µάθεις τι ώρα είναι;» ρώτησε την Ανθάνα.
Εκείνη στράφηκε στο µέρος της, ατενίζοντάς τη µε σοβαρή
έκφραση.
«Αστειεύοµαι, προφανώς!» είπε η Λασιρία. «Εδώ είναι ο σύνδεσµός
σου;» ψιθύρισε.
«Ναι,» είπε η Ανθάνα, και άνοιξε την πόρτα, µπαίνοντας.
Ένα καµπανάκι ανήγγειλε την είσοδο των δύο γυναικών, και ένας
άντρας που καθόταν σε ξύλινο γραφείο σήκωσε το βλέµµα του, για
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να τις αντικρίσει. Έµοιαζε να είναι γύρω στα σαράντα, όµως τα
µαλλιά του ήταν τελείως λευκά· τα είχε µακριά και τα έδενε
αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι του. Το πρόσωπό του ήταν
φρεσκοξυρισµένο, και τα µάτια του γκρίζα και παρατηρητικά.
Άσπρο πουκάµισο και µαύρο γιλέκο τον έντυναν.
Το χώρο τριγύρω στόλιζαν ρολόγια, µεγάλα και µικρά, τοίχου και
επιτραπέζια. Τα περισσότερα βρίσκονταν µέσα σε γυάλινες
προθήκες, εκτός από όσα δε χωρούσαν εκεί.
«Λοΐρα!» έκανε ο άντρας, αντικρίζοντας την Ανθάνα.
Εκείνη χαµογέλασε. «Καληµέρα, Ναβέρε,» αποκρίθηκε. «Πώς
είσαι;»
«Καλά,» είπε ο ωρολογοποιός. «Εσύ;» Έριξε ένα βλέµµα στη
Λασιρία. «Βλέπω, έχεις παρέα…»
«Είναι πολύ στενή µου φίλη,» εξήγησε η Ανθάνα. «Και θέλει,
απλά, να ρίξει µια µατιά στα ρολόγια.»
Ο Ναβέρος ένευσε. «Καταλαβαίνω.»
Η Ανθάνα (ή Λοΐρα, όπως την ήξερε αυτός ο άντρας) πλησίασε το
γραφείο του και κάθισε στην καρέκλα εκεί, σταυρώνοντας τα πόδια
στο γόνατο.
«Λοιπόν, πώς πάνε οι δουλειές στη Ζερκ-βελ; Θέλει ο κόσµος να
ξέρει την ώρα, ή προτιµά τους ήλιους για να την υπολογίζει;»
Η Λασιρία παρίστανε ότι κοιτούσε τριγύρω, τα ρολόγια, όπως της
είχε, έµµεσα, ζητήσει η συντρόφισσά της. Υπέθετε ότι, τουλάχιστον,
η Ανθάνα είχε τους λόγους της γι’αυτό. Και, µάλιστα, νόµιζε ότι
µπορούσε να καταλάβει τους βασικότερους: Φοβόταν µήπως
κάποιος τους παρακολουθούσε, και ήθελε να τον µπερδέψει·
επιπλέον, αν ένας τυχαίος –ή όχι και τόσο τυχαίος– πελάτης έµπαινε
στο κατάστηµα, ενώ εκείνη κουβέντιαζε µε το Ναβέρο, δε θα
καταλάβαινε τι πραγµατικά συνέβαινε εδώ, βλέποντας µια γυναίκα
να µιλά µε τον ωρολογοποιό και µια άλλη να κοιτάζει τα ρολόγια, σα
να ήθελε ν’αποφασίσει ποιο ν’αγοράσει. Αποπροσανατολισµός: πολύ
σηµαντική ικανότητα για µία κατάσκοπο.
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«Ο κόσµος ενδιαφέρεται περισσότερο για το ∆ούκα, που έφυγε από
την πόλη, καθώς και για το Βασιληά Πόνκιµ, που ήρθε,» αποκρίθηκε
ο Ναβέρος στην Ανθάνα.
«Πού πηγαίνει ο ∆ούκας;» ρώτησε εκείνη.
«Φηµολογείται πως κατευθύνεται στη ∆ρέλιφον, για να καλέσει το
Συµβούλιο των Αρχόντων σε έκτακτη συνεδρίαση. Ορισµένοι,
µάλιστα, λένε ότι όλος ετούτος ο χρόνος θα πάει να συνεδριάζει το
Συµβούλιο.»
«Χµ…» έκανε η Ανθάνα, σκεπτική, και σηκώθηκε από την
καρέκλα της, πλησιάζοντας µια βιτρίνα µε ρολόγια, όχι και πολύ
µακριά από τη Λασιρία.
«Θα ήθελες να σου βγάλω κάτι;» ρώτησε ο Ναβέρος.
«Ναι. ∆είξε µου αυτό εδώ.» Η Ανθάνα ακούµπησε το δάχτυλό της
επάνω στο γυαλί.
«Μισό λεπτό.» Ο ωρολογοποιός πήρε µια αρµαθιά κλειδιά από το
γραφείο του, πλησίασε την προθήκη, και την ξεκλείδωσε.
«Και γιατί λένε πως ο ∆ούκας θα συγκαλέσει, πάλι, το Συµβούλιο;»
θέλησε να µάθει η Ανθάνα. Μιλούσε σα να έκανε κουβέντα που δεν
την ενδιέφερε και τόσο.
Ο Ναβέρος παραµέρισε το γυαλί της προθήκης. «Μάλλον, θέλει να
κουβεντιάσουν σχετικά µε τη Συµµαχία.»
«Θα διαλυθεί η Συµµαχία;»
Ο ωρολογοποιός έπιασε ένα ρολόι. «Αυτό θέλεις;»
«Ναι.»
Το έδωσε στην Ανθάνα, η οποία το πήρε στα χέρια της,
προσποιούµενη ότι το περιεργαζόταν.
«Τι θα γίνει, λοιπόν, µε τη Συµµαχία; Θα εµπλακούµε σε πόλεµο
µ’αυτό το Βασιληά Πόνκιµ;»
«Υποθέτω ότι η συνεδρίαση του Συµβουλίου θα γίνει για να µην
εµπλακούµε σε πόλεµο.»
«Κάποιου είδους συµφωνία;» Η Ανθάνα δοκίµασε το ξυπνητήρι
του ρολογιού, και ένα δυνατό ντριιιιιν! γέµισε το κατάστηµα.
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«Πιθανώς,» αποκρίθηκε ο Ναβέρος. «∆εν ξέρω τίποτα, όµως.»
«Πού είναι, τώρα, ο Πόνκιµ;»
«Έφυγε. ∆εν έµεινε για πολύ.»
Το ντριιιιν! έπαψε. «Μάλιστα,» είπε η Ανθάνα. «Θα το αγοράσω.
Πόσο κάνει;»
«Μία χρυσή κορόνα και δύο αργύρια.»
«Θέλεις να µε γδύσεις σήµερα.» Η Ανθάνα έβαλε το χέρι της µέσα
στην τουνίκα, όπου είχε το πουγκί της.
«Ανέκαθεν το επιθυµούσα αυτό, αγαπητή Λοΐρα,» αποκρίθηκε ο
ωρολογοποιός.
Η Λασιρία ήταν σίγουρη ότι η Ανθάνα αντιλήφθηκε το
υπονοούµενό του, αλλά δεν την είδε να ανταποκρίνεται. Απλά,
έβγαλε τα απαραίτητα χρήµατα από το πουγκί της –ένα πεντάργυρο,
δύο τριάργυρα, και ένα αργύριο– και του τα έδωσε. Μετά, έβαλε,
πάλι, το πουγκί µέσα στην τουνίκα της και το ρολόι στο σάκο.
«Καλή σου ηµέρα, Ναβέρε,» είπε.
Εκείνος ένευσε, ευγενικά.
Η Ανθάνα κατευθύνθηκε προς την έξοδο, και η Λασιρία την
ακολούθησε.
«Τι κάνουµε, τώρα;» τη ρώτησε, όταν ήταν έξω από το
ωρολογοποιείο, στο δρόµο, βλέποντας τον κόσµο να περνά από
µπροστά τους, πηγαίνοντας στις καθηµερινές του δουλειές.
«Τι προτείνεις εσύ;» αντερώτησε η Ανθάνα.
«Να µε πας σ’αυτό τον Κρυφό Βασιληά, για να πληρωθώ.»
Η συντρόφισσά της γέλασε. «Όχι ακόµα,» είπε, αντιλαµβανόµενη
πως η Λασιρία δεν το έλεγε σοβαρά.
Εκείνη µειδίασε, λεπτά, στραβώνοντας τα χείλη της. «Τότε, πάµε
κάπου να καθίσουµε, για να συζητήσουµε ήρεµα και… χωρίς
πιθανούς ωτακουστές.»
Η Ανθάνα ένευσε.
Σε λιγότερο από µία ώρα, βρίσκονταν σε ένα πέτρινο δωµάτιο µε
ξύλινο πάτωµα, οι δυο τους, δίχως κανένας να τις ενοχλεί. Ένα µικρό
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τραπέζι ήταν στρωµένο µε φαγητά, τα οποία δεν είχαν ακόµα
αγγίξει. Το τζάκι ήταν σβηστό, λόγω ζέστης. Η Ανθάνα καθόταν σε
µια κουνιστή, ξύλινη πολυθρόνα, κοντά στο ανοιχτό παράθυρο, που
κοιτούσε προς την Ανατολή, απ’όπου ερχόταν ο δροσερός αγέρας
των βουνών. Η κατάσκοπος ήταν ντυµένη µονάχα µε µια ελαφριά,
πράσινη ρόµπα, έχοντας βγάλει τα ταξιδιωτικά της ρούχα και τις
µπότες της και έχοντας σταυρώσει τα πόδια της στο γόνατο. Το
κάθισµά της κουνιόταν, αργά, και εκείνη ατένιζε τον ορίζοντα,
ακουµπώντας το σαγόνι στα δάχτυλα του αριστερού της χεριού. Η
Λασιρία απορούσε πώς η συντρόφισσά της άφηνε τον εαυτό της να
βολεύεται τόσο.
Λες και είναι σίγουρη ότι σε τούτο το µέρος δεν υπάρχει κανένας
κίνδυνος. Πολύ παράξενο… Εκείνη είχε µάθει ότι στο Άργκανθικ δεν
έπρεπε να θεωρεί κανένα µέρος ακίνδυνο. Παντού µπορούσαν να
καραδοκούν κατάσκοποι. Και αναρωτιόταν αν αυτό το πανδοχείο,
όπου την είχε οδηγήσει η Ανθάνα, αποτελούσε εξαίρεση. Μάλλον
όχι, αποφάσισε. Αλλά, αν είναι έτσι, τότε γιατί εκείνη µοιάζει να
αισθάνεται τόσο άνετα; Ή, µήπως, απλά, έτσι θέλει να δείχνει;
Η Λασιρία καθόταν στην άκρη του κρεβατιού του δωµατίου,
έχοντας βγάλει µονάχα την ταξιδιωτική της κάπα, η οποία τώρα ήταν
κρεµασµένη στην κρεµάστρα. Σηκώθηκε από τη θέση της και βάδισε
ως το τραπέζι. Έβαλε γάλα σε µια κούπα, από την κανάτα, και ήπιε
µια µεγάλη γουλιά, για να δροσίσει τον εαυτό της τούτη τη ζεστή
µέρα.
«∆ε διψάς;» ρώτησε την Ανθάνα.
Εκείνη έστρεψε το γαλανό της βλέµµα, για να την αντικρίσει.
«Όχι,» αποκρίθηκε. Και χασµουρήθηκε, βάζοντας το χέρι µπροστά
στο στόµα της. «Τι λες, λοιπόν;»
«Για ποιο πράγµα;» Η Λασιρία ήπιε ακόµα µια γουλιά γάλα.
«Για την άφιξη του Βασιληά Πόνκιµ εδώ και για την αναχώρηση
του ∆ούκα Βάνρελ, φυσικά,» είπε η Ανθάνα.
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Η Λασιρία ανασήκωσε τους ώµους. «∆ε νοµίζω ότι υπάρχει τίποτα
που µπορούµε εµείς να κάνουµε, πέρα από το να τ’αναφέρουµε αυτά
στον αφέντη σου.»
Η Ανθάνα την αγριοκοίταξε, ακούγοντας τη λέξη αφέντης, και είπε:
«Ο Κρυφός Βασιληάς ήδη θα έχει καταλάβει ότι ο Πόνκιµ
επισκέφτηκε το ∆ούκα Βάνρελ.»
«∆ε θα ξέρει, όµως, ότι ο τελευταίος πάει να συγκαλέσει το
Συµβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση, έτσι;»
«Θα το µάθει σύντοµα, ωστόσο,» αποκρίθηκε η Ανθάνα.
Είναι, άραγε, στο Συµβούλιο αυτός ο Κρυφός Βασιληάς;
αναρωτήθηκε η Λασιρία, συνοφρυωµένη και ατενίζοντας το γάλα
µέσα στην κούπα της.
«Όχι, ο Κρυφός Βασιληάς δεν είναι στο Συµβούλιο,» της είπε η
Ανθάνα.
Η Λασιρία πήρε το βλέµµα της από το γάλα και το έστρεψε στη
συντρόφισσά της. Η καταραµένη νυφίτσα! σκέφτηκε.
Η Ανθάνα µειδίασε, σαρδόνια. «Μη µου πεις ότι δεν είχε περάσει
από το µυαλό σου…»
Η Λασιρία ήπιε µια γουλιά από την κούπα της. «Μπορεί να λες
ψέµατα.»
«∆ε λέω ψέµατα.»
Η Λασιρία τής έριξε ένα λοξό βλέµµα και κάθισε στο τραπέζι µε τα
φαγητά.
«Μην είσαι χαζή,» της είπε η Ανθάνα. «Άµα δεν ήθελα να σου πω
την αλήθεια, απλά, δε θα σου την έλεγα. Όπως έχω κάνει και µε την
ταυτότητα του Κρυφού Βασιληά, άλλωστε.»
«Γιατί δε µου λες ποιος είναι;»
«Γιατί δεν είσαι ακόµα έτοιµη να µάθεις.» Η Ανθάνα σηκώθηκε
από την κουνιστή πολυθρόνα και κάθισε στο τραπέζι, δίπλα στη
Λασιρία. «Ας αφήσουµε τώρα τις ανουσιότητες κι ας πάµε στα πιο
ουσιώδη πράγµατα.»
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«Τα οποία είναι;» Η Λασιρία πήρε ένα από τα ψητά ψωµάκια στο
δίσκο, το άλειψε µε βούτυρο, και το δάγκωσε.
«Προς τα πού να κατευθυνθούµε.»
«∆ηλαδή;»
«Θέλω να µάθω περισσότερα, σχετικά µε την κατάσταση,» είπε η
Ανθάνα, γεµίζοντας κι εκείνη µια κούπα µε γάλα. «Εποµένως, ή
πρέπει να πάµε στη ∆ρέλιφον, για να δούµε τι θα γίνει µε το
Συµβούλιο, ή να ταξιδέψουµε στο Σαραόλν.»
Η Λασιρία έµεινε µε το στόµα ανοιχτό, καθώς ήταν έτοιµη να
ξαναδαγκώσει το ψητό ψωµάκι. «Έχεις χάσει το µυαλό σου; Στο
Σαραόλν; Σίγουρα, θα έλεγα να προτιµήσουµε τη ∆ρέλιφον!»
Η Ανθάνα µειδίασε, παρατηρώντας την κατάπληξή της. Ακούµπησε
την πλάτη της στην καρέκλα και ήπιε µια γουλιά γάλα, σκεπτική.
«Βασικά, εγώ θα πρότεινα να µην πάµε στη ∆ρέλιφον. Ξέρεις γιατί;»
Η Λασιρία συνοφρυώθηκε. «∆ε µπορώ να φανταστώ πώς
λειτουργεί το παρανοϊκό σου µυαλό… Ανθάνα.»
«Γιατί,» απάντησε στο δικό της ερώτηµα η κατάσκοπος, «ούτως ή
άλλως, θα µάθουµε τα αποτελέσµατα της συνεδρίασης, την οποία δε
νοµίζω ότι µπορούµε να επηρεάσουµε µε κανένα τρόπο. Επίσης, και
ο εργοδότης µας, αναµφίβολα, θα τα πληροφορηθεί. Οπότε, δε θα
του φανούµε σε τίποτα χρήσιµες, αν πάµε εκεί· σωστά;»
«Κι αν πάµε στο Σαραόλν, σε τι θα του φανούµε χρήσιµες,
δηλαδή;» απαίτησε η Λασιρία. Πνεύµατα! Αυτή η γυναίκα είναι
τρελή! Καλύτερα να την είχα αφήσει να µε σκοτώσει, όταν είχα την
ευκαιρία! Αλίµονο! τώρα, θα µε τραβά στο Σαραόλν!… Αισθάνθηκε
το τραύµα στο κεφάλι της να την πονά, λες και είχε ξαναχτυπήσει,
πέφτοντας από κάποια πέτρινη σκάλα για δεύτερη φορά.
«Θα προσπαθήσουµε να µάθουµε τις πραγµατικές προθέσεις του
Βασιληά Πόνκιµ, και θα πληροφορηθούµε από πρώτο χέρι τι
συµβαίνει στο γειτονικό Βασίλειο,» εξήγησε η Ανθάνα.
«Και σκέφτεσαι να πάρεις κι εµένα µαζί σου;»
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«Φυσικά.» Η συντρόφισσά της ήπιε µια γουλιά γάλα. «Ο Κρυφός
Βασιληάς, όπως θα παρατηρείς, πληρώνει καλά, αλλά θέλει να
κάνεις καλά και τη δουλειά σου.»
«Αυτή δεν είναι δουλειά –είναι αυτοκτονία!» διαµαρτυρήθηκε η
Λασιρία. «∆ε θέλω να έρθω στο Σαραόλν, Ανθάνα –δεν έχω ποτέ
βγει από το Άργκανθικ!»
«Καιρός, λοιπόν, να το δοκιµάσεις,» αποκρίθηκε εκείνη. «Και θα
το δοκιµάσεις,» τη διαβεβαίωσε, µ’έναν τόνο που δεν άφηνε
περιθώρια για αντιρρήσεις.
Σκύλα! Πόρνη! Πουτάνα! Καριόλα! «Ελπίζω ο Κρυφός Βασιληάς
να πληρώνει δύο φορές πιο καλά απ’ό,τι συνήθως, όταν σε στέλνει
έξω απ’το Βασίλειο!»
«Να είσαι σίγουρη πως θα ανταµειφθείς ανάλογα µε τους κόπους
σου,» τη διαβεβαίωσε η Ανθάνα.
«Μπορώ να έχω µία µικρή ανταµοιβή τώρα;» ρώτησε η Λασιρία.
Η Ανθάνα ανασήκωσε το ένα φρύδι, ερωτηµατικά. «Τι ανταµοιβή;»
«Ποια είσαι.»
«∆ε γνωρίζεις το όνοµά µου;»
«Είναι ψεύτικο. Ο καθένας σε ξέρει και µ’άλλο όνοµα, Ανθάνα.»
Η κατάσκοπος µειδίασε, µυστηριακά. Άφησε την κούπα της επάνω
στο τραπέζι και πήρε µια τηγανίτα από το φαγητό τους, φέρνοντάς
τη στο στόµα της και δαγκώνοντάς τη.
Η Λασιρία την περίµενε να µιλήσει. Επίτηδες το κάνει, για να µου
σπάσει τα νεύρα! Σκύλα! Πουτάνα!
«Ίσως να µ’έχεις ακουστά µε το πιο γνωστό από τα ονόµατά µου,»
της είπε η κατάσκοπος. «Πράσινη Γουστέρα.»
Τι! εξεπλάγη η Λασιρία. Πράσινη Γουστέρα; Αυτή είναι η Πράσινη
Γουστέρα; Όντως, την είχε ακούσει. Μάλιστα, πολλοί την είχαν
ακουστά, µα λίγοι την είχαν ποτέ αντικρίσει ή ήξεραν ότι την είχαν
αντικρίσει. Η Πράσινη Γουστέρα ήταν κάτι σαν µυθική κατάσκοπος.
Η Λασιρία τη γνώριζε από τις πρώτες ηµέρες που είχε αρχίσει να
ασχολείται µε το επάγγελµα. Αποτελούσε πρότυπο για όλες τις
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κατασκόπους· ήθελαν να της µοιάσουν, γιατί τα κατορθώµατά της
πάντα ακούγονταν απίθανα.
Όµως, µήπως η Ανθάνα τής έλεγε ψέµατα; ∆εν της φαινόταν και
τόσο για Πράσινη Γουστέρα… αν, τελικά, υπήρχε Πράσινη
Γουστέρα…
«Σίγουρα, δε µε πιστεύεις,» είπε η συντρόφισσά της.
«Ξαναπές το αυτό!» αποκρίθηκε η Λασιρία.
Η Πράσινη Γουστέρα (;) ανασήκωσε τους ώµους. «Πίστευε ό,τι
θέλεις· εγώ σου απάντησα στο ερώτηµά σου.»
Πόσων χρονών νάναι αυτή η γυναίκα; αναρωτήθηκε η Λασιρία,
ατενίζοντάς την. Αν είναι, όντως, εκείνη που υποστηρίζει ότι είναι,
πρέπει να έχει δει, τουλάχιστον, τριάντα χειµώνες –ίσως και
περισσότερους! Στο κάτω-κάτω, άκουγε γι’αυτήν όταν ήταν δεκάξι!
Πόσο να ήταν, λοιπόν, η «Ανθάνα»; Με µια πρώτη µατιά, δε
µπορούσες να καθορίσεις εύκολα την ηλικία της –την έκανες για
γυναίκα από είκοσι έως τριάντα-πέντε–, αλλά, καθώς η Λασιρία την
παρατηρούσε, άρχιζε να καταλαβαίνει ότι η συντρόφισσά της πρέπει
σίγουρα να είχε περάσει τα τριάντα. Άρα, ίσως και να είναι η
Πράσινη Γουστέρα… Πνεύµατα! Πώς είναι δυνατόν εγώ να έµπλεξα
µ’αυτήν; Παλιότερα, θα της φαινόταν σαν όνειρο, αν κάποιος µάντης
τής έλεγε ότι στο µέλλον θα ταξίδευε –και θα συνεργαζόταν,
µάλιστα!– µε τον ζωντανό θρύλο· όµως, επί του παρόντος, της
έµοιαζε περισσότερο µε εφιάλτη.
Είµαι πρόθυµη να ακολουθήσω αυτή τη γυναίκα –την Πράσινη
Γουστέρα– στο στόµα των δαιµόνων της Μάγκραθµελ; –οι οποίοι
ήταν άλλος ένας θρύλος που, σύντοµα, θα αντίκριζε πρόσωπο µε
πρόσωπο…
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Κεφάλαιο ∆έκατο-Τρίτο
Το ονειρόχορτο απαντάται στα βαθιά σηµεία των δασών· και σε µεγάλες
ποσότητες µπορεί κανείς να το βρει στους µεγάλους δασότοπους του
Βασιλείου Σαραόλν. Το µήκος του κυµαίνεται στα 8 µε 16 εκατοστά από
το έδαφος. Είναι χειµερινό· τις άλλες εποχές του χρόνου βρίσκεται πολύ
δύσκολα, και το Καλοκαίρι δε είναι σχεδόν αδύνατον να βρεθεί. Έχει
ποικίλες ιδιότητες (τις οποίες αναλύω παρακάτω, διεξοδικά), όµως η πιο
γνωστή –από την οποία παίρνει και την ονοµασία του– είναι αυτή της
πρόκλησης ζωντανών ονείρων στον άνθρωπο. Με τον όρο «ζωντανά
όνειρα», εννοώ τα όνειρα που κανείς βλέπει όταν δεν βρίσκεται σε
κατάσταση ύπνου ή ύπνωσης. ∆ηλαδή, παραισθήσεις, οι οποίες, σύµφωνα
µε τις µελέτες µου, είναι ευχάριστες στο 99% των περιπτώσεων. Υπάρχει
µόνο µία µικρή πιθανότητα (1%) να είναι εφιαλτικές ή δυσάρεστες. Η
πιθανότητα να είναι επιβλαβείς στον εγκέφαλο είναι ακόµα µικρότερη
(0,1% περίπου). Ακολουθούν ορισµένα µου πειράµατα µε το ονειρόχορτο.
—Από τα Παράξενα και Θαυµαστά Πράγµατα της Φύσης,
του Άρχοντα Ζάρβηµ Ρελάρνιν

Ε

δώ είµαστε,» είπε ο Ζάρβηµ, τραβώντας τα γκέµια του αλόγου
του και κάνοντάς το να σταµατήσει.
Εκείνος και η Χόλκραδ βρίσκονταν µέσα στη µέση της
µεγάλης δηµοσιάς, στη δυτική µεριά του ∆ουκάτου Ντάναρλ.
Μακριά τους µπορούσαν να δουν τον καπνό των σπιτιών µιας µικρής
πόλης, αλλά στο συγκεκριµένο σηµείο όπου είχαν σταµατήσει δεν
υπήρχε τίποτ’άλλο από ένας κατσικόδροµος που οδηγούσε νότια.
Οι δίδυµοι ήλιοι του Άρµπεναρκ είχαν αρχίσει να κατηφορίζουν
προς τα άκρα του ορίζοντα.
«Και τι ακριβώς είναι εδώ;» ρώτησε η Χόλκραδ. «∆ε βλέπω κάτι
χαρακτηριστικό.»
«∆ε φτάσαµε ακόµα,» εξήγησε ο Ζάρβηµ. «Εδώ είναι το µέρος
όπου πρέπει να στρίψουµε. Και είναι ένα πολύ σηµαντικό µέρος,»
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πρόσθεσε, χαριτολογώντας, «καθότι, αν η µνήµη µου µε απογοήτευε
και το ξεχνούσα, θα ψάχναµε πολύ καιρό για να το βρούµε.»
Η Χόλκραδ µειδίασε. «Και πού ξέρουµε, τώρα, ότι η µνήµη σου δε
σου παίζει παιχνίδια;» τον πείραξε.
Ο Ζάρβηµ τη λοξοκοίταξε. «Όταν θυµάµαι κάτι, το θυµάµαι,
κοπελιά,» είπε. «Εξάλλου, ακόµα υπάρχουν τα σωστά σηµάδια.»
Έδειξε ένα λιγνό, στραβό δέντρο, στη γωνία του κατσικόδροµου.
«Πολύ χαρακτηριστικό, δε νοµίζεις;»
«Από πότε βρίσκεται εδώ;» είπε η Χόλκραδ, συνοφρυωµένη.
«Μοιάζει αρχαίο…»
«Είναι,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. Και ανασήκωσε τους ώµους.
«Τουλάχιστον, πιο αρχαίο από µένα· ανέκαθεν σε τούτο το µέρος το
θυµάµαι.» Έστριψε το άλογό του, οδηγώντας το επάνω στον
κατσικόδροµο.
Η Χόλκραδ τον ακολούθησε, ιππεύοντας πλάι του. «Ακόµα δε µου
έχεις πει όλη την ιστορία γι’αυτή την οργάνωση κατασκόπων…»
«Πού να προλάβω µ’αυτούς τους ηλίθιους ελέγχους των
Αργκανθικιανών;» έκανε ο Ζάρβηµ. «Για ιστορίες είµαστε τώρα;»
Η Χόλκραδ ήξερε ότι αναφερόταν στους στρατιώτες που τους είχαν
σταµατήσει δύο φορές καθ’οδόν, για να τους κάνουν έλεγχο, µήπως
ήταν ύποπτοι. Λες και δε µοιάζαµε για απλοί ταξιδιώτες, στο κάτωκάτω! Αλλά, βέβαια, τα βασιλικά στρατεύµατα είχαν συγκεντρωθεί
εδώ, για να ερευνήσουν το ∆ουκάτο Ντάναρλ, και, προφανώς,
σκόπευαν να κάνουν τη δουλειά τους καλά, εξονυχιστικά. Έψαχναν
για µια οργάνωση κακοποιών, η οποία διέπραττε δολοφονίες,
εµπρησµούς, και ληστείες (κυρίως, ληστείες) εν ονόµατι του –τώρα
µακαρίτη– Βασιληά Κάρχοκ, προκαλώντας αναστάτωση σ’ολάκερο
το Βασίλειο. Μάλιστα, ήταν σχεδόν βέβαιο πως η ίδια οργάνωση
ευθυνόταν για το θάνατο του εν λόγω µονάρχη. Ωστόσο, κανείς δεν
ήξερε ποιος ήταν ο αρχηγός της, ούτε από πού προερχόταν.
Αργότερα, όµως, είχαν παρουσιαστεί στοιχεία που κατηγορούσαν
τους Ρέγκοθ, την άρχουσα ευγενική οικογένεια του ∆ουκάτου
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Ντάναρλ, και ο –τώρα αγνοούµενος– Βασιληάς Κιόλβ, ο γιος του
Κάρχοκ, είχε προστάξει να συγκεντρωθούν στρατεύµατα εκεί, για να
ερευνήσουν την υπόθεση. Η Αρχόντισσα Ενθέµα Ρέγκοθ, µέλος του
Συµβουλίου των Αρχόντων, είχε, µάλιστα, προτρέψει το νεαρό
Βασιληά να στείλει τα στρατεύµατά του, για να αποδειχτεί η
αθωότητα του Οίκου της. Τελικά, ποιος κρυβόταν πίσω από τις
παράξενες ληστείες ακόµα δεν είχε αποκαλυφθεί, απ’ό,τι γνώριζε η
Χόλκραδ.
«Ζάρβηµ,» είπε, «δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος λόγος που δε θες
να µου µιλήσεις για την παλιότερή σου συνάντηση µ’αυτούς τους
κατασκόπους…;»
«Όταν λες ‘λόγος’, να υποθέσω ότι εννοείς ‘κακός λόγος’;»
«Εννοώ κάτι που πιθανώς θα έπρεπε να ξέρω, γιατί µπορεί να µας
βάλει σε µπελάδες,» διευκρίνισε η Χόλκραδ.
«∆ε νοµίζω ότι τίποτα από αυτά µπορεί, πλέον, να µας βάλει σε
µπελάδες,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. «Εκείνο που µε ανησυχεί εµένα
είναι µήπως η οργάνωση δεν υπάρχει, τώρα… γιατί, µετά, πού θα
ψάχνουµε για άλλους κατασκόπους, ώστε να ενισχύσουµε το
Βασιληά µας;…»
Η Χόλκραδ δεν είχε απάντηση σε τούτο το ερώτηµα· δεν ασχολείτο
και τόσο µε κατασκοπευτικές οργανώσεις –για την ακρίβεια, δεν
ασχολείτο καθόλου. «Μπορείς να µου πεις, τουλάχιστον, πού θα
φτάσουµε, ακολουθώντας τούτο τον κατσικόδροµο;»
«Στο άντρο της τότε οργάνωσης,» εξήγησε ο Ζάρβηµ. «Υπάρχει,
όµως, κι ένα άλλο πρόβληµα, ξέρεις…»
«∆ε µε εκπλήσσει αυτό. Και νοµίζω ότι καταλαβαίνω τι εννοείς: Τα
βασιλικά στρατεύµατα.»
Ο Ζάρβηµ ένευσε. «Ναι,» παραδέχτηκε. «Αυτούς εννοώ. Ίσως να
έρθουν να κάνουν καµια έρευνα στο άντρο όπου πηγαίνουµε, ή ίσως
να έχουν ήδη κάνει έρευνα.»
«Και τι µ’αυτό;» ρώτησε η Χόλκραδ. «Ούτως ή άλλως, δεν
πιστεύω η οργάνωσή σου να ήταν µπλεγµένη στις ληστείες.»
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Μιλούσε παρελθοντικά, γιατί, πλέον, οι ληστείες είχαν πάψει· είχαν
σταµατήσει τόσο ξαφνικά, όσο είχαν αρχίσει, πράγµα που είχε
παραξενέψει τη µάγισσα ιδιαίτερα. Ήταν σαν κάποιος να αποφάσισε
πως έχασε το παιχνίδι κι εποµένως το διέκοψε, απότοµα.
«Ούτε κι εγώ το πιστεύω,» συµφώνησε ο Ζάρβηµ. «Αλλά οι
βασιλικοί στρατιώτες, σίγουρα, δε θέλουν και καµια σπουδαία
αφορµή, για να σε χώσουν στα µπουντρούµια. Και ένα πέτρινο σπίτι
µέσα στην ερηµιά, όπως και να το κάνουµε, µοιάζει ύποπτο.»
Η Χόλκραδ δε µπορούσε να πει πως είχε άδικο σε τούτο. «Σε πόση
ώρα θα είµαστε εκεί;» ρώτησε.
«Αν πιέσουµε τ’άλογά µας, µπορούµε να φτάσουµε και ως τα
µεσάνυχτα· αλλά θα πρότεινα να ξεκουραστούµε στην ύπαιθρο
απόψε και να συνεχίσουµε το πρωί.»
«∆ηλαδή, δεν πιστεύεις ότι θάπρεπε να βιαζόµαστε;»
«∆εν είναι θέµα ταχύτητας· είναι θέµα τού ότι τα µάτια µου
βλέπουν καλύτερα το πρωί.»
Η Χόλκραδ γέλασε.
Ο Ζάρβηµ τη λοξοκοίταξε, υποµειδιώντας κάτω από τα µούσια του.
«Γέρος άνθρωπος είµαι,» είπε. «∆εν έχουµε όλοι τα Πνεύµατα για να
µας κρατούν νέους.»
«Τα Πνεύµατα δε µε κρατούν νέα, Ζάρβηµ,» εξήγησε η Χόλκραδ·
«µε κάνουν να δείχνω νέα. Ό,τι κουσούρια φέρνει η ηλικία δεν
µπορούν να τα διώξουν· ούτε αυτά δεν έχουν τη δύναµη να
αψηφήσουν το Χρόνο τόσο πολύ.»
«Εσύ, όµως, την έχεις,» της είπε ο Ζάρβηµ.
Η Χόλκραδ ανασήκωσε ένα φρύδι, ερωτηµατικά.
«Μ’έκανες να αισθάνοµαι πολύ πιο νέος από την ηλικία µου.»
Η Χόλκραδ χαµογέλασε, κοκκινίζοντας. Σταµάτα αυτές τις
ανοησίες! µάλωσε τον εαυτό της. Μην κάνεις σαν κανένα
ερωτοχτυπηµένο κοριτσάκι, µα τα Πνεύµατα! ∆εν ταιριάζει στην
ηλικία σου, στο κάτω-κάτω! ∆εν ήταν µόνο εκείνη που είχε κάνει το
Ζάρβηµ να αισθανθεί διαφορετικά· κι εκείνος την είχε κάνει να
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νιώσει… αλλιώς. Ο άνθρωπος είναι άνευ προηγουµένου!
συλλογίστηκε η Χόλκραδ, καθώς στο µυαλό της έρχονταν όσα είχαν
συµβεί εκείνο το βράδυ, στο παλάτι της ∆ρέλιφον. Της είχε δώσει να
µασήσει ένα χόρτο –το οποίο µάσησε κι ο ίδιος, και το οποίο η
µάγισσα δεν κάθισε να διακρίνει τι ακριβώς ήταν– και από τότε τα
πάντα βυθίστηκαν σε µια πληµµυρίδα αισθήσεων και χρωµάτων.
Μέχρι και η όρασή της είχε αλλάξει· νόµιζε πως βρισκόταν κάτω
από το νερό και όλα κινούνταν νωχελικά, κάνοντας µαγευτικούς
ιριδισµούς και κυµατισµούς. Η ακοή και η όσφρησή της είχαν
οξυνθεί επικίνδυνα· άκουγε την αναπνοή της και την αναπνοή του
Ζάρβηµ τόσο καθαρά που γέµιζαν το σύµπαν, ενώ η οσµή εκείνης
και του ερωτικού της συντρόφου έµοιαζαν να έχουν αναµιχθεί,
παρασκευάζοντας ένα εξωτικό άρωµα. Η αφή της είχε ερεθιστεί σε
τέτοιο βαθµό που νόµιζε ότι ήταν ένα µε τα πάντα γύρω της. Ο
Χρόνος, φυσικά, ήταν ανύπαρκτος, µέχρι που έπεσε σε έναν
ανονείρευτο λήθαργο. Παρ’όλ’αυτά, και εκείνη και ο Ζάρβηµ
ξύπνησαν µε την αυγή, σαν αυτή την ώρα να πέρασε η επήρεια του
ναρκωτικού.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, προς τα ανατολικά, η
Χόλκραδ είχε καταλάβει για τι είδους ναρκωτικό επρόκειτο: Το
αποκαλούσαν ονειρόχορτο, και φύτρωνε στα πυκνά δάση. Η βασική
του λειτουργία ήταν να κάνει κάποιον να νιώθει λες και βρίσκεται
µέσα σε όνειρο. Η µάγισσα αναρωτιόταν γιατί είχε επιλέξει να το
χρησιµοποιήσει ο Ζάρβηµ. Πίστευε, µήπως, ότι ο ίδιος, λόγω της
ηλικίας του, δε θα µπορούσε να την ικανοποιήσει; Ή, µήπως, απλά,
ήθελε να επαυξήσει την ερωτική τους πράξη;
«Ίσως να σε έχω µαγέψει,» του αποκρίθηκε η Χόλκραδ.
«Αυτό είναι πολύ πιθανό,» είπε ο Ζάρβηµ.
«Βέβαια, και τα δικά σου µαγικά δεν πάνε πίσω…»
Ο Ζάρβηµ ήξερε ότι αναφερόταν στο ονειρόχορτο που της είχε
δώσει, στο παλάτι της ∆ρέλιφον, αλλά δεν απάντησε. Ήταν σίγουρος
πως η Χόλκραδ θα καταλάβαινε τι ακριβώς ήταν το ναρκωτικό,
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µερικές ώρες αφότου ξυπνούσαν. Είχε αρκετές γνώσεις
βοτανολογίας· σχεδόν τόσες όσες κι εκείνος. Και, αναµφίβολα,
αναρωτιέται γιατί αποφάσισα να χρησιµοποιήσω το ονειρόχορτο,
σκέφτηκε, ενώ ίππευαν σιωπηλά, επάνω στον κατσικόδροµο. Ίσως,
µάλιστα, να έχει µαντέψει σωστά, ως τώρα… Η αλήθεια ήταν ότι δεν
εµπιστευόταν και τόσο τον εαυτό του. Η µάγισσα, παρότι
υποστήριζε ότι ήταν µεγάλης ηλικίας, έµοιαζε µε µια πολύ νέα
γυναίκα. Κι εγώ δεν είµαι, πλέον, για τέτοια. Πόσα χρόνια ακόµα θα
ζήσω; Είµαι κουρασµένος. Και µια γυναίκα σαν τη Χόλκραδ δε θα
ήθελε έναν κουρασµένο γέρο στο κρεβάτι της.
Όταν οι ήλιοι χάθηκαν στα άκρα του ορίζοντα και το σκοτάδι
απλώθηκε στο ερηµικό τοπίο, ο Ζάρβηµ πρότεινε να σταµατήσουν,
για να διανυκτερεύσουν. Η Χόλκραδ συµφώνησε· έτσι, κατέβηκαν
από τα άλογά τους και τα έδεσαν σε ένα δέντρο κοντά στον
κατσικόδροµο. Λίγο παραπέρα βρήκαν ένα άλλο δέντρο, µεγαλύτερο
από το πρώτο, και κάθισαν από κάτω του, τυλιγµένοι στις κάπες
τους, για να προστατεύονται από το κρύο της νύχτας.
«Να κάνω την πρώτη βάρδια ή, πάλι, θα µας προφυλάξουν οι φίλοι
σου;» ρώτησε ο Ζάρβηµ. Τις προηγούµενες δύο νύχτες, η µάγισσα
είχε υποστηρίξει ότι, αν κάποιος ζύγωνε, «τα Πνεύµατα θα την
ειδοποιούσαν».
«Θα µας προφυλάξουν οι φίλοι µου,» απάντησε η Χόλκραδ, καθώς
χασµουριόταν µέσα στην κουκούλα της.
Ο Ζάρβηµ δεν ήξερε πόσο έπρεπε να εµπιστευτεί αυτούς τους
«φίλους», αλλά, τουλάχιστον, εµπιστευόταν τη µάγισσα. Έτσι,
κοιµήθηκε, έχοντας το κεφάλι του ήσυχο και τα όνειρά του γαλήνια.
*
Το οικοδόµηµα ήταν φτιαγµένο από πέτρες, ραγισµένες σε πολλά
σηµεία και φανερά κακοδιατηρηµένες· οι αραχνοϊστοί επάνω τους
φαίνονταν καθαρά, καθώς γυάλιζαν στο πρωινό φως του Λούντρινχ.
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Η ξύλινη, ενισχυµένη µε σίδερο πόρτα, ήταν µισάνοιχτη και το
κατώφλι της γεµάτο µε παραµεγαλωµένα χόρτα. Μια κίσσα καθόταν
στα κλαδιά του δέντρου πλάι από το χτίριο, και έκρωζε κάπουκάπου. Ένας σκύλος τριγύριζε άσκοπα, σα να έψαχνε για φαγητό.
Μόλις αντίκρισε τους δύο καβαλάρηδες να έρχονται, έβγαλε ένα
δυνατό γαύγισµα προς το µέρος τους, δείχνοντας τα δόντια. Όταν
διαπίστωσε ότι αυτό δεν τους τρόµαξε, γύρισε από την άλλη και
έφυγε, τρέχοντας.
Ο Ζάρβηµ σταµάτησε το άλογό του, το οποίο χρεµέτισε
παραπονιάρικα. «Το άντρο.»
«Εµένα, πάντως, δε µου µοιάζει µε άντρο,» είπε η Χόλκραδ· «µε
ερείπιο µού µοιάζει.»
«Θα τολµούσα να πω ότι έχεις δίκιο,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ, µε
εύθυµη διάθεση, καθώς κατέβαινε από τη σέλα του ίππου του.
Και η Χόλκραδ αφίππευσε. «∆ε σε ανησυχεί αυτό;» απόρησε.
«∆ιόλου,» τη διαβεβαίωσε ο Ζάρβηµ, πηγαίνοντας το άλογό του
στο δέντρο µε την κίσσα, για να το δέσει εκεί.
«Γιατί;» Η Χόλκραδ ακολούθησε το παράδειγµά του. «Μήπως, το
ερείπιο είναι κάποιου είδους… προκάλυψη;»
«Ακριβώς,» ένευσε ο Ζάρβηµ, παίρνοντας το θηκαρωµένο σπαθί
που ήταν δεµένο στη σέλα του αλόγου και περνώντας το στη µέση
του.
«Πιστεύεις ότι θα χρειαστεί αυτό;» τον ρώτησε η Χόλκραδ,
ατενίζοντας το όπλο.
«∆ε βλάπτει νάµαστε προσεκτικοί.» Ο Ζάρβηµ βάδισε προς την
πόρτα του ερειπίου και την έσπρωξε προς τα µέσα. Εκείνη άνοιξε, µε
ένα δυνατό τρίξιµο µεντεσέδων.
Το φως του Λούντρινχ εισέβαλε στο εσωτερικό, για να αποκαλύψει
ένα άδειο δωµάτιο, γεµάτο χώµα, σκόνη, και πέτρες. Ο
Σαραολνιανός
Άρχοντας
µπήκε,
βαδίζοντας
αργά
και
ξεθηκαρώνοντας το σπαθί του.
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Η Χόλκραδ τον ακολούθησε, κοιτάζοντας τριγύρω µε µεγάλη
επιφύλαξη. Για τι ψάχνει; αναρωτήθηκε. Για κάποια καταπακτή;
Άλλωστε, κοιτούσε κάτω, ψαχουλεύοντας το πέτρινο δάπεδο µε την
άκρη του ξίφους του. Ας κάνω κι εγώ µια προσωπική έρευνα,
αποφάσισε η µάγισσα, και επικαλέστηκε σιωπηρά τα Πνεύµατα,
κλείνοντας τα µάτια και αναζητώντας ανθρώπινες αύρες σε τούτο το
µέρος –γύρω, πάνω, και κάτω.
Κάτω! Εκεί, σε κάποιο υπόγειο, η Χόλκραδ βρήκε ανθρώπους
συγκεντρωµένους. Τέσσερις. Άντρες. Οι αύρες τους είχαν κάτι το
καταχθόνιο, το σκοτεινό… αλλά οι αύρες των κατασκόπων συνήθως
έτσι ήταν, λόγω της ζωής τους –το συνεχές κρύψιµο, οι ραδιουργίες,
η αλλαγή ταυτότητας, και η παρακολούθηση των άλλων.
«Χόλκραδ;»
Άνοιξε τα µάτια της.
«Τι κάνεις εκεί;» τη ρώτησε ο Ζάρβηµ, ο οποίος είχε, τώρα,
στραφεί στο µέρος της.
«∆εν είµαστε µόνοι εδώ,» τον πληροφόρησε.
Εκείνος συνοφρυώθηκε. «Οι ‘φίλοι’ σου σ’το είπαν;»
Η Χόλκραδ κατένευσε. «Ναι. Είναι τέσσερις άντρες από κάτω
µας.»
«Αυτά είναι καλά νέα. Σηµαίνει ότι η οργάνωση ακόµα ζει.»
«Όχι,» τόνισε εκείνη –«σηµαίνει ότι τέσσερις άντρες βρίσκονται
στο υπόγειο.»
«Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Προσοχή απαιτείται.»
«Βρήκες την είσοδο;»
«Ναι.» Ο Ζάρβηµ έδειξε, µε το σπαθί, µπροστά του. «∆ες.»
Η Χόλκραδ πλησίασε, για να κοιτάξει. Ένα δυσδιάκριτο σηµάδι
υπήρχε επάνω στην πέτρινη πλάκα· κάποιος που δεν έψαχνε γι’αυτό
ποτέ δε θα το παρατηρούσε. Αλλά, προφανώς, ο Ζάρβηµ το ήξερε
από παλιά.
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Επί του παρόντος, θηκάρωσε το σπαθί του και ξεφύσησε.
«Βέβαια,» είπε, «ελπίζω ακόµα να µπορώ να σηκώσω την πλάκα…»
Και έκανε να σκύψει.
Η Χόλκραδ άγγιξε τον ώµο του, λέγοντας: «Περίµενε. Είναι
κλειδωµένη αυτή η καταπακτή;»
«Μέχρι στιγµής, ποτέ δεν ήταν.»
«Τότε, άστη σε µένα.» Η µάγισσα τέντωσε το χέρι της προς την
πλάκα και άρθρωσε δυο σύντοµες φράσεις επίκλησης των
Πνευµάτων.
Ο Ζάρβηµ είδε την πλάκα να κουνιέται. Ύστερα, την είδε να
σηκώνεται, καθώς και η Χόλκραδ σήκωνε το χέρι της. Τέλος, η
καταπακτή άνοιξε, και το πέτρινό της σκέπασµα τοποθετήθηκε «από
µόνο του» στο πλάι, δίχως να κάνει θόρυβο.
«Ευχαριστώ,» είπε ο Σαραολνιανός Άρχοντας στη µάγισσα, και
άρχισε να κατεβαίνει, αργά, τα σκαλοπάτια που είχαν αποκαλυφθεί.
Εκείνη, απλά, ανασήκωσε τους ώµους και τον ακολούθησε, µην
έχοντας αφήσει τα Πνεύµατα από τον έλεγχό της. Αν αυτοί οι
τέσσερις άντρες στο υπόγειο αποδεικνύονταν εχθρικοί, ήταν έτοιµη
να τους χτυπήσει.
«Ποιος έρχεται;» ακούστηκε µια φωνή από κάτω.
Ο Ζάρβηµ µπορούσε να διακρίνει φως λάµπας από εκεί, µα δε
µπορούσε να δει τον άνθρωπο που µιλούσε.
«Φίλος,» απάντησε. «Αλλιώς δε θα γνώριζα για το χάραγµα επάνω
στην πλάκα.»
«Τι ζητάς εδώ;»
«Τον Ρανίλ. Είµαι παλιός του φίλος.»
«Ο Ρανίλ είναι νεκρός. Αλλά έλα κάτω· ίσως µπορούµε εµείς να σε
εξυπηρετήσουµε.»
Η Χόλκραδ µίλησε στο µυαλό του Ζάρβηµ, µέσω των Πνευµάτων:
Πρόσεχε· ίσως νάναι παγίδα.
Εκείνος κατέβηκε τα πέτρινα σκαλοπάτια, και βρέθηκε σ’ένα
αρκετά µεγάλο δωµάτιο µε τρεις ξύλινους καναπέδες, επενδυµένους
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µε ύφασµα, και ένα στρογγυλό τραπέζι στο κέντρο. Στον αντικρινό
τοίχο υπήρχε ένας µεγάλος ζωγραφικός πίνακας –πίσω απ’τον οποίο
ο Ζάρβηµ ανέκαθεν είχε την υποψία ότι, µάλλον, κάποιος κρυβόταν
και παρακολουθούσε τα δρώµενα µέσα στο δωµάτιο.
Οι τέσσερις άντρες, για τους οποίους τον είχε προειδοποιήσει η
Χόλκραδ, στέκονταν όρθιοι, περιµένοντας αυτόν και τη
συντρόφισσά του να κατεβούν. Οι δύο ήταν ξανθοί, ο άλλος
µελαχρινός, και ο τρίτος –που, µάλλον, είχε µιλήσει, γιατί στεκόταν
µπροστά απ’τους υπόλοιπους– καστανός, µε κοντοκουρεµένα
µαλλιά και µουστάκι. Ήταν ντυµένος µε πράσινο πουκάµισο και
καφέ παντελόνι. Φανερά όπλα δεν είχε, πέρα από ένα ξιφίδιο
θηκαρωµένο στη ζώνη του. Αλλά από πότε οι κατάσκοποι κουβαλάνε
φανερά όπλα; σκέφτηκε ο Ζάρβηµ, υποψιαζόµενος πως, κατά πάσα
πιθανότητα, τα µανίκια του άντρα έκρυβαν στιλέτα.
«∆εν είναι παράξενο που ήσουν φίλος του Ρανίλ,» είπε ο ένας από
τους ξανθούς. «Της ίδιας ηλικίας πρέπει, τώρα, να είστε.» Ο άλλος
ξανθός και ο µελαχρινός γέλασαν µε το χωρατό του.
«Για την ακρίβεια, ο Ρανίλ ήταν µεγαλύτερος από εµένα, όταν τον
γνώρισα,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ, χωρίς ούτε καν να χαµογελάσει
τυπικά.
«Αρκετά!» είπε ο καστανός άντρας, µε επιβλητική φωνή. «Ποιοι
είστε και τι ζητάτε από εµάς;»
«Ονοµάζοµαι Ζάρβηµ, και η φίλη µου Χόλκραδ,» αποκρίθηκε ο
Άρχοντας. «Θα θέλαµε να µάθουµε αν είστε ελεύθεροι για
πρόσληψη. Ελπίζω ετούτο το µέρος να ανήκει ακόµα στους
Παρατηρητές…»
Ο καστανός άντρας ένευσε. «Στους Παρατηρητές ανήκει. Καθίστε,
παρακαλώ.» Και προς έναν από τους ξανθούς άντρες (αυτόν που είχε
κάνει το αστείο): «Πήγαινε να κλείσεις την καταπακτή, Ρόντι.»
Εκείνος άρχισε ν’ανεβαίνει τη σκάλα, περνώντας πίσω από τη
Χόλκραδ και το Ζάρβηµ, που πήγαιναν στο τραπέζι για να καθίσουν,
όπως και οι τρεις κατάσκοποι.
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«Ονοµάζοµαι Ελµάντρην,» είπε ο καστανός άντρας, «και είµαι ο
Αρχιπαρατηρητής.»
«∆ιάδοχος του Ρανίλ;» υπέθεσε ο Ζάρβηµ.
«Ναι. Εποµένως, µπορείς να µου µιλήσεις ελεύθερα. Οι φίλοι του
Ρανίλ είναι και δικοί µου φίλοι, αν αποδειχτούν τέτοιοι.»
Έξυπνο σχόλιο, σκέφτηκε ο Σαραολνιανός Άρχοντας· και είπε:
«Αυτό ισχύει και για µένα.»
Τα µάτια του Ελµάντρην στένεψαν ελαφρώς.
Η Χόλκραδ είχε τα Πνεύµατα έτοιµα για χρήση. ∆εν της έµοιαζε
και πολύ φιλική η έκφραση αυτού του άντρα.
Ωστόσο, ο Αρχιπαρατηρητής δεν έκανε κάποια εχθρική κίνηση.
«Πώς θα µπορούσα να σας εξυπηρετήσω, λοιπόν; Μιλήστε µας
σχετικά µε τη δουλειά για την οποία µας θέλετε.»
«Η δουλειά είναι µόνιµη,» εξήγησε ο Ζάρβηµ. «Ή, τουλάχιστον,
µακροχρόνια. Έχετε χρόνο στη διάθεσή σας;»
«Εάν τα χρήµατα είναι αρκετά, έχουµε όσο χρόνο επιθυµείτε,» είπε
ο Ελµάντρην. «Επιπλέον, θα θέλαµε να αποµακρυνθούµε από τούτο
το ∆ουκάτο. Ελπίζω να µη µας ζητάτε να δουλέψουµε εδώ…»
Θέλουν να φύγουν απ’το ∆ουκάτο, σκέφτηκε ο Ζάρβηµ. Λογικό, µε
τόσα βασιλικά στρατεύµατα που έχουν συγκεντρωθεί σε τούτο το
µέρος, ψάχνοντάς το σπιθαµή προς σπιθαµή. Σε λίγο, θα βρουν µέχρι
κι αυτό το υπόγειο άντρο. Χµµ… Εποµένως, η προθυµία υπάρχει από
τη µεριά των Παρατηρητών…
«Η αλήθεια είναι πως θέλουµε να σας πάρουµε αρκετά µακριά,»
είπε.
«Πόσο µακριά, δηλαδή;» ρώτησε ο Ελµάντρην· και το ενδιαφέρον
των υπόλοιπων κατασκόπων έµοιαζε να έχει κορυφωθεί, επίσης.
«Έξω απ’το Βασίλειο,» δήλωσε ο Ζάρβηµ.
Σιγή, για λίγο.
Ύστερα, ο Ελµάντρην είπε: «Συνήθως, δεν κάνουµε τέτοιες
δουλειές.»
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«Η πληρωµή σε διαβεβαιώνω πως θα είναι καλή. Ένας βασιληάς
σάς θέλει στις υπηρεσίες του.»
Τα µάτια του Αρχιπαρατηρητή στένεψαν, πάλι. «Βασιληάς;»
«Ναι,» είπε ο Ζάρβηµ, γεµίζοντας το τσιµπούκι του και ανάβοντάς
το. «Ενδιαφέρεστε ν’ακούσετε κι άλλα; Ή να το αφήσουµε το
ζήτηµα;»
«Ενδιαφερόµαστε. Πες µας: ποιος είναι αυτός ο βασιληάς;»
«Ο Βασιληάς Βένγκριλ του Σαραόλν.» Ο Ζάρβηµ ρούφηξε καπνό
και τον έβγαλε, αργά, από τα ρουθούνια.
Άλλο ένα µικρό χρονικό διάστηµα σιγής. Οι κατάσκοποι έµοιαζαν
έκπληκτοι από αυτό που µόλις άκουσαν, και βαθιά συλλογισµένοι,
επίσης.
Τελικά, ο Αρχιπαρατηρητής ρώτησε: «Τα χρήµατα είναι καλά,
είπες;»
Ο Ζάρβηµ ένευσε. «Είναι.»
«Υποθέτω πως ξέρεις τι σηµαίνει καλά χρήµατα για µια
κατασκοπευτική οργάνωση του Άργκανθικ, έτσι;»
«Έτσι.»
«Τότε,» αποκρίθηκε ο Ελµάντρην, «θα σκεφτούµε την πρότασή
σου, και θα σου απαντήσουµε.»
«∆εν υπάρχει πολύς χρόνος,» τόνισε ο Ζάρβηµ. «Ο Βασιληάς σάς
χρειάζεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Πράγµα που σηµαίνει,»
πρόσθεσε, προτού ο Αρχιπαρατηρητής τον διακόψει, «ότι πρέπει να
ξέρω πότε θα έχω την απάντησή σας.»
«Πού µένεις; Εδώ κοντά;»
«Όχι, αλλά µπορώ να το κανονίσω. Στον Γάτο του ∆ρόµου, ας
πούµε, µερικά χιλιόµετρα βόρεια από το ερείπιό σας.» Ο Ζάρβηµ
ήλπιζε αυτό το πανδοχείο να υπήρχε ακόµα…
«Ναι…» είπε ο Ελµάντρην, σκεπτικός. «Τότε, θα έχεις την
απάντησή µας σε δυο ηµέρες το πολύ. Κατά πάσα πιθανότητα,
µάλιστα, να την έχεις και νωρίτερα.»
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Κεφάλαιο ∆έκατο-Τέταρτο
Υποµένετε τα µαρτύρια και τις αποτυχίες της ζωής, µε τα οποία οι
άνθρωποι βάλουν το είδος µας· γιατί τα είχαν όλα προµαντέψει οι
Αρχαίοι, υποστηρίζοντας πως τούτες θα ήταν οι δοκιµασίες από τις
οποίες θα πρέπει να διαβούµε, για να φτάσουµε στο ∆ικό Τους Μεγαλείο,
και να κυριαρχήσουµε επάνω στον Άρµπεναρκ!
—από µία αγόρευση του Βασιληά Χάµαγκορκ της Βόρειας
Μάγκραθµελ

H

Σιλιµάνθρα άνοιξε τα µάτια της, αργά. Αισθανόταν τα
βλέφαρά της βαριά, λες κι επάνω τους βρισκόταν χώµα. Το
τελευταίο πράγµα που θυµόταν ήταν εκείνος ο άνθρωπος, ο
οποίος την είχε βοηθήσει να βγάλει το κεντρί του θανάτου από µέσα
της· µετά, είχε χάσει τις αισθήσεις της και ο Άρµπεναρκ είχε σβήσει.
Πού βρίσκοµαι, τώρα;
Προσπάθησε να ξεθολώσει την όρασή της, βλεφαρίζοντας.
∆ιαπίστωσε ότι ήταν στο εσωτερικό κάποιας άµαξας και πλάι της
καθόταν κάποιος. Ένας δαίµονας! Τροµοκρατήθηκε. Με βρήκαν,
τελικά; Με αιχµαλώτισαν;
«Ποιος είσαι;» τον ρώτησε, µε βραχνή, κουρασµένη φωνή.
Αισθανόταν τον εαυτό της τόσο αδύναµο και το τραύµα στην πλάτη
της τόσο έντονο.
«Ονοµάζοµαι Κόνταβαρ,» της αποκρίθηκε εκείνος. «Και είσαι
ασφαλής εδώ.» Πήρε ένα µικρό µπουκάλι από δίπλα του, τυλιγµένο
µε δέρµα, και του έβγαλε το πώµα. Της το έδωσε. «Πορφυρό,»
εξήγησε.
Η Σιλιµάνθρα το έπιασε µε τα δύο χέρια και ήπιε. Το ανθρώπινο
αίµα φλόγισε το σώµα της, καθάρισε τις αισθήσεις της και την
όρασή της, ενώ έκανε το κεφάλι της να πάψει να ζαλίζετε· ωστόσο, ο
πόνος και η αδυναµία ακόµα παρέµεναν. Επέστρεψε το µπουκάλι
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στον Κόνταβαρ, σκουπίζοντας τα χείλη της, µε το πίσω της δεξιάς
της παλάµης.
«Σ’ευχαριστώ,» του είπε. «Πού βρίσκοµαι; Ένας άνθρωπος ήταν
κοντά µου, πριν… Μου έβγαλε το κεντρί.»
«Ο κύριος Σεγκόβηρ.»
Η Σιλιµάνθρα συνοφρυώθηκε. «Ποιος;»
«Ένας ζωέµπορος, από το Βόρειο Σαραόλν. ∆ουλεύω γι’αυτόν.»
∆ουλεύεις γι’ανθρώπους; σκέφτηκε η Σιλιµάνθρα, µα δεν είπε
τίποτα. Άλλο ήταν να αποδέχεται κανείς ανθρώπους στην κοινωνία
του, επί (σχεδόν) ίσοις όροις, κι άλλο να δουλεύει γι’αυτούς. Το
πρώτο ήταν, απλά, ακραίο, αλλά το δεύτερο απαράδεκτο!
«Ποιο είναι το όνοµά σου και πώς βρέθηκες εδώ;» τη ρώτησε ο
Κόνταβαρ. «Απ’ό,τι µου είπαν ο κύριος Σεγκόβηρ και η κυρία Ρώρα,
δαίµονες σε καταδίωκαν.»
Πόσο µπορώ να εµπιστευτώ τούτον εδώ; «Σας ευχαριστώ όλους για
τη βοήθειά σας, µα πρέπει να πηγαίνω, όσο το δυνατόν
γρηγορότερα,» είπε η Σιλιµάνθρα. Έκανε να ανασηκωθεί, όµως δεν
µπόρεσε και ξαναξάπλωσε.
«Έχεις πυρετό,» την πληροφόρησε ο Κόνταβαρ. «Θα πρότεινα να
µείνεις εδώ, ώσπου να σου περάσει.»
Εκείνη κούνησε το κεφάλι, αρνητικά. «Όχι, δε µπορώ να το κάνω
αυτό, µε τίποτα. Πρέπει να φύγω. ∆ώσε µου το πορφυρό σου, για να
φτάσω στον προορισµό µου. Θα σε ξεπληρώσω, µετά· θα
ανταµειφθείς, µάλιστα.»
Ο Κόνταβαρ συνοφρυώθηκε. «Τι είσαι; Αγγελιαφόρος;»
«Ναι!» µούγκρισε η Σιλιµάνθρα. «Και πρέπει να φύγω! Μεταφέρω
ένα πολύ σηµαντικό µήνυµα.»
«∆υστυχώς, ο παραλήπτης θα αναγκαστεί να περιµένει,» είπε ο
Κόνταβαρ. «Αν φύγεις τώρα, θα λιποθυµήσεις στο δρόµο, ακόµα και
µε πορφυρό µαζί σου.»
Η Σιλιµάνθρα ξεφύσησε, γρυλίζοντας πίσω από τα κοφτερά της
δόντια. Πώς θα ενηµερώσω τον Εκλεκτό, τώρα, µα τους Αρχαίους;
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Και είναι ανάγκη να ενηµερωθεί. Είναι ίσως σηµαντικότερο από κάθε
άλλη φορά. Ποιοι ήταν αυτοί οι δαίµονες που µου επιτέθηκαν, χτες το
βράδυ; Οι ίδιοι που είχαν βάλει φωτιά στην αποθήκη πρέπει να ήταν.
Αλλά γιατί προκαλούν όλη τούτη την αναστάτωση; Θέλουν να
διαλύσουν την ειρήνη που επιδιώκει ο Εκλεκτός;
Και τότε, θυµήθηκε τα λόγια ενός απ’αυτούς. ∆εν αποκαλούσε τον
Πόνκιµ Εκλεκτό· τον αποκαλούσε Ανοσιουργό. Εκτός κι αν
αναφερόταν σε άλλον Ανοσιουργό· αλλά η Σιλιµάνθρα πίστευε πως,
κατά πάσα πιθανότητα, αναφερόταν στο Βασιληά του Βόρειου
Σαραόλν. Ήταν µπερδεµένη· δεν καταλάβαινε τι ακριβώς συνέβαινε.
Πρέπει νάναι εναντίον των κοινωνικών του ρυθµίσεων· πρέπει να
θέλουν να τον καταστρέψουν, αυτόν και τα δηµιουργήµατά του.
Πανάθεµά τους! Θα προκαλέσουν χάος!
Προσπάθησε, πάλι, να σηκωθεί από το κρεβάτι, όµως ο Κόνταβαρ
άγγιξε τον ώµο της, σπρώχνοντάς τη πίσω. «Ξεκουράσου,» της είπε.
Και τη ρώτησε: «Ποιο είναι το όνοµά σου; Ακόµα δε µου
απάντησες.»
«Σιλιµάνθρα. Και δε µπορώ να καθίσω εδώ. ∆εν καταλαβαίνεις
πόσο σηµαντικό είναι τούτο!»
«Ποιοι ήταν οι δαίµονες που σε καταδίωκαν στο δάσος;»
Προσπαθεί να µου πιάσει κουβέντα, για να ξεχάσω ότι θέλω να
φύγω! «∆εν ξέρω!» είπε ψέµατα.
«Είναι παράξενο οι δαίµονες να µάχονται δαίµονες µέσα στο
Σαραόλν,» αποκρίθηκε ο Κόνταβαρ. «Τι είσαι; Βόρεια ή Νότια;»
Θα τον σκοτώσω! «Βόρεια. Και πρέπει να φύγω!»
«Εγώ είµαι Νότιος.»
Φαίνεται! «Κοίταξε να δεις, Κόνταβαρ. ∆εν έχω χρόνο για άσκοπη
κουβέντα. Όσο καθυστερώ, µπορεί πολύ άσχηµα πράγµατα να
συµβούν. ∆ώσε µου το πορφυρό, να ξεκινήσω.»
Ο δαίµονας την ατένισε προσεκτικά. «∆εν είσαι πολεµίστρια, έτσι;»
«Όχι, δεν είµαι πολεµίστρια!» µούγκρισε η Σιλιµάνθρα. «Αλλά
πρέπει, επιτέλους, να πηγαίνω.» Επιχείρησε να σηκωθεί, βάζοντας
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τους αγκώνες από κάτω της, για υποστήριξη. Το τραύµα στην πλάτη
της της έριχνε δυνατές σουβλιές, που της έκοβαν την αναπνοή.
Ο Κόνταβαρ τής έπιασε, δυνατά, τον ώµο και την κόλλησε στο
στρώµα. «∆ε θα πας πουθενά!» σφύριξε, πλησιάζοντας το πρόσωπό
του στο δικό της. «∆ε µπορείς! ∆εν το βλέπεις;» Μετά, είπε, αργά
και σταθερά, δίχως ν’αποµακρυνθεί: «Είσαι της Μαύρης Αυγής,
σωστά;»
Τα µάτια της Σιλιµάνθρα στένεψαν. «Πώς έφτασες σ’αυτό το
συµπέρασµα;»
«Κουβαλάς επάνω σου αρκετά κρυφά όπλα για να δολοφονήσεις
έναν ολόκληρο στρατό,» της απάντησε ο Κόνταβαρ, και έκανε πίσω
πάλι, παίρνοντας την αρχική του θέση. «Επίσης, είχες γύρω απ’το
λαιµό σου αυτό,» πρόσθεσε, υψώνοντας το φυλακτό της, το οποίο
είχε επάνω το σύµβολο της Μαύρης Αυγής: ένα ανάποδο στιλέτο
ανάµεσα σε δύο θηλυκά δαιµονικά µάτια.
Ασφαλώς και θα το έβρισκε, σκέφτηκε η Σιλιµάνθρα. Αναµφίβολα,
µε έψαξε ολόκληρη. «Τότε, θα έπρεπε να µε φοβάσαι,» του είπε.
Ο Κόνταβαρ τής έδωσε το φυλακτό, το οποίο εκείνη πέρασε, ξανά,
γύρω απ’το λαιµό της. «Όχι στην κατάστασή σου,» της αποκρίθηκε.
«Γίνε καλά και υπόσχοµαι να σε φοβάµαι πολύ.»
Κάνει πλάκα, ο ψευδοδαίµονας! µούγκρισε από µέσα της. «∆ε θα
φοβάσαι µονάχα εµένα, αν αργήσω να µεταφέρω το µήνυµά µου.»
Ο Κόνταβαρ φάνηκε σκεπτικός, για λίγο. Ύστερα, ρώτησε: «Σε
ποιον πηγαίνει αυτό το µήνυµα;»
«Τι σε νοιάζει;»
«Ίσως να προθυµοποιηθώ να το µεταφέρω εγώ, αν είναι τόσο
σηµαντικό όσο λες, κι αν η πληρωµή είναι αξιόλογη.»
«Ανόητε,» είπε η Σιλιµάνθρα. «Και τι θα γίνει, αν σε κυνηγήσουν
κι εσένα;»
«Σίγουρα, θα έχω µεγαλύτερη πιθανότητα να τους ξεφύγω απ’ό,τι
εσύ.»
«Έτσι νοµίζεις.»
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«∆ε µιλάω γενικά· µιλάω για την κατάσταση στην οποία
βρίσκεσαι.»
Η Σιλιµάνθρα αναστέναξε. Τι να του έλεγε ακριβώς να µεταφέρει
στο Βασιληά Πόνκιµ; Τα γεγονότα στην αποθήκη; Τις υποθέσεις
εκείνης και των άλλων πρέσβεων; Την καταδίωξή της στα δάση;
Όχι, µονάχα εγώ µπορώ να του τα πω όλα αυτά –να του τα πω όπως
πρέπει να ειπωθούν.
«Μία χάρη µπορείς να µου κάνεις,» είπε στον Κόνταβαρ: «να µε
πας βόρεια, µε αυτή την άµαξα.»
«Η άµαξα δεν είναι δική µου· είναι του εργοδότη µου.»
«Τότε, πες στον ηλίθιο άνθρωπο να µας τη δανείσει!»
«Θα τον ρωτήσω, αν θέλεις.» Ο Κόνταβαρ σηκώθηκε όρθιος και
βγήκε από το ξύλινο όχηµα.
Έξω απ’αυτό, αντίκρισε τον έµπορο Σεγκόβηρ και τη γυναίκα του,
Ρώρα, να µιλούν µε τον διοικητή του φρουρίου των ανθρώπων, ενώ
άλλοι έξι άνθρωποι στέκονταν εκεί κοντά. Πλησίασε, για ν’ακούσει
τι έλεγαν, αν και είχε ένα πολύ κακό προαίσθηµα για τούτο.
«Ήταν τραυµατισµένη! Τι να κάναµε;» φώναζε η Ρώρα στον
διοικητή, µοιάζοντας έξαλλη. «Κάποιος την είχε χτυπήσει!»
«Αυτό το µέρος δεν είναι µέρος περίθαλψης δαιµόνων!»
αποκρίθηκε εκείνος, µουγκρίζοντας. «Άσε που είµαι σίγουρος ότι
λέτε ψέµατα κι οι δυο σας. Σιγά µην πήγατε να κάνετε βόλτα στο
δάσος και την βρήκατε εντελώς τυχαία, τη δαιµονογυναίκα! Σε ποιον
πάτε να πουλήσετε τούτες τις Πνευµατοχτυπηµένες αηδίες, ρε; Και
µετά θέτε ο Βασιληάς να σας βάλει–!»
«Άκουσέ µας, σε παρακαλώ!» τον διέκοψε ο Σεγκόβηρ. «Αλήθεια
σου λέµε: Πήγαµε στο δάσος να κάνουµε βόλτα και βρήκαµε εκεί τη
δαιµόνισσα, τραυµατισµένη και να αιµορραγεί. Θα πέθαινε, άµα δεν
τη βοηθούσαµε!»
«Καλά ξεκουµπίδια, λοιπόν!» αντιγύρισε ο διοικητής. Ύστερα,
σταύρωσε τα χέρια µπροστά του και αγριοκοίταξε τον έµπορο.
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«Θέλετε να στείλω στρατιώτες µου στο δάσος, για να ερευνήσουν
και να µάθουν τι πραγµατικά συνέβη;»
Ο Σεγκόβηρ φοβήθηκε ότι, αν το έκαναν αυτό, θα έβρισκαν τα
κουφάρια των άλλων δαιµόνων, έτσι είπε: «∆εν υπάρχει λόγος να
µπείτε στον κόπο. Άµα θέλετε, ελάτε µέσα στην άµαξα να δείτε ότι,
όντως, η δαιµόνισσα είναι βαριά τραυµατισµένη.»
«∆εν αντιλέγω ότι η καταραµένη σου δαιµονογυναίκα είναι
τραυµατισµένη!» αποκρίθηκε ο διοικητής. «Εγώ σε ρώτησα τι
συνέβη στο δάσος. Πώς τραυµατίστηκε!»
«Κι εγώ σου απάντησα! ∆εν ξέρω τι άλλο θες να σου πω, δηλαδή!»
Ο διοικητής χτύπησε το δεξί του µποτοφορεµένο πόδι, νευρικά, στο
έδαφος. Είπε: «Ας πάµε να δούµε την τραυµατία σου. Ελπίζω να µας
το επιτρέπεις, δαιµονόφιλε, ε;»
Ο Σεγκόβηρ δεν απάντησε µε προσβλητικό τρόπο, παρότι τα λόγια
του στρατιώτη τον είχαν εκνευρίσει. «Ελάτε να δείτε,» είπε µονάχα,
κι άρχισε να βαδίζει προς την άµαξα, µαζί µε τη Ρώρα.
Ο Κόνταβαρ πήγε κοντά του και του ψιθύρισε στ’αφτί: «Κύριε
Σεγκόβηρ, παρακαλώ, φανείτε προσεκτικός µ’αυτή τη δαιµόνισσα.
Θα σας εξηγήσω µετά.»
«Έχει ξυπνήσει;»
«Ναι.»
Μπήκαν στην άµαξα, µε το διοικητή και δύο του πολεµιστές στο
κατόπι τους.
Η Σιλιµάνθρα στένεψε τα µάτια, βλέποντάς τους. Τι σηµαίνει αυτό;
σκέφτηκε, ταραγµένη. Ο καταραµένος Νότιος είπε ότι θα φέρει τον
εργοδότη του, όχι κι ανθρώπινους µαχητές!
«Βλέπεις, λοιπόν;» ρώτησε ο Σεγκόβηρ το διοικητή. «Είναι
τραυµατισµένη, όπως σου εξήγησα.»
Εκείνος κοίταξε τη Σιλιµάνθρα µε τίποτα λιγότερο από γυµνό µίσος
στα µάτια του. «Πώς χτυπήθηκες, δαιµονογυναίκα;» απαίτησε.
«Αφού σου είπα!» παρενέβη ο Σεγκόβηρ. «Τη βρήκα
τραυµατισµένη στο δάσος.»
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Ο διοικητής στράφηκε, απότοµα, να τον αντικρίσει. «∆ε ρώτησα
εσένα, δαιµονόφιλε πραµατευτή!» γάβγισε. Και γύρισε, πάλι, στη
Σιλιµάνθρα. «Αυτήν ρώτησα. Σίγουρα, θα ξέρει ποιος τη χτύπησε.»
Έσµιξε τα φρύδια. «Λοιπόν;» τη ρώτησε.
«Φοβάµαι ότι θα σε απογοητεύσω, άνθρωπε,» του είπε η φόνισσα
της Μαύρης Αυγής, «γιατί δε θυµάµαι. Ήταν σκοτεινά, και το βέλος
ήρθε από πίσω µου.»
Ο διοικητής πήρε µια καχύποπτη έκφραση. «Και γιατί δε
σ’αποτελείωσε ο διώκτης σου;»
«Μάλλον, νόµιζε ότι µε είχε αποτελειώσει.»
«∆ε σε πιστεύω.»
«Λίγο µ’απασχολεί.»
«Θάπρεπε να σ’απασχολήσει πολύ περισσότερο, δαιµονογυναίκα,
γιατί µε βάζεις σε πειρασµό εγώ να σ’αποτελειώσω,» απείλησε ο
διοικητής.
«Φτάνει,» του είπε ο Σεγκόβηρ, πιάνοντας τον ώµο του. «Η
δαιµόνισσα είναι τραυµατισµένη. Θέλει να αναπαυθεί.»
Ο διοικητής άρπαξε το χέρι του εµπόρου και το έστριψε, µε µια
απότοµη κίνηση. Εκείνος µούγκρισε από πόνο.
«Μην τολµήσεις να µε ξαναγγίξεις, δαιµονόφιλε!» σφύριξε ο
πολεµιστής του Νότιου Σαραόλν. Μετά, τον άφησε και βγήκε από
την άµαξα. «Θα είστε υπό παρακολούθηση, απο δώ και στο εξής!»
δήλωσε, φωναχτά. Και πρόσταξε τους στρατιώτες του να µείνουν
έξω από το φρούριο, για να τους φυλάνε.
«Ο µπάσταρδος!» έφτυσε η Ρώρα. «Είσαι καλά, αγάπη µου;»
ρώτησε το Σεγκόβηρ, περνώντας το χέρι της γύρω από τους ώµους
του, καθώς εκείνος κρατούσε τον καρπό που του είχε γυρίσει ο
διοικητής.
«Ναι,» µούγκρισε. «∆εν είναι τίποτα.»
«Εσύ είσαι ο έµπορος Σεγκόβηρ;» τον ρώτησε η Σιλιµάνθρα.
«Ναι.»
240

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

«Πρέπει να µε πας στη Μάρβαθ, µε την άµαξά σου. Μεταφέρω ένα
πολύ σηµαντικό µήνυµα.»
«Πολύ φοβάµαι πως δεν είναι δυνατόν να φύγω, τώρα,»
αποκρίθηκε ο Σεγκόβηρ, ακόµα τρίβοντας τον καρπό του.
«Περιµένω έγκριση από τον Βασιληά Βένγκριλ, για να περάσω στο
Νότιο Σαραόλν.»
Η Σιλιµάνθρα αισθάνθηκε τον θυµό να την πληµµυρίζει, αλλά τον
συγκράτησε. «Άκουσέ µε καλά,» είπε, µε σταθερή φωνή. «Πρέπει
οπωσδήποτε να φτάσω στη Μάρβαθ. Το µήνυµά µου είναι
σηµαντικό. Και προορίζεται για το Βασιληά Πόνκιµ, ο οποίος, αν
µάθει ότι µε εµπόδισες να πάω σ’αυτόν, θα εξοργιστεί…
υπερβολικά.»
Ο Σεγκόβηρ ξεφύσησε. «Σε µπελά θέλεις να µε βάλεις, ε; Ποια
είσαι;» Και, µε πιο σιγανή φωνή, για να µην τον ακούσουν τυχόν
ωτακουστές απέξω: «Και ποιοι ήταν αυτοί που σε κυνηγούσαν;»
«∆ε νοµίζω ότι χρειάζεται να σου απαντήσω σ’όλα τούτα, έµπορε,»
αποκρίθηκε η Σιλιµάνθρα. «Πάντως, ένα σου λέω: Πρόκειται για
ζήτηµα ύψιστης σηµαντικότητας για το Βασίλειο. Πρέπει να µιλήσω
στο Βασιληά Πόνκιµ.»
«Πάµε,» προέτρεψε η Ρώρα τον άντρα της. «Ας φύγουµε απο δώ.»
«Εσύ το χαβά σου, ε;» της έκανε εκείνος.
«Κύριε Σεγκόβηρ;» είπε ο Κόνταβαρ, κοιτάζοντας έξω από την
άµαξα.
«Τι είναι, τώρα;»
«∆ε νοµίζω πως θα µας αφήσουν να φύγουµε, ακόµα κι αν
θέλουµε. Έχουν συγκεντρωθεί πολλοί στρατιώτες γύρω µας.»
«Που να τους ανεµοσκορπίσουν τα Πνεύµατα!» καταράστηκε ο
Σεγκόβηρ.
«Ίσως και να µη µας σταµατήσουν,» υπέθεσε η Ρώρα. «Ας
επιχειρήσουµε να φύγουµε. Ας το επιχειρήσουµε.»
«Εντάξει,» συµφώνησε ο Σεγκόβηρ. «Κόνταβαρ, πήγαινε στο
κάρο.»
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Ο Μαγκραθµέλιος βγήκε από την άµαξα. Έλυσε το µουλάρι από
τον πάσαλο που είχε καρφώσει στο χώµα και έκανε να το δέσει στο
κάρο.
«Ε, δαιµονάνθρωπε!» του φώναξε µια πολεµίστρια. «Σκοπεύεις να
φύγεις;»
Ο Κόνταβαρ στράφηκε, για να την αντικρίσει. «Έτσι επιθυµεί ο
έµπορος Σεγκόβηρ.»
«Να του πεις του εµπόρου σου ότι δεν έχει να πάει πουθενά.
∆ιαταγές του διοικητή. Εδώ θα µείνετε, όλοι.»
Η Σιλιµάνθρα και οι άλλοι, µέσα στην άµαξα, άκουσαν τα λόγια
της πολεµίστριας.
«Γαµώτο…!» έκανε η Ρώρα, και κάθισε βαριά σ’ένα ξύλινο
σκαµνί, γρυλίζοντας.
Ο Κόνταβαρ επέστρεψε. «Υποθέτω πως ακούσατε,» είπε,
βλέποντας τα πρόσωπά τους.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι! σκέφτηκε η Σιλιµάνθρα. Τι θα
κάνω, τώρα; Πώς θα µεταφέρω τα νέα στον Εκλεκτό; Όσο πήγαινε η
κατάσταση δυσκόλευε και περισσότερο.
*
Η νύχτα απλώθηκε πάνω από το συνοριακό φρούριο των Νότιων
Σαραολνιανών, και ακόµα οι στρατιώτες παρέµεναν γύρω από την
άµαξα και το κάρο του Σεγκόβηρ: δώδεκα απ’αυτούς, για να µην
ξεγλιστρήσει κανένας και αποµακρυνθεί. Η σιγή ήταν σχεδόν
απόλυτη. Η Σιλιµάνθρα κοιµόταν, τυλιγµένη στα σκεπάσµατα που
της είχαν δώσει· παρότι ο νους της ήταν γεµάτος ανησυχία, η
κόπωσή της ήταν ακόµα µεγαλύτερη. Ο Κόνταβαρ καθόταν πλάι
της, σιωπηλός, αναλογιζόµενος την κατάσταση και µελαγχολώντας.
Ο Σεγκόβηρ και η Ρώρα κάθονταν αντικριστά, έξω απ’την άµαξα, µε
µια φωτιά αναµµένη ανάµεσά τους. Έπαιζαν χαρτιά, δίχως να
µιλούν, και δίχως στοιχήµατα, αυτή τη φορά.
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Κανείς δεν είχε αντιληφθεί, ή έστω υποψιαστεί, ότι σκιερές
φιγούρες
συγκεντρώνονταν
στο
δάσος,
ανατολικά.
Οι
δαιµονάνθρωποι είχαν πληροφορηθεί ότι η αγγελιαφόρος του
Ανοσιουργού ήταν ζωντανή, και είχαν έρθει, για να την
εξολοθρεύσουν, και για να προκαλέσουν κι άλλη µια αναστάτωση, η
οποία θα εξυπηρετούσε τους σκοπούς τους. ∆εν ήταν πολλοί, αλλά
είχαν δύο δίσκους τηλεµεταφοράς οι οποίοι διέθεταν συντεταγµένες
για τούτο το µέρος του Σαραόλν, και θα τους χρησιµοποιούσαν για
να εισβάλουν στο ξύλινο –κατά κύριο λόγο– φρούριο των
ανθρώπων, το οποίο, έπειτα, θα έκαιγαν και θα χαράζανε το σηµάδι
του Ανοσιουργού σε µια απ’τις πέτρες του.
Ο Αρχιδαίµων έδωσε το σύνθηµα, για να ξεκινήσει η αποστολή,
υψώνοντας το µακρύνυχο χέρι του, µε τα δύο ενδιάµεσα δάχτυλα
προτεταµένα. Μια δαιµονογυναίκα, ντυµένη µε χιτώνα επιστήµονα,
έριξε στο χορταριασµένο έδαφος έναν ενεργοποιηµένο δίσκο
τηλεµεταφοράς, απ’όπου µια εσωδιαστασιακή θύρα ξεπήδησε.
«Πηγαίνετε!» πρόσταξε, και µια ντουζίνα δαιµονάνθρωποι
όρµησαν µέσα.
Ένας άλλος Μαγκραθµέλιος ακολούθησε το παράδειγµα της
επιστήµονος, ανοίγοντας κι εκείνος µια εσωδιαστασιακή θύρα, µε το
δίσκο τηλεµεταφοράς του. Έκανε νόηµα σ’ακόµα µια ντουζίνα
δαιµονανθρώπων, οι οποίοι βούτηξαν µέσα.
Οι δύο οµάδες φονιάδων βρέθηκαν στο εσωτερικό του ανθρώπινου
φρουρίου, όπου τα πάντα ήταν σκοτεινά και ήσυχα, εκτός από το
τρίξιµο των δαυλών που κρέµονταν στους τοίχους και τα ροχαλητά
ορισµένων στρατιωτών που κοιµόνταν. Τα µάτια των
δαιµονανθρώπων γυάλιζαν εωσφορικά µέσα στο ηµίφως, καθώς
τραβούσαν τις λιγνές, κοφτερές τους λεπίδες απ’τα θηκάρια στις
δερµάτινες ζώνες και στις τιράντες τους. Είκοσι-τέσσερις, υπό αυτές
τις συνθήκες, ήταν ικανοί να δολοφονήσουν τους δεκαπλάσιους σε
αριθµό, ίσως και περισσότερους.
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Ξεκίνησαν, λοιπόν, το ιερό τους έργο, καθαρίζοντας τον
Άρµπεναρκ από την ελεεινή βρώµα των ανθρώπων. Ο ένας µετά τον
άλλο, οι στρατιώτες του Νότιου Σαραόλν πέθαιναν στα κρεβάτια
τους, καθώς οι Μαγκραθµέλιοι τούς βούλωναν το στόµα µε
βοτανοποτισµένα πανιά και τους χάραζαν το λαιµό µε στριφτές
λάµες. Μία χαρακιά µονάχα χρειαζόταν· δεν υπήρχε χρόνος για
χάσιµο. Σηµασία είχε ο γρήγορος θάνατος των ανθρώπων. Όλοι τους
έπρεπε να πεθάνουν απόψε που ο Κακοδαίµων νυχτοβατούσε.
Τέσσερις δολοφόνοι συγκεντρώθηκαν έξω από την πόρτα του
διοικητή του φρουρίου. Ο ένας την άνοιξε· οι άλλοι δύο βάδισαν
µέσα, πατώντας σε µπότες από µαλακό δέρµα, που δεν έκαναν τον
παραµικρό ήχο· ο τέταρτος τράβηξε ένα κεντρί θανάτου από τη µέση
του, σε περίπτωση που χρειαζόταν. Τελικά, όµως, δε χρειάστηκε. Ο
αρχηγός των ανθρώπων ούτε που κατάλαβε για πότε πέθανε,
πηγαίνοντας να συναντήσει τα καταραµένα Πνεύµατά του.
Αίµα είχε βάψει το φρούριο, και κουφάρια το είχαν γεµίσει. Όµως
δεν ήταν ακόµα η ώρα για να οργιάσουν οι Μαγκραθµέλιοι του
Κακοδαίµονος· πρώτα, έπρεπε να τσακίσουν κάθε πιθανή απειλή.
Ανέβηκαν στις επάλξεις και επιτέθηκαν στους µαχητές που
βρίσκονταν εκεί. Οι πρώτοι σκοτώθηκαν γρήγορα· όµως, ύστερα,
αναστάτωση επικράτησε, καθώς οι άλλοι ατένισαν τους δαίµονες
κοντά τους και τράβηξαν τα όπλα τους, για να τους αντιµετωπίσουν.
Οι δώδεκα πολεµιστές που βρίσκονταν γύρω από την άµαξα του
εµπόρου, στράφηκαν στις επάλξεις του φρουρίου, ακούγοντας τις
κραυγές και την κλαγγή των όπλων. Τρόµος τούς πάγωσε και ο
αιφνιδιασµός παρέλυσε, προς στιγµή, τα κορµιά τους.
Κι εκείνη τη στιγµή, ο Αρχιδαίµων πρόσταξε τους οπαδούς του να
εφορµήσουν από το δάσος, να πέσουν επάνω στους τρισκατάρατους
ανθρώπους και να τους κατακρεουργήσουν. Να µην τους
σκοτώσουν, όµως, όλους· να κρατήσουν και µερικούς για το Όργιο,
µετά.
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Ο Σεγκόβηρ και η Ρώρα πετάχτηκαν επάνω, έντροµοι, καθώς
αντίκριζαν τους δαιµονανθρώπους να εξέρχονται από τα δέντρα,
άλλοι ιππεύοντας άγρια άτια κι άλλοι τρέχοντας πεζοί, µε την
πολεµική µάνητα να γυαλίζει µέσα στα εξώκοσµα µάτια τους, ενώ
συγχρόνως κάποιες άλλες, άγνωστες µαύρες φιγούρες µάχονταν µε
τους στρατιώτες στις επάλξεις. Το ατσάλι άστραφτε στο
φεγγαρόφωτο.
Ο Κόνταβαρ είδε το µακελειό από το εσωτερικό της άµαξας, και η
Σιλιµάνθρα ξύπνησε από τη φασαρία.
«Τι γίνεται;» έκανε, ξέπνοη.
«Οι φίλοι σου έφτασαν,» της είπε ο Νότιος δαίµονας,
ξεροκαταπίνοντας, ενώ αισθανόταν ένα ρίγος να διαπερνά όλο του
το κορµί.
Εν τω µεταξύ, οι δαιµονάνθρωποι που έρχονταν από το δάσος είχαν
πέσει επάνω στους δώδεκα Σαραολνιανούς που περιτριγύριζαν την
άµαξα, και τους χτυπούσαν αλύπητα, βγάζοντας πολεµικές κραυγές.
Μέσα στο χαλασµό, ο Σεγκόβηρ νόµιζε ότι πρέπει να ήταν,
τουλάχιστον, καµια πενηνταριά από δαύτους, µα δε µπορούσε να
είναι σίγουρος για τον αριθµό, ούτε είχε τόση σηµασία. Άρπαξε τη
Ρώρα από τον καρπό και την τράβηξε προς τους πασσάλους όπου
είχαν δέσει τα άλογα της άµαξάς τους. Αν κατάφερναν να φτάσουν
σ’αυτά, ίσως να ξέφευγαν.
Όµως, όχι! ένας δαιµονικός ιππέας ήρθε καταπάνω τους, έχοντας
υψωµένο κάτι µεγάλο και µαύρο µέσα στη νύχτα. Η πολεµική του
κραυγή γέµισε τ’αφτιά τους, και το όπλο του χτύπησε το Σεγκόβηρ
κατακέφαλα, σωριάζοντάς τον στο έδαφος, αιµόφυρτο.
Η Ρώρα ούρλιαξε. Ο καβαλάρης την άρπαξε απ’τα µαλλιά και την
έσυρε στο χώµα, κραυγάζοντας και γελώντας, εκστασιασµένος από
την ήττα των βδελυρών ανθρώπων, από τη σφαγή, κι από το Όργιο
που επρόκειτο να επακολουθήσει.
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Στις επάλξεις, µια δαιµονογυναίκα ύψωσε το κοµµένο κεφάλι ενός
Σαραολνιανού πολεµιστή και ούρλιαξε µέσα στη νύχτα, στη γλώσσα
των Μαγκραθµέλιων: «ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΚΟ∆ΑΙΜΟΝΑ!»
Παρόµοια ουρλιαχτά τής αποκρίθηκαν, γεµίζοντας το τοπίο µε
αντίλαλους. Ακόµα και τα φεγγάρια έµοιαζαν τροµαγµένα από τη
µανία των δαιµόνων, απόψε.
Ο Αρχιδαίµων ζύγωσε αφότου η µάχη είχε τελειώσει και µερικά
κουφάρια βρίσκονταν απλωµένα στο έδαφος, ενώ οι περισσότεροι
ανθρώπινοι πολεµιστές ήταν αναισθητοποιηµένοι, για να
συµµετάσχουν –µε εκείνο που είχαν να δώσουν– στο Όργιο.
Ύψωσε το µεταλλικό µπαστούνι που κρατούσε και κραύγασε:
«Νίκη του Κακοδαίµονος!»
Οι οπαδοί του τον µιµήθηκαν, ουρλιάζοντας και χορεύοντας, ενώ οι
ιππείς κατέβαιναν από τα άλογά τους κι εκείνοι που είχαν εισβάλει
στο φρούριο έβγαιναν απ’αυτό.
Ο Αρχιδαίµων άρπαξε από τα µαλλιά µια µισολιπόθυµη ανθρώπινη
πολεµίστρια, η οποία προσπαθούσε να αποµακρυνθεί, σερνόµενη
στο χορτάρι, ενώ αίµα έτρεχε από το κεφάλι της. Το τελευταίο
πράγµα που είδε η γυναίκα ήταν τα σαγόνια του Αρχιδαίµονα να
ανοίγουν, τα κοφτερά του δόντια να γυαλίζουν, και ύστερα να
µπήγονται στο λαιµό της, µε λύσσα, κατακρεουργώντας την. ∆εν
είχε δύναµη για να παλέψει.
Μ’ένα γρύλισµα, ο Αρχιδαίµων έκανε το κεφάλι του προς τα πάνω,
πετώντας το πορφυρό της ανθρώπινης γυναίκας τριγύρω, ενώ το
πρόσωπο και το στόµα του ήταν βαµµένα κόκκινα απ’αυτό. Οι
οπαδοί του ζητωκραύγασαν.
«Ανάψτε τις φωτιές!» φώναξε εκείνος. «Ας ξεκινήσει το Όργιο!»
Κάποιος πέταξε µια εκρηκτική µποτίλια στο ξύλινο φρούριο, και οι
φλόγες απλώθηκαν επάνω του, αρχίζοντας να το καταβροχθίζουν.
Συγχρόνως, άλλοι δαίµονες άναβαν φωτιές στην ύπαιθρο και
χόρευαν γύρω τους. Έχωναν αιµοσυλλέκτες µέσα στη σάρκα ακόµα
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ζωντανών ανθρώπων, για να συγκεντρώσουν το αίµα τους σε µεγάλα
κύπελλα, απ’όπου έπιναν οµαδικά, δίνοντας ο ένας στον άλλο.
«Ο Ανοσιουργός ξύπνησε τον Κακοδαίµονα εντός µας, και ο
Κακοδαίµων θα τον καταστρέψει!» βρυχήθηκε ο Αρχιδαίµων,
υψώνοντας πάλι το µπαστούνι του, ενώ µε το άλλο χέρι συνέχιζε να
κρατά τη νεκρή πολεµίστρια µε τον δαγκωµένο λαιµό.
Κραυγές από παντού τριγύρω.
«Τώρα,» είπε ο Αρχιδαίµων, αφήνοντας την ανθρώπινη γυναίκα να
σωριαστεί, «θέλω τη σκύλα δαιµόνισσα του Ανοσιουργού. Τη
βρήκατε;»
«∆ε µπορεί νάναι παρά εδώ,» αποκρίθηκε µια Μαγκραθµέλια,
ζυγώνοντας την άµαξα, µαζί µε άλλους τέσσερις.
«Προσέχετε,» τους προειδοποίησε ο Αρχιδαίµων, «γιατί θα είναι
πανούργα, αν είναι της Μαύρης Αυγής.»
Η δαιµόνισσα και οι δαίµονες µπήκαν στην άµαξα, και βγήκαν
δίχως να έχουν κανέναν µαζί τους.
«∆εν είναι εκεί,» ανέφερε η πρώτη.
«Μας ξέφυγε, δηλαδή…» είπε ο Αρχιδαίµων. Σιγή έπεσε γύρω του.
Εκείνος γύµνωσε τα αιµατοβαµµένα του δόντια και γέλασε. «Χα-χαχα-χα!… ∆εν πειράζει, αδέλφια!» φώναξε. «Αφήστε τη να πάει στον
Ανοσιουργό! Αφήστε τη να τον πληροφορήσει πως ο Κακοδαίµων
ξύπνησε και διψά για το ανθρώπινο αίµα του!»
Ζητωκραυγές και ουρλιαχτά γέµισαν τον νυχτερινό αέρα.
«∆εν µπορεί να εµποδίσει την Ιερά Οργή του Κακοδαίµονος!»
συνέχισε ο Αρχιδαίµων. «Ούτε µπορεί να εµποδίσει τη µάνητα και
το µίσος που προκαλεί η Οργή του! Ύστερα από τούτη µας τη νίκη,
αδέλφια, ο πόλεµος θ’αναστηθεί, και το αίµα των ανθρώπων κι όλων
των ψευδοδαιµόνων θα βάψει το χώµα της Βόρειας Γης. Θα πιούµε
από χρυσές κούπες!» Κραυγές πανταχόθεν γύρω του. «Η βλασφηµία
του Ανοσιουργού θα τον κατακρηµνίσει, και οι πραγµατικοί
δαίµονες θα βασιλέψουν!»
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Το Όργιο άρχισε, µε περίσσια όρεξη και µανία. Το πορφυρό έρεε
άφθονο στις κούπες των δαιµόνων, οι οποίοι πετούσαν τα ρούχα
τους και χόρευαν τρελούς χορούς µέσα στην ανοιξιάτικη νύχτα, µε
τα φεγγάρια να τους παρατηρούν µελαγχολικά από το µαύρο
ουρανό, ξεπροβάλλοντας ανάµεσα από τα σύννεφα.
Τα πρόβατα του Σεγκόβηρ τα έσφαξαν, για να τα ψήσουν πάνω από
τις φωτιές τους, και τα άλογά του τα πήραν για δικά τους. Τον ίδιο
τον έµπορο και τη γυναίκα του τους έδεσαν σε ψηλούς, ξύλινους
πασσάλους, µαζί µε µερικούς άλλους ανθρώπους. ∆ιαπερνούσαν τα
κορµιά τους µε τους αιµοσυλλέκτες και συγκέντρωναν το πορφυρό
τους σε αγγεία. Τούτο το Όργιο ήταν άνευ προηγουµένου. Η
έκσταση είχε πληµµυρίσει τους δαίµονες.
Όταν τα σώµατα των ζωντανών ανθρώπων δεν είχαν άλλο αίµα να
προσφέρουν, αποκεφαλίστηκαν και διαµελίστηκαν, και πατήθηκαν
από τους ξυπόλυτους χορεύοντες Μαγκραθµέλιους, ξανά και ξανά.
Μετά, αρκετοί από τους δαίµονες έκαναν έρωτα επάνω στα
κουφάρια, χρησιµοποιώντας τα ως στρώµατα.
Το Όργιο τελείωσε µε την εµφάνιση των πρώτων ακτίνων φωτός
του Λούντρινχ. Οι δαιµονάνθρωποι, ενδυναµωµένοι από το
πορφυρό, δεν είχαν κουραστεί καθόλου από τις νυχτερινές τους
δραστηριότητες· τουναντίον, αισθάνονταν έτοιµοι για ακόµα
περισσότερες! Ωστόσο, είχε έρθει η ώρα να φύγουν,
εγκαταλείποντας τούτο το µέρος.
Ο Αρχιδαίµων πλησίασε το καµένο φρούριο των ανθρώπων και
πάτησε ένα κουµπί του µεταλλικού του µπαστουνιού. Μια αιχµηρή
λεπίδα πετάχτηκε από την άνω του άκρη, και µ’αυτή τη λεπίδα ο
δαιµονάνθρωπος χάραξε το Μάτι του Σαραόλν επάνω σε µια µεγάλη
πέτρα, κι από κάτω χάραξε και µερικά λόγια, στη γλώσσα των
δαιµόνων.
«Κάψτε ό,τι δεν έχει ήδη καεί, και φεύγουµε!» φώναξε στους
οπαδούς του.
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Εκείνοι έβαλαν φωτιά στην άµαξα και στο κάρο του νεκρού
εµπόρου και, ύστερα, έτρεξαν µέσα στο δάσος, µε δυνατές κραυγές
και αλαλαγµούς ευφορίας.

Κεφάλαιο ∆έκατο-Πέµπτο
Το ανθρώπινο αίµα όχι µονάχα αναζωογονεί και ενδυναµώνει τους
δαιµονανθρώπους της Βόρειας Γης, αλλά τους καθιστά και απρόσβλητους
στο γήρας. Όσο οι Μαγκραθµέλιοι πίνουν «πορφυρό», κανένα σηµάδι
γήρατος δεν εµφανίζεται στα πρόσωπα ή στα κορµιά τους· ούτε, φυσικά,
γνωρίζουν τα παράπλευρα αποτελέσµατα της προχωρηµένης ηλικίας.
—Αναλύσεις των Λαών του Κεντρικού Άρµπεναρκ,
του Αρχιβιβλιοθηκάριου Νέζρακ, της Βερενέλιας Βιβλιοθήκης (περ.
2020 Α.Β.)

Ο

Κόνταβαρ είχε σηκώσει µια σανίδα στο πάτωµα της άµαξας
και εκείνος κι η Σιλιµάνθρα είχαν µπει στην κρυψώνα,
αµέσως, προτού οι δαίµονες έρθουν να ψάξουν γι’αυτούς.
Ήξεραν πως, αν δεν έκαναν έτσι, θα τους έσφαζαν και τους δύο,
παρότι ήταν του είδους τους. Μαζί τους πήραν τα µικρά όπλα της
φόνισσας της Μαύρης Αυγής, αλλά δεν καθυστέρησαν µε τίποτ’άλλο.
«Κρυψώνα για λαθραία,» της ψιθύρισε ο Κόνταβαρ, καθώς
προσπαθούσαν να χωρέσουν µέσα στο στενό µέρος.
«Άδεια, όµως,» είπε εκείνη.
«Αν ήταν γεµάτη, δε θα χωρούσαµε.»
Και ακόµα κι έτσι όπως ήταν, δε χωρούσαν πολύ καλά. Έπρεπε να
έχουν τα γόνατά τους µαζεµένα, ενώ τα χέρια του ενός είχαν
αναγκαία τυλιχτεί γύρω από τον άλλο. Κι οι δυο αισθάνονταν άβολα,
και ίσως να αισθάνονταν και κάποια ερωτική έξαψη, σε διαφορετική
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περίπτωση· όµως, τώρα, ο φόβος τους ήταν τόσο µεγάλος που είχε
παραλύσει όλα τ’άλλα τους συναισθήµατα. Έτρεµαν, ακούγοντας τις
κραυγές των δαιµόνων απέξω, καθώς και τα ουρλιαχτά των
ανθρώπων που σφαγιάζονταν.
Ύστερα, στ’αφτιά τους ήρθαν βήµατα –βήµατα που έµπαιναν στο
εσωτερικό της άµαξας. Η Σιλιµάνθρα και ο Κόνταβαρ σταµάτησαν
ακόµα και ν’αναπνέουν, µένοντας όσο πιο ακίνητοι µπορούσαν, και
σιωπηλοί. Οι εισβολείς, όµως, δεν κάθισαν για πολύ· σύντοµα,
έφυγαν, κι απέξω µια δυνατή φωνή ακούστηκε, καθώς τα ουρλιαχτά
και οι κραυγές έπαψαν, σε µεγάλο βαθµό:
«Χα-χα-χα-χα!… ∆εν πειράζει, αδέλφια! Αφήστε τη να πάει στον
Ανοσιουργό! Αφήστε τη να τον πληροφορήσει πως ο Κακοδαίµων
ξύπνησε και διψά για το ανθρώπινο αίµα του!» Η Σιλιµάνθρα ήταν
σίγουρη πως ο άγνωστος οµιλητής αναφερόταν σ’εκείνη.
Ζητωκραυγές και ουρλιαχτά γέµισαν τον νυχτερινό αέρα.
«∆εν µπορεί να εµποδίσει την Ιερά Οργή του Κακοδαίµονος!»
συνέχισε ο δαίµονας που αγόρευε. «Ούτε µπορεί να εµποδίσει τη
µάνητα και το µίσος που προκαλεί η Οργή του! Ύστερα από τούτη µας
τη νίκη, αδέλφια, ο πόλεµος θ’αναστηθεί, και το αίµα των ανθρώπων
κι όλων των ψευδοδαιµόνων θα βάψει το χώµα της Βόρειας Γης. Θα
πιούµε από χρυσές κούπες!» Κι άλλες κραυγές. «Η βλασφηµία του
Ανοσιουργού θα τον κατακρηµνίσει, και οι πραγµατικοί δαίµονες θα
βασιλέψουν!»
Ο σαµατάς άρχισε, πάλι. Τώρα, όµως, δεν έµοιαζε µε σφαγή·
έµοιαζε µε γλέντι. Η Σιλιµάνθρα και ο Κόνταβαρ έµειναν σιωπηλοί
και ξύπνιοι, καθ’όλη του τη διάρκεια, ακούγοντας αλλά µη
µιλώντας· δεν τολµούσαν να κάνουν ούτε τον παραµικρό θόρυβο.
Οι σκέψεις της φόνισσα της Μαύρης Αυγής στριφογύριζαν µέσα στο
κεφάλι της. Τι ήταν αυτά που έλεγαν οι Μαγκραθµέλιοι απέξω; Ο
Κακοδαίµων; Ο Ανοσιουργός –ο Πόνκιµ– είχε ξυπνήσει τον
Κακοδαίµονα; Τι τρέλα είναι αυτή; Η Σιλιµάνθρα γνώριζε τι ήταν ο
Κακοδαίµων. ∆εν ήταν κάποιο συγκεκριµένο άτοµο· ήταν µια
250

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

νοητική κατάσταση οργής, µέθης, και θυµού. Όταν οι
Μαγκραθµέλιοι εξοργίζονταν, λεγόταν ότι «µέσα τους ξυπνούσε ο
Κακοδαίµων». Ανοησίες για τους αδύναµους, που δε µπορούν να
ελέγξουν τον εαυτό τους! Τι θα έκαναν, όµως, τώρα; Πόσοι στο
Σαραόλν είχαν καταληφθεί από τον Κακοδαίµονα; Πόσοι θα
εναντιώνονταν στον Εκλεκτό; –ή στον Ανοσιουργό –ή όπως ήθελε
να τον αποκαλεί ο καθένας· γιατί φαίνεται πως όλοι είχαν
διαφορετική άποψη για το τι ήταν ο Πόνκιµ.
Πρέπει να τους σταµατήσουµε, προτού φέρουν το χάος, σκέφτηκε η
Σιλιµάνθρα, αντιλαµβανόµενη πώς θα εκλάµβαναν οι Νότιοι
Σαραολνιανοί την καταστροφή που είχε µόλις συµβεί: Θα ήθελαν
πόλεµο, ή αντίποινα στην καλύτερη περίπτωση. Ποτέ δε θα πίστευαν
γι’αυτή τη Σέκτα του Κακοδαίµονος. Και οι άλλοι πρέσβεις δε θα
ξέρουν τι να πουν. Πρέπει να ειδοποιήσω το Βασιληά, αµέσως –όσο
γρηγορότερα µπορώ! Εκείνος θα ξέρει τι να κάνει· άλλωστε, είναι
Εκλεκτός του Ύψιστου Άρχοντα… Προσπαθούσε να δώσει κάποια
ελπίδα στον εαυτό της, γνωρίζοντας πως τα πράγµατα πήγαιναν
άσχηµα, πολύ άσχηµα, όταν κανείς χρειαζόταν να ελπίζει.
Μια αιωνιότητα πέρασε, προτού η αυγή έρθει, σαν την Αυγή του
Άρµπεναρκ. Η Σιλιµάνθρα και ο Κόνταβαρ κατάλαβαν ότι είχε
ξηµερώσει, από το φως που φαινόταν ανάµεσα από τις σανίδες της
άµαξας. Τώρα, οι δαίµονες απέξω πρέπει, λογικά, να έφευγαν. Και,
όντως, οι φωνές και τα γλέντια είχαν πάψει, και οι δύο κρυµµένοι
νόµιζαν ότι µπορούσαν ν’ακούσουν τους ακόλουθους του
Κακοδαίµονος να συγκεντρώνονται, για να αναχωρήσουν.
Η φωνή του νυχτερινού οµιλητή αντήχησε, ξανά: «Κάψτε ό,τι δεν
έχει ήδη καεί, και φεύγουµε!»
Η Σιλιµάνθρα αισθάνθηκε τα δάχτυλα των χεριών του Κόνταβαρ να
σφίγγονται επάνω της· και την ίδια στιγµή συνειδητοποίησε πως κι
εκείνη πρέπει να έσφιγγε τα δάχτυλά της επάνω του.
Άκουσαν άλογα και δαιµονικά πόδια ν’αποµακρύνονται, όπως
επίσης και τον ήχο της φωτιάς που άρπαζαν τα ξύλα της άµαξας.
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«Πάµε!» γρύλισε η φόνισσα της Μαύρης Αυγής, αντιλαµβανόµενη
πως ο χρόνος τους είχε τελειώσει. Ή θα έβγαιναν τώρα και θα τη
γλίτωναν ή θα τους έπιαναν οι Μαγκραθµέλιοι του Κακοδαίµονος.
Πάντως, σε καµία περίπτωση δε µπορούσαν να µείνουν µέσα.
Έσπρωξε τη σανίδα από πάνω τους, αλλά εκείνη δεν άνοιξε.
«Κόνταβαρ, τι συµβαίνει;» ρώτησε, σκεπτόµενη: Σε παρακαλώ, µην
πεις αυτό που υποψιάζοµαι! Μην το πεις!
Αλλά ο δαίµονας το είπε: «Η καταπακτή κλειδώνει αυτόµατα, κι
ανοίγει µόνο απέξω.» Υπήρχε τρόµος και πανικός στη φωνή του.
Ηρέµησε, Σιλιµάνθρα. Σκέψου! Έπιασε ένα ξιφίδιό της. «Πού είναι
η κλειδαριά;»
«Εδώ.»
Όµως εκείνη δεν έβλεπε τίποτα µέσα στο σκοτάδι της κρυψώνας.
«Πού είναι το εδώ; ∆είξε µου!» Πήγε το χέρι της, που κρατούσε το
όπλο, κοντά στο δικό του.
«∆ώστο µου!» της έκανε ο Κόνταβαρ. Τα δάχτυλά του επιχείρησαν
να της πάρουν το ξιφίδιο. Εκείνη τον άφησε. Και τον είδε να
σφηνώνει τη λεπίδα ανάµεσα στην άκρη της καταπακτής και στο
πάτωµα της άµαξας· µπορούσε να το διακρίνει τούτο, λόγω του
ηλιακού φωτός που φαινόταν από τη χαραµάδα.
«Εδώ είναι η καταραµένη κλειδαριά,» είπε ο Κόνταβαρ,
αγκοµαχώντας, καθώς πίεζε µ’όλη του τη δύναµη.
Η Σιλιµάνθρα προσπάθησε να τον βοηθήσει, υψώνοντας το ένα της
πόδι –όσο ήταν δυνατόν να το υψώσει εδώ µέσα– και σπρώχνοντας
το ξύλο της καταπακτής. Ένιωθε αδύναµη, από το τραύµα της και
από τον πυρετό, όµως έκανε ό,τι καλύτερο µπορούσε, γιατί, αν δεν
άνοιγαν, θα ψήνονταν κι οι δυο εδώ µέσα –άλλη µια θυσία για τον
Κακοδαίµονα.
Μ’ένα δυνατό κράακκ! τα ξύλα γύρω απ’την κλειδαριά έσπασαν,
και το σκέπασµα της κρυψώνας πετάχτηκε πάνω. Σχεδόν
ταυτόχρονα, πετάχτηκαν πάνω και οι δύο Μαγκραθµέλιοι, για να
δουν τη φωτιά να έχει αρχίσει να καταβροχθίζει το πάτωµα της
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άµαξας, ενώ σκαρφάλωνε και στην οροφή της· το δε πίσω µέρος της
ήταν γεµάτο φλόγες. Όµως το µπροστινό όχι, έτσι η Σιλιµάνθρα και
ο Κόνταβαρ πήδησαν έξω από εκείνη τη µεριά, περνώντας µέσα από
τον καπνό, που τους προκαλούσε βήχα.
Τα γυµνά πόδια της φόνισσας της Μαύρης Αυγής πάτησαν σε κάτι
γλιστερό, καθώς έπεσε στο έδαφος, κι έτσι ζαλισµένη όπως ήταν,
από τον πυρετό, το τραύµα, κι όλα όσα είχαν συµβεί, έχασε την
ισορροπία της και σωριάστηκε. Κοπάνησε επώδυνα κάτω, νιώθοντας
λες και την είχε ξαναχτυπήσει κεντρί θανάτου.
Ο Κόνταβαρ έσκυψε, για να τη βοηθήσει να σηκωθεί. «Είσαι καλά,
Σιλιµάνθρα;»
Εκείνη πιάστηκε επάνω του. «Έχουν φύγει;»
«Ναι, δεν είναι εδώ.»
«Τότε, είµαι καλά,» ξεφύσησε, καθώς πατούσε ξανά στα πόδια της,
µε το χέρι του Κόνταβαρ περασµένο γύρω απ’τη µέση της, για να τη
στηρίζει. Ξαφνικά, συνειδητοποίησε ότι ήταν ντυµένη µόνο µε τα
εσώρουχά της, αλλά δεν έδωσε σηµασία, γιατί αυτά που αντίκρισε
ήταν, αναµφίβολα, πολύ χειρότερα απ’ό,τι ο εαυτός της ηµίγυµνος.
Όλο το έδαφος µπροστά από το φρούριο των ανθρώπων ήταν
διάσπαρτο µε κουφάρια, διαµελισµένα και µη, ενώ το αίµα είχε
βάψει κόκκινο το χορτάρι. Η Σιλιµάνθρα παρατήρησε ότι είχε
γλιστρήσει επάνω σε χυµένα σωθικά. Τι βαρβαρισµός είν’αυτός;
συλλογίστηκε. Τούτες ποτέ δεν ήταν οι συνήθειές µας. Οι
Μαγκραθµέλιοι µπορεί να έπιναν το αίµα των ανθρώπων, αφού ήταν
γευστικό και τους αναζωογονούσε, όµως το έκαναν αξιοπρεπώς,
όπως θα έπιναν και ένα µπουκάλι καλό κρασί, όχι σαν ζώα της
ερηµιάς. Κι επιπλέον, δε σκότωναν όλους τους ανθρώπους από τους
οποίους έπαιρναν πορφυρό· γιαυτό κιόλας κρατούσαν σκλάβους στη
Μάγκραθµελ: για να τους δίνουν ποσότητες αίµατος, όχι για να
σφαγιάζονται, µε αποτέλεσµα να καταστρέφεται τόσο σπάταλα µια
διαρκής πηγή πορφυρού. Έχουν τρελαθεί. Αυτοί οι δαίµονες έχουν
τρελαθεί! Ακόµα κι εκείνοι της Νότιας Γης είναι καλύτεροι από
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δαύτους! Οι δαίµονες της Νότιας Γης έτρωγαν ανθρώπινη σάρκα –
µια ιδέα αποκρουστική στους Βόρειους–, αλλά δεν επιδίδονταν σε
τέτοιου είδους όργια. Τουλάχιστον, δε νοµίζω να επιδίδονται. Η
Σιλιµάνθρα, άλλωστε, δεν είχε πάει ποτέ στη Νότια Γη, για να ξέρει
από πρώτο χέρι τι γινόταν εκεί. Το µόνο που γνώριζε ήταν εκείνο
που της είχαν πει: ότι οι Μαγκραθµέλιοι εκεί ήταν σαφώς κατώτεροι
από εκείνους της Βόρειας Γης.
Προσπαθώντας να καθαρίσει το νου της από τούτους τους
συλλογισµούς, έστρεψε το βλέµµα της στο καµένο φρούριο τον
ανθρώπων. Τίποτα δεν έµοιαζε να στέκεται όρθιο από δαύτο, µονάχα
µερικά από τα λιγοστά πέτρινά του τµήµατα. Όταν ο Βασιληάς
Βένγκριλ το δει αυτό, θα έχουµε πόλεµο· είµαι σίγουρη. Και θα είναι
πιο άγριος από τον προηγούµενο. Η ενηµέρωση του Εκλεκτού είχε
αρχίσει να επείγει ολοένα και περισσότερο. Αν κάποιος µπορεί να
σταµατήσει το χάος, είναι εκείνος. Πρέπει να είναι εκείνος, αλλιώς....
Η Σιλιµάνθρα προτιµούσε να µη σκέφτεται τις συνέπειες.
«Φεύγουµε για τη Μάρβαθ,» είπε, επιτακτικά, στον Κόνταβαρ.
«Τώρα.»
Εκείνος δεν έφερε αντίρρηση, γνέφοντας καταφατικά, σαν χαµένος.
«Ναι… να φύγουµε µακριά απο δώ…»
«Χρειάζοµαι ρούχα,» είπε η Σιλιµάνθρα. Στράφηκε στην άµαξα,
για να δει τις φλόγες να χορεύουν επάνω της. ∆ε θα προλάβαινε να
διασώσει τίποτα απο κεί µέσα. Έριξε µια µατιά στο πεδίο της
σφαγής. Όλα τα ρούχα που µπορούσε να δει ήταν κουρελιασµένα και
αιµατοβαµµένα, αλλά δεν υπήρχαν άλλα καλύτερα εδώ γύρω.
Αποµακρυνόµενη από τον Κόνταβαρ, βάδισε προς µια ανθρώπινη
γυναίκα, την οποία δεν έµοιαζαν να έχουν και τόσο
κατακρεουργήσει οι δαίµονες. Είχε µονάχα ένα µεγάλο δάγκωµα στο
λαιµό και ένα τραύµα στο κεφάλι· κατά τα άλλα, ήταν αρτιµελής,
ντυµένη µε φολιδωτή αρµατωσιά και –σίγουρα– ρούχα από µέσα.
«Πού πας;» φώναξε ο Κόνταβαρ, ακολουθώντας τη φόνισσα της
Μαύρης Αυγής. «Παραπατάς, Σιλιµάνθρα!»
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«∆ε µ’άκουσες; Χρειάζοµαι ρούχα, είπα,» του αποκρίθηκε.
«Ναι, φυσικά. Απλά… έψαχνα µήπως βρω τον κύριο Σεγκόβηρ και
την κυρία Ρώρα. Αλλά δε µπορώ να τους εντοπίσω πουθενά.»
Υποψιαζόταν ότι οι εργοδότες του πρέπει να βρίσκονταν σε
κοµµάτια, τριγύρω. Οι καταραµένοι εγκληµατίες τούς είχαν
διαµελίσει! Ο Κόνταβαρ αισθανόταν έναν µεγάλο θυµό να τον
κυριεύει, καθώς και µια µεγάλη θλίψη. Όσο και να µην ήθελε να το
παραδεχτεί, τους είχε συµπαθήσει αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και,
στο κάτω-κάτω, δεν είχαν διαπράξει κανένα κακό εναντίον των
δαιµόνων, για ν’αξίζουν τέτοιο τέλος! Ο Κόνταβαρ δε µπορούσε να
συγκρατήσει τα δάκριά του.
Η Σιλιµάνθρα τον είδε να κλαίει και ρώτησε: «Για τους ανθρώπους
θρηνείς;»
Εκείνος ένευσε. «Ναι, για τους ανθρώπους… Και για τους
δαίµονες. Τι πράγµατα είναι τούτα, µα τους Αρχαίους;…»
Η Σιλιµάνθρα άγγιξε το µάγουλό του. «Σε καταλαβαίνω,
Κόνταβαρ. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος για θρήνο, τώρα. Πρέπει να
πηγαίνουµε.»
Εκείνος ένευσε, πάλι. «Το ξέρω.»
«Βοήθησέ µε να γδύσω τούτη την ανθρώπινη πολεµίστρια.
Χρειάζοµαι τα ρούχα της. Κι επίσης, χρειαζόµαστε όσο περισσότερο
πορφυρό µπορούµε να συγκεντρώσουµε.»
«Σιλιµάνθρα, δεν αντέ–»
Ακούµπησε δυο της δάχτυλα στα χείλη του. «Πρέπει. Για µένα,
τουλάχιστον, είναι αναγκαίο, για να φτάσω στον Βασιληά Πόνκιµ.
Ας µην καθυστερούµε άλλο, λοιπόν.»
Ο Κόνταβαρ έβγαλε την πανοπλία της ανθρώπινης γυναίκας και,
ύστερα, έβγαλε και τα ρούχα της, δίνοντάς τα στη Σιλιµάνθρα, η
οποία ντύθηκε µ’αυτά, παρότι ήταν λιγάκι µικρά της. Η πολεµίστρια
ήταν πιο κοντή από τη Μαγκραθµέλια, αν και πιο γεµάτη.
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«Το πορφυρό τους, τώρα,» είπε η φόνισσα της Μαύρης Αυγής,
καθώς καθόταν σε µια πέτρα, βάζοντας τις µπότες της νεκρής
Σαραολνιανής. «Θα χρειαστούµε το πορφυρό.»
Ο Κόνταβαρ πήρε ένα φλασκί από κάτω, το άδειασε από το κρασί
που περιείχε, και άρχισε να το γεµίζει µε το αίµα των ανθρώπων,
κόβοντας τις αρτηρίες τους κι αφήνοντας το ερυθρό υγρό να στάξει
µέσα στο δοχείο. Μετά, το έδωσε στη Σιλιµάνθρα, η οποία το έφερε
στα χείλη της και ήπιε µια µεγάλη γουλιά.
Έβγαλε έναν αναστεναγµό ικανοποίησης, καθώς το πορφυρό
φλόγιζε τα σωθικά της. Σηκώθηκε όρθια και είπε: «Πάµε, Κόνταβαρ.
Πάµε στη Μάρβαθ.»
Εκείνος γέµισε δύο φλασκιά ακόµα, κι έπειτα, ξεκίνησαν να
βαδίζουν, µε γρήγορο ρυθµό. Η Σιλιµάνθρα δεν άργησε να
παραπατήσει, καθώς ο πυρετός τη ζάλιζε· όµως ο σύντροφός της
πέρασε, ξανά, το δεξί του χέρι γύρω από τη µέση της, στηρίζοντάς
τη, για να συνεχίσουν το µακρύ τους δρόµο.
Είχαν περισσότερα από εκατό χιλιόµετρα να διανύσουν, για να
φτάσουν στην πρωτεύουσα του Βόρειου Σαραόλν. Και η σκιά του
Κακοδαίµονος πλανιόταν απειλητικά από πάνω τους.
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Κεφάλαιο ∆έκατο-Έκτο
Τα όνειρα που γεννούν ο τρόµος και οι ανησυχίες του υποσυνείδητου
είναι τα πιο επικίνδυνα για το άτοµο, καθώς και εκείνα που µένουν για
περισσότερο χρόνο µαζί του. Πολλές φορές, οδηγούν τους ανθρώπους
(αλλά εικάζω πως το ίδιο ισχύει και για τους δαιµονανθρώπους) σε
ενέργειες οι οποίες προέρχονται από βαθιά εντός τους, παρότι εκείνοι
πιστεύουν ότι δρουν ύστερα από ενσυνείδητη σκέψη.
—Νάητριθ, γνωστή Καρνεβολθιανή φιλόσοφος (περ. 583 – 653 Α.Κ.)

Βασιληάς είχε επιστρέψει στην πρωτεύουσα!
Μια Μαγκραθµέλια υπηρέτρια του παλατιού έτρεξε να
ειδοποιήσει την Πριγκίπισσα Εδρισία, η οποία κοιµόταν στα
βασιλικά διαµερίσµατα, και σηκώθηκε από το µεγάλο κρεβάτι,
τρίβοντας τα µάτια και προσπαθώντας να καταπνίξει ένα
χασµουρητό, καθώς άκουγε τα χτυπήµατα στην εξώπορτα. Έριξε µια
βιολετιά ρόµπα επάνω της και πήγε ν’ανοίξει.
«Τι συµβαίνει;» ρώτησε τη δαιµόνισσα που αντίκρισε εµπρός της.
«Ξέρεις τι ώρα είναι;»
«Χίλια συγνώµη, Υψηλοτάτη,» είπε η υπηρέτρια, χαµηλώνοντας το
βλέµµα. «Όµως υποθέσαµε ότι θα επιθυµούσατε να το
πληροφορηθείτε τούτο: Ο Εκλεκτός επέστρεψε.»
∆εν άργησε, τελικά, σκέφτηκε η Εδρισία. Όπως είπε. «Ωραία,»
αποκρίθηκε. «Πήγαινε, τώρα.»
Η υπηρέτρια υποκλίθηκε και εξαφανίστηκε στο τέλος του
διαδρόµου.
Η Πριγκίπισσα της Βόρειας Μάγκραθµελ έκλεισε την πόρτα και
επέστρεψε στο υπνοδωµάτιο. Κάθισε µπροστά στον καθρέφτη –όχι
τον µαγικό καθρέφτη του Εκλεκτού· τον δικό της καθρέφτη– και
άρχισε να καλλωπίζεται. ∆ύο φορές, το δεξί της χέρι, ασυνείδητα,
πήγε στην κοιλιά της, η οποία είχε ήδη φουσκώσει λίγο.

Ο
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Αναρωτιόταν πότε θα γινόταν τόσο µεγάλη, που δε θα µπορούσε
πλέον να την κρύψει, ακόµα και µε φαρδιά ρούχα. Φοβόταν εκείνη
την ηµέρα, γιατί, τότε, όλοι θα καταλάβαιναν ότι έφερε το παιδί του
Εκλεκτού εντός της. Και τι αντιδράσεις θα προκαλούσε τούτο από
τους υπόλοιπους Μαγκραθµέλιους; Θετικές ή αρνητικές; Σίγουρα,
θα υπήρχαν άτοµα που θα ήθελαν να το σκοτώσουν, να σκοτώσουν
την κόρη της.
Ήξερε ότι θα ήταν κόρη, επειδή ο Πόνκιµ τής το είχε πει· το είχε
καταλάβει απλά αγγίζοντας την κοιλιά της! πράγµα που είχε, κάπως,
τροµάξει την Εδρισία. Εκτός, βέβαια, από όλα τα άλλα που της είχε
προφητέψει, ότι η κόρη της θα µπορούσε «να ελέγχει τα Πνεύµατα»:
θα ήταν µάγισσα, δηλαδή, και δαιµόνισσα συγχρόνως. Κάτι τέτοιο
ποτέ δεν είχε ξανασυµβεί. Οι δαίµονες δεν είχαν µάγους ανάµεσά
τους, ούτε ασχολούνταν µε τα καταραµένα Πνεύµατα· αυτά ήταν για
τους ανθρώπους, κι ας τους έτρωγαν όλους! Εκτός από τον Εκλεκτό,
φυσικά, ο οποίος, άλλωστε, δεν ήταν άνθρωπος… όχι ακριβώς.
Η Εδρισία άγγιξε, πάλι, την κοιλιά της. Τι θα πουν για την κόρη µου
οι άλλοι Μαγκραθµέλιοι;…
Άκουσε την εξώπορτα των διαµερισµάτων ν’ανοίγει.
Ήρθε.
Άκουσε και την πόρτα του υπνοδωµατίου ν’ανοίγει· και, µέσα από
τον καθρέφτη της, τον αντίκρισε να µπαίνει, ντυµένος µε τα
ταξιδιωτικά του ρούχα και την κάπα του.
Στράφηκε στο µέρος του, χαµογελώντας. «Καλωσόρισες.»
«Καληµέρα, αγαπητή Εδρισία,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ,
πλησιάζοντας. Έσκυψε και φίλησε τα χείλη της, σηκώνοντας το
σαγόνι της µε το δεξί του χέρι. «Χαίροµαι που βρίσκω τα πάντα
όπως τα άφησα. Οφείλω να πω ότι είναι πρωτότυπο.»
Η Εδρισία σηκώθηκε, γαντζώνοντας τα δάχτυλά της στους ώµους
του. «Μου έλειψες,» ψιθύρισε.

258

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

«Το φαντάζοµαι.» Ο Πόνκιµ τη φίλησε, πάλι, τυλίγοντας τα χέρια
του γύρω της, ενώ εκείνη έλυνε την κάπα του, αφήνοντάς τη να
πέσει στο πάτωµα του υπνοδωµατίου.
Σύντοµα, βρίσκονταν στο µεγάλο κρεβάτι, αναστατώνοντας τα
σκεπάσµατα µε τον έρωτά τους.
Μετά, καθώς ήταν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, η Εδρισία τον
ρώτησε: «Τι έγινε στο Άργκανθικ; Όλα καλά;»
«Αναµενόµενα,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ.
«∆ηλαδή;»
«Οι Αργκανθικιανοί θα συγκαλέσουν το Συµβούλιο των Αρχόντων
σε συνεδρίαση.»
«Τι είν’αυτό το Συµβούλιο;»
«Ένας καλός λόγος για ν’αργεί κανείς να πάρει αποφάσεις,»
εξήγησε ο Πόνκιµ.
«Γιατί να θέλουν ν’αργούν, όµως;» ρώτησε η Εδρισία.
«Γιατί το Άργκανθικ, ουσιαστικά, δεν έχει κεντρική εξουσία. Είναι
ακυβέρνητο. Ο κάθε άρχοντας κάνει ό,τι του κατέβει, κι εποµένως,
παίζονται πάρα πολλά συµφέροντα.»
Ο Πόνκιµ πήρε ηµικλινή θέση επάνω στο κρεβάτι, ξεµπλέκοντας
από τα χέρια και τα πόδια της Εδρισία.
Η Πριγκίπισσα ακούµπησε το κεφάλι στο χέρι της. «Ο ∆ούκας
Βάνρελ, όµως, πώς σου φάνηκε; ∆ιατεθειµένος αρνητικά ή θετικά,
προς εµάς;»
«Ο ∆ούκας Βάνρελ, στην αρχή, ήταν πολύ καχύποπτος, και
δικαιολογηµένα: Αναµφίβολα, οι Σαραολνιανοί τού είχαν πει ένα
σωρό κακίες για µένα. Ωστόσο, όταν τελείωσε η κουβέντα µας,
νοµίζω ότι είχα καταφέρει να τον πείσω ότι οι προθέσεις µας για το
Άργκανθικ δεν είναι καθόλου, µα καθόλου, εχθρικές.»
«Άρα, η Συµµαχία, κατά πάσα πιθανότητα, θα διαλυθεί…»
«Αυτό δεν το ξέρω ακόµα, ούτε µπορώ να πιθανολογήσω,» είπε ο
Πόνκιµ. «Όπως σου εξήγησα, πολλά συµφέροντα παίζονται στο
Άργκανθικ, πάντα. Γιαυτό ζήτησα από το ∆ούκα Βάνρελ να µε
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ειδοποιήσει όταν είναι ν’αρχίσει η συνεδρίαση του Συµβουλίου,
ώστε να παρευρεθώ.»
«Θα πας εκεί, πάλι;»
«Είναι αναγκαίο, αγαπητή Εδρισία. Εκτός κι αν προτιµάς να
τ’αφήσουµε όλα στην Τύχη, στην οποία ποτέ δε βασίζοµαι, όταν
µπορώ να το αποφύγω.»
Η Πριγκίπισσα δε µίλησε, αλλά είχε κατσουφιάσει.
Ο Πόνκιµ γέλασε. «Μην κάνεις έτσι. Όσο η κατάσταση εδώ είναι
υπό έλεγχο, δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείς. Ή, µήπως, ήρθαν νέα
από τη Βόρεια Μάγκραθµελ;» τη ρώτησε, ατενίζοντας το πρόσωπό
της και περνώντας το χέρι του κάτω απ’το σαγόνι της. «Ε;»
«Όχι,» αποκρίθηκε η Εδρισία. «Όµως τι θα γίνει όταν…» Άγγιξε
την κοιλιά της. «…όταν αρχίσει να φαίνεται;»
«Θα µάθουν κι οι άλλοι ότι είσαι έγκυος,» είπε ο Πόνκιµ.
«Αυτό ακριβώς φοβάµαι,» τόνισε εκείνη. «Θα καταλάβουν ότι το
παιδί είναι δικό σου.»
«Ακριβώς.»
«Πόνκιµ, τι θα πουν τα άλλα µου παιδιά; Τι θα πει ο µοναδικός
σύζυγος που µου απέµεινε;»
«Τα άλλα σου παιδιά είναι πολύ µικρά, για να νοιαστούν –το ένα
τριών χρονών, το άλλο µικρότερο από ενός χρόνου. Και ο Ζόανβαρ
µε φοβάται πολύ, για να κάνει φασαρία.»
Η Εδρισία ανασηκώθηκε επάνω στο κρεβάτι, για να τον
αγκαλιάσει. «Ο Κοµόρφιλ επιχείρησε να σε σκοτώσει· το ξεχνάς;»
είπε, έντονα.
«Όχι. Γιαυτό είµαι σίγουρος πως ο Ζόανβαρ δε θα κάνει φασαρία:
επειδή έχει αρκετό µυαλό στο κεφάλι του –νοµίζω–, ώστε να µη
θέλει κι εκείνος να πάθει τα ίδια.»
Ο Πόνκιµ είχε σκοτώσει τον Κοµόρφιλ, όταν ο τελευταίος
προσπάθησε να δηλητηριάσει αυτόν και την Εδρισία, επάνω στο
δείπνο τους. Ο άλλος της σύζυγος, ο Σάριλµαργκ, είχε πεθάνει σε
µια συµπλοκή ανάµεσα στους Βόρειους και τους Νότιους
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Μαγκραθµέλιους της Βόρειας Γης: µια συµπλοκή για την οποία
ευθυνόταν η καταραµένη ανθρώπινη ∆ούκισσα Άλχα. Πόσο τη
µισούσε αυτή τη γυναίκα η Εδρισία! Όµως, απ’ό,τι είχε µάθει, η εν
λόγω Αρχόντισσα πέθανε στην Πολιορκία της Χάργκοχ, από το χέρι
του –επίσης µακαρίτη– Στρατάρχη Καρνταµάρ.
«Επιπλέον,» πρόσθεσε ο Πόνκιµ, «µπορείς να του µιλήσεις, αν
νοµίζεις ότι θα αντιδράσει… σπασµωδικά. Έτσι;»
«Ναι,» αποκρίθηκε η Εδρισία· στο νου της, όµως, υπήρχαν αρκετές
αµφιβολίες. Κι αν ο Ζόανβαρ θυµώσει µαζί µου και κάνει του
κεφαλιού του; Τότε, τι θα γίνει; ∆εν ήθελε να έχουν κι άλλες
αναταραχές, πάνω που πήγαινε να επέλθει µια σχετική τάξη.
«Λοιπόν,» είπε ο Πόνκιµ, καθώς σηκωνόταν από το κρεβάτι,
γλιστρώντας από την αγκαλιά της Πριγκίπισσας και ρίχνοντας µια
ρόµπα επάνω του. «Εδώ, στη Μάρβαθ, είναι όλα καλά. Αλλά
αναρωτιέµαι τι να γίνεται και στη δεύτερη πρωτεύουσα του
Σαραόλν. Εσύ δεν αναρωτιέσαι, αγαπητή Εδρισία;»
Εκείνη τύλιξε ένα λευκό σεντόνι γύρω της, για να καθίσει επάνω
στο κρεβάτι, µε την πλάτη ακουµπισµένη στο µεγάλο προσκεφάλι.
Ήξερε τι θα έκανε, τώρα, ο Εκλεκτός· θα έριχνε µια µατιά µέσα
σ’αυτόν το µαγικό καθρέφτη. Πώς λειτουργούσε τούτο το πράγµα; Η
Εδρισία ποτέ δεν είχε καταλάβει, και πάντα ένα ρίγος διαπερνούσε
την πλάτη της, όταν ο Πόνκιµ ενεργοποιούσε το κάτοπτρο. Όπως
τώρα…
Ο Βασιληάς του Σαραόλν στάθηκε µπροστά από το µεγάλο
καθρέφτη και ύψωσε το δεξί του χέρι, υποτονθορύζοντας µερικά
αποκρυφιστικά λόγια, που δεν έβγαζαν κανένα, µα κανένα, νόηµα.
Το κρύσταλλο άρχισε να ξεθολώνει, σαν πριν να βρισκόταν µια
πυκνή οµίχλη εντός του.
Η αίθουσα του θρόνου στην Όρφαλχ παρουσιάστηκε, και ο Πόνκιµ
κι η Εδρισία είδαν το Βασιληά Βένγκριλ να κάθεται στην κορυφή
του µεγάλου ξύλινου τραπεζιού, µαζί µε τους συµβούλους του –τον
Αντιβασιλέα Σόλµορχ, τους Άρχοντες Φερχ και Σάλβινρ, και την
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Αρχόντισσα Τουάθα– και τον Μαγκραθµέλιο πρέσβη Νοτµέλγκθορ,
τον οποίο ο Πόνκιµ είχε επιλέξει συγκεκριµένα γι’αυτή τη δουλειά,
όταν έµαθε για το ιστορικό του.
Κουβέντιαζαν για τον εµπρησµό µίας αποθήκης· ο Βένγκριλ
έµοιαζε θυµωµένος. «∆ε σας είχα δώσει την άδεια να κάνετε καµία
‘προσωπική έρευνα’!» είπε στον Νοτµέλγκθορ. «Τούτα τα εδάφη
ανήκουν σε µένα, και–»
«Βασιληά Βένγκριλ, παρακαλώ,» τον διέκοψε ο πρέσβης. «∆εν
ήταν η πρόθεσή µας να σε προσβάλουµε, ούτε να το κρύψουµε από
σένα. Άλλωστε, αν θέλαµε να το κρύψουµε, θα σας το αποκάλυπτα,
τώρα; Μάλλον, όχι. Απλά, αποφασίσαµε να ερευνήσουµε εκείνο που
οι δικοί σας υπήκοοι ποτέ δε θα έκαναν: την πιθανότητα ότι µπορεί
άνθρωποι να έβαλαν φωτιά στην αποθήκη.»
∆εν καταλαβαίνω, σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Τι ακριβώς συνέβη;…
«Αυτό αποκλείεται, και το ξέρεις, Μαγκραθµέλιε,» είπε ο Φερχ.
«Αποκλείετε το γεγονός, Άρχοντά µου, να υπάρχουν φανατικοί
ανάµεσά σας;» έθεσε το ερώτηµα ο Νοτµέλγκθορ. «Φανατικοί, οι
οποίοι, άσχετα µε το κόστος, θέλουν να σας ρίξουν σε πόλεµο µε το
Βόρειο Σαραόλν;»
Πρόκληση; αναρωτήθηκε ο Πόνκιµ. Κάποιος θέλει να προκαλέσει
τον Βένγκριλ, ώστε να µου επιτεθεί; Χµ… δεν ήξερα ότι χρειαζόταν να
τον προκαλέσουν για να το πράξει τούτο! Ίσως, τελικά, οι πρέσβεις
µου να έκαναν τη δουλειά τους καλύτερα απ’ό,τι ήλπιζα…
«Λοιπόν, δαιµονάνθρωπε, έχεις αρχίσει να µου δίνεις στα νεύρα!»
µούγκρισε ο Φερχ, προς τη µεριά του Νοτµέλγκθορ, ο οποίος δεν
άλλαξε
έκφραση·
παρέµεινε
(φαινοµενικά,
τουλάχιστον)
καλοπροαίρετος και διπλωµατικός. «Ποιους ακριβώς λες
‘φανατικούς’; ∆ηλαδή, υπονοείς ότι κι εµείς είµαστε ‘φανατικοί’,
επειδή θέλουµε την πατρίδα µας πίσω;»
«Αυτό είναι που δεν κατανοείτε, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο
πρέσβης, ανάβοντας την πίπα µου. «Επιτρέψτε µου να σας εξηγήσω:
Λέγοντας φανατικούς, εννοώ εκείνους που, όχι απλά επιθυµούν τον
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πόλεµο ή την επανάκτηση των παλιών τους εδαφών, αλλά δεν
ενδιαφέρονται για τις καταστροφές που θα προκαλέσουν στον ίδιο
τους το λαό –σ’εσάς, δηλαδή! Αυτοί οι άνθρωποι –αν, τελικά, είναι
άνθρωποι· γιατί, δε λέω, ίσως νάναι και δαίµονες– πιθανώς να είναι
πρόθυµοι να κάψουν ολόκληρο το παλάτι, για να επιτύχουν το σκοπό
τους!»
Ο Φερχ κούνησε το κεφάλι, δυσανασχετώντας. «∆εν είναι
άνθρωποι…» επέµεινε, κάτω από την ανάσα του.
«Νοτµέλγκθορ, εγώ καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις.» Ήταν ο
Βένγκριλ που µίλησε, και ο Πόνκιµ µπορούσε να διακρίνει κάποιο
σεβασµό στη φωνή του για τον Μαγκραθµέλιο πρέσβη. Τελικά,
επέλεξα πολύ σωστά! «Ωστόσο, κι εσύ πρέπει να καταλαβαίνεις πόσο
εξοργίζει τους υπηκόους µου –και εµένα, επίσης, παρότι συγκρατώ
το θυµό µου– να υποστηρίζεις ότι είναι άνθρωποι που πυρπόλησαν
την αποθήκη.»
«Μα γιαυτό κιόλας αποφασίσαµε να διεξάγουµε την προσωπική
µας έρευνα, Βασιληά Βένγκριλ: επειδή γνωρίζαµε πολύ καλά ότι οι
άνθρωποι ποτέ δε θα έψαχναν για ανθρώπους. Έτσι, απλά,
µεγαλώνουµε την πιθανότητα να βρούµε ποιος πραγµατικά
ευθύνεται για τον εµπρησµό. Και δε λέω ότι είναι άνθρωποι αυτοί
που το έκαναν,» τόνισε ο Νοτµέλγκθορ, σαν να ήθελε τα λόγια του
να εντυπωθούν µια και καλή στο κεφάλι των συνοµιλητών του.
«Πολύ πιθανόν να είναι δαίµονες. Ωστόσο, θέλω να είµαι σίγουρος
ότι θα ελεγχθούν τα πάντα. ∆εν έχετε τίποτα να φοβηθείτε από τις
δικές µου ‘παρεµβάσεις’, Βασιληά Βένγκριλ.
»Το γνωρίζεις ότι είµαι πρόµαχος της ειρήνης. Εξάλλου, δε
στάλθηκα εδώ για να προκαλέσω καταστροφές, όπως πολύ καλά
αντιλαµβάνεστε όλοι. Είµαι εδώ για να διαπραγµατευτώ µαζί σας, εκ
µέρους του Εκλεκτού. Και είδατε ότι, µόλις ζητήσατε εκείνα τα
επιπλέον πενήντα χιλιόµετρα βόρεια, αµέσως έφυγε η Σιλιµάνθρα,
για να πάει στο Βασιληά µας και να του µιλήσει για το αίτηµά σας.»
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Πενήντα χιλιόµετρα επιπλέον; σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Και η
Σιλιµάνθρα έρχεται εδώ; Πώς προέκυψε, πάλι, τούτο;
«∆εν αντιλέγω, Νοτµέλγκθορ,» είπε ο Βένγκριλ. «Μέχρι στιγµής,
δε µας έχετε δώσει αφορµή για να µη σας εµπιστευόµαστε, πέραν
από τη –δικαιολογηµένη, νοµίζω– έχθρα που υπάρχει ανάµεσα στο
λαό µου και στο δικό σας. Όµως θα προτιµούσα να µε είχες
ενηµερώσει νωρίτερα για την έρευνά σου.»
«Τότε–––»
Ο Πόνκιµ έσβησε την εικόνα από τον καθρέφτη, µε µια απότοµη
κίνηση του χεριού του.
«Γιατί το έκανες αυτό;» τον ρώτησε η Εδρισία.
«Γιατί θέλω να δω πού βρίσκεται η φόνισσά σου,» αποκρίθηκε
εκείνος, και εµφάνισε µια άλλη εικόνα, φέρνοντας στο νου του τη
Σιλιµάνθρα και προστάζοντας τα Πνεύµατα να την παρουσιάσουν
µέσα στο κρύσταλλο.
Η εν λόγω Μαγκραθµέλια ήταν µαζί µε έναν άλλο, άγνωστο
δαίµονα. Βάδιζαν επάνω στη λιθόστρωτη δηµοσιά, ενώ ο δεύτερος
υποστήριζε την πρώτη, µε το χέρι του περασµένο γύρω από το µέση
της.
«Πόνκιµ, µοιάζει τραυµατισµένη!» είπε η Εδρισία, ανήσυχα.
«Ναι, µπορώ να το δω,» αποκρίθηκε εκείνος. «Επιπλέον, πρέπει να
έχει χάσει το άλογό της. Και ποιος είν’ετούτος ο Μαγκραθµέλιος
που τη συνοδεύει;»
Η Εδρισία ανασήκωσε τους ώµους. «∆εν έχω ιδέα. ∆εν είναι της
Μαύρης Αυγής, γιατί πιθανώς να τον αναγνώριζα.» Οι αρσενικοί
δαίµονες ήταν ελάχιστοι στην εν λόγω οργάνωση, και η Πριγκίπισσα
νόµιζε ότι τους θυµόταν όλους.
«Τελικά, όσο έλειπα, συνέβησαν διάφορα…» µουρµούρισε ο
Πόνκιµ, αναστενάζοντας. Πάντα η ίδια ιστορία, σκέφτηκε. Όταν
λείψεις για λίγο, όλος ο Άρµπεναρκ µοιάζει ν’αρχίζει να κάνει
τούµπες!
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Στράφηκε στην Εδρισία. «Προτείνω να στείλουµε καβαλάρηδες να
τη µαζέψουν και να τη φέρουν εδώ. Τι λες;»
«Συµφωνώ,» αποκρίθηκε η Πριγκίπισσα, καθώς σηκωνόταν όρθια,
αρχίζοντας να ντύνεται. «Θα το τακτοποιήσω εγώ.»
«∆ε θα χρειαστεί,» της είπε ο Πόνκιµ. Έκλεισε τα µάτια και
αυτοσυγκεντρώθηκε, προσπαθώντας να εντοπίσει τον Τράνθλας, που
φορούσε ένα ειδικά κατασκευασµένο πνευµατικό φυλακτό, το οποίο
του είχε δώσει ο ίδιος ο Μονάρχης του Βόρειου Σαραόλν.
Τράνθλας.
Μάλιστα, Βασιληά µου!
Έλα στα διαµερίσµατά µου. Σε χρειάζοµαι.
Είµαι κοντά.
Το ξέρω.
«Τι έκανες εκεί;» ρώτησε η Εδρισία, βλέποντάς τον ν’ανοίγει, πάλι,
τα µάτια του.
«Κάλεσα ένα φίλο,» εξήγησε εκείνος.
Η Εδρισία ρίγησε φανερά. Μάγοι!… συλλογίστηκε. Όσες φορές κι
αν κοιµόταν µε τον Πόνκιµ, αυτά τα πράγµατα ποτέ δε θα τα
συνήθιζε.
Προτού καλά-καλά τελειώσει το βασικό της ντύσιµο, µια κρυφή
θύρα άνοιξε στον τοίχο του υπνοδωµατίου, και ο Αρχικατάσκοπος
Τράνθλας παρουσιάστηκε, κάνοντας µια υπόκλιση µπροστά σ’εκείνη
και τον Εκλεκτό. Πίσω του, το µυστικό άνοιγµα έκλεισε, πάλι.
«Κοίτα.» Ο Πόνκιµ τού έδειξε τη Σιλιµάνθρα και τον άγνωστο
δαίµονα, µέσα στον καθρέφτη.
«∆ύο Μαγκραθµέλιοι, Βασιληά µου,» είπε ο Τράνθλας.
«Πολύ παρατηρητικός είσαι,» αποκρίθηκε, ειρωνικά, ο Πόνκιµ. Και
πρόσταξε: «Θέλω να βρεις όσο το δυνατόν ταχύτερα αυτούς τους
δύο Μαγκραθµέλιους και να τους φέρεις σε µένα.»
«Έχετε κάποια ιδέα για το πού βρίσκονται;» ρώτησε ο
Αρχικατάσκοπος.
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«Ναι,» είπε ο Πόνκιµ. «Στη δηµοσιά που πηγαίνει νότια, στην
Όρφαλχ.»
«Τότε, δε θα υπάρξει κανένα πρόβληµα, Βασιληά µου. Είναι κάτι
άλλο που θα θέλατε να µου πείτε;»
«Όχι· απλά βιάσου, και πάρε µαζί σου όσους κατασκόπους ή
µαχητές νοµίζεις, δαίµονες κι ανθρώπους.»
«Μάλιστα, Βασιληά µου.» Ο Τράνθλας έστρεψε ένα ασηµένιο
κηροπήγιο προς τα δεξιά και µπήκε στην κρυφή θύρα, καθώς αυτή,
πάλι, άνοιξε και, έπειτα, έκλεισε πίσω του.
«∆ε µ’αρέσει καθόλου έτσι εύκολα που µπορεί να έρθει και να
φύγει από το υπνοδωµάτιο τούτος ο άνθρωπος,» είπε η Εδρισία.
«Μη φοβάσαι,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ· «κανείς δε µπορεί να µπει
εδώ χωρίς να το γνωρίζω.»
Η Πριγκίπισσα ήταν σίγουρη πως αναφερόταν, ξανά, στις
πνευµατικές του δυνάµεις, οι οποίες, αναµφίβολα, είχαν αποδειχτεί
πολύ αποτελεσµατικές µέχρι στιγµής, αλλά εκείνη εξακολουθούσε
να µην τις εµπιστεύεται και τόσο.
Η εικόνα µέσα στο κρύσταλλο του καθρέφτη είχε ήδη σβήσει, και ο
Πόνκιµ άρχισε να ντύνεται. «Λέω να επισκεφτώ τους συµβούλους
µου, στην αίθουσα του θρόνου,» είπε στην Εδρισία. «Θα έρθεις;»
Η Πριγκίπισσα ανασήκωσε τους ώµους. «Γιατί όχι;» Όµως, ύστερα,
πρόσθεσε: «Αν και βέβαια, δε συµπαθώ και τόσο αυτούς τους
ανθρώπους. Γιατί δε βάζεις κάποιο δαίµονα στις κενές θέσεις; Είναι
πολύ καιρό κενές, κατά την άποψή µου.»
«Το ξέρω,» αποκρίθηκε εκείνος, συνεχίζοντας να ντύνεται. «Αλλά
είµαι σίγουρος πως έχεις ήδη µερικούς Μαγκραθµέλιους να µου
προτείνεις…»
«Για σύµβουλο δηµοσίων έργων, θα πρότεινα τον σύζυγό µου,
Ζόανβαρ,» είπε η Εδρισία.
Ο Πόνκιµ τη λοξοκοίταξε, σταµατώντας να ντύνεται.
«Σκέψου το!» επέµεινε η Πριγκίπισσα. «Αν του δώσεις κάποια
θέση, µετά, δε θα έχει κανένα λόγο να σου εναντιωθεί… ακόµα κι αν
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µάθει….» Το χέρι της κατέβηκε στην κοιλιά της. «Και είµαι σίγουρη
πως θα είναι από τους πρώτους που θα το µάθουν,» πρόσθεσε.
«Μονάχα αυτός κι εσύ µε βλέπετε χωρίς ρούχα.»
«Χµ…» έκανε ο Πόνκιµ, συνοφρυωµένος και συνεχίζοντας, πάλι,
το ντύσιµό του. «Ίσως να µην είναι και τόσο κακή ιδέα, τελικά…»
Η Εδρισία πλησίασε, τύλιξε τα χέρια της γύρω απ’το λαιµό του, και
τον φίλησε ηχηρά στο µάγουλο.
*
Η Βασίλισσα Αάνθα έφτασε στην Όρφαλχ το απόγευµα. Η µεγάλη
της γαλέρα, συνοδευόµενη από τέσσερις γρήγορους πολεµικούς
δρόµωνες, αγκυροβόλησε στο λιµάνι της πόλης. Η Κυρά του
Ωκεανού κατέβηκε, µαζί µε τη συνοδεία της, είκοσι Ωκεάνιων,
κοραλλοντυµένων πολεµιστών, και κατευθύνθηκε προς το παλάτι,
διασχίζοντας στενούς δρόµους· γιατί όλοι οι δρόµοι στην Όρφαλχ
ήταν στενοί, λες και οι χτίστες της είχαν λησµονήσει να κάνουν
κεντρικές οδούς. Ωστόσο, τούτο ήταν προς όφελος της πόλης,
πολλές φορές, και ιδιαίτερα στις πολιορκίες, όπου οι αµυνόµενοι
µπορούσαν να κρατήσουν ενάντια σε µεγάλους αριθµούς, ακόµα κι
αν ο εχθρός περνούσε τις πύλες.
Ο Βασιληάς Βένγκριλ περίµενε στη βασιλική αίθουσα του
παλατιού, µαζί µε τους συµβούλους του και τους Μαγκραθµέλιους
πρέσβεις. Στο κεφάλι του είχε το ατσαλένιο του στέµµα, καθώς
καθόταν στο θρόνο. Η µεγάλη πόρτα άνοιξε, για να µπει η Κυρά του
Ωκεανού. Ήταν ντυµένη µε ένα µακρύ, γαλάζιο, αραχνοΰφαντο
φόρεµα, στολισµένο µε µαργαριτάρια, το οποίο είχε δύο µακριά
σχισίµατα στους µηρούς και κοντά µανίκια, που ανέµιζαν γύρω από
τα χέρια της Αάνθα, σαν ατµός. Το ντεκολτέ του φορέµατος ήταν
βαθύ και αποκαλυπτικό, µην κρύβοντας πολλά από τα κάλλη της.
Επάνω στους ώµους της, τους οποίους άφηνε γυµνούς το φόρεµα,
έπεφτε ένας πορφυρός µανδύας, που ήταν πιασµένος στο γαλάζιο,
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αραχνοΰφαντο ύφασµα µε κοχυλένιες πόρπες. Τα πορφυρά της
µαλλιά ήταν λυτά και τόσο καλοχτενισµένα που γυάλιζαν στο
απογευµατινό φως των ήλιων το οποίο έµπαινε στη µεγάλη αίθουσα.
Γύρω από το κεφάλι της περνούσε ένα χρυσό διάδηµα, στολισµένο
µε πολύτιµους λίθους, ενώ στ’αφτιά της άστραφταν κρυστάλλινα
σκουλαρίκια. Από το λαιµό της κρεµόταν ένα περιδέραιο καµωµένο
από όστρακα και πέρλες. Η ζώνη της ήταν επάργυρη και φαρδιά,
ενώ τα σανδάλια της από µαύρο, µαλακό δέρµα, µε λουριά που
δένονταν στις κνήµες της. Κοραλλοντυµένοι Ωκεάνιοι στρατιώτες
την περιστοίχιζαν.
Ο Βένγκριλ σηκώθηκε από το θρόνο του. «Καλωσόρισες στο
παλάτι της Όρφαλχ, Βασίλισσα Αάνθα,» είπε, κατεβαίνοντας από το
ανυψωµένο επίπεδο και πλησιάζοντας την, για να σφίξει τα χέρια της
µέσα στα δικά του. Μου έλειψες τόσο πολύ, τα µάτια του της έλεγαν.
«Καλώς σας βρίσκω όλους,» αποκρίθηκε εκείνη. Και τα µάτια της
του απαντούσαν: Κι εσύ µου έλειψες. Σε θέλω, τώρα.
Ο Σόλµορχ, που είχε σηκωθεί όρθιος µε την άφιξη της Βασίλισσας
Αάνθα, όπως και οι υπόλοιποι σύµβουλοι και πρέσβεις, παρατήρησε
τον ηλεκτρισµό της ατµόσφαιρας ανάµεσα στον φίλο του και στην
Κυρά του Ωκεανού. Οι αµφιβολίες του άρχισαν, σιγά-σιγά, να
χάνονται. Πρέπει να έχω δίκιο, σκέφτηκε. Είναι εραστές. Είχε δει
τούτο το βλέµµα και σε άλλες γυναίκες· τα µάτια της Βασίλισσας
Αάνθα καταβρόχθιζαν τον Βένγκριλ, ενώ δεν έµοιαζε να υπάρχει
τίποτ’άλλο στο δωµάτιο γι’αυτήν: τίποτ’άλλο τόσο σηµαντικό,
τουλάχιστον. Θα έχουµε άσχηµα ξεµπερδέµατα, συµπέρανε ο
Σόλµορχ. Πολύ άσχηµα ξεµπερδέµατα. Άραγε, ο Βένγκριλ επίτηδες
αργοπορεί να οργανώσει κάποια αποστολή διάσωσης, για τη ∆ήνκα;
«Έλα, κάθισε µαζί µας,» πρότεινε ο Βασιληάς του Σαραόλν στην
Αάνθα, οδηγώντας την στο ξύλινο τραπέζι, ενώ ακόµα κρατούσε το
ένα της χέρι.
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Βένγκριλ, σκέφτηκε ο Σόλµορχ, µην το κάνεις να φαίνεται τόσο,
πανάθεµά σε! Τα Πνεύµατα να σε πάρουν, άσε το χέρι της! Είναι σα
να την παίρνεις για νύφη!
Ο Βένγκριλ κάθισε στην κορυφή του τραπεζιού, και η Αάνθα δεξιά
του. Τώρα, είχε, πλέον, αφήσει το χέρι της.
Και οι υπόλοιποι κάθισαν.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού έριξε ένα απορηµένο βλέµµα στους
Μαγκραθµέλιους που αντίκρισε. Τι ζητάνε τούτοι εδώ;
συλλογίστηκε, παραξενεµένη –ακόµα και τροµαγµένη, όφειλε να
οµολογήσει. ∆αιµονάνθρωποι µέσα στο παλάτι του Βένγκριλ; Μου
µοιάζει απίστευτο!
Στράφηκε, για να τον κοιτάξει.
Εκείνος είδε την απορία στα µάτια της· είδε και κάποιο τρόµο,
επίσης. Είχε, πια, µάθει τόσο καλά να διαβάσει το βλέµµα της
αγαπηµένης του Αάνθα.
Καθάρισε το λαιµό του, και είπε, δείχνοντας ευγενικά τους
Μαγκραθµέλιους: «Απο δώ οι κύριοι Νοτµέλγκθορ, Αντερσάγκθορ,
και Ηβάντγκορ, πρέσβεις του Βασιληά Πόνκιµ.» ∆ε δίστασε
καθόλου να πει «Βασιληά Πόνκιµ», ούτε ακόµα και µπροστά στην
Αάνθα. Ο πρώην-διπλωµάτης του ήταν, τώρα, Βασιληάς του
Βόρειου Σαραόλν –µια δυστυχής αλλά ανάλλαγη πραγµατικότητα.
Ωστόσο, για πόσο ακόµα θα ήταν Βασιληάς, αυτό επιδεχόταν
συζήτηση, γιατί ο Βένγκριλ σκόπευε, σύντοµα, να τον εκθρονίσει,
όπως κάποτε είχε κι ο Πόνκιµ κάνει σ’εκείνον.
«Σας χαιρετούµε, Βασίλισσα Αάνθα,» είπε ο Αντερσάγκθορ. «Ο
Εκλεκτός έχει πάντοτε να πει καλά λόγια για σας.»
«Εγώ, όµως, δεν έχω ποτέ να πω καλά λόγια για εκείνον,»
αποκρίθηκε η Αάνθα. Πώς τολµούσαν αυτοί οι δαιµονάνθρωποι να
της απευθύνονται έτσι; Ήταν λες και την ειρωνεύονταν! Πόσα
µπορεί να ξέρουν για τη συµφωνία µου µε τον Πόνκιµ; αναρωτήθηκε.
Γνωρίζουν ότι του ζήτησα να κρατήσει τη ∆ήνκα αιχµάλωτη, για
πάντα; Αν το γνώριζαν, τότε οι πρέσβεις ήταν επικίνδυνοι…
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«Και αυτό µας είναι γνωστό, Βασίλισσα Αάνθα,» είπε ο
Νοτµέλγκθορ, υποµειδιώντας, καθώς άναβε το τσιµπούκι του.
Τούτος ο Μαγκραθµέλιος τής έµοιαζε πιο υποψιασµένος απ’τους
άλλους δύο. Λες να ήξερε; Λες µονάχα αυτός να ξέρει; Πρέπει να
µάθω, κάπως.
«Λοιπόν, πώς πηγαίνουν τα πράγµατα στο Σαραόλν;» τους ρώτησε
όλους, καθώς υπηρέτες τούς έφερναν φαγητά και ποτά. Εκείνη τη
στιγµή, µάλιστα, κάποιος γέµιζε την κούπα της Αάνθα µε κρασί.
«Ίσως να καταφέρουµε µια συµφωνία µε το Βασιληά Πόνκιµ, ώστε
να µας προσφέρει περισσότερα εδάφη,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ.
Η Αάνθα ανασήκωσε ένα φρύδι, ερωτηµατικά.
«Άλλα πενήντα χιλιόµετρα,» συνέχισε ο Βασιληάς, πίνοντας µια
γουλιά κρασί από την κούπα του.
«Αυτό θα είναι πολύ… θετικό,» είπε η Κυρά του Ωκεανού. «Αλλά
πώς κατορθώσατε να…;»
«Τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόµα. Ωστόσο, ο Βασιληάς Πόνκιµ
επιθυµεί να ανοίξει έναν εµπορικό δρόµο µέσα από το Νότιο
Σαραόλν, έναν εµπορικό δρόµο που θα τον βγάζει στον Ωκεανό.»
Η Αάνθα άρχισε να καταλαβαίνει τη λογική του Βένγκριλ: Ο
Σφετεριστής ήταν αποκλεισµένος στα βόρεια και, εποµένως, το
εµπόριο που µπορούσε να κάνει περιορισµένο, εκτός κι αν είχε µια
γρήγορη πρόσβαση στο δικό της Βασίλειο –και γρήγορη πρόσβαση
µπορούσε ν’αποκτήσει µόνο µέσω του Νότιου Σαραόλν.
Πολύ έξυπνο, Βένγκριλ, συλλογίστηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
Και να φανταστεί κανείς ότι εσύ, κάποτε, κατέκρινες τους
Αργκανθικιανούς για παρόµοιες… διπλωµατικές ενέργειες. Γέλασε,
από µέσα της.
Στράφηκε για να κοιτάξει τους τρεις πρέσβεις. «Και τι λέτε εσείς;
Θα συµφωνήσει ο Εκλεκτός σας µ’ετούτο;»
«Είναι πολύ πιθανό, Βασίλισσα Αάνθα,» αποκρίθηκε ο
Νοτµέλγκθορ, καπνίζοντας. ∆ε φαινόταν αυτός ο ελιγµός του
Βένγκριλ να τον έχει ανησυχήσει καθόλου. Παράξενο, σκέφτηκε η
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Κυρά του Ωκεανού. Υπάρχει, άραγε, κάποιο υποχθόνιο σχέδιο, πίσω
από τούτη τη φαινοµενικά ήρεµη όψη;
«Μοιάζετε σχεδόν να το εύχεστε, κύριε Νοτµέλγκθορ…» του είπε,
για να δει την αντίδρασή του.
Ο πρέσβης µειδίασε πίσω απ’τον καπνό του τσιµπουκιού του.
«Γιατί όχι, Μεγαλειοτάτη; Είµαι ειρηνιστής. Προτιµώ έναν
συµφέροντα προς όλους συµβιβασµό, παρά µια γενικότερη
αιµατοχυσία. Και µη νοµίσετε πως δεν ξέρω τι θα πει αιµατοχυσία,
Βασίλισσά µου. Για τούτο ο Βασιληάς Βένγκριλ, αναµφίβολα, θα
µπορεί να σας διαβεβαιώσει.»
Η Αάνθα κοίταξε ερωτηµατικά το Σαραολνιανό µονάρχη.
Εκείνος ακούµπησε την πλάτη του στην καρέκλα, αφήνοντας την
κούπα µε το κρασί επάνω στο τραπέζι. «Νοµίζω πως αυτή είναι µια
ιστορία που ο Νοτµέλγκθορ µπορεί να µας διηγηθεί πολύ
καλύτερα.» Ο Βένγκριλ διέκρινε την απορία στα µάτια των
συµβούλων του, οι οποίοι δε γνώριζαν για το τραύµα που ο
Βασιληάς τους είχε χαρίσει στον τώρα απόστρατο Μαγκραθµέλιο
διοικητή.
«Όπως επιθυµείς, Βασιληά Βένγκριλ,» είπε ο πρέσβης, βγάζοντας
την πίπα από τα χείλη του. «Εγώ θα διηγηθώ τούτη την ιστορία.»
Και άρχισε να τους λέει για το τραύµα του στα δεξιά πλευρά, το
οποίο του είχε προκαλέσει το µαγεµένο ξίφος του Μονάρχη του
Σαραόλν, σε µια απ’τις µάχες για το ∆ουκάτο Ντρίνθεκ.
Όταν ο Νοτµέλγκθορ τελείωσε, ο Σόλµορχ σκέφτηκε, γεµάτος
πικρία: Ο πατέρας µου σκοτώθηκε σ’αυτό τον καταραµένο πόλεµο,
δαιµονάνθρωπε. Εσύ έπρεπε να ήσουν νεκρός, όχι εκείνος! Κρίµα που
το λεπίδι του Βένγκριλ δε σε αποτελείωσε. Και ήπιε µια µεγάλη
γουλιά κρασί, εκνευρισµένος που ο Μαγκραθµέλιος πρέσβης τού
είχε θυµίσει τούτα τα δυσάρεστα γεγονότα. Γιατί ο Σόλµορχ δεν είχε
χάσει µονάχα τον πατέρα του από κείνο τον πόλεµο· είχε χάσει και
τη µητέρα του, η οποία πέθανε από θλίψη, αφότου τα µακάβρια νέα
για το χαµό του συζύγου της έφτασαν στην έπαυλη των Έχµελθ.
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Γιατί να πεθαίνουν καλοί άνθρωποι, κι όχι αυτοί οι
Πνευµατοχτυπηµένοι κερατάδες; γρύλισε από µέσα του, και ήπιε
ακόµα µια γουλιά κρασί, σφίγγοντας την κούπα µέσα στη γροθιά
του. Ο νους του είχε αρχίσει να στριφογυρίζει γύρω από τη γιαγιά
του, Μάρβηλ, και την αδελφή του, Βίνµη, οι οποίες, επί του
παρόντος, βρίσκονταν στην έπαυλη των Έχµελθ, κοντά στη
Μάρβαθ, την πρωτεύουσα του Σφετεριστή. Αν έχουν πάθει κι αυτές
κακό, καταραµένοι µπάσταρδοι, θα σας παλουκώσω όλους! Τελείωσε
το κρασί στην κούπα του. ΟΛΟΥΣ!
Αισθάνθηκε ένα χέρι ν’αγγίζει το δικό του, και έκανε µια
σπασµωδική κίνηση, αποµακρύνοντάς το. Όµως, γυρίζοντας, είδε
την Τάθβιλ, η οποία καθόταν πλάι του. Μια ξαφνιασµένη όψη ήταν
στο πρόσωπό της.
«Είσαι καλά, Σόλµορχ;» του ψιθύρισε.
«Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος, έχοντας ακόµα µια πικρή γεύση στο
στόµα, παρά το κρασί που είχε καταναλώσει, κατά τη διάρκεια της
ιστόρησης του Μαγκραθµέλιου πρέσβη και ύστερα.
Ενώ οι υπόλοιποι γύρω απ’το τραπέζι µιλούσαν, σηκώθηκε από την
καρέκλα του και είπε στον Βένγκριλ, διακόπτοντάς τους: «Με
συγχωρείς, φίλε µου· πρέπει να πηγαίνω. ∆εν αισθάνοµαι καλά.»
Γέλασε. «Τα ανδραγαθήµατα του κυρίου Παραµυθά απο δώ µου
έφτιαξαν τη διάθεση.» Και, µε µια απότοµη κίνηση, εκτόξευσε την
άδεια του κούπα επάνω στο πιάτο µε το φαγητό του Νοτµέλγκθορ.
Παγερή σιγή επακολούθησε.
Ο Μαγκραθµέλιος πρέσβης ατένισε τον Σαραολνιανό ευγενή
έκπληκτος.
Ο Σόλµορχ, όµως, κοιτούσε εκείνον µε θανατερό µίσος να γυαλίζει
στα µαύρα του µάτια.
Ξεθηκάρωσε το σπαθί του και έφερε την αιχµή µπροστά στο λαιµό
του Νοτµέλγκθορ, προτού κανείς προλάβει να αντιδράσει. Ο
απόστρατος διοικητής δε φάνηκε να µαζεύεται προς τα πίσω·
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τουναντίον, το βλέµµα του καρφώθηκε επάνω σ’αυτό του
Σαραολνιανού, προκαλώντας τον να χρησιµοποιήσει το όπλο του.
«Σόλµορχ!» είπε, δυνατά, ο Βένγκριλ. «Θηκάρωσε το σπαθί σου!»
Εκείνος, όµως, δεν του έδωσε σηµασία. Είπε στον Νοτµέλγκθορ, µε
φωνή βαριά από το κρασί και τη θλίψη που τον είχε καταλάβει: «Θα
έπρεπε να σε σκοτώσω, τώρα, καταραµένε δαιµονάνθρωπε. Αλλά
όχι!» Πέταξε το ξίφος του στο πάτωµα της µεγάλης αίθουσας. «Θα
σ’αφήσω στον Αφέντη σου. Έχω ακούσει πως διαθέτει πολύ πιο
επώδυνους τρόπους θανάτωσης για εκείνους που, στο τέλος, τον
απογοητεύουν.» Και, γυρίζοντας, έφυγε από την αίθουσα.
Η Βαρονέσα Τάθβιλ σηκώθηκε από τη θέση της. «Βασιληά µου,»
είπε, «µε συγχωρείτε.» Και έφυγε κι εκείνη, ακολουθώντας τον
ευγενή του Οίκου των Έχµελθ.
Υπέροχα… σκέφτηκε ο Βένγκριλ. «Συγχωρέστε τον Σόλµορχ,» είπε
στους υπόλοιπους, για να σπάσει τη δεύτερη παγερή σιγή που
επακολούθησε. «Προφανώς, δεν αισθανόταν καλά.»
«∆εν τίθεται θέµα προσβολής, Βασιληά Βένγκριλ,» αποκρίθηκε ο
Νοτµέλγκθορ, φτιάχνοντας το γιακά του πουκαµίσου του.
«Καταλαβαίνω.»
«Τι στο διάολο καταλαβαίνεις, ρε ξιπασµένε δαιµονάνθρωπε;»
µούγκρισε ο Γκόρντλαν. «Καταλαβαίνεις γιατί στο διάολο
καθόµαστε εδώ και τρώµε µαζί µ’εσένα και τους χαµερπείς
οµοειδούς σου; Εγώ, πάντως, δεν καταλαβαίνω!» Σηκώθηκε κι
αυτός από την καρέκλα του, φανερά αηδιασµένος, και βγήκε από την
αίθουσα, ρίχνοντας στους Μαγκραθµέλιους πρέσβεις ένα
δολοφονικό βλέµµα.
Ακόµα καλύτερα… σκέφτηκε ο Βένγκριλ, που ήθελε, εκείνη την
ώρα, η γη ν’ανοίξει και να τον καταπιεί.
Ο Φερχ σκούπισε, µε µια λευκή πετσέτα, τα χείλη του. «Βασιληά
µου,» είπε, «ούτε εγώ αισθάνοµαι καλά. Προτιµότερο θα ήταν να
πηγαίνω.» Έριξε µια µατιά στη σύζυγό του. Η Λορτνέκα κατένευσε,
και σηκώθηκαν κι οι δυο από τις καρέκλες τους, φεύγοντας.
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Η Έρµελ στράφηκε, για να κοιτάξει τον Βένγκριλ. «Πατέρα, θα
πρότεινα να πάµε όλοι να ξεκουραστούµε.»
Ο Βασιληάς έκρινε πως µιλούσε λογικά. «Μπορείτε να πηγαίνετε,
όσοι επιθυµείτε,» είπε στους παρευρισκόµενους γύρω από το
τραπέζι.
Κανείς, όµως, δεν έφυγε· οι Μαγκραθµέλιοι πρέσβεις, η ∆ούκισσα
Τουάθα, ο ∆ούκας Σάλβινρ, η ∆ούκισσα Λάρκνα, και ο γιος τους
Τάνβαρ έµειναν, µαζί µε τον Βένγκριλ, την Αάνθα, και την Έρµελ.
Ωστόσο, η συζήτηση είχε πεθάνει και, τώρα, κανείς δε µιλούσε·
απλά, έτρωγαν, αργά, σιωπηλά, χωρίς πολύ όρεξη. Ο Νοτµέλγκθορ
κάπνιζε από το τσιµπούκι του, συλλογισµένος.
*
Η υπηρέτρια οδήγησε την Αάνθα στο δωµάτιό της, ρωτώντας την
µήπως θα ήθελε κάτι επιπλέον –οτιδήποτε.
«Όχι, σ’ευχαριστώ,» της αποκρίθηκε εκείνη, και η κοπέλα έφυγε.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού έβγαλε τα σανδάλια και το µανδύα της
και ξάπλωσε, ανάσκελα, στο κρεβάτι, σταυρώνοντας τα χέρια πίσω
από το κεφάλι της και αδιαφορώντας αν θα τσαλάκωνε το φόρεµά
της. Έξω απ’το παράθυρο µπορούσε να δει τον έναστρο ουρανό και
ν’ακούσει την οργισµένη θάλασσα. Είχε πιάσει αέρα απόψε και
σηκώσει κύµα.
Λες και ο καιρός αντιλήφθηκε την ταραγµένη ατµόσφαιρα στο
παλάτι, σκέφτηκε η Αάνθα, αναστενάζοντας σιγανά. Έβγαλε το
ενοχλητικό διάδηµα από το κεφάλι της και το πέταξε στο χαλάκι. Το
τζάκι, λίγο πιο πέρα, ήταν αναµµένο· µια µικρή φωτιά έκαιγε, όµως
ξύλα βρίσκονταν πλάι του, σε περίπτωση που έπιανε κρύο το βράδυ
και η Κυρά του Ωκεανού ήθελε να τη δυναµώσει.
Αλλά δεν ήταν τούτο που ήθελε η Αάνθα. Εκείνο που ήθελε ήταν ο
Βένγκριλ, και να βρίσκεται γυµνή στην αγκαλιά του, δίπλα σ’αυτή
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τη φωτιά του τζακιού. Ωστόσο, εκείνος δεν είχε έρθει εδώ, µαζί της·
ούτε την είχε καλέσει στο δωµάτιό του.
Ήρθα στην Όρφαλχ για σένα, Βένγκριλ, σκέφτηκε η Βασίλισσα, και
γύρισε απ’την άλλη, ατενίζοντας µόνο τον έναστρο ουρανό, όχι το
τζάκι. Αλλά σε καταλαβαίνω: Σίγουρα, όσα συνέβησαν γύρω από το
τραπέζι τον είχαν αναστατώσει, πολύ. Ο καλύτερός του φίλος, ο
Σόλµορχ, έµοιαζε εκτός ελέγχου· για την ακρίβεια, έµοιαζε
µεθυσµένος, υπερβολικά. Ωστόσο, τι τον είχε ωθήσει να
συµπεριφερθεί τόσο απότοµα κατά του Νοτµέλγκθορ; Ναι, ο
τελευταίος ήταν δαιµονάνθρωπος, όµως η Αάνθα νόµιζε ότι
επρόκειτο για κάτι περισσότερο από αυτό. Κάτι… προσωπικό, ίσως.
Περίεργο…
Αλλά και το ότι οι Μαγκραθµέλιοι πρέσβεις βρίσκονταν εδώ ήταν
περίεργο, επίσης. Ή, µήπως, όχι; Άλλωστε, ο Πόνκιµ επιθυµούσε να
τερµατίσει τον πόλεµο, και η διπλωµατική µέθοδος ήταν,
αναµφίβολα, ένας πολύ καλός τρόπος. Από την άλλη, βέβαια, ποτέ
δε µπορούσες να ξέρεις µ’αυτόν. Ίσως να σχεδίαζε κάτι.
Ας σχεδιάζει ό,τι θέλει, αρκεί να κρατά τη ∆ήνκα αιχµάλωτη και
µακριά απ’το Βένγκριλ. Η σκέψη ήρθε σχεδόν ακούσια στο νου της.
Το κρεβάτι ήταν τόσο µαλακό και χαλαρωτικό. Μακάρι, τώρα,
εκείνος να βρισκόταν εδώ, µαζί της. Γιατί δεν είχε έρθει; ∆εν
καταλάβαινε, ο ανόητος, ότι η Αάνθα ήταν στην Όρφαλχ γι’αυτόν;
Αισθάνθηκε θυµωµένη. Όµως καταλάγιασε το θυµό της. Άλλωστε, δε
θα µείνω στην πόλη µονάχα µια βραδιά. Έχω χρόνο… Τούτος ο
συλλογισµός την καθησύχασε, και χασµουρήθηκε, νυσταγµένα.
Άκουσε έναν απαλό ήχο πίσω της, σαν το ρούχο που το παίρνει ο
ξαφνικός αέρας. Τι µπορεί να ήταν; Στράφηκε, για να κοιτάξει. Και
είδε µια γυναίκα να στέκεται εκεί, από πάνω της.
«Ποια είσαι;» έκανε, ταραγµένη, η Αάνθα.
Η γυναίκα, ως απάντηση, της χίµησε, αρπάζοντάς την απ’το λαιµό,
και µε τα δύο χέρια, και σφίγγοντάς την. Από κάπου, µια φωνή (ο
άνεµος;) ψιθύρισε: ∆ήνκα είναι τ’όνοµά µου. ∆ήνκα.
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Η Αάνθα τροµοκρατήθηκε. Πάλεψε να της ξεφύγει, αλλά τα
δάχτυλα της Βασίλισσας του Σαραόλν ήταν σαν ατσάλι· τσάκιζαν το
λαιµό της, µην αφήνοντάς τη ούτε να φωνάξει ούτε ν’αναπνεύσει.
Η Κυρά του Ωκεανού κοπάνησε τους καρπούς της ∆ήνκα. Μάταια,
όµως· εκείνη συνέχιζε να τη σφίγγει, µε µια λάµψη µίσους και οργής
στα µάτια της.
Η πόρτα του δωµατίου χτύπησε.
Βοήθεια! ήθελε να ουρλιάξει η Αάνθα στον έξω –όποιος κι αν ήταν
αυτός. Βοηθήστε µε! Όµως τίποτα δε βγήκε από το λαιµό της. Οι
γροθιές της κοπανούσαν τους πήχεις της ∆ήνκα, κοπανούσαν και το
πρόσωπό της· όµως η Βασίλισσα του Σαραόλν έµοιαζε να είναι,
όντως, από ατσάλι.
Άλλος ένας χτύπος στην πόρτα, πιο δυνατός από τον προηγούµενο·
καθώς κι ένα: «Βασίλισσα Αάνθα; Είστε µέσα;»
Η Αάνθα πετάχτηκε πάνω, µε µια πνιχτή κραυγή και πιάνοντας το
λαιµό της. Κοίταξε τριγύρω. Η ∆ήνκα δεν ήταν πουθενά, και το
ηµίφως κυριαρχούσε στο δωµάτιο, καθώς η φωτιά στο τζάκι
φαινόταν να έχει σχεδόν σβήσει, τώρα.
Ένας τρίτος χτύπος. «Βασίλισσα Αάνθα;»
Τι όνειρο, µα τον Ωκεανό… σκέφτηκε η Αάνθα, αναριγώντας. Τι
όνειρο… Νόµιζε πως ακόµα αισθανόταν τα ατσαλένια δάχτυλα της
∆ήνκα γύρω απ’το λαιµό της. Της ∆ήνκα! Λες και ξέρω πώς είναι η
∆ήνκα! Γιατί, όµως, την αναγνώρισα;
«Βασίλισσα Αάνθα, µε συγχωρείτε που σας ενοχλώ. Κοιµάστε;»
Ένα όνειρο ήταν. Στη Μάγκραθµελ να πάει! «Έρχοµαι! Μισό
λεπτό.» Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι και πλησίασε την πόρτα. Άνοιξε,
για να δει την υπηρέτρια που την είχε φέρει εδώ να στέκεται εµπρός
της.
«Χίλια συγνώµη που σας ενοχλώ, Βασίλισσά µου,» είπε η κοπέλα.
«Ο Βασιληάς Βένγκριλ σάς ζητά. Θέλει να σας µιλήσει,
εµπιστευτικά, στο δωµάτιό του.»
«Περίµενε λίγο, να ετοιµαστώ.»
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«Ασφαλώς, Μεγαλειοτάτη.»
Η Αάνθα έκλεισε την πόρτα και στάθηκε µπροστά στον καθρέφτη
του δωµατίου, για να χτενίσει τα µαλλιά της. ∆εν ήθελε να
καταλάβει κανείς –ούτε ακόµα κι ετούτη η υπηρέτρια– ότι µπορεί να
πήγαινε στο Βένγκριλ για κάποιο άλλο λόγο, πέρα από το να
«µιλήσουν εµπιστευτικά».
Τελικά, δε µε ξέχασε. Μ’αγαπά κι εκείνος όσο τον αγαπώ.
Έχοντας τελειώσει µε τα πορφυρά της µαλλιά, έστρωσε το φόρεµά
της και κάθισε στην ξύλινη πολυθρόνα, για να δέσει τα µαύρα
σανδάλια στα πόδια της. Εν τω µεταξύ, η φωτιά του τζακιού έσβησε·
το δωµάτιο, τώρα, φωτιζόταν από το φεγγαρόφωτο.
Η Αάνθα πήγε στην πόρτα και την άνοιξε, για να βρει την
υπηρέτρια να την περιµένει. «Ακολουθήστε µε, Βασίλισσά µου,»
είπε εκείνη, κλείνοντας την ξύλινη θύρα.
Η Κυρά του Ωκεανού την ακολούθησε µέσα στους σιωπηλούς
διαδρόµους του παλατιού. Αυτή τη νυχτερινή ώρα κανείς δεν
τριγύριζε. Τελικά, βρέθηκε µπροστά σε µια άλλη πόρτα, την οποία η
υπηρέτρια δε χτύπησε· απλά, την άνοιξε, λέγοντας στην Αάνθα:
«Περάστε.»
Εκείνη µπήκε, και η κοπέλα έκλεισε πίσω της.
Ο Βένγκριλ καθόταν µπροστά σε ένα αναµµένο τζάκι,
περιµένοντάς την. Μάλλον, είχε αργήσει να την καλέσει επειδή
φοβόταν µήπως τους καταλάβαινε κανείς· εποµένως, είχε προτιµήσει
να τη φέρει στο δωµάτιό του όσο το δυνατόν αργότερα. Όµως όλα
τούτα δεν είχαν τώρα σηµασία. Η Αάνθα βάδισε προς το µέρος του,
λύνοντας, συγχρόνως, τα δεσίµατα στην πλάτη του φορέµατός της.
Εκείνος σηκώθηκε και την έσφιξε στην αγκαλιά του, συνθλίβοντάς
την επάνω του και φιλώντας δυνατά κι αχόρταγα τα χείλη της.
Την έγδυσε πιο γρήγορα απ’ό,τι νόµιζε ότι θα µπορούσε να γδυθεί
η ίδια, και ξάπλωσαν πλάι στο τζάκι, ενώ ο αέρας έκανε το τζάµι του
παραθύρου αντίκρυ τους να τρίζει.
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Κεφάλαιο ∆έκατο-Έβδοµο
Όταν πήγα για πρώτη φορά στο Άργκανθικ, ήµουν καλοσυνάτος και
φιλικός µε τους κατοίκους, όπως είναι η φύση µου, άλλωστε. Είχα
ακούσει αρκετά κακά λόγια γι’αυτούς –και ιδιαίτερα από
Σαραολνιανούς–, µα δεν τα είχα πιστέψει όλα, φυσικά (και ούτε είναι όλα
αλήθεια, µπορώ να σας διαβεβαιώσω, ακόµα και τώρα). Ήµουν
καλόπιστος µαζί τους. Στην αρχή. Γιατί, µετά, έµαθα πως, απλά, το να
είσαι καλόπιστος είναι µειονέκτηµα στο Άργκανθικ! Και µεγάλο, µάλιστα.
—από τις ∆ιηγήσεις του Ζινβάρ του Ταξιδευτή

Ο

Γάτος του ∆ρόµου ήταν ένα παλιό, µονώροφο πανδοχείο, το
οποίο τον τελευταίο µήνα είχε αναβαθµιστεί σε διώροφο. Ο
δεύτερός του όροφος βρισκόταν ακόµα σε µαύρα χάλια,
καθώς οι κατασκευές εκεί δεν είχαν ολοκληρωθεί· αλλά, φυσικά, ο
ιδιοκτήτης δεν περίµενε µέχρι να ολοκληρωθούν: ευκαιρία ήταν να
κερδίσει µερικά χρήµατα παραπάνω από τους επισκέπτες, όσο η
δουλειά βρισκόταν στη µέση: έτσι, θα µείωνε και κάποιο από το
κόστος της.
Η Χόλκραδ και ο Ζάρβηµ είχαν αναγκαστεί να κλείσουν δωµάτιο
στον υπό κατασκευή όροφο, γιατί ο πρώτος ήταν πλήρης από
ταξιδιώτες, εµπόρους, και –κυρίως– στρατιωτικούς διοικητές.
Πολλοί από τους τελευταίους είχαν γεµίσει τα πανδοχεία του
∆ουκάτου Ντάναρλ, καθώς και πολλές κατασκηνώσεις στρατιωτών
είχαν γεµίσει την ύπαιθρο, λόγω των εντατικών ερευνών που
γίνονταν, για την αποκάλυψη της οργάνωσης που, πριν από λίγο
καιρό, διέπραττε ληστείες εν ονόµατι του Βασιληά Κάρχοκ, µε
σκοπό να τον ρίξει στα µάτια του λαού του. Επίσης, µια
αντιπροσωπία στρατιωτών φηµολογείτο πως βρισκόταν στη
Βήνµουαθλ, την πρωτεύουσα του ∆ουκάτου. Ωστόσο, οι βασιλικοί
δεν είχαν ανακαλύψει τίποτα ακόµα, σύµφωνα µε τα κουτσοµπολιά
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που άκουγαν ο Ζάρβηµ κι η Χόλκραδ στην τραπεζαρία του
πανδοχείου.
Το δωµάτιό τους ήταν ένας περιορισµένος ξύλινος χώρος, τον
οποίο θα µπορούσε κανείς ν’αποκαλέσει τετράγωνο, αν δεν
φάρδαινε ξαφνικά προς το βάθος και δεν στένευε, επίσης ξαφνικά,
προς τη µεριά της µεσόπορτας του διαδρόµου. Τα δύο κρεβάτια ήταν
στενά και προχειροφτιαγµένα, γεµισµένα µε άχυρο. Κατά τα άλλα,
το δωµάτιο ήταν άδειο. Προφανώς, ο πανδοχέας δεν είχε ξοδέψει και
πολλά χρήµατα για την επίπλωσή του.
«∆εν ήταν τα πράγµατα έτσι, την τελευταία φορά που είχα περάσει
απο δώ,» είπε ο Ζάρβηµ, καθώς στεκόταν µπροστά στο παράθυρο
και κάπνιζε. Παράθυρο να το έκαναν τα Πνεύµατα, δηλαδή! Ήταν
µια τρύπα στον τοίχο, την οποία έκλεινες µε ένα κοµµάτι δέρµα,
όποτε ήθελες. Ο ιδιοκτήτης είχε εκµεταλλευτεί ακόµα και το γεγονός
ότι έκανε φοβερή ζέστη και σε λίγες ηµέρες θα ήταν Καλοκαίρι.
«Ούτε ο πανδοχέας ήταν ο ίδιος. Τούτος είναι µπαγαπόντης.»
«Σίγουρα,» συµφώνησε η Χόλκραδ, η οποία καθόταν στο ένα από
τα κρεβάτια, µε τα γόνατά της µαζεµένα και την πλάτη της
ακουµπισµένη στο προσκεφάλι. Έµοιαζε να βαριέται.
Ή, µήπως, είναι ανησυχία αυτό που παρατηρώ στην έκφρασή της;
σκέφτηκε ο Ζάρβηµ, κοιτώντας την µε την άκρια του µατιού του.
«Τι είναι;» τη ρώτησε. «Τι έχεις;»
Η Χόλκραδ πήρε µια βαθιά ανάσα και έκλεισε τα µάτια,
σταυρώνοντας τα χέρια κάτω από το στήθος της.
Κάνει κάτι µε τα Πνεύµατα; Ό,τι είχε σχέση µ’αυτά δεν µπορούσε
παρά ν’ανησυχεί τον Ζάρβηµ. Ποτέ δε θα ξεχνούσε εκείνη την
αναµέτρηση των Κλειδοκρατόρων στη ∆ρέλιφον και όλες τις φήµες
που είχαν ακουστεί.
Η Χόλκραδ άνοιξε τα µάτια. «Έχω την εντύπωση πως κάποιος µας
παρακολουθούσε. Πριν.»
Ο Ζάρβηµ στράφηκε, για να την κοιτάξει καλύτερα. «Τώρα, δε µας
παρακολουθεί, πια;»
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Εκείνη κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δε νοµίζω…»
«Ήταν από τους… τοποτηρητές του Άργκανθικ;» Αυτός ήταν ο
κρυφός τους κώδικας, για να λένε Κλειδοκράτορες.
«Κατά πάσα πιθανότητα. Θα αισθάνθηκαν ότι έπαιζα µε τα
Πνεύµατα, και θα ήθελαν να µάθουν τι ακριβώς έκανα.»
«∆εν έκανες κανένα… ‘ανόµηµα’, έτσι;» ∆εν ήθελε µε τίποτα να
µπλέξουν, ξανά, µε τους Κλειδοκράτορες. Ακόµα και η Χόλκραδ δε
µπορούσε να τα βάλει µ’αυτούς· είχαν τα δίχτυα τους απλωµένα
σ’όλο το Άργκανθικ: βρίσκονταν πίσω από τους πάντες και τα
πάντα. Σχεδόν κανείς δεν τους ήξερε, αλλά εκείνοι λίγα πράγµατα
υπήρχαν που δε γνώριζαν. Αυτό σηµαίνει δύναµη. Αλλά τι το καλό
κάνουν για το Άργκανθικ; Το χάος συνεχίζεται, έτσι κι αλλιώς, εδώ
πέρα…
«Όχι,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ. «Εκτός κι αν οι αντιλήψεις τους
έχουν αλλάξει. Πράγµα που δεν το πιστεύω…»
Οι Κλειδοκράτορες ζητούσαν από τους «παρείσακτους µάγους»
(έτσι ονοµάτιζαν τους άλλους Πνευµατιστές που έµπαιναν στο
Άργκανθικ) να µη χρησιµοποιούν τα Πνεύµατα έτσι ώστε, µέσω
αυτών, να βλάπτουν το Βασίλειο ή το λαό του. Και ο Ζάρβηµ δεν
πίστευε ότι η Χόλκραδ είχε βλάψει κανέναν, τελευταία. Ωστόσο…
«Νόµιζα ότι µου είχες πει πως σου ζήτησαν να µην επικαλείσαι
καθόλου τα Πνεύµατα.»
«Στην αρχή, ναι,» αποκρίθηκε η µάγισσα. «Μετά το χάος του
πολέµου αναµεταξύ τους, δηλαδή, που η νέα παράταξη επιθυµούσε
να εδραιώσει την εξουσία της. Τώρα, όµως, ελπίζω πως οι ίδιοι
‘νόµοι’ θα ισχύουν, όπως και παλιά.»
«Χµ…» έκανε ο Ζάρβηµ, καπνίζοντας το τσιµπούκι του. Ο καπνός
έβγαινε νωχελικά από το παράθυρο.
«Αν κάτι είχε αλλάξει,» είπε η Χόλκραδ, «δε θα είχαν διστάσει να
µε ειδοποιήσουν. Άλλωστε, έχω ξαναπεράσει από τούτα τα µέρη,
αρκετές φορές.»
Ένας χτύπος στην πόρτα.
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Τα µάτια του Ζάρβηµ και της Χόλκραδ στράφηκαν, αµέσως, προς
τα κει. Η ίδια σκέψη ήρθε στο µυαλό και των δυο τους, σαν
αστραπή: Οι Παρατηρητές; ∆εν είχαν περάσει ακόµα δύο ηµέρες,
από τη συνάντησή τους µε την εν λόγω κατασκοπευτική οργάνωση,
όµως ο Ελµάντρην είχε πει ότι µπορεί να επικοινωνούσε µαζί τους
και νωρίτερα.
Ο Ζάρβηµ πήγε ν’ανοίξει, ενώ η Χόλκραδ παρέµεινε ακίνητη
επάνω στο κρεβάτι, έτοιµη να επικαλεστεί τα Πνεύµατα. ∆ε θα
δίσταζε να τα χρησιµοποιήσει, αν η ζωή εκείνης ή του συντρόφου
της κινδύνευαν, ακόµα και υπό την επίβλεψη των Κλειδοκρατόρων
του Άργκανθικ.
Όταν η πόρτα άνοιξε, πίσω της φάνηκαν ο Ελµάντρην κι άλλοι δύο
άντρες, που βρίσκονταν και στο άντρο των Παρατηρητών, την
προηγούµενη φορά.
«Καληµέρα, Άρχοντα Ζάρβηµ,» χαιρέτησε ο Αρχιπαρατηρητής.
«Μπορούµε να περάσουµε;»
«Ασφαλώς. Περάστε,» αποκρίθηκε εκείνος, αφήνοντάς τους να
µπουν.
Η Χόλκραδ δε σηκώθηκε από τη θέση της, ακόµα και όταν οι
άντρες έκλιναν τα κεφάλια σε χαιρετισµό προς το µέρος της. Το
µόνο που έκανε ήταν να τους αποκριθεί µ’ένα τυπικό χαµόγελο.
Ο Ζάρβηµ έκλεισε την πόρτα. «Η απάντησή σας;» ρώτησε,
ατενίζοντας ερευνητικά τους Παρατηρητές, για να διακρίνει τη
διάθεσή τους. Ουδέτερη τού φάνηκε, αλλά πιθανώς τούτο να ήταν
επιτηδευµένο. Άλλωστε, κανένας κατάσκοπος δεν ήθελε να σου
δείχνει τι κρύβεται στο νου του.
«Η απάντησή µας είναι θετική,» είπε ο Ελµάντρην. «Θα
δουλέψουµε για το Βασιληά σου, Άρχοντα Ζάρβηµ. Θα φύγουµε
από το Άργκανθικ.»
Ο Ζάρβηµ έριξε µια µατιά στη Χόλκραδ· δεν είδε κάποια
επικριτική έκφραση στο πρόσωπό της, ούτε άκουσε τη φωνή της στο
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µυαλό του. Εποµένως, συµφωνούσε· δεν είχε κανένα κακό
προαίσθηµα.
«Εντάξει, λοιπόν,» είπε ο Σαραολνιανός. «Μπορείτε να πηγαίνετε
στην Όρφαλχ, όπου θα συναντήσετε το Βασιληά Βένγκριλ. Πέστε
του ότι σας έστειλα εγώ. Και δώστε του και τούτο ως απόδειξη.»
Κάθισε στο κρεβάτι και από το σάκο του έβγαλε µελάνι και χαρτί,
όπου έγραψε: Οι κατάσκοποι που µου ζητήσατε, Μεγαλειότατε. Το
παρόν έγγραφο αποτελεί απόδειξη ότι είναι σταλµένοι από εµένα και
µόνο. Υπογραφή: Άρχων Ζάρβηµ. Το τύλιξε και το σφράγισε µε το
δαχτυλίδι του.
«Ορίστε,» είπε στον Ελµάντρην, καθώς σηκωνόταν όρθιος και το
πρότεινε προς το µέρος του.
«Σ’ευχαριστούµε,
Άρχοντα
Ζάρβηµ,»
αποκρίθηκε
ο
Αρχιπαρατηρητής. «∆ε θ’απογοητεύσουµε ούτε εσένα ούτε το
Βασιληά σου.» Και εκείνος κι οι άντρες του έφυγαν από το δωµάτιο,
µε αποχαιρετιστήρια νεύµατα.
Ο Ζάρβηµ στράφηκε στη Χόλκραδ, µασώντας ανήσυχα το
τσιµπούκι του. «Κανένας σχολιασµός από µέρος σου;»
Εκείνη ανασήκωσε τους ώµους. «Εσύ µοιάζεις πιο καχύποπτος από
εµένα,» του αποκρίθηκε, παρατηρώντας πώς τα φρύδια του ήταν
σµιγµένα και στο µέτωπό του είχαν παρουσιαστεί βαθιά αυλάκια.
«∆εν τους εµπιστεύεσαι, τώρα;»
Ο Ζάρβηµ κούνησε το κεφάλι, σκεπτικός. «∆εν ξέρω αν θα έπρεπε
να τους εµπιστευτώ. Η απόφασή τους µου φάνηκε λιγάκι γρήγορη –
απότοµη, θα µπορούσα να πω. Εσένα;»
«Αυτό είναι αλήθεια,» παραδέχτηκε η Χόλκραδ. «Όµως, αν δεν
επιθυµούσαν να υπηρετήσουν τον Βένγκριλ, νοµίζω ότι, απλά, θα
µας το έλεγαν· δε θα προτιµούσαν να µας στήσουν κάποια φάρσα.»
«Ναι, όντως…» µουρµούρισε ο Ζάρβηµ, καθώς καθόταν στην άκρη
του κρεβατιού του, βαστώντας µε το ένα χέρι την πίπα του. «Είναι
επαγγελµατίες.»
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«Τότε, δεν υπάρχει φόβος,» είπε η Χόλκραδ. «Εκτός κι αν, χωρίς
να το γνωρίζουµε, δουλεύουν για κάποια άλλη δύναµη που
εναντιώνεται στον Βένγκριλ. Όπως για τον Πόνκιµ, ας πούµε.»
Τα µάτια του Ζάρβηµ στένεψαν. «Πραγµατικά, το υποπτεύεσαι
αυτό;»
«Όχι,» αποκρίθηκε εκείνη. «Θα ήταν αδιανόητα διαβολική
σύµπτωση. Κι επιπλέον, δεν πιστεύω ότι ο Πόνκιµ έχει απλώσει τα
πλοκάµια του ως εδώ –τουλάχιστον, όχι τόσο βαθιά µέσα στην
κοινωνία του Άργκανθικ.
»Και» –κατέβασε τα πόδια της από το κρεβάτι, παίρνοντας καθιστή
θέση– «νοµίζω πως, αφού τελειώσαµε µ’ετούτη την ιστορία, καλό θα
ήταν, τώρα, να επιστρέψουµε στη ∆ρέλιφον, χωρίς άλλη
καθυστέρηση.»
Ο Ζάρβηµ έγνεψε καταφατικά. «∆εν µπορώ παρά να συµφωνήσω.»
Η Χόλκραδ φόρεσε τις µπότες της και άρχισε να τις δένει, ενώ
εκείνος σκεφτόταν: Ελπίζω να µην έχει συµβεί τίποτα το…
απρόσµενο, όσο λείπαµε. Κι αν έχει συµβεί, τότε, ελπίζω η Μάερνοµ
να µπόρεσε να χειριστεί σωστά την κατάσταση.
*
Η Σιλιµάνθρα και ο Κόνταβαρ ήξεραν ότι κάποιοι τους
παρακολουθούσαν από τη µεσηµεριανή τους ξεκούραση και ύστερα.
Κάποιοι κινούνταν στη βλάστηση, ανατολικά· ή, µήπως, ήταν ένας
κι όχι πολλοί; Γιατί, αν ήταν πολλοί και, µάλιστα, ακόλουθοι του
Κακοδαίµονος, σίγουρα θα τους είχαν χιµήσει.
«Πώς αισθάνεσαι;» ρώτησε ο Κόνταβαρ τη συντρόφισσά του, η
οποία έπινε άλλη µια γουλιά πορφυρό.
«Αν δεν είχα αυτό το πράγµα,» αποκρίθηκε εκείνη, κατεβάζοντας
το φλασκί απ’τα χείλη της, καθώς βάδιζαν, «θα είχα καταρρεύσει.
Όµως, όπως έχει η κατάσταση, νοµίζω ότι µπορώ να κάνω και τα
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εκατό χιλιόµετρα που µας χωρίζουν από τη Μάρβαθ µέσα σε µία
ώρα.»
«Και ίσως να χρειαστεί,» είπε ο Κόνταβαρ, ρίχνοντας ένα ανήσυχο
βλέµµα προς τ’ανατολικά: Κανείς δε φαινόταν εκεί, τώρα. «Τους
έχεις δει, έτσι;»
«Ναι.»
«Κατάλαβες πόσοι είναι;»
«Παραπάνω από ένας. ∆ύο ή τρεις, ίσως.»
«Και γιατί δε µας επιτίθενται, Σιλιµάνθρα;»
«Περιµένουν να πέσει η νύχτα ή, τουλάχιστον, να σκοτεινιάσει.
Τότε, θα µας χιµήσουν. Αλλά υπάρχει µια ελπίδα ν’αποµακρυνθούµε
γρήγορα.» Το βλέµµα της πήγε βόρεια, όπου φαινόταν ένα χωριό.
«Τι εννοείς;»
«Σίγουρα θα έχουν κάποιο κάρο εκεί. Πρέπει να το πάρουµε.» Ήπιε
ακόµα µια µικρή γουλιά από το φλασκί. Το πορφυρό τής έδωσε
δύναµη.
«Να κλέψουµε, δηλαδή.»
«Ναι. Και µη µου πεις ότι δε µπορείς να κλέψεις από ανθρώπους
για έναν τέτοιο λόγο, Κόνταβαρ!»
«∆ε θα το έλεγα αυτό,» αποκρίθηκε εκείνος. «Αντιλαµβάνοµαι
πόσο σηµαντική είναι η αποστολή µας.»
∆εν άργησαν να φτάσουν στο χωριό, το οποίο δεν πρέπει να είχε
παραπάνω από διακόσιους κατοίκους. Οι ήλιοι είχαν αρχίσει να
γέρνουν προς τα άκρα του ορίζοντα, µα δεν είχαν ακόµα απλωθεί
µεγάλες σκιές, ούτε η νύχτα έµοιαζε να πλησιάζει. Η νύχτα: και οι
δυο ήξεραν ότι κάτι έπρεπε να κάνουν πριν έρθει.
«Ίσως αν διανυκτερεύαµε στο χωριό, να ήµασταν ασφαλείς,» είπε ο
Κόνταβαρ.
«Είσαι τρελός,» αποκρίθηκε η Σιλιµάνθρα. «Οι κυνηγοί µας θα το
κάψουν όλο, για να κάψουν κι εµάς µαζί. Όχι, πρέπει να
προχωρήσουµε.» Άλλη µια γουλιά πορφυρό. Η φόνισσα της Μαύρης
Αυγής αντιλαµβανόταν ότι πίεζε τον εαυτό της υπερβολικά και ότι,
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όταν έφτανε στη Μάρβαθ και σταµατούσε να πίνει ανθρώπινο αίµα,
θα κατέρρεε από την εξάντληση και τον πυρετό –αν τούτο δε γινόταν
νωρίτερα. Το κεφάλι της έκαιγε και τα πόδια της πονούσαν, όµως
συνέχιζε την πορεία της σαν αυτόµατο, κινούµενο µε τροχαλίες.
Πλησιάζοντας τη νότια άκρη του χωριού, είδαν δύο ανθρώπινες
γυναίκες να κάθονται στις πεζούλες δυο αντικριστών σπιτιών και να
κουτσοµπολεύουν,
πίνοντας
τσάι.
Ατενίζοντας
τους
Μαγκραθµέλιους, σταµάτησαν να µιλούν και έστρεψαν τα κεφάλια
προς τη µεριά τους, παρακολουθώντας τους πιο έντονα από
οποιαδήποτε πολιτοφυλακή ήξερε η Σιλιµάνθρα.
Εκείνη και ο Κόνταβαρ πέρασαν ανάµεσά τους, δίχως να τους
δώσουν σηµασία. Βάδισαν µέσα στους δρόµους του χωριού,
κοιτώντας τριγύρω για κάποιο κάρο. Κανένα από τα σπίτια δεν είχε
όροφο· όλα ήταν ισόγεια και µικρά, µε επικλινείς οροφές, για να
φεύγουν τα νερά της βροχής και να µην πιάνει εύκολα επάνω τους το
χιόνι. Μικρά παιδιά έπαιζαν πετροπόλεµο σε ένα στενορύµι, ενώ δύο
άλλα παρίσταναν ότι ξιφοµαχούσαν µε µακριά ξύλα. Πλάι τους ένας
σκύλος γάβγιζε δυνατά, χοροπηδώντας. Λίγο πιο κάτω βρισκόταν
ένα σιδεράδικο, κι ο ήχος του σφυριού επάνω στο αµόνι ακουγόταν.
Μετά από το σιδεράδικο ήταν ένα κάρο… αλλά χωρίς άλογο ή
µουλάρι.
Η Σιλιµάνθρα καταράστηκε κάτω απ’την ανάσα της, και ήπιε µια
γουλιά πορφυρό από το φλασκί.
«∆εν µπορεί να µην υπάρχει κάποιος στάβλος εδώ πέρα,»
µουρµούρισε ο Κόνταβαρ, ρίχνοντας µια µατιά στα υπόλοιπα χτίρια.
«Πάµε να κοιτάξουµε.»
Η Σιλιµάνθρα τον ακολούθησε, φοβούµενη ότι, τελικά, δε θα
έβρισκαν τρόπο για να ξεφύγουν από τους καταραµένους
ακόλουθους του Κακοδαίµονος.
Ωστόσο, συνάντησαν έναν στάβλο, όχι πολύ παρακάτω. Το
πρόβληµα ήταν ότι ο στάβλος βρισκόταν πλάι σ’ένα σπίτι, και στην
πεζούλα αυτού του σπιτιού κάθονταν δύο ανθρώπινοι άντρες,
285

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

κουβεντιάζοντας· ο ένας φαινόταν για τσοµπάνης, από το ντύσιµο
και την γκλίτσα του: ο άλλος θα µπορούσε να είναι οτιδήποτε, από
ξυλοκόπος µέχρι χοιροβοσκός. Ακούγοντας τους Μαγκραθµέλιους
να έρχονται, γύρισαν κι οι δυο, για να τους αντικρίσουν.
«Τι θέτε δω;» ρώτησε αυτός που έµοιαζε µε τσοµπάνης. Είχε
ταραχτεί από την ξαφνική παρουσία τους.
«Έχεις άλογο µέσα;» τον ρώτησε η Σιλιµάνθρα, στην ανθρώπινη
λαλιά, ενώ µε τον αντίχειρα του αριστερού της χεριού έδειχνε το
στάβλο.
«Άλογο;» έκανε ο άλλος άντρας. «Μακάρι νάχα τα χρήµατα για
ν’αγοράσω άλογο.»
«Τι έχεις, λοιπόν; Μουλάρι; Γάιδαρο;»
«Μουλάρι, αλλά–»
«Θα το δανειστούµε,» δήλωσε η Σιλιµάνθρα.
Ο άντρας πετάχτηκε όρθιος. «Τι λες, Πνευµατοκαταραµένη δαιµ–;»
Ο τσοµπάνης είχε, επίσης, σηκωθεί, υψώνοντας απειλητικά τη
γκλίτσα του.
«Πρόκειται για δουλειά του Βασιληά Πόνκιµ,» είπε η Σιλιµάνθρα.
«Θέλετε να τον εξοργίσετε, δίχως λόγο;»
Αυτό φάνηκε να τους συγκράτησε, κάπως. Όµως ο άντρας στον
οποίο ανήκε ο στάβλος είπε: «Το µουλάρι τούτο είναι το µοναδικό
που έχω. Και το χρειάζοµαι.»
«Ο Βασιληάς θα σ’ανταµείψει που µε βοήθησες,» του αποκρίθηκε
η Σιλιµάνθρα. «Τώρα, βγάλτο έξω. ∆εν έχω χρόνο.»
«Έι!» έκανε ο τσοµπάνης. «Και πού ξεύρουµ’ εµείς ότι δε µας
λέγεις ψέµατα;»
«∆εν το ξέρετε. Αλλά, αν δε µ’αφήσετε να πάρω αυτό το ζώο, θα το
πάρω µε τη βία,» τους διαβεβαίωσε η Σιλιµάνθρα. Ήλπιζε ότι, ακόµα
και στην κατάστασή της, µπορούσε να τα βάλει µ’ένα βοσκό κι ένα
χωριάτη, και χωρίς καθόλου βοήθεια από τον Κόνταβαρ.
Ο ιδιοκτήτης του στάβλου την κοίταξε σα να ζύγιαζε τις δυνάµεις
της. Τελικά, ο µεταφυσικός του φόβος και οι προκαταλήψεις του για
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τους «δαιµονανθρώπους» πρέπει να νίκησαν, γιατί είπε: «∆ε θα
χρειαστεί βία. Θα σ’το δώσω. Όµως εύχοµαι όντως νάσαι του
Βασιληά…»
«Είµαι του Βασιληά,» τον διαβεβαίωσε η Σιλιµάνθρα. «Και, όπως
σου είπα, θα σε ανταµείψει για τη βοήθεια σου. Πρόκειται για πολύ
σηµαντική υπόθεση.»
Ο χωρικός ένευσε και µπήκε στο στάβλο, ενώ ο τσοµπάνης
εξακολουθούσε να κοιτάζει τη Μαγκραθµέλια καχύποπτα. Εκείνη
είχε µια επιθυµία να του ανοίξει το κεφάλι, αλλά συγκρατήθηκε.
Σε λίγο, ο χωρικός επέστρεψε, µαζί µε το µουλάρι του. «Πάρτο και
πήγαινε,» είπε.
«Σ’ευχαριστώ,» αποκρίθηκε η Σιλιµάνθρα. ∆εν υπήρχε λόγος να
ήταν αγενής, ακόµα και σ’έναν άνθρωπο.
Ο Κόνταβαρ πήρε το µουλάρι από τα χαλινάρια και ξεκίνησε να
βαδίζει.
«Πάµε για το κάρο, τώρα,» του είπε η Σιλιµάνθρα, περπατώντας
δίπλα του.
«Είσαι σίγουρη ότι ο Βασιληάς θα τον ανταµείψει;» τη ρώτησε
εκείνος.
«Όχι. Αλλά τι σηµασία έχει; Πήραµε το µουλάρι, δεν το πήραµε;»
Ο Κόνταβαρ ξεφύσησε. ∆εν το απολάµβανε να κλέβει κανέναν,
είτε ήταν άνθρωπος είτε δαίµονας. Είχε πει ν’αλλάξει τη ζωή του στο
Νέο Σαραόλν, ν’ακολουθήσει την ιδεολογία του Εκλεκτού· γιατί,
τώρα, τα πράγµατα περιπλέκονταν; Ανάθεµα αυτούς τους τρελούς!
µούγκρισε από µέσα του, καταρασόµενος τους ακόλουθους του
Κακοδαίµονος.
Έφτασαν στο κάρο µπροστά από το σιδεράδικο, και άρχισε να δένει
το µουλάρι επάνω του.
Ο σιδεράς τούς είδε και βγήκε, µε το σφυρί του στο χέρι. Ήταν ένας
ψηλός, λιγνός άντρας, µε νευρώδεις µύες και µαύρο µούσι. «Τι
κάνετε κει, ρε σεις;» φώναξε. «∆ικό σας νοµίζετ’ ότ’ είν’ το κάρο;
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Τσακιστείτε απο δώ να χάµω!» Έκανε µια απότοµη κίνηση µε το
σφυρί του, δείχνοντας προς µια τυχαία κατεύθυνση.
Στη Σιλιµάνθρα δεν άρεσε καθόλου ο τόνος του ηλίθιου ανθρώπου,
αλλά προσπάθησε ν’απαντήσει όσο πιο ευγενικά µπορούσε:
«Λυπάµαι, φίλε µου· πρέπει να πάρουµε το κάρο σου. ∆ουλειά του
Βασιληά.»
«Ποιου διαολεµένου Βασιληά;» γκάριξε ο σιδεράς. «Τι θέλ’ ο
Βασιλ’άς µε το δικό µου κάρο; Τσακιστείτε απο δώ, λέω! ΤΩΡΑ!»
Είχε βγει κόσµος από τα σπίτια τριγύρω και τους παρακολουθούσε.
Ο Κόνταβαρ τελείωσε µε το δέσιµο του µουλαριού.
«Ο Βασιληάς θα σε ανταµείψει για την ευγενική σου προσφορά,»
είπε η Σιλιµάνθρα στο σιδερά.
«Φύγετ’ απ’το κάρο µου, Πνευµατοχτυπηµένοι κλέφτες!» φώναξε
εκείνος. «Όλ’ οι λωποδύτες τα ίδια λέν’!» Κι επιχείρησε να χτυπήσει
τη φόνισσα της Μαύρης Αυγής µε το σιδερένιο σφυρί του.
Ήταν πανεύκολο για τη Σιλιµάνθρα ν’αποφύγει την άκοµψη
επίθεση και να κλοτσήσει τον άνθρωπο στην κοιλιά, κάνοντάς τον
να διπλωθεί, ρίχνοντας το όπλο του στο έδαφος. Ούτε που πόνεσε το
τραύµα στην πλάτη της από την κίνησή της: τόσο απλή ήταν
γι’αυτήν.
Ο Κόνταβαρ είχε ήδη ανεβεί στη θέση του οδηγού. «Έλα,» της είπε,
επιτακτικά, καθώς έβλεπε τους χωρικούς να εξοργίζονται από γύρω
και να φωνάζουν.
Η Σιλιµάνθρα πήδησε επάνω στο κάρο (µια κίνηση που έκανε το
τραύµα της να της ρίξει µια δυνατή σουβλιά) και ξεκίνησαν, µε τον
Κόνταβαρ να κοπανά το µουλάρι µε τα γκέµια.
Κουνήσου, µπασταρδεµένο ζώο! Κουνήσου! µούγκριζε από µέσα
του ο Μαγκραθµέλιος.
Βγήκαν από το χωριό, ενώ θυµωµένες κραυγές τούς
ακολουθούσαν· αλλά, ευτυχώς, κανένας από τους χωρικούς δεν τους
πήρε στο κατόπι. Ο Κόνταβαρ ανησυχούσε µη συγκεντρωνόταν
κανένα πλήθος, για να τους λιθοβολήσει. Ήταν τυχεροί που είχαν
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γλιτώσει απ’αυτό τον κίνδυνο. Ακόµα και ο φόβος των ανθρώπων
για τους Μαγκραθµέλιους µπορεί να µην είχε συγκρατήσει τους
εξοργισµένους χωριάτες.
*
«Πρέπει να µας έχουν χάσει, έτσι;» είπε ο Κόνταβαρ.
Η Σιλιµάνθρα που καθόταν πίσω απ’αυτόν, µέσα στο κάρο, έριξε
µια µατιά στ’ανατολικά: Κανείς δε φαινόταν εκεί. Έριξε και µια
µατιά προς τα δυτικά: Ούτε κι εκεί φαινόταν κανείς. Όµως, έτσι
όπως κυλούσε το όχηµά τους επάνω στη λιθόστρωτη δηµοσιά –ο
Κόνταβαρ έκανε το µουλάρι να πηγαίνει όσο το δυνατόν ταχύτερα–,
δεν µπορούσε να είναι σίγουρη πως τα µάτια της τα είχαν
παρατηρήσει όλα.
«Ίσως,» του αποκρίθηκε. «Ίσως και όχι. ∆εν ξέρω.»
«Αν εσύ δεν ξέρεις, Σιλιµάνθρα, αυτό είναι κακό σηµάδι,» είπε
εκείνος. «Πολύ κακό σηµάδι…»
«Μην πανικοβάλλεσαι· εκτός κι αν έχουν άλογα, δε θα µπορούν να
µας φτάσουν. Κι αν κάποιοι τα καταφέρουν να έρθουν κοντά, θα
τους σκοτώσω.» Έπιασε το µανίκι του ξιφιδίου µέσα στα ρούχα της.
Σαν απάντηση, καλπασµός ακούστηκε από την Ανατολή.
«Ω, όχι…» µουρµούρισε ο Κόνταβαρ. «Ω, όχι…» Κοπάνησε το
µουλάρι µε τα χαλινάρια, ξανά και ξανά. «Τρέχα, ανθρωπόµορφο!
Τρέχα!»
Η Σιλιµάνθρα τράβηξε το ξιφίδιο και το έσφιξε µέσα στη δεξιά της
γροθιά, καθώς έβλεπε ιππείς να καλπάζουν ανάµεσα στα δέντρα.
Ορισµένοι απ’αυτούς βαστούσαν τεχνολογικές λάµπες, που διέλυαν
τη νύχτα σαν ηλιακό φως. Πόσοι είναι; ∆ώδεκα; Κάπου εκεί… Και
θα µας φτάσουν –δε µπορεί το µουλάρι να παραβγεί σε αγώνα δρόµου
µαζί τους.
Η φόνισσα της Μαύρης Αυγής είδε δύο καβαλάρηδες να έρχονται,
υψώνοντας οπλισµένες βαλλίστρες και τραβώντας τη σκανδάλη.
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Έπεσε µπρούµυτα, για ν’αποφύγει τα βέλη, τα οποία καρφώθηκαν
επάνω στα ξύλα του κάρου.
«Σκύψε!» φώναξε στον Κόνταβαρ. «Σκύψε όσο πιο πολύ µπορείς!»
Άλλος ένας ιππέας ζύγωσε κι ελευθέρωσε το βέλος από τη
βαλλίστρα του, για να µπηχτεί κι αυτό στα ξύλα του οχήµατος, το
οποίο, τώρα, έτριζε από την ταχύτητα. Ευτυχώς, όµως, οι βαλλίστρες
των εχθρών τους δεν ήταν εξάκεντρες. Ρίχνουν ένα βέλος, σκέφτηκε
η Σιλιµάνθρα. Άρα, τώρα, θα πρέπει να έρθουν κοντά, οι
ψευδοδαίµονες! Ανασηκώθηκε επάνω στην άµαξα, και είδε τον ένα
από αυτούς να ζυγώνει από τα δεξιά και τον άλλο από τ’αριστερά.
Ο δεξής ξεθηκάρωσε ένα µεγάλο ξίφος –µε ηλεκτρίτη επάνω!
Πανάθεµά τον! ∆εν µπορώ να τον αποκρούσω. Αλλά δε θα τόκανα
αυτό, ούτως ή άλλως… Εκτόξευσε το ξιφίδιό της καταπάνω στον
καβαλάρη. Τον βρήκε στο πρόσωπο, κι εκείνος σωριάστηκε, µε µια
κραυγή.
Ο άλλος σπάθισε εναντίον της, επιχειρώντας να της πάρει το
κεφάλι. Λόγω της απόστασης και της ταχύτητας, αστόχησε,
κάνοντας απλά τα µαλλιά της να κουνηθούν.
Η Σιλιµάνθρα στράφηκε στο µέρος του, γρυλίζοντας πίσω από
σφιγµένα δόντια. ∆εν είχε άλλο ξιφίδιο επάνω της. Κι άκουγε
περισσότερους καβαλάρηδες να ζυγώνουν.
Μέσα στο κάρο, όµως, πρόσεξε ότι βρίσκονταν ορισµένα άχρηστα
σιδερικά. Έπιασε ένα µακρύ, στραβό σίδερο και περίµενε την κίνηση
του αντιπάλου της. Αυτός δεν είχε ηλεκτρίτη περασµένο στο σπαθί
του, παρατήρησε. Καλύτερα, αλλιώς τα πράγµατα θα ήταν ακόµα
δυσκολότερα γι’αυτήν.
Αναπάντεχα, ακούστηκε καλπασµός από τα βόρεια, και µια φωνή:
«Σταµατήστε! Εν ονόµατι του Βασιληά Πόνκιµ, σταµατήστε!»
Ο Κόνταβαρ τράβηξε τα γκέµια του µουλαριού του µπροστά στους
καβαλάρης που ξεπρόβαλαν σαν εξώκοσµοι σωτήρες µεσ’απ’τη
νύχτα. Η Σιλιµάνθρα είδε τους διώκτες τους να κόβουν ταχύτητα,
αφήνοντάς τους να φύγουν. Ξεφύσησε ανακουφισµένη.
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Ύστερα, στράφηκε κι αυτή στους καβαλάρης που είχαν έρθει από
τα βόρεια (από τη µεριά της Μάρβαθ, δηλαδή!). Αναγνώρισε τον
άνθρωπο που προπορευόταν ανάµεσά τους, παρότι φορούσε µαύρη
κουκούλα και κάπα.
«Αρχικατάσκοπε Τράνθλας!» είπε.
«Καλησπέρα,» αποκρίθηκε εκείνος. «Ο Εκλεκτός πίστεψε ότι ίσως
να χρειαζόσασταν τη βοήθειά µου.»
«Ο… ο Εκλεκτός;» έκανε, έκπληκτος, ο Κόνταβαρ. «Μα, πώς…;»
«Έχει τρόπους να ξέρει πολλά ο Βασιληάς του Σαραόλν,» είπε ο
Τράνθλας. Ύστερα, το βλέµµα του εστιάστηκε στη Σιλιµάνθρα, σαν
να προσπαθούσε να τη θυµηθεί. «Πώς ήξερες ποιος είµαι,
δαιµόνισσα;» ρώτησε.
«Σας είχα δει µία φορά, παλιότερα, Αρχικατάσκοπε. Κι επίσης, έχω
ακούσει πολλά για σας,» εξήγησε η Σιλιµάνθρα. «Υπάρχουν αρκετοί
δαίµονες που σας είναι πολύ πιστοί, στη Μάρβαθ… Εκλεκτέ του
Εκλεκτού.»
Ο Τράνθλας µειδίασε αχνά, ακούγοντας αυτό τον τίτλο που του
είχαν δώσει οι Μαγκραθµέλιοι. Είπε: «Ελάτε µαζί µας. Ο Βασιληάς
θέλει να είναι σίγουρος για την ασφάλειά σας στον υπόλοιπο
δρόµο.»
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Κεφάλαιο ∆έκατο-Όγδοο
Ο καλός κατάσκοπος οφείλει να είναι γρήγορος στας κινήσεις του, και να
κινείται ακόµη και όταν τούτο δεν κρίνεται αναγκαίο· τοιουτοτρόπως, οι
εχθροί χάνουν ευκόλως την θέση του. Ο βραδύπορος κατάσκοπος δεν
αργεί να αιχµαλωτισθεί ή να εξολοθρευθεί από τας δυνάµεις που του
εναντιώνονται.
—Νοφαρίου Ιδανικού Κατασκόπου Εγχειρίδιο

H

κατάσκοπος τράβηξε τα γκέµια του αλόγου της µπροστά σε
έναν χορταριασµένο λοφίσκο. Το ζώο σταµάτησε, και εκείνη
ξεπέζεψε.
«Τι τρέχει;» τη ρώτησε η Λασιρία, ακόµα έφιππη. Ήταν απόγευµα,
και οι σκιές είχαν πληθύνει γύρω τους, σχηµατίζοντας µεγάλες
διχάλες, καθώς οι ήλιοι χάνονταν στα άκρα του ορίζοντα. Μια στάση
της Ανθάνα –ή της Πράσινης Γουστέρας, αν, τελικά, αυτή ήταν
πραγµατικά– δε µπορούσε παρά να είναι ανησυχητική, γιατί ίσως η
µυστηριώδης κατάσκοπος να είχε παρατηρήσει κάτι που ένα άλλο,
λιγότερο έµπειρο µάτι δε θα παρατηρούσε.
«Κατέβα.»
Η Λασιρία υπάκουσε. «Τι τρέχει;» επέµεινε.
«Τίποτα,» αποκρίθηκε η κατάσκοπος. «Απλά, σκέφτηκα να
επισκεφτούµε µια Φωλιά µου, προτού πάµε στο γειτονικό Βασίλειο.»
Πήρε το άλογό της από τα γκέµια και βάδισε προς την απότοµη
πλαγιά του χορταριασµένου λοφίσκου.
Η Λασιρία, γεµάτη περιέργεια σχετικά µε το τι ήταν η Φωλιά, την
ακολούθησε, και την είδε να δένει τα χαλινάρια του ζώου της σε ένα
κούτσουρο εκεί κοντά, το οποίο έµοιαζε να είχε φυτρώσει ακριβώς
γι’αυτή τη δουλειά. Τη µιµήθηκε, δίχως να µιλήσει. Σίγουρα, η
Πράσινη Γουστέρα δε θα αργούσε να της εξηγήσει τι εννοούσε. Αν
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ήθελε να της εξηγήσει, δηλαδή. Γιατί, αν δεν ήθελε, η Λασιρία ήξερε
πως, ούτως ή άλλως, τίποτα δεν πρόκειται να την έκανε να µιλήσει.
Η Ανθάνα άπλωσε τα χέρια της και παραµέρισε τη βλάστηση του
κρηµνού, για να µπει σε κάποιο σκοτεινό άνοιγµα. Η συντρόφισσά
της έµεινε, για λίγο, έκπληκτη, µέχρι που εκείνη της είπε από µέσα:
«∆ε θάρθεις;»
Η Λασιρία την ακολούθησε, παραµερίζοντας κι αυτή τη βλάστηση,
σαν παραπέτασµα, και περνώντας. Βρέθηκε σε έναν χώρο
φωτιζόµενο µόνο από τις λιγοστές ακτίνες των ήλιων που
µπορούσαν να περάσουν ανάµεσα από τα φύλλα. Το περιβάλλον
έµοιαζε µε εκείνο σπηλιάς, ενώ εµπρός της υπήρχε κάτι που πρέπει
να ήταν ξύλο, αν και η έλλειψη φωτός τη δυσκόλευε να δει καθαρά.
Η Ανθάνα έβγαλε ένα κλειδί µέσα απ’τα ρούχα της και ξεκλείδωσε
µία κλειδαριά, ύστερα έσπρωξε το ξύλο προς τα µέσα και µπήκε σε
ένα µέρος όπου βασίλευε το απόλυτο σκοτάδι, µέχρι που η
κατάσκοπος άναψε µια λάµπα η οποία βρισκόταν στο πέτρινο
πάτωµα.
Η Λασιρία, κοιτώντας µέσα, είδε έναν χώρο γεµάτο µε κρεµάστρες
και µπαούλα. Στις κρεµάστρες κρέµονταν ρούχα διαφόρων ειδών,
χειµερινά και καλοκαιρινά: φορέµατα, παντελόνια, πουκάµισα,
τουνίκες, µανδύες, κάπες, και άλλα· ενώ ακριβώς κάτω από αυτά
βρίσκονταν, επίσης διαφόρων ειδών, υποδήµατα: απλά δερµάτινα
παπούτσια, µπότες ψηλές και κοντές, παντόφλες (!) γούνινες και µη,
σανδάλια µε τακούνια και χωρίς, γόβες: η Πράσινη Γουστέρα
έµοιαζε να έχει στην κατοχή της όλα τα ρούχα στο Άργκανθικ!
«Έλα µέσα, και κλείσε και την πόρτα,» είπε η Ανθάνα στη Λασιρία.
Εκείνη υπάκουσε, αµίλητη. Ύστερα, ρώτησε: «Τι είναι εδώ; Γιατί
ήρθαµε;»
«Εδώ,» αποκρίθηκε η Πράσινη Γουστέρα, «είναι µία από τις
Φωλιές µου, και ήρθαµε για να εφοδιαστούµε για το ταξίδι µας. Μη
νοµίζεις ότι φέρνω σε τούτο το µέρος όλους τους ανθρώπους…»
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Τι σηµαίνει αυτό; σκέφτηκε η Λασιρία. Ότι µε εµπιστεύεσαι
περισσότερο από άλλους; Παράξενο, από τη στιγµή που δε θέλεις να
µου αποκαλύψεις ούτε το πραγµατικό όνοµα του εργοδότη µας…
«Ας εφοδιαστούµε, λοιπόν,» είπε. «∆εν πιστεύω να τα πάρουµε
όλα…» Έριξε µια µατιά τριγύρω, στα ρούχα του χαµηλοτάβανου
χώρου.
«Φυσικά και όχι. Θα πάρουµε ορισµένα, ώστε να είµαστε έτοιµες
για τις περισσότερες καταστάσεις.» Η Ανθάνα άνοιξε ένα µπαούλο
και έβγαλε από µέσα ένα σάκο, τον οποίο πέταξε στα χέρια της
Λασιρία. «Άρχισε να βάζεις µέσα ό,τι ρούχα νοµίζεις ότι θα σου
χρειαστούν.»
«Ό,τι θέλω;» απόρησε εκείνη.
«Ναι, αλλά όχι περισσότερα απ’όσα χωρά ο σάκος. Προσπαθώ να
ταξιδεύω όσο πιο ελαφριά µπορώ.»
Η Λασιρία ανασήκωσε τους ώµους. «Εντάξει.»
«Και µην ξεχάσεις να αφήσεις χώρο για επιπλέον πράγµατα…»
«Όπως;»
«Σύνεργα της δουλειάς.» Η Ανθάνα άνοιξε ένα άλλο µπαούλο.
Η Λασιρία πλησίασε, και µέσα του είδε διάφορα εργαλεία χρήσιµα
σε κατασκόπους: στιλέτα που µπορούσε κανείς εύκολα να κρύψει
στα µανίκια, στις µπότες, ή στο µπούστο· γάντια, µακριά και κοντά,
τα οποία όταν ψηλάφισε ανακάλυψε ότι διέθεταν σίδερα στο επάνω
µέρος των δαχτύλων, ώστε να κάνουν τα γρονθοκοπήµατα πιο
αποτελεσµατικά· δαχτυλίδια που η Πράσινη Γουστέρα τής έδειξε ότι
άνοιγαν και πετούσαν µια βελόνα, την οποία µπορούσε κανείς να
αλείψει µε φαρµάκι· µικρά φιαλίδια µε κάθε είδους δηλητήριο:
ακαριαίου θανάτου, αργού θανάτου (µε παραισθήσεις ή µη),
παραισθήσεων, ύπνου, παράλυσης, και ερωτικής επιθυµίας· νήµατα
στραγγαλισµού, τα οποία κρύβονταν εύκολα σχεδόν οπουδήποτε,
µέσα ή επάνω στο ρουχισµό κάποιου, καθότι ήταν λεπτά αλλά
αξιοσηµείωτα ανθεκτικά· σκοινιά για σκαρφάλωµα, γερά όµως όχι
βαριά, µε γάντζους δεµένους και στις δύο άκριες· δερµάτινες
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µάσκες, που κάλυπταν είτε ολόκληρο το πρόσωπο, έχοντας
ανοίγµατα µονάχα για τα µάτια και το στόµα, είτε το πάνω µέρος
αυτού (φυσικά, µε ανοίγµατα για τα µάτια, πάλι)· και τέλος,
περούκες διαφόρων χρωµάτων και κοµµώσεων.
Η Λασιρία πήρε όσα από αυτά τα εξαρτήµατα θεωρούσε πως θα
της χρειάζονταν στο ταξίδι της στο Σαραόλν και, ύστερα, άρχισε να
γεµίζει το σάκο µε ρούχα και υποδήµατα. Η Πράσινη Γουστέρα
έκανε ακριβώς το ίδιο, γεµίζοντας έναν άλλο δερµάτινο σάκο.
Όταν ήταν έτοιµες, έσβησαν τη λάµπα και βγήκαν από τη Φωλιά.
Έλυσαν τα άλογά τους και τα καβάλησαν, ξεκινώντας να καλπάζουν,
ενώ η Λασιρία είχε αρχίσει να αισθάνεται πιο κοντά στη
συντρόφισσά της. Τουλάχιστον, δεν την είχε προδώσει, µέχρι
στιγµής, και της είχε δείξει κι ένα από τα κρυφά, προσωπικά της
µέρη· αυτό πρέπει, σίγουρα, να σήµαινε κάτι…
«Αύριο το πρωί, θα φτάσουµε στα σύνορα του Σαραόλν,» είπε η
Πράσινη Γουστέρα, µε βεβαιότητα στη φωνή της. «Στο ∆ουκάτο που
αποκαλούν Κάντνοµ.»
«Πώς θα περάσουµε;»
«∆εν είναι όλα τα σηµεία καλά φρουρούµενα,» εξήγησε η Ανθάνα.
«Και δύο απλές ταξιδιώτισσες µπορούν, τις περισσότερες φορές, να
περάσουν απαρατήρητες.»
«Το λες σαν νάχεις ξαναπάει εκεί,» είπε η Λασιρία, όµως η
συντρόφισσά της δεν απάντησε. Άλλο ένα από τα µυστικά της; Το
θεωρούσε τούτο πιο αναγκαίο να το κρύψει απ’ό,τι τη Φωλιά της;
Ποτέ δε θα την καταλάβω!
Το βράδυ σταµάτησαν µέσα σε κάτι δέντρα, για να ξεκουραστούν.
Τις βάρδιες τις µοίρασαν, και η Λασιρία είχε την πρώτη. Καθώς
καθόταν οκλαδόν, δίπλα από τη φωτιά τους, τυλιγµένη στην κάπα
της, για να µην τη διαπερνά το ψυχρό αεράκι που φυσούσε,
κάνοντας τις φυλλωσιές να θροΐζουν, ατένιζε την Ανθάνα να
κοιµάται, και δε µπόρεσε παρά να αναρωτηθεί: Όντως κοιµάται; Ή
παριστάνει την κοιµισµένη; Από τότε που έφυγαν από τη Μαφ-νορχ
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και άρχισαν να ταξιδεύουν, πάντοτε είχε την εντύπωση πως η
γυναίκα που υποστήριζε ότι ήταν η Πράσινη Γουστέρα δεν κοιµόταν
πραγµατικά, παρά βρισκόταν σε εγρήγορση, έτοιµη να πεταχτεί
επάνω µε τον παραµικρό «µη-κανονικό» ήχο που θα έπιαναν τα
εκπαιδευµένα αφτιά της. Η Λασιρία είχε µπει, πολλές φορές, στον
πειρασµό να δοκιµάσει την ετοιµότητα της συντρόφισσάς της, όµως
ποτέ δεν το είχε πράξει· και ούτε απόψε σκόπευε.
Ξύπνησε την Ανθάνα, όταν ήταν η ώρα για να αλλάξουν βάρδια,
και εκείνη σηκώθηκε εύκολα, λες και ο ύπνος δεν είχε θολώσει
καθόλου τις αισθήσεις ή το νου της. Κάθισε πλάι στη φωτιά, ενώ η
Λασιρία έπεσε να κοιµηθεί, τυλίγοντας την κάπα σφικτά γύρω της.
Το πρωί, η Πράσινη Γουστέρα την ταρακούνησε ελαφριά από τον
ώµο. Τα µάτια της άνοιξαν και ανασηκώθηκε, κρύβοντας ένα
χασµουρητό πίσω απ’το χέρι της. Ήταν ακόµα σκοτεινά,
παρατήρησε· ο Λούντρινχ ίσα που είχε αρχίσει να βγαίνει από την
ανατολή, ενώ η ∆ύση ήταν τυλιγµένη στις σκιές, µε την απουσία του
Βάνσπαρχ.
«Πάµε,» είπε η Ανθάνα. «Όσο πιο νωρίς φτάσουµε στα σύνορα,
τόσο το καλύτερο.» Είχε ήδη λύσει το άλογό της και, µε µια σβέλτη
κίνηση, ανέβηκε στη ράχη του.
Η Λασιρία σηκώθηκε όρθια και έλυσε το δικό της άλογο από το
δέντρο όπου το είχε δέσει. Παρατήρησε πως η συντρόφισσά της είχε
σβήσει τη χτεσινοβραδινή τους φωτιά και είχε εξαφανίσει κάθε
σηµάδι της. Ανέβηκε στη σέλα του ίππου και ακολούθησε την
Ανθάνα, καθώς εκείνη άρχισε να καλπάζει δυτικά.
«Ποιος άρχει σ’αυτό το ∆ουκάτο;» ρώτησε η Λασιρία, ενώ ίππευαν
µέσα σε µια δεντρόφυτη περιοχή.
«Παλιά, ∆ούκισσα ήταν µια γυναίκα ονόµατι Τουάθα· τώρα, δεν
ξέρω. Πάντως, είµαι σίγουρη πως ο Βασιληάς Πόνκιµ θα έχει
αλλάξει τον άρχοντα σ’ετούτα τα µέρη. Σύντοµα, θα µάθουµε.»
Έστριψε το άλογό της ελαφρώς προς τα νότια, ακολουθώντας ένα
µονοπάτι.
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«∆ε θα έχει φύλακες απο δώ;» ρώτησε η Λασιρία.
«Υπάρχει ένα ξύλινο φυλάκιο κάνα-δυο χιλιόµετρα απόσταση,»
εξήγησε η Ανθάνα. «Όµως δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα µας
προσέξουν, ανάµεσα στα δέντρα. Οι Σαραολνιανοί δε φρουρούσαν
τα ανατολικά τους σύνορα τόσο καλά όσο τα δυτικά, λόγω της
συνθήκης ειρήνης που είχαν συνάψει πρόσφατα. Ωστόσο, τώρα, µε
την άνοδο του Βασιληά Πόνκιµ στο θρόνο και µε την
Αντιδαιµονιακή Συµµαχία, πιθανώς τούτο να έχει αλλάξει. Άλλωστε,
οι καινούργιοι Σαραολνιανοί δεν είναι και τόσο… καθαρόαιµοι,
απ’ό,τι καταλαβαίνω. Εποµένως, καλύτερα να είµαστε
προσεκτικές.» Τα µάτια της Πράσινης Γουστέρας ερευνούσαν τις
φυλλωσιές γύρω τους, ακόµα και καθώς εκείνη µιλούσε.
Τα λόγια της γέµισαν το νου της Λασιρία µε ανησυχίες, και άρχισε
να µετανιώνει που δεν είχε επιχειρήσει να ξεγλιστρήσει από τη
συντρόφισσά της, προτού εκείνη τη φέρει στο Σαραόλν. ∆εν ήξερε
αν θα κατόρθωνε κάτι τέτοιο ή αν θα παρέµενε ζωντανή για πολύ,
αφότου το επιχειρούσε· πάντως, και σε τούτο το Βασίλειο που
ερχόταν σαν ν’αυτοκτονούσε δεν ήταν; Ίσως και όχι. Ας
προσπαθήσω να είµαι πιο αισιόδοξη. Ας προσπαθήσω!
Όµως, ύστερα από λίγο: Καλπασµός είν’αυτός;
Η Λασιρία στράφηκε στα βόρεια, µε τα µαύρα της µάτια στενεµένα
και τ’αφτιά της τεντωµένα. Καλπασµός είναι, ναι!
Είδε πως και η Ανθάνα είχε αντιδράσει παρόµοια: κι εκείνη βόρεια
κοιτούσε και τα γαλανά µάτια της στενεµένα ήταν. «Έρχονται,»
σφύριξε. «Ακολούθησέ µε!» Σπιρούνισε το άλογό της και άρχισε να
τρέχει σαν τον άνεµο.
Η Λασιρία την πήρε στο κατόπι, βαστώντας τα γκέµια του ίππου
της δυνατά µέσα στις γαντοφορεµένες της γροθιές. Πώς τις είχαν δει
τόσο εύκολα; Η συντρόφισσά της είχε πει ότι η βλάστηση τις
κάλυπτε. Είχε κάνει λάθος; Η Λασιρία δεν πίστευε πως η Πράσινη
Γουστέρα έκανε συχνά λάθος, αλλιώς δεν θα ήταν η Πράσινη
Γουστέρα! Λες, τελικά, να µου είπε ψέµατα, σχετικά µε την ταυτότητά
297

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

της; Όµως, όχι! δεν έπρεπε να σκέφτεται έτσι. Όποια κι αν ήταν η
Ανθάνα –δυστυχώς ή ευτυχώς– σ’αυτήν και µόνο είχε να βασιστεί,
τώρα.
Και τ’άλογά τους έτρεχαν µέσα στη βλάστηση, ενώ πίσω τους
αντηχούσε ο καλπασµός άλλων αλόγων –των αλόγων των διωκτών
τους.
Πόσοι είναι; αναρωτήθηκε η Λασιρία. Τέσσερις; Έξι; Κάµποσοι,
πάντως! Και… ήταν άνθρωποι; Ή, µήπως, δαιµονάνθρωποι; Έτρεµε
στη σκέψη ότι µπορεί ν’απαντούσε, για πρώτη φορά, αυτά
τ’αλλόκοτα πλάσµατα.
Η Ανθάνα έστριψε, απότοµα, προς τα νότια. Η Λασιρία λίγο έλειψε
να τη χάσει από τα µάτια της· όµως κατάφερε κι εκείνη να στρίψει
εγκαίρως, για να δει τη συντρόφισσά της να κατεβαίνει, µ’ένα
γρήγορο άλµα, απ’το άλογό της (!). Και έκανε νόηµα και σ’αυτήν να
κατεβεί, ενώ συγχρόνως άρπαζε τους σάκους της, χτυπούσε το ζώο
στα καπούλια, για να φύγει, και έµπαινε µέσα στη βλάστηση, δυτικά.
Η Λασιρία δεν είχε άλλη επιλογή: µιµήθηκε την Πράσινη
Γουστέρα, καταλαβαίνοντας το σχέδιό της: Ήθελε να µπερδέψει
τους διώκτες τους, µη βλέποντας άλλο σίγουρο τρόπο για να τους
ξεφύγει. Ωστόσο, έτσι έχαναν τα άλογά τους.
Η Ανθάνα είχε ήδη αρχίσει να τρέχει, και η Λασιρία την
ακολούθησε, σηκώνοντας το φόρεµά της. ∆εν ήξερε, τουλάχιστον,
να της πει να φορέσει κάποιο παντελόνι, αφού είχε τέτοια στο µυαλό
της; Αυτά τα ρούχα δεν ήταν για τρέξιµο µες στο δάσος. Κι
επιπλέον, µπορεί να σκίζονταν, αφήνοντας έτσι πίσω τους κοµµάτια,
για τους διώκτες τους ν’ακολουθήσουν. Έπρεπε να είναι όσο πιο
προσεκτική µπορούσε.
Η ταχύτητα της συντρόφισσάς της την έκανε να απορεί· εκείνη δεν
είχε συνηθίσει να τρέχει τόσο γρήγορα, και µάλιστα, µέσα στη
βλάστηση. Οι δουλειές της ήταν στις πόλεις και ποτέ τόσο
επικίνδυνες. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά και η αναπνοή της
έβγαινε µε δυσκολία απ’τα πνευµόνια της, καθώς νόµιζε ότι ο ίδιος ο
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αέρας ήθελε να την πνίξει. Μέχρι και τα στήθη της την ενοχλούσαν,
µ’αυτό το καταραµένο τρεχαλητό, και ευχήθηκε να είχε φορέσει
έναν (πολύ) πιο σφικτό στηθόδεσµο.
Πότε θα σταµατούσαν, για να ξεκουραστούν; Η Λασιρία δεν
άκουγε, πλέον, τους καβαλάρηδες πίσω τους. Αναλογίστηκε να το
φωνάξει αυτό στην Ανθάνα, όµως δεν ήταν καθόλου σίγουρη ότι
µπορούσε να βγάλει φωνή από µέσα της, έτσι το άφησε. Ελπίζω
µονάχα να ξέρει πού µας πηγαίνει! Έτρεµε στη σκέψη πως ίσως να
τους έριχνε στα χέρια των εχθρών τους, από λάθος.
Το τραύµα στο κεφάλι της την πονούσε, ξανά. Νόµιζε ότι κάτι
χτυπούσε εκεί, κάνοντας ένα δαιµονισµένο τακ-τουκ πίσω
απ’τ’αφτιά της. Φοβήθηκε µήπως η πληγή άρχιζε, πάλι, να
αιµορραγεί· όµως, ψηλαφώντας την µε το δεξί της χέρι, διαπίστωσε
πως κάτι τέτοιο, ευτυχώς, δεν είχε συµβεί.
Όταν η Πράσινη Γουστέρα σταµάτησε, η Λασιρία ήταν στα
πρόθυρα της λιποθυµίας. Ήθελε να ρωτήσει πού βρίσκονταν, µα
µονάχα ένα αδύναµο κρώξιµο κατάφερε να βγάλει απ’το λαιµό της.
Η Ανθάνα έβαλε το δάχτυλο στα χείλη της, κάνοντας ένα
αργόσυρτο, λαχανιασµένο Σσσσς, προτού στραφεί απ’την άλλη, για
να παραµερίσει τις φυλλωσιές και να κοιτάξει. Η Λασιρία,
βλέποντας πάνω απ’τον ώµο της, είδε έναν ποταµό, όχι ιδιαίτερα
µεγάλο, µα αρκετά ορµητικό.
Η Πράσινη Γουστέρα έστρεψε το βλέµµα προς τα βόρεια, σαν να
προσπαθούσε να διακρίνει κάτι εκεί. Η Λασιρία πήγε πλάι της, για
να ατενίσει κι εκείνη, αρκετά µακριά τους, µια πέτρινη γέφυρα, όπου
κάποιοι στρατιώτες φαίνονταν να είναι συγκεντρωµένοι. Πέντε…
έξι… οκτώ· και ένα µικρό φυλάκιο βρισκόταν εκεί κοντά, το οποίο
πιθανώς να έκρυβε κι άλλους.
«Ξέρεις να κολυµπάς;» ρώτησε η Ανθάνα, ξέπνοα.
«Κ-κ-κάπως…» έκανε η Λασιρία, βρίσκοντας τη λαλιά της.
Πνεύµατα! Σκοπεύει να κολυµπήσουµε αυτό τον ποταµό!
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«Τότε, γδύσου και βάλε τα ρούχα σου στο σάκο που σου έδωσα –
είναι αδιάβροχος, ποτισµένος µε λίπος· για τον δικό σου δεν ξέρω.»
Καθώς µιλούσε, η Ανθάνα είχε ήδη γονατίσει και αρχίσει να λύνει
τις µπότες της.
«Γιατί… γιατί να µην περ’µένουµε;» ρώτησε η Λασιρία. «∆εν είναι
πίσω µας.»
Η Ανθάνα σηκώθηκε όρθια, κλοτσώντας τις µπότες της από τα
πόδια. «∆εν είναι εκεί το θέµα,» απάντησε. «Νοµίζω ότι… ότι δε µας
βρήκαν µε κανονική µατιά.» Έλυσε την κάπα της. «Γδύσου!»
Η Λασιρία τη µιµήθηκε, αφήνοντας κάτω τους σάκους κι
αρχίζοντας να βγάζει τις µπότες της. «∆ε σε καταλαβαίνω,» της είπε.
«Και πώς µας βρήκαν;»
«∆εν ξέρω,» απάντησε η Ανθάνα, συνεχίζοντας να γδύνεται. «Με
µαγικό τρόπο, ίσως.»
«…Μαγικό τρόπο;» έκανε η Λασιρία, βγάζοντας τις µάλλινες
κάλτσες της και βάζοντάς τες µέσα στο σάκο. «Τι µαγικό τρόπο;»
«Λέγεται ότι οι δαιµονάνθρωποι έχουν ισχυρούς µάγους ανάµεσά
τους. Επίσης, µάγος είναι και ο Βασιληάς Πόνκιµ. Μπορεί, µάλιστα,
να έχουν κάπως συνδυάσει τις µαγείες τους, για να επιτύχουν
πράγµατα αφάνταστα.»
Καθώς έβγαζε το φόρεµά της, ρίχνοντάς το επάνω στο σάκο, ένα
ρίγος διαπέρασε τη Λασιρία, παρότι όλα έµοιαζαν καυτά γύρω της,
τώρα, ύστερα από το τρέξιµο και την υπερένταση.
«Ίσως να υπερβάλεις, Ανθάνα,» είπε.
«Ίσως,» αποκρίθηκε εκείνη, βάζοντας τα ρούχα της µέσα στο σάκο·
τώρα, ήταν ντυµένη µόνο µε τα εσώρουχά της: έναν σφικτό, µαύρο
στηθόδεσµο, που δενόταν πίσω από το λαιµό και γύρω απ’την πλάτη
της, και µια στενή περισκελίδα. «Όµως δε θέλω να το
ριψοκινδυνέψω. Θέλεις εσύ;» Έδεσε τους δυο της σάκους µαζί και
τους φορτώθηκε στον δεξή ώµο, περνώντας µέσα απ’τη βλάστηση,
για να βρεθεί στην όχθη του ποταµού.
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«Περίµενε! Περίµενε!» της φώναξε η Λασιρία, που είχε µπλεχτεί
µέσα στο µεσοφόρι της· αυτοί οι τρισκατάρατοι κόµποι έµοιαζαν µε
δαίµονες που ήθελαν να την εµποδίσουν! Μ’ένα δυνατό τράβηγµα,
έσκισε το πάνινο κορδόνι στην πλάτη της το οποίο τη δυσκόλευε και
έβγαλε το µεσοφόρι, χώνοντας αυτό και το φόρεµα στο σάκο.
Έριξε µια µατιά στην Πράσινη Γουστέρα, για να τη δει να
βρίσκεται στα τέσσερα, µισοκαλυµµένη ανάµεσα στα χόρτα, ώστε
να µην τύχει και την εντοπίσουν οι φύλακες στη γέφυρα –οι οποίοι
ήταν πολύ µακριά, αλλά η επιφύλαξη ποτέ δε βλάπτει… Ευτυχώς, δε
βούτηξε χωρίς εµένα! Η Λασιρία φοβόταν να πέσει τελείως µόνη στο
ποτάµι· ίσως κάτι στραβό να γινόταν και να–
«Τι κάθεσαι και µε κοιτάς; Βιάσου!» της σφύριξε η Ανθάνα.
Η Λασιρία, γρήγορα, έβγαλε τα µακριά της γάντια, τα έβαλε µέσα
στο σάκο που της είχε δώσει η συντρόφισσά της (και που ήταν
αδιάβροχος, σύµφωνα µε τα λεγόµενα της ίδιας), και έδεσε τους δύο
σάκους µαζί, παίρνοντάς τους στον δεξή ώµο.
«Ξέρεις να κολυµπάς…» της είπε η Ανθάνα. Προφανώς, ήθελε να
βεβαιωθεί γι’αυτό.
Η Λασιρία έριξε µια µατιά στον ποταµό. Το νερό του κυλούσε
ορµητικά προς τα νότια, αλλά δε νόµιζε ότι θα την παρέσερνε· θα
κατάφερνε να φτάσει στην αντικρινή όχθη, η οποία, άλλωστε, δεν
ήταν και τόσο µακριά.
Ένευσε. «Ναι.»
∆ίχως άλλα λόγια, η Ανθάνα βούτηξε στο νερό, αρχίζοντας να
κολυµπά. Στη Λασιρία φαινόταν ότι κολυµπούσε σχεδόν µε την ίδια
ταχύτητα που έτρεχε! Βούτηξε κι εκείνη στο νερό, νιώθοντας το
κρύο του άγγιγµα να διαπερνά το ξαναµµένο της σώµα τόσο
απότοµα που για µια στιγµή –µόνο για µια στιγµή, επειδή ήξερε ότι
δεν υπήρχε χρόνος για βραδυπορία– παρέλυσε· όµως, ύστερα,
ξεκίνησε να κολυµπά, χτυπώντας τα χέρια και τα πόδια της, δυνατά,
και προσπαθώντας ν’αντισταθεί στο ρεύµα που επέµενε να την
τραβήξει νότια.
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Για λίγο, έχασε την αίσθηση του χρόνου. Τα πάντα έγιναν µια
συνεχής πάλη.
Μετά, ένα χέρι άρπαξε τον καρπό της και την τράβηξε. Τα δάχτυλά
της συνάντησαν το χορτάρι της αντικρινής όχθης και, υψώνοντας το
βλέµµα της, αντίκρισε τα γαλανά µάτια της Ανθάνα. Η συντρόφισσά
της είχε κιόλας φτάσει!
Η Λασιρία έπεσε µπρούµυτα στο χώµα της ξηράς,
βαριανασαίνοντας.
«Σήκω πάνω! ∆ε θα κάτσουµε για ύπνο.» Η Πράσινη Γουστέρα
άρπαξε τους δεµένους σάκους της Λασιρία απ’τον ώµο της και τους
πήρε στο χέρι, φεύγοντας.
Περίµενε! ήθελε να φωνάξει εκείνη, αλλά, γι’ακόµα µια φορά, δεν
µπορούσε να µιλήσει. Πετάχτηκε πάνω, για ν’ακολουθήσει τη
συντρόφισσά της, που αποµακρυνόταν γρήγορα. Γλίστρησε στο
υγρό χώµα και σωριάστηκε. Αισθάνθηκε τον δεξή της αγκώνα να
γδέρνεται στο έδαφος, και δάκρυα ήρθαν στα µάτια της. ∆εν είδε,
όµως, την Ανθάνα να σταµατά· µάλλον, δε θα την είχε ακούσει να
πέφτει –µάλλον… Μ’άλλη µια, πιο αποφασιστική προσπάθεια, η
Λασιρία σηκώθηκε απ’το έδαφος και έτρεξε πίσω της.
Φανταζόταν ότι έπρεπε να δείχνει γελοία έτσι όπως ήταν, τώρα. Κι
επιπλέον, το χώµα που είχε κολλήσει επάνω της ήταν ενοχλητικό!
Πότε θα σταµατήσουµε, να την πάρουν τα Πνεύµατα; Είναι τρελή!
Τρέχουµε σαν τις αλλοπαρµένες µέσα στα δάση –δεν είµαι εγώ
γι’αυτές τις παραφροσύνες!
«Στάσου!» κατάφερε να γρυλίσει προς τη γυµνή πλάτη της Ανθάνα.
«Στάσου, µα τα Πνεύµατα!»
Η Πράσινη Γουστέρα σταµάτησε, και στράφηκε να την αντικρίσει.
Η Λασιρία δεν µπόρεσε να σταµατήσει· γλίστρησε, ξανά, και έπεσε
στα χόρτα. Η συντρόφισσά της την πλησίασε και γονάτισε δίπλα της,
αφήνοντας τους σάκους στο έδαφος.
«Είσαι καλά, Λασιρία;»
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«Είσαι τρελή;» έκανε εκείνη, ξέπνοη, αρχίζοντας να κλαίει, σ’ένα
ξαφνικό ξέσπασµα οργής κι απόγνωσης που δε µπορούσε να ελέγξει.
«Τι διάολο ρωτάς;…» Κατάπιε έναν δυνατό λυγµό. «…Σε
παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο… Να περιµένουµε…»
Η Ανθάνα αναστέναξε. «∆εν είσαι και τόσο µαθηµένη στην
ύπαιθρο, ε;» Πήγε από πάνω της κι έκανε να τη σηκώσει απ’τις
µασχάλες.
«Όχι,» κλαψούρισε η Λασιρία· «θέλω να ξεκουραστώ!…»
«Σύνελθε!» µούγκρισε η Ανθάνα. «Θα µας βρουν, αν µείνουµε
εδώ–»
«Πώς στο δαίµονα θα µας βρουν; Έχουµε φτάσει ως–»
«Σήκω πάνω!» Η συντρόφισσά της την τράβηξε µε δύναµη.
Η Λασιρία στάθηκε στα πόδια της, µε το ζόρι· οι πατούσες της
έκαιγαν.
«Υπάρχει µια πόλη εδώ κοντά,» την πληροφόρησε η Ανθάνα.
«Πόσο κοντά;»
«∆έκα χιλιόµετρα από τα σύνορα.»
«∆έκα χιλιόµετρα;»
«Πώς κάνεις έτσι; Ήδη πρέπει νάχουµε διανύσει τα πρώτα πέντε·
άλλα τόσα µένουν. Βάλε τις µπότες σου, να πηγαίνουµε. Μέχρι να
φτάσουµε, θα έχουµε στεγνώσει, και θα ντυθούµε κατάλληλα.»
Η Λασιρία, απλά, την κοίταξε, έντονα· το βλέµµα της φώναζε
γι’αυτήν: ∆ε βλέπεις, ΤΡΕΛΗ, ότι είµαι έτοιµη να καταρρεύσω;
Η Ανθάνα την αγνόησε, βγάζοντας τις µπότες της απ’τον ένα της
σάκο και φορώντας τις. Ύστερα, πήρε τα πράγµατά της στον ώµο κι
άρχισε να βαδίζει, αφήνοντάς τη Λασιρία πίσω.
Η µελαχρινή κατάσκοπος γρύλισε από µέσα της. Έβγαλε κι εκείνη
τις µπότες της, τις φόρεσε, πήρε τους σάκους στον ώµο, και
ακολούθησε, πάλι, την περιώνυµη Πράσινη Γουστέρα. Αν αυτή η
τρελή σκύλα δεν είναι, τελικά, η Πράσινη Γουστέρα, θα τη σκοτώσω
και θα φτιάξω γάντια απ’το τοµάρι της! Όλες αυτές οι ταλαιπωρίες
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άξιζαν –περίπου!– αν τις υπέφερε µαζί µε έναν ζωντανό θρύλο, αλλά
όχι και µε µια κοινή απατεώνισσα!
Μετά από το βάδισµα κάµποσης ώρας, έφτασαν µπροστά από έναν
χωµατόδροµο, και η Ανθάνα έκανε νόηµα να σταµατήσουν,
λέγοντας πως τώρα θα ήταν η καταλληλότερη στιγµή για να
ντυθούν· «έχουµε σχεδόν στεγνώσει και η πόλη είναι πολύ κοντά,»
εξήγησε.
Η Λασιρία δε διαφώνησε. Εξάλλου, κάθε λεπτό που µπορούσε να
µη βαδίζει ήταν καλό για τη σωµατική και την ψυχική της
ισορροπία· κι επιπλέον, ήταν ανούσιο, ούτως ή άλλως, να διαφωνεί
κανείς µ’αυτή τη φρενοπαθή αγριόγατα.
Η Ανθάνα πήρε απ’το σάκο της ένα απλό γκρίζο φόρεµα, το οποίο
φόρεσε και έδεσε γύρω απ’τη µέση της µ’ένα πάνινο ζωνάρι. Έβγαλε
τις µπότες της και έβαλε δερµάτινα παπούτσια. Μέσα στο
στηθόδεσµό της πέρασε ένα λεπτό στιλέτο. Τώρα, έµοιαζε µε µια
κοινή γυναίκα της πόλης. Πήρε ένα καθρεφτάκι και µια χτένα στο
χέρι και χτένισε τα κοντά, ξανθά της µαλλιά, µε µερικές γρήγορες
κινήσεις.
Εν τω µεταξύ, η Λασιρία είχε φορέσει ένα µαύρο, δερµάτινο
παντελόνι (δε θα την ξαναπατούσε µε τις φούστες, όσο βρισκόταν
µ’αυτή την τρελή!) και, επί του παρόντος, έβαζε µια τουνίκα επάνω
της, αρχίζοντας να θηλυκώνει τα καφετιά της κουµπιά.
Όταν τελείωσε µε το κούµπωµα, η Ανθάνα τής έδωσε το
καθρεφτάκι και τη χτένα. Εκείνη, αµέσως, άρχισε να χτενίζεται,
προσπαθώντας να ξεµπλέξει τους κόµπους στους οποίους είχαν δεθεί
τα µακριά, µαύρα της µαλλιά.
Όταν τελείωσε και µ’ετούτο, η Πράσινη Γουστέρα τής χαµογέλασε.
«Έτοιµη για όλα, τώρα;»
«Αυτό το ‘για όλα’ ελπίζω να σηµαίνει ένα ζεστό πιάτο φαΐ κι ένα
κρεβάτι,» είπε η Λασιρία, επιστρέφοντάς της το καθρεφτάκι και τη
χτένα.
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«Θα δείξει…» αποκρίθηκε, αινιγµατικά, η Ανθάνα, µ’έναν τρόπο
που δεν άρεσε καθόλου στη συντρόφισσά της, γιατί έµοιαζε να
προµηνύει, πάλι, τρεξίµατα, κυριολεκτικά και µεταφορικά.
Η Πράσινη Γουστέρα φορτώθηκε τους δεµένους της σάκους στον
ώµο και ξεκίνησε να βαδίζει επάνω στο χωµατόδροµο. «Πάµε στην
πόλη, Λασιρία.»
Εκείνη την πήρε στο κατόπι, αναστενάζοντας κουρασµένα.

Κεφάλαιο ∆έκατο-Ένατο
Το µίσος, συνήθως, εστιάζεται σε ορισµένα άτοµα ή οµάδες, και δεν είναι
δύσκολο να κάνει την εµφάνισή του. Αρκεί το άτοµο ή η οµάδα να θίγει
τα δικά µας συµφέροντα, να στερεί τις επιθυµίες µας, ή να µας περιορίζει
την ελευθερία, το µίσος παρουσιάζεται. Και, όταν γεµίζει το νου κάποιου,
τότε ο τρόπος σκέψης του αλλοιώνεται· δε βλέπει τον κόσµο ούτε τα
άτοµα όπως τα έβλεπε προτού το µίσος τον καταλάβει.
Άλλη µια γενεσιουργός αιτία του µίσους είναι η θραύση της
εµπιστοσύνης µας σε ένα άτοµο ή οµάδα· ή, πιο απλά, το µίσος
παρουσιάζεται όταν µας προδώσουν, γιατί ο εγωισµός µας θίγεται, και
µια µεγάλη πληγή ανοίγει η οποία σπάνια κλείνει.
Ωστόσο, το µίσος µπορεί να είναι τόσο ισχυρή κινητήρια δύναµη όσο
και κάποιο ιδεώδες, όσο και η αγάπη, όσο και ο πατριωτισµός. Πολλές
φορές, ο κόσµος µας έχει διαµορφωθεί από το µίσος.
—Νάητριθ, γνωστή Καρνεβολθιανή φιλόσοφος (περ. 583 – 653 Α.Κ.)

Ο

Πύργος του Φτερού φάνταζε εξώκοσµος στο απογευµατινό
φως των δίδυµων ήλιων· οι καφετιές του πέτρες έµοιαζαν
πανάρχαιες, σαν να βρίσκονταν εδώ από την Αυγή του
Άρµπεναρκ, ενώ τα κεραµίδια στην κορυφή του έδιναν µια παρόµοια
άχρονη εντύπωση.
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«Κανένα πρόβληµα δε συναντήσαµε, τελικά,» είπε η Ερία,
κατεβαίνοντας από το άλογό της. «∆ε σ’το έλεγα;»
Ο Μπάχτον µειδίασε, καθώς κι εκείνος αφίππευε. «Πιστεύεις ότι
ακόµα και χωρίς εµένα θα είχες φτάσει ως εδώ τόσο εύκολα;»
«Γιατί όχι;» Η Ερία ανασήκωσε ένα φρύδι.
«Σου φέρνω γούρι.»
Εκείνη γέλασε. «Ίσως,» αποκρίθηκε. «Πάντως, κι ο χάρτης σου
είναι εξίσου αποτελεσµατικός.»
Ο Μπάχτον, συνεχίζοντας να χαµογελά, ανασήκωσε τους ώµους. Η
αλήθεια ήταν πως τον είχε εντυπωσιάσει το γεγονός ότι έφτασαν
στον Πύργο δίχως κανένα πρόβληµα· περίµενε τουλάχιστον µία
περιπολία Μαγκραθµέλιων να τους καταδιώξει. Ωστόσο, είχαν
περάσει απαρατήρητοι. Ίσως, τελικά, ο χάρτης του να ήταν
περισσότερο αποτελεσµατικός απ’ό,τι έλεγε η Ερία και απ’ό,τι
εκείνος νόµιζε.
Ύψωσε το βλέµµα του για να κοιτάξει τον επιβλητικό, στριφτό
πύργο που βρισκόταν εµπρός τους. Ποτέ δεν είχε µπει εκεί µέσα,
παρότι είχε ακούσει πάµπολλες ιστορίες γι’αυτό το µέρος. Η Ερία,
όµως, είχε ξαναµπεί, έτσι ο Μπάχτον πίστευε ότι εκείνη θα του έδινε
τις απαραίτητες πληροφορίες, αν χρειαζόταν. Μέχρι στιγµής, βέβαια,
δεν είχε πει τίποτα.
Τραβώντας τ’άλογό του απ’τα γκέµια, άρχισε να πλησιάζει τον
Πύργο.
«Άστο κάπου εδώ,» του είπε η Ερία, όταν βρίσκονταν µπροστά από
την ξύλινη πόρτα, η οποία έµοιαζε πανάρχαια, αλλά, συγχρόνως, και
τόσο ανθεκτική όσο µια πύλη κάστρου.
«Το άλογο;» ρώτησε ο Μπάχτον.
«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνη, αφήνοντας τα γκέµια του δικού της. «∆ε
θα φύγει.»
«Είσαι σίγουρη;»
«Ναι.»
306

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ξέρει καλύτερα, υποθέτω, σκέφτηκε ο Μπάχτον, αφήνοντας κι
αυτός τα χαλινάρια του ζώου του.
Η Ερία χτύπησε την πόρτα, δυνατά, µε τη γροθιά της. «Ζητώ
πρόσβαση!» φώναξε. Και σχεδόν περίµενε, πάλι, να δει τον
Φάλµαριν να βγαίνει από ένα µπαλκόνι του Πύργου, όπως την
πρώτη φορά που είχε έρθει εδώ. Αλλά ήξερε πως, φυσικά, αυτό ήταν
αδύνατο να συµβεί, αφού ο εν λόγω Σοφός του Κύκλου του Φτερού
είχε πεθάνει, µαχόµενος τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, τον αρχαίο
δαίµονα που είχε φέρει τους Μαγκραθµέλιους στρατούς στο
Σαραόλν.
Ξαφνιάστηκε, όταν άκουσε µια φωνή από πάνω της:
«Ποιοι είστε;»
Η Ερία ύψωσε το κεφάλι, για να δει στο ίδιο µπαλκόνι όπου τότε
στεκόταν ο Φάλµαριν έναν άλλο άντρα, ο οποίος φορούσε κουκούλα
και το πρόσωπό του ήταν κρυµµένο στη σκιά.
«Ερχόµαστε εκ µέρους του Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν,»
αποκρίθηκε η Ερία. «Χρειάζεται τις υπηρεσίες σας.»
Και εκείνη και ο Μπάχτον αισθάνθηκαν µια βαριά αύρα να
απλώνεται τριγύρω, σαν ο αέρας να είχε γίνει ασήκωτος. ∆εν ήξεραν
αν τούτο οφειλόταν σε κάποια από τις µαγείες των Σοφών του
Κύκλου του Φτερού ή αν ήταν, απλά, η εντύπωσή τους· πάντως, ο
ένας δεν είπε τίποτα στον άλλο.
«Περιµένετε, παρακαλώ,» αποκρίθηκε ο άντρας στο µπαλκόνι, και
έφυγε απο κεί.
«Ελπίζω τούτο να σηµαίνει ότι θα µας δεχτούν,» είπε ο Μπάχτον.
«Μη φοβάσαι· δε διώχνουν κανέναν,» τον διαβεβαίωσε η Ερία.
Σε λίγο, η πόρτα άνοιξε και ένας άντρας, ντυµένος µε γκρίζο
χιτώνα, παρουσιάστηκε. Ήταν µετρίου αναστήµατος και είχε µακριά,
µαύρα µαλλιά και γένια στο σαγόνι.
«Σας χαιρετώ,» είπε, ευγενικά. «Περάστε.»
Η Ερία και ο Μπάχτον µπήκαν σε ένα διάδροµο φωτιζόµενο από
δαυλούς.
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«Ακολουθήστε µε, παρακαλώ,» ζήτησε ο Σοφός του Κύκλου του
Φτερού, αρχίζοντας να βαδίζει.
Οι δύο Σαραολνιανοί τον ακολούθησαν µέσα στους στριφτούς
διαδρόµους και επάνω στις σκάλες του Πύργου του Φτερού. Ο
Μπάχτον αισθανόταν πολύ παράξενα εδώ µέσα: σαν το µέρος να
ήταν έρηµο, όµως συγχρόνως γεµάτο ζωή· σαν µικρά µάτια να τους
παρακολουθούσαν από παντού. Αλλά και η Ερία, που είχε ξανάρθει,
δεν µπορούσε να νιώθει βολικά στο εσωτερικό του Πύργου·
εξάλλου, µία επίσκεψη δεν είναι αρκετή για να τον συνηθίσει κανείς.
Η µελαχρινή πολεµίστρια αντιλαµβανόταν πως τούτο ίσως να ήταν
το πιο παράξενο µέρος σ’ολάκερο το Σαραόλν, αν όχι σ’ολάκερη τη
Βόρεια Γη.
Τελικά, ο οδηγός τους σταµάτησε σε ένα µικρό σαλόνι µε
παράθυρο και δύο καναπέδες.
«Καθίστε,» τους πρότεινε, και εκείνοι κάθισαν στον έναν καναπέ,
ενώ ο Σοφός πήρε θέση στον άλλο, αντίκρυ τους, και συστήθηκε:
«Ονοµάζοµαι Μόρβον,» είπε. «Πώς θα µπορούσα να εξυπηρετήσω
το Βασιληά Βένγκριλ;»
Τουλάχιστον, ακόµα είναι φιλικοί προς τον πραγµατικό Μονάρχη του
Σαραόλν, σκέφτηκε η Ερία, που έπρεπε να παραδεχτεί πως είχε
φοβηθεί ότι ίσως –ίσως– οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού να είχαν
πάει µε τον Πόνκιµ. Όµως κάτι τέτοιο ήταν µάλλον απίθανο,
αναλογιζόταν τώρα. Άλλωστε, ο Φάλµαριν είχε πολεµήσει το
Σφετεριστή µέχρις εσχάτων.
Η Ερία σύστησε τον εαυτό της και το φίλο της –αφού ο Σοφός είχε
συστηθεί, έκρινε πως θα ήταν αγενές να µη συστηθούν κι εκείνοι–
και, ύστερα, αποκρίθηκε στο ερώτηµα του Μόρβον: «Ο Βασιληάς
Βένγκριλ έχει πολλά προβλήµατα, τον τελευταία καιρό, όπως θα
αντιλαµβάνεστε. Ωστόσο, το µεγαλύτερο από αυτά είναι πως, ακόµα
κι αν είχε τις απαραίτητες δυνάµεις για να αποτινάξει το Σφετεριστή
από το Θρόνο της Μάρβαθ, δε θα µπορούσε, λόγω της αιχµαλωσίας
της Βασίλισσας ∆ήνκα. Έτσι, µη βλέποντας κάποια άλλη λύση,
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αναγκάστηκε να στραφεί σ’εσάς. Πιστεύει ότι, επειδή είστε οι ίδιοι
µάγοι, ίσως θα µπορέσετε να αντιµετωπίσετε τον Πόνκιµ και να την
πάρετε από την αιχµαλωσία του· ή, τουλάχιστον, ίσως να µπορείτε
να µας δώσετε κάποια συµβουλή για το πώς να ενεργήσουµε επάνω
στο συγκεκριµένο θέµα…» Η Ερία καταλάβαινε ότι τα είχε πει
λιγάκι αρπαχτά, όµως, απλά, εκείνη τη στιγµή δεν έβρισκε άλλο,
καλύτερο τρόπο για να εξηγήσει την κατάσταση στον Σοφό.
Ο Μόρβον την παρακολουθούσε σιωπηλός, µε τα χέρια
σταυρωµένα εµπρός του και την έκφρασή του αλύγιστη· ωστόσο,
µια σκιά φάνηκε να πέρασε από τα µάτια του, σαν να είχε ακούσει
εκείνο που δεν ήθελε ν’ακούσει. Είπε: «Μας βάζετε σε δύσκολη
θέση, κυρία Ερία. Τούτη τη στιγµή, ο Πύργος δε βρίσκεται
διατεθειµένος ν’ανοίξει πόλεµο µε το Σφετεριστή· ήδη έχουµε χάσει
πολλούς δικούς µας και είµαστε αρκετά αποδυναµωµένοι.»
Τα λόγια του έκαναν ένα παγερό χέρι να σφίξει την καρδιά της. Αν
ακόµα κι αυτοί δεν µπορούσαν να τους βοηθήσουν, κάπως, τότε τι
τους έµενε; Κι επιπλέον, πώς θα επέστρεφε στο Βασιληά Βένγκριλ
µ’άδεια χέρια; Θα ήταν άλλη µια απογοήτευση γι’αυτόν.
«Ωστόσο,» συνέχισε ο Μόρβον, «θα προσπαθήσω να κάνω κάτι για
εσάς. Απαντήστε µου, όµως, σε µια ερώτηση, παρακαλώ: Γνωρίζετε
πού έχει ο Σφετεριστής τη Βασίλισσα ∆ήνκα;»
«Στη Μάρβαθ,» απάντησε η Ερία, αµέσως, νιώθοντας τις ελπίδες
της να επανέρχονται. «Μέσα στο ίδιο το παλάτι.»
«∆ύσκολα τα πράγµατα, εποµένως,» είπε, αργά, ο Μόρβον,
µοιάζοντας µυριάδες δυσοίωνες σκέψεις να περνούν απ’το νου του.
«Θα αντιλαµβάνεστε, ασφαλώς, ότι οι Σοφοί του Κύκλου του
Φτερού δεν είναι στρατός, και δεν µπορούν να εισβάλουν στα µέρη
του Σφετεριστή, για να απελευθερώσουν τη Βασίλισσα ∆ήνκα, έτσι,
κυρία Ερία;»
«Το αντιλαµβανόµαστε τούτο,» αποκρίθηκε εκείνη. «Ο Βασιληάς
Βένγκριλ δε ζητά κάτι τέτοιο· µονάχα κάποια βοήθεια…»
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Ο Μόρβον ήταν συλλογισµένος, για µερικές στιγµές· ύστερα, είπε:
«Κατ’αρχήν, θα ήθελα να ξέρω αν όντως οι πληροφορίες σας
σχετικά µε τη Βασίλισσα ∆ήνκα είναι σωστές.»
Η Ερία πήρε µια έκφραση άγνοιας.
«Όχι, δεν εννοώ εσείς να µου απαντήσετε σε τούτο. Εννοώ ότι θα
κάνω µια δική µου έρευνα. Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβληµα,»
εξήγησε: «δεν ξέρω τη Βασίλισσα και δε θα µπορώ ν’αναγνωρίσω
εύκολα την αύρα της.»
Τούτο δεν έλεγε τίποτα στον Μπάχτον και στην Ερία· ήταν σαν
κάποιος να τους µιλούσε σε µια µακρινή γλώσσα της Νότιας Γης.
«Έχει κάποιος από εσάς δει τη Βασίλισσα;» θέλησε να µάθει ο
Μόρβον.
«Εγώ,» αποκρίθηκε η Ερία. «Πολλές φορές, παλιά.»
«Τούτο θα µπορούσε να µας φανεί χρήσιµο, εάν είστε διατεθειµένη
να τη φέρετε στο νου σας και να µ’αφήσετε να ρίξω µια µατιά
εκεί…»
Πάλι, µιλούσε σ’εκείνη τη µακρινή γλώσσα της Νότιας Γης.
Ωστόσο, η Ερία ανασήκωσε τους ώµους, λέγοντας: «Ναι, γιατί όχι;
Αν µπορώ να βοηθήσω….»
Ο Μπάχτον τής έριξε ένα ανήσυχο βλέµµα και, ύστερα, κοίταξε το
Σοφό του Κύκλου του Φτερού. «∆ε θα έχει αυτό τίποτα…
παρενέργειες, ε;» ρώτησε.
«Μην ανησυχείτε,» αποκρίθηκε ο Μόρβον. «Η κυρία Ερία δε θα
πάθει τίποτα. Και, για να πω την αλήθεια, πιο επικίνδυνο για εµένα
θα είναι.»
«Ας το επιχειρήσουµε,» τον προέτρεψε η µελαχρινή πολεµίστρια.
Ο Μόρβον σηκώθηκε από τη θέση του και την πλησίασε. Εκείνη
πήγε να σηκωθεί επίσης, όµως ο Σοφός τής έκανε νόηµα να
παραµείνει καθιστή.
«Κλείστε τα µάτια σας και φέρτε στο µυαλό σας τη Βασίλισσα,»
της είπε.
Η Ερία υπάκουσε.
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Ο Μόρβον άπλωσε τα χέρια του, αργά, και άγγιξε τους κροτάφους
της, ενώ ο Μπάχτον παρακολουθούσε, σφιγµένος. Ο Σοφός έκλεισε
τα µάτια και αυτοσυγκεντρώθηκε, αποµακρύνοντας το δωµάτιο και
τους δύο απεσταλµένους του Βασιληά Βένγκριλ από το νου του.
Άφησε τ’αφτιά του ν’«ακούσουν» τα Πνεύµατα που βρίσκονταν
παντού γύρω του, µέσα στον Πύργο του Φτερού. Και τα έδεσε στη
βούλησή του. Έκανε την ψυχική τους ενέργεια δική του, και
καταδύθηκε στο µυαλό της Ερία, λέγοντας εντός της: Μη µου
αντισταθείς· µείνε ελεύθερη, φέρε τις σκέψεις σου για τη Βασίλισσα
στην επιφάνεια.
Ο Μόρβον κατάλαβε ότι η πολεµίστρια τον υπάκουσε, ξανά, γιατί
δεν ένιωσε κάποια αντίσταση από το µέρος της· είχε αφήσει το νου
της ανοιχτό σ’εκείνον, και ευάλωτο. Και η πρώτη της ανάµνηση,
αυτή πάνω-πάνω, ήταν της ∆ήνκα, της Βασίλισσας του Σαραόλν, να
κάθεται στο θρόνο της, πλάι στο Βασιληά της. Ο Μόρβον άπλωσε
τις πνευµατικές του αισθήσεις και «άρπαξε» την αύρα της,
φέρνοντάς τη στο µυαλό του. Τώρα, ήξερε την εµφάνιση της
Βασίλισσας ∆ήνκα στον Πνευµατικό Κόσµο, και την κράτησε γερά
µέσα του.
Ύστερα, έφυγε από τις σκέψεις και τις αναµνήσεις της Ερία, και
στράφηκε προς τα ανατολικά, προς τη Μάρβαθ, στέλνοντας τις
πνευµατικές του αισθήσεις σ’εκείνη την κατεύθυνση και ελέγχοντας
τα Πνεύµατα µε όλες του τις δυνάµεις, γιατί γνώριζε ότι πιθανώς να
συναντούσε τον Πόνκιµ εκεί –και ήξερε, από πρώτο χέρι, τη δύναµή
του· άλλωστε, µαζί είχαν πάει στη Νότια Γη, για να
σταθεροποιήσουν το αποσταθεροποιηµένο Νότιο Κέντρο
Σταθερότητας –ο Πόνκιµ ήταν αφάνταστα ισχυρός στον Πνευµατικό
Κόσµο.
Ο Μόρβον έφτασε στην πρωτεύουσα· µπορούσε να το καταλάβει
από τη µεγάλη συγκέντρωση αυρών σ’εκείνο το µέρος, πράγµα που
συνέβαινε σ’όλες τις πόλεις. Ωστόσο, δεν επικεντρώθηκε εκεί·
κατευθύνθηκε στο παλάτι, όπου οι αύρες λιγόστευαν και η
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πυκνότητά τους µειωνόταν. Παράξενο που ο Πόνκιµ δεν είχε
προφυλάξει το µέρος, συλλογίστηκε, καθώς εισέβαλε στη βασιλική
οικία, αναζητώντας τη Βασίλισσα ∆ήνκα. Έπιασε µια «οσµή» της
αύρα της και την ακολούθησε, πιστεύοντας ότι θα τον οδηγούσε
σ’αυτήν.
Και τότε ήταν που έπεσε στην παγίδα. Ένιωσε µια µέγκενη να
κλείνει ασφυχτικά γύρω του και να τον χτυπά µε ένα αναπάντεχο
κύµα ψυχικής ενέργειας, κάνοντας όλο του το είναι να κλονιστεί.
Μια φωνή γέµισε τη συνείδησή του: Ένας εισβολέας…
Πόνκιµ! «γρύλισε» ο Μόρβον, προσπαθώντας να ξεµπλέξει από τη
µέγκενη/δίχτυ όπου είχε παγιδευτεί.
Χα-χα-χα-χα-χα-χα!… Το γέλιο τον χτύπησε σα σφυρί. Ο Πόνκιµ
«ακουγόταν» εύθυµος σήµερα. Προσπαθείς να µε κατασκοπεύσεις,
Μόρβον; ∆εν κάνεις καθόλου καλά. Μάθε πως το παλάτι µου δεν
είναι λιγότερο προφυλαγµένο από τον Πύργο σας.
Ο Σοφός δεν αποκρίθηκε· συνέχιζε να προσπαθεί να βρει δρόµο,
για να ξεφύγει, όµως έµοιαζε να είχε µπλεχτεί σ’ένα στενό κουκούλι,
χωρίς ανοίγµατα.
Τι έψαχνες εδώ; απαίτησε ο Πόνκιµ.
∆εν είναι δική σου δουλειά! αντιγύρισε ο Μόρβον, εξοργισµένος
που δεν ήταν πιο προσεκτικός. (Ήξερα τις δυνάµεις του, πανάθεµά
µε! Γιατί σκόνταψα έτσι;)
ΘΕΛΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟ, ΜΟΡΒΟΝ; Η φωνή του Πόνκιµ αντήχησε
στον Πνευµατικό Κόσµο, σαν αστροπελέκι, και ο Σοφός αισθάνθηκε
ψυχική ενέργεια να τον βάλει από παντού. Η παγίδα έσπασε, και ο
πόνος τον κατέκλυσε.
Έχασε την ισορροπία του και σωριάστηκε στο πάτωµα του
δωµατίου, κουλουριασµένος και κρατώντας το κεφάλι του. Τα
δόντια του έτριζαν, καθώς τα ψυχικά κύµατα οδύνης ακόµα
διαπερνούσαν το είναι του.
Βλέποντάς τον σ’αυτή την κατάσταση, η Ερία και ο Μπάχτον
πετάχτηκαν όρθιοι.
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«Τι έγινε;» έκανε ο δεύτερος. «Τι έπαθε;»
Η πολεµίστρια γονάτισε δίπλα στο Μόρβον, ακουµπώντας το χέρι
της στον ώµο του. «Είσαι καλά, Σοφέ;» Αναρωτιόταν τι να είχε
συµβεί. Ο Πόνκιµ έφταιγε για τούτο; Κατά πάσα πιθανότητα·
αλλιώς, ποιος να έφταιγε;
Ο Μόρβον µούγκρισε αδύναµα, από τον πόνο που ελαττωνόταν·
πήρε τα χέρια απ’το πρόσωπό του και άνοιξε, µε δυσκολία, τα µάτια
του: µέχρι και το γλυκό, απογευµατινό φως που έµπαινε από το
παράθυρο ήταν οδυνηρό γι’αυτόν, τώρα.
«Θα συνέλθω,» αποκρίθηκε στην Ερία, προσπαθώντας να πάρει
καθιστή θέση, ενώ ζαλιζόταν.
Η πολεµίστρια τον βοήθησε να σηκωθεί και να ξαπλώσει στον
καναπέ όπου πριν από λίγο καθόταν εκείνη. «Ο Πόνκιµ;» τον
ρώτησε.
«Ναι,» είπε ο Σοφός, µε ξεραµένο λαιµό.
«Βρήκες τη Βασίλισσα;» θέλησε να µάθει ο Μπάχτον.
Ο Μόρβον ξεφύσησε. «∆υστυχώς, κύριε· δυστυχώς, δεν µπόρεσα.
Και, µάλλον, ούτε και στο µέλλον θα µπορέσω. Ο Πόνκιµ θα
αντιληφθεί όποιον προσπαθήσει να εισβάλει στο παλάτι της Μάρβαθ
µέσω του Πνευµατικού Κόσµου.»
«Τι γίνεται, τώρα;» ρώτησε ο Μπάχτον την Ερία. «Τι κάνουµε;»
«∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε εκείνη. Και προς τον Μόρβον: «∆εν
υπάρχει κάποιος τρόπος για να µας βοηθήσετε;»
Ο Σοφός παραµέρισε τα µαλλιά απ’το µέτωπό του. «Ίσως θα
µπορούσα να το κουβεντιάσω µε τους υπόλοιπους. Όµως,
πραγµατικά, δε νοµίζω ότι κι αυτοί θα σας βρουν λύση σ’ετούτο το
πρόβληµα.»
Η Ερία στράφηκε στον Μπάχτον. «Τι λες;»
«Μπορούµε να περιµένουµε εδώ;» ρώτησε εκείνος.
«Μπορείτε,» αποκρίθηκε ο Μόρβον. «∆εν είναι εκεί το θέµα.» Και
σηκώθηκε από τον καναπέ, παίρνοντας καθιστή θέση. «Το θέµα
είναι ότι ίσως να περιµένετε άσκοπα. Έχετε χρόνο στη διάθεσή σας;»
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Η Ερία ανασήκωσε τους ώµους. «Η αποστολή µας είναι να
φέρουµε βοήθεια από τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού·
εποµένως, είµαστε πρόθυµοι να περιµένουµε.»
«Ωραία,» είπε ο Μόρβον, καθώς σηκωνόταν, αργά, στα πόδια του,
«γιατί ίσως να χρειαστεί να περιµένετε αρκετά.» Η ζαλάδα είχε
αρχίσει να τον εγκαταλείπει, όµως δε νόµιζε ότι θα µπορούσε,
σύντοµα, να µπει ξανά στον Πνευµατικό Κόσµο· ο νους του
χρειαζόταν ανάπαυση.
«Να µείνουµε εδώ, σ’αυτό το δωµάτιο;» ρώτησε η Ερία.
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Μόρβον, «παρακαλώ.» Και βάδισε προς την
πόρτα, την οποία άνοιξε και βγήκε.
*
Ο Πόνκιµ καθόταν στο Θρόνο της Μάρβαθ, όταν ο Μόρβον
επιχείρησε να εισβάλει, και τώρα, συνέχιζε να κάθεται εκεί,
συλλογισµένος. Οι σύµβουλοι, στο µεγάλο ξύλινο τραπέζι, δεν είχαν
καταλάβει τίποτα για την πάλη που είχε διαδραµατιστεί στον
Πνευµατικό Κόσµο, πριν από λίγο. Ο Βασιληάς τους, όµως,
αναρωτιόταν τι ήθελε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού στο παλάτι,
τι πληροφορία είχε έρθει να πάρει. Τον είχε εµποδίσει κοντά στο
δωµάτιο της ∆ήνκα· άραγε, αυτήν προσπαθούσε να εντοπίσει; Γιατί;
Για να βρει κάποιο τρόπο να την πάρει απο δώ;
Ο Μόρβον ποτέ δε θα ξεκινούσε µόνος του κάτι τέτοιο, σκέφτηκε ο
Πόνκιµ. Ο Βένγκριλ πρέπει να του το ζήτησε. Πράγµα που σήµαινε
ότι ο Βασιληάς του Νότιου Σαραόλν είχε καταφέρει, κάπως, να
φτάσει στον Πύργο του Φτερού, παρά τις περιπολίες που είχε ο
Πόνκιµ θέσει σ’εκείνα τα µέρη.
Και τώρα, οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού έχουν στραφεί εναντίον
µου; Έχουν συµµαχήσει µε τους εχθρούς µου; Πόσο είναι
διατεθειµένοι να τους βοηθήσουν; Ως πού θα φτάσουν; Αλλά,
µάλλον, ο Βένγκριλ για ένα και µόνο λόγο είχε επικοινωνήσει µαζί
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τους: Ήθελε να πάρουν τη ∆ήνκα από το παλάτι· γιατί, τότε, θα ήταν
ελεύθερος να δράσει όπως επιθυµούσε, ενώ τώρα αισθανόταν
περιορισµένος. Είσαι έτοιµος να µου επιτεθείς, πατέρα; Και πόσο
έτοιµος είσαι; Πιστεύεις ότι θα νικήσεις σ’έναν τέτοιο πόλεµο, όταν η
∆ήνκα δεν θα αποτελεί, πλέον, εµπόδιο για σένα; Ο Πόνκιµ δεν είχε
κάποια ένδειξη ότι ο Βένγκριλ είχε αποκτήσει περισσότερες
δυνάµεις. Εκτός, φυσικά, κι αν νοµίζει ότι οι Αργκανθικιανοί θα τον
βοηθήσουν· εποµένως, είναι λογικό το σχέδιό του να την ελευθερώσει.
Ωστόσο, οι Σοφοί δεν µπορούσαν να εισβάλουν στο παλάτι, µέσω
του Πνευµατικού Κόσµου. Ο Πόνκιµ το είχε προφυλάξει καλά από
τέτοιου είδους «επιθέσεις». Όµως υπήρχε ένα πρόβληµα: Τι θα
γινόταν όταν εκείνος έλειπε; Και, σύντοµα, ίσως να χρειαζόταν να
πάει στο Άργκανθικ, για τη συνεδρίαση του Συµβουλίου των
Αρχόντων. Τι ακριβώς ζητούσε ο Μόρβον εδώ πέρα; Είχε κάποιο
σχέδιο για να πάρει τη ∆ήνκα;… Αλλά ίσως, απλά, να επιθυµούσε
να… ερευνήσει το έδαφος.
Οι Νότιοι Σαραολνιανοί ποτέ δε θα σταµατούσαν τις προσπάθειες
να απελευθερώσουν τη Βασίλισσά τους. Σήµερα, είχαν
επικοινωνήσει µε τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού, για να τους
βοηθήσουν· αύριο, ποιος ξέρει τι θα έκαναν; Μπορώ να προβλέψω
όλες τους τις κινήσεις; Μπορώ να τις αποκρούσω όλες; Ήξερε ότι
ήταν καλά προστατευµένος εδώ, στη Μάρβαθ, όµως όποιος πιστεύει
ότι είναι καλά προστατευµένος πιθανώς να έχει αφήσει κάποια τρύπα
στην άµυνά του. Κι επιπλέον, απρόσµενα πράγµατα µπορούσαν
πάντα να συµβούν, όπως ο εµπρησµός της αποθήκης στην Όρφαλχ
κι αυτά που είχε πάθει η Σιλιµάνθρα, ερχόµενη για να του µιλήσει.
Ευτυχώς, ο Τράνθλας την είχε βρει και, τώρα, επέστρεφαν στη
Μάρβαθ –ο Αρχικατάσκοπος είχε ενηµερώσει τον Πόνκιµ για την
επιτυχία της εν λόγω αποστολής, µέσω του πνευµατικού φυλακτού
του· επίσης, του είχε πει ότι κάτι πολύ παράξενο συνέβαινε στην
ύπαιθρο του Σαραόλν, και θα το κουβέντιαζαν όταν έφτανε στην
πρωτεύουσα: ο Πόνκιµ είχε συµφωνήσει.
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Έχω παντού εχθρούς. Όλο κάτι σχεδιάζεται από πίσω µου, όλο
κάποιοι κινούνται στο σκοτάδι. Άρχισε να καταλαβαίνει πώς θα
αισθανόταν ο Βένγκριλ, όταν εκείνος κινείτο στο σκοτάδι,
προσπαθώντας να δηµιουργήσει χάος στο Βασίλειό του και να τον
εκθρονίσει. Είναι κατάρα τούτη, σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Η Κατάρα των
Μοναρχών. Ποτέ δεν µπορείς να τα έχεις καλά µε όλους· και οι
δυσαρεστηµένοι ή οι αντιρρησίες πάντοτε αντιδρούν µε… µηδιπλωµατικούς τρόπους. Νόµιζε ότι µπορούσε να αισθανθεί τις σκιές
που έριχνε ο θρόνος του επάνω στη χώρα του Σαραόλν.
Όµως, για την ώρα, το πρόβληµα ήταν η ∆ήνκα. Κάτι έπρεπε να
γίνει µ’αυτήν, ώστε οι αντίπαλοί του ποτέ να µην την
απελευθερώσουν, γιατί δεν αποκλειόταν κάποια από τις προσπάθειές
τους, κάποτε, να πετύχαινε. Είναι σαν ποντίκια, που τρώνε και τρώνε
και τρώνε το ξύλο· µπορεί αµέσως να µην το διαπερνούν, µα στο τέλος
θα τα καταφέρουν. ∆ύο λύσεις υπάρχουν: να σκοτώσει κανείς τα
ποντίκια ή να πάρει το ξύλο απ’τα δόντια τους.
Αναρωτιέµαι αν θα µπορούν να απελευθερώσουν τη ∆ήνκα όταν
εκείνη δε θέλει να φύγει απο δώ! σκέφτηκε ο Πόνκιµ, καθώς µια ιδέα
ερχόταν στο νου του.
*
Η ∆ήνκα καθόταν επάνω στο κρεβάτι του δωµατίου της –της
φυλακής µου–, στο παλάτι της Μάρβαθ. Όταν την είχαν πρωτοφέρει
εδώ οι δαιµονάνθρωποι, ήταν τροµοκρατηµένη· τώρα, ο τρόµος της
είχε εξαφανιστεί: καθώς ο καιρός περνούσε, λιγόστευε όλο και
περισσότερο· τίποτα δεν την εντυπωσίαζε, πλέον. Αλλά ένα
συναίσθηµα δεν είχε µειωθεί, ούτε η Βασίλισσα του Σαραόλν είχε
µπορέσει να το συνηθίσει: και αυτό ήταν το συναίσθηµα του
φυλακισµένου. Βρισκόταν φυλακισµένη µέσα στο ίδιο της το
παλάτι, χάρη στον Πόνκιµ, τον Σφετεριστή, που είχε κλέψει το
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θρόνο του Βένγκριλ, που από χρόνια δολοπλοκούσε εναντίον του και
περίµενε την κατάλληλη στιγµή για να ενεργήσει.
Και να φανταστεί κανείς ότι κάποτε τον εµπιστευόµουν αυτόν τον…
αυτόν τον –δαίµονα! συλλογίστηκε η ∆ήνκα· γιατί δεν είχε
τίποτ’άλλο να κάνει εδώ: µονάχα να συλλογιέται µπορούσε· και τα
ίδια πράγµατα περνούσαν, ξανά και ξανά, από το µυαλό της, µέχρι
που αισθανόταν να ζαλίζεται και την έπαιρνε ο ύπνος. Είχε σχεδόν
χάσει την αίσθηση του χρόνου, µη γνωρίζοντας για πόσο βρισκόταν
φυλακισµένη. Πάντως, κοιτώντας έξω από το παράθυρό της,
µπορούσε να αντιληφθεί ότι η Άνοιξη είχε περάσει και, τώρα, πρέπει
να είχε έρθει το Καλοκαίρι: µόνο αυτό δικαιολογούσε την αφόρητη
ζέστη που είχε πιάσει.
Είµαι µήνες σ’ετούτο το τρισκατάρατο δωµάτιο… Στην αρχή,
πίστευε ότι ο Βένγκριλ θα ερχόταν για εκείνη, θα ερχόταν να τη
σώσει και να σκοτώσει τον Πόνκιµ, ώστε να επιστρέψουν όλα στον
κανονικό τους ρυθµό. Τώρα, πλέον, δεν το πίστευε. ∆εν ήξερε καν
αν ο σύζυγός της ήταν ζωντανός. Κανείς δεν της έφερνε νέα στο
δωµάτιο– στο κελί της. Κανείς δεν της έφερνε τίποτα, εκτός από
φαγητό. Το µόνο που µπορούσε να κάνει ήταν να παρατηρεί τη
Μάρβαθ από ψηλά, δίχως να έχει τη δύναµη να αντιδράσει σε όσα
έβλεπε. Και η πόλη να καιγόταν, εκείνη θα ήταν ανήµπορη να
βοηθήσει. Το κεφάλι της πήγαινε να σπάσει από την ανία. Τι
βασανιστήριο που ήταν τούτο! Η ∆ήνκα, απλά, δεν άντεχε άλλο.
Αλλά πώς να δραπέτευε απο δώ; Σχέδια και σχέδια είχαν περάσει
από το νου της, µα είχε καταλήξει πως όλα τους ήταν ανέφικτα· ή
ίσως εκείνη να ήταν πολύ δειλή για να τα επιχειρήσει. Πάµπολλες
φορές, είχε σκεφτεί να βγει από το παράθυρο και να σκαρφαλώσει
επάνω στον εξωτερικό τοίχο· όµως και µόνο που κοίταζε κάτω
ένιωθε να ζαλίζεται.
Είχε ζητήσει από τη δαιµονογυναίκα που τη φρουρούσε ένα βιβλίο,
ώστε να σπάσει την πλήξη της –ένα οποιοδήποτε βιβλίο από τη
βιβλιοθήκη του παλατιού· άλλωστε, η ∆ήνκα δεν είχε προτιµήσεις
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σ’αυτά τα ζητήµατα: δε διάβαζε ιδιαίτερα–, όµως εκείνη ούτε που
της είχε δώσει σηµασία! Την είχε αγνοήσει τελείως. Και η ∆ήνκα
δεν είχε πει τίποτα, γιατί ακόµα θυµόταν τη φορά που µια
Μαγκραθµέλια την είχε ξυλοκοπήσει µέσα σε τούτο το δωµάτιο.
Αναστέναξε και ξάπλωσε, ανάσκελα, επάνω στο κρεβάτι,
σταυρώνοντας τα χέρια πίσω από το κεφάλι της και κλείνοντας τα
µάτια, για να φέρει τον Βένγκριλ στο µυαλό της, ενώ η νύχτα είχε
απλωθεί έξω απ’το παράθυρο. Μόνο τούτο της είχε µείνει από
εκείνον: κάποιες αναµνήσεις και πολλές ερωτικές φαντασιώσεις. Ο
χρόνος της εδώ ήταν τόσο άδειος που ο Βένγκριλ γλιστρούσε συχνά
στις σκέψεις της, σα να προσπαθούσε να πάρει το µυαλό της από
άλλα, δυσάρεστα πράγµατα.
Πού είσαι, Βασιληά µου; Είσαι ζωντανός; Ή είσαι στον Πνευµατικό
Κόσµο και γιαυτό µε επισκέπτεσαι;
Τον ήθελε κοντά της, τώρα· υπήρχε τόσος ελεύθερος χρόνος εδώ
µέσα –µόνο ελεύθερος χρόνος– και τίποτ’άλλο να κάνουν… Ο
Βένγκριλ ήρθε και ξάπλωσε πλάι της, τυλίγοντας το ένα του χέρι γύρω
απ’τη µέση της, φιλώντας το λαιµό της, και ύστερα, εξερευνώντας την
κοιλιά της µε τα δάχτυλά του——
Η πόρτα χτύπησε.
Η ∆ήνκα πετάχτηκε πάνω, παίρνοντας ηµικλινή θέση και
ακουµπώντας στον δεξή της αγκώνα. Ποιος ήταν; Η
δαιµονογυναίκα; Μα, της είχε φέρει φαγητό για το βράδυ –φαγητό
το οποίο εκείνη δεν είχε αγγίξει· ακόµα βρισκόταν στο τραπέζι,
απείραχτο.
Η πόρτα ξαναχτύπησε.
«Ποιος είναι;» ρώτησε η ∆ήνκα.
«Ο Βασιληάς Πόνκιµ,» αποκρίθηκε µια αντρική φωνή –η φωνή του
παλιού βασιλικού της διπλωµάτη.
Τι θέλει εδώ; Τι θέλει, πάλι, από µένα; Σηκώθηκε από το κρεβάτι,
φόρεσε τις παντόφλες της και πλησίασε την πόρτα, µισανοίγοντάς τη
προσεχτικά, σαν από πίσω να βρισκόταν κάποιος εχθρός, έτοιµος να
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τη µαχαιρώσει. Ήταν εχθρός, δηλαδή, αλλά, µάλλον, δεν ήταν
έτοιµος να τη µαχαιρώσει· δεν είχε ανάγκη να έρθει ο ίδιος εδώ, αν
ήθελε να το κάνει.
«Καλησπέρα, ∆ήνκα,» χαιρέτησε ο Πόνκιµ. «Μπορώ να περάσω;»
«Γιατί;» ρώτησε εκείνη.
«Θέλω να κουβεντιάσουµε.»
Θέλει να κουβεντιάσουµε; Τι µπορεί να έχει να µου πει, µετά από…
µετά από –όλα αυτά! Ωστόσο, του άνοιξε την πόρτα, αφήνοντάς τον
να µπει. Προτού την κλείσει, είδε την οπλισµένη δαιµονογυναίκα
απέξω· κανένας άλλος φρουρός δεν ήταν στο διάδροµο: κανένας δε
συνόδευε το Σφετεριστή. Για µια στιγµή, πέρασε απ’το νου της
∆ήνκα να επιχειρήσει να τον σκοτώσει, όµως, µετά, θυµήθηκε ότι
ήταν πανίσχυρος µάγος· κι επιπλέον, δεν είχε κανένα όπλο µαζί της.
Ο Πόνκιµ βάδισε ως το παράθυρο και έριξε µια µατιά έξω· έπειτα,
στράφηκε για να την αντικρίσει. «Έχεις ωραία θέα απο δώ, ∆ήνκα,»
σχολίασε.
Εκείνη δεν αποκρίθηκε. Πώς τολµούσε να της το λέει αυτό; Την
ειρωνευόταν; «Γιατί ήρθες;» τον ρώτησε.
Ο Πόνκιµ σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. «Για να δω αν είσαι
καλά.»
Τα µάτια της ∆ήνκα στένεψαν. «Τι σε νοιάζει αν είµαι καλά; Εσύ
µε έβαλες εδώ! Εσύ µε εξαπάτησες! Σφετεριστή!»
Ο Πόνκιµ παρατήρησε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της,
άκουσε τα λόγια της µε προσοχή. Έχει αλλάξει, σκέφτηκε. ∆εν είναι
η ίδια γυναίκα που φυλάκισα εδώ πέρα, πριν από µήνες… Όπως το
περίµενα. Και όπως είναι πιο βολικό για την κατάσταση, νοµίζω.
Μπορώ να µυριστώ το µίσος µέσα της –πολύ µίσος. Φτάνει µόνο να
µάθω και για ποιους…
«Γιατί δε µιλάς;» απαίτησε η ∆ήνκα.
«∆ε µ’αρέσει να συµβαίνουν τέτοια πράγµατα,» της είπε ο Πόνκιµ.
«Τι πράγµατα;»
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«Πράγµατα όπως η αιχµαλωσία σου. Ήταν ένα από τα αναγκαία
κακά, δυστυχώς. Ωστόσο, ποτέ δεν είχα πρόθεση να σε βλάψω· κι
αυτό πρέπει να το έχεις καταλάβει, γιατί αλλιώς θα ήσουν νεκρή, ή
σε κάποιο υγρό κελί στα υπόγεια του παλατιού.»
«Και τι θέλεις να πεις; ότι θα έπρεπε να σε ευχαριστήσω;»
Ναι, σκέφτηκε ο Πόνκιµ, έχει αλλάξει. Ωραία· έχει γίνει πιο σκληρή,
και δε νοµίζει ότι έχει, πλέον, πολλά να φοβηθεί. Νοµίζει ότι δε µπορεί
να της συµβεί τίποτα χειρότερο από ό,τι της έχει συµβεί ήδη. Τι ανόητη
που είναι… αλλά και τι χρήσιµο που είναι αυτό…
«Εσύ εκθρόνισες το σύζυγό µου!» συνέχισε η ∆ήνκα. «Εσύ έφερες
τους δαίµονες στο Σαραόλν! Ο… ο Βένγκριλ, είναι ζωντανός ο
Βένγκριλ, ή τον έχεις σκοτώσει κι αυτόν;»
«Νοιάζεσαι για το Βένγκριλ περισσότερο απ’ό,τι εκείνος νοιάζεται
για σένα, ∆ήνκα,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Θέλει µόνο θάνατο και
καταστροφή· δεν τον ενδιαφέρει αν θα σαπίσεις για πάντα σε κάποιο
κελί ή αν θα χάσεις το κεφάλι σου.»
«Ψεύτη!» φώναξε η ∆ήνκα. «Μου λες ψέµατα! Θα έρθει να µε
πάρει απο δώ, και θα σε κρεµάσει! Θα σε σκοτώσει, Πόνκιµ!»
Εκείνος γέλασε, κουνώντας το κεφάλι, σαν να ήξερε κάτι που δεν
της έλεγε, κάποιο µυστικό µόνο για τον ίδιο. Ο τρόπος του την
εξόργιζε ακόµα περισσότερο. Οι γροθιές της είχαν σφιχτεί και
αισθανόταν το πρόσωπό της να καίει. «Σταµάτα!» του γρύλισε.
Ο Πόνκιµ έπαψε να γελά, αλλά το χαµόγελο δε χάθηκε από το
πρόσωπό του. «Ο Βένγκριλ δε θα σε δεχόταν, ακόµα κι αν σε έδινα
σ’αυτόν.»
«∆εν έχεις καµια πρόθεση να µε δώσεις στον Βένγκριλ,»
αντιγύρισε η ∆ήνκα. «Το ξέρω· το καταλαβαίνω!»
«Γιατί; νοµίζεις ότι ο Βένγκριλ έχει καµια πρόθεση να σε πάρει από
µένα;» είπε ο Πόνκιµ.
«Γιατί να µην έχει;»
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«Έλα µαζί µου,» ζήτησε, ξαφνικά, παίρνοντας τη ρόµπα από την
κρεµάστρα και κρατώντας την µπροστά της. «Έλα µαζί µου, να
µάθεις.»
Η ∆ήνκα δίστασε.
«Τι είναι; Νοµίζεις ότι µπορώ να σου κάνω κάτι εκεί το οποίο δε
µπορώ να σου κάνω εδώ; Ή, µήπως, φοβάσαι να µάθεις;»
Η όψη της σκλήρυνε, περισσότερο από πριν. Πήρε τη ρόµπα, µε
µια απότοµη κίνηση, και την έδεσε γύρω από το νυχτικό της. ∆εν
είχε καµία ιδέα γιατί ήθελε ο Πόνκιµ να τον ακολουθήσει, όµως τι
είχε να χάσει µε το να πάει µαζί του; Ούτως ή άλλως, φυλακισµένη
βρισκόταν σε τούτο το δαιµονοφρουρούµενο δωµάτιο. Τουλάχιστον,
θα έβλεπε και λίγο το παλάτι, που παλιότερα ήταν δικό της και του
Βένγκριλ.
Ο Πόνκιµ άνοιξε την πόρτα κι εκείνη τον ακολούθησε έξω από το
κελί της, στους διαδρόµους. Το παραξενεµένο βλέµµα της
δαιµονογυναίκας απέξω δεν της διέφυγε, και αισθάνθηκε ένα
κέντρισµα ικανοποίησης. Τι νόµιζε; ότι θα µε κρατούσε για πάντα
εκεί µέσα; Χα-χα-χα! Η ∆ήνκα δε µπορούσε να συγκρατήσει τούτη
τη σκέψη. Μισούσε αυτή τη Μαγκραθµέλια: τη µισούσε, ίσως,
περισσότερο κι από τον Πόνκιµ.
Έφτασαν στα βασιλικά διαµερίσµατα, και µπήκαν. Η ∆ήνκα
παρατήρησε ότι ο Σφετεριστής είχε αλλάξει, κάπως, την επίπλωση
του χώρου· δεν ήταν όπως εκείνη τη θυµόταν. Ο Πόνκιµ άνοιξε την
πόρτα για το υπνοδωµάτιο και µπήκε. Η ∆ήνκα δίστασε, για λίγο,
µα, ύστερα, τον ακολούθησε, για να διαπιστώσει ότι κι εκεί ο χώρος
ήταν αλλαγµένος. Αισθανόταν έναν κόµπο στο λαιµό της, που
βρισκόταν πάλι εδώ· τούτο το µέρος τής έφερνε τόσες ευχάριστες
αναµνήσεις –και µπορεί να µην ξαναζούσε ποτέ τέτοιες στιγµές. Όχι!
Ο Βένγκριλ θα έρθει για µε–
«Ήθελες να µάθεις, ∆ήνκα,» είπε ο Πόνκιµ. «Μάθε, λοιπόν.»
Τέντωσε το χέρι του προς έναν µεγάλο καθρέφτη στον τοίχο, και το
κρύσταλλο φάνηκε να ξεθολώνει, σαν οµίχλη να καθάριζε εντός του.
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Μαγεία! σκέφτηκε η ∆ήνκα, κάνοντας πίσω τροµαγµένη.
Ο Πόνκιµ την έπιασε απ’το µπράτσο. «Μη φοβάσαι· δε θα σε
πειράξει,» της είπε. Όµως µπορούσε να την αισθανθεί να τρέµει από
αγωνία, καθώς το κρύσταλλο ξεθόλωνε.
Και τα µάτια της ∆ήνκα γούρλωσαν, όταν ο µαγικός καθρέφτης
αποκάλυψε ό,τι είχε να αποκαλύψει. Μέσα του µπορούσε να δει τον
Βένγκριλ, το Βασιληά της –ναι, ήταν σίγουρα αυτός! –σίγουρα
αυτός ήταν! Πνεύµατα, αυτός είναι! Αλλά δεν ήταν µόνος του. Μαζί
του βρισκόταν µια πορφυροµάλλα γυναίκα, την οποία εκείνη δεν
αναγνώριζε. Και δεν ήταν απλά µαζί της: κυλιόταν στο κρεβάτι µαζί
της! Φιλούσε τα χείλη της, την αγκάλιαζε, και ψιθύριζε στ’αφτί της.
«Τι είν’αυτό;» φώναξε η ∆ήνκα. «Είναι µαγεία! ∆ε σε πιστεύω! ∆ε
συµβαίνει αυτό το πράγµα!» Προσπαθούσε να του ξεφύγει, ενώ
εκείνος την κρατούσε από το µπράτσο. «Ψεύτη, Πόνκιµ! Όλ’αυτά
είναι ψέµατα! Ο Βένγκριλ δε θα ήταν εκεί –µ’αυτή την πουτάνα!
Άφησέ µε, τα Πνεύµατα να σε πάρουν!»
Ο Πόνκιµ την πέταξε στο µεγάλο κρεβάτι του δωµατίου, καθώς
εκείνη χτυπιόταν, µε δάκρυα να κυλούν από τα µάτια της και
φωνάζοντας υστερικά. «Αυτή η ‘πουτάνα’, ∆ήνκα,» της είπε,
«ονοµάζεται Αάνθα, και είναι η Βασίλισσα του Ωκεανού και
Προστάτιδα του Πορφυρού Κοχυλιού.»
«Λες ΨΕΜΑΤΑ!» ούρλιαξε η ∆ήνκα.
«Ότι είναι αυτή η Βασίλισσα Αάνθα, ή ότι πηδιέται µε το Βένγκριλ
που ‘σε σκέφτεται συνεχώς’;»
«Και τα δύο ψέµατα είναι!» γρύλισε εκείνη, καθώς ανασηκωνόταν
επάνω στο µεγάλο κρεβάτι του βασιλικού υπνοδωµατίου. «Και τα
δύο!»
«Και τα δύο είναι αλήθεια, ∆ήνκα,» της είπε ο Πόνκιµ. «Γιατί
νοµίζεις ότι ο Βένγκριλ άργησε τόσο να επιστρέψει από το Βασίλειο
του Ωκεανού, όταν πήγε εκεί; Βρήκε κάτι για να τον κρατήσει.»
Η ∆ήνκα κοίταξε, για λίγο, τον καθρέφτη, µέσα στον οποίο
φαινόταν ο σύζυγός της να κάνει έρωτα µ’αυτή τη γυναίκα –είτε
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ήταν η Βασίλισσα Αάνθα είτε όχι. «Τούτο δεν είναι πραγµατικότητα.
Κλείστο! Πώς κλείνει;»
«∆ήνκα, πραγµατικότητα είναι,» τη διαβεβαίωσε ο Πόνκιµ,
πηγαίνοντας να καθίσει στην ξύλινη πολυθρόνα του γραφείου του.
«Αν θέλεις, µπορώ να σε αφήσω εδώ, να παρακολουθείς όλο το
βράδυ, και το πρωί. Ίσως µέχρι τότε να πειστείς…»
Η ∆ήνκα κοιτούσε τον καθρέφτη· έψαχνε να βρει κάποιο ψεγάδι
σ’αυτό που της έδειχνε, κάτι το ψεύτικο, το µη-αληθινό, κάτι που να
ήταν πλαστό, φτιαγµένο απ’τη µαγεία του Πόνκιµ. Όµως δεν
έβρισκε τίποτα. Ο άντρας που αντίκριζε ήταν ο Βένγκριλ· δεν υπήρχε
αµφιβολία. Σε όλα τα πράγµατα ήταν ο Βένγκριλ: έµοιαζε µε τον
Βένγκριλ, κινιόταν σαν τον Βένγκριλ, έκανε έρωτα σαν τον
Βένγκριλ.
Η ∆ήνκα έκλεισε τα µάτια, σφίγγοντας τη ρόµπα µέσα στις γροθιές
της. ΌΟΧΙΙΙ! Πώς είναι δυνατόν; Πώς είναι δυνατόν; Εγώ βρίσκοµαι
εδώ –φυλακισµένη των δαιµονανθρώπων– κι εκείνος… µ’αυτή τη
γυναίκα –µ’αυτή τη Βασίλισσα Αάνθα! Γιατί µου το κάνει τούτο;
Γιατί; Με µισεί! Με απεχθάνεται και πηγαίνει µ’όποια πουτάνα
συναντήσει!
«∆ήνκα.» Η φωνή του Πόνκιµ έσκισε τις σκέψεις της όπως το
µαχαίρι σκίζει το βελούδο. «Μην ταλαιπωρείς τον εαυτό σου για τον
Βένγκριλ. Εκτός κι αν θεωρείς ότι το αξίζει…»
Η ∆ήνκα άνοιξε, αργά, τα µάτια της, φοβούµενη να αντικρίσει,
πάλι, την εικόνα του καθρέφτη· αλλά ανακάλυψε ότι αυτή είχε
εξαφανιστεί, και µονάχα η αντανάκλασή της φαινόταν, καθισµένη
στο κρεβάτι, µε τις γροθιές της σφιγµένες επάνω στη ρόµπα της, µε
τα χαρακτηριστικά του προσώπου της ζαρωµένα, µε δάκρυα να
τρέχουν στα µάγουλά της, και µε τα ξανθά της µαλλιά ανακατεµένα.
Για κάποιο λόγο, τούτη η εικόνα ήταν χειρότερη από την
προηγούµενη· και έκανε ένα κύµα θλίψης να διαπεράσει τη ∆ήνκα.
Κι άλλα δάκρυα κύλησαν από τα µάτια της.
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Ο Πόνκιµ την παρατηρούσε, δίχως να µιλά. Και πού να ήξερε ότι
είµαι γιος του Βένγκριλ, από τη Χόλκραδ, σκέφτηκε. Τότε, τι θα έκανε,
άραγε; Αλλά, ας το αφήσουµε αυτό, για τώρα…
«Συνεχίζεις να µην πιστεύεις εκείνο που είδες;» τη ρώτησε.
Η ∆ήνκα στράφηκε, για να τον κοιτάξει. «Ήταν η µαγεία σου,»
επέµεινε.
Ο Πόνκιµ γέλασε. «Νοµίζεις ότι µπορώ να δηµιουργήσω πλαστές
εικόνες, µε τη ‘µαγεία’ µου;»
Εκείνη δε µίλησε.
«Κάνεις λάθος,» της είπε. «Κι αν θέλεις, θα σ’τους ξαναδείξω.»
Πρότεινε το χέρι του προς τον καθρέφτη, και η εικόνα
ξαναεµφανίστηκε εκεί: ο Βένγκριλ µε τη Βασίλισσα Αάνθα.
«Παρατηρείς κάποια χρονική ασυνέχεια, ∆ήνκα; Συνεχίζει ακριβώς
εκεί όπου τελείωσε την προηγούµενη φορά;»
«Όχι…» αποκρίθηκε εκείνη.
«Τότε, είναι αληθινό. Ορισµένος χρόνος πέρασε στο ενδιάµεσο,
σωστά;» Ο Πόνκιµ το ήξερε ότι τούτη ίσως να µη φαινόταν και τόσο
καλή εξήγηση σε κάποιον, αλλά η ∆ήνκα ήταν, ούτως ή άλλως, πολύ
µπερδεµένη για να σκεφτεί καθαρά, και κάτι που της έµοιαζε
πολύπλοκο µπορεί να της έµοιαζε και αληθινό. Συχνά συνέβαινε
τούτο. Κι επιπλέον, ήταν αληθινή η σκηνή που της έδειχνε·
διαδραµατιζόταν ακριβώς αυτή τη στιγµή.
«Μάλλον…» αποκρίθηκε η ∆ήνκα, καθώς παρακολουθούσε τους
δύο εραστές να φτάνουν στην κορύφωσή τους και τα σώµατά τους
να ηρεµούν. «Αλλά πάρτους από µπροστά µου!» πρόσθεσε,
κάνοντας µια απότοµη, ηµικυκλική κίνηση µε το χέρι της.
Ο Πόνκιµ άκουσε το µίσος στη φωνή της. Ωραία, σκέφτηκε· αυτή
είναι µία πολύ καλή αρχή. ∆ιέλυσε την εικόνα από τον καθρέφτη, µε
µια απλή χειρονοµία.
«Ελπίζω να παρατηρείς πόσο νοιάζεται ο Βένγκριλ για σένα και
πόσο αποζητά να σε ελευθερώσει από εδώ…»
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Η ∆ήνκα σηκώθηκε από το κρεβάτι, συνεχίζοντας να σφίγγει τη
ρόµπα µέσα στις γροθιές της. «Τον σιχαίνοµαι!» γρύλισε. «Μη µου
το ξαναδείξεις αυτό, Πόνκιµ!»
Εκείνος ανασήκωσε τους ώµους. «Όπως επιθυµείς,» αποκρίθηκε.
«Ωστόσο, ποτέ δε θα µε πίστευες, αν απλά σου το έλεγα· έτσι;»
Η ∆ήνκα δίστασε· ύστερα, κατένευσε. «Ναι, ποτέ δε θα σε πίστευα.
Ακόµα δυσκολεύοµαι να σε πιστέψω.»
«Άµα σε ήθελε πίσω ο Βένγκριλ, θα είχε κάνει, τουλάχιστον,
κάποιες διαπραγµατεύσεις µαζί µου, για να σε φέρει κοντά του.
Αλλά, µάλλον, τον… εξυπηρετεί η απουσία σου.»
Η ∆ήνκα χτύπησε το πόδι της στο πάτωµα και πήγε να σταθεί
µπροστά από το παράθυρο, µε τα χέρια σταυρωµένα κάτω απ’το
στήθος της. «Είναι στ’αλήθεια η Βασίλισσα Αάνθα, Πόνκιµ;»
«∆ε σ’το είπα ότι είναι;» αποκρίθηκε εκείνος, πίσω της.
«Από πότε κοιµόταν µαζί της; Συνέβαινε τούτο από παλιά;»
«Όχι, φυσικά. Από τότε που πήγε στο Βασίλειό της άρχισε. Τον
δικαιολογεί αυτό, νοµίζεις;»
Η ∆ήνκα στράφηκε, απότοµα, για να τον αντικρίσει. «Όχι! Πώς να
τον δικαιολογεί, δηλαδή; Πώς να τον δικαιολογεί το ότι… το ότι….»
Έδειξε τον καθρέφτη και, µετά, κάθισε βαριά στο πεζούλι του
παραθύρου, κρύβοντας το πρόσωπο µέσα στα χέρια της, καθώς
άρχιζε να κλαίει µε λυγµούς.
Ο Πόνκιµ σηκώθηκε από την πολυθρόνα, αναστενάζοντας. «Η
καρδιά µου σπαράζει να σε βλέπω έτσι, ∆ήνκα,» είπε, πηγαίνοντας
κοντά της και ακουµπώντας το χέρι του στον ώµο της. «Ο Βένγκριλ
ήταν ανέκαθεν ανάξιος Βασιληάς· απλά, δεν το είχες προσέξει.»
Και, σκύβοντας, ψιθύρισε στ’αφτί της: «Από την αρχή, πίστευα ότι
µόνη σου θα µπορούσες να είσαι καλύτερη Βασίλισσα για το
Σαραόλν. Όµως» –ορθώθηκε, πάλι, κάνοντας µερικά βήµατα µέσα
στο δωµάτιο– «οι καιροί αλλάζουν, και πρέπει να προσαρµοζόµαστε.
Τώρα, τα πράγµατα είναι λιγάκι πιο περίπλοκα στο Βασίλειο, απ’ό,τι
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ήταν µερικούς µήνες πριν.» Γέµισε ένα ποτήρι µε κρασί και της το
πρόσφερε.
Η ∆ήνκα το πήρε στα χέρια και ήπιε µια µεγάλη γουλιά.
Ο Πόνκιµ γέµισε ένα ποτήρι και για τον εαυτό του. «Σκεφτόµουν,»
είπε, «ότι είναι κρίµα να µένεις κλεισµένη µέσα σ’ένα δωµάτιο του
παλατιού, όταν θα µπορούσες να προσφέρεις τόσα στο Βασίλειο. Τι
λες κι εσύ;»
Η ∆ήνκα τον ατένισε επιφυλακτικά. Η εµπιστοσύνη της στον
Πόνκιµ δεν είχε αυξηθεί καθόλου, παρότι εκείνος της είχε δείξει ποιο
ήταν το πραγµατικό πρόσωπο του Βένγκριλ και πόσο ο σύζυγός της
αδιαφορούσε γι’αυτήν.
«Βρίσκεσαι τόσο καιρό στη φυλακή σου, ∆ήνκα, ώστε να την έχεις
αγαπήσει;»
Τα γαλανά της µάτια φλογίστηκαν. «Φυσικά και όχι!» είπε, έντονα.
«∆εν έχω λόγο να σε κρατάω φυλακισµένη,» την πληροφόρησε ο
Πόνκιµ. «Για την ακρίβεια, σου είπα ήδη ότι το θεωρώ κρίµα να
βρίσκεσαι εκεί, όταν µπορείς να κάνεις τόσα άλλα.
»Λοιπόν, ∆ήνκα, συµφωνείς να µε βοηθήσεις να διοικήσω το
Σαραόλν; Και –πού ξέρεις;– ίσως να βρεις και κάποια ευκαιρία ώστε
να ξεπληρώσεις τον Βένγκριλ για το… ενδιαφέρον του προς εσένα.»
Η ∆ήνκα ήπιε µια µικρή γουλιά, αναλογιζόµενη την κατάσταση.
«Ναι,» αποκρίθηκε, τελικά, «συµφωνώ, Πόνκιµ.» Ούτως ή άλλως,
δεν έχω και πολλές επιλογές. ∆ε θα είµαι άλλο φυλακισµένη! Ούτε
θ’αφήσω το Βένγκριλ να παίζει µαζί µου. Ποια νοµίζει ότι είµαι;
Καµια τσούλα, σαν αυτή τη Βασίλισσα Αάνθα! Θα την κάνω να
υποφέρει –και εκείνον το ίδιο!
«Ωραία,» είπε ο Πόνκιµ. «Πρέπει, όµως, πρώτα να σου εξηγήσω,
αναλυτικά, τι συµβαίνει και να σε κάνω να καταλάβεις κάποια
πράγµατα. Ή, µήπως, είσαι κουρασµένη και θα επιθυµούσες να
κοιµηθείς, για την ώρα;»
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«Όχι,» αποκρίθηκε η ∆ήνκα. «Άρχισε να µου λες.» Ήπιε ακόµα µια
γουλιά κρασί. «Ή, µάλλον,» πρόσθεσε, συνοφρυωµένη, «θα ήθελα
πρώτα να σε ρωτήσω κάτι…»
Κάτι σηµαντικό, σκέφτηκε ο Πόνκιµ· µπορούσε να το καταλάβει
από τον τόνο της φωνής της. «Ρώτησέ µε,» την προέτρεψε. «Κι αν
έχω την απάντηση, θα σου τη δώσω.»
«Η κόρη µου, η Έρµελ, πού βρίσκεται; Γνωρίζεις;» είπε η ∆ήνκα.
∆ύσκολη ερώτηση! έπρεπε να παραδεχτεί ο Βασιληάς του Βόρειου
Σαραόλν. Όφειλε να κινηθεί προσεκτικά εδώ. Είχε κατορθώσει να
φέρει τη ∆ήνκα µε το µέρος του, ως ένα βαθµό, τουλάχιστον· δεν
έπρεπε να χαλάσει όλο του το σχέδιο, τώρα, από µια λανθασµένη
απάντηση. Αν της πω ότι είχα στείλει την Έρµελ στη Μάγκραθµελ, για
να µείνει αιχµάλωτη εκεί, και ότι είχα προτρέψει εκείνη να επιτεθεί
στο Άργκανθικ, για να αποδυναµωθεί ο Σαραολνιανός στρατός,
πολεµώντας µε τους γείτονές του (όλα τούτα του έµοιαζαν τόσο
απόµακρα, λες και είχαν συµβεί εδώ και χρόνια, όχι πριν από
κάποιους µήνες), τότε θα είναι σα να της λέω, κατάµουτρα, ότι την
είχα κοροϊδέψει και χρησιµοποιήσει… Σίγουρα, αυτό θα τη στρέψει
εναντίον µου. Όχι, πρέπει να κινηθώ πολύ πιο προσεκτικά…
«Σύµφωνα µε τις πληροφορίες µου,» της είπε, «η Έρµελ βρισκόταν
στο Άργκανθικ.»
Τα µάτια της ∆ήνκα στένεψαν, καθώς στο µυαλό της ήρθαν όλα
εκείνα τα δυσάρεστα γεγονότα που είχαν συµβεί πριν από την
αιχµαλωσία της. Με την προτροπή του Πόνκιµ, είχε συγκεντρώσει
στρατό και είχε προελάσει προς το γειτονικό Βασίλειο, για να
απαιτήσει από το Βασιληά Κάρχοκ να της επιστρέψει την κόρη της.
Αλλά ο ∆ούκας Σάλβινρ –ο αδελφός του Βένγκριλ– και ο Σόλµορχ
την είχαν αποτρέψει. Είχαν κάνει ανταρσία και την είχαν φυλακίσει.
Όπως, ύστερα, όταν δραπέτευσα απ’αυτούς, µε φυλάκισε ο Πόνκιµ.
∆εν µπορώ να εµπιστευτώ κανέναν, πλέον.
«Βρισκόταν;» είπε. «∆ε βρίσκεται τώρα εκεί;»
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Ο Πόνκιµ κούνησε το κεφάλι. «Όχι· οι Αργκανθικιανοί την έδωσαν
στον Βένγκριλ.»
«Έτσι απλά;» απόρησε η ∆ήνκα.
Ο Πόνκιµ χαµογέλασε, λεπτά. «Έχεις χάσει πολλά σηµαντικά
γεγονότα, όσο βρισκόσουν περιορισµένη σ’εκείνο το δωµάτιο,» είπε.
«Νοµίζω ότι καλύτερα θα ήταν να σ’τα εξηγήσω όλα µε τη σειρά,
αλλά, εφόσον επιµένεις να µάθεις για την Έρµελ, άκου: Ο Βένγκριλ
πήγε στο Άργκανθικ, ώστε να συνάψει µια συµµαχία µε τους
Αργκανθικιανούς και να µε πολεµήσει. Για να το πετύχει αυτό, τους
γέµισε µε ψέµατα, ότι θέλω το κακό τους –πράγµα που, φυσικά, δεν
αληθεύει, γιατί δε σκοπεύω να επιτεθώ στο γειτονικό Βασίλειο. Τα
λόγια, όµως, του Βένγκριλ τούς τροµοκράτησαν αρκετά, ώστε να
συµφωνήσουν να κάνουν τη συµµαχία. Ως δείγµα καλής πίστης και
ως ευχαριστία που τους προειδοποίησε για την ‘απειλή’ µου και των
δαιµονανθρώπων, του επέστρεψαν την Έρµελ, η οποία, επί του
παρόντος, βρίσκεται στην Όρφαλχ.»
«Στην Όρφαλχ; ∆εν είναι κι αυτή η πόλη δική σου; ∆εν έχεις όλο το
Σαραόλν;» ρώτησε η ∆ήνκα. «∆εν καταλαβαίνω ακριβώς τι
συµβαίνει… Η… η σκηνή που µου έδειξες –µέσα στον καθρέφτη–
πού διαδραµατιζόταν; Στον Ωκεανό; Ή ήταν, επίσης, στην Όρφαλχ;»
«Σωστά το µάντεψες,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ: «στην Όρφαλχ
διαδραµατιζόταν. Και θα σ’τα διηγηθώ τώρα όλα, από την αρχή…»

328

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κεφάλαιο Εικοστό
Στην αρχή του λοιµού, βρήκαν ένα πτώµα µπροστά από την πόρτα τους.
Ύστερα, ολάκερη η πόλη γέµισε µε πτώµατα, µαστιζόµενη από τη
θανατηφόρα επιδηµία.
—από τις ∆ιηγήσεις του Ζινβάρ του Ταξιδευτή

ο κουφάρι έµοιαζε να ανήκε σε χωρικό, αν έκρινε κανείς από
το ντύσιµό του. Κειτόταν στη δυτική µεριά του δρόµου,
ανάσκελα, και, σίγουρα, δεν είχε πεθάνει µε ένα χτύπηµα·
κάποιος είχε γδάρει τη σάρκα του λαιµού του, ενώ ένα φίµωτρο από
πανί βρισκόταν ανάµεσα στα δόντια του· τα µάτια του ήταν ακόµα
ανοιχτά, κοιτώντας τον ουρανό, σα ν’αναζητούσαν εκεί τη λύτρωση.
«Πώς βρέθηκε τούτος εδώ; Και σ’αυτή την κατάσταση;» απόρησε η
Λασιρία.
«Ελπίζω να µην περιµένεις απάντηση από µένα,» είπε η Ανθάνα,
σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά της και ατενίζοντας µε περιέργεια
και αηδία τον νεκρό. «Είναι σα να τον βασάνισαν.» Ρίγησε. «Ας
φύγουµε· δεν είναι δική µας δουλειά, ούτως ή άλλως.»
Οι δύο γυναίκες δε βρίσκονταν, τώρα, µακριά από την πόλη, και
ήταν κι οι δυο τους κουρασµένες, από το τρέξιµο για να ξεφύγουν
απ’τους φύλακες των ανατολικών συνόρων του Σαραόλν.
Η Λασιρία ανασήκωσε τους ώµους. «Σωστά… Πάµε,» συµφώνησε,
και ξεκίνησαν, πάλι, να βαδίζουν επάνω στο χωµατένιο δρόµο, ενώ
πλησίαζε το µεσηµέρι και οι δίδυµοι ήλιοι βρίσκονταν ψηλά στον
ουρανό, βάλλοντας τον Άρµπεναρκ µε τις ακτίνες τους.
Η Λασιρία αισθανόταν το σχεδόν επουλωµένο τραύµα στο κεφάλι
της να την πονά, αισθανόταν τα πόδια της να την πονούν από το
τρέξιµο, αισθανόταν τα χέρια της να την πονούν από το ξαφνικό και
γρήγορο κολύµπι στον ποταµό (µάλιστα, νόµιζε ότι ίσως να είχε
βγάλει λιγάκι τον ώµο της εκεί πέρα), αισθανόταν τη µέση της να
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την πονά, και αισθανόταν και να ψήνεται από την τρισκατάρατη
ζέστη. Γενικά, αισθανόταν χάλια.
Σύντοµα, αντίκρισαν ένα όχι ιδιαίτερα ψηλό ξύλινο τείχος και µια
πύλη, στην οποία τους οδηγούσε ο χωµατένιος δρόµος που
ακολουθούσαν. ∆ίπλα από την πύλη βρισκόταν ένα πέτρινο φυλάκιο,
από το παράθυρο του οποίου τους ατένιζε… ένα πλάσµα. Η Λασιρία
δεν ήξερε πώς αλλιώς να το αποκαλέσει: Έµοιαζε µε άνθρωπο, αλλά
τα χαρακτηριστικά του είχαν κάτι το διαφορετικό, και τα µαλλιά του
ήταν πορφυρά και γαλάζια, συγχρόνως.
«∆αιµονάνθρωπος;» ψιθύρισε στην Πράσινη Γουστέρα.
Εκείνη ένευσε. «Υποθέτω.»
«Θάπρεπε να είµαστε προσεκτικές;»
«Πάντα πρέπει να είµαστε προσεκτικές.»
«Ξέρεις τι εννοώ, Ανθάνα!»
«∆εν πιστεύω ότι αυτός ο στρατιώτης θα µας ενοχλήσει,»
αποκρίθηκε η Πράσινη Γουστέρα, καθώς ζύγωναν την πύλη της
πόλης.
Ο Μαγκραθµέλιος τις ατένιζε από το στενό παράθυρο του
φυλακίου, αλλά δε µίλησε, καθώς εκείνες περνούσαν, µπαίνοντας
στην κωµόπολη.
«Πώς ονοµάζεται τούτο το µέρος;» ρώτησε η Λασιρία τη
συντρόφισσά της.
«∆ε θυµάµαι· πρέπει ν’ανοίξω το χάρτη µου, για να δω. Σε
επείγει;»
Ωραία Πράσινη Γουστέρα είσαι! ∆εν ξέρεις το όνοµα µιας πόλης…
Χα! «Όχι. Πάµε να καθίσουµε πουθενά.»
Πρόλαβε δεν πρόλαβε να τελειώσει την πρότασή της και,
φτάνοντας στο κέντρο της κωµόπολης (που δε βρισκόταν και πολύ
µακριά από τη νότιά της άκρη), αντίκρισαν ένα µονώροφο χτίριο,
πλάι στο οποίο βρισκόταν µια ξύλινη πινακίδα, κρεµασµένη από ένα
στύλο· επάνω της έγραφε: ΤΟ ΠΑΝ∆ΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΡ ΜΕΝΤΙ.
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Οι δύο κατάσκοποι, χωρίς ν’ανταλλάξουν κουβέντα αναµεταξύ
τους, κατευθύνθηκαν προς τα κει. Άλλωστε, δεν υπήρχαν και πολλά
να πουν: κι οι δυο ήθελαν ανάπαυση· κι επιπλέον, έπρεπε να
σκεφτούν πώς θα δρούσαν απο δώ και στο εξής: πώς θα αντλούσαν
πληροφορίες για το Βόρειο Σαραόλν και για τα σχέδια του Βασιληά
Πόνκιµ σχετικά µε το Άργκανθικ.
Η Λασιρία έσπρωξε την εξώπορτα και µπήκαν στην τραπεζαρία.
Της έκανε εντύπωση, όταν είδε πως τις περίµεναν µονάχα τα άδεια
τραπέζια. Ψυχή δε βρισκόταν τριγύρω. Ωστόσο, αυτό δεν έµοιαζε να
ενοχλεί την Πράσινη Γουστέρα, η οποία πήγε και κάθισε κοντά στο
παράθυρο, αφήνοντας τους σάκους της στο έδαφος. Η Λασιρία
ακολούθησε το παράδειγµά της, και έβγαλε και τις µπότες της, κάτω
απ’το τραπέζι, για να ξεκουραστούν τα πόδια της από εκείνο το
τρεχαλητό του Πνευµατοχτυπηµένου.
Περίµεναν λίγο, µήπως εµφανιστεί κάποιος.
Ύστερα, η Λασιρία χασµουρήθηκε. «Ωραία,» είπε, «τι–»
Το άνοιγµα µιας πόρτας τη διέκοψε.
Οι δύο γυναίκες δε γύρισαν τα κεφάλια απότοµα προς τ’αριστερά,
όπως θα έκανε ο περισσότερος κόσµος· µονάχα τα βλέµµατά τους
στράφηκαν προς εκείνη την κατεύθυνση. Η ζωή τους ως κατάσκοποι
τούς είχε γίνει δεύτερη φύση, αν όχι πρώτη.
Είδαν έναν σωµατώδη άντρα να πλησιάζει, ντυµένος µε απλά
ρούχα: µια φαρδιά, λευκή τουνίκα, καφέ παντελόνι, και δερµάτινα
σανδάλια. Τα µαλλιά του ήταν µαύρα και µακριά, τα µάτια του
γαλάζια. Έµοιαζε να είχε να ξυριστεί τρεις-τέσσερις µέρες. Ήταν
ιδρωµένος, σαν να έκανε κάποια χειρονακτική εργασία, προτού
παρουσιαστεί.
Ατένισε σιωπηλά τις γυναίκες, για δυο χτύπους του ρολογιού·
έπειτα, είπε: «Το ήξερα ότι κάποιος είχε έρθει. Σας άκουσα να
µπαίνετε, µα δεν ήµουν σίγουρος. Καλωσήρθατε στο Πανδοχείο. Τι
θα θέλατε;»
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Τουλάχιστον, αυτός δεν είναι δαιµονάνθρωπος, σκέφτηκε η
Λασιρία. Είχαν δει κάµποσους δαιµονανθρώπους, από τη στιγµή που
πέρασαν την πύλη, αλλά δεν τους είχαν δώσει και πολύ σηµασία για
να µην τραβήξουν την προσοχή τους. Ποτέ δεν ξέρεις τι µπορεί να
συµβεί, καµια φορά…
«Ένα χορταστικό µεσηµεριανό,» αποκρίθηκε η Ανθάνα στον
άντρα, «και δύο µεγάλες κούπες µπίρα.»
«Μια στιγµούλα,» είπε εκείνος, και µπήκε σε µια άλλη πόρτα, όπου
µάλλον βρισκόταν η κουζίνα. Μετά από λίγο, βγήκε. «Θα πρέπει να
περιµένετε, µέχρι να ψηθεί το χοιρινό. Θέλετε τις µπίρες σας από
τώρα;»
«Ναι,» ένευσε η Λασιρία.
Ο άντρας τούς γέµισε δύο κούπες από ένα απ’τα βαρέλια πίσω
απ’τον πάγκο του µπαρ, και τις έφερε στο τραπέζι τους. «Στην υγειά
σας,» είπε, και αποµακρύνθηκε, πάλι, πηγαίνοντας στην πόρτα από
την οποία είχε βγει, στην αρχή. Οι δύο κατάσκοποι τον είδαν να
κατεβαίνει µια σκάλα, και υπέθεσαν ότι είχε κάποια δουλειά στο
κελάρι του πανδοχείου.
Η Λασιρία ήπιε βαθιά από την κούπα της και αναστέναξε,
ακουµπώντας την πλάτη στην καρέκλα. «Παράξενο δεν ήταν αυτό
που είδαµε έξω;» ρώτησε τη συντρόφισσά της. «Ήταν φόνος, γιατί
δεν υπήρχαν τα συνηθισµένα σηµάδια συµπλοκής. Απλός φόνος. Και
τι αποτρόπαιος. Να του γδάρουν το λαιµό…» Μόρφασε.
«Όντως, ήταν.» Η Ανθάνα ήπιε από τη µπίρα της, σκεπτική. «∆ε
νοµίζω, όµως, να έχει σχέση µε το Βασιληά Πόνκιµ ή τα σχέδιά του.
Τι λες κι εσύ;»
«∆εν ξέρω,» ανασήκωσε τους ώµους η Λασιρία. «Πάντως, έγινε
τόσο κοντά στα σύνορα –ο φόνος, εννοώ– που µε βάζει σε υποψίες.»
«Πιστεύεις ότι ίσως να έχει κάποια σχέση µε τις διενέξεις ανάµεσα
στο Άργκανθικ και στο Σαραόλν;»
Η Λασιρία δε µίλησε.
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Η Ανθάνα κούνησε το κεφάλι. «Αποκλείεται να συµβαίνει κάτι
τέτοιο. Εµένα, τουλάχιστον, δε µου φαίνεται και τόσο πιθανό. Τι
έγινε, δηλαδή; Ένας Αργκανθικιανός ήρθε εδώ, για να γδάρει το
λαρύγγι ενός Σαραολνιανού χωριάτη; Σιγά…»
Η Λασιρία, πάλι, δε µίλησε, και για κάποια ώρα έπιναν µικρές
γουλιές από τις µπίρες τους, σιωπηλά. Απολάµβαναν την ξεκούραση,
τώρα που µπόρεσαν να τη βρουν. Κι επιπλέον, ίσως να ερχόταν
περισσότερος κόσµος στο πανδοχείο, όπου νάταν, ώστε να
µπορέσουν να κρυφακούσουν τα τοπικά και τα όχι και τόσο τοπικά
κουτσοµπολιά.
Η µυρωδιά του χοίρου που ψηνόταν έβγαινε απ’την κουζίνα και
έφτανε στις µύτες τους, γαργαλώντας τις µε σαδιστικό τρόπο και
κάνοντας τα στοµάχια των κατασκόπων να γουργουρίζουν. Όταν η
πόρτα άνοιξε, γύρισαν τα κεφάλια τους για να κοιτάξουν, ξεχνώντας
την εκπαίδευσή τους και υπακούοντας στην πρώτη τους φύση –αυτή
του πεινασµένου ανθρώπου–, όχι στη δεύτερη –αυτή της
κατασκόπου. Αντίκρισαν µια µεγαλόσωµη γυναίκα να πλησιάζει,
βαστώντας δυο πιάτα στα χέρια της, γεµάτα µε αχνιστό χοιρινό και
ψωµί. Έµοιαζε τροµερά µε τον άντρα που είχε εµφανιστεί πιο πριν,
καθότι είχε µαύρα, µακριά µαλλιά και γαλανά µάτια. Μάλλον, ήταν
συγγενής του: αδελφή του, κατά πάσα πιθανότητα.
«Καλή σας όρεξη,» τους είπε, αφήνοντας τα πιάτα µπροστά τους.
«Θα θέλατε να σας κόψω και µια σαλάτα;»
«Αν έχετε την καλοσύνη,» αποκρίθηκε η Λασιρία.
«Κανένα πρόβληµα. Τίποτ’άλλο;»
«Αυτά είναι εντάξει,» της είπε η Ανθάνα.
«Σε λίγο, σας φέρνω και τη σαλάτα,» έκανε η κοπέλα, και πήγε,
ξανά, στην κουζίνα.
Η Λασιρία και η Ανθάνα έπεσαν µε τα µούτρα στο φαγητό, παρότι
ήταν ζεστό όπως και ο καιρός και τις έκανε να αναψοκοκκινίσουν.
«Πάντως, δεν έχει και πολύ κόσµο αυτό το µέρος,» είπε η πρώτη,
καθώς έτρωγε.
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«Είναι τόσο κοντά στα σύνορα που πολλοί δεν πλησιάζουν, εκτός
κι αν είναι έµποροι. Αλλά το εµπόριο, τον τελευταίο καιρό, έχει
σταµατήσει ανάµεσα στο Άργκανθικ και στο Σαραόλν.»
«Ξέρεις, καλό θα ήταν να συµµαχήσουµε µ’αυτό το Βασιληά
Πόνκιµ. ∆εν ωφελεί να έχουµε εχθρικές σχέσεις. Ειδικά οι
δαιµονάνθρωποί του µου µοιάζουν πολύ αλλόκοτοι…»
«Κοίτα,» της είπε η Ανθάνα, «γι’αυτό το λόγο βρισκόµαστε εδώ:
για να µάθουµε αν οι φιλικές προθέσεις του Πόνκιµ είναι
ειλικρινείς…»
Η κοπέλα επέστρεψε από την κουζίνα, φέρνοντάς τους τη σαλάτα·
και έφυγε, λέγοντας, γι’ακόµα µια φορά, «Καλή σας όρεξη».
∆εν πέρασε πολλή ώρα και οι δύο κατάσκοποι είδαν από το
παράθυρο κόσµο να συγκεντρώνεται στην κεντρική πλατεία της
κωµόπολης, ενώ µουρµουρητά και φωνές ακούγονταν από παντού.
Κάτι ασυνήθιστο συνέβαινε, και είχαν κι οι δυο τους µια πολύ καλή
υποψία τι ακριβώς ήταν. Κάποτε, οι κάτοικοι τούτου του µέρους θα
ανακάλυπταν το κουφάρι το οποίο δε βρισκόταν παρά µερικές
εκατοντάδες µέτρα από τα τείχη τους.
Και πράγµατι, η Λασιρία και η Ανθάνα αντίκρισαν δύο
Μαγκραθµέλιους στρατιώτες να φέρνουν τον νεκρό χωρικό στην
πλατεία, µε τη συνοδεία άλλων έξι, από τους οποίους οι τρεις ήταν
άνθρωποι: δύο άντρες και µια γυναίκα. Απόθεσαν τον πεθαµένο στο
έδαφος, ενώ ο κόσµος συγκεντρωνόταν γύρω του, για να κοιτάξει.
«Πνεύµατα!» φώναξε µια γυναίκα, µέσ’από τη βαβούρα. «Είν’ο
αδελφός του Βέρντιλ!» Και έτρεξε προς το πανδοχείο, µπαίνοντας
στην τραπεζαρία, όπου έτρωγαν οι Αργκανθικιανές κατάσκοποι.
«Βέρντιλ! Βέρντιλ! Πού είσαι;»
Η πόρτα της κουζίνας άνοιξε, και η κοπέλα βγήκε. «Τι είναι,
Σιτάθνα;» ρώτησε. «Γιατί φωνάζεις;»
«Ο αδελφός σας… είναι εκεί έξω,» αποκρίθηκε εκείνη. «Αλλά…
δεν είναι ζωντανός…»
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Η έκπληξη ήταν έκδηλη στο πρόσωπο της κοπέλας. «Τι! ∆εν είναι
ζωντανός;»
«Κάποιοι τον δολοφόνησαν,» είπε, αργά, η Σιτάθνα. «Λυπάµαι,
∆ήνκα…»
Η πόρτα του κελαριού άνοιξε, και ο άντρας –που, µάλλον, ήταν ο
Βέρντιλ– βγήκε. «Τι τρέχει;» ρώτησε. «Γιατί φωνάζετε έτσι;»
«Ο Ράζκουν είναι νεκρός,» του είπε η ∆ήνκα. «Κάποιος τον
σκότωσε.»
«Τι! Ποιος τον σκότωσε; Είσαι σίγουρη για τούτο;»
«Ελάτε έξω,» τους προέτρεψε η Σιτάθνα. «Ελάτε.» Και βγήκε από
το πανδοχείο.
Τα αδέλφια την ακολούθησαν στην πλατεία, και πλησίασαν το
κουφάρι του νεκρού άντρα.
«Μα τα Πνεύµατα!» άκουσαν οι κατάσκοποι τον Βέρντιλ να
φωνάζει. «Ποιος τόκανε τούτο; Ποιος τόκανε; Έχουν ανοίξει το
λαιµό του!» Είχε στραφεί στους φρουρούς της πόλης, σα
ν’απαιτούσε, αµέσως, εξηγήσεις απ’αυτούς.
«∆εν ξέρουµε ακόµα,» του αποκρίθηκε ένας δαιµονάνθρωπος, που
µιλούσε την Κοινή Γλώσσα σπαστά. «Τώρα τον βρήκαµε, έξω απ’την
πόλη.»
«Αυτός είναι φόνος!» φώναξε η Σιτάθνα. «Και µάλιστα… και
µάλιστα, πολύ αποκρουστικός! Τι κάνετε εσείς;» είπε στους
στρατιώτες. «Μα τα Πνεύµατα, κάποιος Πνευµατοχτυπηµένος τον
κατακρεούργησε τον άνθρωπο! Κάποιος µανιακός τριγυρίζει εδώ
πέρα!»
Η Λασιρία και η Ανθάνα σηκώθηκαν από το τραπέζι τους και
βγήκαν στην πλατεία, σα να το είχαν συµφωνήσει µέσω κάποιας
σιωπηλής επικοινωνίας –της σιωπηλής επικοινωνίας των
κατασκόπων. Κι οι δυο ήξεραν πότε ήταν η ώρα να ζυγώσουν, για
ν’ακούσουν τι είχε να πει ο κόσµος. Αναµφίβολα, τώρα, µέσα στην
αναταραχή θ’ακούγονταν πολλά· παραπάνω από τα µισά θα ήταν
ψέµατα, όµως αυτό δεν είχε καµία σηµασία.
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«Τα Πνεύµατα έχουνε µπει µέσα του,» έλεγε ένας γέρος, ο οποίος
έµοιαζε να είναι το ίδιο βρόµικος όσο και τα ρούχα που φορούσε.
«Τον έχουνε τρελάνει και τον κάνουνε να σκοτώνει α’θρώπους.
Πρέπει να τα εξευµενίσουµε· ίσως νάναι κάποιος από µας.»
Πολλοί τριγύρω κατένευσαν.
«Ποιος άλλος θα έκανε τέτοιο πράµα, από ένας που τον έχουνε
κατοικήσει τα Πνεύµατα;» είπε µια γυναίκα.
«Αυτός ο µανιακός τον βασάνισε!» φώναξε η ∆ήνκα στους
φρουρούς. «Πρέπει να τον βρείτε. Ίσως κι άλλοι άνθρωποι να
πεθάνουν έτσι. Πρέπει να τον σκοτώσετε, να µην το ξανακάνει
τούτο.» Τα µάτια της ήταν γεµάτα δάκρυα, και ο Βέρντιλ είχε
περάσει το χέρι του γύρω από τους ώµους της, προσπαθώντας να την
παρηγορήσει, ενώ κι η δική του όψη ήταν χλοµή, τροµοκρατηµένη,
και γεµάτη θλίψη.
«Θα κάνουµε ό,τι µπορούµε,» αποκρίθηκε ένας από τους
ανθρώπινους φρουρούς. «Αν και, βέβαια, δεν είχε ξανασυµβεί κάτι
τέτοιο δω πέρα…» Έτριψε τα µουστάκια του, µε το δεξί χέρι.
«∆αιµονάνθρωποι είναι που τα κάνουν τούτα!» είπε, φωναχτά, ένας
άντρας.
Πάραυτα, τα κεφάλια των Μαγκραθµέλιων φρουρών στράφηκαν
στο µέρος του, ρίχνοντάς του βλέµµατα που κανείς θα µπορούσε
ν’αποκαλέσει µέχρι και δολοφονικά.
«Μη µε κοιτάζετε µένα έτσι!» αντιγύρισε ο άντρας. «Τους έχω δει
να τριγυρίζουνε στα χωράφια, τις νυχτερινές ώρες. Τι κάνουνε κει, ε;
Μπορείτε να µ’απαντήσετε; Ψάχνουνε για κάποιον να σκοτώσουνε!»
Ορισµένοι κατένευσαν, αλλά άλλοι διαφώνησαν έντονα.
«Ανοησίες,» είπε µια γυναίκα. «Οι Μαγκραθµέλιοι δε θάταν εδώ,
µαζί µας, άµα θέλανε το κακό µας.»
«Ναι, έτσι είναι,» συµφώνησε και κάποιος άλλος. «Μπορούσαν
πολύ εύκολα να κάψουν ολάκερη την πόλη, µα δεν τόκαναν,
τόκαναν; Ο Βασιληάς Πόνκιµ δεν τα θέλει αυτά, κι ούτε κι εκείνοι.
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∆εν τους βλέπετε στη φρουρά µας;» Έδειξε τους δαιµονανθρώπους
στρατιώτες, που στέκονταν πλάι-πλάι µε τους ανθρώπους.
«Τους εµπιστευόµαστε όπως οποιονδήποτε άλλο κάτοικο της
Μελάρκ,» δήλωσε ένας από τους ανθρώπινους πολεµιστές. «Είναι
δικοί µας, τώρα.»
«Αηδίες!…» µούγκρισε κάποιος, και έφυγε από την πλατεία,
κουνώντας το κεφάλι του, οργισµένα, και µουρµουρίζοντας κάτω
απ’την ανάσα του.
«Είτε άνθρωπος είναι είτε δαίµονας, αυτός που διέπραξε τούτο το
έγκληµα θα τιµωρηθεί,» δήλωσε ένας από τους Μαγκραθµέλιους
φρουρούς, ο οποίος χρησιµοποιούσε πολύ καλύτερα την Κοινή από
τον προηγούµενο.
«Ακριβώς,» είπε ο ανθρώπινος στρατιώτης που είχε µιλήσει και
πριν. «Θα τον βρούµε· µην ανησυχείτε. Και τώρα, νοµίζω πως
καλύτερα θα ήταν ν’αφήσουµε τ’αδέλφια του νεκρού να τον
κηδέψουν όπως του αξίζει. Παρακαλώ, αραιώστε.» Η φωνή του
άντρα ήταν ευγενική αλλά επιτακτική· δεν έµοιαζε να σηκώνει
αντιρρήσεις.
Και ο κόσµος, όντως, άρχισε να αραιώνει, πηγαίνοντας κυρίως στις
άκριες της πλατείας, για να συνεχίζει την κουβέντα του. Ο Βέρντιλ
και η ∆ήνκα σήκωσαν τον αδελφό τους και τον έφεραν στο
πανδοχείο.
«Συλλυπητήρια,» τους είπε, ευγενικά, η Λασιρία, καθώς εκείνη και
η Ανθάνα τούς ακολουθούσαν.
«Ευχαριστούµε,» αποκρίθηκε ο Βέρντιλ, βραχνά. «Μας συγχωρείτε
και για την αναστάτωση στο–»
«∆εν υπάρχει πρόβληµα,» τον διέκοψε η Λασιρία.
«Καταλαβαίνουµε.»
«Θα θέλατε να σας βοηθήσουµε να τον πάτε επάνω;» ρώτησε η
Ανθάνα, γιατί ήταν φανερό πως δυσκολεύονταν να µεταφέρουν το
νεκρό.
«Να µη σας βάλουµε σε µπελά…» είπε η ∆ήνκα.
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«∆εν είναι µπελάς,» τους διαβεβαίωσε η Λασιρία, και εκείνη κι η
Ανθάνα έπιασαν τον νεκρό από τα πόδια, ενώ τα αδέλφια από τα
χέρια, αρχίζοντας να τον ανεβάζουν στις σκάλες.
Καθώς το έκαναν αυτό, οι Αργκανθικιανές κατάσκοποι
παρατήρησαν ότι αίµα είχε µουσκέψει το µπροστινό µέρος του
πουκάµισού του: αίµα που δεν έµοιαζε να προέρχεται από το λαιµό
του, όπως οι υπόλοιποι λεκέδες επάνω του. Ωστόσο, ούτε η µία ούτε
η άλλη είπε τίποτα, περιµένοντας να τον πάνε εκεί όπου ήθελαν τα
αδέλφια· τότε, µάλλον, θα µάθαιναν.
Μπήκαν σε ένα δωµάτιο και ξάπλωσαν τον νεκρό Ράζκουν σε ένα
άδειο κρεβάτι. Η ∆ήνκα πήγε στην τουαλέτα και επέστρεψε µε µία
λεκάνη γεµάτη νερό, ενώ ο Βέρντιλ έβγαζε τα ρούχα του αδελφού
του µε τη βοήθεια των κατασκόπων.
Όταν το πουκάµισο έφυγε από το σώµα του πεθαµένου, είδαν ότι
κάτι ήταν χαραγµένο στο στήθος του.
«Κάποιος έχει γράψει κάτι εδώ…» είπε, µε τρεµουλιαστή φωνή, ο
Βέρντιλ. «Κάποιος έχει γράψει κάτι επάνω του… Πνεύµατα…»
Η ∆ήνκα έβρεξε ένα πανί µέσα στη λεκάνη και σκούπισε το αίµα
από τον νεκρό της αδελφό, ενώ δάκρυα κυλούσαν στα µάγουλά της
και προσπαθούσε να πνίξει µερικούς λυγµούς. Όταν καθάρισε το
στέρνο του, όλοι είδαν ότι, όντως, κάτι ήταν γραµµένο εκεί, µα δεν
µπορούσαν να διαβάσουν τη γλώσσα.
«Τι… τι λέει;» ρώτησε η Λασιρία, αναρωτούµενη µήπως ήταν
Σαραολνιανά, τα οποία δε γνώριζε και τόσο καλά.
Ο Βέρντιλ κούνησε το κεφάλι. «∆εν έχω ιδέα…»
Η Λασιρία κοίταξε την Πράσινη Γουστέρα, αλλά εκείνη δε µίλησε,
ούτε της επέστρεψε το βλέµµα.
«Πρέπει νάναι στη γλώσσα των Μαγκραθµέλιων,» είπε η ∆ήνκα.
«Κάποτε, είχα δει ένα γραπτό σ’αυτή τη γλώσσα… από εκείνο τον
δαίµονα στρατιώτη που ήταν ποιητής. Τον θυµάσαι;» ρώτησε τον
αδελφό της.
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Ο Βέρντιλ ένευσε. «Ναι.» Και είπε: «Φώναξε το βοηθό του σιδερά.
Μάλλον, θα ξέρει να µας εξηγήσει τι είναι γραµµένο επάνω στον
Ράζκουν… Πνεύµατα…»
Η ∆ήνκα έφυγε, µε γρήγορα βήµατα.
«∆αιµονάνθρωπος είναι ο βοηθός του σιδερά;» ρώτησε η Λασιρία.
«Ναι,» απάντησε, ξερά, ο Βέρντιλ, καθώς έµοιαζε χαµένος στη
θλίψη του.
Μια µακάβρια σιγή απλώθηκε στο δωµάτιο, ενώ περίµεναν την
επιστροφή της ∆ήνκα· και όταν αυτή επέστρεψε, ήταν µαζί µε έναν
Μαγκραθµέλιο: ένα ψηλό, ανθρωποειδές πλάσµα, µε µυτερά αφτιά
και µαλλιά κοντοκουρεµένα, µε πράσινες και µοβ αποχρώσεις.
Στάθηκε πάνω από το νεκρό και κοίταξε τα γράµµατα. Τα
ποικιλόχρωµα µάτια του στένεψαν και µια σκιά ανησυχίας έκλεψε το
χρώµα από το πρόσωπό του. Ξεροκατάπιε.
«Τι είναι, Νοσαλβάριον;» ρώτησε ο Βέρντιλ. «Πες µας!»
Ο δαιµονάνθρωπος αναστέναξε. «Ναι… είναι… είναι, όντως,
γραµµένο στη γλώσσα µας.»
«Και τι λέει;» θέλησε να µάθει η ∆ήνκα, µοιάζοντας να περιµένει
κάτι τροµερό.
«Λέει… ‘Καµία συµβίωση µε τους ανθρώπους και τα ποντίκια.’» Ο
Μαγκραθµέλιος αισθανόταν αµήχανα που το έλεγε τούτο· πράγµα το
οποίο φαινόταν από τη στάση κι από το βλέµµα του.
«Μια στιγµή…» έκανε ο Βέρντιλ, χάσκοντας. «Αυτό… αυτό
σηµαίνει, δηλαδή, ότι – ότι ήταν δαίµονες που το έκαναν!»
«…Είναι πολύ πιθανό, κύριε Βέρντιλ,» ένευσε ο Νοσαλβάριον,
χλοµός.
Η όψη του Βέρντιλ έγινε σκληρή και οργισµένη. «Πάω να φωνάξω
τη φρουρά,» δήλωσε, φεύγοντας από το δωµάτιο, µε τις γροθιές του
σφιγµένες.
Η ∆ήνκα είχε το δεξί της χέρι στα χείλη, δίχως να µιλά· απλά,
κοιτούσε το νεκρό αδελφό της µε µάτια γεµάτα δάκρυα.
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Ο Νοσαλβάριον έµοιαζε να θέλει να ανοίξει η γη και να τον
καταπιεί.
Η Λασιρία έριξε ένα βλέµµα στην Πράσινη Γουστέρα, σα να τη
ρωτούσε: Τι διάολο συµβαίνει εδώ; Εκείνη ανασήκωσε τους ώµους,
για να δείξει την άγνοιά της.
Ο Βέρντιλ δεν άργησε να επιστρέψει, µαζί µε δύο
δαιµονανθρώπους και έναν άνθρωπο της φρουράς.
«Είναι, πράγµατι, γραµµένο στη γλώσσα µας,» είπε ο ένας
Μαγκραθµέλιος, κοιτώντας τα χαράγµατα επάνω στο στέρνο του
νεκρού, τα οποία η ∆ήνκα είχε, πάλι, καθαρίσει µε το βρεγµένο πανί
της. «Αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι το κάναµε εµείς.»
«Και ποιος το έκανε, τότε;» απαίτησε ο Βέρντιλ. «∆εν εννοώ
απαραίτητα εσάς, από τη φρουρά, αλλά δαίµονας πρέπει να ήταν.»
«Ίσως να ήταν και κάποιος που θέλει να ενοχοποιήσει τους
δαίµονες,» τόνισε ο άλλος Μαγκραθµέλιος φρουρός.
«Όποιος κι αν ήταν –ό,τι κι αν ήταν– πρέπει να τον βρούµε,» είπε ο
άνθρωπος στρατιώτης. Και προς τον Βέρντιλ, τη ∆ήνκα, τις δυο
κατασκόπους, και το βοηθό του σιδερά: «∆ε θέλω τούτο να βγει
παραέξω, γιατί θα προκαλέσει αναστάτωση στους πολίτες. Ελπίζω
να το καταλαβαίνετε, όλοι σας.»
Τα δύο αδέλφια κατένευσαν, διστακτικά. Ο Νοσαλβάριον δεν
έδειξε κανένα δισταγµό στο νεύµα του. Ούτε, φυσικά, έδειξαν η
Λασιρία και η Ανθάνα, οι οποίες παρίσταναν τις απλές
ταξιδιώτισσες.
«Ωραία,» είπε ο στρατιώτης. «Κηδέψτε τον αδελφό σας κανονικά,
κι εµείς σύντοµα θα βρούµε το φονιά του, και θα τον τιµωρήσουµε,
όπως του αξίζει.»
Οι Μαγκραθµέλιοι φρουροί κούνησαν τα κεφάλια τους,
καταφατικά.
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Κεφάλαιο Εικοστό-Πρώτο
Πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός µε την άντληση ψυχικής ισχύος από
τα Πνεύµατα, για δύο πολύ σηµαντικούς λόγους: Πρώτον, µπορεί να
βλάψει τον εαυτό του, ύστερα από µία τέτοια απερίσκεπτη ενέργεια (βλ.
Πνευµατικές Ασθένειες, σελ. 84)· και δεύτερον, µπορεί να βλάψει το
περιβάλλον του, ενόργανο και ανόργανο (βλ. Αποτελέσµατα Πνευµατικής
Ενέργειας σε Ενόργανη και Ανόργανη Ύλη, σελ. 31). Οι καταστροφές που
είναι δυνατόν να προκληθούν εξαρτώνται από τη δύναµη του
Πνευµατιστή και από το τι προσπαθεί να επιτύχει µε τη βοήθεια των
Πνευµάτων. Ένας δυνατός Πνευµατιστής, αν δεν είναι συγχρόνως και
έµπειρος, µπορεί ευκολότερα να βλάψει και τον εαυτό του και το
περιβάλλον του. Παροµοίως, ορισµένες πνευµατικές πράξεις µπορούν να
είναι πιο επικίνδυνες ή πιο ακίνδυνες (περισσότερα γι’αυτό παρακάτω).
—Μια Γενική Μελέτη των Πνευµάτων,
της Θαλάρια Σόντβορν (1.125 – 1.177 Α.Α.)

ασιληά µου, φτάσαµε!
Ήταν αυγή, όταν η φωνή του Τράνθλας αντήχησε µέσα στο
µυαλό του Πόνκιµ. Κατέβηκε από τα διαµερίσµατά του στη
βασιλική αίθουσα, και περίµενε τον Αρχικατάσκοπο του Σαραόλν να
έρθει, καθισµένος στον θρόνο και φορώντας το Στέµµα των
Οφθαλµών.
Ο Τράνθλας µπήκε στο µεγάλο δωµάτιο, µαζί µε τη Σιλιµάνθρα και
έναν άγνωστο Μαγκραθµέλιο –τον Μαγκραθµέλιο που ο Πόνκιµ
είχε δει από τον µαγικό του καθρέφτη. Η φόνισσα της Μαύρης Αυγής
έµοιαζε να έχει τα χάλια της: σχεδόν παραπατούσε, ενώ στο δεξί χέρι

Β
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βαστούσε ένα φλασκί –µε πορφυρό, ήταν σίγουρος ο Βασιληάς του
Σαραόλν, αν έκρινε σωστά από το αίµα που έτρεχε απ’την αριστερή
άκρια των χειλιών της. Αυτό είναι που την έφερε όρθια ως εδώ.
Αναρωτιέµαι τι διάολο τής συνέβη καθ’οδόν· καθώς και ποιος είναι
αυτός µαζί της.
«Καθίστε,» είπε, και οι δύο Μαγκραθµέλιοι υπάκουσαν, ενώ ο
Τράνθλας ρώτησε: «Βασιληά µου, εµένα µε χρειάζεστε άλλο;»
«Ναι· µείνε εδώ.»
Ο Αρχικατάσκοπος έκλινε το κεφάλι. «Όπως επιθυµείτε.» Κάθισε
κι αυτός στο µεγάλο ξύλινο τραπέζι, όπου, εκτός από τους δύο
Μαγκραθµέλιους, βρίσκονταν ο Κόρναλθορ και η Αλφάρνα. Ο
Ζόανβαρ, ο σύζυγος της Εδρισία, τον οποίο ο Πόνκιµ είχε
αποφασίσει, τελικά, να κάνει σύµβουλο δηµοσίων έργων, δεν είχε
εµφανιστεί ακόµα, και ο Βασιληάς αναρωτιόταν µήπως είχε πάρει τα
καθήκοντά του πιο… ελαφριά απ’ό,τι έπρεπε· δεν ήθελε να
χρειαστεί να τον αντικαταστήσει και αυτόν…
«Μιλήστε µου, λοιπόν,» πρόσταξε ο Πόνκιµ τη Σιλιµάνθρα και
τους άλλους. «Τι συνέβη;»
Η δαιµόνισσα ήπιε µια γουλιά πορφυρό από το φλασκί της.
«Μεγαλειότατε,» άρθρωσε, «έχω τόσα πολλά να σας πω…»
«Τότε, άρχισε από την αρχή,» την προέτρεψε ο Πόνκιµ,
ακουµπώντας το σαγόνι του στο δεξί χέρι, του οποίου ο αγκώνας
στηριζόταν στον έναν βραχίονα του θρόνου. «Έχουµε χρόνο…
ελπίζω.»
«Κατ’αρχήν, ερχόµουν στη Μάρβαθ για να σας ενηµερώσω ότι ο
Βασιληάς Βένγκριλ επιθυµεί να κάνει µια συµφωνία µαζί σας,
προκειµένου ν’αφήσει τους εµπόρους του Βόρειου Σαραόλν να
περνάνε από το Νότιο· ή, µάλλον, από τη δηµοσιά που οδηγεί στην
Όρφαλχ και µόνο. Η συµφωνία είναι η εξής: Για να ανοίξει τούτος ο
εµπορικός δρόµος, ζητά από εσάς να του παραχωρήσετε άλλα
πενήντα χιλιόµετρα προς τα βόρεια.»
Σιγή απλώθηκε στη βασιλική αίθουσα.
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Ύστερα, ο Πόνκιµ είπε: «Ο Βασιληάς Βένγκριλ είναι αχάριστος.
Αλλά είναι και τυχερός, γιατί δεν επιθυµώ πόλεµο µαζί του.»
Οι σύµβουλοι Αλφάρνα και Κόρναλθορ τον κοιτούσαν καλά-καλά,
προφανώς, µην µπορώντας να κατανοήσουν την απόφασή του επάνω
στο ζήτηµα.
«Τι… τι σηµαίνει τούτο, Βασιληά µου;» βρήκε, τελικά, το θάρρος
να ρωτήσει η σύµβουλος οικονοµικών.
«Σηµαίνει ότι θα το σκεφτώ,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Ύστερα,
όµως· γιατί νοµίζω πως η Σιλιµάνθρα έχει κι άλλα να µας διηγηθεί.»
Τα µαύρα του µάτια καρφώθηκαν επάνω στη Μαγκραθµέλια της
Μαύρης Αυγής.
Εκείνη έγνεψε καταφατικά. «Ναι, Βασιληά µου. Και µάλιστα…»
Ήπιε µια γουλιά πορφυρό και έγλειψε τα χείλη της. «Και µάλιστα,
αυτά είναι πολύ πιο σηµαντικά.» Και του ιστόρησε το περιστατικό
στα σύνορα του Νότιου Σαραόλν, µιλώντας του για την καταδίωξή
της από «άγνωστους» καβαλάρηδες, για τη διάσωσή της από τον
έµπορο Σεγκόβηρ, και για την επίθεση των ακόλουθων του
Κακοδαίµονος στο φρούριο τον ανθρώπων.
Προτού καν τελειώσει η Σιλιµάνθρα, ο Πόνκιµ είχε σηκωθεί όρθιος
από το θρόνο του. «Ποιοι είναι αυτοί οι ψευδοδαίµονες;» απαίτησε.
Αντιλαµβανόταν πολύ καλά σε τι µπελάδες θα τους έβαζε όλους
τούτο το περιστατικό. Το αίµα των Νότιων Σαραόλνιανών θα άναβε,
πάλι, και θα ζητούσαν εκδίκηση και θάνατο· η ειρήνη που εκείνος
πάσχιζε να δηµιουργήσει θα θρυµµατιζόταν, και ποτέ ξανά δε θα
µπορούσε να αναγεννηθεί.
«∆εν έχουµε ιδέα, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε η Σιλιµάνθρα.
«Πάντως, οι ίδιοι πρέπει να ευθύνονται και για τον εµπρησµό µιας
αποθήκης στην Όρφαλχ.» Και του µίλησε και γι’αυτό το
περιστατικό, για το οποίο εκείνος είχε µάθει, εν µέρει, από το µαγικό
του καθρέφτη, κατασκοπεύοντας τον Βένγκριλ στην αίθουσα του
θρόνου της Όρφαλχ.
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«Πώς τολµάνε να χρησιµοποιούν το Μάτι του Σαραόλν, µε τέτοιο
τρόπο;» γρύλισε ο Πόνκιµ, ενώ τα µάτια του πετούσαν φωτιές. «Θα
µας οδηγήσουν σε έναν πόλεµο παραφροσύνης!»
«Ναι, Βασιληά µου,» είπε η Σιλιµάνθρα. «Αυτό ακριβώς φοβήθηκα
κι εγώ…»
«Τράνθλας, τι ξέρεις γι’αυτούς;» ρώτησε ο Πόνκιµ.
«Τίποτα.»
«∆εν έχουν ποτέ υποπέσει στην αντίληψή σου;»
«Όχι, Βασιληά µου. Προφανώς, πρόκειται για κάποια υπόγεια
οργάνωση δαιµόνων, η οποία υποσκάπτει την εξουσία σας· και
τέτοιου είδους οργανώσεις καλύπτονται καλά.»
«∆ε µ’ενδιαφέρει πόσο καλά καλύπτονται, Τράνθλας. Θέλω να
τους βρεις, το συντοµότερο δυνατό. Ξεκίνα, τώρα!»
Ο Αρχικατάσκοπος σηκώθηκε όρθιος, κλίνοντας το κεφάλι.
«Μάλιστα, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε, και στράφηκε προς την
έξοδο της µεγάλης αίθουσας, αρχίζοντας να βαδίζει.
Και να µε κρατάς ενήµερο για οτιδήποτε συναντήσεις, είπε ο Πόνκιµ,
µέσα στο µυαλό του.
Κανένα πρόβληµα, αποκρίθηκε εκείνος. Σύντοµα, θα έχω µάθει πού
κρύβονται αυτοί οι προδότες.
Ο Πόνκιµ απορούσε πώς είχαν ήδη ξεφύγει από την προσοχή του
Τράνθλας. Αναµφίβολα, δεν ήταν τυχαίοι· γνώριζαν τη δουλειά
τους, πολύ καλά. Και ήταν επικίνδυνοι: τόσο επικίνδυνοι όσο και
ένας λοιµός που εξαπλώνεται µέσα σε µια χώρα.
Όµως εκείνο που προέχει, τώρα, είναι να σταµατήσω µια πιθανώς
πολύ µεγάλη σύγκρουση µε το Βένγκριλ.
Στράφηκε σ’έναν απ’τους δαίµονες φρουρούς της αίθουσας.
«Σελώστε το άλογό µου και ετοιµάστε την πανοπλία µου,»
πρόσταξε. «Εντός της ηµέρας φεύγω για τα νότια, µαζί µε δέκα
χιλιάδες µαχητές.»
Η Σιλιµάνθρα, ο Κόνταβαρ, και οι σύµβουλοί του τον κοίταξαν µε
περιέργεια. «Βασιληά µου, θα κάνετε πόλεµο;» απόρησε η πρώτη.
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«Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Θα σταµατήσω τον πόλεµο, προτού
ξεσπάσει. Εσύ, για την ώρα, θα πρότεινα να αναπαυθείς, Σιλιµάνθρα.
Με υπηρέτησες καλά και σ’ευχαριστώ. Κι εσύ το ίδιο, Κόνταβαρ· θα
ανταµειφθείς για τη βοήθεια που πρόσφερες στη Σιλιµάνθρα.»
«Είµαι ευγνώµων, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Μαγκραθµέλιος.
Ο Πόνκιµ κατέβηκε από το βάθρο του θρόνου και βάδισε προς την
έξοδο της αίθουσας, κάνοντας νόηµα στους φρουρούς του να τον
ακολουθήσουν. Έπρεπε να πάει να µιλήσει στην Εδρισία, η οποία,
αυτή τη στιγµή, δε βρισκόταν στο παλάτι: είχε περάσει το βράδυ
στην έπαυλή της, γιατί ήθελε να δει τον Ζόανβαρ και τα παιδιά της.
Ο Βασιληάς του Βόρειου Σαραόλν, σύντοµα, βρισκόταν στους
δρόµους της Μάρβαθ, περιτριγυρισµένος από δαίµονες και
ανθρώπους πολεµιστές, οι οποίοι κοιτούσαν τριγύρω για πιθανούς
προδότες· άλλωστε, τα λόγια της Σιλιµάνθρα τούς είχαν ανησυχήσει
όλους, καθότι καταλάβαιναν πως έτσι και, τώρα, έπεφτε ο Πόνκιµ,
χάος θα επικρατούσε στο Σαραόλν.
Ο µονάρχης τους, ωστόσο, τους έκανε νόηµα να περιµένουν έξω
από την έπαυλη της Μαγκραθµέλιας Πριγκίπισσας. ∆ιέσχισε τον
κήπο και έφτασε σε ένα µεγάλο σαλόνι, περνώντας ανάµεσα από δύο
δαίµονες φρουρούς, οι οποίοι έκλιναν τα κεφάλια, µόλις τον
αντίκρισαν.
«Θέλω να µιλήσω στην Πριγκίπισσα Εδρισία,» είπε στην υπηρέτρια
που συνάντησε εκεί. «Τώρα.»
«Μάλιστα, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε εκείνη, µιλώντας σπαστά
την Κοινή. Έκανε µια βαθιά υπόκλιση και έφυγε. Το βάδισµά της
ήταν τόσο γρήγορο σαν να έτρεχε, πράγµα που έκανε τον Πόνκιµ να
αναρωτηθεί αν φαινόταν στο πρόσωπό του το πόσο εξοργισµένος
αισθανόταν. Ήταν λες και είχε χτίσει έναν ξύλινο πύργο, µετά από
χιλιάδες κόπους και βάσανα, για να έρθει ένας τρελαµένος
αρουραίος και ν’αρχίσει να ροκανίζει τα θεµέλια!
«Καληµέρα, Βασιληά µου.»
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Ο Πόνκιµ στράφηκε, αργά, για ν’αντικρίσει τον Ζόανβαρ, σύζυγο
της Εδρισία. Ο δαίµονας ήταν ντυµένος µε ένα µπλε, µεταξωτό
παντελόνι, µαλακές, µαύρες µπότες, και καφετί γιλέκο. ∆εν τον
αντιλήφθηκα να πλησιάζει. Μα τα Πνεύµατα, έχω αρχίσει, όντως, να
γίνοµαι απρόσεκτος. Ίσως σ’αυτή την απροσεξία µου να οφείλεται και
η εµφάνιση των ακόλουθων του Κακοδαίµονος.
«Καληµέρα, Ζόανβαρ,» αποκρίθηκε.
«Είσαι εδώ για να επισκεφτείς την Εδρισία;» Ο τόνος της φωνής
του έκρυβε κάποια επιφύλαξη. ∆εν του άρεσε που η Πριγκίπισσα
κοιµόταν µε τον Πόνκιµ: αυτό ήταν σίγουρο. Ωστόσο, τώρα, ο
Βασιληάς του Σαραόλν νόµιζε ότι µπορούσε να διακρίνει και κάτι
άλλο στα λόγια του δαιµονανθρώπου: Ζήλια, ίσως;
«Ναι.»
«Συµβαίνει κάτι;» Ο Πόνκιµ δεν ερχόταν συχνά στην έπαυλη·
συνήθως, η Εδρισία πήγαινε στο παλάτι· εποµένως, τώρα που ήταν
εδώ, τούτο δεν µπορούσε παρά να έχει παραξενέψει τον Ζόανβαρ.
«Ναι.»
Τα µάτια του Μαγκραθµέλιου ευγενή στένεψαν. «Τι;»
«Σύντοµα θα µάθεις,» του απάντησε ο Πόνκιµ. Και να µην ξεχνάς
τη θέση σου, δαιµονάνθρωπε! πρόσθεσε νοερά, γιατί ο τόνος του,
αυτή τη φορά, του φάνηκε θρασύς.
Μάλλον, και ο Ζόανβαρ αντιλήφθηκε ότι είχε µιλήσει βιαστικά,
έτσι είπε: «Αν είναι κάτι ανησυχητικό, Βασιληά µου, ίσως θα έπρεπε
να το ξέρω. Αν, φυσικά, κι εσείς το κρίνετε σωστό αυτό…»
«∆εν έχω χρόνο για εξηγήσεις,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Όµως θα–
»
Εκείνη την ώρα, η Εδρισία µπήκε στο δωµάτιο, και οι δύο άντρες
στράφηκαν, για να την αντικρίσουν. Η Πριγκίπισσα της Βόρειας
Μάγκραθµελ ήταν ντυµένη µε ένα µακρύ φόρεµα από πράσινο
µετάξι, το οποίο αγκάλιαζε κολακευτικά τις καµπύλες του σώµατός
της· µανίκια δεν είχε και η λαιµόκοψή του ήταν βαθιά. Τα µαλλιά
της Εδρισία ήταν πρόχειρα χτενισµένα και δε φορούσε τόσα
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κοσµήµατα όσα συνήθως· µάλλον, είχε φύγει σχεδόν αµέσως µόλις η
υπηρέτρια τής είπε ότι ο Εκλεκτός ήταν εδώ.
Έριξε µια µατιά στο σύζυγό της και µια µατιά στον Βασιληά του
Σαραόλν. «Με ζήτησες,» είπε στον δεύτερο.
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Πρέπει να σου µιλήσω. Έλα στο
παλάτι µαζί µου.»
Η Εδρισία κατένευσε. «Πάµε.»
Έφυγαν από το µεγάλο σαλόνι της έπαυλης, ενώ ο Ζόανβαρ τούς
ατένιζε µε ένα συλλογισµένο βλέµµα και σφιγµένα χείλη.
Η Πριγκίπισσα ρώτησε τον Πόνκιµ, καθώς βάδιζαν προς τη
βασιλική οικία, περιστοιχισµένοι από φρουρούς: «Τι συµβαίνει;
Μοιάζεις ανήσυχος.»
Κακό σηµάδι τούτο, συλλογίστηκε εκείνος. Αν µπορεί να καταλάβει
ότι είµαι ανήσυχος, τότε τα νέα για τους ακόλουθους του
Κακοδαίµονος µε έχουν ταρακουνήσει περισσότερο απ’όσο έχω
αντιληφθεί ο ίδιος!
«Υπάρχουν προδότες µέσα στο Βασίλειο. Οργανωµένοι προδότες,
για τους οποίους µου µίλησε η Σιλιµάνθρα.»
«Επέστρεψε;»
«Ναι, και µε πολύ άσχηµα µαντάτα.»
Καθώς ο κόσµος στο δρόµο έκανε χώρο γι’αυτούς και τους
φρουρούς τους, ο Πόνκιµ τής είπε για τους ακόλουθους του
Κακοδαίµονος και για τη σφαγή στο συνοριακό φρούριο των Νότιων
Σαραολνιανών.
«Τούτο µπορεί να ξεκινήσει τον πόλεµο από την αρχή –κι ακόµα
χειρότερο!» παρατήρησε η Εδρισία, όταν είχαν φτάσει στα βασιλικά
διαµερίσµατα µέσα στο παλάτι.
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Αυτός είναι ο µεγαλύτερός µου
φόβος.»
Η Εδρισία σταύρωσε τα χέρια µπροστά της, ξεφυσώντας. «Τι
σκοπεύεις να κάνεις; Είµαι σίγουρη πως έχεις κάποιο σχέδιο στο
µυαλό σου, έστω και σε… πρωτόγονη µορφή.»
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«Θα πάω νότια, µαζί µε δέκα χιλιάδες πολεµιστές.»
«Τι!»
«Μην ανησυχείς· δεν έχω σκοπό να προκαλέσω αναταραχές. Όµως,
για να καταφέρω να µιλήσω µε τον Βένγκριλ, ίσως να χρειαστώ
αυτούς τους στρατιώτες. Επιπλέον, θέλω να ερευνήσω το
κατεστραµµένο φρούριο. Πόσο µακριά απ’αυτό θα έχουν το άντρο
τους οι προδότες;»
«Ο Τράνθλας;» ρώτησε η Εδρισία. «∆εν µπορεί εκείνος να τους
βρει;»
«Ο Τράνθλας θα προσπαθήσει,» τη διαβεβαίωσε ο Πόνκιµ. «Αν και
µε έχει παραξενέψει το γεγονός ότι κατάφεραν να περάσουν
απαρατήρητοι απ’αυτόν και τους κατασκόπους του. Κανονικά,
έπρεπε να είχε εντοπίσει τους προδότες, πολύ προτού ενεργήσουν.»
«Υποπτεύεσαι ότι ο Τράνθλας είναι σύµµαχός τους;»
Ο Πόνκιµ κούνησε το κεφάλι. «Όχι· θα το είχα καταλάβει.»
«Πώς µπορείς να είσαι τόσο σίγουρος;»
«Είµαι σίγουρος για τον Τράνθλας.» Άλλωστε, συνεχίζει να έχει το
φυλακτό που του έδωσα. Και ποτέ δεν τον έχω πιάσει να
µηχανορραφεί εναντίον µου, ούτε να µην το φορά.
«Όπως νοµίζεις…» είπε η Εδρισία, αν και έµοιαζε
προβληµατισµένη. «Γιατί µε έφερες, όµως, εδώ;»
«Για το ζήτηµα του Άργκανθικ. Θυµάσαι που σου είπα ότι ο
∆ούκας Βάνρελ θα µε ειδοποιήσει, όταν φτάσει στη ∆ρέλιφον και
συγκαλέσει το Συµβούλιο των Αρχόντων;»
Η Πριγκίπισσα κατένευσε.
«Τώρα, όµως, ίσως να µη µπορώ να εµφανιστώ στη συνεδρίαση
του Συµβουλίου, όπως καταλαβαίνεις–»
«Και θέλεις να πάω εγώ;» Η Εδρισία συνοφρυώθηκε· δεν πρέπει να
της άρεσε τούτη η σκέψη, καθόλου.
Ο Πόνκιµ µειδίασε. «Όχι εσύ, αγαπητή Εδρισία. Ο ∆ούκας Βόνιορ.
Το µόνο που θέλω από εσένα είναι να του στείλεις το µήνυµα που θα
γράψω, µόλις παρουσιαστεί εδώ ο αγγελιαφόρος του Βάνρελ.»
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Η Πριγκίπισσα ανασήκωσε τους ώµους. «Εντάξει…»
Ο Πόνκιµ κάθισε στο γραφείο του, πήρε ένα κοµµάτι χαρτί, και
βούτηξε την πένα του στο µελάνι. Όταν τελείωσε τη συγγραφή της
επιστολής, την τύλιξε και τη σφράγισε µε το Μάτι.
«Να το στείλεις στον Βόνιορ µόνο όταν έρθει ο αγγελιαφόρος του
∆ούκα Βάνρελ,» τόνισε στην Εδρισία, καθώς σηκωνόταν όρθιος.
Εκείνη κατένευσε· και ρώτησε: «Πότε θα φύγεις;»
«Σήµερα.»
Αναστέναξε και τον φίλησε στα χείλη, τυλίγοντας τα χέρια της
γύρω του. «Να προσέχεις, Πόνκιµ,» του ψιθύρισε.
Εκείνος την κοίταξε στα µάτια, παίρνοντας το πρόσωπό της στα
χέρια του. «Θα προσέχω,» είπε. «Πάντα προσέχω, αγαπητή
Εδρισία.» Τη φίλησε, πάλι. «Και κάτι ακόµα,» πρόσθεσε: «Πρέπει
να σου µιλήσω για τη ∆ήνκα.»
Η Εδρισία συνοφρυώθηκε. «Την αιχµάλωτη Βασίλισσα του
Βένγκριλ;»
«Ναι. Συνεχίζει να είναι αιχµάλωτή µας, µα δεν είναι, πλέον,
φυλακισµένη.»
«Τι εννοείς;»
«Ότι δε θα είναι, πια, περιορισµένη σ’εκείνο το δωµάτιο, κι ότι θα
διατελεί καθήκοντα Αντιβασίλισσας, όσο θα λείπω.»
«Τι!» έκανε η Εδρισία. «Μα–!»
«Άκουσέ µε. Υπήρχε λόγος που το έκανα αυτό. Οι εχθροί µας
προσπαθούν να την πάρουν από εµάς, γιατί το ξέρουν πως, όσο την
έχουµε εδώ, τούτο αποτελεί πλεονέκτηµα για µας και µειονέκτηµα
γι’αυτούς –δεν µπορούν να επιτεθούν στη Μάρβαθ. Έτσι, δε θα
πάψουν ποτέ να κάνουν επιχειρήσεις για να τη σώσουν. Κάποια
στιγµή, είναι αναπόφευκτο να τα καταφέρουν, εκτός κι αν η ∆ήνκα
δε θέλει να φύγει. Τότε, θα δυσκολευτούν πολύ, πολύ περισσότερο.»
Ο Πόνκιµ µειδίασε, λεπτά.
Τα ήδη σµιγµένα φρύδια της Εδρισία έσµιξαν περισσότερο.
«∆ηλαδή, η ∆ήνκα είναι, τώρα, µε το µέρος µας;»
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«Ναι· και νοµίζει ότι δεν είναι αιχµάλωτη, πλέον. Μια
ψευδαίσθηση που θέλω να φροντίσεις να διατηρηθεί, Εδρισία. Άσε
τη να κινείται ελεύθερα στο παλάτι· άσε τη ακόµα και να διοικεί
ελεύθερα! Όµως να την προσέχεις, γιατί δεν είµαι βέβαιος ότι δε
σκοπεύει να µας προδώσει. Ίσως ύπουλες σκέψεις να περνούν απ’το
νου της…»
«Σίγουρα ύπουλες σκέψεις περνούν απ’το νου της!» είπε η
Πριγκίπισσα. «∆εν έπρεπε να την εµπιστευτείς! Τι σου είπε και
την–;»
«Εγώ της πρότεινα να συµµαχήσει µαζί µας. Ή, µάλλον, δεν της
‘πρότεινα’ ακριβώς κάτι τέτοιο: Της έδειξα, απλά, µέσω του µαγικού
µου καθρέφτη, τι συµβαίνει ανάµεσα στο Βασιληά της και στη
Βασίλισσα Αάνθα.»
«Τους παρουσίασες σ’αυτήν όταν βρίσκονταν στο κρεβάτι µαζί;»
«Ναι.»
Ένα στραβό, σαρδόνιο χαµόγελο χάραξε το πρόσωπο της Εδρισία.
«Αυτό πρέπει να την εξόργισε, πολύ…»
«Την εξόργισε,» είπε ο Πόνκιµ, «και έκανε πιο πρόσφορο το
έδαφος για µένα, ώστε να µπορώ να της µιλήσω για µια συµµαχία
µεταξύ µας. Σκοπός µου είναι η ∆ήνκα να µας βοηθήσει στη
διακυβέρνηση του Σαραόλν –όσο δύναται να µας βοηθήσει, τέλος
πάντων–, ενώ, συγχρόνως, ο Βένγκριλ και οι δικοί του θα πιστεύουν
ότι παραµένει αιχµάλωτή µας και µπορούµε να τη σκοτώσουµε
όποτε το επιθυµούµε –πράγµα που, φυσικά, δεν είναι και ψέµατα:
Συνεχίζουµε να µπορούµε να το κάνουµε τούτο· απλά, η ∆ήνκα δε
θέλει, πλέον, να φύγει από εµάς, κι έτσι, οι επιχειρήσεις των εχθρών
µας για να τη σώσουν θα έχουν µικρή πιθανότητα επιτυχίας.»
«Έγινε κάποια τέτοια επιχείρηση, πρόσφατα;» ρώτησε η Εδρισία, η
οποία δεν είχε ακούσει ότι είχε γίνει κάτι το παράξενο µέσα στη
Μάρβαθ ή στο παλάτι.
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, «αν και οι περισσότεροι δε θα
καταλάβατε τίποτα. Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού Μόρβον
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προσπάθησε να εισβάλει και να πλησιάσει το δωµάτιο της ∆ήνκα.
Προφανώς, ακολουθούσε την αύρα της, και ήθελε να συλλέξει
πληροφορίες, για το πώς θα µπορούσε ο Βένγκριλ να τη σώσει.»
Μαγεία!… σκέφτηκε η Εδρισία, και αισθάνθηκε ένα ρίγος να
διαπερνά το κορµί της. Απεχθανόταν την ανθρώπινη µαγεία: την
απεχθανόταν όσο τίποτ’άλλο στον Άρµπεναρκ, γιατί ήταν κάτι που
δε µπορούσε να καταλάβει: κάτι ασύλληπτο που όσα βιβλία κι αν
είχε διαβάσει γι’αυτό νόµιζε πως ακόµα δεν ήξερε ούτε τα βασικά.
Και η κόρη µου θα είναι µάγισσα… Άλλο ένα ρίγος τη διαπέρασε.
«Μην ανησυχείς,» της είπε ο Πόνκιµ, παρατηρώντας ότι η όψη της
είχε χλοµιάσει. «Τακτοποίησα τον Μόρβον, όπως του άξιζε. ∆εν
πιστεύω να ξαναπροσπαθήσει να εισβάλει στο παλάτι, µέσω του
Πνευµατικού Κόσµου.»
«Είσαι σίγουρος γι’αυτό;» Η Εδρισία δεν ήθελε κάποιος
καταραµένος µάγος να υφάνει τα ξόρκια του εδώ πέρα, όσο ο
Πόνκιµ θα έλειπε. Εκείνη και οι Μαγκραθµέλιοι δε θα είχαν καµία
αντίσταση εναντίον του. Ποτέ δεν είχαν αντίσταση ενάντια στους
µάγους· η τεχνολογία τους ήταν άχρηστη µπροστά στα άυλά τους
όπλα.
«Όχι,» παραδέχτηκε ο Πόνκιµ. «Ωστόσο, ακόµα κι αν έρθει, δε θα
πάρει και τίποτα σηµαντικές πληροφορίες, σωστά;»
«Υποθέτω…» είπε η Εδρισία, ανασηκώνοντας τους ώµους,
νευρικά.
«Μη φοβάσαι τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού,» της είπε ο
Πόνκιµ, σφίγγοντας τους ώµους της. «∆εν έχουν εύκολη πρόσβαση
σε τούτο το παλάτι, ακόµα κι όταν λείπω.»
«Θα προτιµούσα, τώρα, να µη λείψεις καθόλου. Γιατί δε στέλνεις
κάποιον άλλο, στη θέση σου;»
«Γιατί θέλω να δω αυτοπροσώπως τι συµβαίνει εκεί κάτω,»
εξήγησε ο Πόνκιµ. «Όµως…» Έτριψε το σαγόνι του,
προβληµατισµένος. «Ίσως να έχεις δίκιο… Ίσως θα ήταν συνετό να
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καθυστερήσω λίγο, ώστε να θέσω καλύτερους… σκοπούς γύρω
απ’το παλάτι.»
Η Εδρισία ένευσε. «Ναι, καλύτερα να το κάνεις αυτό.» ∆εν της
άρεσαν τα µπλεξίµατα µε τους ανθρώπινους µάγους. Τον Πόνκιµ τον
ήξερε –κι άλλωστε, ήταν ο Εκλεκτός του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν–,
αλλά αυτούς τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού…. Πάντα είχαν
το χειρότερο όνοµα ανάµεσα στους Μαγκραθµέλιους.
«Θα φύγω αύριο, εποµένως,» είπε ο Βασιληάς του Σαραόλν.
«Αύριο, µε την αυγή.
»Τώρα, πρέπει να σε ενηµερώσω τι ακριβώς ξέρει η ∆ήνκα.
Άκουσέ µε προσεκτικά, Εδρισία. Κράτησε και σηµειώσεις, αν
θέλεις.»
Το τελευταίο η Πριγκίπισσα της Βόρειας Μάγκραθµελ
αντιλαµβανόταν ότι το έλεγε πολύ σοβαρά. Κάθισε στο γραφείο και
πήρε χαρτί και πένα.
*
Η ∆ήνκα άνοιξε την πόρτα του δωµατίου της, ύστερα από τρεις
δυνατούς χτύπους.
«Καληµέρα,» τη χαιρέτησε ο Πόνκιµ, παρατηρώντας πως πρέπει να
την είχε ξυπνήσει: τα µαλλιά της ήταν ανακατεµένα και τα µάτια της
µισόκλειστα… και κλαµένα, νόµιζε, υποθέτοντας ότι η πρώηνΒασίλισσα του Σαραόλν κοιµήθηκε κλαίγοντας, χτες.
«Τι θέλεις;» τον ρώτησε.
«Να περάσω;»
Η ∆ήνκα παραµέρισε από την πόρτα και βάδισε, βαριεστηµένα,
µέχρι τον καθρέφτη, για να χτενίσει τα µαλλιά της, ενώ
χασµουριόταν.
Ο Πόνκιµ µπήκε, κλείνοντας την πόρτα πίσω του.
∆ίχως να στραφεί να τον κοιτάξει, του είπε: «Αν ήρθες, πάλι, για να
µου δείξεις, ή να µου αναφέρεις, κάτι που αφορά το Βένγκριλ–»
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«Αυτό δεν αφορά το Βένγκριλ. Αφορά εσένα.»
Η ∆ήνκα έτριψε µε το ένα χέρι τα µάτια της, ενώ συνέχιζε να
χτενίζεται µε το άλλο, βαστώντας χαλαρά τη χτένα µέσα στη χούφτα
της. Τον περίµενε να συνεχίσει. ∆εν είχε όρεξη για κουβέντα, πρωίπρωί. Όλο το βράδυ εφιάλτες στοίχειωναν τον ύπνο της· και, όταν
είχε ξυπνήσει απ’αυτούς, αναµνήσεις γέµιζαν το µυαλό της:
αναµνήσεις του Βένγκριλ µ’εκείνη την πόρνη, τη Βασίλισσα Αάνθα.
«Θα λείψω για λίγο.»
Θα λείψει; Ο ίδιος εννοεί ότι θα λείψει; Το µυαλό της ήταν ακόµα
θολό, και τα λόγια του την είχαν µπερδέψει. Γύρισε, για να τον
κοιτάξει, παύοντας να χτενίζεται.
«Έχω κάποιες επείγουσες δουλειές,» εξήγησε ο Πόνκιµ.
«∆ουλειές; Πού;»
«Πρέπει να βρω µερικούς προδότες που µάχονται εναντίον µου.»
«Άνθρωποι του Βένγκριλ;»
«Οι άνθρωποι του Βένγκριλ δεν είναι προδότες,» είπε ο Πόνκιµ·
«είναι ξεκάθαροι εχθροί µου. Επιπλέον, τούτοι οι προδότες δεν είναι
καν άνθρωποι, ∆ήνκα.»
«∆αιµονάνθρωποι, τότε;» Νόµιζα ότι αυτούς τους είχες υπό τον
έλεγχό σου. Τι άλλαξε;
«∆αίµονες,» τόνισε ο Πόνκιµ. «∆αίµονες.»
«Τι διαφορά έχει;»
«Έχει διαφορά γι’αυτούς. Θεωρούν τους εαυτούς τους ‘δαίµονες’,
όχι ‘δαιµονανθρώπους’. Κι αν επιθυµείς να διοικήσεις ανάµεσά τους,
θα πρέπει να τους αποκαλείς µε το όνοµα που προτιµούν. ∆ε
συµφωνείς;»
Η ∆ήνκα κατένευσε, αργά. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς; σκέφτηκε.
Ίσως να καταλήξω, πάλι, κλειδωµένη εδώ πέρα…
«Και να θυµάσαι όσα κουβεντιάσαµε χτες βράδυ.»
«∆εν έχω ξεχάσει τίποτα, Πόνκιµ.»
«Αυτό είναι ευτυχές,» είπε εκείνος, «γιατί θα πρέπει να τα
εφαρµόσεις χωρίς τη βοήθειά µου, όσο θα λείπω. Αλλά πιστεύω ότι
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µπορείς να τα καταφέρεις, ∆ήνκα. Άλλωστε, θα είσαι τώρα
Αντιβασίλισσα εδώ πέρα, που σηµαίνει ότι θα έχεις την ισχυρότερη
εξουσία, µετά από εµένα.»
«Γιατί µου δίνεις τόσα πολλά, Πόνκιµ; ∆εν το καταλαβαίνω.»
«∆ε σου είπα χτες; Πιστεύω ότι είναι κρίµα ικανοί άνθρωποι να
χαραµίζονται, κλειδωµένοι µέσα σε δωµάτια, όταν µπορούν να
προσφέρουν κάτι στο λαό τους. Και εσύ, ∆ήνκα, ήσουν Βασίλισσα
εδώ και χρόνια…»
Ήµουν, πράγµατι, σκέφτηκε εκείνη. Και µετά… τι συνέβη; Όλα
ήρθαν τόσο ανάποδα, και έγιναν τόσο ξαφνικά… λες κι ο Άρµπεναρκ
ν’αναποδογύρισε.
«Μην παίρνεις τούτη την έκφραση,» είπε ο Πόνκιµ. «Θα
προτιµούσες να ήσουν σ’αυτό το… κελί;»
Η ∆ήνκα στράφηκε, πάλι, στον καθρέφτη, συνεχίζοντας να
χτενίζεται. «∆ε χρειάζεται να κάνεις ανούσιες ερωτήσεις.»
Ένα µειδίαµα χάραξε το πρόσωπο του Πόνκιµ. «Το ξέρω.»
«Ποια είναι τα σχέδιά σου για τον Βένγκριλ;» ρώτησε,
επιφυλακτικά, η ∆ήνκα.
«Σου έχω πει τα σχέδιά µου. Θα ήθελες να προσθέσεις καµια δική
σου… πινελιά, ίσως;»
Χτες βράδυ, της είχε πει ότι σκόπευε να κάνει ειρήνη µε το Νότιο
Σαραόλν, επειδή είχε κουραστεί από τους πολέµους και επειδή δεν
πίστευε ότι άλλος ένας πόλεµος τώρα θα ωφελούσε κανέναν, σε
τίποτα. Όµως είχε αφήσει και µια νύξη· η ∆ήνκα νόµιζε ότι
µπορούσε να ξανακούσει τα λόγια του: Ωστόσο, δεν είναι ανάγκη
εκεί να άρχει ο Βένγκριλ, ξέρεις… Και ήταν σα να ήθελε να πει
ακόµα: Θα µπορούσες να άρχεις εσύ.
Ναι, γιατί όχι; σκέφτηκε η ∆ήνκα. Άστον να πάει στον Ωκεανό, µε
την πόρνη του. Θα γίνω Βασίλισσα, πάλι!
«Λοιπόν;» τη ρώτησε ο Πόνκιµ.
«Όχι,» του αποκρίθηκε. «∆ε θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Πού
ακριβώς θα πας, όµως;»
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«∆ήνκα, πραγµατικά, δεν έχω χρόνο για να σου εξηγήσω, αλλά η
Πριγκίπισσα Εδρισία θα σε ενηµερώσει επακριβώς για την
κατάσταση.»
Η ∆ήνκα γύρισε, ξανά, για να τον κοιτάξει. «Η Πριγκίπισσα
Εδρισία;»
«Ναι, η κόρη του Βασιληά Χάµαγκορκ, ο οποίος είναι νεκρός
τώρα. Την εµπιστεύοµαι απόλυτα. Ό,τι σου λέει είναι σα να σου το
έχω πει ο ίδιος.»
«Μα… µα είναι δαιµονογυναίκα, Πόνκιµ!»
Τα µάτια του στένεψαν, καρφώνοντάς τη µε µαύρες φλόγες. Και
άκουσε, ξαφνικά, µέσα στο κεφάλι της: ∆εν είναι δαιµονογυναίκα,
∆ήνκα: είναι δαιµόνισσα. Αλλά καλύτερα να την αποκαλείς, απλά,
«Πριγκίπισσά µου» ή «Υψηλοτάτη».
Η ∆ήνκα πετάχτηκε πίσω, απ’την τροµάρα της, ενώ η χτένα έπεσε
απ’το δεξί της χέρι.
«Να το θυµάσαι τούτο,» είπε ο Πόνκιµ. «Πολύ καλά. Υπάρχουν
καινούργιοι κανόνες στο Σαραόλν, και πρέπει να παίξεις µ’αυτούς·
αλλιώς, θα καείς.» Στράφηκε, άνοιξε την πόρτα του δωµατίου, και
έφυγε, κλείνοντάς τη σχεδόν αθόρυβα πίσω του.
*
Πήγε στα βασιλικά του διαµερίσµατα και κάθισε στο γραφείο του,
σκεπτικός. Η Εδρισία είχε φύγει, προ πολλού· της είχε ζητήσει να
µείνει µόνος, ώστε να µπορέσει να αυτοσυγκεντρωθεί, για να υφάνει
τη γητειά του γύρω απ’το παλάτι, η οποία θα τους προστάτευε όλους
από τις κατασκοπευτικές ενέργειες των Σοφών του Κύκλου του
Φτερού.
Και τώρα, ήταν ώρα να πιάσει δουλειά. Έβγαλε τις µπότες και το
πουκάµισό του και κάθισε οκλαδόν στο πάτωµα, κλείνοντας τα
µάτια κι ακουµπώντας τα χέρια στους κροτάφους του, ενώ
υποτονθόρυζε τα λόγια επίκλησης των Πνευµάτων.
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Ελάτε σε µένα! τα πρόσταξε. Θέλω όλη σας τη δύναµη! Ελάτε σε
µένα!
Αισθάνθηκε τον εαυτό του να γίνεται πόλος έλξης, ο οποίος
τραβούσε τις απόκοσµες υπάρξεις του Πνευµατικού Κόσµου κοντά
του, φορτίζοντας την ψυχή και το είναι του, προσφέροντάς του
πνευµατική ισχύ. Ήταν τόσο δυνατός στα Πνεύµατα που εκείνα δε
µπορούσαν να του αρνηθούν σχεδόν τίποτα· ακόµα κι όταν
βρίσκονταν πολλά υπό τον έλεγχό του, περισσότερα συνέχιζαν να
έρχονται. Ο Πόνκιµ φορτιζόταν µε δύναµη, την οποία νόµιζε πως, αν
τώρα απελευθέρωνε, θα ήταν ικανός να προκαλέσει τέτοιο σεισµό
που θα γκρέµιζε ένα ολάκερο τµήµα του παλατιού.
Ο χρόνος, φυσικά, είχε πάψει να κυλάει, καθώς ο Βασιληάς
βρισκόταν χαµένος στον εαυτό του και στον Πνευµατικό Κόσµο.
Ήξερε ότι, όσο πιο «χαµένος» κατάφερνε να γίνει, τόσο περισσότερη
πνευµατική ισχύ θα τραβούσε εντός του, και τόσο πιο ανθεκτική θα
ήταν η θωράκιση που θα εναντιωνόταν στην κατασκοπία των Σοφών
του Κύκλου του Φτερού.
Ελάτε σε µένα! Ελάτε! Σε µένα!
Τα Πνεύµατα εξακολουθούσαν να τον φορτίζουν. Και τώρα,
απαιτείτο προσοχή, γιατί, µε τόση πνευµατική δύναµη µέσα του,
µπορεί κανείς να είναι πολύ επικίνδυνος ακόµα και για τον εαυτό
του, πόσο µάλλον για τους γύρω του. Τώρα ήταν η καταλληλότερη
στιγµή για να βάλει σε χρήση τις γνώσεις του, οι οποίες προέρχονταν
από τα αρχαία βιβλία που ο πρώην-δάσκαλός του,
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, είχε συγκεντρώσει µέσα στους αιώνες. Ένας
δαίµονας από την Αρχή του Χρόνου, τι αδιανόητες δυνάµεις και
απόκρυφα µυστικά κατείχε, και πόσα από αυτά του είχε διδάξει!
Κανένας ζωντανός Πνευµατιστής πλην του Πόνκιµ δεν τα γνώριζε.
Εκτός ίσως από τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού, σκέφτηκε ο
Βασιληάς, γιατί ο Πύργος τους είναι, επίσης, πανάρχαιος. Όµως ήταν
τόσο αρχαίος όσο ένας δαίµονας; Φυσικά και όχι! Ο Πύργος είχε
οικοδοµηθεί µετά από την Πρώιµη Εποχή.
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Ακόµα και καθώς τούτοι οι συλλογισµοί περνούσαν απ’το νου του,
ο Πόνκιµ είχε ξεκινήσει να σχεδιάζει την προστατευτική γητειά που
θα ύφαινε. Στο µυαλό του είχε αρχίσει να διαµορφώνεται η
Πνευµατική Συγκέντρωση.
Όµως δεν είχε πάψει να φορτίζεται, και χρειαζόταν όλη την ψυχική
ισχύ που µπορούσε να συλλέξει. Τα Πνεύµατα ούρλιαζαν µέσα
στ’αφτιά του, και ούρλιαζαν και ούρλιαζαν και ούρλιαζαν,
ασταµάτητα, ενοχλητικά. Ο Πόνκιµ δεν αισθανόταν, πλέον, το σώµα
του· πλησίαζε να γίνει ένα µε τον Πνευµατικό Κόσµο.
Αλλά δεν έπρεπε να παρασυρθεί τόσο. ∆εν πρέπει να χάσω το εγώ
µου.
Έβαλε τις ψυχικές του ικανότητες σε λειτουργία. Η πνευµατική
ενέργεια έγινε πηλός γι’αυτόν, και ξεκίνησε να φτιάνει «σχήµατα»…
Μια Πνευµατική Συγκέντρωση που ήταν τέσσερις φορές ισχυρότερη
από την προηγούµενη µε την οποία είχε προφυλάξει το παλάτι· µια
Πνευµατική Συγκέντρωση που παγίδευε από µόνη της τους εισβολείς
και τους χτυπούσε, στέλνοντάς τους πίσω, στα σώµατά τους· µια
Πνευµατική Συγκέντρωση που θα τον ειδοποιούσε, όποτε κάποιος
επιχειρούσε να κατασκοπεύσει τούτο το µέρος, ακόµα κι αν ο
Πόνκιµ βρισκόταν µακριά απο δώ, αλλά µέσα σε κάποια όρια, τα
οποία δεν ξεπερνούσαν τα όρια της απόκρυφης παρακολούθησης του
µαγικού του καθρέφτη.
Ήταν µια γητειά που παρόµοιά της δεν είχε ποτέ υφάνει, και
σίγουρα όχι µέσα σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα. Τον καθρέφτη
του τον είχε κατασκευάσει πιο αργά και µε περισσότερη προσοχή.
Έτσι, αντιλαµβανόταν ότι ίσως να υπήρχε κάποια ατέλεια στην
Πνευµατική τούτη Συγκέντρωση, µα δεν µπορούσε να κάνει κάτι
καλύτερο, για την ώρα. Περισσότερο θα έπρεπε να ασχοληθεί µαζί
της όταν επέστρεφε στο παλάτι.
Μόλις τελείωσε τη δουλειά του, απελευθέρωσε τα Πνεύµατα και
αισθάνθηκε τη δύναµή του να τον εγκαταλείπει, καθώς τα ουρλιαχτά
τους έπαψαν. Τα βλέφαρά του άνοιξαν, και το φως του απογεύµατος
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που έµπαινε από το παράθυρο ήταν οδυνηρό για τα µάτια του. Το
κεφάλι του πονούσε, και ζαλιζόταν.
Μετά δυσκολίας, σηκώθηκε όρθιος, πιάνοντας τον έναν από τους
τέσσερις στύλους του µεγάλου κρεβατιού. Και κατέρρευσε πάνω στο
µαλακό στρώµα, µ’ένα µουγκρητό. Ίσως να το είχε παρακάνει
µ’αυτή την Πνευµατική Συγκέντρωση, όµως ήθελε κάτι που σίγουρα
θα απωθούσε τους καταραµένους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού.
Ήλπιζε να το είχε καταφέρει…

Κεφάλαιο Εικοστό-∆εύτερο
Στη νεαρή του ηλικία, ο Βασιληάς Βένγκριλ ήταν ατίθασος. Ως Πρίγκιπας
του Σαραόλν, είχε περιπλανηθεί σε περιοχές βόρεια από το Βασίλειο,
αφιλόξενες και άγριες, όπου αναζητούσε την περιπέτεια, σαν τρελός. Από
εκεί, συγκέντρωσε αρκετά σπάνια είδη πλασµάτων, τα οποία δε συναντά
κανείς στα πολιτισµένα µέρη. Μ’αυτά τα ζώα, γέµισε το µεγάλο του κήπο
στη Μάρβαθ, που ήταν ο θαυµαστότερος του Άρµπεναρκ. Αλλά οι
εξερευνήσεις του Βασιληά Βένγκριλ δεν τελειώνουν εδώ, και πολλές
ιστορίες έχουν διαδοθεί για τις ανακαλύψεις του…
—από την Ένδοξη Ιστορία του Σαραόλν

Μέρθναρ µπήκε στην αίθουσα του θρόνου, µαζί µε τη
Μάνζρα κι άλλους τρεις στρατιώτες. «Μεγάλη καταστροφή,
Βασιληά µου,» ανέφερε· και από την όψη του ήταν φανερό
πως ήταν ταραγµένος.
Ο Βένγκριλ καθόταν στο ξύλινο τραπέζι του δωµατίου. Στα δεξιά
του βρίσκονταν οι Άρχοντες Σάλβινρ και Φερχ και η Αρχόντισσα
Τουάθα· στ’αριστερά του ήταν οι Μαγκραθµέλιοι πρέσβεις. Όλοι
στράφηκαν, για να κοιτάξουν τους στρατιώτες που είχαν µόλις µπει.
«Τι καταστροφή;» ρώτησε ο Βασιληάς του Σαραόλν.
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«Ένα συνοριακό φρούριο κάηκε και όλοι οι µαχητές εκεί
σφάχτηκαν, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Μέρθναρ. «Πολλά από τα
σώµατά τους… κοµµατιάστηκαν.»
Οι βασιλικοί σύµβουλοι αλληλοκοιτάχτηκαν, ενώ οι πρέσβεις
συνοφρυώθηκαν, παραξενεµένοι.
Τα πράσινα µάτια του Βένγκριλ στένεψαν. «Ποιος ευθύνεται για
τούτο, Μέρθναρ;»
Εκείνος δε µίλησε, µοιάζοντας διστακτικός.
Όµως η Μάνζρα είπε: «Λένε πως ήταν οι δαιµονάνθρωποι,
Βασιληά µου.»
Οι δαιµονάνθρωποι… σκέφτηκε ο Βένγκριλ. Πάλι τα ίδια θα
έχουµε. Τι σόι ειρήνη είναι αυτή που επιθυµεί ο Σφετεριστής; Το
βλέµµα του ερεύνησε την ξανθιά πολεµίστρια που στεκόταν πλάι
στον Μέρθναρ, για να δει την έκφραση του προσώπου της. ∆εν του
έµοιαζε να λέει ανοησίες ή να κάνει υποθέσεις· µάλλον, ήξερε για τι
πράγµα µιλούσε. Κι επιπλέον, ο Βένγκριλ εµπιστευόταν τη Μάνζρα
σχεδόν όσο και την Ερία, που είχε στείλει τον Πύργο του Φτερού.
Άλλωστε, κι οι δυο τους είχαν αποδείξει, και µε το παραπάνω, την
αξία τους σ’αυτόν, παλιότερα.
«Από πού το πληροφορηθήκατε;»
«Έκανα περιπολία σε εκείνα τα µέρη, Βασιληά µου,» είπε η
Μάνζρα, «µαζί µε το τάγµα µου,» –ήταν από τους λίγους
στρατιωτικούς διοικητές που συνόδευε το τάγµα της στις
περισσότερες περιπολίες· ο Βένγκριλ αναρωτιόταν πώς δεν
κουραζόταν ποτέ– «όταν µερικοί διαβάτες µάς σταµάτησαν έντροµοι
και µας µίλησαν για την καταστροφή. Πήγαµε αµέσως, φυσικά, και
ερευνήσαµε το µέρος. Η εικόνα είναι φρικιαστική, Βασιληά µου· κι
επίσης, επάνω σε µια πέτρα βρίσκεται χαραγµένο το Μάτι του
Σαραόλν, ενώ από κάτω του είναι κάτι γράµµατα που δεν
καταλαβαίνουµε τι γράφουν, µα πρέπει νάναι στη γλώσσα των
δαιµόνων της Μάγκραθµελ.»
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«Έχετε κάποια καλή εξήγηση και για αυτό;» ρώτησε ο Φερχ τους
Μαγκραθµέλιους πρέσβεις, στρεφόµενος στο µέρος τους.
«Προφανώς, είναι η ίδια περίπτωση όπως και µε την αποθήκη,»
αποκρίθηκε ο Νοτµέλγκθορ.
«Πες το αυτό στον ∆ούκα Γκόρντλαν, δαιµονάνθρωπε,» αντιγύρισε
ο Φερχ.
«Ο Γκόρντλαν, ναι…» αναστέναξε ο Βένγκριλ, αναλογιζόµενος τι
επρόκειτο να επακολουθήσει µόλις τούτα τα νέα µαθεύονταν.
«Βασιληά µου,» είπε ο Φερχ, «ίσως ο Γκόρντλαν να έχει δίκιο.
Είναι πολύ πιθανό να βρισκόµαστε στη µέση κάποιας τεράστιας
µηχανορραφίας του Σφετεριστή. Πρώτα ήταν αυτή η αποθήκη: µικρό
γεγονός, θα µπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς τον εµπρησµό της. Τι
γίνεται, όµως, τώρα; Μιλάµε για ολόκληρο φρούριο!»
«Κάποιος θέλει να σµπαραλιάσει την άµυνά µας,» πρόσθεσε η
Τουάθα, µε σιγουριά στη φωνή της.
«Ο Βασιληάς Πόνκιµ επιθυµεί µόνο ειρήνη µαζί σας, και εµπόριο,»
τους διαβεβαίωσε ο Νοτµέλγκθορ.
«Όλο λόγια, όµως, είναι,» αντιγύρισε ο Βένγκριλ. «Και τα έργα του
είναι αντίθετα µε τα λόγια του.»
«Βασιληά Βένγκριλ, πάλι την ίδια κουβέντα θα ξεκινήσουµε;»
µούγκρισε ο Νοτµέλγκθορ, φανερά ταραγµένος από την τροπή των
πραγµάτων. «Γι’αυτές τις καταστροφές ευθύνονται κάποιοι
προβοκάτορες τους οποίους πρέπει να εντοπίσουµε γρήγορα, προτού
κάνουν και χειρότερα! Θα πρότεινα να γίνει µια έρευνα στο
κατεστραµµένο φρούρ–»
«Ξέρεις πόσοι στρατιώτες ήταν σ’αυτό το φρούριο;» τον διέκοψε ο
Φερχ. «Τριακόσιοι στρατιώτες. Και είναι όλοι τους νεκροί! Είσαι
τρελός; Τούτο, σε διαφορετική περίπτωση, µπορούσε να σηµαίνει
ένα και µόνο πράγµα: Πόλεµο. Ο Σφετεριστής νοµίζω ότι, τώρα, µας
δείχνει τις πραγµατικές του προθ–»
«Άρχοντά µου, δεν ξέρετε τι λέτε,» είπε ο Νοτµέλγκθορ. «Οι
προθέσεις του Βασιληά Πόνκιµ–»
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«–ήταν από την αρχή να κατακτήσει το Σαραόλν και να καθίσει στο
θρόνο!» παρενέβη η Τουάθα. «Κι αυτό δεν έχει αλλά–»
«Οι εποχές αλλάζουν και τις µεθόδους των δαιµόνων,» τόνισε ο
Αντερσάγκθορ.
«Αλλά οι δαίµονες παραµένουν ίδιοι,» σφύριξε ο Φερχ. «Η Τουάθα
έχει δίκιο: Τι έχει αλλάξει; Ακόµα µισείτε τους ανθρώπους–!»
«Ο Αντερσάγκθορ είπε ‘των δαιµόνων’ όπως εσείς λέτε ‘των
ανθρώπων’,» εξήγησε ο Νοτµέλγκθορ. «∆εν εννοούσε ότι–»
«Ό,τι κι αν εννοούσε, το σηµαντικό είναι–» άρχισε ο Σάλβινρ.
Ο Βένγκριλ κοπάνησε τη γροθιά του, δυνατά, επάνω στο τραπέζι.
«Ησυχία!» Και, καθώς σιγή έπεσε γύρω του: «Σας παρακαλώ, όλους.
Έτσι, δε θα επιλύσουµε κανένα ζήτηµα.» Προς τον Νοτµέλγκθορ:
«∆εν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις του Πόνκιµ, Νοτµέλγκθορ, αλλά,
µα τα Πνεύµατα, τα πάντα δείχνουν αυτόν και εσάς, τους
Μαγκραθµέλιους. ∆εν µπορώ να µην προβώ σε ενέργειες –ο λαός
µου θα εξοργιστεί, και µε το δίκιο του.
»Μάνζρα, Μέρθναρ.»
«Μάλιστα, Μεγαλειότατε,» είπαν κι οι δύο συγχρόνως.
«Θα πάω προσωπικά σ’αυτό το συνοριακό φρούριο, να δω τι
συνέβη. Μαζί µου θα έρθουν πέντε χιλιάδες πολεµιστές–»
«Βασιληά Βένγκριλ, τούτο δε θα είναι αναγκαίο,» είπε ο
Αντερσάγκθορ.
«Εγώ κρίνω τι είναι αναγκαίο για το Βασίλειό µου,
δαιµονάνθρωπε!» γρύλισε ο Βένγκριλ, καρφώνοντας τον πρέσβη µε
ένα οργισµένο βλέµµα. Μετά, επανέλαβε στη Μάνζρα και τον
Μέρθναρ: «Πέντε χιλιάδες πολεµιστές θα µε συνοδέψουν στα
σύνορα, καθώς και οι φίλοι µας απο δώ.» Έριξε µια µατιά στους
πρέσβεις.
Ο Νοτµέλγκθορ ένευσε καταφατικά. «Εµείς δεν έχουµε κανένα
πρόβληµα να έρθουµε…» δήλωσε, ανασηκώνοντας τους ώµους.
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«Σας θέλω για έναν πολύ συγκεκριµένο λόγο,» εξήγησε ο
Βένγκριλ: «για να διαβάσετε τη γραφή που δε µπορούν να
διαβάσουν οι στρατιώτες µου.»
«Ίσως να µην πουν αλήθεια, Βασιληά µου,» είπε ο Φερχ.
Ο Αντερσάγκθορ µόρφασε. «Τι λόγο νοµίζετε ότι έχουµε να πούµε
ψέµατα, από τη στιγµή που–»
«Τον ίδιο λόγο για τον οποίο κάνετε όλες αυτές τις καταστροφές,»
αποκρίθηκε η Τουάθα.
«Οι καταστροφές δεν έγιναν από εµάς!» σφύριξε ο Ηβάντγκορ, που
συνήθως δε µιλούσε πολύ στις συνεδριάσεις.
Ο Βένγκριλ κοπάνησε, πάλι, τη γροθιά του επάνω στο τραπέζι.
«Μη χαραµίζετε τα λόγια σας. Κανείς δεν πρόκειται να πείσει τον
άλλο σ’αυτό το ζήτηµα. Μονάχα οι αποδείξεις θα µας µιλήσουν
καθαρά.»
«Υπάρχουν και φτιαχτές αποδείξεις, Βασιληά Βένγκριλ,» τον
προειδοποίησε ο Νοτµέλγκθορ.
«Και αυτό θα ερευνηθεί,» τον διαβεβαίωσε ο Βένγκριλ. «Αλλά,
πέραν τούτου, δεν µπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Αν ο Πόνκιµ
επιθυµεί έναν δεύτερο πόλεµο, θα τον έχει· δε θα τον αφήσω να µας
καταστρέψει φρούριο µετά το φρούριο! Ούτως ή άλλως, το Σαραόλν
κάποτε θα επιστρέψει στα χέρια µας· γιατί όχι τώρα;»
Ύστερα, κοίταξε ξανά το Μέρθναρ και τη Μάνζρα. «Μη στέκεστε
εκεί. Πηγαίνετε να προετοιµάσετε το στρατό. Θα φύγουµε µόλις θα
είστε έτοιµοι.»
Εκείνοι έκλιναν το κεφάλι και βγήκαν από την αίθουσα του θρόνου.
*
«Πατέρα, άκουσα κάτι ανησυχητικά νέα. Αληθεύουν;»
Η Πριγκίπισσα Έρµελ είχε µόλις επιστρέψει από το στρατώνα της
Όρφαλχ, όπου είχε πάει για να εξασκηθεί στο ξίφος, µε την
Μπόρνεφ, και στο τόξο, µόνη της.
362

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

«Τι νέα;» ρώτησε ο Βένγκριλ, που καθόταν στο θρόνο του, ενώ οι
άρχοντες στο ξύλινο τραπέζι –ο Σάλβινρ, η Τουάθα, ο Γκόρντλαν, ο
Φερχ, ο Σόλµορχ, και η Τάθβιλ– έµοιαζαν να βρίσκονται στη µέση
µιας πολύ έντονης κουβέντας. Μονάχα η Βασίλισσα Αάνθα
παρακολουθούσε σιωπηλά, µε το σαγόνι της ακουµπισµένο στα
χέρια, των οποίων τα δάχτυλα ήταν µπλεγµένα, το ένα µέσα στο
άλλο.
«Ότι θα πας στα σύνορα µε πέντε χιλιάδες στρατιώτες, γιατί κάποια
καταστροφή έγινε εκεί –ένα φρούριο το έκαψαν οι Μαγκραθµέλιοι.»
«Ναι, είναι αλήθεια,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Όµως δεν είµαστε
ακόµα βέβαιοι ότι το έκαψαν οι Μαγκραθµέλιοι.»
Ο Γκόρντλαν –που στεκόταν όρθιος, ενώ συζητούσε µε τους
άλλους– στράφηκε, απότοµα, για να τον αντικρίσει µε γαλανά µάτια
που σπινθηροβολούσαν. «Τι άλλη απόδειξη χρειαζόµαστε, Βασιληά
µου;» φώναξε, έτσι που οι τοίχοι της αίθουσας του θρόνου
αντιλάλησαν. «Το φρούριο καταστράφηκε: αυτή είναι αρκετή
απόδειξη από µόνη της! Ποιος άλλος θα έκαιγε ένα µας φρούριο και
θα κατέσφαζε τους µαχητές του; Μονάχα ένας είναι ο εχθρός µας: ο
Σφετεριστής, και οι δαιµονάνθρωποι του. Και, µιας και λέµε
γι’αυτούς, πού βρίσκονται τώρα οι πρέσβεις;» ρώτησε,
στραβώνοντας τα χείλη, σαν η λέξη να τον αηδίαζε τόσο όσο και οι
ίδιοι οι πρέσβεις.
«Ήθελαν να µιλήσουν αναµεταξύ τους,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ,
προσπαθώντας ν’ακουστεί ήρεµος, αλλά ξέροντας πως δεν µπορούσε
να τα καταφέρει τόσο καλά όσο θα επιθυµούσε. Έβλεπε καθαρά τη
µάνητα στην όψη του Γκόρντλαν, και τη φοβόταν, γιατί ο ∆ούκας
ήταν ικανός να κάνει αναταραχές –αναταραχές που, τώρα, δεν
έπρεπε να συµβούν. Οι Σαραολνιανοί όφειλαν να κινηθούν
προσεκτικά, για να ξαναπάρουν την πατρίδα τους· µε σπασµωδικές
ενέργειες δε θα κατόρθωναν τίποτα.
«Να µιλήσουν;» ρουθούνισε ο Γκόρντλαν. «Μάλλον, να
µηχανορραφήσουν, θέλετε να πείτε, Βασιληά µου! Ακόµα και τώρα,
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που εµείς κουβεντιάζουµε, αυτοί προετοιµάζουν τη νεκρική µας
πυρά. Εγώ προτείνω να τους σκοτώσουµε, και τους τρεις, ως
απάντηση στην επίθεση του Σφετεριστή: ως δώρο στους τριακόσιους
στρατιώτες που δολοφονήθηκαν!»
«Οι νεκροί δεν αποζητούν θυσίες από εµάς, Γκόρντλαν,»
αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Θα προτιµούσαν να δουν, ξανά, το
Σαραόλν να γίνεται δικό µας.»
«Και πώς θα επιτευχθεί τούτο, παρακαλώ, Βασιληά µου;»
αντιγύρισε ο ∆ούκας. «Με το να γλύφουµε τους δαίµονες και το
Σφετεριστή;»
Ο Βένγκριλ σηκώθηκε, απότοµα, όρθιος, µε το δεξί του χέρι να έχει
πάει, ενστικτωδώς, στη λαβή του θηκαρωµένου ξίφους στη ζώνη
του. Η ατσαλένια του κορόνα γυάλιζε στο µεσηµεριανό φως που
έµπαινε από τα παράθυρα, και η όψη του δεν έκρυβε την οργή του.
Η Έρµελ νόµιζε ότι δεν τον αναγνώριζε, και αντιλαµβανόταν πως
τούτη ήταν µια πολύ κρίσιµη, και επικίνδυνη, στιγµή. Το τι θα έλεγε
ο πατέρας της ίσως να χάραζε το µέλλον του Βασιλείου. Τα λόγια
του ∆ούκα Γκόρντλαν είχαν τροµάξει την Πριγκίπισσα. Τόσος
θυµός, αυθάδεια, και αλαζονεία, συγχρόνως…
Ο Σόλµορχ πετάχτηκε όρθιος, για να σώσει την ηµέρα.
«Γκόρντλαν!» είπε. «Σε καταλαβαίνω και συµµερίζοµαι τον πόνο
σου –όλοι έχουµε χάσει δικούς µας ανθρώπους στα χέρια των
δαιµόνων. Όµως µίλησες βιαστικά και απερίσκεπτα µπροστά στο
Βασιληά µας. Σου ζητώ να πάρεις τα λόγια σου πίσω.»
Ο Γκόρντλαν φάνηκε διστακτικός, για λίγο. Τα µάτια του
στένεψαν, σα να συλλογιζόταν κάτι ακραίο, κάποια ριζική και
µόνιµη λύση· όµως, ύστερα, είπε: «Συγχωρέστε µε, Μεγαλειότατε. Ο
Αντιβασιλέας Σόλµορχ έχει δίκιο: µίλησα βιαστικά και
απερίσκεπτα.» Αλλά δεν κοίταξε το Βένγκριλ στα µάτια, ούτε
έµοιαζε τα λόγια να βγήκαν απ’την καρδιά του.
Η οργή δε χάθηκε από το πρόσωπο του Βασιληά του Σαραόλν,
όµως εκείνος κάθισε στο θρόνο του, σιωπηλός.
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Ο Γκόρντλαν κάθισε, επίσης, και ο Σόλµορχ το ίδιο.
«Εγώ θα έλεγα το εξής,» είπε ο Σάλβινρ, για να σπάσει την παγερή
σιγή που είχε τυλίξει την αίθουσα: «Να κάνουµε το παν –και εννοώ
το παν– για να µάθουµε ποιος, πραγµατικά, κρύβεται πίσω από τον
εµπρησµό και από την καταστροφή του συνοριακού φρουρίου. Εάν
είναι ο Πόνκιµ, τότε, ναι, θα τον χτυπήσουµε, και τα δήθεν
ειρηνευτικά του κόλπα δε θα µπορούν να µας επηρεάσουν καθόλου,
πλέον.»
«Άρχοντά µου,» είπε ο Γκόρντλαν, «ποιος άλλος εκτός από το
Σφετεριστή µπορεί να είναι; Σας ερωτώ!»
«Αυτό δεν το γνωρίζω,» αποκρίθηκε εκείνος, «µα δεν γνωρίζω και
το αντίθετο: ότι είναι ο Πόνκιµ.
»Συγκράτησε το θυµό σου, Γκόρντλαν, παρότι µπορεί να είναι
µεγάλος για το χαµό της µητέρας σου. Κι εγώ θρηνώ γι’αυτήν·
πολέµησε τον Καρνταµάρ για να µε προστατέψει: της χρωστώ τη
ζωή µου. Κι επίσης, µην ξεχνάς ότι έχασα και δικούς µου ανθρώπους
στην Πολιορκία της Χάργκοχ…» Μια βαθιά θλίψη φάνηκε να περνά
από την όψη του Σάλβινρ. «Όµως έτσι –µε γυµνή και άµυαλη οργή–
δε θα κερδίσουµε τίποτα, ούτε για εµάς ούτε για εκείνους τους
πεσόντες, ούτε για τους µαχητές που χάθηκαν στην καταστροφή του
συνοριακού φρουρίου.»
Τα λόγια του Σάλβινρ πέρασαν σαν ανάλαφρος αέρας µέσα από την
αίθουσα του θρόνου, κάνοντάς τους όλους να ηρεµήσουν, ακόµα και
τον Βένγκριλ και τον Γκόρντλαν.
Ο τελευταίος είπε: «Αν, όµως, είναι, τελικά, ο Σφετεριστής–»
«Αν είναι ο Σφετεριστής,» τον διέκοψε ο Σόλµορχ, «τότε,
απερίφραστα, θα τον κάνουµε να πληρώσει· και νοµίζω πως άπαντες
συµφωνούµε σ’αυτό.» Στράφηκε, για να κοιτάξει τον Βένγκριλ.
Εκείνος συνοφρυώθηκε. «Σου µοιάζω για δαιµονόφιλος, Σόλµορχ;»
µούγκρισε.
Ο Αντιβασιλέας ταράχτηκε, όχι από την ίδια την απόκριση του
φίλου του, αλλά από τον τρόπο µε τον οποίο βγήκε απ’τα χείλη του
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µονάρχη και από τον τόνο που αυτός χρησιµοποίησε. Ο Σόλµορχ δεν
είχε συνηθίσει ποτέ να κάνει τέτοιο διάλογο µαζί του… εκτός ίσως
από µια συγκεκριµένη περίοδο, παλιά. Παλιά! σκέφτηκε. Πριν από
κάποιους µήνες, όταν ο Βένγκριλ δεν ήξερε ποιος ήταν ο προδότης
µέσα στο παλάτι της Μάρβαθ, ποιος µηχανορραφούσε στις σκιές, για
να τον εκθρονίσει, ποιος είχε χρησιµοποιήσει εκείνο το δαιµονικό
φυλακτό, για να σκοτώσει τον Αρχικατάσκοπο Μπράλµακ. Ρίγησε, και
µόνο στη θύµηση εκείνης της εφιαλτικής περιόδου. Όχι, φυσικά, πως
και τούτη η περίοδος δεν ήταν εφιαλτική: από τότε και έπειτα, τα
πάντα εφιαλτικά ήταν. Απλά, ίσως εγώ να έχω, πλέον, συνηθίσει… Η
σκέψη δεν τον έκανε να αισθάνεται καλύτερα· τουναντίον, χειρότερα
τον έκανε να αισθάνεται.
Έγλειψε τα χείλη. «Βένγκριλ,» άρθρωσε. «Πραγµατικά, το
πιστεύεις αυτό;»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν βλεφάρισε, σαν µόλις να ξυπνούσε από
κάποιο όνειρο ή σαν µόλις τώρα να αναγνώριζε ποιος του είχε
µιλήσει. «Σόλµορχ… ασφαλώς και δεν το πιστεύω. Με συγχωρείς· η
κατάσταση µε έχει ταράξει.»
«Συµφωνείτε, όµως, µαζί µας, Βασιληά µου, ή όχι;» ρώτησε ο
Γκόρντλαν, κοιτώντας τον µε τις άκριες των γαλανών του µατιών,
που γυάλιζαν, πάλι, µε οργή και µίσος.
Εσύ, Γκόρντλαν, σκέφτηκε ο Βένγκριλ, µπορεί, πραγµατικά, να µε
θεωρείς δαιµονόφιλο. Άπιστο σκυλί! Αναρωτιέµαι αν θα ήταν δυνατό
ένα ατύχηµα να– Μα τα Πνεύµατα, τι συλλογιέµαι! Εγώ δεν ήµουν που
έλεγα ότι δεν έχουµε ανθρώπους για χάσιµο, τούτους τους δύσκολους
καιρούς; Τα Πνεύµατα να µε πάρουν!
«Συµφωνώ,» αποκρίθηκε. «Αν ο Πόνκιµ ευθύνεται για τις
καταστροφές, θα… Τι θα κάνουµε παραπάνω από ό,τι θα του
κάναµε, ούτως ή άλλως, ∆ούκα µου;» Γέλασε ξερά, όταν κανείς δεν
του αποκρίθηκε, και κούνησε το κεφάλι. «Ήδη θέλουµε όλοι µας το
κεφάλι του Πόνκιµ καρφωµένο σ’ένα δόρυ, και δε νοµίζω ότι τούτο
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θ’αλλάξει, ό,τι κι αν γίνει. Τώρα, απλά, ανασυγκροτούµαστε, για να
χτυπήσουµε ξανά.»
«Παράξενα πράγµατα, όµως, συµβαίνουν…» είπε η Βασίλισσα
Αάνθα.
«∆εν έχετε άδικο, Μεγαλειοτάτη,» συµφώνησε µαζί της ο Σόλµορχ.
Και προς το Βασιληά: «Βένγκριλ, θα πρότεινα να πάω εγώ µε τους
πέντε χιλιάδες στρατιώτες κι εσύ να µείνεις εδώ.»
«Γιατί;»
«∆ιότι, ρεαλιστικά και κυνικά, είµαι λιγότερο σηµαντικό πρόσωπο
από σένα.»
«Τη ζωή σου την εκτιµώ: δεν την έχω για πέταµα!» του είπε ο
Βένγκριλ. «Ούτε κανενός άλλου Σαραολνιανού, Σόλµορχ.»
«Το γνωρίζω αυτό, πολύ καλά,» αποκρίθηκε εκείνος. «Ωστόσο,
επιµένω: Θα ήθελα εγώ να πάω στο κατεστραµµένο φρούριο. Μη
φοβάσαι για τίποτα: το µέρος θα ερευνηθεί όσο το δυνατόν
καλύτερα, θα γίνουν σχέδια για την ανοικοδόµησή του, και µια
φρουρά θα τοποθετηθεί εκεί. Επίσης, θα κάνουµε το παν –όπως είπε
και ο Σάλβινρ– για να βρούµε τους υπεύθυνους. ∆εν µπορεί να µην
άφησαν κανένα σηµάδι· και, έστω και ένα αν έχουν αφήσει, θα είναι
αρκετό.»
«Τώρα, πραγµατικά, το µετανιώνω που έστειλα τον Μπάχτον µαζί
µε την Ερία, στον Πύργο του Φτερού…» είπε ο Βένγκριλ.
«Θα πάρουµε τον Αρχιεκδικητή Χέρκαµ,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ,
«και αρκετούς ανιχνευτές και ιχνηλάτες.»
«Και δύο από τους πρέσβεις –τον Αντερσάγκθορ και τον
Ηβάντγκορ· ο Νοτµέλγκθορ θα µείνει εδώ.»
«Γιατί;» ρώτησε ο Φερχ. «Νόµιζα ότι θα πήγαιναν και οι τρεις.»
«Πιστεύω ότι δύο είναι αρκετοί γι’αυτό που έχω υπόψη µου,» είπε
ο Βένγκριλ.
«Τι, δηλαδή;» συνοφρυώθηκε ο Σόλµορχ.
Ο Βασιληάς κατέβηκε από το θρόνο του και πήγε στο τραπέζι· η
Έρµελ τον ακολούθησε, για να καθίσει κοντά του.
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«∆ε θα βάλεις τους δύο Μαγκραθµέλιους να µεταφράσουν την
επιγραφή µαζί,» είπε ο Βένγκριλ στο Σόλµορχ. «Θα τους βάλεις
έναν-έναν. Έτσι, αν κάποιος πει ψέµατα, θα αποκαλυφθεί.»
Ο φίλος του µειδίασε. «Χα-χα! Βένγκριλ, αυτό είναι καλό, πολύ
καλό!…»
«Όµως, γιατί να µείνει ο άλλος δαιµονάνθρωπος εδώ;» ρώτησε ο
Γκόρντλαν.
«Γιατί σκοπεύω να τον έχουµε υπό στενή παρακολούθηση,»
αποκρίθηκε ο Βασιληάς. «Αν σχεδιάζει κάτι, θα το ανακαλύψουµε.»
«Και ποιος θα τον παρακολουθεί;» θέλησε να µάθει ο Σάλβινρ.
«∆εν έχουµε ακόµα νέα από τον Ζάρβηµ, για τους κατασκόπους…»
«∆ε θα χρειαστούµε κατασκόπους γι’αυτό,» είπε ο Βένγκριλ. «Εγώ
θα τον παρακολουθώ.»
«Βένγκριλ, δεν πήγα να σε ξεµπλέξω από έναν κίνδυνο, για να
µπλέξεις σ’έναν άλλο, πιθανώς χειρότερο!» έκανε ο Σόλµορχ.
«Μην ανησυχείς· δεν κινδυνεύω από τον Νοτµέλγκθορ. Νοµίζει ότι
είµαστε ‘φίλοι’, ‘συµπολεµιστές’· δε θα προσπαθήσει να µε βλάψει.
Τουλάχιστον, µέχρι στιγµής, δεν έχει δείξει τέτοια πρόθεση. Κι
επιπλέον, να θυµάστε ότι είναι τραυµατισµένος.»
«Ναι, αλλά οι δαιµονάνθρωποι είναι ύπουλη φάρα,» τόνισε ο Φερχ,
που δεν έµοιαζε να του αρέσει καθόλου η ιδέα του µονάρχη του.
«Και σκέφτονται διαφορετικά από εµάς.»
«Όχι στα βασικά πράγµατα,» είπε ο Βένγκριλ.
«Όπως νοµίζετε, Βασιληά µου.» Ο Φερχ ακούµπησε την πλάτη του
στην καρέκλα, σταυρώνοντας τα χέρια εµπρός του και κατεβάζοντας
το βλέµµα, σκεπτικός.
Ή θυµωµένος; αναρωτήθηκε η Έρµελ. Ο πατέρας µου έχει
καταφέρει να θυµώσει πολύ κόσµο σήµερα, φαίνεται. Αλλά, βέβαια,
ίσως να µη φταίει εκείνος –µάλλον δε φταίει εκείνος. Άλλωστε, τόσες
διαφορετικές απόψεις ακούγονται, και ο καθένας θεωρεί τη δική του
σωστή πέρα από κάθε σκιά αµφιβολίας…
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Εκτός από τον Φερχ, όµως, η Πριγκίπισσα παρατήρησε ότι και η
Βασίλισσα Αάνθα ήταν συνοφρυωµένη και σκεπτική –αυτή,
σίγουρα, ήταν σκεπτική, όχι θυµωµένη. Η Έρµελ αναρωτήθηκε τι να
σκεφτόταν η Κυρά του Ωκεανού, η οποία έδειχνε τόσο ενδιαφέρον
για το Σαραόλν, αλλά, ουσιαστικά, πέραν από µία τυπική συµµαχία
µαζί του, δεν έκανε τίποτ’άλλο για να βοηθήσει στον αγώνα
εναντίον του Σφετεριστή…
«Λοιπόν,» είπε ο Σόλµορχ, «καλύτερα θα ήταν εγώ να αρχίσω να
ετοιµάζοµαι, γιατί, µάλλον, θα φύγω γρήγορα, έτσι; Σήµερα…;»
Ο Βένγκριλ ένευσε. «Θα πας στο στρατώνα, να βρεις τον Μέρθναρ
και τη Μάνζρα.»
Η Τάθβιλ έριξε µια µατιά στο Βασιληά και µια µατιά στο Σόλµορχ.
«Ελπίζω να συµπεριλαµβάνετε κι εµένα σ’αυτή την αποστολή…»
«Θα πάτε κι εσείς, Βαρονέσα µου;» ρώτησε ο Βένγκριλ.
«Ναι.»
Ο Σόλµορχ στράφηκε να την κοιτάξει. Μειδίασε και κούνησε το
κεφάλι του. Γιατί αρχίζω και θυµάµαι τις «παλιές, καλές» ηµέρες, οι
οποίες δεν είναι και τόσο µακρινές; συλλογίστηκε. Ήξερε πως η
Τάθβιλ ήθελε, όσο τίποτ’άλλο στον Άρµπεναρκ, να ξαναπάρουν το
Σαραόλν και να πάει στη Βαρονία της· βράδυ παρά βράδυ αυτό του
έλεγε, καθ’όλη τη διάρκεια της διαµονής τους στην Όρφαλχ. Ελπίζω
η… βόλτα µας ως τα σύνορα να την κάνει να ξεχάσει, για λίγο. Η
αναµονή και η απραγία την τρελαίνουν. Η Τάθβιλ ήθελε να κάνει κάτι
για να βοηθήσει το Βασίλειο, αλλά υπήρχαν τόσα λίγα πράγµατα
που µπορούσε να κάνει εδώ, τούτη την περίοδο.
Επί του παρόντος, η Βαρονέσα τού επέστρεψε το µειδίαµα και του
έκλεισε το αριστερό µάτι.
«Να ξεκινάµε, λοιπόν,» είπε ο Σόλµορχ, καθώς σηκωνόταν απ’τη
θέση του, και το ίδιο κι η Τάθβιλ.
«Μισό λεπτό,» τους διέκοψε η Έρµελ, και σηκώθηκε κι εκείνη.
«Θα έρθω κι εγώ µαζί σας.»
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Ο Βένγκριλ στράφηκε, αργά, για να την κοιτάξει. Το βλέµµα του
δεν ήταν καθόλου, µα καθόλου, επιδοκιµαστικό.
Η Έρµελ τού χαµογέλασε. «Αν κι εσύ συµφωνείς, µπαµπά…»
«Όχι, δε συµφωνώ,» αποκρίθηκε εκείνος, «και το ξέρεις πολύ καλά.
Αλλά, αν µείνεις εδώ, η οργή και η πλήξη σου θα καταποντίσουν την
Όρφαλχ· οπότε, χάσου από µπροστά µου!»
Η Έρµελ γέλασε. Έσκυψε, τύλιξε τα χέρια της γύρω απ’το κεφάλι
του, και τον φίλησε στο µάγουλο.
«Όµως να πεις στη Μπόρνεφ να έρθει µαζί σου, εντάξει;» τόνισε ο
Βένγκριλ.
«Εντάξει,» αποκρίθηκε ο Έρµελ. Και, προς το Σόλµορχ και την
Τάθβιλ: «Θα σας συναντήσω στο στρατώνα.»
Ο Αντιβασιλέας έγνεψε καταφατικά. «Είµαι σίγουρος ότι θα πας
εκεί πολύ πριν από εµάς. Εµείς θα ετοιµάσουµε κάποια πράγµατα,
πρώτα.»
Η Έρµελ βγήκε από την αίθουσα του θρόνου, µαζί µε τον ευγενή
του Οίκου των Έχµελθ και τη Βαρονέσα.
«Η κόρη σου παραείναι ατίθαση, Βένγκριλ,» είπε ο Σάλβινρ.
«Είσαι τρελός;» έκανε εκείνος. «Ή έχεις αρχίσει να γερνάς;»
«Τι;» συνοφρυώθηκε ο σύµβουλος δικαιοσύνης, που ήταν,
άλλωστε, µικρότερος από το Βασιληά κατά δύο χρόνια.
«Μου φαίνεται, αδελφέ,» είπε ο Βένγκριλ, «πως έχεις ξεχάσει τι
κάναµε εµείς στην ηλικία της.»
∆υνατό γέλιο γέµισε την αίθουσα.
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Κεφάλαιο Εικοστό-Τρίτο
Ο Αργκανθικιανός έδειξε το Μεγάλο ∆ικαστήριο της ∆ρέλιφον. «Αυτός
είναι ο Νόµος,» είπε, περήφανα.
Ο Σαραολνιανός χάιδεψε τη λαβή του ξίφους στη µέση του. «Αυτή είναι
η ∆ικαιοσύνη.»
—από τις Ιστορίες των Γειτονικών Βασιλείων,
του Σαραολνιανού Ροµέντιλ Νιβάγκορ

Ο

ι δύο ήλιοι φλόγιζαν τον ουρανό και τη γη, όταν ο Ζάρβηµ
και η Χόλκραδ ζύγωναν την ανατολική πύλη της ∆ρέλιφον,
ιδρωµένοι και σκονισµένοι από το δρόµο.
«Αυτή η ζέστη όσο πάει και χειροτερεύει,» είπε ο Σαραολνιανός
Άρχοντας, σκουπίζοντας το µέτωπό του µε ένα λευκό µαντίλι, το
οποίο είχε, πλέον, πάρει ένα σκούρο-γκρι χρώµα από τη συνεχή
χρήση.
«Σαν ο καιρός να τρελάθηκε, ύστερα από τη σταθεροποίηση του
Νότιου Κέντρου,» πρόσθεσε η Χόλκραδ, ξεφυσώντας και
απολαµβάνοντας τη σκιά της ανατολικής πύλης, καθώς περνούσαν
από κάτω της.
Ο Ζάρβηµ τής έριξε ένα ανήσυχο βλέµµα, αναρωτούµενος αν το
εννοούσε αυτό: αν όντως ό,τι είχε γίνει στη Νότια Γη είχε επηρεάσει
το κλίµα.
Η Χόλκραδ µειδίασε, αντιλαµβανόµενη την απορία στην όψη του.
«Όχι,» αποκρίθηκε, «δε νοµίζω ότι κάτι τέτοιο έχει πραγµατικά
συµβεί.»
Η ζέστη τούς ξαναχτύπησε κατακέφαλα, καθώς άφησαν τη σκιά της
πύλης πίσω τους, µπαίνοντας στη Μικρή Αγορά της ∆ρέλιφον και
διασχίζοντάς την, επάνω στα άλογά τους, τα οποία δυσκολεύονταν
να περάσουν ανάµεσα από τον κόσµο.
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∆εν πάνε να ξεκουραστούν στα σπίτια τους, µεσηµεριάτικα;
σκέφτηκε η Χόλκραδ, ατενίζοντας τους Αργκανθικιανούς που
παζάρευαν, πουλούσαν τις πραµάτειες τους, ή µετέφεραν κιβώτια µε
αγαθά.
Εκείνη και ο Ζάρβηµ πήραν το δρόµο που περνούσε κάτω από τη
Φτωχογειτονιά της πόλης και προχώρησαν καταµήκος της, ενώ τα
άλογά τους ρουθούνιζαν, πού και πού, ενοχληµένα από τη
θερµότητα και κουρασµένα απ’το ταξίδι. Τώρα, δεξιά τους, η
µάγισσα και ο Σαραολνιανός Άρχοντας µπορούσαν να δουν
χαµόσπιτα και καλύβες, πολύ χειρότερα από αυτά χωρικών, καθώς
και συµπλέγµατα σπιτιών, καµωµένα από ξύλο, λάσπη, και πέτρα,
µέσα στα οποία ζούσαν πολλοί άνθρωποι, σαν τα ποντίκια· ενώ
αριστερά τους, έβλεπαν τους εµπόρους µε τις µεγάλες τους σκηνές,
τους χαµάληδες µε τα καλάθια και τα κασόνια στην πλάτη, τους
καταϊδρωµένους ταξιδιώτες, τους δολοπλόκους που κουβέντιαζαν
στις γωνίες, τους επιτήδειους που έµοιαζαν να αναζητούν κάτι
συγκεκριµένο να αγοράσουν. Από τα δεξιά έβλεπαν τους
Αργκανθικιανούς στην εξαθλίωσή τους και από τ’αριστερά τους
Αργκανθικιανούς στο στοιχείο τους.
Σύντοµα, όµως, έφυγαν απο κεί, διέσχισαν έναν αρκετά µακρύ και
πολυσύχναστο δρόµο, και έφτασαν στη Μεγάλη Αγορά της
∆ρέλιφον, όπου συγκεντρώνονταν όσοι επιθυµούσαν ν’αγοράσουν
καλή πραµάτεια ή κοσµήµατα, ή ρούχα υψηλής ραπτικής και αξίας,
από υλικά που σίγουρα δε θα έβρισκε κανείς στη Μικρή Αγορά, αν
όχι σε όλο το υπόλοιπο Άργκανθικ.
Ούτε κι εδώ, όµως, η Χόλκραδ και ο Ζάρβηµ καθυστέρησαν·
έφυγαν, όσο πιο γρήγορα µπορούσαν να ξεµπλέξουν από το πλήθος,
και πήραν το λοξό δρόµο που τους οδήγησε στην Πλατεία Κύκνων.
Πέρασαν γύρω από την ευχάριστη σκιά των δέντρων της, γιατί δεν
είχαν χρόνο για σύντοµη ανάπαυλα, και ακολούθησαν τη µεγάλη οδό
που έβγαζε στο παλάτι. Τελικά, αντίκρισαν την καγκελωτή πύλη του
κήπου του.
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Οι φύλακες που στέκονταν εκατέρωθέν της τους σταµάτησαν,
απαιτώντας να µάθουν ποιοι ήταν.
«Οι αντιπρόσωποι από το Σαραόλν είµαστε,» είπε ο Ζάρβηµ· «δεν
έχεις µάτια;» Αφότου βγήκαν τα λόγια απ’τα χείλη του, κατάλαβε
ότι είχε µιλήσει απότοµα στον στρατιώτη, λόγω της ζέστης και της
σκόνης του δρόµου, που τον είχαν εκνευρίσει.
Ωστόσο, ο φύλακας του παλατιού αποκρίθηκε ευγενικά: «Μας
συγχωρείτε, Άρχοντά µου· δε σας αναγνωρίσαµε.» Και τους άνοιξαν
την καγκελόπορτα, για να περάσουν.
Ο Ζάρβηµ και η Χόλκραδ µπήκαν στον κήπο του παλατιού, και
κατέβηκαν από τα άλογά τους, τα οποία πήρε ένας υπηρέτες, για να
τα οδηγήσει στους βασιλικούς στάβλους.
«Έτσι όπως είµαστε από το ταξίδι, δεν είναι και παράξενο που δε
µας αναγνώρισαν,» είπε ο Ζάρβηµ, καθώς βάδιζαν προς το παλάτι,
επάνω σε ένα λιθόστρωτο µονοπάτι.
Η Χόλκραδ κατένευσε, υποµειδιώντας.
Πέρασαν από την κεντρική είσοδο του παλατιού και
κατευθύνθηκαν προς τα δωµάτιά τους, ανεβαίνοντας τις σκάλες.
«Ήσυχα, πάντως, µου φαίνονται τα πράγµατα,» παρατήρησε ο
Ζάρβηµ. «Η Μάερνοµ δε θα είχε κανένα πρόβληµα µε τους φίλους
µας.»
«Μην κάνεις από τώρα τέτοιες προβλέψεις,» αποκρίθηκε η
Χόλκραδ. «∆εν είναι όλες οι αναταραχές στο Άργκανθικ φανερές.»
«Πράγµατι,» συµφώνησε ο Ζάρβηµ, και σταµάτησε µπροστά από
το δωµάτιο της Μάερνοµ, για να χτυπήσει. Κανείς δεν απάντησε.
«∆εν πρέπει να είναι µέσα.»
«Όταν µάθει πως επιστρέψαµε, θα έρθει να µας βρει,» είπε η
Χόλκραδ· «και δε νοµίζω τα νέα της άφιξής µας ν’αργήσουν να
µαθευτούν εδώ. Ήδη θα µας έχουν δει οι µισοί βασιλικοί
κατάσκοποι, καθώς διασχίζαµε τη ∆ρέλιφον.» Βάδισε προς την
πόρτα του δωµατίου της. «Πάω για ένα µπάνιο· δεν αντέχω άλλο τη
σκόνη επάνω µου.» Έπιασε το πόµολο. «Θα σε δω µετά, Ζάρβηµ.»
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Εκείνος έγνεψε καταφατικά και η µάγισσα άνοιξε και µπήκε,
κλείνοντας σιγανά πίσω της.
Ο Ζάρβηµ έβγαλε την πίπα του από το σάκο, τη γέµισε µε καπνό,
και την άναψε. Ύστερα, βάδισε κι αυτός, αργά, προς το δωµάτιό του,
φουµάροντας ήρεµα. Ναι, σκέφτηκε, µάλλον, θα έρθει να µας µιλήσει
εκείνη· δεν υπάρχει λόγος γι’ανησυχία. Και χρειάζοµαι κι εγώ ένα
µπάνιο…
*
Η Μάερνοµ είχε πάει στο στρατώνα της ∆ρέλιφον, για να δει πώς
τα πήγαιναν εκεί οι στρατιώτες της. Τα συνηθισµένα πράγµατα
έµαθε: Καλά τα πήγαιναν µε τους Αργκανθικιανούς συνάδελφούς
τους, σε γενικές γραµµές: δηλαδή, ένας από αυτούς είχε πιαστεί στις
µπουνιές µε έναν Αργκανθικιανό, αλλά ευτυχώς οι υπόλοιποι τους
είχαν χωρίσει· δύο άλλοι είχαν τσακωθεί µε τρεις πολεµιστές της
∆ρέλιφον, επειδή νόµιζαν ότι τους έκλεβαν στα χαρτιά.
Τα συνηθισµένα πράγµατα, όντως.
Το καινούργιο ήταν ότι οι στρατιώτες είχαν αρχίσει να
διαµαρτύρονται για την πληρωµή τους, η οποία αργούσε να έρθει
από την Όρφαλχ, τη νέα πρωτεύουσα του Σαραόλν, και η Μάερνοµ
δεν είχε να προκαταβάλει ούτε αργύριο, καθότι τα χρήµατά της εδώ,
στο Άργκανθικ, ήταν περιορισµένα. Οι στρατιώτες δεν έµοιαζαν να
καταλαβαίνουν ότι και εκείνη περίµενε την πληρωµή της· η οποία,
µάλλον, θα ήταν αυξηµένη, τώρα που η Βαρονέσα Τάθβιλ την είχε
κάνει διοικήτρια –ένα γεγονός που η Μάερνοµ ακόµα δυσκολευόταν
να πιστέψει.
Και η πληρωµή των στρατιωτών της, βέβαια, έπρεπε να ήταν
αρκετά πάνω από την κανονική του µισθοφόρου –σκεφτόταν, καθώς
βάδιζε–, γιατί είχαν βγει έξω από τα σύνορα του Βασιλείου,
πηγαίνοντας σε µια χώρα που ήταν, κατά κανόνα, αφιλόξενη για
τους Σαραολνιανούς.
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Αναρωτιέµαι αν υπάρχουν αρκετά χρήµατα στην Όρφαλχ. Ελπίζω να
µην έχει στερέψει το θησαυροφυλάκιο εκεί, γιατί θάχουµε
προβλήµατα…
«Μάερνοµ!»
Η ξανθιά πολεµίστρια στράφηκε, για ν’αντικρίσει τον άντρα που
την πλησίαζε απ’τ’αριστερά. Ήταν ντυµένος απλά, σαν ταξιδιώτης,
αλλά χωρίς κάπα. Η Μάερνοµ χαµογέλασε και τον φίλησε, καθώς
εκείνος ήρθε κοντά της.
«Τι γίνεται, αγάπη µου;» τον ρώτησε. «Πού γύριζες;»
«Ήρθε ο ∆ούκας Βάνρελ,» αποκρίθηκε ο Τόλριν.
«Ο ∆ούκας Βάνρελ!» έκανε η Μάερνοµ. «Πότε;»
«Τώρα µόλις πέρασε τη δυτική πύλη.»
«Πηγαίνει στο παλάτι;»
«Έτσι φαίνεται. ∆ε νοµίζω να ήρθε για βόλτα.»
Η Μάερνοµ αναποδογύρισε τα µάτια. «Μη µου πεις εκείνο που
αµέσως µου έρχεται στο µυαλό… Μη µου το πεις…!»
«Ότι θέλει να συγκαλέσει το Συµβούλιο;»
«Ναι. Γι’αυτό ήρθε;»
Ο Τόλριν ανασήκωσε τους ώµους. «∆εν ξέρω. Ίσως. Πάµε στο
παλάτι να µάθουµε;»
«Εκεί πήγαινα, ούτως ή άλλως.»
Ξεκίνησαν να βαδίζουν.
«Ξέρεις ποιοι άλλοι ήρθαν;» της είπε ο Τόλριν.
«Κι άλλα δυσάρεστα νέα;»
«∆ε νοµίζω αυτά να σου φανούν τόσο δυσάρεστα. Ο Ζάρβηµ και η
Χόλκραδ επέστρεψαν.»
Και, µάλιστα, επάνω στην ώρα, παρατήρησε η Μάερνοµ,
αναλογιζόµενη την άφιξη του ∆ούκα Βάνρελ. «Τους µίλησες;»
«Όχι ακόµα.»
«Τους είδες να µπαίνουν στο παλάτι;»
«Ούτε.»
«Τότε, πώς ξέρεις ότι ήρθαν;»
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«Μου το είπε ένας φρουρός.»
«Ίσως να είναι ψέµατα ή φήµες.»
«Σύντοµα θα µάθουµε, υποθέτω…»
Με την κουβέντα, πέρασαν δίπλα από την Πλατεία Κύκλων και
κατευθύνθηκαν προς τον κήπο του παλατιού, διασχίζοντας τον
µεγάλο δρόµο, όπου πολύς κόσµος είχε συγκεντρωθεί, συζητώντας
και κουτσοµπολεύοντας –σηµάδι ότι ο ∆ούκας Βάνρελ, όντως, είχε
περάσει από εδώ.
Στην καγκελόπορτα, οι φύλακες τούς άνοιξαν µόλις τους είδαν,
αναγνωρίζοντάς τους· και η Μάερνοµ κι ο Τόλριν µπήκαν στον κήπο
του παλατιού. Αµέσως, αντίκρισαν δύο υπηρέτριες να περνούν από
εµπρός τους, κουβαλώντας µεγάλα καλάθια µε ρούχα· ύστερα, ένας
άλλος υπηρέτης πέρασε από ένα µονοπάτι στο βάθος, βαστώντας ένα
κιβώτιο µε µποτίλιες. Κι άλλα σηµάδια ότι ο ∆ούκας είχε έρθει –
αναστάτωση στο παλάτι.
«Ας περάσουµε από τη βασιλική αίθουσα, ξυστά,» πρότεινε η
Μάερνοµ. «Ξέρεις τι εννοώ…»
Ο Τόλριν κατένευσε, υποµειδιώντας.
Μπήκαν στο παλάτι και βάδισαν προς τις σκάλες που οδηγούσαν
στους πάνω ορόφους· όµως, καθώς περνούσαν κοντά από την
αίθουσα του θρόνου, έριξαν κι οι δυο µια (δήθεν) αδιάφορη µατιά
µέσα. Και αντίκρισαν τον ∆ούκα Βάνρελ να κουβεντιάζει µε τη
σύµβολο της πολιτείας Ροβιγκάν, ενώ ο Τζίρµεκ –σύµβουλος
οικονοµικών– καθόταν παραδίπλα, µοιάζοντας συλλογισµένος.
«Τι λες; ήρθε για να συγκαλέσει το Συµβούλιο;» ρώτησε η
Μάερνοµ τον Τόλριν, όταν άρχισαν να ανεβαίνουν στο δωµάτιό
τους.
«Κατά πάσα πιθανότητα,» αποκρίθηκε εκείνος. «∆εν είδες τη
µούρη της Ροβιγκάν; Έλεγε, πεντακάθαρα: Μυρίζοµαι µπελάδες.»
«Ναι, ε; Εσύ είσαι καλύτερος µε τις εκφράσεις των άλλων,
υποθέτω.» Η Μάερνοµ δεν είχε παρατηρήσει κάτι τέτοιο. «Πάµε να
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χτυπήσουµε στον Άρχοντα Ζάρβηµ,» πρότεινε. «Να δούµε κι αν έχει
έρθει.»
Ο Τόλριν έγνεψε καταφατικά.
Η Μάερνοµ πλησίασε την πόρτα του πατέρα της Βαρονέσας
Τάθβιλ και χτύπησε, δύο φορές, διακριτικά, µε τις φάλαγγες των
δαχτύλων της.
Ησυχία, για λίγο.
Κοίταξε τον Τόλριν, ερωτηµατικά.
«Εγώ, πάντως, άκουσα ότι ήρθαν,» είπε εκείνος.
Η Μάερνοµ ήταν έτοιµη να ξαναχτυπήσει, όταν η πόρτα άνοιξε,
φανερώνοντας τον Ζάρβηµ, µε την αναµµένη του πίπα στο χέρι και
µε µια υφασµάτινη ρόµπα δεµένη επάνω του. Τα µαλλιά και τα
µούσια του ήταν βρεγµένα· µάλλον, είχε κάνει µπάνιο.
«Καλωσορίσατε, Άρχοντά µου,» χαιρέτησε η πολεµίστρια,
κλίνοντας το κεφάλι.
«Κι εγώ χαίροµαι που σας βλέπω,» αποκρίθηκε εκείνος. «Περάστε,
περάστε.» Παραµέρισε από την είσοδο, και η Μάερνοµ κι ο Τόλριν
µπήκαν.
Ο Ζάρβηµ κάθισε σε µια κουνιστή πολυθρόνα. «Λοιπόν,» ρώτησε,
βάζοντας την πίπα του στο στόµα, «τίποτα το ενδιαφέρον στην
πόλη;»
«Μέχρι στιγµής, δε συνέβη κάτι αξιοσηµείωτο, Άρχοντά µου,» είπε
η Μάερνοµ. «∆εν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβληµα. Όµως
σήµερα ήρθε ο ∆ούκας Βάνρελ–»
Η µούρη του Ζάρβηµ στράβωσε. «Ο ∆ούκας Βάνρελ; Πότε;»
«Πριν από λίγο, από τη δυτική πύλη,» εξήγησε ο Τόλριν.
«Γιατί είναι εδώ;»
«Μάλλον, για να συγκαλέσει το Συµβούλιο.»
Ο Ζάρβηµ µάσησε το τσιµπούκι του. «∆ε µ’αρέσει αυτό… ∆ε
µ’αρέσει καθόλου αυτό…» Αναστέναξε, φυσώντας καπνό.
«Έχετε κάποια υποψία, Άρχοντά µου;» ρώτησε η Μάερνοµ.
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«Όχι· αλλά, όποτε συγκεντρώνεται το Συµβούλιο για έκτακτη
συνεδρίαση, πάντα για κάτι κακό είναι,» αποκρίθηκε. Και, ύστερα:
«Μπορείτε να πηγαίνετε. Σας ευχαριστώ για την πληροφορία, και για
τη θέση που ανέλαβες, Μάερνοµ, όσο λείπαµε.»
«Υποχρέωσή µου, Άρχοντά µου,» είπε εκείνη.
Όταν η πολεµίστρια και ο αγγελιαφόρος έφυγαν από το δωµάτιο, ο
Ζάρβηµ βούλιαξε σε δυσοίωνες σκέψεις. Το ότι είχε έρθει ο ∆ούκας
Βάνρελ εδώ τον έβαζε σε υποψίες, παρότι είχε απαντήσει στη
Μάερνοµ αρνητικά σχετικά µ’ετούτο, για να µην την ανησυχήσει
από τώρα. Αυτός ο Αργκανθικιανός Άρχοντας ήταν που είχε
αναλάβει τις όποιες πιθανές διαπραγµατεύσεις µε τον Πόνκιµ. Λες να
βρίσκεται στη ∆ρέλιφον για να µιλήσει µε το υπόλοιπο Συµβούλιο
γι’αυτό το θέµα; Ή, µήπως, είναι κάτι άλλο; Ο Σφετεριστής είχε
πολλές µεθόδους για να ξεγελά τους άλλους, ήξερε πολλά κόλπα, και
έκρυβε πολλά φύλλα στο µανίκι του: Ο νους του Ζάρβηµ έβαζε τα
πάντα. Ακόµα και ότι ο Πόνκιµ µπορεί να είχε κάνει κάποια
συµφωνία µε το Βάνρελ. Αν και, βέβαια, τούτο ήταν κάπως
τραβηγµένο… Ωστόσο, σίγουρα, το θέµα για το οποίο είχε έρθει να
κουβεντιάσει ο ∆ούκας πρέπει να αφορούσε το δαιµονοκατοικηµένο
Σαραόλν και τη Συµµαχία.
Ο καπνός είχε τελειώσει στην πίπα του Ζάρβηµ, όταν η πόρτα
χτύπησε. Αυτή, µάλλον, είναι η Χόλκραδ… «Περάστε,» φώναξε. «∆εν
είναι κλειδωµένα.»
Η Αντιβασίλισσα Μινίρα µπήκε στο δωµάτιο, χαµογελώντας
πλατιά. «Άρχοντα Ζάρβηµ, γυρίσατε!» είπε. «Καλωσήρθατε. Πώς
ήταν το ταξίδι σας;»
«Ιδρωµένο και σκονισµένο,» αποκρίθηκε εκείνος. «Αλλά, τώρα,
αισθάνοµαι πολύ καλύτερα.» Της επέστρεψε το χαµόγελο.
«Παρακαλώ, κάθισε.» Έδειξε µια καρέκλα.
Η Μινίρα κάθισε, ενώ κρατούσε στα χέρια της µερικά κοµµάτια
χαρτί, τυλιγµένα –αναµφίβολα, ποιήµατα.
«Πώς τα περνάς;» τη ρώτησε ο Ζάρβηµ.
378

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

«Τα ίδια…» αποκρίθηκε η Αντιβασίλισσα, στραβώνοντας λιγάκι τα
χείλη. «Πιο καλά ήταν στη Βαρονία, αλλά εντάξει είναι κι εδώ.
»Έγραψα δύο ποιήµατα!» είπε, και πρότεινε τα χαρτιά προς το
µέρος του Ζάρβηµ, µ’άλλο ένα χαµόγελο.
Εκείνος τα πήρε στα χέρια του. «Είµαι ο πρώτος που τα βλέπει;»
ρώτησε.
«Ναι.»
«Με τιµάς,» είπε ο Ζάρβηµ, χωρίς ίχνος ειρωνείας στη φωνή του,
ενώ διάβαζε το ένα ποίηµα. Η κοπέλα, πραγµατικά, έγραφε όµορφα.
«Τα δείχνεις σε κανέναν άλλο;»
«Σε λίγους,» αποκρίθηκε η Μινίρα. «Στη µαµά έδειχνα ορισµένα,
αλλά τώρα δεν είναι εδώ. Αν τους τα έδειχνα, θα µου έλεγαν να
πάψω ν’ασχολούµαι µ’αυτά και να κάνω πιο σηµαντικά πράγµατα…
ειδικά όσο είµαι Αντιβασίλισσα. Αλήθεια, ο Βασιληάς Κιόλβ ξέρετε
πότε θα επιστρέψει;»
Ο Ζάρβηµ αναστέναξε. «∆υστυχώς όχι, καλή µου.» Και τον είχα
συµπαθήσει το µικρό… συλλογίστηκε, µελαγχολικά. ∆εν έπρεπε να
φύγει έτσι κι αυτός ο Πνευµατοχτυπηµένος! Αλλά τα πάντα είχαν πάει
στραβά, τότε… Μακάρι, όµως, να ήξερα πού βρίσκεται τώρα· αν είναι
καλά, τουλάχιστον· αν είναι ζωντανός…
Η Μινίρα έµεινε σιωπηλή, όσο ο Σαραολνιανός διάβαζε τα δύο της
ποιήµατα. Ύστερα, τον ρώτησε: «Πώς σας φάνηκαν, Άρχοντά µου;»
«Ωραία ήταν,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. «Ωστόσο, αυτή εδώ πέρα η
στροφή–» Πήγε να δείξει επάνω στο χαρτί, όταν η πόρτα χτύπησε,
ξανά.
«Περάστε,» φώναξε.
Η Χόλκραδ µπήκε. Κοίταξε την Αντιβασίλισσα και ρώτησε:
«Ενοχλώ, Υψηλοτάτη;»
«Όχι, όχι,» αποκρίθηκε η Μινίρα, κοκκινίζοντας ελαφρώς. «Θα
έφευγα σε λίγο, ούτως ή άλλως.» Προς τον Ζάρβηµ: «Θα έρθω
κάποια άλλη στιγµή, Άρχοντά µου. Θέλετε να σας αφήσω τα
ποιήµατα;»
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«Μπορείς να τα πάρεις,» είπε εκείνος· «και µου τα φέρνεις όταν θα
σε ξαναδώ.»
«Εντάξει,» συµφώνησε η Μινίρα. Τύλιξε τα ποιήµατα στο χέρι της
και σηκώθηκε από την καρέκλα. «Αντίο,» χαιρέτησε, καθώς και ο
Ζάρβηµ σηκωνόταν όρθιος, όπως απαιτούσαν οι κανόνες ευγενείας.
Όταν η Αντιβασίλισσα είχε φύγει, η Χόλκραδ γέλασε. «Αυτή η
κοπέλα πρέπει να έχει πρόβληµα,» είπε, βάζοντας ένα ποτήρι κρασί
για τον εαυτό της. Ήταν ντυµένη µε ένα µακρύ, γκρίζο φόρεµα,
χωρίς µανίκια και µε τετράγωνη λαιµόκοψη. Στα πόδια της φορούσε
σανδάλια, και τα µαύρα της µαλλιά φανέρωναν ότι δεν ήταν πολύ
ώρα που είχε τελειώσει το µπάνιο της.
«Γιατί το λες αυτό;» ρώτησε ο Ζάρβηµ, γεµίζοντας την πίπα του µε
καπνό.
«Γιατί είναι η µόνη Αργκανθικιανή που έχω δει να µην
εκµεταλλεύεται την εξουσία που της δίνουν,» εξήγησε η Χόλκραδ,
πίνοντας µια µικρή γουλιά κρασί.
«Απλά, δεν είναι φτιαγµένη γι’αυτά τα παιχνίδια η Μινίρα.» Ο
Ζάρβηµ άναψε το τσιµπούκι του και πήρε µια τζούρα.
«Τη συµπαθείς, ε;»
«Ναι.»
Η Χόλκραδ τού έκανε µια γκριµάτσα. «Ζηλεύω τόσο πολύ.»
Ο Ζάρβηµ γέλασε. «Θα σου πω, τώρα, και τα χειρότερα.» Ρούφηξε
καπνό απ’την πίπα του.
Η Χόλκραδ κατάλαβε ότι εδώ σοβαρολογούσε. «Τι είναι;» ρώτησε.
«Ο ∆ούκας Βάνρελ είπε να µας επισκεφτεί, ο φίλτατος.»
«Να µας επισκεφτεί;»
«Στη ∆ρέλιφον ήρθε· µάλλον, για να συγκαλέσει το Συµβούλιο.
Μπορείς να υποθέσεις για ποιο λόγο;»
Η Χόλκραδ συνοφρυώθηκε. «Για τη Συµµαχία;»
«Ναι, αυτό πιστεύω κι εγώ,» ένευσε ο Ζάρβηµ. «Μην ξεχνάς ότι
έχει αναλάβει τις διαπραγµατεύσεις µε το Σφετεριστή…»
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Η Χόλκραδ έπιασε το ποτήρι της µε τα δύο χέρια, σκεπτική. «Ναι,
βέβαια…» Έπειτα, ρώτησε: «Ποιος σ’το είπε ότι ήρθε;»
«Ο Τόλριν και η Μάερνοµ,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ, «πριν από
λίγο.»
«Από πότε είναι ο ∆ούκας εδώ;»
«Κι αυτός σήµερα κατέφτασε.»
«Αχά…» Η Χόλκραδ δάγκωσε το κάτω της χείλος. Τι να έχει κάνει,
πάλι, ο Πόνκιµ; αναρωτήθηκε, γιατί ήταν σχεδόν σίγουρη πως ο
∆ούκας Βάνρελ είχε επισκεφτεί τη ∆ρέλιφον µετά από κάποια
κουβέντα µε το γιο της, ο οποίος, αναµφίβολα, θα προσπαθούσε να
αποτρέψει µια επίθεση στο δαιµονοκατοικηµένο Σαραόλν και να
διαλύσει την Αντιδαιµονιακή Συµµαχία.
«Τι σκέφτεται το υποχθόνιο µυαλό σου;» τη ρώτησε ο Ζάρβηµ,
µεταξύ αστείου και σοβαρού.
«Ότι πρέπει να πάµε στην αίθουσα του θρόνου, για να δούµε τι
συµβαίνει. Σήκω, προτού η Ροβιγκάν φύγει για µεσηµέρι,» τον
προέτρεψε η Χόλκραδ.
«Σιγά µη φύγει για µεσηµέρι, τώρα που θα έχει να ετοιµάσει χίλιαδύο πράγµατα για την έκτακτη συνεδρίαση,» είπε ο Ζάρβηµ· αλλά
σηκώθηκε από την καρέκλα του, έσβησε την πίπα, και πήγε πίσω
από το παραβάν, για να ντυθεί.
*
«Χαίρετε, ∆ούκα µου.»
Ο Βάνρελ ύψωσε το βλέµµα από µερικά χαρτιά στο τραπέζι των
συµβούλων. «Άρχοντα Ζάρβηµ,» είπε, και σηκώθηκε όρθιος.
«Κυρία Χόλκραδ. Πώς είστε;»
«Όσο καλύτερα µπορούµε, δεδοµένων των καταστάσεων,»
αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ και κάθισε, µε τη µάγισσα πλάι του.
Ο Βάνρελ κάθισε, επίσης.
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Εκτός από αυτούς, στο τραπέζι βρισκόταν µονάχα ο Τζίρµεκ, ο
σύµβουλος οικονοµικών, ο οποίος κάτι έγραφε, µε την πένα του. Η
Ροβιγκάν έλειπε, µάλλον για να κάνει τις απαραίτητες
προετοιµασίες.
«Τι σας φέρνει εδώ;» ρώτησε ο Ζάρβηµ.
«Έπρεπε να καλέσω το Συµβούλιο σε έκτακτη συνάντηση,»
αποκρίθηκε ο Βάνρελ. «∆υστυχώς, δε γινόταν αλλιώς…»
«Κάτι που αφορά τη Συµµαχία;» είπε ο Ζάρβηµ, επιφυλακτικά.
Ο Βάνρελ έσµιξε τα χείλη, διστακτικός. Ύστερα, κατένευσε.
«Ναι.»
«Ελπίζω να µην είναι κάτι το ανησυχητικό…»
«Είχα µια κουβέντα µε τον Βασιληά Πόνκιµ, πρόσφατα…»
εξήγησε ο Βάνρελ.
Το ήξερα! σκέφτηκε η Χόλκραδ. Το ήξερα ότι δε θα έχανε την
ευκαιρία να ορµήσει, κυριολεκτικά, στις διαπραγµατεύσεις. Και ήταν
καλός σ’αυτό, πράγµα που τη φόβιζε.
Την ίδια στιγµή, ο Ζάρβηµ είχε παρόµοιες άσχηµες σκέψεις στο
νου, και ρώτησε το ∆ούκα του Θάλβερκ: «Τι κουβέντα, αν
επιτρέπεται, ∆ούκα µου; Νοµίζω πως έχουµε κάποιο δικαίωµα να
γνωρίζουµε…»
«Χµ… ∆εν αντιλέγω, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο Βάνρελ.
«Ωστόσο, ίσως να µη σας αρέσουν τα όσα θα σας πω.»
Αναµενόµενο ήταν, σκέφτηκε ο Ζάρβηµ· αλλά είπε: «Παρ’όλ’αυτά,
θα θέλαµε να τα ακούσουµε.»
«Ο Βασιληάς Πόνκιµ, απλά, δεν έχει εχθρικές διαθέσεις προς εµάς,
σύµφωνα µε ό,τι µας είπε· και η Αντιδαιµονιακή Συµµαχία είχε
συναφθεί επειδή νοµίζαµε ότι το Άργκανθικ κινδυνεύει από εκείνον
και τους Μαγκραθµέλιους…»
«∆ούκα µου, τον πιστεύετε;» απόρησε ο Ζάρβηµ. «Ο Πόνκιµ είναι
διάσηµος ψεύτης.»
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«Μέχρι στιγµής, πάντως, Άρχοντά µου, δεν έχω δει κάποια εχθρική
κίνηση από µέρος του· και µε διαβεβαίωσε πως ούτε στο µέλλον θα
δω, αν το Άργκανθικ δεν επιτεθεί σε εκείνον, πρώτα.»
Άσχηµα τα πράγµατα, συµπέρανε ο Ζάρβηµ. Είπε: «Εγώ δε θα τον
εµπιστευόµουν και τόσο…»
«Μα, αν πατήσει την υπόσχεσή του, τίποτα δε θα µας σταµατά από
το να του επιτεθούµε, και δε νοµίζω να το θέλει αυτό.»
Όταν θα έχει τελειώσει µαζί σας, σκέφτηκε η Χόλκραδ, δε θα
µπορείτε, πλέον, να του επιτεθείτε… Αλλά δεν είπε τίποτα,
αφήνοντας το Ζάρβηµ να κάνει τη δουλειά του. Στη διπλωµατία
ήταν καλός· και η µάγισσα ήλπιζε µέσω αυτής να κατάφερνε να
πετύχει κάτι.
«Όµως,» συνέχισε ο Βάνρελ, παρατηρώντας τη σιωπή των
συνοµιλητών του, «η τελική απόφαση θα είναι του Συµβουλίου,
γιαυτό κιόλας το κάλεσα σε συνεδρίαση. ∆εν µπορώ να αποφασίσω
εγώ, µόνος µου, για τέτοια πράγµατα που µας αφορούν όλους· θα
ήταν παράνοµο.»
«Ναι, ∆ούκα µου,» είπε ο Ζάρβηµ, «καταλαβαίνω τη θέση στην
οποία βρίσκεστε.» Ο Σαραολνιανός Άρχοντας δεν αγνοούσε ότι το
∆ουκάτο Θάλβερκ ήταν στα δυτικά σύνορα του Άργκανθικ, και
κινδύνευε περισσότερο από όποιες πιθανές επιθέσεις του Πόνκιµ και
των Μαγκραθµέλιων. Έτσι, δεν αδικούσε τον Βάνρελ, που ήταν
διστακτικός να πάρει µέρος σ’έναν τέτοιο πόλεµο, από τη στιγµή
που δεν απειλούνταν άµεσα τα εδάφη του.
«Μην ανησυχείτε, Άρχοντα Ζάρβηµ· το Συµβούλιο είµαι σίγουρος
πως θα πάρει την ορθότερη και συνετότερη απόφαση,» είπε ο
∆ούκας του Θάλβερκ.
Ορθότερη και συνετότερη για ποιους, όµως; σκέφτηκε ο Ζάρβηµ.
Για το Άργκανθικ, το δίχως άλλο, όχι για το Σαραόλν…
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Κεφάλαιο Εικοστό-Τέταρτο
∆ια τον κατάσκοπον δεν µπορεί να υπάρχει ουδέποτε µόνιµος εµφάνισις·
οφείλει να αλλάζει την εµφάνισίν του αναλόγως των περιστάσεων, ούτως
ώστε να προσαρµόζεται καταλλήλως, δια να αντλήσει τας πληροφορίας
που επιθυµεί ή δια να επιτελέσει το έργον το οποίον του έχει ανατεθεί.
Ουδείς πρέπει να µπορεί να ισχυρισθεί ότι γνωρίζει τον κατάσκοπο· εάν
τούτο συµβεί, ο κατάσκοπος σφάλει στας µεθόδους του. Συνεπώς, η
σταθερότης και η µονιµότης αποτελούν αξίας προς αποφυγήν δια εκείνον.
Όταν κάποιος αφαιρεί την µάσκαν του κατασκόπου, δεν πρέπει παρά να
ανακαλύπτει µίαν άλλην µάσκαν κάτω από την πρώτη, κάτω από την
δευτέρα, και κάτω από την τρίτην ακόµα!
—Νοφαρίου Ιδανικού Κατασκόπου Εγχειρίδιο

Βάνσπαρχ βρισκόταν ψηλά στον ουρανό, µαζί µε τον
Λούντρινχ, όταν η Λασιρία και η Ανθάνα αντίκρισαν τα
τείχη µιας πόλης που ξεπρόβαλε µέσα από τα δέντρα. Η
Κάντνοµ… εκτός κι αν ο χάρτης της Πράσινης Γουστέρας τις είχε
οδηγήσει λάθος.
Πάντως, σωστά ή λάθος, ένα ήταν το βέβαιο: ότι τούτη η πόλη ήταν
µεγάλη. Κι εποµένως, θα µπορέσουµε ν’αγοράσουµε άλογα εδώ,
σκέφτηκε η Λασιρία, που είχε κάνει τόσες πεζοπορίες τελευταία
ώστε να της φτάσουν για τον υπόλοιπο χρόνο. Μετά από προτροπή
της Ανθάνα, είχαν φύγει από τη Μελάρκ µες στο βράδυ,
διασχίζοντας περιοχές που µονάχα φιλόξενες δεν ήταν. Η Λασιρία
νόµιζε ότι οι ρίζες των δέντρων τής έβαζαν τρικλοποδιές, έχοντας
ζωντανέψει µέσω κάποιας ανόσιας µαγείας. Περισσότερο, όµως,
φοβόταν τους δαιµονανθρώπους που τριγύριζαν σε τούτα τα µέρη
και οι οποίοι είχαν δολοφονήσει τον αδελφό του Βέρντιλ και της
∆ήνκα, χαράζοντας εκείνη τη φράση στο στέρνο του: Καµία
συµβίωση µε τους ανθρώπους και τα ποντίκια. Είχε προτείνει στην
Ανθάνα να περιµένουν καλύτερα µέχρι το πρωί και, µετά, να

Ο
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φύγουν, µα εκείνη ήταν ανένδοτη, αποκρινόµενη ότι οι
Μαγκραθµέλιοι δε θα χτυπούσαν πάλι σήµερα, εφόσον οι κάτοικοι
της πόλης βρίσκονταν σε επιφυλακή. Η Λασιρία, ωστόσο, είχε τις
αµφιβολίες της για τούτο. Αλλά, τελικά και ευτυχώς, τίποτα δε
συνέβη: κανένας δεν κυνήγησε τις δύο κατασκόπους, ούτε καν ένας
αγριόσκυλος της υπαίθρου. Αυτό, βέβαια, δε σηµαίνει πως η
Λασιρία ευχαριστήθηκε και τόσο τη νυχτερινή τους πεζοπορία…
Το πρωί, εκείνη και η Πράσινη Γουστέρα έπεσαν για να κοιµηθούν
µερικές ώρες, φυλώντας βάρδιες εναλλάξ, «για να µην τις πιάσουν
στον ύπνο τυχόν δαιµονάνθρωποι που περνούσαν απο δώ µε
δολοφονικές διαθέσεις», όπως είπε η Ανθάνα, λες και τότε της ήρθε
να γίνει προσεκτική και όσα είχαν περάσει το βράδυ δεν είχαν καµία
σηµασία! Ύστερα από τη σύντοµή τους ξεκούραση (ήταν, όντως,
σύντοµη για το δρόµο που είχαµε κάνει! έπρεπε να παρατηρήσει η
Λασιρία, καθώς θυµόταν τώρα αυτά τα περιστατικά), έφαγαν κάτι
στα γρήγορα και άρχισαν, πάλι, να βαδίζουν, περνώντας κοντά µόνο
από ένα χωριό, µέχρι να φτάσει το βράδυ. Φαίνεται πως η Πράσινη
Γουστέρα ήθελε να γίνουν αντιληπτές από όσο το δυνατόν
λιγότερους ανθρώπους τούτων των περιοχών. Ίσως να φοβόταν τους
δαιµονανθρώπους που τις είχαν κυνηγήσει στα σύνορα περισσότερο
από τους δαιµονανθρώπους που σκότωσαν τον αδελφό του Βέρντιλ
και της ∆ήνκα.
Ωστόσο, αυτή η µέρα πέρασε χωρίς κανένα απρόσµενο
συναπάντηµα, και η Λασιρία κοιµήθηκε το βράδυ πολύ πιο ήρεµα
απ’ό,τι το προηγούµενο. Νόµιζε, µάλιστα, ότι είχε αρχίσει να
συνηθίζει την πεζοπορία! Πράγµα που δεν αποδείχτηκε τίποτα
παραπάνω από µια ψευδαίσθηση, όταν ξύπνησε το πρωί και
ξεκίνησε να περπατά, πλάι στην Ανθάνα. Τα πόδια της την πονούσαν
ως το κόκαλο…
…και ακόµα συνέχιζαν να την πονούν, καθώς, επί του παρόντος,
εκείνη και η Πράσινη Γουστέρα ζύγωναν τα τείχη της πόλης που
πρέπει να ήταν η Κάντνοµ.
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Αλλά όποια πόλη κι αν είναι, σίγουρα θα υπάρχει ένα πανδοχείο και
ένα κρεβάτι!
Η Ανθάνα στράφηκε να την κοιτάξει, ενώ βάδιζαν προς την
ανοιχτή πύλη, απ’όπου ξεκινούσε µια αρκετά µεγάλη λιθόστρωτη
δηµοσιά. Οι δύο κατάσκοποι πλησίαζαν από τα βόρεια της δηµοσιάς
–σα νάµαστε αγρίµια της ερηµιάς, να πάρει και να σηκώσει!
«Λασιρία, δεν σ’το είπα χτες βράδυ, για να µη σ’ανησυχήσω, αλλά
νοµίζω πως κάποιος µας παρακολουθούσε.»
«Τι!» ∆εν ήξερε τι την πείραζε περισσότερο: ότι βρισκόταν υπό
παρακολούθηση ή ότι η σύντροφός της είχε παρατηρήσει κάτι που
εκείνη δεν είχε αντιληφθεί; «Ποιος;»
«∆εν ξέρω ποιος ήταν. Κι επιπλέον, δεν είδα το πρόσωπό του, γιατί
πρέπει να φορούσε κουκούλα· άρα, δεν ξέρω, επίσης, αν ήταν
δαιµονάνθρωπος ή όχι.»
«Τι υποπτεύεσαι;»
«Ότι ήταν δαιµονάνθρωπος.»
«Από αυτούς που σκότωσαν το χωρικό;»
Η Ανθάνα κατένευσε.
Ένα ρίγος διαπέρασε τη Λασιρία. «Σ’τόλεγα ότι το ταξίδι θα ήταν
επικίνδυνο!»
Η Ανθάνα ανασήκωσε τους ώµους. «Και τι να κάναµε; να µέναµε
για πάντα σε κείνη τη συνοριακή πόλη;»
Σωστά, σκέφτηκε η Λασιρία. ∆ε µπορούσαµε να µείνουµε. Και,
µάλιστα, ίσως να ήταν καλύτερα που φύγαµε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι
συµβαίνει… Ανέβηκαν επάνω στη λιθόστρωτη δηµοσιά και άρχισαν
να κατευθύνονται προς την πύλη της Κάντνοµ (;). Εγώ δεν είµαι
γι’αυτές τις εξορµήσεις. Είµαι γυναίκα της πόλης –κι επιτέλους!
φτάνουµε σε µια ΠΟΛΗ!
«Η Κάντνοµ είναι, έτσι;» ρώτησε την Ανθάνα.
Εκείνη κατένευσε. «Αυτή πρέπει να είναι.»
Η Λασιρία δεν µπορούσε να καταλάβει από την έκφραση της
συντρόφου της αν ήταν σίγουρη γι’αυτό που έλεγε ή όχι.
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Πέρασαν την πύλη, χωρίς οι φύλακες –τρεις άνθρωποι και τρεις
δαιµονάνθρωποι– να τις σταµατήσουν ούτε για έναν τυπικό έλεγχο.
Καλό σηµάδι τούτο, έκρινε η Λασιρία, καθώς κοιτούσε γύρω της, το
δρόµο και τον κόσµο που βρισκόταν εδώ. Η πόλη έµοιαζε αρκετά
σηµαντική, αλλά της έλειπε κάτι, το οποίο η κατάσκοπος δε
µπορούσε να προσδιορίσει. Κάποιο… µυστήριο, ίσως· κάποιο
ενδιαφέρον· κάτι το Αργκανθικιανό! Η Λασιρία δεν είχε συνηθίσει
σε τέτοιου είδους µέρη, τόσο απλά. Εδώ, οι άνθρωποι –και οι
δαιµονάνθρωποι– της έµοιαζαν πολύ πιο ανέµελοι από εκείνους που
κατοικούσαν στην πατρίδα της. Κατ’αρχήν, κανείς δεν της φαινόταν
«ύποπτος» –δηλαδή, κατάσκοπος. Κι αυτό µπορούσε είτε να είναι
θετικό –όντως να µην υπάρχουν κατάσκοποι– είτε αρνητικό –να
υπάρχουν κατάσκοποι αλλά εκείνη να µην τους βλέπει. Για
παράδειγµα, δεν είχε καταλάβει πως κάποιος παρακολουθούσε
αυτήν και τη συντρόφισσά της, στα δάση. Αλλά εκεί ήταν άλλο· τώρα,
βρίσκοµαι σε πόλη. ∆ιαφορετικό σκηνικό· κανονικά, δεν πρέπει να
έχω πρόβληµα…
«Πού πάµε, λοιπόν;» ρώτησε την Ανθάνα.
«Να καθίσουµε. ∆ιαφωνείς;»
Κάθε άλλο! Αυτό, σίγουρα, µας χρειάζεται. «Εννοείται ότι θα πάµε
κάπου να καθίσουµε, µετά από τόσο δρόµο!» είπε η Λασιρία.
«Εκείνο που ρωτάω είναι, πώς θα… κινηθούµε εδώ· πού θα
αναζητήσουµε πληροφορίες…»
Η Πράσινη Γουστέρα ανασήκωσε, πάλι, τους ώµους (κάποιες
φορές, η φαινοµενική της αδιαφορία ήταν εκνευριστική!). «∆εν ξέρω
την πόλη. Αλλά βλέπω ένα πανδοχείο.»
Η Κληρονοµιά –αυτό ήταν το όνοµα του µέρους, σύµφωνα µε ό,τι
έγραφε η ξύλινη πινακίδα– ήταν ένα διώροφο χτίριο, καµωµένο από
γκρίζες πέτρες. Το χτίσιµό του έµοιαζε να είχε γίνει µε προσοχή και
φροντίδα, ώστε το οικοδόµηµα όχι µονάχα να είναι γερό, µα και
ευπαρουσίαστο. Επάνω στην ξύλινη εξώπορτά του βρισκόταν
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λαξευµένο ένα µεγάλο άνθος, περιτριγυρισµένο από αιωρούµενα
αργύρια.
Η Ανθάνα έσπρωξε την πόρτα και µπήκαν σε µια µεγάλη
τραπεζαρία µε δύο σβηστά τζάκια (λόγω της ζέστης, κανείς δεν τα
χρειαζόταν) και πολλά τραπέζια, που περίπου το ένα τέταρτο από
αυτά ήταν γεµάτα. Στο βάθος βρισκόταν ένας ξύλινος πάγκος, πίσω
από τον οποίο στεκόταν ένας νεαρός, ντυµένος µε µαύρο γιλέκο που
άφηνε να φαίνεται το εύγραµµο σώµα του. Τα µαλλιά του ήταν,
επίσης, µαύρα και κοµµένα κοντά. Η µατιά της Λασιρία τον
ερεύνησε επισταµένα, για µια στιγµή, προτού εκείνη και η
συντρόφισσά της καθίσουν σε ένα από τα τραπέζια.
Σχεδόν αµέσως, µια σερβιτόρα τις πλησίασε, περνώντας ανάµεσα
από τους λεπτούς ξύλινους κίονες του δωµατίου, οι οποίοι
περισσότερο για διακόσµηση βρίσκονταν εκεί, καθώς και για να
κρέµονται επάνω τους οι αναµµένες λάµπες, τα βράδια.
«Καλωσήρθατε,» χαιρέτησε η κοπέλα. Ήταν σχετικά κοντή και
φορούσε µια µακριά λευκή ποδιά, η οποία έφτανε ως κάτω από τα
γόνατά της. «Τι θα πάρετε;» Και τους αράδιασε τα φαγητά που είχε
το πανδοχείο: Ψητό χοιρινό, σαλάτα, βραστές και ψητές πατάτες,
µηλόπιτα, και φασόλια.
Η Λασιρία παράγγειλε ένα πιάτο ψητό χοιρινό, µια σαλάτα, και ένα
πιάτο ψητές πατάτες· επίσης, ζήτησε να της φέρουν και µια µπίρα. Η
Ανθάνα παράγγειλε µηλόπιτα και µια µπίρα.
Η σερβιτόρα τις ευχαρίστησε και ρώτησε αν θα έµεναν στο
πανδοχείο.
«Ίσως και να µείνουµε,» είπε η Πράσινη Γουστέρα. «Ανάλογα.»
Η σερβιτόρα τις ευχαρίστησε, πάλι, και έφυγε.
«Ελπίζω να µη σχεδιάζεις να φύγουµε µες στο µεσηµέρι,» είπε η
Λασιρία. «Ο ήλιος θα µας ψήσει ζωντανές.»
«Ούτε το βράδυ σ’αρέσει να ταξιδεύεις ούτε το µεσηµέρι,»
αποκρίθηκε η Ανθάνα. «Πουθενά δε σε βρίσκει κανείς!»
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Η Λασιρία την αγριοκοίταξε. Τι ήταν αυτά που έλεγε; Ύστερα από
τόσα που είχαν–
Η Ανθάνα χαµογέλασε. «Αστειεύοµαι.»
«Το εύχοµαι,» αποκρίθηκε η Λασιρία. Έλυσε τις µπότες της και τις
έβγαλε. Ακούµπησε την πλάτη της στην καρέκλα και τέντωσε τα
πόδια της µπροστά, σταυρώνοντάς τα στους αστραγάλους και
ξεφυσώντας. «Τι έχουµε να κάνουµε εδώ;» ρώτησε, σαρώνοντας την
τραπεζαρία µε τη µατιά της, για να δει µήπως κανείς τις
παρακολουθούσε. Κανένας, διαπίστωσε. Ωραία.
«Κατ’αρχήν,» είπε η Ανθάνα, «θέλω να µάθω ποιος άρχει σε τούτη
την πόλη, τώρα.»
«Σκοπεύεις να ρωτήσεις;»
«Όχι έτσι απλά.»
Η Λασιρία µειδίασε. «∆εν το εννοούσα όπως ακούστηκε.» ∆εν
ήταν και η καλύτερη τακτική για έναν κατάσκοπο να ρωτά ευθέως
για τα πράγµατα που ήθελε να µάθει. Προτιµότερο ήταν να παίρνει
τις πληροφορίες του πλαγίως, µέσα από άλλες κουβέντες.
Η Ανθάνα κατένευσε.
«Μη νοµίζεις ότι δεν είµαι καλή στη δουλειά µου, επειδή τον
τελευταίο καιρό βρέθηκα σε µη-οικείο περιβάλλον,» της είπε η
Λασιρία. «Απλά, δεν έχω συνηθίσει να δρω στην ύπαιθρο.»
«Το καταλαβαίνω, Λασιρία,» αποκρίθηκε η Ανθάνα.
Η σερβιτόρα επέστρεψε, φέρνοντας τα ποτά τους και λέγοντας ότι
σε λίγο θα ερχόταν και το φαγητό.
«Εσύ µου µοιάζεις συνηθισµένη σ’αυτά,» είπε η Λασιρία,
πιάνοντας το χέρι της µπίρα της και πίνοντας µια µεγάλη γουλιά.
«Σε ποια;»
«Στα ταξίδια, στις πεζοπορίες, και στις καταδιώξεις στις ερηµιές.»
«Κατά κάποιο τρόπο…»
Ως συνήθως, µυστικοπαθής, παρατήρησε η Λασιρία. Η Πράσινη
Γουστέρα δεν έλεγε και πολλά για τον εαυτό της. Γιατί, άραγε;
Ήθελε να διατηρήσει το µυστήριο γύρω από το όνοµά της; Ή,
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µήπως, τελικά, δεν ήταν αυτή που υποστήριζε και προσπαθούσε να
κρύψει την αλήθεια από τη συντρόφισσά της; Η Λασιρία δεν είχε
αποκλείσει ακόµα τούτη την πιθανότητα.
Ήπιε µια γουλιά από τη µπίρα της, κοιτάζοντας την Ανθάνα πάνω
από την άκρη της κούπας. «Πριν αρχίσεις να δουλεύεις για τον
εργοδότη µας, τι έκανες;» τη ρώτησε.
«∆ιάφορες δουλειές,» είπε εκείνη.
Πάλι τα ίδια. «∆ε σου αρέσει να µιλάς για τον εαυτό σου, ε;»
«Γιατί δε µου λες εσύ για τη ζωή σου, πριν;» αντέστρεψε το
ερώτηµα η Πράσινη Γουστέρα. «Πώς είναι η ∆ούκισσα Κυράλια
στις πληρωµές της;»
«Εντάξει,» αποκρίθηκε η Λασιρία. «Πολύ εντάξει, για την
ακρίβεια. Όταν συνέβαινε κάτι που να δυσκολεύει τα πράγµατα για
µένα, µου έδινε παραπάνω χρήµατα. Ξέρει πώς είναι η δουλειά της
κατασκόπου, Ανθάνα.»
Το φαγητό τους ήρθε, και η κουβέντα τους διακόπηκε, για λίγο.
Ύστερα, η Πράσινη Γουστέρα είπε: «Έχει εξασκήσει κι η ίδια αυτό
το επάγγελµα, απ’ό,τι γνωρίζω…»
«Ναι,» ένευσε η Λασιρία, αρχίζοντας να τρώει το χοιρινό της µε
περίσσια όρεξη. «Και είναι πολύ καλή, µάλιστα. Κάποτε, ξέρεις,
νόµιζα ότι εκείνη ήταν η Πράσινη Γουστέρα.»
Η Ανθάνα, απλά, χαµογέλασε, καθώς κι η ίδια είχε ξεκινήσει να
τρώει.
«Τη γνωρίζεις;» ρώτησε η Λασιρία, γιατί υπήρχε κάτι το παράξενο
σ’αυτό το χαµόγελο.
«Την έχω δει, ναι…» απάντησε η Ανθάνα.
«∆ηλαδή;»
«Είναι µεγάλη ιστορία, και το φαγητό πιο ελκυστικό.»
Τυπική απόκριση απ’αυτήν! σκέφτηκε η Λασιρία, πικαρισµένη·
αλλά συνέχισε να τρώει, δίχως να χάσει στο ελάχιστο την όρεξή της.
Βέβαια, είχε καταφέρει να πάρει µία πληροφορία από την Ανθάνα:
ότι γνώριζε τη ∆ούκισσα Κυράλια. Αναρωτιέµαι αν δούλευε και
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γι’αυτήν. Αλλά, αν είναι έτσι, τότε, γιατί να φύγει και, τώρα, να
δουλεύει για τον Κρυφό Βασιληά; Υπήρχε κάποιος λόγος; Κάποια
διαφωνία; Το ήξερε ότι, ορισµένες φορές, ήταν περίεργη και έχωνε
τη µύτη της εκεί όπου δεν έπρεπε ή δε χρειαζόταν, όµως, απλά, δεν
µπορούσε να συγκρατηθεί. Ωστόσο, πάντοτε ήταν προσεκτική, παρά
την περιέργειά της. Για µια κατάσκοπο ήταν θέµα ζωής και θανάτου
να είναι προσεκτική.
∆εν άργησαν να τελειώσουν το φαγητό τους και να καθίσουν
σιωπηλά, µε τις µπίρες τους στο χέρι, πίνοντας αργά και
απολαµβάνοντας την ανάπαυση. Η Λασιρία αισθανόταν τα πόδια της
µουδιασµένα από το δρόµο και, πού και πού, κουνούσε τα δάχτυλά
της κάτω από το τραπέζι, για να ξεπιαστούν.
«Να κλείσουµε κάνα δωµάτιο;» ρώτησε η Ανθάνα.
«Πότε θα πάµε για ‘ανίχνευση’;»
«Κοίτα, δε νοµίζω τούτο το πανδοχείο να προσφέρεται για
κουβέντα του τύπου µας, για την ώρα…»
Η Λασιρία συµφωνούσε: σχετικά λίγος κόσµος βρισκόταν εδώ, και
δε µιλούσε· εποµένως, θα ήταν δύσκολο να πιάσουν κουβέντα µε
κάποιον. Μάλλον, θα ήταν καλά να περιµένουν ως το βράδυ, που
κάµποσοι θα µαζεύονταν στην τραπεζαρία. Πάντα µαζευόταν
κόσµος στα πανδοχεία, τα Καλοκαίρια. Βέβαια, δεν ήταν Καλοκαίρι
ακόµα (όχι πως το Καλοκαίρι ήταν και πολύ µακριά· σε µερικές
ηµέρες έµπαινε), αλλά η ζέστη ήταν, αν όχι ίδια, χειρότερη!
Είπε στην Ανθάνα τις σκέψεις της, και εκείνη έγνεψε καταφατικά,
αποκρινόµενη: «Πάµε να κλείσουµε τα δωµάτια, οπότε;»
«Ναι.» Η Λασιρία δεν έβλεπε την ώρα να γδυθεί και να ξαπλώσει.
∆εν ήταν ότι της έλειπε ο ύπνος γενικά· ο ύπνος σε κρεβάτι τής
έλειπε.
Έβαλε τις µπότες της, χωρίς να τις δέσει, πήρε τους σάκους της
στον ώµο, και πλησίασε το µπαρ, µαζί µε την Ανθάνα.
«∆ύο δωµάτια,» είπε στον άντρα εκεί. «Με µπάνιο, αν είναι
δυνατόν.»
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«Για σήµερα;»
«Ναι, και βλέπουµε.»
«Ταξιδιώτισσες είστε, ε;» Ο άντρας τις κοίταξε ερευνητικά. «∆εν
περνάνε και πολλοί ταξιδιώτες από τα µέρη µας, απ’τον πόλεµο και
ύστερα. Ή, µάλλον, ο αριθµός τους έχει αρχίσει να αυξάνεται, αλλά
µονάχα τελευταία.»
Η Λασιρία βρήκε την ευκαιρία ν’ανοίξει κουβέντα και, ίσως, να
πάρει και µια-δυο πληροφορίες για το Σαραόλν –να δείξει στην
Ανθάνα ότι δεν ήταν µόνο εκείνη ικανή κατάσκοπος, ειδικά στις
πόλεις!
«Οι δρόµοι, σίγουρα, είναι επικίνδυνοι,» είπε. «Έχουν σκοτώσει
κόσµο στην ύπαιθρο.»
Ο άντρας συνοφρυώθηκε. «Μιλάς σοβαρά;»
«Ναι. Ένα χωρικό τον είχαν κατακρεουργήσει.»
«Πού;»
«Στη Μελάρκ.»
«Στη Μελάρκ;» έκανε ο άντρας, παραξενεµένος. «Εκεί πέρα;
Γιατί;»
Προφανώς, θεωρούσε την εν λόγω πόλη λιγάκι µακριά, αν και δεν
ήταν τόσο. Μάλλον, το ότι βρισκόταν «στα σύνορα» δηµιουργούσε
µια ψευδή απόσταση. Όλος ο κόσµος είχε συνηθίσει να νοµίζει τα
σύνορα ως κάτι µακρινό.
«Λένε ότι οι δαιµονάνθρωποι το έκαναν,» εξήγησε η Λασιρία.
«Μήπως είχε γραµµένο και κάτι επάνω του;»
«Ναι· πώς το ήξερες;»
«Ένας ξάδελφός µου δουλεύει σ’ένα αγρόκτηµα, νότια απο δώ, και
ο γείτονάς του έτσι πέθανε. Τον είχανε κατακρεουργήσει και είχανε
χαράξει επάνω στο στήθος του ‘Καµία συµβίωση µε τους ανθρώπους
και τα ποντίκια’, στη γλώσσα των δαιµονανθρώπων.»
Η Λασιρία παρατήρησε ότι ο τόνος της φωνής του άντρα είχε
χαµηλώσει, σα να µην ήθελε να τον ακούσουν όσοι βρίσκονταν στα
τραπέζια. Επιπλέον, της έκανε εντύπωση το γεγονός ότι τούτο το…
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αιµατηρό φαινόµενο δεν ήταν πρωτόφαντο στα µέρη του ∆ουκάτου
Κάντνοµ. Πρέπει να επρόκειτο για κάποια σπείρα φονιάδων, οι
οποίοι ήθελαν να προκαλέσουν προβλήµατα ανάµεσα στους
δαιµονανθρώπους και στους ανθρώπους της περιοχής.
Τα επόµενα ψιθυριστά λόγια του οινοχόου ισχυροποίησαν την
υποψία της: «Και, για να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν τους
εµπιστεύοµαι καθόλου τους Μαγκραθµέλιους. Ναι µεν ο Βασιληάς
Πόνκιµ έχει θέσει νόµους, αλλά δε µου βγάζεις απ’το νου ότι θένε να
µας φάνε ζωντανούς!» Και έκλεισε, αµέσως, το στόµα του, σα να
µην ήθελε να παρασυρθεί και να πει κι άλλα.
«Γιατί δεν κάνει κάτι–» Ο ∆ούκας ή η ∆ούκισσα; Τι έχουν τώρα; Η
Λασιρία δεν ήθελε να πέσει σε κάνα τραγικό λάθος που θα τη
στάµπαρε ως ξενόφερτη. «–δεν κάνουν κάτι οι Αρχές;»
«Ποιος; Αυτή η ∆ούκισσα Θάρνα; Σώθηκες!…» ρουθούνισε ο
άντρας. «∆εν είν’από τα µέρη µας και τολµώ να πω ότι δε νοιάζεται.
Απλά, πιστεύω ότι ο Βασιληάς την έριξ’ εδώ για να µη χάσει την
κοινωνική της θέση –την οποία έχω ακούσει πως σκότωσε τη µάνα
της για να την πάρει. Μονάχα φήµες, βέβαια, είν’ετούτο. Θα τόχετε
ακουστά κι εσείς, ε;»
«Όχι, δεν το είχαµε ακούσει, το συγκεκριµένο,» αποκρίθηκε η
Λασιρία. «Αληθεύει;»
Ο άντρας πήρε µια έκφραση άγνοιας. «Πού να ξέρω; Πάντως, έτσι
λένε. Αλλά η ουσία είναι, φίλη µου, ότι δεν τη νοιάζει για το
∆ουκάτο Κάντνοµ. Τι να λέµε, τώρα;…»
Παράξενη περίπτωση αυτή η ∆ούκισσα Θάρνα, σκέφτηκε η Λασιρία.
Αναρωτιέµαι αν έχει καµια σχέση µε τα σχέδια του Βασιληά Πόνκιµ
για το Άργκανθικ. Άλλωστε, το ∆ουκάτο Κάντνοµ βρίσκεται κοντά στο
Βασίλειό µας…
«Μάλιστα,» είπε στον οινοχόο. «Και πόσο κάνουν τα δωµάτιά
µας;»
«Τι µου ζητήσατε; ∆ύο µε µπάνιο;»
Η Λασιρία ένευσε. «Ναι.»
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«Για σας, είναι ένα χρυσό νόµισµα,» αποκρίθηκε ο άντρας, και της
έδωσε δύο κλειδιά, µε τους αριθµούς 4 και 6 λαξεµένους επάνω.
«Σ’ευχαριστούµε,» του είπε η Λασιρία, πληρώνοντάς τον και
παίρνοντας τα κλειδιά.
Ανέβηκε τη σκάλα, µε την Ανθάνα πλάι της, η οποία δεν είχε
µιλήσει καθόλου στην κουβέντα µε τον οινοχόο. Γιατί, άραγε; Είδε
ότι χειριζόµουν καλά την κατάσταση, ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος;
Στον πρώτο όροφο του πανδοχείου, έριξαν µια µατιά στις πόρτες
των δωµατίων και, γρήγορα, εντόπισαν εκείνες που είχαν
χαραγµένους επάνω τους τους αριθµούς 4 και 6.
Η Λασιρία κράτησε τα κλειδιά µπροστά στην Ανθάνα. «Ποιο
θέλεις;»
«Όποιο νάναι,» αποκρίθηκε η Πράσινη Γουστέρα, και πήρε αυτό µε
το 6, βαδίζοντας προς την αντίστοιχη πόρτα.
«Πότε θα βγούµε;» τη ρώτησε η Λασιρία.
«Θα σου χτυπήσω.» Η Ανθάνα ξεκλείδωσε την κλειδαριά.
«Κι αν σε πάρει ο ύπνος;»
«∆ε θα µε πάρει, Λασιρία.» Άνοιξε την πόρτα και µπήκε στο
δωµάτιο.
Εγώ θέλω να την πάρει ο ύπνος, για να δούµε τι θα έχει να µου πει
µετά! µούγκρισε εντός της η Λασιρία. Πράσινη Γουστέρα ή µη,
νοµίζει ότι είναι Κάποια! Τι εκνευριστικό… Ξεκλείδωσε το δωµάτιο 4
και µπήκε, για να διαπιστώσει ότι ήταν αρκετά ευρύχωρο και
καλοφτιαγµένο.
Άφησε τους σάκους της πλάι στο χαµηλό –αλλά όχι πολύ χαµηλό–
κρεβάτι και κλότσησε τις µπότες από τα ταλαιπωρηµένα της πόδια.
Πήγε στο µπάνιο του δωµατίου και γέµισε τη µπανιέρα µε νερό.
Όταν τελείωσε το λουτρό της, έριξε ένα ελαφρύ µεσοφόρι επάνω της
και έπεσε κατευθείαν για ύπνο.
Ένας εφιάλτης την ξύπνησε. Έβλεπε ότι βρισκόταν σε ένα δάσος,
ξυπόλυτη, και γύρω της, στα δέντρα, κρέµονταν νεκροί άνθρωποι,
όλοι τους άντρες, µε γράµµατα χαραγµένα στο στήθος, τα οποία δεν
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µπορούσε να διαβάσει, γιατί ήταν στη γλώσσα των δαιµόνων· µα
γνώριζε τι έγραφαν: Καµία συµβίωση µε τους ανθρώπους και τα
ποντίκια.
Η πτώση από το κρεβάτι της δεν ήταν καθόλου ευχάριστη, και την
έκανε να καταραστεί τον ξυλουργό που δεν το είχε φτιάξει ακόµα
πιο χαµηλό. Ξεφύσησε, απορώντας µε το πόσο την είχαν επηρεάσει
όλα αυτά µε τους δαιµονανθρώπους. Αλλά δε µε αφορούν, στο κάτωκάτω! ∆ε θάπρεπε να µε νοιάζει καθόλου, κανονικά!
Μουγκρίζοντας, σηκώθηκε και έπεσε, πάλι, να κοιµηθεί. Όµως,
εκείνη τη στιγµή, παρατήρησε ότι έξω από το παράθυρό της ήταν
απόγευµα. Και η Ανθάνα δεν είχε έρθει ακόµα. Την είχε πάρει ο
ύπνος, δηλαδή, παρά τους κοµπασµούς της ότι δεν της συνέβαιναν
αυτά! Η Λασιρία µειδίασε, νιώθοντας ένα κέντρισµα ικανοποίησης.
Μετά, η πόρτα χτύπησε. «Κοιµάσαι ακόµα;»
«Ήταν πολύ καλό για να είναι πραγµατικότητα!…» υποτονθόρυσε
η Λασιρία, καθώς σηκωνόταν από το κρεβάτι, για ν’ανοίξει στην
Ανθάνα.
Εκείνη µπήκε στο δωµάτιο. Ήταν ντυµένη µε ένα µακρύ, µεταξωτό
φόρεµα, το οποίο είχε κρόσσια στα µανίκια και δαντέλα στο
ντεκολτέ. Στη µέση της τυλιγόταν µια φαρδιά, µαύρη, πέτσινη ζώνη,
η οποία, αναµφίβολα, έκρυβε πολλά. Στα πόδια της φορούσε
σανδάλια, που έµοιαζαν να είναι καµωµένα για το κάλλος, µα στην
πραγµατικότητα, όπως ήξερε η Λασιρία, ήταν τόσο άνετα και βολικά
όσο ένα ζευγάρι µαλακές δερµάτινες µπότες.
«Προς τι τούτο το ντύσιµο, Ανθάνα;»
«Είναι ό,τι πρέπει για να συλλέξεις πληροφορίες.»
«Όχι πάντα.»
«Θα πάω στις πιο καλές συνοικίες αυτής της πόλης,» εξήγησε η
Πράσινη Γουστέρα.
«Στους ευγενείς;»
«Ναι. Αυτοί, σίγουρα, θα ξέρουν περισσότερα για τη ∆ούκισσα
Θάρνα.»
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«Σου κίνησε, δηλαδή, κι εσένα το ενδιαφέρον…»
«Πράγµατι,» παραδέχτηκε η Ανθάνα. «Ίσως, µάλιστα, να
σχετίζεται και µε τα σχέδια του Βασιληά Πόνκιµ για το Άργκανθικ.»
«Αυτό πέρασε κι από το δικό µου µυαλό,» αποκρίθηκε η Λασιρία.
Και είπε, πλησιάζοντας τους σάκους της: «Να φορέσω, λοιπόν, τα
καλά µου…»
«∆ε θα σ’το συνιστούσα.»
«Γιατί;»
«Γιατί δε θα έρθεις µαζί µου. Εσύ θα ερευνήσεις τα υπόλοιπα µέρη
της πόλης.»
«Νοµίζεις ότι δεν ξέρω πώς να συµπεριφερθώ στους ευγενείς;»
«∆εν είναι αυτό,» τη διαβεβαίωσε η Πράσινη Γουστέρα. «Απλά, η
µία από τις δυο µας πρέπει να κάνει τη µια δουλειά και η δεύτερη
την άλλη, για να τελειώνουµε πιο γρήγορα µε την Κάντνοµ, δε
συµφωνείς;»
Έχει δίκιο, συλλογίστηκε η Λασιρία. Τι νοµίζει; ότι δεν ξέρω
βασικά πράγµατα; Ωστόσο, την ενοχλούσε το γεγονός ότι η Ανθάνα
θα πήγαινε στη συνοικία των ευγενών, και όχι εκείνη, που, στο
κάτω-κάτω, όλη της τη ζωή στις πόλεις του Άργκανθικ τριγύριζε,
κάνοντας ακριβώς αυτά τα πράγµατα. Αλλά, βέβαια, τούτη είναι η
Πράσινη Γουστέρα, για την οποία άκουγα µονάχα σε ιστορίες. Ή,
τουλάχιστον, ας πούµε ότι είναι η Πράσινη Γουστέρα… που, µάλλον,
είναι. Ήταν πολύ καλή κατάσκοπος για να µην είναι.
«Συµφωνώ,» είπε. «Όµως σκέφτηκα ότι ίσως να χρειαζόσουν τη
βοήθειά µου.»
«Τη χρειάζοµαι,» αποκρίθηκε η Ανθάνα. «Αλλά όχι εκεί όπου θα
πάω.»
«Ξέρεις πού ακριβώς βρίσκεται η συνοικία των ευγενών, στην
Κάντνοµ;»
«Όχι. Ξέρεις εσύ;»
«Ούτε· πού να ξέρω;»
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«Ε, τότε πώς ήθελες να ξέρω εγώ, Λασιρία; Όµως δε νοµίζω να
είναι δύσκολο να µάθω· έχω ξετρυπώσει και πιο κρυφά πράγµατα!
Άντε, τώρα, ντύσου. Και πάρε κάνα όπλο παραπάνω µαζί σου, για
ασφάλεια.»
Εννοείται! ήθελε να της γρυλίσει η Λασιρία. Λες να πήγαινα άοπλη;
Άνοιξε τους σάκους της και έψαξε για τον κατάλληλο εξοπλισµό.
Σε λίγο, ήταν ντυµένη µε ένα δερµάτινο, µαύρο παντελόνι, µπότες
που έφταναν ως το γόνατο (και που µέσα τους είχαν κρυµµένα
στιλέτα), γκρίζα αµάνικη τουνίκα (µε ένα µακρύ µαχαίρι
φωλιασµένο στο µπούστο), και µελανή πέτσινη ζώνη (που πίσω της
κρυβόταν ένα νήµα στραγγαλισµού). Στο δεξί της χέρι ήταν
περασµένο ένα δαχτυλίδι, µε δηλητηριώδη βελόνα εντός του
(αναισθητικό δηλητήριο). Τα µαλλιά της τα χτένισε και τα άφησε να
πέφτουν λυτά στους ώµους της.
«Θα την κάνω απ’το παράθυρο,» της είπε η Ανθάνα.
«Από ποιο παράθυρο;»
«Του διαδρόµου. Βγάζει σε ένα πολύ… βολικό στενορύµι,
παρατήρησα.»
Πότε πρόλαβες να το παρατηρήσεις και αυτό;
«Εσύ από πού θα φύγεις, Λασιρία;»
«Από κάτω, σαν άνθρωπος.»
Η Ανθάνα ανασήκωσε το δεξί φρύδι, δήθεν πειραγµένη. «Υπονοείς
κάτι;»
«Χα-χα! Τίποτα. Αστειευόµουν.» Καταλάβαινε το λόγο που η
Πράσινη Γουστέρα είχε επιλέξει αυτή την παράξενη έξοδο: ∆εν
ήθελε να τη δουν να βγαίνει από τούτο το πανδοχείο µε το
φανταχτερό της ντύσιµο και να πηγαίνει στη συνοικία των ευγενών.
Έτσι, ήταν πιθανό να κινήσει τις υποψίες κάποιων επιτήδειων. Αν,
όµως, παρουσιαζόταν «ξαφνικά» στον προορισµό της, οι
πιθανότητες να συµβεί αυτό θα µειώνονταν κατά πολύ. «Καλή τύχη,
Ανθάνα.»
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«Καλή τύχη και σε σένα,» αποκρίθηκε η Πράσινη Γουστέρα, και
βγήκε από το δωµάτιο.
Η Λασιρία περίµενε λίγο και βγήκε κι εκείνη. Έριξε µια µατιά στο
παράθυρο του διαδρόµου. Μισάνοιχτο, διαπίστωσε· αλλά έτσι ήταν
και πριν. Κατά τα άλλα, δεν υπήρχε κανένα ίχνος της συντρόφου
της.
Κατέβηκε στην τραπεζαρία και χαιρέτησε τον οινοχόο, φιλικά,
ζητώντας του να της βάλει ένα ποτήρι κρασί. Εκείνος της γέµισε ένα
ποτήρι µε µακρύ πόδι και της το έδωσε, λέγοντας: «Κερνάει το
µαγαζί.»
Η Λασιρία το πήρε στο χέρι της και ήπιε µια γουλιά, υποµειδιώντας
πίσω από την άκρη. Ο οινοχόος ήταν κούκλος και έµοιαζε να την
έχει συµπαθήσει. Θα µπορούσε να µάθει πολλά χρήσιµα πράγµατα
από αυτόν. Του πρότεινε να πιει κι εκείνος ένα ποτήρι κρασί –«για
να µου κάνεις παρέα· δε µ’αρέσει να πίνω µόνη». Ο άντρας τής
χαµογέλασε και έκανε όπως του είπε, γεµίζοντας ένα παρόµοιο
ποτήρι για τον εαυτό του.
Η Λασιρία παρατήρησε, µε την άκρια του µατιού της, τον κόσµο
που είχε συγκεντρωθεί στο πανδοχείο· πράγµατι, ήταν πιο πολύς
απ’ό,τι πριν, κι όλο και περισσότεροι έµοιαζε να µαζεύονται. Ίσως,
τελικά, να µάθω εδώ όσα χρειάζοµαι, σκέφτηκε.
«Βγάζεις καλά λεφτά σε τούτο το στέκι;» ρώτησε τον οινοχόο,
ξεκινώντας κουβέντα µαζί του. Εκείνος αποκρίθηκε πως η πληρωµή
δεν ήταν τόσο καλή όσο θα επιθυµούσε, αλλά όχι, φυσικά, και κακή·
σε κάτι άλλες συνοικίες της πόλης, έβγαζαν πολύ λιγότερα χρήµατα.
Επιπλέον, από εδώ περνούσε καλύτερος κόσµος και, επίσης, κάποια
εξαίρετα άτοµα –δεν ήταν τυχαίο το πώς την κοίταζε, όταν το έλεγε
τούτο.
«Και οι φόροι;» ρώτησε η Λασιρία, µέσα στη συζήτησή τους.
«Είναι χειρότεροι, τώρα µε τη ∆ούκισσα Θάρνα, ή καλύτεροι;»
«Χάλια είναι,» την πληροφόρησε ο άντρας. Όταν η ∆ούκισσα
Τουάθα κυβερνούσε στο ∆ουκάτο, τα πάντα, γενικά, ήταν πιο καλά.
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Εξάλλου, ήταν γυναίκα από τούτα τα µέρη, και ήξερε τι χρειαζόταν
ο τόπος, όχι σαν αυτή την ξενόφερτη δαιµονόφιλη. Ναι, ο οινοχόος
άφησε να του ξεφύγει η λέξη δαιµονόφιλη, λες κι εκείνος κι όλοι οι
υπόλοιποι Σαραολνιανοί του Βόρειου Σαραόλν δεν συζούσαν µε
δαιµονανθρώπους! Βέβαια, απ’ό,τι είχε καταλάβει η Λασιρία,
υπήρχαν πολλοί που τούτη η συµβίωση δεν τους άρεσε. Και δε
µπορούσε να τους αδικήσει· άλλωστε, και σ’εκείνη έµοιαζαν
παράξενα πλάσµατα οι Μαγκραθµέλιοι. Κοιτώντας τους µέσα στην
τραπεζαρία και κοιτώντας και τους ανθρώπους, αυθόρµητα τους
θεωρούσε… αφύσικους. Ήταν το πρώτο πράγµα που ερχόταν στο
νου της. Επίσης, η εµφάνισή τους την τρόµαζε· αυτά τα µυτερά
δόντια έµοιαζαν να είναι φτιαγµένα για να δαγκώνουν ζωντανή
σάρκα. Ρίγησε, παρά τη ζέστη.
«Έχει, όµως, η ∆ούκισσα ενηµερωθεί για τους φόνους που έχουν
γίνει;» είπε η Λασιρία. «Εννοώ αυτούς µε τα δαιµονικά γράµµατα
στο στήθος των νεκρών.»
Πρέπει να είχε ενηµερωθεί, της απάντησε εκείνος. Αποκλείεται ο
στρατός να µην την ενηµέρωνε για τέτοιου είδους πράγµατα.
Επιπλέον, πρέπει να είχε και τους κατασκόπους της.
Κατάσκοποι! Η λέξη έκανε κουδουνάκια να χτυπήσουν µέσα στο
κεφάλι της Λασιρία. Ρώτησε τον άντρα, σαν να µην την ενδιέφερε
και τόσο, αν είχε πολλούς κατασκόπους η ∆ούκισσα Θάρνα κι αν
ήταν κανένας πιο γνωστός. Ο οινοχόος είπε ότι δεν ήξερε κανέναν
κατάσκοπο, µα πρέπει να είχε κατασκόπους· δεν ήταν δυνατόν να
µην έχει. (Σπουδαία πράγµατα µού λες! Εν ολίγοις, οι κατάσκοποί της
µπορεί νάναι µονάχα φήµες, για να τροµάζουν κάτι τύπους σαν κι
εσένα…) Όµως, ακόµα κι αν δεν είχε η ∆ούκισσα δικούς της,
ακουγόταν πως ο Βασιληάς Πόνκιµ είχε πολύ ισχυρό δίκτυο
κατασκόπων. (Ώπα! Τούτο είναι ενδιαφέρον.) ∆εν υπήρχε, λέει, κάτι
που να µην το µάθαινε ο Βασιληάς µέσα στο Βασίλειο, γιαυτό
κιόλας είχε ως σύµβολό του το Μάτι του Σαραόλν. Επιπλέον, και µε
τη µαγεία του µπορούσε να πληροφορείται πάρα πολλά πράγµατα.
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«Ίσως, µάλιστα, να µας κοιτάζει, τούτη τη στιγµή, δίχως να το
ξέρουµε.»
Η Λασιρία αναρίγησε, πάλι. Η µαγεία πάντα την έκανε να ριγεί,
παρότι δεν την είχε γνωρίσει ποτέ στη ζωή της –και δεν ήθελε! –δεν
ήθελε καθόλου να τη γνωρίσει. Αυτός ο Βασιληάς Πόνκιµ, σίγουρα,
ήταν παράξενο και αµφιλεγόµενο άτοµο. Λες να ξέρει ότι µπήκαµε
στο Βασίλειό του, µε σκοπό να τον κατασκοπεύσουµε; Τι ήθελα εγώ
και ήρθα εδώ; Αλλά, ύστερα, προσπάθησε να λογικέψει τον εαυτό
της: Όλα τούτα δεν ήταν παρά προκαταλήψεις του απλού λαού.
«Γιατί, λοιπόν, ο Βασιληάς δεν κάνει κάτι για να πάψουν οι
δολοφονίες µε τα γράµµατα στο στέρνο των νεκρών;»
«Ίσως να µην ξέρει γι’αυτές ακόµα, ή… Ή ίσως να τις θέλει,»
τόνισε ο οινοχόος, ψιθυριστά. Και της αράδιασε µια ιστορία,
σύµφωνα µε την οποία οι δαιµονάνθρωποι έπαιρναν δύναµη από τις
βιαιοπραγίες εναντίον των ανθρώπων, πράγµα που ο Βασιληάς –ο
οποίος τους είχε φέρει εδώ, άλλωστε– γνώριζε πολύ καλά. Έτσι,
άφηνε τους Μαγκραθµέλιους να κατακρεουργούν µερικούς
ανθρώπους, ώστε να ικανοποιούν τα άγρια τους ένστικτα και να
µένουν συγχρόνως δυνατοί, για να µπορούν να υπερασπιστούν
καλύτερα το Βασίλειο. Γιατί, φυσικά, η εξουσία του Βασιληά
κινδύνευε από Νότο και Ανατολή: Ο έκπτωτος Βασιληάς Βένγκριλ
σχεδίαζε στην Όρφαλχ µεγάλη επίθεση, συγκεντρώνοντας µαχητές
και από τον Ωκεανό –και µάγους, επίσης! πολλούς µάγους, για να
αντιµετωπίσει τον Πόνκιµ–, ενώ, ταυτόχρονα, οι Αργκανθικιανοί
προετοίµαζαν τους στρατούς τους για γενοκτονία, σκοπεύοντας και
να εκθρονίσουν το Βασιληά Πόνκιµ και να σκλαβώσουν τους
Σαραολνιανούς όλους, µια για πάντα.
Τη Λασιρία δεν την εντυπωσίαζαν τούτες οι ακρότητες –και
καταλάβαινε ότι ήταν ακρότητες από τον τρόπο που µιλούσε ο
οινοχόος–, γιατί είχε ακούσει και πολύ χειρότερες και πιο
παραφουσκωµένες φήµες στη ζωή της. Όταν κάτι µεγάλο ή λίγο
παράξενο γινόταν, ο απλός λαός είχε την ικανότητα να του δίνει
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ασύλληπτες διαστάσεις και τροµακτικές εξηγήσεις, ενώ οι
µελλοντολογίες ήταν ακόµα πιο τραβηγµένες!
«Και ποια είναι τα σχέδια του Βασιληά Πόνκιµ; Πώς σκοπεύει να
αποκρούσει τους Αργκανθικιανούς;»
«Ποιος ξέρει; Αλλά γιαυτό θέλει τους δαιµονανθρώπους καλά
ταϊσµένους, όπως σου είπα.» Κι άρχισε να της λέει πως, ακόµα κι
ολάκερος ο στρατός του Άργκανθικ να ερχόταν στο Σαραόλν, οι
Μαγκραθµέλιοι θα τον κοµµάτιαζαν, αν ήταν «χορτάτοι» και
δυνατοί.
Μπούρδες! σκέφτηκε η Λασιρία. Αυτός ο τύπος δεν έχει τίποτ’άλλο
ενδιαφέρον να µου πει. Άσε που πρέπει νάχει ψιλοµεθύσει… Κοίταξε
το άδειο κρασοπότηρο µπροστά του. Ήταν το τρίτο που είχε πιει, και
της έδινε την εντύπωση του µπεκρή. Του είπε ότι έπρεπε να φύγει,
τώρα, γιατί είχε µια δουλειά. Ο άντρας τη ρώτησε αν θα ήθελε άλλο
ένα ποτήρι κρασί, αλλά εκείνη αρνήθηκε ευγενικά, αποκρινόµενη ότι
την περίµεναν και ίσως να είχε ήδη αργήσει, παρασυρµένη από την
ευχάριστη παρέα του.
Όταν ήταν έξω από την Κληρονοµιά, κατάλαβε πόσο είχε ιδρώσει.
Τι ζέστη ήταν αυτή που έκανε εκεί µέσα! Όχι πως κι εδώ ήταν πολύ
καλύτερα, αλλά, τουλάχιστον, ήταν ελαφρώς πιο δροσερά. Η
Λασιρία σκούπισε το µέτωπο µε το δεξί της χέρι και άρχισε να
βαδίζει.
Σύντοµα, ανακάλυψε ότι η Κάντνοµ ήταν µεγαλύτερη πόλη απ’ό,τι
είχε αρχικά υποθέσει. Χάθηκε µερικές φορές στους δρόµους της,
προτού τους µάθει –πράγµα που δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τη
Λασιρία· είχε συνηθίσει να µαθαίνει γρήγορα τις οδούς πόλεων και
σπάνια να µπερδεύεται ύστερα. Είχε µια πολύ καλή αίσθηση του
προσανατολισµού, µέσα σε κατοικηµένα µέρη τουλάχιστον, γιατί
στην ύπαιθρο δεν τα πήγαινε το ίδιο καλά.
Η αγορά της Κάντνοµ δεν ήταν άδεια, παρότι είχε βραδιάσει,
πλέον, όταν η κατάσκοπος έφτασε εκεί. Ο κόσµος ήταν
συγκεντρωµένος γύρω από ένα µεγάλο σιντριβάνι και κουβέντιαζε,
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ενώ ορισµένοι έµποροι πουλούσαν τις πραµάτειες τους: η Λασιρία
είδε µεγάλες βεντάλιες, και ποτά που υποτίθεται ότι ήταν ειδικές
αναµίξεις για να διώχνουν τη δίψα αµέσως. Με κάθε επιφύλαξη,
δοκίµασε ένα από τα τελευταία, ώστε να πιάσει κουβέντα µε τον
άντρα που τα πουλούσε και µε τους άλλους που βρίσκονταν
συγκεντρωµένοι κοντά του. Συζητούσαν για το καινούργιο
φορολογικό σύστηµα της ∆ούκισσας Θάρνα, το οποίο ήταν
αυστηρότερο από αυτό της ∆ούκισσας Τουάθα, προκειµένου να
επισκευαστούν οι ζηµιές του πολέµου. «Ποιες ζηµιές, όµως;» έλεγε
ο έµπορος. «Ο πόλεµος δεν είχε εξαπλωθεί εδώ πέρα! Θέλει να µας
ρουφήξει το αίµα, σας λέγω.» Η Λασιρία παρατήρησε µερικούς
δαιµονανθρώπους να λοξοκοιτάζουν τον άντρα. Αν έκρινε καλά από
τα παράξενα τους µάτια και τις εκφράσεις των προσώπων τους, οι
Μαγκραθµέλιοι πρέπει να είχαν πειραχτεί ή παρεξηγηθεί, για κάποιο
λόγο.
Η Αργκανθικιανή κατάσκοπος δεν έµεινε εκεί για πολύ·
προχώρησε παρακάτω, κουβεντιάζοντας µε τον κόσµο όπου
µπορούσε και µαθαίνοντας όλο και περισσότερα για τούτα τα µέρη
και τη διακυβέρνησή τους. Επίσης, προσπάθησε να πληροφορηθεί
και την άποψη του κόσµου για τους Αργκανθικιανούς, και δεν
άκουσε καθόλου, µα καθόλου, καλά λόγια, παρά µονάχα ότι ήταν
δολοπλόκοι και ραδιούργοι· ότι συνεχώς σε κουβέντιαζαν πίσω από
την πλάτη σου, όταν δε σήκωναν µαχαίρι, για να σε καρφώσουν
ανάµεσα στις ωµοπλάτες· ότι δεν είχαν πληρώσει αρκετά για τον
πόλεµο που άρχισαν, κάποτε, στο ∆ουκάτο Σάνβεκ, µερικές δεκάδες
χιλιόµετρα νότιο-ανατολικά της Κάντνοµ. Τα συνηθισµένα, δηλαδή,
που έλεγαν οι Σαραολνιανοί για τους Αργκανθικιανούς, τα οποία
θύµωναν τη Λασιρία, γιατί έτσι έδειχναν πόσο λίγο γνώριζαν και
καταλάβαιναν το λαό της. Ωστόσο, δεν άφησε ούτε για µια στιγµή
αυτό το θυµό να φανεί στο πρόσωπο, στο βλέµµα, ή στα λόγια της,
ούτε φυσικά είπε πως κι η ίδια ήταν Αργκανθικιανή. Εκείνο που
έκανε ήταν να στρέψει την κουβέντα προς τα τελευταία γεγονότα,
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προσπαθώντας να µάθει αν οι κάτοικοι της Κάντνοµ πίστευαν ότι το
Άργκανθικ θα επιτιθόταν στο Σαραόλν, καθώς και, αν επιτιθόταν, τι
σκόπευε να κάνει ο Βασιληάς Πόνκιµ, ποια ήταν τα σχέδιά του. Η
µόνη απάντηση που πήρε ήταν πως κάτι θα έκανε σίγουρα, γιατί ήταν
µεγάλος και διαβολικός µάγος. Ο κόσµος έµοιαζε να φοβάται
απεριόριστα τον µονάρχη του· και η Λασιρία αναρωτιόταν αν ο
Πόνκιµ άξιζε αυτό το φόβο: ήταν, άραγε, τόσο τροµερός όσο τον
παρουσίαζαν;
Μίλησε και µε Μαγκραθµέλιους, επίσης, προσπαθώντας να διώξει
το απόκοσµο συναίσθηµα που την καταλάµβανε όταν τους αντίκριζε
και να κουβεντιάσει µαζί τους όσο πιο φιλικά µπορούσε. Εκείνο που
την παραξένεψε ήταν πως κι αυτοί της µιλούσαν πολύ φιλικά, χωρίς
να τονίζουν τη διαφορά τους. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον· γιατί
υπήρχαν και κάποιοι που της έριχναν άγρια βλέµµατα (τα οποία της
πάγωναν το αίµα) ή στρέφονταν αλλού άµα την έβλεπαν να τους
ζυγώνει (κάνοντάς τη να αναρωτιέται µήπως σχεδίαζαν, ύστερα, να
τη σκοτώσουν). Πάντως, σε γενικές γραµµές, ήταν συζητήσιµοι,
αλλά δεν της έδωσαν καµια σηµαντική πληροφορία. Της είπαν ότι η
∆ούκισσα Θάρνα είχε βρεθεί στην Πολιορκία της Όρφαλχ, για την
οποία η Λασιρία δεν ήξερε τίποτα παραπάνω απ’ό,τι ήξερε για τη
µακρινή Μάγκραθµελ, που και γι’αυτήν της µίλησαν οι
δαιµονάνθρωποι! Έτσι, πληροφορήθηκε πως υπήρχε, τώρα, κάποιο
πρόβληµα εκεί, µε κάτι δούλους που είχαν επαναστατήσει και οι
οποίοι πρέπει να ήταν άνθρωποι (πράγµα που οι Μαγκραθµέλιοι δε
διευκρίνισαν). Τέλος, έµαθε πως οι δαιµονάνθρωποι αποκαλούσαν
το Βασιληά Πόνκιµ «Εκλεκτό», γιατί, λέει, τον είχε εκλέξει ένας
Αρχαίος –ό,τι κι αν ήταν αυτός!–, ο οποίος είχε ένα εντελώς
παράξενο και δυσπρόφερτο όνοµα που άρχιζε από Μπα και η
Λασιρία δεν µπορούσε να το πει καθόλου εύκολα.
Αργά το βράδυ, επέστρεψε στο δωµάτιό της, στην Κληρονοµιά,
περνώντας από τον οινοχόο δίχως να του µιλήσει· άλλωστε, εκείνη
την ώρα, κουβέντιαζε µε κάτι άλλους –δύο άντρες και τρεις
403

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

γυναίκες. Επάνω στο κρεβάτι της η Λασιρία βρήκε µια γνωστή να
την περιµένει, έχοντας την πλάτη ακουµπισµένη στο µαξιλάρι και
πίνοντας κρασί από µια κούπα, ενώ τα σανδάλια της βρίσκονταν
πεταµένα στο πλάι.
«∆εν πίστευα ότι θα ερχόσουν µετά από µένα, Ανθάνα…»
«Ήρθα, όµως,» αποκρίθηκε η Πράσινη Γουστέρα. «Τι βρήκες,
λοιπόν;»
Αντάλλαξαν πληροφορίες, και συµπέραναν ότι είχαν µάθει περίπου
τα ίδια πράγµατα και οι δύο. Το µόνο επιπλέον που είχε µάθει η
Ανθάνα ήταν ότι ορισµένοι δαιµονάνθρωποι ευγενείς είχαν
εγκατασταθεί στην πόλη, αγοράζοντας ολόκληρες επαύλεις από
κάποιους ανθρώπους ή παίρνοντάς τις κατευθείαν –στην περίπτωση
ανθρώπινων αρχόντων που είχαν πάει στον πόλεµο και δεν είχαν
γυρίσει– µε την πρόφαση πως θα προστάτευαν τις οικογένειές τους.
Όσα από τα µέλη αυτών των οικογενειών βρίσκονταν εκεί,
τουλάχιστον, και όσα αποφάσιζαν, τελικά, να µείνουν και όχι να
φύγουν. Η ∆ούκισσα Θάρνα, πάντως, σπάνια έφερνε αντίρρηση
στους Μαγκραθµέλιους.
Κάτι ακόµα που ξετρύπωσε η Ανθάνα ήταν ότι ένας συγκεκριµένος
δαίµονας ευγενής αντιπαθούσε ιδιαίτερα τους ανθρώπους και
ολόκληρο το προσωπικό στην έπαυλή του απαρτιζόταν από
Μαγκραθµέλιους. Τη δε έπαυλη την είχε πάρει από την οικογένεια
µιας αρχόντισσας που είχε ακολουθήσει τη ∆ούκισσα Τουάθα στον
πόλεµο. Τα µέλη της εν λόγω οικογένειας είχαν «εξαφανιστεί
περίεργα», σύµφωνα µε τις φήµες.
«Λες αυτός ο τύπος να σχετίζεται µε τις δολοφονίες που
συµβαίνουν;» ρώτησε η Λασιρία.
«Ίσως,» είπε η Πράσινη Γουστέρα. Ήπιε µια γουλιά κρασί. «Όµως
δεν είναι δική µας δουλειά. Μην ξεχνάς για τι ήρθαµε εδώ: Για να
µάθουµε τα σχέδια του Πόνκιµ για το Άργκανθικ, και να τα
µεταφέρουµε στον Κρυφό Βασιληά, και µόνο.»
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«Μη µου λες τα ίδια και τα ίδια, Ανθάνα!» αντιγύρισε η Λασιρία.
«∆ε συνηθίζω να ξεχνώ πράγµατα.»
Η Πράσινη Γουστέρα ένευσε. «Ωραία,» είπε, και ήπιε άλλη µια
γουλιά κρασί, στραγγίζοντας την κούπα της και αφήνοντάς τη στο
πάτωµα, δίπλα από τα σανδάλια της. Ύστερα, χασµουρήθηκε.
«Σκοπεύεις να κοιµηθείς εδώ;» της έκανε η Λασιρία.
«Είσαι ευπρόσδεκτη να πλαγιάσεις δίπλα µου,» είπε η Ανθάνα.
Η Λασιρία –που είχε από πριν καθίσει στο στρώµα, κοντά της– την
κοπάνησε ελαφριά στον ώµο. «Άντε, σήκω! Είµαι ψόφια.»
«Γιατί όχι;» Η Ανθάνα ακούµπησε το χέρι της επάνω στο µηρό της
Λασιρία, χαϊδεύοντάς την πάνω απ’το δερµάτινο παντελόνι της.
Εκείνη κοκάλωσε, για µια στιγµή, αιφνιδιασµένη. ∆εν το
πιστεύω…! σκέφτηκε, και πετάχτηκε όρθια, λες κι είχε καθίσει σε
καρφί.
Η Ανθάνα γέλασε.
«Μου κάνεις πλάκα, έτσι;» είπε η Λασιρία.
Η Ανθάνα έπαψε να γελά. «Όχι. Αλλά δε φαίνεται να σου αρέσει η
παρέα µου.» Στράβωσε τα χείλη, επιτηδευµένα.
Η Λασιρία κούνησε, αργά, το κεφάλι. «Είσαι γεµάτη εκπλήξεις,
Ανθάνα…»
«∆εν έχεις δει τίποτα, ακόµα…» Αναµφίβολα, επρόκειτο για
ερωτική πρόκληση.
«Θα προτιµούσα να κοιµηθώ µόνη,» τόνισε η Λασιρία. «∆εν είναι
κάτι προσωπικό, Ανθάνα· απλά, δε… δε συνηθίζω να το κάνω µε
γυναίκες!»
«Κανένα πρόβληµα,» αποκρίθηκε η Πράσινη Γουστέρα, καθώς
σηκωνόταν από το κρεβάτι, παίρνοντας τα σανδάλια της στο χέρι.
«Είσαι γλύκα, ούτως ή άλλως.» Τη χούφτωσε στον αριστερό µηρό,
καθώς πήγαινε προς την πόρτα.
Η Λασιρία αναπήδησε.
«Καληνύχτα,» της ευχήθηκε η Ανθάνα, υποµειδιώντας. Άνοιξε την
πόρτα και έφυγε, κλείνοντάς τη αθόρυβα πίσω της.
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Η Λασιρία ξεφύσησε, παραµερίζοντας τα µαλλιά από το πρόσωπό
της. «Ή µου έκανε κάποιο πολύ χοντροκοµµένο αστείο,»
µονολόγησε, «ή… ή θα τρελαθώ…»

Κεφάλαιο Εικοστό-Πέµπτο
Όταν βλέπεις λύκους, ύαινες, κοράκια, κι άλλους πτωµατοφάγους να
έχουν συµπόσιο, φυλάξου, γιατί σηµαίνει πως τα γεύµατά τους σύντοµα
µπορεί να γίνουν πιο πλούσια απ’ό,τι φαντάζεσαι. Ο πόλεµος είναι ένα
θηρίο που εύκολα δελεάζεται να βγει απ’τη φωλιά του, µα δύσκολα το
µαζεύεις, πάλι, εκεί. Πολλοί είν’οι άρχοντες που µετάνιωσαν τη θραύση
των αλυσίδων του.
—από τις ∆ιηγήσεις του Ζινβάρ του Ταξιδευτή

ανένας δεν περίµενε το θέαµα να είναι ευχάριστο, αλλά αυτό
που είδαν τους τάραξε όλους, τους έφερε αηδία, και τους
γέµισε µε οργή για εκείνους που είχαν διαπράξει τούτο το
αποτρόπαιο έγκληµα, την ανηλεή και ασυλλόγιστη αυτή σφαγή και
καταστροφή.
Το συνοριακό φρούριο ήταν καµένο· µονάχα µερικές πέτρες
απέµεναν όρθιες, γιατί ήταν, κυρίως, οικοδοµηµένο από ξύλο. Τα
χόρτα γύρω του είχαν επίσης καεί, κι εκείνα λίγο παραπέρα ήταν
µαυρισµένα, από τον καπνό και τη στάχτη, και δεν είχαν καθαρίσει
ακόµα. Αλλά το χειρότερο θέαµα δεν ήταν η καταστροφή του
φρουρίου, παρά τα κουφάρια που κείτονταν µπροστά απ’αυτό,
µισοφαγωµένα από αγρίµια της ερηµιάς. Ακόµα και τώρα, καθώς ο
Σόλµορχ και όλο το στράτευµα που βρισκόταν µαζί του στέκονταν
και τα κοιτούσαν, µερικοί λύκοι δάγκωναν τα πτώµατα, ενώ
αµέτρητα κοράκια είχαν συγκεντρωθεί στο τοπίο, γαντζωµένα είτε

Κ
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επάνω στους νεκρούς είτε σε δέντρα ή βράχους, ή πετώντας απ’το
ένα κουφάρι στο άλλο, τσιµπολογώντας σάρκα και µάτια.
Η Τάθβιλ πήρε µια βαθιά ανάσα, βάζοντας ένα µαντίλι µπροστά
στη µύτη της, για να προστατευτεί από την αποφορά που την έβαλε.
«Σόλµορχ,» ψέλλισε, «αυτό είναι… αυτό είναι πέρα από λόγια!…»
«Πράγµατι, έτσι είναι,» συµφώνησε εκείνος, σφίγγοντας τα ηνία
του αλόγου του µέσα στις γροθιές του. «Όποιος κι αν διέπραξε τούτο
το έγκληµα ορκίζοµαι να τον κάνω να πληρώσει.» Και το βλέµµα
του –άθελά του ίσως– στράφηκε στους δύο Μαγκραθµέλιους
πρέσβεις, οι οποίοι ίππευαν δίπλα από αυτόν και την Τάθβιλ.
Τα µάτια του Αντερσάγκθορ στένεψαν, παρατηρώντας την κίνηση
του Αντιβασιλέα. Τι θέλει να µου πει ο άνθρωπος; αναρωτήθηκε. Ότι
ο Βασιληάς Πόνκιµ και ο λαός µου ευθύνονται για ό,τι έγινε; Είναι
τυφλός ή ανόητος; Ποτέ οι δαίµονες δεν ενεργούν έτσι –µε τέτοια
βαρβαρότητα! Κι επιπλέον, ο Εκλεκτός δεν είναι άφρονας, να προβεί
σε µια ενέργεια σαν κι ετούτη. Ωστόσο ο πρέσβης δε µίλησε,
περιµένοντας να δει πώς θα αντιδρούσαν οι άνθρωποι.
Ο Σόλµορχ στράφηκε στη Μάνζρα, η οποία καθόταν ιππαστί, πλάι
στις επίσης έφιππες Μπόρνεφ και Έρµελ. «Πού βρίσκεται το σηµάδι
για το οποίο µας µίλησες;» τη ρώτησε.
«Να στρατοπεδεύσουµε, πρώτα, κύριε Σόλµορχ;» αποκρίθηκε
εκείνη.
Ο Αντιβασιλέας κατένευσε, προσπαθώντας να καταλαγιάσει την
οργή που τον έπνιγε –όσο ήταν αυτό δυνατόν. Ούτως ή άλλως,
σκέφτηκε, δεν µπορώ, τώρα, να πάρω εκδίκηση για τους νεκρούς. Μα
τα Πνεύµατα, ο Πόνκιµ ευθύνεται για τούτη σφαγή;… Τον είχε ικανό,
βέβαια· απλά, δεν ήταν σίγουρος ότι αυτό συνέφερε το Σφετεριστή:
και εκείνος δεν έκανε πράγµατα που δεν τον συνέφεραν.
«Στρατοπεδεύσατε!» φώναξε η Μάνζρα στους πολεµιστές που τους
ακολουθούσαν, και κατέβηκε από το άλογό. «Ελάτε, τώρα, να σας
δείξω, κύριε Σόλµορχ.»
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Η Έρµελ και η Μπόρνεφ επίσης αφίππευσαν. Η πρώτη ήταν
ντυµένη µε έναν θώρακα σκληρού δέρµατος, ενώ στην πλάτη της
είχε περασµένα τόξο και φαρέτρα, και από τη µέση της κρεµόταν
ένα µακρύ ξίφος. Τα µακριά, καστανόξανθά της µαλλιά ήταν δεµένα
αλογοουρά πίσω της. Η Μπόρνεφ, από την άλλη, φορούσε έναν
φολιδωτό θώρακα πάνω από τα ταξιδιωτικά της ρούχα, ενώ στη
µέση κι αυτής κρεµόταν ένα µακρύ σπαθί· τη στρογγυλή, µεταλλική
της ασπίδα την είχε αφήσει στη σέλα του αλόγου της. Τα πορφυρά
της µαλλιά έπεφταν λυτά στους ώµους της και τα πράσινά της µάτια
ερευνούσαν το πεδίο της σφαγής εµπρός της µε µια παράξενη
γυαλάδα απέχθειας, αποστροφής, και οργής.
Ο Σόλµορχ κατέβηκε τελευταίος από το άλογό του· η Τάθβιλ
βρισκόταν ήδη στο έδαφος, µε το µαντίλι της ακόµα µπροστά στο
πρόσωπό της. Ένας στρατιώτης πήρε τα χαλινάρια του ίππου της, για
να τον δέσει κάπου και να τον αφήσει να βοσκήσει.
Ο Αντιβασιλέας έκανε νόηµα και στους δύο πρέσβεις να
πλησιάσουν. Οι δαιµονάνθρωποι αφίππευσαν και βάδισαν προς τους
ανθρώπους. Ο Αντερσάγκθορ έµοιαζε νευρικός, παρότι ήθελε να
παριστάνει τον ήρεµο· τα µάτια του, αν και παράξενα για τους
Σαραολνιανούς, τον πρόδιδαν, καθώς πήγαιναν από τον έναν στον
άλλο, σαν ο Μαγκραθµέλιος να προσπαθούσε να ερευνήσει τις
διαθέσεις τους. Απεναντίας, το ολοπόρφυρο βλέµµα του Ηβάντγκορ
δε φανέρωνε απολύτως καµία νευρικότητα, ανησυχία, ή έλλειψη
αυτοέλεγχου.
«Οδήγησέ µας στο σηµάδι, Μάνζρα,» ζήτησε ο Σόλµορχ.
Η ξανθιά πολεµίστρια ξεκίνησε να βαδίζει πρώτη, και οι άλλοι την
ακολούθησαν. Ένα απαλό αεράκι είχε σηκωθεί, διαλύοντας την
αφόρητη ζέστη και κάνοντας την κοντή κάπα της Μάνζρα να
ανεµίζει. Ήταν ντυµένη µε αλυσιδωτή αρµατωσιά και µαύρες
πέτσινες µπότες, ενώ το δεξί της χέρι βρισκόταν στο µανίκι του
θηκαρωµένου ξίφους της, σα να περίµενε αντίσταση εκεί όπου
πήγαιναν.
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Η αποφορά γινόταν ολοένα και δυνατότερη, καθώς έκαναν κύκλο
γύρω από το κατεστραµµένο φρούριο και έµπαιναν στο τοπίο µε τα
µισοφαγωµένα κουφάρια. Οι λύκοι που τα µασουλούσαν για
πρόγευµα έφυγαν, τρέχοντας, και τα κοράκια πέταξαν µακριά,
πηγαίνοντας επάνω σε βράχους και δέντρα.
Η Τάθβιλ πάλεψε µε τον εαυτό της, για να διώξει την τάση για
εµετό. ∆εν ήταν καθόλου σίγουρη ότι θα µπορούσε να µιλήσει χωρίς
να αδειάσει την κοιλιά της στα αιµατοβαµµένα χόρτα.
Η Μάνζρα σταµάτησε να βαδίζει µπροστά από µια απ’τις
µαυρισµένες πέτρες του συνοριακού φρουρίου, επάνω στην οποία
φαινόταν καθαρά το λάξευµα του Ματιού του Σαραόλν. Από κάτω
από αυτό η πολεµίστρια έδειξε κάτι γράµµατα σε µια γλώσσα που
ούτε εκείνη ούτε οι υπόλοιποι άνθρωποι που βρίσκονταν µαζί της
µπορούσαν να διαβάσουν.
Ο Σόλµορχ στράφηκε στους Μαγκραθµέλιους πρέσβεις. «Εσύ
µείνε,» είπε στον Αντερσάγκθορ. «Εσύ αποµακρύνσου,» πρόσταξε
τον Ηβάντγκορ.
Ο τελευταίος συνοφρυώθηκε, αγριοκοιτάζοντας τον Αντιβασιλέα
µε το ολοπόρφυρο βλέµµα του. Όµως: «Τώρα,» επανέλαβε,
επιτακτικά, ο Σόλµορχ. «Υπάρχει λόγος γι’αυτό.»
Ο καταραµένος άνθρωπος θέλει να µας δοκιµάσει, σκέφτηκε ο
Αντερσάγκθορ. Να δει αν θα του πούµε ψέµατα. Ηλίθιες ενέργειες!
Αλλά έκανε νόηµα στον Ηβάντγκορ ν’αποµακρυνθεί. Εκείνος
αρχικά δίστασε –και, για µια στιγµή, ο Βόρειος Μαγκραθµέλιος
φοβήθηκε ότι θα προκαλούσε πρόβληµα–, αλλά ύστερα υπάκουσε.
Ο Αντερσάγκθορ πλησίασε, ώστε να µπορέσει να δει καλύτερα τα
λαξεύµατα επάνω στη µαυρισµένη πέτρα. Τα µάτια του γούρλωσαν.
«Λοιπόν;» απαίτησε ο Σόλµορχ.
Ο Αντερσάγκθορ κούνησε το κεφάλι, σα να δυσπιστούσε αυτό που
είχε διαβάσει. «Ανοησίες… Απλά, ανοησίες…»
«Πες µας,» επέµεινε ο Αντιβασιλέας του Νότιου Σαραόλν.
«Γράφει: ‘Καµία συµβίωση µε τους ανθρώπους και τα ποντίκια’.»
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«Τι!» έκανε ο Σόλµορχ, ενώ η Τάθβιλ πλάι του συνοφρυωνόταν,
πιέζοντας, ενστικτωδώς, το µαντίλι περισσότερο επάνω στο
πρόσωπό της· η Μπόρνεφ έµοιαζε ξαφνιασµένη από τούτη την
απόκριση του Μαγκραθµέλιου· η Έρµελ θα νόµιζε κανείς ότι
περίµενε κάτι αδιανόητο να συµβεί εκείνη τη στιγµή· η Μάνζρα
έσφιγγε πιο δυνατά το µανίκι του ξίφους της, και δεν υπήρχε καµία
αµφιβολία ότι ήταν έτοιµη να τραβήξει το λεπίδι από το θηκάρι, αν
χρειαζόταν.
«Αυτό είναι γραµµένο επάνω στην πέτρα, αλλά–» άρχισε ο
Αντερσάγκθορ, όµως ο Σόλµορχ τον διέκοψε, φωνάζοντας στον
Ηβάντγκορ να πλησιάσει.
Εκείνος ήρθε. «Αποφάσισες ότι µε χρειάζεσαι, τελικά, άνθρωπε;»
ρώτησε, φανερά ενοχληµένος.
Ο Αντιβασιλέας αγνόησε τα λόγια του. «∆ιάβασέ µας την
επιγραφή,» ζήτησε.
Ο Ηβάντγκορ κοίταξε την πέτρα και είπε, χωρίς κανένα
συναίσθηµα να φανερώνεται στο πρόσωπό του: «‘Καµία συµβίωση
µε τους ανθρώπους και τα ποντίκια’.»
«Νοµίζω πως τούτο επιβεβαιώνει τις υποψίες µας, ότι
Μαγκραθµέλιοι ευθύνονται για την καταστροφή,» είπε η Μπόρνεφ.
«Καθόλου!» τόνισε ο Αντερσάγκθορ.
Ο Σόλµορχ σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. «Ναι, ε; Και τι
συνέβη, δηλαδή;»
«Αυτοί οι δαίµονες –αν, όντως, ήταν δαίµονες και όχι άνθρωποι
που θέλουν να ενοχοποιήσουν τους δαίµονες– δεν είναι δικοί µας,
δεν είναι µε το µέρος του Εκλεκτού,» είπε, βιαστικά, ο
Αντερσάγκθορ.
«Τούτη η ιστορία µε τους ανθρώπους που προσπαθούν να
ενοχοποιήσουν
εσάς
έχει
παρατραβήξει,
δε
νοµίζεις,
δαιµονάνθρωπε;» έκανε η Μάνζρα, ατενίζοντάς τον εχθρικά.
«Επιπλέον, οι άνθρωποι δεν µπορούν να γράψουν στη γλώσσα των
δαιµόνων.» Προς έκπληξη όλων, τούτα τα λόγια προήλθαν από τα
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χείλη του Ηβάντγκορ. «Ή, τουλάχιστον, εγώ δε γνωρίζω κάποιον
άνθρωπο που µπορεί να γράψει σ’αυτήν.»
«Μα–» άρχισε ο Αντερσάγκθορ, µη θέλοντας να πιστέψει τα όσα
έλεγε ο ανόητος Νότιος Μαγκραθµέλιος. Επιθυµεί να µας
καταστρέψει; Ο άφρονας!
«Πάψε!» του γρύλισε ο Ηβάντγκορ. «Μόνο αν δούµε την
κατάσταση όπως έχει πραγµατικά θα µπορέσουµε να βρούµε λύση.»
Και προς τον Σόλµορχ: «Ναι, αυτά τα χαράγµατα, κατά πάσα
πιθανότητα, τα έχουν κάνει δαίµονες. Όµως ο Αντερσάγκθορ έχει
δίκιο σε ένα πράγµα: Αποκλείεται να ήταν σύµµαχοι του Εκλεκτού.»
«∆εν ξέρω κανέναν ξιπασµένο δαίµονα που να µην είναι
υποτακτικός του Σφετεριστή!»
Όλοι στράφηκαν, για να δουν τον Χέρκαµ να πλησιάζει, µαζί µε
τον Μέρθναρ κι άλλους πέντε ανθρώπους οι οποίοι ήταν Εκδικητές,
πράγµα που φαινόταν από την ενδυµασία τους. ∆εν ήταν ντυµένοι
σαν κανονικοί στρατιώτες, ο ένας παρόµοιος µε τον άλλο, παρά
φορούσαν διαφόρων ειδών ρούχα και κρατούσαν διαφόρων ειδών
όπλα.
«Αυτό δε σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν,» αντιγύρισε, ήρεµα, ο
Ηβάντγκορ, καρφώνοντας τον Αρχιεκδικητή µε το ολοπόρφυρό του
βλέµµα.
«Και υποθέτεις ότι αυτοί ήταν που σκότωσαν τόσους ανθρώπους
εδώ πέρα;» µούγκρισε ο Χέρκαµ.
«Ναι.»
«Είσαι ψεύτης! Μονάχα ένα σχετικά µεγάλο στράτευµα θα
µπορούσε να προκαλέσει τούτη την καταστροφή.» Το χέρι του
έκλεισε γύρω από τη λαβή του σπαθιού του, το οποίο τράβηξε ως τη
µέση απ’το θηκάρι του. «Κύριε Σόλµορχ, δώστε µου την άδεια να
στολίσω τη σηµαία µας µε το κεφάλι αυτού του δαιµονανθρώπου!»
«∆εν έχεις την άδεια, Χέρκαµ!» σφύριξε ο Αντιβασιλέας· και στο
βλέµµα του ήταν φανερή η οργή που του σφυροκοπούσε το κεφάλι
σαν αγκαθωτή µάστιγα. Έχουν όλοι τους τρελαθεί! γρύλισε από µέσα
411

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

του, φοβούµενος ότι η κατάσταση τούτη µπορεί να οδηγούσε σε
παράλογη σφαγή. ∆εν πρέπει ν’αφήσω τα πράγµατα να ξεφύγουν!
Αλλά γιατί όλ’αυτά µου φέρνουν στο µυαλό εκείνη τη µάχη στο κάστρο
της Τάθβιλ; Μακάρι να µην καταλήξουµε σε τέτοια. Είχε χάσει έναν
καλό του φίλο εκεί –τον Μάνκιν –έναν φίλο που είχε στραφεί
εναντίον του από τραγικό λάθος.
Ο Χέρκαµ θηκάρωσε, πάλι, το σπαθί του και άφησε το µανίκι,
καθώς σιγή απλωνόταν τριγύρω.
Τελικά, η Τάθβιλ µίλησε: «Τι θα γίνει, τώρα; Πώς θα βρούµε ποιοι
το έκαναν τούτο;»
«Κατ’αρχήν, πρέπει να κάψουµε όλα αυτά τα πτώµατα,» είπε ο
Σόλµορχ. «Μέρθναρ, Μάνζρα, αναλαµβάνετε τη δουλειά. Οι πυρές
να ανάψουν από τη δυτική µεριά του φρουρίου και οι πολεµιστές να
καούν µε όλες τις τιµές των πεσόντων στη µάχη.»
«Μάλιστα, κύριε Σόλµορχ,» αποκρίθηκε η Μάνζρα, και εκείνη κι ο
Μέρθναρ έφυγαν.
«Χέρκαµ,» συνέχισε ο Αντιβασιλέας. «Εσύ, οι Εκδικητές σου, και
όσοι ανιχνευτές και ιχνηλάτες σάς χρειάζονται, θα ερευνήσετε τα
τριγύρω µέρη, ψάχνοντας για σηµάδια. Μην προβείτε, όµως, σε
καµια βιαστική ενέργεια, προτού µε ρωτήσετε. Έγινα κατανοητός;»
«Μάλιστα, κύριε Σόλµορχ,» είπε ο Χέρκαµ, και έφυγε κι αυτός,
µαζί µε τους ανθρώπους του.
Ο Σόλµορχ έριξε µια µατιά στην Τάθβιλ, στην Μπόρνεφ, και στην
Έρµελ. Του έκανε εντύπωση ότι το θέαµα δεν είχε ταράξει σχεδόν
καθόλου τη νεαρή Πριγκίπισσα. Έχει σκληρύνει, από τότε που την
απήγαγαν οι Μαγκραθµέλιοι, παρατήρησε ο Αντιβασιλέας. Αλλά όχι
χωρίς καλό λόγο. Η Έρµελ τού είχε διηγηθεί όλες της τις περιπέτειες,
στη Μάγκραθµελ και στο Σαραόλν, και εκείνος δε µπορούσε παρά
να παραδεχτεί την αντοχή και το πείσµα της. ∆ε διαφέρει και πολύ
από τον Βένγκριλ.
«Πάµε στην κατασκήνωση,» πρότεινε ο Σόλµορχ στις τρεις
γυναίκες. «Εκεί, τουλάχιστον, η αποφορά θα είναι λιγότερη.»
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«Κύριε Σόλµορχ, βρήκαµε κούπες,» ανέφερε ο Μέρθναρ,
πλησιάζοντας τον Σόλµορχ και την Τάθβιλ, οι οποίοι κάθονταν
µπροστά από τη σκηνή τους, µαζί µε την Πριγκίπισσα Έρµελ και
τους Μαγκραθµέλιους πρέσβεις. Οι δίδυµοι ήλιοι βρίσκονταν ψηλά
στον ουρανό και το µεσηµέρι πλησίαζε, φέρνοντας τη δυνατή του
ζέστη.
«Κούπες;» έκανε ο Αντιβασιλέας, παραξενεµένος.
«Ναι,» ένευσε ο Μέρθναρ, και έριξε έναν µικρό σάκο στο έδαφος.
«∆είτε και µόνος σας, αν θέλετε. Νοµίζουµε ότι κάποιοι… έπιναν
αίµα απ’αυτές.»
Η Τάθβιλ στράβωσε τα χείλη, αηδιασµένη· τα µάτια της Έρµελ
στένεψαν, καθώς ατένιζε το σάκο· ο Αντερσάγκθορ έγινε χλοµός,
ενώ ο Ηβάντγκορ συνοφρυώθηκε, µοιάζοντας συλλογισµένος.
Ο Σόλµορχ άπλωσε το δεξί του χέρι και έφερε το σάκο κοντά του.
Τον άνοιξε και έβγαλε από µέσα τρεις µεταλλικές κούπες,
µισογεµάτες µε ξεραµένο αίµα.
«Τι σας λέει τούτο;» ρώτησε τους πρέσβεις.
«Οι δαίµονες δεν ενεργούν έτσι,» αντιγύρισε ο Αντερσάγκθορ.
«Είναι ψέµατα, δηλαδή, ότι πίνετε ανθρώπινο αίµα;» απαίτησε η
Έρµελ, αγριοκοιτάζοντάς τον.
«Όχι, αλλά δεν πίνουµε αίµα µέσα στη µάχη. Ούτε στοιβάζουµε
έτσι ανθρώπινα κουφάρια για να–»
«Τώρα, θα µας πεις, πάλι, ότι δεν ήταν δαιµονάνθρωποι αυτοί που
σκότωσαν τους πολεµιστές του φρουρίου;» µούγκρισε ο Μέρθναρ.
«Κατά πάσα πιθανότητα, ήταν δαίµονες, όπως σας είπα,»
αποκρίθηκε ο Ηβάντγκορ. «∆αίµονες. Αλλά δεν είναι αυτές οι
συνήθειές µας. Κάτι πολύ παράξενο συµβαίνει…»
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Ο Αντερσάγκθορ στράφηκε να τον κοιτάξει. «Η όλη κατάσταση,
πάντως, εµένα µου θυµίζει δαίµονες της Νότιας Γης. Μονάχα εκείνοι
θα τα έκαναν αυτά.»
«Χµµ…» αποκρίθηκε, σκεπτικός, ο Ηβάντγκορ. «Πού να βρέθηκαν
τέτοιοι εδώ, όµως;» απόρησε. Και, προς τον Μέρθναρ: «Βρήκατε
φαγωµένα πτώµατα;»
«Από τους λύκους και τα κοράκια;»
«Όχι. Εννοώ φαγωµένα από τους δαίµονες που σκότωσαν τους
στρατιώτες.»
«Πού θες να ξέρω ποιος τα έχει φάει;» Ο Μέρθναρ έµοιαζε
θυµωµένος µ’αυτές τις ερωτήσεις, και αηδιασµένος.
«∆ε µπορείς να ξεχωρίσεις το δάγκωµα του κορακιού και του
λύκου από το δάγκωµα ενός δαίµονα, άνθρωπε;» Τα ολοπόρφυρα
µάτια του Ηβάντγκορ στένεψαν.
Ο Αντερσάγκθορ παρενέβη: «Αν ήταν δαίµονες της Νότιας Γης, δε
θα είχαν φάει τα πτώµατα άψητα,» εξήγησε. «Ήταν, µήπως,
ορισµένα από αυτά ψηµένα;»
Ο Μέρθναρ έφτυσε στο έδαφος. «Μονάχα όσα βρέθηκαν µέσα στο
κατεστραµµένο φρούριο ήταν καµένα.»
«Εννοώ ψηµένα,» τόνισε ο Αντερσάγκθορ, «όπως ψήνει κανείς ένα
γουρούνι.»
«Όχι,» απάντησε ο Μέρθναρ, δίχως ο θυµός να έχει χαθεί από τη
φωνή του. Τον εκνεύριζε που στεκόταν εδώ, ενώ τούτοι οι
δαιµονάνθρωποι τού έκαναν αυτές τις ερωτήσεις.
«Τότε, δεν ήταν από τη Νότια Γη,» είπε ο Ηβάντγκορ. «Ήταν
Βόρειοι. Όµως τούτο είναι παράξενο…» Ακούµπησε το σαγόνι στη
γροθιά του, µελαγχολικά.
«Υπάρχει κάτι άλλο να µου αναφέρεις, Μέρθναρ;» ρώτησε ο
Σόλµορχ.
«Όχι, κύριε Σόλµορχ,» αποκρίθηκε εκείνος. «Αυτά είναι. Θα
κρατήσετε τις κούπες;»
414

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

«Ναι, θα τις κρατήσω.» Τις έβαλε µέσα στο σάκο και τον έκλεισε.
«Μπορείς να πηγαίνεις.»
Ο Μέρθναρ τον χαιρέτησε στρατιωτικά και έφυγε. Μπροστά του
και πάνω από τις σκηνές του καταυλισµού φαινόταν ο καπνός από τη
νεκρική πυρά των στρατιωτών του συνοριακού φρουρίου.
Η Τάθβιλ ξεφύσησε, και ρώτησε το Σόλµορχ: «Λες αυτά τα
πράγµατα» –έδειξε, µε το βλέµµα της, το σάκο µε τις κούπες– «να
µας βοηθήσουν να τους βρούµε;»
«Το αµφιβάλλω,» αποκρίθηκε εκείνος, «αλλά ποτέ δεν ξέρεις.» Και
προς τους πρέσβεις: «Εσείς δεν έχετε καµια υποψία;»
«Προφανώς,» είπε ο Ηβάντγκορ, «πρόκειται για κάποια οργάνωση
δαιµόνων που εναντιώνεται στον Εκλεκτό και επιθυµεί να τον βάλει
να κάνει πόλεµο µε εσάς. Αλλά τούτο ήδη σας το έχουµε
εξηγήσει…»
Μακάρι να µπορούσα να το πιστέψω, όµως, συλλογίστηκε ο
Σόλµορχ. Αλλά ή αυτό πρέπει να πιστέψω ή πρέπει να προετοιµαστώ
καλά, γιατί ο Πόνκιµ έχει στήσει ακόµα µία τεράστια σκευωρία
εναντίον µας. Ήλπιζε οι Εκδικητές του Χέρκαµ και οι ανιχνευτές κι
οι ιχνηλάτες να του έφερναν κάποια στοιχεία από τις τριγυρινές
περιοχές.
«Ο χρόνος θα δείξει,» αποκρίθηκε στον Ηβάντγκορ. Εύχοµαι
µονάχα να υπάρχει χρόνος, ώστε να δείξει…
*
Πλησίαζε βράδυ, όταν ο Χέρκαµ ζύγωσε τη σκηνή του Σόλµορχ
και της Τάθβιλ, φωνάζοντας στον Αντιβασιλέα να βγει, γιατί είχε νέα
γι’αυτόν. Οι στρατιώτες τριγύρω, που τον άκουσαν, τέντωσαν
τ’αφτία τους, για να µάθουν κι εκείνοι τι είχαν ανακαλύψει οι
Εκδικητές και οι ανιχνευτές. Το ότι µπορεί να είχαν ακόµα έναν
άγριο πόλεµο µε τους δαιµονανθρώπους άλλους τους είχε
ανησυχήσει κι άλλους τους είχε κάνει ν’αρχίσουν από τώρα
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ν’ακονίζουν τα ξίφη τους και να γεµίζουν τις σκέψεις τους µε µίσος
και πολεµική µάνητα.
Ο Σόλµορχ παραµέρισε τον µπερντέ και βγήκε. Ήταν ξυπόλυτος
και ντυµένος µε ένα ξεκούµπωτο λευκό πουκάµισο κι ένα µαύρο
παντελόνι. Τα µακριά του µαλλιά έπεφταν λυτά στους ώµους του,
ενώ γύρω απ’το κεφάλι του ήταν περασµένο ένα αργυρό διάδηµα,
για να κρατά τις τρίχες του µακριά απ’τα µάτια. Οι περισσότερες
πολεµίστριες του στρατού είχαν τουλάχιστον µια-δυο ερωτικές
φαντασιώσεις µε τον Αντιβασιλέα, και τώρα, όσες ήταν κοντά
έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στη συνάντησή του µε τον Αρχιεκδικητή.
Όµως και οι πολεµιστές, επίσης, έστρεψαν την προσοχή τους στους
δύο άντρες, αλλά περισσότερο στα λόγια τους και λιγότερο στον
ηµίγυµνο ευγενή.
«Τι βρήκες;» ρώτησε ο Σόλµορχ.
«Κατ’αρχήν, ίχνη,» αποκρίθηκε ο Χέρκαµ. «Και από άλογα και
από ανθρώπους ή δαίµονες –δε διαφέρουν, δυστυχώς, οι πατηµασιές
τους. Πήγαιναν προς τ’ανατολικά, αλλά, επίσης, µοιάζει να ήρθαν
και από τα ανατολικά.»
«∆ηλαδή, πολιόρκησαν το φρούριο κανονικότατα;» απόρησε ο
Σόλµορχ.
«Όχι,» είπε ο Χέρκαµ. «∆ε νοµίζω ότι ήταν αρκετοί για κάτι τέτοιο.
∆ε µπορεί να ξεπερνούσαν τους πενήντα… τους ογδόντα το πολύ!»
Ο Σόλµορχ ανασήκωσε ένα φρύδι. «Τότε, τι συνέβη, διάολε;»
«Το ακόµα πιο παράξενο είναι ότι βρήκαµε και ίχνη να βγαίνουν
από το φρούριο· αλλά δεν πρέπει να ήταν Σαραολνιανοί πολεµιστές,
γιατί δεν υπάρχουν σηµάδια ότι ενεπλάκησαν σε µάχη µε τους
δαιµονανθρώπους. Αντιθέτως, υπάρχουν σηµάδια µάχης γύρω από
µια καµένη άµαξα. Όπως το βλέπω εγώ, τουλάχιστον, το πράγµα έχει
ως εξής: Κάποιοι Σαραολνιανοί φρουρούσαν την άµαξα, για
άγνωστο λόγο–»
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«Όχι για άγνωστο λόγο!» τον διέκοψε ο Σόλµορχ, καθώς, ξαφνικά,
θυµήθηκε κάτι. «Αυτή πρέπει να ήταν η άµαξα του εµπόρου που
ζητούσε πρόσβαση στο Νότιο Σαραόλν.»
«Χµ… Πιθανώς να έχετε δίκιο, κύριε Σόλµορχ. Να συνεχίσω,
όµως;»
Ο ευγενής κατένευσε.
Ο Αρχιεκδικητής είπε: «Φρουρούσαν, λοιπόν, την άµαξα οι
στρατιώτες µας, όταν οι δαιµονάνθρωποι έκαναν έφοδο από τα δάση,
στα ανατολικά. ∆εν ήταν πολλοί οι δικοί µας, κι έτσι
κατατροπώθηκαν. Όµως, εν τω µεταξύ, νοµίζω ότι οι
Μαγκραθµέλιοι πρέπει νάχαν βάλει και κάποιους άλλους µέσα στο
φρούριο από πριν –ή ίσως να χρησιµοποίησαν δίσκους
τηλεµεταφοράς.»
Ο Σόλµορχ στένεψε τα µάτια του, καθώς θυµόταν αυτές τις
διαβολικές συσκευές. «Πράγµατι, θα µπορούσαν… Πού πήγαν,
µετά, όµως;»
«Βυθίστηκαν στα δάση,» αποκρίθηκε ο Χέρκαµ. «Τα ίχνη τους
οδηγούν µακριά. Και ήρθα να ρωτήσω αν επιθυµείτε να τα
ακολουθήσουµε ως το τέλος.»
Ο Σόλµορχ κατένευσε, παρατηρώντας ότι οι Εκδικητές ήθελαν να
είναι συνεπείς στις προσταγές που τους είχε δώσει. «Ναι,» είπε.
«Ακολουθήστε τα. Αλλά να µην εµπλακείτε µε τους
δαιµονανθρώπους· απλά, να ερευνήσετε το µέρος. Να µάθετε πού
κρύβονται. Μετά, θα εκπονήσουµε κάποιο σχέδιο δράσης.»
«Μάλιστα, κύριε Σόλµορχ.»
«Ελπίζω να δείξετε και στους άλλους ό,τι χρειάζεται να ξέρουν,
σχετικά µε τους Μαγκραθµέλιους,» είπε ο Αντιβασιλέας,
ονοµάζοντας άλλους τους ανιχνευτές και τους ιχνηλάτες που δεν
ανήκαν στους Εκδικητές.
Ο Χέρκαµ µειδίασε. «Κανένα πρόβληµα.»
Ο Σόλµορχ τού επέστρεψε το µειδίαµα. «Εντάξει, πήγαινε.»
«Πότε θέλετε να αναχωρήσουµε;»
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«Όποτε αισθάνεστε έτοιµοι, αλλά το συντοµότερο δυνατό.»
Ο Χέρκαµ έκλινε το κεφάλι και έφυγε, βαδίζοντας µέσα στο
λαβύρινθο των σκηνών του καταυλισµού.
Ο Σόλµορχ επέστρεψε στη δική του σκηνή, για να βρει µέσα την
Τάθβιλ, ξαπλωµένη ανάσκελα στο µεγάλο στρώµα, µε τα δάχτυλα
των χεριών µπλεγµένα επάνω στην κοιλιά της και µε µια σκεπτική
όψη στο πρόσωπο.
«Άκουσες τα νέα του Χέρκαµ;» τη ρώτησε.
«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνη, «και αναρωτιέµαι…»
Ο Σόλµορχ πήγε να καθίσει δίπλα της. «Τι αναρωτιέσαι;»
«Αναρωτιέµαι αν ποτέ θα πάρουµε πίσω τη Βαρονία µου,» είπε,
θλιµµένα, η Τάθβιλ.
Ο Σόλµορχ ανασήκωσε τους ώµους, µορφάζοντας. «∆εν ξέρω. Το
ελπίζω, αλλά, πραγµατικά, δεν ξέρω…» Πήρε το ένα της χέρι από
την κοιλιά της και το κράτησε µέσα στα δικά του. «Κάποια στιγµή,
το Σαραόλν θα επιστρέψει, πάλι, στους Σαραολνιανούς, σωστά;»
«Όσο είµαστε ακόµα ζωντανοί ή πολλά χρόνια µετά;…»
Ο Σόλµορχ αναστέναξε και ξάπλωσε δίπλα της. «∆εν ωφελεί να
σκέφτεσαι συνέχεια αυτά τα πράγµατα, αγάπη µου,» είπε. «Τώρα,
έχουµε ένα πολύ πιο άµεσο πρόβληµα να αντιµετωπίσουµε. Κι αν
δεν το αντιµετωπίσουµε, θα οδηγηθούµε σε καταστροφή.
»Πες µου: Τι νοµίζεις εσύ για την όλη κατάσταση; Είναι, τελικά, ο
Πόνκιµ κρυµµένος πίσω απ’αυτά που συµβαίνουν; Μας κοροϊδεύει
άπαντες, προσπαθώντας να µας µπερδέψει, ώστε να µας
εξολοθρεύσει ευκολότερα; Ή, µήπως, είναι κι ο ίδιος θύµα κάποιου
άλλου, που αποζητά και το δικό µας κακό και το δικό του;»
«Κοίτα…» είπε η Τάθβιλ, «δε θα το απέκλεια ο Πόνκιµ να τα έχει
σχεδιάσει όλα. Τον έχω ικανό. Άλλωστε, θυµάσαι τι είχε γίνει τότε,
µε τον –δήθεν– στοιχειωµένο δρόµο στη Βαρονία µου.»
Τώρα, όµως, κάνεις λάθος, Βαρονέσα Τάθβιλ.
Η φωνή είχε έρθει από το πουθενά και από παντού, ή ίσως να
αντηχούσε µονάχα µέσα στα κεφάλια τους. Πάντως, έκανε και τους
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δύο να αρπάξουν αµέσως όπλα, λες κι αυτά θα µπορούσαν να τους
προστατέψουν από κάτι αόρατα. Ο Σόλµορχ άπλωσε το χέρι, για να
πιάσει το µανίκι του θηκαρωµένου του σπαθιού, που βρισκόταν
δίπλα απ’το στρώµα. Η Τάθβιλ τράβηξε το ξιφίδιο που είχε κρύψει
πίσω από το µεγάλο µαξιλάρι για παν ενδεχόµενο.
Ησυχάστε, είπε η φωνή. Ακόµα κι αν µπορούσα να σας βλάψω από
τόσο µακριά, δε θα το έπραττα.
«Πόνκιµ, εσύ είσαι, σωστά;» έκανε ο Σόλµορχ, αντιλαµβανόµενος
πως ο Σφετεριστής τούς µιλούσε τώρα όπως και η Χόλκραδ: µέσα
στο µυαλό τους, δηλαδή.
Ναι, αποκρίθηκε εκείνος. Και σε λίγες ηµέρες θα βρίσκοµαι κοντά
σας.
«Έρχεσαι εδώ;» ρώτησε ο Σόλµορχ.
Ναι, µε στρατό.
«Με στρατό;» σφύριξε η Τάθβιλ.
Όχι για να σας πολεµήσω, αλλά για να βρω ποιος ευθύνεται για την
καταστροφή. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πρόκειται για µια
οργάνωση Μαγκραθµέλιων που έχει στραφεί εναντίον µου και
αποτελεί κίνδυνο για όλους µας. Θα προσπαθήσει να προκαλέσει
καταστροφές οι οποίες θα φέρουν έναν αλόγιστο, αιµατηρό πόλεµο
που όµοιό του το Σαραόλν δεν έχει δει ξανά.
Τα λόγια του πάγωσαν, για λίγο, τον Σόλµορχ και την Τάθβιλ·
ύστερα, ο Αντιβασιλέας ρώτησε: «Το ξέρεις ότι το Μάτι σου είναι
χαραγµένο σε µια απ’τις πέτρες του κατεστραµµένου φρουρίου;»
Όχι, αυτό δεν το είχα πληροφορηθεί, όµως το περίµενα, για να πω
την αλήθεια.
«Και κάτω απ’το Μάτι υπάρχουν γράµµατα,» είπε η Τάθβιλ στον
αέρα.
Τι γράµµατα;
«Στη γλώσσα των δαιµονανθρώπων.»
Και τι γράφουν;
«‘Καµία συµβίωση µε τους ανθρώπους και τα ποντίκια.’»
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Εποµένως, είναι προφανές ότι κάποιος προσπαθεί να προκαλέσει
πόλεµο ανάµεσά µας, έτσι δεν είναι;
«Αν µας λες την αλήθεια, ναι, έτσι είναι,» είπε η Τάθβιλ.
Πιστεύεις ότι ψεύδοµαι, Βαρονέσα;
«Θα έπρεπε να το αποκλείσουµε, Πόνκιµ;» έθεσε το ερώτηµα ο
Σόλµορχ. «Τα ψέµατα κι εσύ είστε ένα και το αυτό.»
Υπάρχουν και µεγαλύτεροι ψεύτες από εµένα, Σόλµορχ: δάσκαλοι του
ψεύδους…
«Το αµφιβάλλω,» µούγκρισε εκείνος. «Μετά από τόσα χρόνια µε
τον Βένγκριλ… κανείς δεν περίµενε ότι θα τον πρόδιδες έτσι,
Πόνκιµ. Ήµουν από τους ανθρώπους που δεν ήθελαν να πιστέψουν
ότι εσύ ήσουν ο προδότης µέσα στο Βασίλειο, παρά τις αποδείξεις
που υπήρχαν εναντίον σου!»
Ποτέ δεν πρόδωσα τον Βένγκριλ, γιατί ποτέ δεν ήµουν στο πλευρό
του· εκείνος, απλά, ήταν πολύ τυφλός για να δει τι συνέβαινε. Είχα
άλλους συµµάχους τότε, οι οποίοι µε είχαν προδώσει, δίχως να το
γνωρίζω.
Ούτε ο Σόλµορχ ούτε η Τάθβιλ καταλάβαιναν τι ακριβώς έλεγε,
όµως υπέθεταν πως τα λόγια του ήταν επίτηδες έτσι ακατανόητα,
ώστε να τους µπερδέψουν.
«Και τι θέλεις, τώρα;» ρώτησε ο Αντιβασιλέας.
Τώρα, απάντησε ο Πόνκιµ, επιθυµώ µόνο να βρω τους δαίµονες που
έχουν στραφεί εναντίον µου και να τους διδάξω ότι δεν είναι φρόνιµο
να στρέφονται ενάντια στον Εκλεκτό του Κυρίου τους.
«Και το Νότιο Σαραόλν;» είπε ο Σόλµορχ. «Θέλεις εµπόριο µαζί
του;»
Αυτά θα τα κουβεντιάσουµε κάποια άλλη στιγµή, Σόλµορχ. Για την
ώρα, επιθυµούσα µόνο να σε ενηµερώσω ότι έρχοµαι, για να σας
βοηθήσω να βρείτε και να τιµωρήσετε τους υπεύθυνους της
καταστροφής του συνοριακού φρουρίου. Σας καληνυχτίζω.
«Έφυγε;» ρώτησε η Τάθβιλ, ύστερα από µερικές στιγµές σιγής.
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«Μάλλον,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, αφήνοντας, πάλι, το σπαθί του
στο πλάι.
Η Βαρονέσα τοποθέτησε το ξιφίδιό της εκεί όπου το είχε και πριν.
«Τον πιστεύεις;»
«Εσύ;»
Αλληλοκοιτάχτηκαν για κάποια ώρα, µα κανείς δεν απάντησε.

Κεφάλαιο Εικοστό-Έκτο
Εις την Αργκανθικιανών γη, ουδείς συνετός κατάσκοπος αλλάζει
εργοδότη, παρεκτός εάν ο εργοδότης αυτού επιθυµεί το κακό του ή είναι
ήδη νεκρός. Ωστόσο, και πάλι, η αλλαγή οφείλει να γίνεται µε µεγάλη
προσοχή και περίσκεψη.
—Νοφαρίου Ιδανικού Κατασκόπου Εγχειρίδιο

H

ιππασία ήταν πολύ καλύτερη από την πεζοπορία. Η Λασιρία
έπρεπε να το παραδεχτεί, και τα ταλαιπωρηµένα της πόδια
δε µπορούσαν παρά να το επιβεβαιώσουν. Τώρα, καθώς
καθόταν επάνω στη σέλα του αλόγου της, αισθανόταν… καλά·
αισθανόταν ανώτερη από εκείνη την κατάκοπη κατάσκοπο που ήταν
αναγκασµένη να διασχίζει άγριες περιοχές, φθείροντας τις σόλες των
µποτών της. Για µία ολόκληρη ηµέρα αισθανόταν έτσι καλά και,
τώρα, ήταν το απόγευµα της δεύτερης. Τα άλογα, φυσικά, εκείνη και
η Ανθάνα τα είχαν προµηθευτεί από την Κάντνοµ, δίνοντας τα
περισσότερα από τα χρήµατά τους, µε αποτέλεσµα να µην τους
µείνουν και πολλά για το υπόλοιπο ταξίδι. Όµως πίστευαν πως θα
τους επαρκούσαν… εκτός κι αν έχαναν τα ζώα τους, πάλι –πράγµα
που η Λασιρία δεν ήθελε ούτε καν να σκέφτεται.
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Έτσι, είχε τις σκέψεις της στραµµένες αλλού: στον αµφιλεγόµενο
Βασιληά Πόνκιµ και στους δαιµονανθρώπους του. Επί του παρόντος,
εκείνη και η συντρόφισσά της βρίσκονταν µέσα στο Βασιλικό
∆ουκάτο, στην καρδιά του Σαραόλν, και κατευθύνονταν προς τη
Μάρβαθ, την πρωτεύουσα. Σύµφωνα µε ό,τι έλεγε η Πράσινη
Γουστέρα, αύριο το πρωί πρέπει να έφταναν εκεί. Είχαν, βέβαια,
διασχίσει την ύπαιθρο για να φτάσουν τόσο γρήγορα, όµως η
Ανθάνα επέµενε ότι άξιζε τον κόπο, γιατί όσο πιο γρήγορα µάθαιναν
τα πραγµατικά σχέδια του Πόνκιµ τόσο το καλύτερο: θα επέστρεφαν
στο Άργκανθικ και θα πληροφορούσαν τον Κρυφό Βασιληά (όποιος
κι αν ήταν αυτός), ώστε να πάρει ανάλογα µέτρα. Η Λασιρία,
ωστόσο, είχε διαφωνήσει µε την επιλογή της συντρόφισσάς της,
προτιµώντας να πάνε από τη δηµοσιά, γιατί είχε στο νου της τους
δαιµονάνθρωπους που σκότωναν ανθρώπους στις ερηµιές· όµως, ως
συνήθως, η Πράσινη Γουστέρα έκανε όπως πίστευε εκείνη… αλλά
ήταν η Πράσινη Γουστέρα, έτσι δικαιολογείτο.
Εκείνο, βέβαια, που ποτέ δε θα περίµενε η Λασιρία από τον
ζωντανό θρύλο ήταν να την πλησιάσει ερωτικά, στην Κάντνοµ!
Ακόµα δεν ήταν απόλυτα σίγουρη ότι η Ανθάνα δεν έκανε πλάκα.
Άλλωστε, έπινε κρασί και ίσως να ήταν λιγάκι µεθυσµένη. Ποτέ δεν
είχαν ακουστεί τέτοια πράγµατα για την Πράσινη Γουστέρα. Εκτός
και να µην ήταν η Πράσινη Γουστέρα, τελικά. Αλλά πόσες φορές
είχε περάσει τούτο από το µυαλό της Λασιρία; Καλύτερα να το
παραµέριζε. Το µέλλον θα της έδειχνε ποια πραγµατικά ήταν η
συντρόφισσά της. Ελπίζω, τουλάχιστον…
Τώρα, οι δυο τους ίππευαν ανάµεσα στα δέντρα, πιστεύοντας ότι
κατευθύνονταν σωστά προς τη Μάρβαθ. ∆ε νοµίζω η Ανθάνα να µην
ξέρει τι της γίνεται, σκεφτόταν η Λασιρία. Μέχρι στιγµής, δεν έχει
κάνει κάποιο λάθος– Κάποιο µεγάλο λάθος, διόρθωσε τον εαυτό της,
θυµούµενη ότι οι Μαγκραθµέλιοι τις είχαν κυνηγήσει, όταν
επιχείρησαν να περάσουν τα σύνορα του Σαραόλν, και έτσι έχασαν
τα άλογά τους.
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Οι ήλιοι βασίλευαν στα άκρα του ορίζοντα, και οι σκιές ήταν
πολλές και πυκνές γύρω από τις δύο Αργκανθικιανές κατασκόπους,
δίνοντας στο τοπίο µια άγρια και µυστηριακή όψη, συνάµα. Η ζέστη
ήταν δυνατή, παρότι το βράδυ πλησίαζε. Πριν από κάποια ώρα είχαν
προσπεράσει την έπαυλη κάποιας ευγενικής οικογένειας και,
σίγουρα, υπήρχαν κι άλλες τέτοιες εδώ γύρω, όµως, παρ’όλ’αυτά, η
Λασιρία αισθανόταν µόνη σε τούτο τον τόπο. Εκείνος ο άυλος,
παγερός δαίµονας που ψιθυρίζει «Κανείς δε θα το µάθει, αν σε
σφάξουν εδώ» τριγύριζε στο νου της, κάνοντας ένα ρίγος να τη
διαπερνά.
«Να σταµατήσουµε; Τι λες;» ρώτησε η Ανθάνα, στρέφοντας το
γαλανό της βλέµµα, για να την κοιτάξει.
Η Λασιρία ανασήκωσε τους ώµους. «∆ε νοµίζω να βρούµε κάποιο
καλύτερο µέρος, ε;»
«Ναι,» συµφώνησε η Ανθάνα, τραβώντας τα χαλινάρια του αλόγου
της και αφιππεύοντας.
Η Λασιρία τη µιµήθηκε· και, όταν τα µποτοφορεµένα πόδια της
πάτησαν στο έδαφος, αισθάνθηκε έναν ξαφνικό πόνο να διαπερνά τις
πατούσες της. Το παράξενο ήταν πως τώρα την πονούσαν
περισσότερο από τότε που πεζοπορούσε. Η υπερένταση είχε περάσει
και µόνο οι φουσκάλες παρέµεναν.
Μαζί µε την Ανθάνα, έδεσαν τα άλογά τους σε ένα χαµόδεντρο που
βρήκαν εκεί κοντά. Οι ίδιες κάθισαν κάτω από ένα πολύ ψηλότερο
δέντρο· όµως η Λασιρία προσπάθησε να υπάρχει όσο το δυνατόν
περισσότερη απόσταση ανάµεσα σ’αυτήν και τη συντρόφισσά της.
«Θ’ανάψουµε φωτιά;» ρώτησε.
«Θέλεις ν’ανάψουµε φωτιά από τώρα;» έκανε η Ανθάνα. «Έχει
ακόµα ζέστη, κι επιπλέον, καλύτερα να µη δίνουµε στόχο.»
Σωστά, έπρεπε να παραδεχτεί η Λασιρία, και κατένευσε. Άνοιξε το
σάκο της, για να πάρει από µέσα κάτι να φάει. Βρήκε ένα κοµµάτι
σταφιδόψωµο και το έβγαλε, αρχίζοντας να το µασουλάει, ενώ η
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Πράσινη Γουστέρα την παρατηρούσε. Ήταν ενοχλητικό το βλέµµα
της, όµως η Λασιρία δεν είπε τίποτα, εκτός από: «∆εν πεινάς εσύ;»
«Θα φάω σε λίγο,» αποκρίθηκε, στωικά, εκείνη, σα να σκεφτόταν.
«Θα µπούµε στο εσωτερικό της Μάρβαθ;» ρώτησε η Λασιρία. «Ή
θα ερευνήσουµε, πρώτα, τα περίχωρα;»
«Το εσωτερικό πιστεύω θα µας δώσει περισσότερες πληροφορίες,»
είπε η Ανθάνα.
«Ίσως, όµως, νάναι και πιο επικίνδυνα εκεί. Λένε πως ο Βασιληάς
Πόνκιµ έχει ένα πολύ καλό δίκτυο κατασκόπων.»
«∆εν έχω δει κανέναν, ακόµα.»
«Μπορεί να µην τους έχεις προσέξει, αλλά αυτοί να έχουν προσέξει
εµάς,» είπε η Λασιρία.
«∆εν το νοµίζω. Αν µας παρακολουθούσαν, θα το είχα καταλάβει.»
Γιατί την περίµενα τούτη την απάντηση; Η αυτοπεποίθησή της είναι
επικίνδυνη… Ωστόσο, δε µίλησε, καθώς συνέχιζε να µασουλά το
σταφιδόψωµο.
Ύστερα από λίγο, κραυγές ακούστηκαν από τα δυτικά, πράγµα που
έκανε και τις δυο κατασκόπους να πεταχτούν όρθιες, ενώ τα χέρια
τους πήγαιναν στα όπλα που βρίσκονταν κρυµµένα µέσα στα ρούχα
τους.
«ΒΟΗΗΗΗΗΗΘΕΙΑΑΑΑΑ…!»
Η συγκεκριµένη φωνή ήταν γυναικεία, αλλά ακούγονταν και
κάποιες άλλες φωνές, που πρέπει να ήταν αντρικές.
«Ας κινηθούµε µε προσοχή,» είπε, ήρεµα, η Πράσινη Γουστέρα,
ξεθηκαρώνοντας ένα ξιφίδιο από τη µπότα της κι αρχίζοντας να
βαδίζει, αργά.
Η Λασιρία, έχοντας βάλει το σταφιδόψωµο προ πολλού στο σάκο
της κι έχοντας τραβήξει κι εκείνη ένα ξιφίδιο, την ακολούθησε,
περνώντας ανάµεσα από τα δέντρα του τόπου, τα οποία δεν ήταν και
ιδιαίτερα πυκνά· µάλλον, αραιή, θα µπορούσε να χαρακτηρίσει
κανείς τη βλάστηση. Και τούτο δε µας συµφέρει καθόλου µα καθόλου.
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Κάτι πολύ άσχηµο πρέπει να συµβαίνει και δε θα µας ωφελήσει να
γίνουµε αντιληπτές.
Βαδίζοντας όσο µπορούσαν στις σκιές των µεγάλων κορµών και
των φυλλωµάτων, η Λασιρία και η Ανθάνα έφτασαν σε µια µικρή
πλαγιά, απ’όπου αντίκρισαν µια σκηνή βίας. Μέσα στο σκοτάδι της
νεαρής νύχτας και κάτω από τις αχνές ακτίνες των φεγγαριών,
δαιµονάνθρωποι βρίσκονταν συγκεντρωµένοι, δώδεκα από δαύτους,
και µαζί τους τραβούσαν δύο άντρες και µια γυναίκα, των οποίων τα
ρούχα ήταν κουρελιασµένα και τα κορµιά τους µωλωπισµένα και
µατωµένα. ∆εν έµοιαζαν για στρατιώτες· ή ταξιδιώτες πρέπει να
ήταν ή χωρικοί: µάλλον, το δεύτερο, χωρίς να αποκλείεται και το
πρώτο.
Η Πράσινη Γουστέρα έπιασε τη Λασιρία από το µανίκι, οδηγώντας
την πίσω από έναν θάµνο· ύστερα, πέρασε το αριστερό της χέρι
γύρω από τη µέση της µελαχρινής κατασκόπου, πράγµα που την
έκανε να αισθάνεται άβολα, καθώς είχε στο µυαλό της εκείνο το
συµβάν στην Κάντνοµ.
Οι δαιµονάνθρωποι έδεσαν τους ανθρώπους χειροπόδαρα και τους
φίµωσαν, ενώ έσκισαν τελείως τα ρούχα τους, αφήνοντάς τους
τσίτσιδους. Ύστερα, κάποιοι Μαγκραθµέλιοι έχωσαν µακρείς,
ξύλινους πασσάλους στο έδαφος, ενώ οι υπόλοιποι κοπανούσαν τους
ανθρώπους µε βούρδουλες και αγκαθωτές µάστιγες. Τα χτυπήµατα
επάνω στη σάρκα των θυµάτων τους αντηχούσαν µέσα στη
νυχτερινή σιγαλιά, καθώς και ορισµένα από τα δυνατά γέλια
ικανοποίησης των δαιµόνων.
Η Λασιρία δεν µπορούσε να κοιτάζει άλλο, όµως ανάγκασε τον
εαυτό της να κρατήσει τα µάτια της ανοιχτά, ώστε να µάθει τι
ακριβώς συνέβαινε. Τούτοι οι δαιµονάνθρωποι ήταν, αναµφίβολα,
της ίδιας συνοµοταξίας µε εκείνους που είχαν φονεύσει τον αδελφό
του Βέρντιλ και της ∆ήνκα, στην Μελάρκ. Τι αποζητούσαν; Ποιους
σκοπούς είχαν; Ή, µήπως, επρόκειτο για απλούς βάνδαλους; Μάλλον
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όχι· κάποιο σχέδιο έχουν κατά νου. Κάτι πολύ αλλόκοτο συµβαίνει στο
Σαραόλν.
Η Λασιρία παρατήρησε ότι ένας δαιµονάνθρωπος δε συµµετείχε
στον ξυλοδαρµό των αβοήθητων ανθρώπων, µα έµοιαζε να κοιτά µε
περίσσια ευχαρίστηση. Ήταν ψηλός και είχε αρχοντικό παράστηµα,
αλλά το πρόσωπό του δε φαινόταν, γιατί µια µαύρη κουκούλα το
κάλυπτε στη σκιά της. Μάλλον, ήταν κάποιος σηµαντικός και δεν
ήθελε κανένας τυχαίος να τον δει.
Ο αρχηγός τους, ίσως, υπέθεσε η Λασιρία. Ή, ένας από τους
αρχηγούς τους. Γιατί δεν πρέπει να είχαν «κεντρική εξουσία»· κατά
πάσα πιθανότητα, επρόκειτο για δίκτυο κακοποιών, εξαπλωµένο
µέσα στο Βασίλειο. Ποιος, όµως, το άρχισε αυτό; Κάποιος
πρωτεργάτης πρέπει να υπάρχει. Αλλά, απ’την άλλη, τι την
ενδιέφεραν εκείνη όλα τούτα; Εκτός, βέβαια, κι αν µπορούσαν,
κάπως, να επηρεάσουν το Άργκανθικ, ή τα σχέδια του Πόνκιµ για
αυτό.
Ο αρχηγός ύψωσε το χέρι του, λέγοντας κάτι σε µια γλώσσα που η
Λασιρία δεν καταλάβαινε, αλλά υπέθετε ότι πρέπει να ήταν η
γλώσσα των δαιµόνων. Οι Μαγκραθµέλιοι που ξυλοφόρτωναν τους
δεµένους ανθρώπους έπαψαν να τους χτυπούν, και οι δύο
Αργκανθικιανές κατάσκοποι είδαν τα κορµιά των θυµάτων
καταµατωµένα και κουλουριασµένα επάνω στο χορτάρι.
Η Λασιρία ξεροκατάπιε. «Ανθάνα…» άρθρωσε.
«Σσς…» της έκανε εκείνη. Και: «Μην επιχειρήσεις κανένα
βλακώδη ηρωισµό,» την προειδοποίησε, ενώ τα µάτια της ήταν
καρφωµένα στην αποτρόπαιη σκηνή από κάτω τους.
Ούτε που είχε περάσει από το νου µου, σκέφτηκε η Λασιρία,
αναλογιζόµενη τι θα τους έκαναν οι δαιµονάνθρωποι, έτσι και τις
έβρισκαν να τους κατασκοπεύουν. Ρίγησε. Αλλά µακάρι να
µπορούσαµε να βοηθήσουµε, κάπως…
Ο αρχηγός µίλησε, πάλι, στην παράξενή του γλώσσα, και οι
δαιµονάνθρωποι σήκωσαν τους ανθρώπους από το έδαφος και τους
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έδεσαν επάνω στους πασσάλους, ενώ εκείνοι µούγκριζαν πίσω από
τα φίµωτρά τους.
Ένας ήχος: ένα βήµα στο χορτάρι.
Η Πράσινη Γουστέρα είχε ήδη στραφεί, µε τα γαλανά της µάτια
στενεµένα.
Η Λασιρία στράφηκε, επίσης, νιώθοντας το στόµα της να
ξεραίνετε. Όµως δεν αντίκρισε δαιµονανθρώπους. Ή, τουλάχιστον,
δεν ήταν κι οι δύο δαιµονάνθρωποι· ο ένας ήταν άνθρωπος –µια
γυναίκα, την οποία η Αργκανθικιανή κατάσκοπος δεν αναγνώριζε·
επιπλέον, φορούσε κουκούλα και η όψη της δε φαινόταν καλά. Κι ο
Μαγκραθµέλιος φορούσε κουκούλα, µα τα αλλόκοτά του µάτια
γυάλιζαν, πορφυρά και γαλάζια, αποκαλύπτοντας τη φύση του.
Η γυναίκα έβαλε ένα δάχτυλο µπροστά στα χείλη της, κάνοντας:
«Σσς,» ακριβώς όπως είχε κάνει και η Πράσινη Γουστέρα.
«Ποιοι είστε;» σφύριξε η Ανθάνα.
«Μπορούµε να το συζητήσουµε τούτο µετά,» αποκρίθηκε η
άγνωστη, γονατίζοντας πλάι στις δύο Αργκανθικιανές κατασκόπους,
µαζί µε τον Μαγκραθµέλιο σύντροφό της.
Η Λασιρία έστρεψε, πάλι, το βλέµµα της στους φονιάδες κάτω από
την πλαγιά, ενώ στο µυαλό της στροβιλίζονταν µπερδεµένες
σκέψεις: Ποια είναι αυτή η άγνωστη; Και τι κάνει ο δαιµονάνθρωπος
µαζί της; ∆εν είναι µ’ετούτους τους βάνδαλους –δεν πρέπει να είναι,
αλλιώς θα µας είχε προδώσει. Όµως, τότε, µε ποιου το µέρος είναι –
και αυτός και η γυναίκα; Είναι, µήπως, κατάσκοποι του Βασιληά
Πόνκιµ; Ή κάτι άλλο;
Οι δαιµονάνθρωποι τράβηξαν κοφτερά ξυράφια µέσα από τα ρούχα
τους και περιτριγύρισαν τους γυµνούς ανθρώπους, που ήταν δεµένοι
στους πασσάλους, αρχίζοντας να τους γδέρνουν.
«Πόσοι είστε;» ρώτησε η Λασιρία την άγνωστη γυναίκα.
«Μπορούµε να τους βοηθήσουµε;»
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«Μονάχα εµείς οι δύο που βλέπεις είµαστε,» αποκρίθηκε,
ψιθυριστά, εκείνη. «Και, µε τέσσερις εναντίον δώδεκα, δε θα είναι
και πολύ δίκαιη µάχη, ούτε χρονοβόρα.»
Οι φιµωµένες κραυγές των ανθρώπων αντηχούσαν, καθώς οι
δαιµονάνθρωποι τούς έγδερναν. Η Λασιρία κατέβασε, για λίγο, το
βλέµµα της στο χώµα, µην αντέχοντας να κοιτάζει άλλο. Όταν,
όµως, άκουσε τον αρχηγό να δίνει µια ακόµα προσταγή, το ύψωσε,
πάλι, για να δει τι συνέβαινε.
Τώρα, οι δαιµονάνθρωποι είχαν σταµατήσει να γδέρνουν τους
ανθρώπους, και δύο από αυτούς είχαν βγάλει κάτι µακριά µεταλλικά
εργαλεία, που στο τέλος τους διέθεταν γυάλινες φιάλες. Ο ένας
έχωσε τη µύτη του εργαλείου του στα πλευρά της ανθρώπινης
γυναίκας, και ο άλλος στα πλευρά του ενός από τους δύο άντρες. Οι
γυάλινες φιάλες άρχισαν να γεµίζουν µε αίµα.
Ό,τι είχε φάει σήµερα η Λασιρία αναποδογύρισε µέσα στο στοµάχι
της και της ήρθε στο στόµα. Πήρε βαθιά ανάσα, ακουµπώντας το
δεξί της χέρι στο στέρνο. ∆εν έπρεπε να ξεράσει, τώρα.
Οι δαιµονάνθρωποι γέµισαν τις φιάλες τους µε αίµα και από τους
τρεις ανθρώπους. Ύστερα, τις άδειασαν µέσα σε κούπες και ήπιαν
απ’αυτές, βγάζοντας νικηφόρες κραυγές και γέλια. Μία
δαιµονογυναίκα έδωσε µια κούπα στον κουκουλοφόρο αρχηγό τους,
ο οποίος την έφερε αργά στα χείλη του και ήπιε βαθιά. Μετά, την
ύψωσε στον αέρα και φώναξε: «Οσράνουν ’εν Βαντ-Ενµόριν!»
Η Λασιρία άκουσε τον Μαγκραθµέλιο που βρισκόταν κοντά της να
υποτονθορύζει, µε δέος στη φωνή του: «Νίκη του Κακοδαίµονος…»
Την ίδια στιγµή, οι δαιµονάνθρωποι κάτω απ’την πλαγιά
πανηγύριζαν, πίνοντας αίµα, ενώ ορισµένοι κοπανούσαν τους
ανθρώπους µε τους βούρδουλες και τα µαστίγια, γελώντας.
«Γιατί το κάνουν αυτό;» ρώτησε η Λασιρία, ψιθυριστά.
«Σσς,» της έκανε, πάλι, η άγνωστη γυναίκα.
Οι δαιµονάνθρωποι γλέντησαν, για κάποια ώρα, ενώ οι
Αργκανθικιανές κατάσκοποι και οι απρόσµενοι και µυστηριώδεις
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σύντροφοί τους παρακολουθούσαν, σιωπηλά. Η Λασιρία είχε
αρχίσει να δυσκολεύεται να δαµάσει το στοµάχι της, που
ανακατευόταν, καθώς ατένιζε τους Μαγκραθµέλιους να συλλέγουν
όλο και περισσότερο αίµα από τους ανθρώπους, µ’αυτές τις
διαβολικές µηχανές τους, ώσπου εκείνοι φαίνονταν σχεδόν λευκοί
από την έλλειψη αίµατος, σαν ζωντανά κουφάρια. Αναµφίβολα, έτσι
σκόπευαν να τους σκοτώσουν. Και έτσι τους σκότωσαν. Συνέλεξαν
όλο τους το αίµα µέσα σε µποτίλιες, µέχρι που ούτε µια σταγόνα δεν
έµεινε στα κακοποιηµένα σώµατά τους. Και τότε ήταν που ο
κουκουλοφόρος αρχηγός ζύγωσε τους νεκρούς ανθρώπους, οι οποίοι
βρίσκονταν δεµένοι στους πασσάλους. Μέσα από τη µαύρη του
κάπα τράβηξε ένα µακρύ, µυτερό ξιφίδιο, µε το οποίο χάραξε
γράµµατα στα στήθη τους: γράµµατα που η Λασιρία δεν µπορούσε
να διακρίνει από τόση απόσταση, µα γνώριζε τι έλεγαν: Καµία
συµβίωση µε τους ανθρώπους και τα ποντίκια. Από µόνη της, αυτή η
πρόταση είχε αρχίσει να την τροµοκρατεί ολοένα και περισσότερο.
Τούτοι οι καταραµένοι δαίµονες έµοιαζαν να επιθυµούν την
εξολόθρευση καθετί ανθρώπινου. Θα έρθουν και στο Άργκανθικ,
άραγε; αναρωτήθηκε η κατάσκοπος. Πνεύµατα, όχι· σας παρακαλώ,
όχι…!
Όταν ο αρχηγός τελείωσε µε τη µακάβρια εργασία του, ύψωσε,
πάλι, τη γεµάτη µε αίµα κούπα του (την είχε γεµίσει πριν από λίγο,
για δεύτερη φορά) και φώναξε: «Οσράνουν ’εν Βαντ-Ενµόριν!»
Νίκη του Κακοδαίµονος, σκέφτηκε η Λασιρία. Τι στο διάολο
σηµαίνει τούτο; Ποιος είναι ο Κακοδαίµων;
Οι δαιµονάνθρωποι ζητωκραύγασαν, υψώνοντας κι εκείνοι τις
κούπες τους και πίνοντας. Και, µετά από αυτές τις τελευταίες φωνές,
αποµακρύνθηκαν από τους νεκρούς ανθρώπους, βαδίζοντας ανάµεσα
στα αραιά δέντρα τούτου του ήσυχου, σκιερού µέρους. Μονάχα
κανένα γέλιο ερχόταν από τη µεριά τους, πού και πού. Και η
Λασιρία νόµιζε κάθε φορά ότι ήταν το χειρότερο γέλιο που είχε
ακούσει ποτέ στη ζωή της.
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*
Η άγνωστη γυναίκα και ο δαιµονάνθρωπος σηκώθηκαν όρθιοι.
«Κάποιος πρέπει να τους ακολουθήσει,» είπε ο δεύτερος.
Σχεδόν την ίδια στιγµή, πετάχτηκαν όρθιες και η Λασιρία κι η
Πράσινη Γουστέρα. ∆ε γνώριζαν ποιοι ήταν αυτοί οι δύο που είχαν
παρουσιαστεί αναπάντεχα πλάι τους και δεν ήθελαν να έχουν καµια
δυσάρεστη έκπληξη.
Η άγνωστη γυναίκα ένευσε προς τη µεριά του Μαγκραθµέλιου,
αλλά είπε: «Και µ’αυτές τι θα κάνουµε;» Ήταν πασιφανές για ποιες
µιλούσε.
Η Ανθάνα στένεψε τα γαλανά της µάτια, κάνοντας ένα µικρό βήµα
στο πλάι, ενώ έσφιγγε το µανίκι του ξιφιδίου µέσα στη γροθιά της.
«Ποιοι είστε;» απαίτησε.
Η Λασιρία τη µιµήθηκε, αλλά από την άλλη µεριά,
προετοιµάζοντας τον εαυτό της για µία πιθανώς αιµατηρή συµπλοκή.
«Το ερώτηµα δεν είναι ποιοι είµαστε εµείς, αλλά ποιες είστε εσείς,»
αντιγύρισε η άγνωστη γυναίκα.
«Ταξιδιώτισσες,» αποκρίθηκε η Λασιρία.
«Αλλά καλά οπλισµένες,» παρατήρησε ο δαιµονάνθρωπος.
«Οι καιροί είναι χαλεποί, και επικίνδυνοι. Μόλις είδατε τι µπορεί
να συµβεί στην ύπαιθρο.»
«Λες ψέµατα,» είπε, ευθέως, η άγνωστη. «∆εν είστε ταξιδιώτισσες.
Είστε κατάσκοποι. Το θέµα είναι για ποιον δουλεύετε.»
«Κάνετε τραγικό λάθος µ’εµάς,» τόνισε η Λασιρία. «Και, όσο
χάνετε το χρόνο σας εδώ, αυτοί» –έδειξε, µε το ξιφίδιό της, τη µεριά
απ’την οποία είχαν φύγει οι κακοποιοί– «αποµακρύνονται.»
«Ίσως να µη χάνουµε το χρόνο µας τόσο όσο λες,» αντιγύρισε η
γυναίκα. «Είστε από το Νότιο Σαραόλν, έτσι δεν είναι;»
«Χα! Φυσικά και όχι.» Γιατί η Ανθάνα δε λέει τίποτα; Γιατί δεν
κάνει κάτι; Είναι η Πράσινη Γουστέρα, στο κάτω-κάτω! «Αλλά εσείς
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πρέπει να είστε κατάσκοποι του Βόρειου Σαραόλν, σωστά; Του
Βασιληά Πόνκιµ;»
«Εµείς κάνουµε τις ερωτήσεις,» τόνισε ο δαιµονάνθρωπος. «Εσείς
είστε εισβολείς.»
«Κι αυτοί» –έδειξε, πάλι, τη µεριά απ’όπου είχαν φύγει οι
κακοποιοί– «είναι εγκληµατίες. ∆ε θα τους καταδιώξετε;»
Η άγνωστη γυναίκα τράβηξε ένα κοντόσπαθο µέσα απ’την κάπα
της. «Καλύτερα να έρθετε µαζί µας, ώστε να λύσουµε ειρηνικά
τούτη τη διαφορά.»
«Ε! ∆εν είµαστε από το Νότιο Σαραόλν!» γρύλισε η Λασιρία. «∆ε
σ’το είπαµε ήδη;»
«Τότε, από πού είστε;» Και ο Μαγκραθµέλιος τράβηξε ένα
κοντόσπαθο µέσα απ’τη δική του κάπα· η λεπίδα γυάλισε στο χλωµό
φως των φεγγαριών.
«Είµαστε απλές ταξιδιώτισσες,» τόνισε η Ανθάνα. «Απλές
ταξιδιώτισσες.»
«Εποµένως, δε θα έχετε κανένα πρόβληµα να µας ακολουθήσετε,
ώστε να το διαπιστώσουµε αυτό,» είπε ο δαιµονάνθρωπος.
Η άγνωστη γυναίκα κατένευσε, υποµειδιώντας. «Ναι. Γιαυτό
πετάξτε τα όπλα σας και ελάτε µαζί µας.»
«Έχουµε τα άλογά µας λίγο πιο πάνω,» είπε η Ανθάνα. «Εκεί
έχουµε αφήσει και τους σάκους µας.»
«Ναι, το ξέρουµε,» αποκρίθηκε η άγνωστη.
Και έλεγε ότι κανείς δε µας παρακολουθούσε! σκέφτηκε η Λασιρία.
∆εν είναι η Πράσινη Γουστέρα! Αποκλείεται να είναι. Αν ήταν, δε θα
τους είχε αντιληφθεί;
«Θα θέλαµε να πάρουµε τα πράγµατά µας µαζί,» είπε η Ανθάνα.
Η γυναίκα κοίταξε το Μαγκραθµέλιο· εκείνος κατένευσε.
«Αρχίστε να προχωράτε, λοιπόν,» πρόσταξε η άγνωστη, κάνοντας
µια κίνηση µε το κοντόσπαθό της.
Η Ανθάνα υπάκουσε, και η Λασιρία βάδισε πλάι της. «Τι θα
κάνουµε;» της ψιθύρισε. «Θα πάµε µαζί τους;»
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«Να είσαι έτοιµη,» αποκρίθηκε µονάχα η Πράσινη Γουστέρα, και η
συντρόφισσά της κατάλαβε τι εννοούσε· η απάντηση ήταν: Όχι· θα
προσπαθήσουµε να τους ξεφύγουµε.
Σύντοµα, έφτασαν στα άλογά τους, τα οποία ο Μαγκραθµέλιος
πλησίασε, για να λύσει από το δέντρο όπου βρίσκονταν δεµένα.
Μόλις τελείωσε µε τη δουλειά του, η Ανθάνα τού χίµησε, κάνοντας
πίσω το ξιφίδιό της, για να τον χτυπήσει. Όµως, προτού η Λασιρία
προλάβει να βλεφαρίσει, η άγνωστη γυναίκα πετάχτηκε καταπάνω
στην Πράσινη Γουστέρα, αρπάζοντάς την απ’τον αριστερό ώµο και
τραβώντας την, µε αποτέλεσµα εκείνη να παραπατήσει, πράγµα που
διέκοψε την έφοδό της, µα δεν την έριξε κάτω.
«Μην κάνετε τα πράγµατα χειρότερα για σας!» γρύλισε η εχθρική
κατάσκοπος.
Αλλά η Λασιρία παρατήρησε, εκείνη τη στιγµή, ένα άνοιγµα
γι’αυτήν και επιτέθηκε στον δαιµονάνθρωπο, µε το ξιφίδιό της –το
οποίο εκείνος απέκρουσε, µε το κοντόσπαθο στο δεξί του χέρι –και
µια ανείπωτη ισχύ διαπέρασε τα δάχτυλα της Αργκανθικιανής, τη
χούφτα της, τον καρπό της, τον πήχη – το µπράτσο – τον ώµο – την
πλάτη – το στήθος – τη µέση – όλο της το σώµα απ’την κορυφή ως
τα νύχια.
«Αααααααννννχχχχ!…» ούρλιαξε η Λασιρία, σκοντάφτοντας και
πέφτοντας, καθώς αισθανόταν τα γόνατά της να µην την κρατούν,
πλέον. Τι είδους διαβολική µαγεία ήταν τούτη που την είχε χτυπήσει;
Τελικά, υπήρχε λόγος που οι αντίπαλοί τους έµοιαζαν τόσο σίγουροι
για τον εαυτό τους, σκέφτηκε, καθώς η ράχη της κοπανούσε στο
έδαφος και έβλεπε το ξιφίδιό της να πέφτει παραδίπλα. Ολόκληρο το
σώµα της είχε µουδιάσει.
«Τι κάνατε εκεί;» άκουσε την Πράσινη Γουστέρα να φωνάζει, και
την άγνωστη γυναίκα να της αποκρίνεται: «Μην ανησυχείς· η φίλη
σου δεν έπαθε τίποτα το ανεπανόρθωτο. ∆εν πρόκειται για τίποτα
περισσότερο από έναν νευρικό κλονισµό.»
«Ποιοι είστε;» ρώτησε η Ανθάνα, για πολλοστή φορά.
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«Πέταξε το όπλο σου, πρώτα,» είπε η άγνωστη, «και µετά, θα τα
συζητήσουµε όλα. ∆εν έχουµε σκοπό να σας βλάψουµε –εκτός κι αν
µας προκαλέσετε πρόβληµα.»
Η Λασιρία είδε, µε την άκρη του µατιού της, την Ανθάνα να πετά
το ξιφίδιό της στο έδαφος. Πράσινη Γουστέρα, σου λέει µετά… Πού
µε έµπλεξε εδώ πέρα, µέσα σε τούτους τους τρισκατάρατους δαίµονες;
Η σκύλα! Η άγνωστη γυναίκα πλησίασε τη συντρόφισσά της και
άρχισε να την ψάχνει, ενώ ο δαιµονάνθρωπος κοιτούσε, έτοιµος να
παρέµβει, αν χρειαζόταν. Όταν και τα τελευταία όπλα της Ανθάνα
πάρθηκαν από πάνω της, η εχθρική κατάσκοπος τα µάζεψε και τα
έβαλε στο σάκο της, ενώ φόρτωσε τους σάκους των Αργκανθικιανών
στα άλογά τους. Πήρε ένα σκοινί –ένα δικό τους σκοινί– και έδεσε
τα χέρια της Ανθάνα πίσω από την πλάτη της, ενώ έδωσε το
υπόλοιπο στον Μαγκραθµέλιο, ο οποίος γονάτισε πλάι στη Λασιρία,
τη βοήθησε να ανασηκωθεί επάνω στο χορτάρι, και έδεσε κι αυτής
τα χέρια πίσω απ’την πλάτη της· ύστερα, τύλιξε άλλο ένα κοµµάτι
σκοινί γύρω απ’τους αστραγάλους των µποτοφορεµένων ποδιών της.
Τέλος, τη σήκωσε στα χέρια και την έριξε, σα σακί, επάνω στη σέλα
ενός αλόγου. Στη χειρολαβή της σέλας του ίδιου αλόγου η άγνωστη
γυναίκα έδεσε τη µια άκρη ενός σκοινιού, ενώ την άλλη άκρη την
έδεσε γύρω απ’το λαιµό της Ανθάνα.
«Προσπάθησε να τρέξεις και θα σε πνίξω,» της είπε.
«∆εν είχα τέτοιο σκοπό,» αποκρίθηκε, ψυχρά, εκείνη. Τα γαλανά
της µάτια γυάλιζαν από θυµό και µίσος.
Κάνε κάτι, πανάθεµά σε! σκέφτηκε, απεγνωσµένα, η Λασιρία,
καθώς κρεµόταν από τη σέλα του αλόγου, µε το αίµα να πηγαίνει
στο κεφάλι της. Αλλά τι να κάνει, τώρα, η Πνευµατοχτυπηµένη; Πριν
έπρεπε να είχε κάνει κάτι!…
Η άγνωστη γυναίκα άνοιξε τους σάκου τους και τους έψαξε. «Εδώ
µέσα υπάρχει ολόκληρος θησαυρός,» παρατήρησε. Και, στρεφόµενη
προς την Ανθάνα, µ’ένα σαρδόνιο µειδίαµα στα χείλη: «Νοµίζω πως
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αυτή είναι αρκετή απόδειξη ότι δεν είστε ‘απλές ταξιδιώτισσες’,
έτσι;»
Εκείνη δεν αποκρίθηκε, αλλά τα µάτια της συνέχιζαν να πετάνε
φωτιές.
Η άγνωστη ανέβηκε στο ελεύθερο άλογο –αυτό το οποίο, όταν
ταξίδευαν, καβαλούσε η Λασιρία– και το χτύπησε ελαφρά, µε τα
γκέµια, κάνοντάς το να ξεκινήσει, ενώ ο δαιµονάνθρωπος πήρε τα
ηνία του άλλου στο χέρι και την ακολούθησε.
Ταξίδεψαν ανάµεσα στα δέντρα, τα οποία, σταδιακά, γίνονταν
ολοένα και πιο πυκνά· ή ίσως να ήταν η νύχτα που τα έκανε να
φαίνονται έτσι, γιατί το σκοτάδι έµοιαζε, επίσης σταδιακά, να
πυκνώνει ολοένα και περισσότερο, σαν τη βλάστηση.
«Πού µας πηγαίνετε;» µούγκρισε η Λασιρία, προσπαθώντας να έχει
το κεφάλι της σηκωµένο και όχι ανάποδα.
«Θα µάθετε, όταν φτάσουµε,» αποκρίθηκε η άγνωστη γυναίκα.
«Τώρα, όµως, για να µη σπαταλάµε και το χρόνο µας, θα
µπορούσατε να µας αποκαλύψετε ποιες είστε κι από πού έρχεστε…»
Ούτε η Ανθάνα ούτε η Λασιρία µίλησε.
«Θα µας τα αποκαλύψετε στο τέλος,» τους διαβεβαίωσε η
άγνωστη, «µε το καλό ή µε το κακό. Οι Μαγκραθµέλιοι, ξέρετε,
είναι εξαίρετοι στα βασανιστήρια…»
Πνεύµατα… σκέφτηκε η Λασιρία. Πώς έµπλεξα εγώ έτσι;
Ύστερα από κάποια ώρα, έφτασαν σε µια σπηλιά µέσα στα δάση.
Από το εσωτερικό της ερχόταν φως, σα να ήταν αναµµένη κάποια
φωτιά εκεί µέσα.
Τι είναι τούτο το µέρος; αναρωτήθηκε η Λασιρία, ενώ στο µυαλό
της αντήχησαν, ξανά, τα λόγια της εχθρικής κατασκόπου: «Οι
Μαγκραθµέλιοι, ξέρετε, είναι εξαίρετοι στα βασανιστήρια…» Να την
πάρει και να τη σηκώσει, την Ανθάνα! Έπρεπε να είχε κάνει κάτι προ
πολλού! Τώρα, πάµε κι οι δυο χαµένες!…
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Τα άλογα σταµάτησαν µπροστά στο άνοιγµα της σπηλιάς, έτσι που
η Λασιρία δεν µπορούσε να κοιτάξει µέσα, καθώς κρεµόταν επάνω
στη σέλα της. «Πάρτε µε απο δώ!» γρύλισε. «Λύστε µε!»
Ο δαιµονάνθρωπος την κατέβασε απ’τη σέλα και έκοψε τα σκοινιά
απ’τα πόδια της, µε το κοντόσπαθό του. Εκείνη στράφηκε, για να
κοιτάξει τι βρισκόταν µέσα στη σπηλιά. Αντίκρισε κάποιους να
κάθονται στο εσωτερικό, επάνω σε βράχους, ενώ ανάµεσά τους
έκαιγε µια φωτιά.
«Χα-χα-χα-χα!» γέλασε ο ένας απ’αυτούς, καθώς τα µάτια του
καρφώθηκαν στη Λασιρία, γυαλίζοντας από τις φλόγες που
καθρεπτίζονταν επάνω τους. Σηκώθηκε όρθιος, µε ένα στραβό
µειδίαµα στο πρόσωπό του.
∆εν το πιστεύω! σκέφτηκε εκείνη. ∆ε µπορεί να είναι αυτός! Είναι
αδύνατον! Πώς να βρέθηκε στο Σαραόλν, δηλαδή;
Ο άντρας βγήκε από τη σπηλιά, ακόµα γελώντας. «Χα-χα…»
έκανε, κουνώντας το κεφάλι του. «Τι κάνεις εσύ εδώ, Λασιρία;»
Η Λασιρία αισθάνθηκε την αναπνοή της να κόβεται. Τελικά, ήταν
αυτός! «Εε…» κόµπιασε. Αλλά, µετά: «Εσύ τι κάνεις εδώ!» είπε.
«Και γιατί µε έχουν δέσει; Πες τους να µε λύσουν!»
Ο Τράνθλας µειδίασε, πλατειά. «Λύσε τη,» πρόσταξε τον
Μαγκραθµέλιο. «Ούτως ή άλλως, είµαι σίγουρος πως δε θα πάει
πουθενά.»
Ο δαιµονάνθρωπος έκοψε τα σκοινιά της Λασιρία. «Πού το ξέρεις
ότι δε θα πάω πουθενά;» είπε εκείνη. «Θεωρείς τον εαυτό σου τόσο
ακαταµάχητα γοητευτικό;»
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Τράνθλας. «Αλλά αποκλείεται να γνωρίζεις
τα µονοπάτια εδώ πέρα. Και είναι επικίνδυνο να χάνεσαι στα δάση
του Σαραόλν, τις νύχτες.»
«Το διαπιστώσαµε αυτό,» είπε η Ανθάνα.
«Ποια είσαι εσύ;» τη ρώτησε ο Τράνθλας.
«Είναι φίλη µου,» εξήγησε η Λασιρία. «Λύσε τη κι αυτή.»
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Ο Τράνθλας έκανε νόηµα στην άγνωστη γυναίκα. «Νιρίλ, κόψε τα
σκοινιά της.»
Εκείνη –που είχε ήδη αφιππεύσει– τράβηξε ένα ξιφίδιο απ’τη ζώνη
της και ελευθέρωσε την Ανθάνα. «Βλέπω πως τη γνωρίζεις,
Τράνθλας,» είπε. «Να υποθέσω, λοιπόν, ότι είναι από το Άργκανθικ,
κι οι δυο τους;»
«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Η Λασιρία εργάζεται για τη ∆ούκισσα
Κυράλια. Τουλάχιστον, αυτό έκανε όταν την ήξερα· και δεν είναι
εύκολο ν’αλλάζεις εργοδότες κάθε δεκαήµερο στο Άργκανθικ.»
«Για τη ∆ούκισσα Κυράλια, ε;…» είπε η Νιρίλ, στρέφοντας το
βλέµµα της στη Λασιρία.
«Ναι,» απάντησε εκείνη. «Αλλά δε νοµίζω πως σε ξέρω. Από το
Άργκανθικ είσαι κι εσύ;»
Η Νιρίλ κατένευσε.
«Και γιατί βρίσκεσαι εδώ;» απόρησε η Λασιρία. «Κι εσύ,
Τράνθλας, πώς βρέθηκες εδώ; Οι περισσότεροι σε είχαν για χαµένο,
ενώ άλλοι έλεγαν ότι η ∆ούκισσα Ζέκαλ σε έστειλε σε κάποια ειδική
και απόρρητη αποστολή.»
«Η ∆ούκισσα Ζέκαλ, πράγµατι, µε είχε στείλει σε µια ειδική και
απόρρητη αποστολή –εδώ, στο Σαραόλν.»
«∆ηλαδή…» είπε η Λασιρία. «∆ηλαδή, όλοι εσείς είστε
κατάσκοποί της;… Αλλά, και οι δαιµονάνθρωποι;…»
«Οι δαίµονες, Λασιρία, είναι µε το µέρος του Βασιληά Πόνκιµ,
καθώς κι εγώ, και η Νιρίλ.»
«Τράνθλας, πρόδωσες τη ∆ούκισσα Ζέκαλ;» απόρησε η Λασιρία.
«Είναι επικίνδ–»
«Χα-χα-χα!» τη διέκοψε εκείνος. «Όχι για µένα, όχι πλέον. Η
∆ούκισσα Ζέκαλ, κατά πάσα πιθανότητα, µε θεωρεί νεκρό, ούτως ή
άλλως.»
«Γιατί σε είχε στείλει εδώ;»
«Είχε τα δικά της σχέδια για το Σαραόλν, τότε,» αποκρίθηκε ο
Τράνθλας, «τα οποία τολµώ να πω ότι απέτυχαν, παταγωδώς.»
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«Και γιατί εσύ έµεινες;»
«Τούτη, Λασιρία, είναι µια χώρα που δε σ’αφήνει να φύγεις
εύκολα. Όταν έρθεις, θέλει να σε κρατήσει, µε τον έναν τρόπο ή µε
τον άλλο.
»Αλλά, παρακαλώ, περάστε,» προσκάλεσε εκείνη και την Ανθάνα,
µπαίνοντας στη σπηλιά, για να καθίσει στην πέτρα όπου καθόταν και
πριν.
Η Λασιρία είχε ένα πολύ κακό προαίσθηµα για όλα τούτα, αλλά τον
ακολούθησε, βλέποντας πως δεν είχε και άλλη επιλογή. Ακόµα δε
µπορούσε να πιστέψει αυτά που της έλεγε ο Τράνθλας. Μήπως,
προσπαθεί να µε κοροϊδέψει; αναρωτήθηκε. Άλλωστε, δε θα είναι
πρωτότυπο γι’αυτόν! Είχε επιχειρήσει παρόµοια κόλπα µαζί της και
παλιότερα. Παρότι δούλευαν για διαφορετικούς εργοδότες,
συναντιόνταν συχνά-πυκνά, στη Μαφ-νορχ και γύρω απ’αυτήν. Ποτέ
δεν ήταν φίλοι, µα ποτέ δεν ήταν και εχθροί· όχι τελείως,
τουλάχιστον. Υπήρχε κάποια αντιπαλότητα ανάµεσά τους, γιατί
πολλές φορές οι δουλειές τους αντικρούονταν, όµως έλυναν τις
διαφορές τους µε ευγενείς τρόπους, συνήθως, αν και δόλιους.
Τώρα, καθώς η Λασιρία έµπαινε στη σπηλιά, παρατήρησε πως όλοι
εκεί µέσα, εκτός από τον Τράνθλας, ήταν δαιµονάνθρωποι (!) –ή
δαίµονες, όπως είχε τονίσει εκείνος. Τι δουλειά έχει αυτός µε τόσους
Μαγκραθµέλιους; Τελικά, πρέπει να λέει αλήθεια· πρέπει να εργάζεται
για το Βασιληά Πόνκιµ.
«Κάθισε, Λασιρία,» της πρότεινε, δείχνοντας µια πέτρα κοντά του.
Εκείνη πήρε θέση εκεί, και αντίκρυ της κάθισε η Ανθάνα, µε τη
Νιρίλ και τον δαιµονάνθρωπο δεξιά κι αριστερά της.
«Λοιπόν, τι σας φέρνει εδώ;» ρώτησε ο Τράνθλας τις
Αργκανθικιανές κατασκόπους.
«Σου έχω πολύ σηµαντικά νέα,» του είπε η Νιρίλ, προτού µιλήσουν
η Λασιρία ή η Πράσινη Γουστέρα. «Βρήκαµε τους ακόλουθους του
Κακοδαίµονος.»
«Τι! Πού;»
437

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Η Νιρίλ τού διηγήθηκε το περιστατικό που είχαν δει κρυµµένοι
επάνω στην πλαγιά.
«Και τον αρχηγό τους δεν τον είδες καθόλου;» ρώτησε ο Τράνθλας.
Η Νιρίλ κούνησε το κεφάλι. «Όχι· η κουκούλα του έκρυβε το
πρόσωπό του στη σκιά. Όµως, για να θέλει να κρύψει την όψη του,
νοµίζω ότι πρέπει να ήταν κάποιος γνωστός, κάποιος ευγενής ίσως, ο
οποίος µένει στη Μάρβαθ.»
«Ωχ…» έκανε ο Τράνθλας, ξεφυσώντας. «Αν βρίσκονται και
ευγενείς µπλεγµένοι σε τούτη τη συνωµοσία, θα έχουµε άσχηµα
ξεµπερδέµατα…»
«Εσύ πίστευες ότι δε θα βρίσκονταν;» είπε η Νιρίλ.
«Ήλπιζα πως όχι,» µούγκρισε ο Τράνθλας. «Ήλπιζα πως όχι.» Και
προς τη Λασιρία: «Λοιπόν, εσείς πώς βρεθήκατε στο Σαραόλν;
Ποιος σας έστειλε;»
Εκείνη κόµπιασε, µην ξέροντας ακριβώς τι να πει. Τελικά,
αποκρίθηκε: «Απλά, περνούσαµε…» ∆εν ήταν καλή δικαιολογία· το
ήξερε· αλλά δεν της ερχόταν και κάτι καλύτερο.
«Χα-χα!» γέλασε ο Τράνθλας. «∆εν περιµένεις να το πιστέψω,
φυσικά.»
«Εµ… Κοίτα… υπάρχει και κάποιος κώδικας ανάµεσα στους
κατασκόπους, Τράνθλας,» είπε η Λασιρία. «∆εν είναι ευγενικό να
κάνεις τέτοιες ερωτήσεις…»
«Υπάρχει κώδικας;» µόρφασε εκείνος. «Εγώ, πάντως, δεν τον
γνωρίζω. Θα µας πείτε, Λασιρία, ή θα αναγκαστούµε να σας κάνουµε
να µας πείτε;»
Η Λασιρία συνοφρυώθηκε, αγριοκοιτάζοντάς τον. «Με απειλείς,
Τράνθλας;»
Εκείνος ανασήκωσε τους ώµους. «Ναι. Και νοµίζω ότι ξέρεις πολύ
καλά πως σκοπεύω να πραγµατοποιήσω την απειλή µου. Όχι ο ίδιος,
φυσικά, αλλά είµαι σίγουρος ότι αρκετοί από τους συνεργάτες µου
θα είναι παραπάνω από πρόθυµοι να ξετρυπώσουν την αλήθεια από
µέσα σας.» Έριξε µια µατιά στους Μαγκραθµέλιους, οι οποίοι
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γέλασαν, δείχνοντας τα µυτερά τους δόντια, που γυάλιζαν στο φως
της φωτιάς. Μερικοί, µάλιστα, έβγαλαν µαχαίρια και άρχισαν να τα
ακονίζουν επάνω σε πέτρες.
Οι αποτρόπαιες σκηνές που είχε δει η Λασιρία από την πλαγιά
ήρθαν ξανά στο νου της. Νοµίζει ότι θα καταφέρει να µας τροµάξει
έτσι; συλλογίστηκε. Εµένα, τουλάχιστον, δεν πρόκειται να µε
τροµάξει!
«Λοιπόν;» απαίτησε ο Τράνθλας.
«∆ε… δε σε αναγνωρίζω,» του είπε η Λασιρία. «∆εν υπάρχουν και
πιο ευγενικοί τρόποι για να λύσουµε τις διαφορές µας;»
Το µειδίαµα του Τράνθλας ήταν αυθάδικο. «Μα οι δαίµονες θα σε
διαβεβαιώσουν πως τα βασανιστήρια των ανθρώπων είναι πολύ
ευγενές άθληµα· είµαι σίγουρος.»
«Η ∆ούκισσα Κυράλια µάς έστειλε εδώ.»
Η Λασιρία δεν περίµενε η Ανθάνα να µιλήσει πρώτη· ούτε
περίµενε να πει αυτό που µόλις είπε.
«Είσαι κι εσύ κατάσκοπος της ∆ούκισσας Κυράλια, να υποθέσω;»
τη ρώτησε ο Τράνθλας. «Ποιο είναι το όνοµά σου;»
«Ανθάνα, µε λένε, και ναι, είµαι κατάσκοπος της ∆ούκισσας. Είµαι,
όµως, σχετικά νέα· η Λασιρία έχει µεγαλύτερη εµπειρία από µένα.»
Την ψεύτρα! σκέφτηκε η Λασιρία. Βγάζει την ουρά της απέξω! Ή
προσπαθεί να µας σώσει και τις δύο;
Ο Τράνθλας στράφηκε να την κοιτάξει. «∆εν ήξερα ότι
αναλάµβανες τέτοιου είδους κατασκοπευτικές αποστολές, Λασιρία,»
είπε. «Νόµιζα ότι δούλευες στις πόλεις.»
«Εµ, εκεί δούλευα,» αποκρίθηκε εκείνη, «όµως, ύστερα από την
εξαφάνισή σου, έκανα κι άλλα πράγµατα, βλέπεις…»
«Και γιατί σας έστειλε η ∆ούκισσα Κυράλια εδώ;» ρώτησε ο
Τράνθλας. Κάτι στον τόνο της φωνής του δεν άρεσε καθόλου στη
Λασιρία. Ακόµα δε µας πιστεύει απόλυτα.
«Θέλει να µάθει τα σχέδια του Βασιληά Πόνκιµ για το Άργκανθικ,»
είπε η Ανθάνα.
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Ο Τράνθλας γέλασε. «Και δε µας το λέγατε τόση ώρα;» είπε. «Θα
σας πληροφορούσαµε αµέσως.»
Η Ανθάνα και η Λασιρία συνοφρυώθηκαν.
«Ο Βασιληάς Πόνκιµ δεν έχει τίποτα σπουδαία σχέδια για το
Άργκανθικ,» εξήγησε ο Τράνθλας· «απλά, ειρήνη επιθυµεί µε το
Βασίλειό σας.»
Λέει αλήθεια, άραγε; αναρωτήθηκε η Λασιρία. Πολύ το αµφιβάλλω.
«Και τι γίνεται εδώ;» τον ρώτησε.
«Τι εννοείς;»
«Αναφέροµαι σ’αυτό που είδαµε από την πλαγιά. Τι ήταν;»
«Α, αυτό,» αποκρίθηκε ο Τράνθλας. «Αυτό ήταν… µια ακραία
οργάνωση Μαγκραθµέλιων, απ’ό,τι γνωρίζουµε, η οποία προσπαθεί
να φέρει τον πόλεµο ανάµεσα στο Βόρειο και στο Νότιο Σαραόλν.
Εποµένως» –και τώρα, το βλέµµα του στράφηκε στους
δαιµονανθρώπους που βρίσκονταν κοντά του– «θα πρότεινα να
εξαφανίσουµε κάθε σηµάδι του ανόσιου οργίου που συνέβη απόψε.
Έτσι, κανείς δε θα µάθει γι’αυτό, και τα σχέδια των ακόλουθων του
Κακοδαίµονος, να προκαλέσουν αναταραχή, θα αποτύχουν.»
Οι Μαγκραθµέλιοι ένευσαν καταφατικά, συµφωνώντας µαζί του
στην Κοινή Γλώσσα. Η Λασιρία απορούσε µε το πόσο έµοιαζαν οι
δαίµονες να σέβονται τον Τράνθλας, σα να ήταν Κάποιος γι’αυτούς.
Έχει αλλάξει πολύ, από τότε που ήµασταν κατάσκοποι στο Άργκανθικ,
συλλογίστηκε. Και µετά: Πνεύµατα, πώς θα επιστρέψω εγώ στο
Άργκανθικ, ύστερα απ’ό,τι έχω κάνει στη ∆ούκισσα Κυράλια; Εκτός
του ότι την είχε εγκαταλείψει, τώρα είχε πει και ψέµατα που
αφορούσαν αυτήν. Θα µε γδάρει ζωντανή, αν µε βρει ποτέ της –και
καλύτερα να µη µε βρει!
«Προτού το κάνουµε αυτό, όµως,» είπε ο Τράνθλας, καθώς
σηκωνόταν όρθιος, «θα ήθελα να µε οδηγήσετε στο σηµείο όπου
συνέβη το έκτροπο, Νιρίλ.»
«Εντάξει,» αποκρίθηκε εκείνη. «Ας πάµε.»
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«Κι εσείς οι δύο θα έρθετε µαζί µας,» τόνισε ο Τράνθλας στη
Λασιρία και στην Ανθάνα.
«∆ε σκοπεύαµε να φύγουµε από τώρα,» αποκρίθηκε η πρώτη. Ίσως
να καταφέρουµε να πάρουµε κάποιες επιπλέον πληροφορίες έτσι,
συλλογίστηκε. Αν ο Τράνθλας δεν έχει αλλάξει εντελώς, ακόµα θα
µπορώ να του αποσπάσω πράγµατα…
*
Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, το τοπίο τώρα έµοιαζε πιο
τροµακτικό από πριν. Ίσως αυτό να οφειλόταν στο ότι ήταν πιο
αργά, σκέφτηκε η Λασιρία, αλλά αµέσως το απέκλεισε. Μάλλον,
ήταν η σιγή που την τρόµαζε περισσότερο· η σιγή και αυτά τα
κουφάρια που κρέµονταν από τους πασσάλους, µε το αίµα
ρουφηγµένο από µέσα τους, λες και τα είχαν τσιµπήσει εκατοµµύρια
κουνούπια ταυτόχρονα.
«Μαζέψτε τους νεκρούς και κάψτε τους,» πρόσταξε ο Τράνθλας.
«Είστε σίγουρος, Εκλεκτέ του Εκλεκτού;» τον ρώτησε ένας
δαιµονάνθρωπος.
Εκλεκτέ του Εκλεκτού! σκέφτηκε η Λασιρία. Τι σηµαίνει αυτό; Ο
Τράνθλας ήταν όλο εκπλήξεις απόψε.
Και τώρα, απάντησε στον Μαγκραθµέλιο: «Ναι, είµαι σίγουρος.
Έτσι θα προτιµούσαν να πεθάνουν. Όλα τα πλάσµατα δεν έχουν τα
ίδια νεκρώσιµα έθιµα, Ραζαντάκορ.»
«Κανένα πρόβληµα,» αποκρίθηκε ο δαιµονάνθρωπος, και πήγε προς
τους νεκρούς, µαζί µε µερικούς άλλους.
«∆εν καταλαβαίνω,» είπε η Λασιρία στον Τράνθλας. «Γιατί να µην
κάψουν τα πτώµατα;»
«Οι δαίµονες προτιµούν να θάβουν τους νεκρούς τους,» της
εξήγησε εκείνος. «∆ε θέλουν να τους στέλνουν στα Πνεύµατα, όπως
εµείς.»
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Η Λασιρία ένευσε, αργά, καταφατικά. Πού τα έµαθε όλα τούτα;
Πόσο καιρό βρίσκεται εδώ; Από τότε που έφυγε από το ∆ουκάτο
Έβµορ; Και πώς κατέληξε να εργάζεται για το Βασιληά Πόνκιµ;
Ο Τράνθλας στράφηκε σε τρεις άλλους δαιµονανθρώπους και µια
δαιµονογυναίκα. «Εσείς,» τους είπε, «ρίξτε µια µατιά απο κεί όπου
έφυγαν οι ακόλουθοι του Κακοδαίµονος. Προσπαθήστε να βρείτε τα
ίχνη τους. Θέλω να εντοπίσω πού κρύβονται, καθώς και ποιος ήταν ο
ευγενής µαζί τους.»
Οι Μαγκραθµέλιοι αποµακρύνθηκαν αµέσως, υπακούγοντας. Οι
φιγούρες τους έµοιαζαν µε φαντάσµατα µέσα στο σιγηλό, σκοτεινό
δάσος.
Ο Τράνθλας και οι υπόλοιποι κάθισαν λίγο παραπέρα,
περιµένοντας.
«Από πότε έχουν αρχίσει να συµβαίνουν τούτα τα πράγµατα;»
ρώτησε η Λασιρία.
«∆εν πάει πολύς καιρός,» αποκρίθηκε ο Τράνθλας.
«Είδαµε κι εµείς κάποια παράξενα, καθώς ερχόµασταν.»
«Τι παράξενα;»
Η Λασιρία τού είπε για τον νεκρό χωρικό έξω από τη Μελάρκ,
καθώς και για τις φήµες στην Κάντνοµ.
«Χµ…» έκανε ο Τράνθλας, σκεπτικός. «Φαίνεται πως έχουν
απλώσει τα πλοκάµια τους παντού, οι τρισκατάρατοι. Και, µέχρι
στιγµής, δεν είχαµε καταλάβει τίποτα γι’αυτούς. Ξέρουν καλά να
κρύβονται.»
Περίµεναν λίγο ακόµα και, ύστερα, η Λασιρία ρώτησε: «Θα
επιστρέψεις ποτέ στο Άργκανθικ, Τράνθλας;»
«∆εν το νοµίζω,» είπε εκείνος. «Κι επιπλέον, δεν πιστεύω πως µε
συµφέρει, ούτως ή άλλως.»
Η Λασιρία καταλάβαινε τι εννοούσε. Κι η ίδια αναρωτιόταν αν θα
µπορούσε, τώρα, να επιστρέψει στην πατρίδα της. «Σε πληρώνει
καλά ο Βασιληάς Πόνκιµ;» τον ρώτησε.
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«Ναι, αρκετά καλά, οφείλω να οµολογήσω. Είµαι ο
Αρχικατάσκοπος του Βασιλείου.»
«Τι!» έκανε η Λασιρία, έκπληκτη. Ο Τράνθλας; Αρχικατάσκοπος;
Απίστευτο!
Εκείνος µειδίασε. «Σε παραξενεύει το γεγονός;»
«Πρέπει να παραδεχτώ πως ναι, µε παραξενεύει πολύ.»
«Ίσως και να έχεις δίκιο,» αποκρίθηκε ο Τράνθλας, και σηκώθηκε
όρθιος, γιατί, εκείνη την ώρα, επέστρεφαν οι ανιχνευτές που είχε
στείλει.
«Τι βρήκατε;» τους ρώτησε.
«Τα ίχνη χωρίζονται σε κάποιο σηµείο,» ανέφερε ένας
δαιµονάνθρωπος. «Πηγαίνουν προς τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις.
Ακολουθήσαµε και τα τρία µονοπάτια, και διαπιστώσαµε ότι στα µέρη
όπου τελειώνουν οι εχθροί µας πρέπει να είχαν τα άλογά τους, τα
οποία καβάλησαν και ίππευσαν προς την πρωτεύουσα, διάσπαρτα και
από διάφορες µεριές.»
«Πολύ έξυπνο από µέρος τους,» παραδέχτηκε ο Τράνθλας.
«Έχουµε, όµως, αρκετούς κατασκόπους στις πύλες· θα µας πουν
ποιος πέρασε τελευταία. Είµαι σίγουρος πως δε θα µπήκαν και
πολλοί άλλοι, µέσα στα άγρια µεσάνυχτα.»
«Κατά πάσα πιθανότητα,» συµφώνησε ο Μαγκραθµέλιος.
«Επιπλέον,» πρόσθεσε ο Τράνθλας, «σκέφτοµαι ν’αρχίσουµε να
κλείνουµε τις πύλες τα βράδια.»
«Ο Εκλεκτός δεν έχει δώσει τέτοια διαταγή…»
«Θα µιλήσω στην Πριγκίπισσα Εδρισία· ίσως να συµφωνήσει µαζί
µου,» είπε ο Τράνθλας. «Για την ώρα, νοµίζω πως καλά θα ήταν κι
εµείς να επιστρέψουµε στη Μάρβαθ.» Έριξε µια µατιά στη νεκρική
πυρά που είχαν ανάψει οι Μαγκραθµέλιοι για τα κουφάρια των
ανθρώπων, τα οποία, πλέον, είχαν καεί και µονάχα στάχτες
παρέµεναν. «Καθαρίστε το µέρος, και φεύγουµε.»
*
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Ο Τράνθλας τούς έδωσε δωµάτια στο παλάτι της Μάρβαθ. Η άνεση
µε την οποία µπορούσε να µπαίνει εκεί ανησύχησε τη Λασιρία και
την εντυπωσίασε επίσης. Πόση επιρροή έχει σε τούτο τον τόπο, τέλος
πάντων; απόρησε η Αργκανθικιανή κατάσκοπος, σαστισµένη.
Επιπλέον, αναρωτιόταν ποια ήταν η γνώµη της Πράσινης Γουστέρας
για τον Τράνθλας. Όµως εκείνη δεν της είπε τίποτα, όσο τις
πήγαιναν στο παλάτι, και τώρα, βρισκόταν στο διπλανό δωµάτιο,
πράγµα που είχε βάλει τη Λασιρία σε σκέψεις.
Να πάω να της χτυπήσω ή όχι; Ήταν σίγουρη ότι ο Τράνθλας τις
παρακολουθούσε και, άραγε, πώς θα έβλεπε µια τέτοια της κίνηση;
Ύποπτη; Επίσης, ίσως να µπορούσε ν’ακούσει και τι έλεγαν µέσα
στα δωµάτια –τίποτα δεν αποκλειόταν σε τούτο το µέρος. Εποµένως,
άστο καλύτερα. Θα µάθω τη γνώµη της Ανθάνα εν καιρώ…
Η Λασιρία κάθισε στο κρεβάτι του δωµατίου της. Ήταν µακράν
καλύτερο από οποιοδήποτε κρεβάτι πανδοχείου όπου είχε κοιµηθεί,
µέχρι να φτάσει εδώ. Και ποιος θα το φανταζόταν ότι θα έφτανα εδώ;
Εγώ, σίγουρα, όχι. Ακούς εκεί –ο Τράνθλας Αρχικατάσκοπος του
Βόρειου Σαραόλν, στη δούλεψη του Βασιληά Πόνκιµ! Και οι
δαιµονάνθρωποι να τον λένε «Εκλεκτέ του Εκλεκτού»… Τι σήµαινε
«Εκλεκτός» για τους Μαγκραθµέλιους, άραγε; Η Λασιρία δε
γνώριζε. Έτσι, πάντως, αποκαλούσαν τον Πόνκιµ… και το ότι
αποκαλούσαν τον Τράνθλας «Εκλεκτέ του Εκλεκτού», µήπως,
σήµαινε ότι ο Πόνκιµ τον είχε εκλέξει ή τίποτα τέτοιο; Μάλλον.
Όµως γιατί ο Πόνκιµ ήταν Εκλεκτός, κατ’αρχήν; Ποιος ήταν εκείνος
ο Αρχαίος που τον είχε εκλέξει και για τον οποίο η Λασιρία είχε
ακούσει στην Κάντνοµ;
Χασµουρήθηκε. Είµαι κουρασµένη, σκέφτηκε, και µπερδεµένη. Πώς
θα επέστρεφαν εκείνη και η Ανθάνα στο Άργκανθικ, για να τα
αναφέρουν όλα τούτα στον Κρυφό Βασιληά; Άστη εκείνη να
επιστρέψει, αν θέλει! ∆εν είναι και τόσο άσχηµα εδώ, είπε στον εαυτό
της η Λασιρία, καθώς έλυνε τις µπότες της και τις πετούσε
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παραδίπλα. Ή, µήπως, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόµα τι ακριβώς
συµβαίνει σε τούτο το Βασίλειο; Αλλά, µα τα Πνεύµατα, έτσι και
επιστρέψουµε στο Άργκανθικ και η ∆ούκισσα Κυράλια µάθει ότι την
πρόδωσα και ότι είπαµε ψέµατα, χρησιµοποιώντας το όνοµά της.... Η
Λασιρία σηκώθηκε όρθια, λύνοντας τη ζώνη και το παντελόνι της.
Όµως, ούτως ή άλλως, δε θα µάθαινε, κάποια στιγµή, ότι την
πρόδωσα; σκέφτηκε. Η Ανθάνα είχε πει ότι ο Κρυφός Βασιληάς θα µε
προστάτευε απ’αυτήν· τα ίχνη µου θα χανόταν. Κι επιπλέον, τι
επιλογές είχα; Έβγαλε το παντελόνι και το πέταξε επάνω στην
πολυθρόνα, πλάι στο ελάχιστα αναµµένο –ίσα για να διώχνει την
ψύχρα της νύχτας– τζάκι. Αν δε συµµαχούσα µε την Πράσινη
Γουστέρα και τον Κρυφό Βασιληά της, θα ήµουν νεκρή. Γιατί, άραγε,
αισθανόταν πιο ασφαλής εδώ, στο Σαραόλν; Κανονικά, τούτο δε
θάπρεπε να συµβαίνει. Η χώρα βρισκόταν σε πόλεµο, ή,
τουλάχιστον, σε µια µεταπολεµική κατάσταση, εκτός του ότι αυτοί
οι τρελοί δαιµονάνθρωποι τριγύριζαν, σκοτώνοντας κόσµο. Όµως
ήταν ο Τράνθλας εδώ. Αλλά δεν πρέπει να εµπιστεύοµαι τον
Τράνθλάς. Έχει αλλάξει πολύ από τότε που τον γνώριζα, και –πέταξε
και την τουνίκα της επάνω στην καρέκλα– οι µέθοδοί του έχουν
αλλάξει, επίσης. Ακούς εκεί να µας βασανίσει, για να µας αποσπάσει
πληροφορίες! Η Λασιρία έβγαλε το λεπτό στιλέτο από το µπούστο
της και το έκρυψε κάτω από το µαξιλάρι. ∆εν έβλαπτε να είναι
προσεκτική.
Ξάπλωσε στο κρεβάτι, ανάσκελα –και είδε τον Τράνθλας να
στέκεται µπροστά από την ντουλάπα του δωµατίου, µε τα χέρια
σταυρωµένα στο στήθος του! Αµέσως, πετάχτηκε πάνω.
«Τι κάνεις εδώ;» απαίτησε. «Πώς µπήκες;» Καθόταν εκεί πέρα
τόση ώρα και την παρακολουθούσε να γδύνεται; Και πώς δεν τον
άκουσα να έρχεται;
«Υπάρχουν διάφορα µονοπάτια µέσα στο παλάτι της Μάρβαθ,
Λασιρία,» αποκρίθηκε εκείνος. Βάδισε ως την πολυθρόνα και
σήκωσε την τουνίκα της, ψαχουλεύοντας τα µανίκια, µέσα απ’τα
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οποία τράβηξε δύο στιλέτα. «Είσαι καταλλήλως εξοπλισµένη,»
παρατήρησε.
Η Λασιρία είχε ήδη τυλίξει το σεντόνι γύρω της. Εκτός από την
περισκελίδα της και ένα µπούστο, δε φορούσε τίποτα άλλο.
«Σταµάτα να ψάχνεις τα πράγµατά µου!» γρύλισε.
«Οι φίλοι µου µου είπαν ότι εσένα δε σε έψαξαν,» εξήγησε ο
Τράνθλας. «Εποµένως, αποφάσισα να κάνω προσωπικά τη δουλειά.»
«Πάντοτε τυπικός…» µουρµούρισε, σαρκαστικά, η Λασιρία.
«Θα προτιµούσες να έστελνα κάποιον δαίµονα;» ρώτησε ο
Τράνθλας.
Εκείνη δεν αποκρίθηκε.
Ο Τράνθλας κάθισε πλάι της, στο κρεβάτι. «Βέβαια,» είπε, «δεν
είµαι ακόµα απόλυτα σίγουρος ότι δεν κρύβεις τίποτα επάνω σου.»
Έπιασε το σεντόνι και έκανε να το τραβήξει.
Η Λασιρία άρπαξε το στιλέτο κάτω απ’το µαξιλάρι της και το
έστρεψε προς το λαιµό του, όχι για να τον τραυµατίσει, µα για να τον
φοβίσει. Ο Τράνθλας, όµως, γράπωσε τον καρπό της, προτού η
λεπίδα αγγίξει το δέρµα του.
«Σε είδα να το κρύβεις εκεί πέρα,» της είπε.
«Γιατί δεν παριστάνουµε ότι δεν το είδες;» αποκρίθηκε η Λασιρία,
δίχως η έκφραση του προσώπου της ν’αλλάξει. ∆εν την είχε
ξαφνιάσει και πολύ που την πρόλαβε ο Τράνθλας· άλλωστε, ήταν
βέβαιη ότι θα την είχε δει να βάζει το στιλέτο κάτω από το µαξιλάρι,
αφού στεκόταν πίσω της και την κοιτούσε.
Εκείνος γέλασε και την αιφνιδίασε, σκύβοντας και φιλώντας τα
χείλη της, δυνατά. Η Λασιρία άφησε το στιλέτο να πέσει απ’τη δεξιά
της χούφτα, καθώς ο Τράνθλας κατέβαινε στο λαιµό της.
«Είσαι ένας ελεεινός µπάσταρδος!» του είπε, γαντζώνοντας το
αριστερό της χέρι επάνω στο πουκάµισό του. «Φύγε απο δώ, γιατί
θ’αρχίσω να ουρλιάζω!» Όµως, τώρα, είχε τυλίξει και τα δύο της
χέρια πίσω απ’το λαιµό του και τον κρατούσε κοντά της. «Θα
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διαδώσω σ’όλο το παλάτι τι είδους άνθρωπος είσαι…» Πέρασε το
ένα της πόδι γύρω απ’τη µέση του.
«Λασιρία,» είπε, ξέπνοα, ο Τράνθλας, µειδιώντας και λύνοντας
τους κόµπους του µπούστου της, «µ’αρέσει που πάντοτε τα λόγια
σου συµφωνούν µε τις πράξεις σου.» Γέλασε.
Η Λασιρία τον χαστούκισε ελαφριά –αλλά όχι πολύ ελαφριά– στο
αριστερό µάγουλο. «Μη βγάζεις τόσο γρήγορα συµπεράσµατα,»
αποκρίθηκε. «Τι σε κάνει να το πιστεύεις αυτό;»
«∆ύο πράγµατα,» είπε ο Τράνθλας, τελειώνοντας µε τους κόµπους
του µπούστου της. «Ένα: δε νοµίζω να µπορούσα να σου ξεφύγω
ακόµα κι αν το προ–»
«Πού το ξέρεις ότι, απλά, δε θέλω να σε πνίξω;»
Ο Τράνθλας µειδίασε. «Και δύο,» συνέχισε: «δε µε έχεις ακόµα
µαχαιρώσει µ’αυτό το στιλέτο.»
«Ίσως να περιµένω την κατάλληλη στιγµή.»
«Ίσως.» Ο Τράνθλας τράβηξε το µπούστο πάνω απ’το κεφάλι της,
βγάζοντάς το και αποκαλύπτοντας τα σφιγµένα της στήθη. «Όµως
εγώ πρέπει να συνεχίσω την έρευνά µου, έτσι κι αλλιώς.» Το χέρι
του σύρθηκε επάνω στην κοιλιά της, πηγαίνοντας προς την
περισκελίδα της.
Η Λασιρία τού άρπαξε το µανίκι. Το µανικετόκουµπο του
πουκαµίσου του έσπασε, αλλά τα δάχτυλα του Τράνθλας γλίστρησαν
κάτω απ’το εσώρουχό της, πηγαίνοντας σ’εκείνο το καυτό, υγρό
σηµείο του σώµατός της και κάνοντάς τη να βγάλει ένα µουγκρητό,
αναποδογυρίζοντας τα µάτια και γέρνοντας το κεφάλι της. Τα νύχια
της είχαν µπηχτεί στον πήχη του, χωρίς να τον έχουν αφήσει ακόµα.
«Τελείωσες µε την έρευνά σου;» τον ρώτησε, βαριανασαίνοντας.
«Μόλις άρχισα,» αποκρίθηκε εκείνος.
Ύστερα από αρκετή ώρα, η Λασιρία έκανε να πάρει το περιδέραιο
–ένα χρυσό αλογάκι µε σµαραγδένια µάτια– από το λαιµό του
Τράνθλας, όµως εκείνος τη σταµάτησε. «Άστο,» της είπε.
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«Γιατί;» Η Αργκανθικιανή κατάσκοπος θυµόταν πως παλιότερα το
έβγαζε. Τουλάχιστον, και τις τρεις φορές που είχαν πλαγιάσει µαζί
το είχε βγάλει.
«Έτσι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Μ’αρέσει.»
Η Λασιρία παραµέρισε το κόσµηµα απ’το στέρνο του, κάνοντάς το
να πέσει ανάµεσα στον ώµο και στο λαιµό του, και ξάπλωσε επάνω
του, αναστενάζοντας.
«Πρέπει να καλοπερνάς στο παλάτι,» του είπε. «Μυρίζεις πιο
όµορφα απ’ό,τι παλιά.»
«Ναι; Εσύ νοµίζω ότι µυρίζεις χειρότερα.»
Η Λασιρία ανασηκώθηκε και τον χαστούκισε, πάλι, στο αριστερό
µάγουλο. «Πέρασα από ερηµιές, δάση, και του κόσµου της
κακοτοπιές για να φτάσω εδώ!»
Η Τράνθλας χαµογέλασε, πλατιά. «Μη ζηλεύεις· θα σου δώσω κι
εσένα αρώµατα,» υποσχέθηκε, πιάνοντας το σαγόνι της και
φιλώντας τη στα χείλη.
«Ποιος σου είπε ότι θα µείνω εδώ για πολύ;» αποκρίθηκε η
Λασιρία. «Πρέπει να επιστρέψω στο Άργκανθικ.»
«∆ε σου εξήγησα ότι το Σαραόλν κρατά όσους µπαίνουν στα εδάφη
του; Τούτη η χώρα είναι καταραµένη, Λασιρία.»
«Άσε τις ανοησίες, Τράνθλας. ∆εν πρόκειται να µείνω για πάντα
εδώ.» Γιατί τα λέω αυτά; αναρωτήθηκε. Αφού, πριν από λίγο,
σκεφτόµουν να µείνω στο Σαραόλν! Μάλλον, όµως, την ενοχλούσε
το ότι της έλεγε ο Τράνθλας πως θα µείνει· δεν του το έλεγε εκείνη.
«Για πάντα;» είπε εκείνος. «Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει µέχρι το
πάντα…»
Η Λασιρία δε µίλησε, ξαπλώνοντας, πάλι, επάνω του. Ήταν,
ουσιαστικά, η µόνη πραγµατική ανάπαυλα που είχε από τότε που
έφυγε από τη Μαφ-νορχ, και σκόπευε να την απολαύσει. Το δωµάτιο
του παλατιού ήταν ωραίο και βολικό, το κρεβάτι µεγάλο και
αναπαυτικό, και ο Τράνθλας µυρωδάτος και καλύτερος εραστής
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απ’ό,τι τον θυµόταν –ή ίσως και να µην τον θυµόταν τόσο καλά·
άλλωστε, είχε περάσει αρκετός καιρός…
«Λασιρία, ποια είναι η φίλη σου;»
∆ε µ’αρέσει τούτη η ερώτηση. Κάτι κρύβεται πίσω της. «∆ε σου είπε;
Ανθάνα, τη λένε.»
«Ναι… αλλά είπε, επίσης, ότι είναι λιγότερη έµπειρη κατάσκοπος
από εσένα.»
«Και;»
«Η Νιρίλ µού είπε το αντίθετο.»
«∆ηλαδή;»
«Ότι εσύ είσαι λιγότερο έµπειρη από εκείνη.»
«Έτσι, ε; Κι από πού το κατάλαβε τούτο αυτή η Νιρίλ;»
«Κατ’αρχήν, η Ανθάνα την αντιλήφθηκε πρώτη, όταν σας ζύγωνε
από πίσω, µαζί µε τον σύντροφό της. Κατά δεύτερο λόγο, τα
αντανακλαστικά της, γενικά, της φάνηκαν καλύτερα και πολύ πιο
γρήγορα. Κατά τρίτο λόγο, η Ανθάνα –σύµφωνα µε τα λεγόµενα της
Νιρίλ– έχει κάτι το παράξενο στο βλέµµα και στην έκφρασή της,
κάτι που της δίνει µια… βαρύτητα.»
«Ζηλεύω, όταν µου λες τέτοια πράγµατα…»
«Κάνε πέρα τη ζήλια σου, Λασιρία, και πες µου ποια, πραγµατικά,
είναι η Ανθάνα. Μου φάνηκε πως είπε ψέµατα, στη σπηλιά· ή,
τουλάχιστον, κάποια από αυτά που είπε ήταν ψέµατα.»
«Χµµ… ∆εν ξέρω· τι να σου πω;» αποκρίθηκε η Λασιρία, χωρίς να
σηκωθεί από πάνω του. «Κάποιες φορές, νοµίζω πως η Ανθάνα λέει
ψέµατα ακόµα και σε µένα…»
«Αλήθεια; Τι εννοείς;» ρώτησε ο Τράνθλας, χαϊδεύοντας, µε το
δεξί του χέρι, τη µέση της, δήθεν τυχαία, αν και η Λασιρία ήταν
σίγουρη πως το έκανε για να της αποσπάσει την προσοχή.
Τι ήθελα και το είπα αυτό;… «Γενικά µιλάω…» Ή να του πω όλη
την αλήθεια; αναρωτήθηκε. Στο κάτω-κάτω, τι µε νοιάζει εµένα η
Ανθάνα –είτε είναι η Πράσινη Γουστέρα είτε όχι– και ο Κρυφός
Βασιληάς της –που δεν ξέρω καν ποιος µπορεί να είναι;
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«∆ε µιλούσες γενικά,» τόνισε ο Τράνθλας. «Κάτι είχες στο µυαλό
σου.» Έσκυψε και τη φίλησε πλάι σ’αφτί. «Πες µου, Λασιρία.»
Εκείνη σηκώθηκε, απότοµα, από πάνω του και κάθισε δίπλα,
τυλίγοντας το σεντόνι γύρω της. «Θα σου πω,» του αποκρίθηκε.
«Είναι, πραγµατικά, παράξενο αυτό που συµβαίνει, αλλά θέλω να µε
πιστέψεις.» Είχε πάρει την απόφασή της. Αν ήταν να µείνει εδώ,
τουλάχιστον, ας τα είχε καλά µε τον Τράνθλας. Είχε µπλέξει άσχηµα
σ’όλη τούτη την υπόθεση και έκρινε πως ήταν καιρός να ξεµπλέξει.
«Σ’ακούω.»
Η Λασιρία άρχισε να του τα λέει όλα, από τότε που πρωτογνώρισε
την Ανθάνα.
*
«Και γιατί δε µου τα είπες από την αρχή;»
«Τι ερώτηση είν’αυτή, τώρα; Σκεφτόµουν τι µε συνέφερε
περισσότερο, φυσικά…»
«Και πού κατέληξες;»
«∆εν είναι προφανές πού κατέληξα; Συµπέρανα ότι, τουλάχιστον,
εδώ είµαι πιο σίγουρη απ’ό,τι στο Άργκανθικ. Ούτε ο Κρυφός
Βασιληάς ξέρω ποιος είναι, ούτε η Ανθάνα. Κι επιπλέον, άµα µε βρει
η ∆ούκισσα Κυράλια, δε θα είναι καθόλου ευχαριστηµένη µαζί µου.
Αποφάσισα, λοιπόν, να µείνω στο Σαραόλν.»
«Και ποιος σου είπε ότι σε θέλουµε εδώ;»
Η Λασιρία τον αγριοκοίταξε.
«Αστειεύοµαι,» γέλασε ο Τράνθλας. Τύλιξε το χέρι του γύρω απ’τη
µέση της, για να τη φέρει κοντά του και να τη φιλήσει.
«Τι θα κάνουµε µε την Ανθάνα;» τον ρώτησε εκείνη. «Θα τη
συλλάβετε;»
«Κάτι τέτοιο θα ήταν… άκοµψο. Άστη, να δούµε πώς θα δράσει.»
«∆ηλαδή, θα την αφήσεις τελείως ελεύθερη;»
«Φυσικά και όχι.»
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«Τι θα κάνεις, λοιπόν;»
Ο Τράνθλας διέτρεξε ένα του δάχτυλο από τον ώµο ως τη µέση της.
«Εσύ τι θα έκανες στη θέση µου;»
Η Λασιρία συνοφρυώθηκε, συλλογισµένη. Μετά, είπε: «Ξέρω τι
σκέφτεσαι. Ξέρω πολύ καλά τι σκέφτεσαι, Τράνθλας!»
«Χα-χα-χα-χα-χα!…» γέλασε εκείνος, ξαπλώνοντας ανάσκελα και
τεντώνοντας το σώµα του επάνω στο κρεβάτι.

Κεφάλαιο Εικοστό-Έβδοµο
Τους συγγενείς σου να φοβάσαι, όχι τους ξένους. Οι δεύτεροι δεν έχουν
το ίδιο καλό λόγο να θέλουν το κακό σου όσο οι πρώτοι.
—Ραµάντλα Γκιρβέντολ, Αργκανθικιανή Αρχόντισσα

Π

ώς προτείνεις να ενεργήσουµε, τώρα, Ανθάνα;» ρώτησε η
Λασιρία, καθισµένη σε µια καρέκλα του δωµατίου της
Πράσινης Γουστέρας, µπροστά στο παράθυρο. Σήµερα ήταν
ντυµένη µε ένα ελαφρύ, γαλάζιο φόρεµα, µε κοντά µανίκια, και ένα
ζευγάρι µαλακά, δερµάτινα παπούτσια.
Η Ανθάνα καθόταν επάνω στο κρεβάτι, αντίκρυ της, φορώντας
µονάχα ένα λευκό µεσοφόρι και έχοντας τα γόνατά της µαζεµένα και
τα χέρια της τυλιγµένα γύρω τους. Η έκφρασή της ήταν τόσο
σκεπτική που έκανε τη Λασιρία ν’ανησυχεί µήπως ήξερε για όσα
είχε εκείνη αποφασίσει και για όσα είχε σχεδιάσει µαζί µε τον
Τράνθλας.
Τελικά, µίλησε. «Εσύ πώς προτείνεις να ενεργήσουµε,» της είπε.
«Φαίνεται να έχεις γνωριµίες εδώ.»
Αποκλείεται να γνωρίζει τι κουβέντιασα χτες. Αποκλείεται,
αποκλείεται. Αυτός ο τοίχος πίσω της δε µοιάζει και τόσο λεπτός,
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ώστε να µπορεί να κρυφακούσει! «Τον Τράνθλας, πράγµατι, τον
ξέρω,» αποκρίθηκε. «Όµως είµαι σίγουρη πως έχει αλλάξει. Τέλος
πάντων… εγώ θα πρότεινα να µείνουµε στο παλάτι και να
περιµένουµε, για λίγο καιρό. Ποτέ δεν ξέρεις τι µπορεί να µάθουµε,
έτσι…»
Η Ανθάνα συνοφρυώθηκε. «Ναι…» είπε, συλλογισµένα. «Ωστόσο,
το έχει υπόψη του ότι είµαστε κατάσκοποι· εποµένως, δε θα µας
αποκαλύψει και πολλά, σωστά;»
«∆εν έχεις άδικο,» παραδέχτηκε η Λασιρία. «Αναµφίβολα, θα
προσπαθήσει να µας πείσει ότι ο Βασιληάς Πόνκιµ δεν έχει εχθρικές
διαθέσεις προς το Άργκανθικ· όµως, και πάλι, εµείς ίσως να
καταφέρουµε ν’ανακαλύψουµε κάτι… βαθύτερο.»
«Και πόσο χρόνο ζωής θα έχουµε, ύστερα απ’αυτό;»
«Αν µας πιάσει, πολύ λίγο,» είπε η Λασιρία. «Όµως ο σκοπός είναι
να µη µας πιάσει. Έτσι, µόλις έχουµε τις πληροφορίες που θέλουµε,
θα φύγουµε ολοταχώς από το Σαραόλν και θα πάµε πίσω.»
«Χµµ…» έκανε η Ανθάνα, σουφρώνοντας τα χείλη. Ύστερα,
σηκώθηκε όρθια, τόσο απότοµα που αιφνιδίασε τη Λασιρία·
πλησίασε το σάκο της και έψαξε µέσα για ρούχα· πέταξε το
µεσοφόρι της και ντύθηκε µε ένα γκρίζο παντελόνι και µια αµάνικη,
µαύρη τουνίκα, ενώ στη µέση της έδεσε µια φαρδιά ζώνη. Στα πόδια
της φόρεσε ένα ζευγάρι µελανές, δερµάτινες µπότες.
«Σκέφτεσαι να πας κάπου;» τη ρώτησε η συντρόφισσά της.
«Θα κάνω µια βόλτα στην πόλη,» ανασήκωσε τους ώµους η
Ανθάνα. «Απ’ό,τι έχω καταλάβει, δεν είµαστε περιορισµένες στα
δωµάτιά µας, έτσι;» Ύψωσε ένα φρύδι, ερωτηµατικά.
«Όχι, δεν είµαστε,» είπε η Λασιρία, καθώς σηκωνόταν κι εκείνη
όρθια. ∆ε νοµίζω, τουλάχιστον. «Θέλεις να έρθω µαζί σου;»
«Φυσικά.»
Ωραία, γιατί δεν πρέπει να σε χάσω απ’τα µάτια µου.
*
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«Αρκετοί από αυτούς πήγαν προς το στρατώνα· ορισµένοι άλλοι
χάθηκαν στους δρόµους· ένας κατευθύνθηκε προς µια έπαυλη–»
«Ποιος πήγε προς ποια έπαυλη;» διέκοψε ο Τράνθλας τον
Μαγκραθµέλιο κατάσκοπό του.
«Ίσως να σας φανεί παράξενο τούτο, Εκλεκτέ του Εκλεκτού, µα
πήγε προς την έπαυλη της Πριγκίπισσας Εδρισία.»
Παράξενο, πράγµατι! «Και ποιος ήταν; ∆εν τον είδατε;»
«Όχι. Ήταν ντυµένος µε κάπα, και είχε την κουκούλα του
σηκωµένη.»
«Μάλιστα…» Κάποιος από την έπαυλη της Πριγκίπισσας είναι µε
τους ακόλουθους του Κακοδαίµονος. ∆εν πιστεύω να είναι η ίδια η
Πριγκίπισσα! Όχι, δεν το νοµίζω αυτό… Αλλά, βέβαια, για τίποτα δεν
πρέπει να είναι κανείς σίγουρος. «Μπορείτε να εντοπίσετε κανέναν
από τους άλλους;»
«Όχι,» απάντησε ο Μαγκραθµέλιος. «Οι κατάσκοποί µας δεν
ακολούθησαν κανέναν, γιατί δεν είχαν τέτοιες διαταγές· απλά, τους
είδαν να περνάνε.»
«Την επόµενη φορά, φρόντισε να έχουν τέτοιες διαταγές,
Ραζαντάκορ,» πρόσταξε ο Τράνθλας. «∆ε θέλω καµία κίνηση των
εχθρών µας να περνά απαρατήρητη. Αυτή η οργάνωση πρέπει να
βρεθεί και να εξαρθρωθεί, το συντοµότερο δυνατό.»
«Όπως επιθυµείτε, Εκλεκτέ του Εκλεκτού,» έκλινε το κεφάλι ο
Μαγκραθµέλιος.
«Πήγαινε,» είπε εκείνος, και ο Ραζαντάκορ αποµακρύνθηκε µέσα
στους εσώτερους –δηλαδή, αυτούς που βρίσκονταν πίσω από τους
«κανονικούς»– διαδρόµους του παλατιού της Μάρβαθ, τους οποίους
ακόµα και ο Τράνθλας δε γνώριζε όλους. Τούτο το οικοδόµηµα ήταν
πολύ πιο παλιό απ’ό,τι φαινόταν, πολύ, πολύ πιο παλιό. Πρέπει να
είχε κτιστεί και ξανακτιστεί επάνω σε προηγούµενα. Οι εσώτεροι
δίοδοι σε ορισµένα σηµεία ήταν τόσο µπλεγµένες που κάποιος
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προληπτικός πιθανώς να νόµιζε πως άλλαζαν από µόνες τους, µε
«µαγικό» τρόπο.
Χµ, σκέφτηκε ο Τράνθλας. Τελικά, το Άργκανθικ δεν είναι και πολύ
πιο µπερδεµένο από το Σαραόλν· απλά, το Σαραόλν έχει ένα άλλου
είδους µυστήριο. Το µυστήριό του δεν κρύβεται στους ανθρώπους που
κατοικούν εδώ και στις ραδιουργίες τους, παρά στον ίδιο τον τόπο.
Όταν είχε πει στη Λασιρία ότι τούτο το µέρος ήταν καταραµένο, το
εννοούσε.
Αλλά, τώρα, µια άλλη, πολύ πιο επείγουσα, δουλειά µε περιµένει·
εποµένως, η εξερεύνηση του παλατιού της Μάρβαθ θα πρέπει να
αναβληθεί, όπως συνήθως. Ο Τράνθλας ακούµπησε την πλάτη του
στον τοίχο του διαδρόµου και σταύρωσε τα χέρια µπροστά του,
συλλογιζόµενος, µέσα στο µισοσκόταδο: Πρέπει να µιλήσω στην
Εδρισία, χωρίς ο Κακοδαίµων του σπιτιού της να µάθει πως της
µίλησα, γιατί ίσως να υποψιαστεί κάτι. Βέβαια, τούτο το πρόβληµα
µεγαλώνει κατά δέκα φορές, αν η ίδια η Πριγκίπισσα είναι µε τους
εχθρούς µας… Όµως δεν µπορώ να το πιστέψω. Κούνησε το κεφάλι
του, ελαφρά. Ο Βασιληάς δεν έχει υποψιαστεί τίποτα γι’αυτήν· και, αν
είχε υποψιαστεί κάτι –οτιδήποτε–, θα µου το είχε αναφέρει, σωστά;
Πρέπει να µου το είχε αναφέρει… Αλλά γιατί να µην επικοινωνούσε
επιτόπου µαζί του, για να µάθει;
Έβαλε το δεξί του χέρι µέσα στην τουνίκα του και έτριψε το χρυσό
αλογάκι µε τα σµαραγδένια µάτια.
Βασιληά µου! Βασιληά Πόνκιµ!
Η απάντηση δεν άργησε να έρθει: Καληµέρα, Τράνθλας. Τι
συµβαίνει; Σε αισθάνοµαι ανήσυχο.
Πώς κατάφερνε να τον «αισθάνεται ανήσυχο» από τέτοια
απόσταση, ο Αρχικατάσκοπος του Σαραόλν δεν µπορούσε να
κατανοήσει. Συνέβησαν κάποια πράγµατα στη Μάρβαθ,
Μεγαλειότατε.
Τι πράγµατα;
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Ο Τράνθλας τού διηγήθηκε τα γεγονότα και τον ρώτησε για την
αξιοπιστία της Πριγκίπισσας Εδρισία.
∆ε νοµίζω ότι η Εδρισία είναι µε τους ακόλουθους του
Κακοδαίµονος, Τράνθλας, αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. Ωστόσο, δε θα
απέκλεια τον Ζόανβαρ, το σύζυγό της…
Είστε βέβαιος για τούτο, Βασιληά µου;
Όχι, µα είναι πιθανό. Να τον έχεις υπόψη σου.
Θα τον έχω.
Πραγµατικά, Τράνθλας, τέτοιου είδους γεγονότα πάντα συµβαίνουν
τις πιο ακατάλληλες στιγµές: όταν λείπω, δηλαδή.
Μην ανησυχείτε, Βασιληά µου· θα φροντίσω για όλα.
Μη µε απογοητεύσεις. Περιµένω να βρω το παλάτι στη θέση του,
όταν επιστρέψω. Και ο Πόνκιµ διέκοψε την επικοινωνία µαζί του.
Ο Τράνθλας πήρε την πλάτη του απ’τον τοίχο και βάδισε, για λίγο,
µέσα στους εσώτερους διαδρόµους, προτού παραµερίσει µια κρυφή
θύρα, για να µπει στη ντουλάπα του δωµατίου της Λασιρία και να
σπρώξει το ένα ξύλινο φύλλο, ώστε να κοιτάξει αν ήταν εκεί η
Αργκανθικιανή κατάσκοπος. Όχι, διαπίστωσε· είχε φύγει. Μάλλον,
θα είχε πάει να βρει την Ανθάνα, που υποστήριζε πως ήταν η
Πράσινη Γουστέρα, αλλά ο Τράνθλας είχε σοβαρές αµφιβολίες
επάνω σε τούτο· άλλωστε, η Πράσινη Γουστέρα δεν ήταν παρά ένα
θρυλικό πρόσωπο…
Μπήκε, πάλι, στους εσώτερους διαδρόµους και βγήκε πίσω από µια
κουρτίνα των «κανονικών» διαδρόµων, για να στρίψει σε µια γωνία,
λίγο παρακάτω, και να µπει στην αίθουσα του θρόνου.
Η Βασίλισσα –Αντιβασίλισσα, θύµισε στον εαυτό του– ∆ήνκα
στράφηκε στο µέρος του, ατενίζοντάς τον µε µάτια που δεν έκρυβαν
το µίσος που υπέβοσκε πίσω τους. Πάντως, δεν ήταν ντυµένη
καθόλου ταπεινά, παρότι ήταν, ουσιαστικά, αιχµάλωτη, ό,τι
ψευδαισθήσεις κι αν είχε: Φορούσε ένα µακρύ, µεταξωτό φόρεµα, µε
πλατιά λαιµόκοψη, πολύ κοντά µανίκια, και σκισίµατα στις κνήµες,
όπου δένονταν τα σανδάλια της. Στο λαιµό, στα αφτιά, και στα χέρια
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της κρέµονταν κοσµήµατα που γυάλιζαν στο πρωινό φως που
έµπαινε από τα παράθυρα της αίθουσας. Τα ξανθά της µαλλιά ήταν
καλοχτενισµένα και χύνονταν στους ώµους της. Εκείνη την ώρα,
καθόταν στο θρόνο, ενώ από κάτω της, στο τραπέζι των συµβούλων,
βρίσκονταν ο Σόντλαρ –ο σύµβουλος της πολιτείας–, η Αλφάρνα –η
σύµβουλος οικονοµικών–, ο Κόρναλθορ –ο σύµβουλος δηµόσιας
τάξης–, η Πριγκίπισσα Εδρισία, και ο Ζόανβαρ –ο νέος σύµβουλος
δηµοσίων έργων… και, πιθανώς, ακόλουθος του Κακοδαίµονος. Λες
αυτός να ήταν ο αρχηγός των δαιµόνων, χτες βράδυ; αναρωτήθηκε ο
Τράνθλας. Πολύ µε εκνευρίζει τούτο. Ίσως να είχε τον εγκληµατία
µπροστά του, δίχως να το γνωρίζει.
Πλησίασε την Εδρισία. «Πριγκίπισσά µου, θα µπορούσα να σας
µιλήσω για λίγο, ιδιαιτέρως;»
Τα παράξενα µοβ-πράσινά της µάτια τον ατένισαν µε περιέργεια.
«Τι συµβαίνει, Τράνθλας;»
«Θα προτιµούσα να τα πούµε ιδιαιτέρως, Πριγκίπισσά µου,»
επανέλαβε ο Αρχικατάσκοπος.
Η δαιµόνισσα σηκώθηκε από την καρέκλα της. Ήταν ντυµένη µε
ένα φαρδύ, ασηµόµαυρο φόρεµα, που διέθετε στενό ντεκολτέ
σχήµατος V και ψηλό γιακά γύρω από το λαιµό· µανίκια δεν είχε.
Επιπλέον, δεν ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι η Πριγκίπισσα
έβρισκε τη ζέστη δυνατή: ιδρώτας γυάλιζε επάνω στο µέτωπο και
στο στέρνο της. Τα µακριά µοβ-µαύρα-πράσινα-πορτοκαλί της
µαλλιά ήταν δεµένα αλογοουρά πίσω της και µια χρυσή χτένα µε
µικρούς λίθους που άστραφταν βρισκόταν περασµένη στο κεφάλι
της. Από τη λεπτή, αλυσιδωτή της ζώνη κρεµόταν ένα ξιφίδιο, το
θηκάρι του οποίου είχε λαξεύµατα και πετράδια για να το στολίζουν.
«Πάµε,» είπε στον Τράνθλας· και από την αντίληψη του
Αρχικατασκόπου δε διέφυγε το βλέµµα που του έριξε ο Ζόανβαρ:
ένα βλέµµα που δεν έκρυβε την αντιπάθειά του προς αυτόν και που –
ίσως– έδειχνε ότι ο Μαγκραθµέλιος ευγενής τον φοβόταν. Αλλά
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τούτο δεν αποκλείεται να είναι και η ιδέα µου. Για να δούµε τι έχει να
πει η σύζυγός του γι’αυτόν…
Αναπάντεχα, η φωνή της ∆ήνκα ακούστηκε: «Τι συµβαίνει;»
Η Εδρισία και ο Τράνθλας στράφηκαν να την αντικρίσουν.
«Συµβαίνει κάτι που θα έπρεπε να το γνωρίζω;» απαίτησε η
Αντιβασίλισσα.
«Όχι,» αποκρίθηκε η Πριγκίπισσα της Βόρειας Μάγκραθµελ.
«Πρόκειται για ένα ζήτηµα προσωπικό.» Και έκανε νόηµα στον
Τράνθλας να την ακολουθήσει, καθώς βάδιζε προς µια πλαϊνή πόρτα
της αίθουσας του θρόνου, αγνοώντας επιδεικτικά τη ∆ήνκα.
Ο Αρχικατάσκοπος την ακολούθησε, υποµειδιώντας. ∆εν τη
συµπαθεί και τόσο η Εδρισία, σκέφτηκε. Αναρωτιέµαι τι της είπε ο
Πόνκιµ, προτού φύγει. Τι είπε και στις δυο τους…
Μπήκε σε ένα µικρό σαλόνι, όπου η Εδρισία στράφηκε να τον
αντικρίσει, µε τα χέρια σταυρωµένα εµπρός της και µε µια
ερωτηµατική έκφραση στο πρόσωπο. «Τι είναι, Τράνθλας;» θέλησε
να µάθει.
«Καλύτερα να καθίσετε, Πριγκίπισσά µου,» της πρότεινε εκείνος.
«Έχω πολλά να σας πω.»
Η Εδρισία φάνηκε να διστάζει, για λίγο· όµως, ύστερα, κάθισε στον
καναπέ. Ο Αρχικατάσκοπος πήρε θέση αντίκρυ της και άρχισε να
της εξιστορεί τα χτεσινοβραδινά γεγονότα µε τους ακόλουθους του
Κακοδαίµονος. ∆εν ανέφερε ακόµα τίποτα για τη µυστηριώδη
φιγούρα που πήγε προς την έπαυλή της, επιστρέφοντας.
«Κατ’αρχήν, θα ήθελα να σας ρωτήσω ένα πράγµα, Υψηλοτάτη: Τι
θα λέγατε να κλείνονται οι πύλες το βράδυ;»
«Πιστεύεις ότι δε φρουρούνται καλά;»
«Καλά φρουρούνται,» αποκρίθηκε ο Τράνθλας, «αλλιώς δε θα
εντοπίζονταν τόσο εύκολα οι ακόλουθοι του Κακοδαίµονος, κατά
την επιστροφή τους· όµως θεωρώ πως θα ήµασταν πολύ πιο
ασφαλείς, αν τις κλείναµε. Κι επιπλέον, έτσι θα µπλοκάρουµε τα
457

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

σχέδια των εχθρών µας: Θα τους είναι δύσκολο και να βγουν από τη
Μάρβαθ και να επιστρέψουν σ’αυτήν.»
Η Εδρισία φάνηκε σκεπτική· έπειτα, είπε: «Το αφήνω στην κρίση
σου, Τράνθλας. Ο Πόνκιµ µοιάζει να σε εµπιστεύεται, εποµένως
νοµίζω πως θα έπρεπε να σε εµπιστευτώ κι εγώ. Έχεις, λοιπόν, το
ελεύθερο από εµένα να κάνεις ό,τι πιστεύεις σωστό µε τις πύλες.»
«Σας ευχαριστώ, Υψηλοτάτη,» είπε εκείνος. Και συνέχισε:
«Επίσης, πληροφορήθηκα και κάτι άλλο, για χτες βράδυ –κάτι πολύ
παράξενο και ανησυχητικό, οφείλω να οµολογήσω.»
Η Εδρισία ανασήκωσε το δεξί της φρύδι, ερωτηµατικά.
Ο Τράνθλας τής είπε ότι ένας από τους ακόλουθους του
Κακοδαίµονος πήγε προς την έπαυλή της, όταν γύρισε στη Μάρβαθ.
«Στη δική µου έπαυλη;» απόρησε η Πριγκίπισσα. «Μήπως, κάνεις
κάποιο λάθος;»
«Μάλλον όχι: δεν πρόκειται για λάθος, Υψηλοτάτη.»
«Ξέρεις ποιος είναι;»
«Όχι ακόµα, µα έχω µια υποψία.»
«∆ηλαδή;»
«Νοµίζω ότι είναι ο σύζυγός σας, Ζόανβαρ.»
«Τι! Άνθρωπε, βγάζεις αυθαίρετα συµπεράσµατα. Ο Ζόανβαρ δεν
είναι εγκληµατίας!»
Εδρισία, άκουσέ τον. Ίσως να έχει δίκιο.
Ήταν η φωνή του Πόνκιµ που αντήχησε µέσα στα κεφάλια και των
δυο τους. Η δε Πριγκίπισσα της Βόρειας Μάγκραθµελ αναπήδησε,
ξαφνιασµένη.
Πού το ξέρεις; ρώτησε το Βασιληά του Σαραόλν. Εσύ δε
συµφώνησες µαζί µου να γίνει ο Ζόανβαρ σύµβουλος δηµοσίων
έργων;
Μπορεί να έκανα λάθος γι’αυτόν, τελικά, αποκρίθηκε ο Πόνκιµ.
Ακόµα κι εγώ κάνω λάθη, Εδρισία.
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Και τι θα γίνει, τώρα; ∆εν µπορούµε να τον συλλάβουµε έτσι. Αν,
βέβαια, είναι όντως ακόλουθος του Κακοδαίµονος. Ίσως τώρα να
κάνεις λάθος, Πόνκιµ, και όχι πριν.
∆εν αποκλείεται…
Τι προστάζετε, Βασιληά µου; ρώτησε ο Τράνθλας.
Όπως σου είπα εσένα, να τον έχεις υπόψη σου, τον Ζόανβαρ. Και
εσύ, Εδρισία, θα ήθελα να αποφεύγεις την έπαυλή σου, όσο το δυνατόν
περισσότερο. Καλύτερα να κοιµάσαι στο παλάτι.
Αυτό θα βάλει σε υποψίες το σύζυγό µου, είπε εκείνη.
Ας τον βάλει. Προτιµότερο τούτο, παρά να συµβεί τίποτα δυσάρεστο.
Γνωρίζεις πολύ καλά για τι πράγµα µιλάω, Εδρισία, έτσι δεν είναι;
Η Μαγκραθµέλια Πριγκίπισσα βλεφάρισε. Όντως, γνώριζε. Και
ήταν εκείνο που φοβόταν από καιρό: ότι ο Ζόανβαρ πιθανώς να
αντιδρούσε σπασµωδικά, όταν µάθαινε για το παιδί της. Γιαυτό
κιόλας είχε προτείνει στον Πόνκιµ να του δώσει κάποια σηµαντική
θέση στο Βασίλειο: για να γαληνέψει το θυµό του, ώστε να µη
στραφεί ενάντια στον Εκλεκτό. Στην περίπτωση, όµως, που ήταν µε
τους ακόλουθους του Κακοδαίµονος, σκεφτόταν τώρα η Εδρισία,
τίποτα δε θα τον σταµατούσε από το να κάνει ό,τι χειρότερο
µπορούσε, είτε είχε σηµαντική θέση είτε όχι. Μάλιστα, δε θα ήταν
διόλου απίθανο να επιχειρούσε να τη δολοφονήσει, όπως είχε
επιχειρήσει ο µακαρίτης σύζυγός της, Κοµόρφιλ.
Και είναι ειρωνικό να προσπαθούν να µε σκοτώσουν οι άντρες µου,
συλλογίστηκε η Πριγκίπισσα. Άλλωστε, εκείνη ήταν φόνισσα της
Μαύρης Αυγής· υποτίθεται ότι δε θάπρεπε ν’ανησυχεί για τέτοια.
Χµ… ίσως θα ήταν καλύτερα να σκοτώσω τον Ζόανβαρ, προτού αυτός
σκοτώσει εµένα –πράγµα το οποίο δε θα δυσκολευόταν και τόσο να
επιτύχει, νόµιζε. Όµως, αν δεν είναι ακόλουθος του Κακοδαίµονος,
τελικά;…
Η νοερή φωνή του Πόνκιµ διέκοψε τις σκέψεις της, σαν παγερή
λόγχη: Συµφωνείς, Εδρισία;
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Ναι, αποκρίθηκε η Πριγκίπισσα. Ωστόσο, θα δω πώς πηγαίνουν τα
πράγµατα και θα δράσω ανάλογα.
Να προσέχεις.
Και αισθάνθηκαν, εκείνη κι ο Τράνθλας, την παρουσία του Πόνκιµ
να χάνεται.
Η Εδρισία σηκώθηκε από τη θέση της. «Νοµίζω πως δεν έχουµε
τίποτ’άλλο να πούµε, έτσι;»
Ο Τράνθλας κατένευσε, καθώς κι εκείνος ορθωνόταν. «Ναι,»
συµφώνησε. «Είναι ώρα να πιάσουµε δουλειά. Και, όπως είπε κι ο
Βασιληάς, να προσέχετε, Πριγκίπισσά µου.»
«∆ε χρειάζοµαι τις συµβουλές σου, Τράνθλας,» είπε η Εδρισία,
στενεύοντας τα µάτια της. Εκλεκτός του Εκλεκτού ή µη, δεν της
άρεσε καθόλου να της παριστάνει τον σοφό, ο καταραµένος
άνθρωπος, που κρυβόταν πίσω από κάθε σκιά και γωνία τούτου του
παλατιού.
«Όπως νοµίζετε, Υψηλοτάτη,» αποκρίθηκε εκείνος, µε ένα
µειδίαµα που η Πριγκίπισσα µπορούσε να χαρακτηρίσει µόνο ως
εξοργιστικό. ∆ίχως να του πει τίποτα, στράφηκε απ’την άλλη και
έφυγε απ’το µικρό σαλόνι, αφήνοντάς τον µόνο εκεί.
Ο Τράνθλας σταύρωσε τα χέρια στο στήθος του και ακούµπησε το
σαγόνι στη γροθιά του. Αναρωτιέµαι αν θ’ακολουθήσει τη συµβουλή
του Βασιληά, σκέφτηκε. Ο Ζόανβαρ, πράγµατι, θα είναι επικίνδυνος,
αν όντως είναι µε τους ακόλουθους του Κακοδαίµονος. Πρέπει να
φροντίσω να µην της συµβεί κανένα κακό, γιατί αυτό θα προκαλέσει
µεγάλη αναστάτωση στο Βασίλειο. Αν, για παράδειγµα, η
Πριγκίπισσα Εδρισία πέθαινε…. Αλλά αυτό θα το απέφευγαν.
Ο Τράνθλας µπήκε µέσα στο σβηστό, µεγάλο τζάκι του σαλονιού κι
απο κεί πέρασε στους εσώτερους διαδρόµους του παλατιού.
Εν τω µεταξύ, η Εδρισία είχε πάει στην αίθουσα του θρόνου· και το
πρώτο πράγµα που παρατήρησε ήταν ότι δύο συγκεκριµένα άτοµα
έστρεψαν τα βλέµµατά τους προς το µέρος της: η καταραµένη
ανθρώπινη γυναίκα ∆ήνκα και ο σύζυγός της, Ζόανβαρ. Η
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Αντιβασίλισσα την κοιτούσε µε απορία και θυµό, σα να ήθελε να
ρωτήσει: Τι είπατε εκεί µέσα; Κάτι που προτιµάτε να κρύψετε από
εµένα; Η Εδρισία τη θεωρούσε, στην καλύτερη περίπτωση,
ψυχωτική και, στη χειρότερη, θεότρελη. Το βλέµµα του Ζόανβαρ,
από την άλλη, δε φανέρωνε θυµό ούτε απορία· φανέρωνε κάτι ακόµα
πιο… ανησυχητικό: καχυποψία, λες και φοβόταν ότι ο Τράνθλας τής
είχε αποκαλύψει κάτι που καλύτερα ήταν να µείνει κρυφό.
Όµως ίσως νάναι η ιδέα µου, σκέφτηκε η Πριγκίπισσα, επειδή,
τώρα, έχω στο νου µου ότι είναι ακόλουθος του Κακοδαίµονος.
Προχώρησε προς το τραπέζι των συµβούλων και κάθισε αντίκρυ
του.
«Τίποτα σηµαντικό;» τη ρώτησε ο Ζόανβαρ.
«Τίποτα,» αποκρίθηκε εκείνη. «Ο Τράνθλας είναι υπερβολικά
κρυψίνους, για ασήµαντα πράγµατα. Ίσως τούτο να αποτελεί…
παρενέργεια της δουλειάς του.»
Ο Ζόανβαρ κατένευσε και έστρεψε το βλέµµα του σε µερικά χαρτιά
εµπρός του: τα σχέδια του υδραγωγείου της Μάρβαθ. Όµως η
Εδρισία νόµιζε ότι οι σκέψεις του τριγύριζαν αλλού. Είναι µε τους
ακόλουθους του Κακοδαίµονος ή δεν είναι; Είναι εγκληµατίας; Γιατί
δεν µπορώ να το πιστέψω;
«Πριγκίπισσα Εδρισία.»
Η Μαγκραθµέλια στράφηκε να κοιτάξει τη ∆ήνκα, που καθόταν
στο θρόνο.
«Μήπως, θα ήθελες να µου αναφέρεις κάτι;» ρώτησε η
Αντιβασίλισσα. Φαινόταν εκνευρισµένη.
«Όχι,» της απάντησε, απλά, η Εδρισία, πράγµα που έδειξε να
εκνευρίζει περισσότερο τη ∆ήνκα, η οποία άρχισε να χτυπά τα
δάχτυλα του δεξιού της χεριού επάνω στο βραχίονα του θρόνου.
«∆ηλαδή, δε σου είπε ο Τράνθλας κάτι που θα έπρεπε να ξέρω;»
απαίτησε.
«Όχι.» Η Εδρισία διατήρησε τον ήρεµο, επίπεδο τόνο στη φωνή
της, ενώ, την ίδια στιγµή, σκεφτόταν πόσο θα ήθελε να ρίξει πέντε
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διαφορετικά είδη δηλητηρίου στο κρασί της ανθρώπινης
Αντιβασίλισσας.
«Ελπίζω να µη µου κρύβεις τίποτα, Πριγκίπισσα,» είπε η ∆ήνκα.
Η Εδρισία την αγνόησε, µην απαντώντας. Κι εγώ ελπίζω ο Πόνκιµ
να επιστρέψει γρήγορα, για πολλούς λόγους· αλλά ένας πολύ βασικός
είναι για να µην κάθεσαι, πλέον, στο θρόνο, σα να σου ανήκει… και
για να του µιλήσω σχετικά µ’αυτά τα πέντε δηλητήρια…
*
Το µεσηµέρι, η Λασιρία επέστρεψε στο δωµάτιό της, ενώ η Ανθάνα
πήγε στο άλλο δωµάτιο, παραδίπλα. Η περιπλάνησή τους στη
Μάρβαθ τούς έδωσε µια γενική ιδέα για το πώς ήταν η πόλη
µορφολογικά, καθώς επίσης και κοινωνικά. Παρατήρησαν ότι η
πρωτεύουσα του Βόρειου Σαραόλν ήταν, ουσιαστικά, γεµάτη µε
στρατιώτες, Μαγκραθµέλιους και ανθρώπους, πράγµα το οποίο δεν
ήταν και τόσο παράξενο, αφού πριν από λίγο καιρό ο πόλεµος
µαινόταν σε τούτα τα µέρη. Επιπλέον, οι περισσότεροι
δαιµονάνθρωποι που είχαν έρθει εδώ πρέπει να ήταν πολεµιστές,
εφόσον είχαν εισβάλει, κι εποµένως, δε θα γνώριζαν και πολλές
άλλες δουλειές να κάνουν· οι µισθοφόροι έτσι ήταν συνήθως, απ’ό,τι
γνώριζε η Λασιρία: ή δεν ήξεραν πώς να εργαστούν διαφορετικά ή,
απλά, δεν καταδέχονταν, λες και θεωρούσαν το επάγγελµά τους
ανώτερο, ας πούµε, από του χασάπη. Η αλήθεια, βέβαια, ήταν πως η
Αργκανθικιανή κατάσκοπος δε συµπαθούσε και τόσο τους
µισθοφόρους…
Ωστόσο, όλοι οι Μαγκραθµέλιοι που είχαν δει δεν ήταν
στρατιώτες: είχαν πετύχει και σερβιτόρους ή οδηγούς κάρων, και
άλλους ενασχολούµενους µε παρόµοια φιλήσυχα επαγγέλµατα.
Αυτοί πρέπει να ανήκαν στους ακόλουθους του εισβάλλοντος
στρατεύµατος –υπέθετε η Λασιρία– και, τώρα, είχαν απορροφηθεί
από τη ζωή της πόλης.
462

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Πάντως, το γενικότερο κλίµα της Μάρβαθ ήταν ανήσυχο, για
κάποιο απροσδιόριστο λόγο, λες κι η ανησυχία να πλανιόταν σαν
άρωµα στον αέρα. Η Αργκανθικιανή κατάσκοπος δεν µπορούσε
παρά να το προσέξει, παρότι αδυνατούσε να το εξηγήσει.
Ανοίγοντας την πόρτα του δωµατίου της, στο παλάτι της Μάρβαθ,
αντίκρισε µέσα τον Τράνθλας να στέκεται µπροστά στο παράθυρο,
κοιτώντας έξω. Έπρεπε να παραδεχτεί ότι αυτό δεν την εξέπληττε
και τόσο.
«Συνεχίζεις να είσαι αδιάκριτος,» του είπε, κλείνοντας πίσω της.
«Αυτή είναι η δουλειά µου, Λασιρία· και η δική σου, επίσης.»
Στράφηκε, για να την κοιτάξει. «Έχεις φάει;»
Εκείνη κατένευσε. «Ναι, στην πόλη.»
«∆ες τι έχω εδώ.» Έβγαλε κάτι από την κωλότσεπη: µια τράπουλα.
Η Λασιρία πλησίασε, για να την κοιτάξει καλύτερα. «Κάτι µου
θυµίζει!» είπε, και την πήρε από το χέρι του, ανοίγοντας τα φύλλα
µέσα στα δάχτυλά της. «Νόµιζα ότι την είχα χάσει.» Τον ατένισε,
συνοφρυωµένη. «Τράνθλας, εσύ την είχες κλέψει;»
Εκείνος πήρε µια προσποιητά αθώα έκφραση. «Εγώ, απλά, τη
βρήκα, κάπου…»
«Είναι η αγαπηµένη µου τράπουλα,» του είπε η Λασιρία, «και το
ήξερες!» Κούνησε το κεφάλι της, κοιτάζοντας τα φύλλα και
µειδιώντας. Ήταν και σπάνια τράπουλα, επίσης, πολύ καλοφτιαγµένη
και µε όµορφα σχέδια. Τη θεωρούσε «το γούρι» της, κάποτε, και είχε
απορήσει µε το πώς χάθηκε· είχε ερµηνεύσει το γεγονός ως µεγάλη
ατυχία και σηµαδιακό. ∆εν είχε φανταστεί ότι τη σούφρωσε ο
Τράνθλας! Τον κερατά! συλλογίστηκε. Και δε µου είχε πει ποτέ ότι
του άρεσε. Επίτηδες, µάλλον, για να µη µου κινήσει τις υποψίες.
Έβγαλε τα παπούτσια της και κάθισε οκλαδόν επάνω στο κρεβάτι,
αρχίζοντας να µετρά τα φύλλα. «Εύχοµαι, για το καλό σου, να µην
έχεις χάσει κανένα!» του είπε.
Ο Τράνθλας την παρακολουθούσε, καθώς τα δάχτυλά της γύριζαν
επιδέξια τις κάρτες· και σκέφτηκε, υποµειδιώντας: Έχω καιρό να δω
463

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Αργκανθικιανό να βαστά στα χέρια του τράπουλα. Και είναι, πράγµατι,
πολύ ωραίο θέαµα: ένα θέαµα που, απλά, δεν µπορείς να δεις εδώ.
Κανένας Σαραολνιανός δε µπορούσε να γυρίσει τα φύλλα µιας
τράπουλας έτσι, µε τόση… τέχνη, όσο τζογαδόρος κι αν ήταν.
Τελεία.
Όταν η Λασιρία µέτρησε τα τραπουλόχαρτα, ύψωσε το βλέµµα της
για να τον κοιτάξει. «Λείπει ένα,» του είπε, κατηγορηµατικά.
«Ξαναµέτρα τα,» αποκρίθηκε ο Τράνθλας, που ήταν σίγουρος ότι
δεν είχε χάσει κανένα φύλλο.
«Αστειεύοµαι,» χαµογέλασε η Λασιρία· «τίποτα δε λείπει.» Και
ρώτησε: «Γιατί µου την έκλεψες;»
Ο Τράνθλας ανασήκωσε τους ώµους. «Μου άρεσε.»
«Τότε, γιατί µου την έδωσες;»
«Τη βαρέθηκα, πια.»
«Λες ψέµατα. Σίγουρα, έχεις κάποιο απώτερο σκοπό.»
Ο Τράνθλας γέλασε. «Είσαι υπερβολικά καχύποπτη,» είπε, και
κάθισε πλάι της, στο κρεβάτι.
«Προσπαθείς να µε καλοπιάσεις;»
«∆ε σ’έχω καλοπιάσει ήδη;»
«Όχι όσο πιστεύεις.»
«Είµαι βέβαιος γι’αυτό. Με τίποτα δε µπορεί να σε καλοπιάσει
κανείς, Λασιρία.»
«Θα µπορούσες να µε καλοπιάσεις, αν είχες και τη θήκη τούτης της
τράπουλας.»
«Την έχω,» απάντησε ο Τράνθλας. «Κάπου…»
Η Λασιρία συνοφρυώθηκε. «Την έχεις χάσει, δηλαδή!…»
«Την έχω –κάπου.»
«Πού;»
«Μέσα στο παλάτι.»
«Το παλάτι είναι µεγάλο!»
«∆ε µπορείς να φανταστείς πόσο…»
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«Μπορώ,» είπε η Λασιρία. «∆εν είναι τυχαίο έτσι όπως
παρουσιάζεσαι όπου θέλεις, όποτε θέλεις. Πρέπει νάναι γεµάτο µε
µυστικές διόδους.»
Ο Τράνθλας δε µίλησε.
Η Λασιρία σήκωσε την τράπουλα µπροστά της. «Θυµάσαι πόσες
διαφορές έχουµε λύσει µ’αυτήν;»
«Αρκετές.»
«Να λύσουµε άλλη µία;»
«∆ηλαδή;»
«Θα παίξουµε ‘Ο Βασιληάς και η Βασίλισσα’. Αν σε νικήσω, θα
µου πεις πώς µπαίνεις στο δωµάτιό µου –και, συγκεκριµένα, πώς
µπήκες χτες βράδυ. Αν χάσω, δε θα µου πεις τίποτα –εκτός κι αν
θέλεις, φυσικά!»
Ο Τράνθλας γέλασε. «Εν ολίγοις, προσπαθείς να νικήσεις ούτως ή
άλλως.»
«Όλοι αυτό δεν προσπαθούν; Πάντως, η ουσία είναι πως, αν χάσεις,
πρέπει να µου πεις, αλλά, αν χάσω εγώ, όχι. Λοιπόν;» Άρχισε να
ανακατεύει την τράπουλα.
«Μίλησέ µου, πρώτα, για τη φίλη σου,» είπε ο Τράνθλας.
«Τι θες να σου πω; Σ’τα έχω πει όλα, νοµίζω.»
«Τι συνέβη σήµερα; Την είδες να κάνει τίποτα το… ύποπτο;»
«Όχι,» αποκρίθηκε η Λασιρία, «εκτός του ότι ήθελε να κάνουµε
µία βόλτα στη Μάρβαθ. Μου πρότεινε να µείνουµε εδώ, µήπως
µπορέσουµε ν’ανακαλύψουµε ποια είναι τα ‘πραγµατικά σχέδια του
Βασιληά Πόνκιµ’. ∆εν είναι και τόσο σίγουρη πως ο εργοδότης σου
έχει καλές προθέσεις για το Άργκανθικ…»
«Κάνει λάθος,» είπε ο Τράνθλας.
«Κάνει;»
«∆ε µε πιστεύεις;»
«Θα πρόδιδες ποτέ το Βασιληά σου, Τράνθλας;»
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«Όχι· αλλά αυτό δεν έχει καµία σχέση. Θα πρέπει να µάθεις να µε
εµπιστεύεσαι, Λασιρία –και εµένα και εκείνον–, αν θέλεις να µείνεις
στο Σαραόλν, όπως µου έλεγες. Αποφάσισε.»
«Έχω ήδη αποφασίσει· το ξέρεις. Πες µου, όµως: αληθεύει ότι ο
Πόνκιµ είναι πανίσχυρος µάγος;»
«Ναι.»
«Και τι µπορεί να κάνει ως πανίσχυρος µάγος;»
«∆ιάφορα πράγµατα που εγώ, ως καθόλου µάγος, αδυνατώ να
κατανοήσω, Λασιρία. Θα παίξουµε, τώρα;» Έδειξε, µε το βλέµµα,
την τράπουλα στα χέρια της.
Η κατάσκοπος έπαψε να την ανακατεύει, ενώ σκεφτόταν: Πάντα
ήσουν καλός στο ν’αλλάζεις το θέµα, Τράνθλας· αλλά δε µε
κοροϊδεύεις εµένα τόσο εύκολα. Ήταν σίγουρη πως ήξερε πολύ
περισσότερα για τον Πόνκιµ απ’όσα έλεγε.
Ακούµπησε την τράπουλα ανάµεσά τους. «Κόψε.»
*
«Νοµίζω ότι τελείωσε,» είπε η Λασιρία, κοιτώντας τα φύλλα που
ήταν απλωµένα µπροστά τους.
«Πρέπει να έχεις δίκιο,» παραδέχτηκε ο Τράνθλας. «Τούτη η
τράπουλα συνεχίζει να σε συµπαθεί.»
Η Λασιρία γέλασε. «Γιαυτό την έκλεψες, εποµένως;»
«Ναι: για να έχω κάποια ελπίδα να νικήσω,» αποκρίθηκε ο
Αρχικατάσκοπος του Σαραόλν.
«Λοιπόν, πώς µπήκες στο δωµάτιο;»
«Από τη ντουλάπα.»
«Υπάρχει κρυφή πόρτα µέσα στη ντουλάπα;»
«Ναι, επάνω στον τοίχο· όµως δεν ανοίγει από εδώ: ανοίγει µόνο
από την άλλη.»
Η Λασιρία σηκώθηκε από το κρεβάτι και πήγε στη ντουλάπα.
Μπήκε µέσα και κοίταξε τον τοίχο, ψηλαφώντας τον, συγχρόνως, µε
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τα –έµπειρα σε τέτοιες δουλειές– δάχτυλά της. Ο Τράνθλας δεν
έλεγε ψέµατα, διαπίστωσε: όντως, υπήρχε κάποια κρυφή θύρα εδώ.
Αλλά ίσως να λέει ψέµατα στο ότι ανοίγει µόνο από την άλλη… Η
Λασιρία άρχισε να ψάχνει για κάποιο διακόπτη.
Ο Αρχικατάσκοπος του Σαραόλν την είδε να αργεί µέσα στη
ντουλάπα, και κατάλαβε τι πρέπει να είχε περάσει απ’το µυαλό της.
«∆εν ανοίγει από εδώ,» της επανέλαβε.
Η Λασιρία βγήκε από τη ντουλάπα και έκλεισε τα ξύλινα φύλλα.
«Κι από πού ανοίγει;»
«Σου είπα: από την άλλη.»
«Θα µε πας εκεί;»
«Όχι.»
«Γιατί;»
«∆ιότι δε σε εµπιστεύοµαι τόσο, ακόµα,» είπε ο Τράνθλας.
«Πιστεύεις ότι προσπαθώ να σε κοροϊδέψω; Αφού σου είπα ότι
σκοπεύω να µείνω εδώ, και σου αποκάλυψα κι όλα όσα γνωρίζω.»
Ο Τράνθλας δεν αποκρίθηκε, αναρωτούµενος αν θα ήταν φρόνιµο
να της δείξει τους εσώτερους διαδρόµους.
Η Λασιρία έδειξε τα φύλλα που ήταν απλωµένα στο κρεβάτι. «Αν
σε νικήσω σ’άλλη µια παρτίδα;…» είπε.
«Τα περάσµατα πίσω απ’τους τοίχους είναι µπερδεµένα,» την
προειδοποίησε ο Τράνθλας.
«Φοβάσαι µη χαθώ;» Η Λασιρία κάθισε επάνω στο στρώµα,
οκλαδόν. Υπήρχε ένας ειρωνικός τόνος στη φωνή της.
«Ορισµένα σηµεία των περασµάτων τολµώ να πω ότι είναι
επικίνδυνα,» εξήγησε ο Τράνθλας.
«Τι εννοείς;»
«Ξέρεις πώς είναι τα παλιά παλάτια, Λασιρία… τµήµατα έχουν
κτιστεί επάνω σε παλιότερα τµήµατα, ενώ άλλα τα έχουν κλείσει,
και τα λοιπά. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το παλάτι της Μάρβαθ έχει
κτιστεί και ξανακτιστεί πολλές φορές –άγνωστο το γιατί.»
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Εκείνη ανασήκωσε τους ώµους. «Εντάξει,» είπε. «Εξακολουθώ,
όµως, να θέλω να µάθω πώς ‘ταξιδεύεις’ εδώ πέρα. ∆ε ζητώ κανένα
λεπτοµερή χάρτη του µέρους.»
Ο Τράνθλας µάζεψε τα τραπουλόχαρτα στα χέρια του και άρχισε να
τα ανακατεύει. «Από τώρα, ξέρω ποιος θα νικήσει….»
«Μην είσαι προκατειληµµένος.»

Κεφάλαιο Εικοστό-Όγδοο
Οι δαιµονάνθρωποι ανέκαθεν είχαν εφευρετικές τάσεις. Την τεχνολογία
τους οι άνθρωποι δεν µπορούν να την κατανοήσουν, όµως αυτή η έλλειψη
κατανόησης δεν τους έχει εµποδίσει από το να γνωρίζουν αρκετές από τις
συσκευές των δαιµονανθρώπων, αν όχι πώς λειτουργούν, τουλάχιστον
ποια είναι τα αποτελέσµατά τους. Τούτο είναι πιο συχνό ανάµεσα στους
λαούς που συνορεύουν µε τους Μαγκραθµέλιους, όπως οι Σαραολνιανοί.
Ωστόσο, υπάρχουν και εφευρέσεις των δαιµονανθρώπων που είναι πιο
«πρωτότυπες» από τις άλλες…
—Αναλύσεις των Λαών του Κεντρικού Άρµπεναρκ,
του Αρχιβιβλιοθηκάριου Νέζρακ, της Βερενέλιας Βιβλιοθήκης (περ.
2020 Α.Β.)

αλωσόρισες στη νέα πρωτεύουσα του Σαραόλν, Σοφέ,» είπε
ο Μπάχτον, καθώς πλησίαζαν την πύλη της Όρφαλχ, µέσα
στην αφόρητη ζέστη του µεσηµεριού.
«Η οποία ελπίζουµε να µην παραµείνει µόνιµη,» πρόσθεσε η Ερία,
σηκώνοντας το αριστερό της χέρι, για να σκουπίσει, µε τον πήχη της,
ιδρώτα από το µέτωπό της.
«Αυτό εύχοµαι κι εγώ,» αποκρίθηκε ο Μόρβον, που καθόταν πίσω
από τον Μπάχτον. Αλλά συµπλήρωσε νοερά: Όµως, δυστυχώς, δεν
είµαι καθόλου σίγουρος ότι θα πραγµατοποιηθεί. Γνώριζε τον Πόνκιµ

Κ
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αρκετά καλά, ύστερα από την αποστολή σταθεροποίησης στη Νότια
Γη, και αµφέβαλε αν οι Σαραολνιανοί θα κατόρθωναν να τον
αποτινάξουν σύντοµα από το Βασίλειό τους. Οι ραδιουργίες του
ήταν ατέρµονες και ανεπανάληπτες, και η δύναµή του στον Έλεγχο
των Πνευµάτων µοναδική στον Άρµπεναρκ. ∆εν ήταν τυχαίο που ο
αρχαίος δαίµονας Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν τον είχε επιλέξει ανάµεσα σε
τόσους άλλους Πνευµατιστές, καθόλου τυχαίο.
Και, συλλογιζόταν ο Μόρβον, καθώς περνούσαν κάτω από τη
µεγάλη πύλη της Όρφαλχ, ο Πόνκιµ έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει
µεγάλη απειλή για όλους. Φτάνει κανείς να έβλεπε τι είχε συµβεί
µέχρι στιγµής στο Σαραόλν. Κατ’αρχήν, είχαν εισβάλει οι
δαιµονάνθρωποι εδώ, εξαπλώνοντας τις περιοχές τους, πράγµα που
δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού
πίστευαν ότι οι Μαγκραθµέλιοι έπρεπε, µε τα χρόνια, να
εξαλειφθούν από το πρόσωπο του Άρµπεναρκ. Άλλώστε, είχαν
γεννηθεί από ένα λάθος, και δεν έπρεπε να τους επιτραπεί η
συνέχιση της ύπαρξής τους. Αλλά, αντί να συµβαίνει αυτό,
συνέβαινε το τελείως αντίθετο! Οι δαιµονάνθρωποι εξαπλώνονταν
τώρα, περισσότερο από ποτέ. Και ο Πόνκιµ έφταιγε για τούτο, κατά
κύριο λόγο: ο Πόνκιµ και ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν· και ο Κράντµον
και η Σαντέ’ενθιν, οι άλλοι δύο «εκλεκτοί» του εν λόγω αρχαίου
δαίµονα.
Ο Κράντµον, βέβαια, έχει βγει απ’τη µέση, και ευτυχώς… Είχε
σκοτωθεί στη Νότια Γη, την ώρα που προσπαθούσαν να
σταθεροποιήσουν το Νότιο Κέντρο Σταθερότητας· και η δολοφονία
του –γιατί για δολοφονία επρόκειτο, έπρεπε να παραδεχτεί ο
Μόρβον, παρότι ένας Σοφός του Κύκλου του Φτερού την είχε
διαπράξει– παραλίγο να τους ρίξει όλους στα χέρια –και στο έλεος–
των αποσταθεροποιητικών δυνάµεων. Πάντως, είναι πολύ, πολύ
καλύτερα που, τώρα, ο Κράντµον δεν υπάρχει. Τόσο ισχυροί
Πνευµατιστές µπορούν να προκαλέσουν µεγάλα προβλήµατα, όταν
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διακατέχονται από µεγαλοµανία κι όχι από κάποιο ιδεώδες, όπως
εµείς.
Οι συλλογισµοί του Μόρβον ήταν µπερδεµένοι, καθώς εκείνος, ο
Μπάχτον, και η Ερία διέσχιζαν τις πλακόστρωτες οδούς της Όρφαλχ,
κατευθυνόµενοι προς το παλάτι. Είχε, τώρα, αρχίσει να σκέφτεται
τον αρχαίο Θεό του Σκότους Μάργκανθελ, ο οποίος κρυβόταν µέσα
στον Κράντµον, όταν ήταν ζωντανός, και γιαυτό ο Κάρελ επιχείρησε
να τον σκοτώσει κατά τη σταθεροποίηση του Νότιου Κέντρου: ώστε
να χειριστεί τις κοσµικές ενέργειες που είχαν εξαπολυθεί εκεί και να
τους αφανίσει και τους δύο, µια και καλή. Ωστόσο, δεν τα είχε
καταφέρει τόσο καλά όσο θα ήθελε: τον Κράντµον, ναι, τον είχε
σκοτώσει, αλλά ο Μάργκανθελ πρέπει να ήταν ζωντανός… κάπου.
Οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού, παρά τις προσπάθειές τους, δεν
είχαν κατορθώσει ακόµα να τον εντοπίσουν. Αλλά, κάποια στιγµή,
θα το κατόρθωναν. Πρέπει να το κατορθώσουµε –ο Μάργκανθελ είναι
τρελός.
Αλλά, ύστερα, οι σκέψεις του Μόρβον επέστρεψαν, πάλι, στους
εκλεκτούς του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, και συγκεκριµένα στη
Σαντέ’ενθιν, η οποία τώρα βρισκόταν στη Νότια Γη, ως φύλακας του
Κέντρου Σταθερότητας εκεί. Χειρότερους φύλακες, πραγµατικά, δεν
µπορούσαµε να είχαµε επιλέξει, σκέφτηκε ο Μόρβον, καθώς η Ερία
µιλούσε µε τους φρουρούς της καγκελωτής πύλης του κήπου του
παλατιού, για να τους αφήσουν να περάσουν. Εκτός από τη
Σαντέ’ενθιν, στη Νότια Γη βρίσκονταν και δύο Μαύροι Αδελφοί, ο
Βούνκαλ και η Βόλκρα, δύο Κλειδοκράτορες, εξόριστοι από το
Άργκανθικ, οι οποίοι σίγουρα θα εκµεταλλεύονταν την εξουσία τους
–ο Μόρβον δεν είχε καµια αµφιβολία για τούτο–, και η εκλεκτή του
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν θα τους βοηθούσε να την εκµεταλλευτούν
ακόµα περισσότερο. Ο µόνος αξιόλογος φύλακας, αυτή τη στιγµή,
είναι η Αλζάρα… η οποία, άλλωστε, ήταν από τη Ζίρκεφ –µία από τις
χώρες του Νότου, προτού κατακρηµνιστούν από τον Μεγάλο
Όλεθρο– και, εποµένως, θα νοιαζόταν πραγµατικά για την πατρίδα
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της. Αλλά µόνη της δε θα µπορεί να καταφέρει και πολλά. Επιπλέον,
ήταν πολύ κατώτερη στον έλεγχο των Πνευµάτων από τη
Σαντέ’ενθιν, καθώς και από τους δύο πρώην-Κλειδοκράτορες,
πίστευε ο Μόρβον.
«Κατέβα, Σοφέ,» του είπε ο Μπάχτον.
Ο Μόρβον κατέβηκε από τη ράχη του αλόγου και, ύστερα
απ’αυτόν, αφίππευσε κι ο άντρας που καθόταν εµπρός του. Η Ερία
είχε ήδη ξεπεζέψει. Μπήκαν στον κήπο του παλατιού, δίνοντας τα
γκέµια των ίππων τους σε υπηρέτες, για να πάνε τα ζώα στους
στάβλους.
Βάδισαν επάνω σε ένα λιθόστρωτο µονοπάτι, περνώντας ανάµεσα
από τα δέντρα, πολλά από τα οποία ήταν ξεραµένα από τη ζέστη,
ενώ άλλα έµοιαζαν να υποφέρουν περισσότερο από τους ανθρώπους
κάτω από τις καυτές ακτίνες των δίδυµων ήλιων, Λούντρινχ και
Βάνσπαρχ.
Καθώς πήγαιναν προς την κεντρική είσοδο του παλατιού, η Ερία
έριξε ένα λοξό βλέµµα στον Μόρβον, και αναρωτήθηκε αν αυτός ο
Σοφός του Κύκλου του Φτερού θα µπορούσε να τους βοηθήσει
όπως, κάποτε, τους είχε βοηθήσει ο Φάλµαριν, στην υπόθεση των
χαµένων πλοίων. Για κάποιο λόγο, τούτος εδώ δεν της ενέπνεε την
ίδια εµπιστοσύνη, χωρίς να ξέρει γιατί. Της έµοιαζε πιο… νέος, µε
την έννοια του άπειρου, αν και γνώριζε πολύ καλά πως κάτι τέτοιο,
µάλλον, δεν ίσχυε. Τελικά, έφτασε σε ένα συµπέρασµα, καθώς
περνούσαν κάτω από την κεντρική είσοδο, για να µπουν στο παλάτι:
Η κατάσταση έχει αλλάξει· αυτό φταίει. ∆εν πρόκειται, πλέον, για µια
απλή –ή όχι και τόσο απλή…– υπόθεση χαµένων πλοίων. Τώρα, τα
πράγµατα είναι διαφορετικά. Ένας Σοφός του Κύκλου του Φτερού,
όσο ισχυρός µάγος κι αν είναι και όσες γνώσεις και να κατέχει, δεν
ξέρω αν µπορεί να εκθρονίσει τον Πόνκιµ ή να διώξει τους
Μαγκραθµέλιους, µόνος του τουλάχιστον… γιατί, αν βοηθούσαν και
άλλοι, ίσως να άλλαζε το θέµα… Αλλά οι υπόλοιποι Σοφοί είχαν
αρνηθεί να προσφέρουν τη βοήθειά τους, και είχαν στείλει µονάχα
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αυτόν· πράγµα που η Ερία όφειλε να παραδεχτεί ότι την είχε
παραξενέψει.
Όµως οι σκέψεις της διακόπηκαν, καθώς έφτασε στην αίθουσα του
θρόνου και η προσοχή της στράφηκε αλλού. Ούτως ή άλλως, η Ερία,
συνήθως, δεν αφαιρείτο για πολύ.
Μπροστά στους τρεις τους, τώρα, απλωνόταν το µεγάλο,
διακοσµηµένο δωµάτιο που φιλοξενούσε τον καινούργιο Θρόνο του
Σαραόλν, επάνω στον οποίο καθόταν ο Βασιληάς Βένγκριλ, ενώ ο
Μαγκραθµέλιος πρέσβης Νοτµέλγκθορ στεκόταν πλάι του και
συζητούσε κάτι µαζί του. Στο ξύλινο τραπέζι των συµβούλων
βρίσκονταν ο Άρχοντας Σάλβινρ και η Αρχόντισσα Τουάθα.
«Χαίρετε, Βασιληά µου,» είπε η Ερία, καθώς όλα τα βλέµµατα
στράφηκαν σ’αυτήν και τους δύο άντρες µαζί της. «Σας φέρνω το
Σοφό του Κύκλου του Φτερού Μόρβον.»
«Καλωσορίσατε στο παλάτι της Όρφαλχ, κύριε,» είπε ο Βένγκριλ
προς τη µεριά του µυστικιστική. «Ελπίζω να µας φέρνετε καλά
νέα…»
«Εξαρτάται από το τι εννοείτε µε τα ‘καλά νέα’, Μεγαλειότατε,»
αποκρίθηκε εκείνος.
Ο Βένγκριλ σηκώθηκε από το θρόνο του. «Θα ήθελα να µιλήσουµε
ιδιαιτέρως. Παρακαλώ, ακολουθήστε µε. Και εσείς το ίδιο, Ερία,
Μπάχτον.» Άρχισε να βαδίζει προς την έξοδο της αίθουσας, ενώ η
Ερία παρατήρησε πως ο Νοτµέλγκθορ τούς ατένιζε ελαφρώς
συνοφρυωµένος και ανάβοντας το τσιµπούκι του, µε µια δαιµονική
συσκευή που πετούσε φλόγα µε αλλόκοτο τρόπο.
Ο Μόρβον, ο Μπάχτον, κι εκείνη ακολούθησαν το Βασιληά του
Σαραόλν, ο οποίος τους οδήγησε επάνω στις σκάλες του παλατιού·
και σε έναν διάδροµο συνάντησαν τη Βασίλισσα Αάνθα. Η Ερία, ο
Μπάχτον, και ο Μόρβον ξαφνιάστηκαν λίγο, γιατί δεν ήξεραν ότι η
Κυρά του Ωκεανού βρισκόταν εδώ.
Ο Βένγκριλ, όµως, χαµογέλασε και είπε: «Καληµέρα, Βασίλισσά
µου… αν και είναι µεσηµέρι.»
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«Άργησα να ξυπνήσω,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Ελπίζω να µη
θεωρείται απαράδεκτη συνήθεια στο Σαραόλν.»
«Για τους άρχοντες, ναι· για τους φιλοξενούµενους, όχι,» δήλωσε ο
Βένγκριλ. «Όµως έλα µαζί µας. Η Ερία και ο Μπάχτον µάς έφεραν
τον κύριο Μόρβον απο δώ, και έχουµε πολλά να κουβεντιάσουµε.»
«Πώς είστε, Μεγαλειοτάτη;» χαιρέτησε ο Σοφός.
«Καλά, εσείς;»
«Προσπαθώ να είµαι όσο καλύτερα γίνεται.» Και ρώτησε: «Να
υποθέσω πως δεν υπήρξαν προβλήµατα µε τη µετοίκηση των
προσφύγων από τον Ωκεανό προς τη Νότια Γη;…»
«Κανένα πρόβληµα απολύτως,» τον διαβεβαίωσε η Αάνθα. «Εκτός,
ίσως, από κάποια ελάχιστα και µικρά· αλλά αυτά είναι, φυσικά,
αναµενόµενα και αµελητέα.»
«Αν δείτε τον κύριο Χάεβορ, δώστε του τους προσωπικούς µου
χαιρετισµούς, καθώς και τους χαιρετισµούς του Πύργου.»
«Εάν τον δω –πράγµα για το οποίο δεν είµαι καθόλου βέβαιη, κύριε
Μόρβον–, υπόσχοµαι να του διαβιβάσω τους χαιρετισµούς σας.» Και
προς τον Βένγκριλ: «Πού πηγαίνετε;»
«Στο δωµάτιό µου,» αποκρίθηκε εκείνος. «Έλα µαζί µας.»
Άρχισαν, πάλι, να βαδίζουν µέσα στους διαδρόµους του παλατιού,
και η Κυρά του Ωκεανού ρώτησε, ψιθυριστά, το Βασιληά του
Σαραόλν, δίχως οι άλλοι να µπορούν να την ακούσουν: «Τι θέλετε
να κουβεντιάσετε;»
«Για το θέµα της ∆ήνκα,» απάντησε εκείνος, επίσης ψιθυριστά.
Όπως το περίµενα, σκέφτηκε η Αάνθα. Ο Βένγκριλ τής είχε πει ότι
είχε στείλει την Ερία και τον Μπάχτον στον Πύργο του Φτερού,
ώστε να του βρουν µια λύση στο πρόβληµα της αιχµαλωσίας της
Βασίλισσάς του· και τώρα, η Κυρά του Ωκεανού αναρωτιόταν αν οι
παράξενοι µυστικιστές είχαν, όντως, βρει λύση. Μπορούν, άραγε, να
την πάρουν από τα χέρια του Πόνκιµ; Έτσι όπως µου τα έλεγε εκείνος,
θα νόµιζε κανείς ότι κάτι τέτοιο αποκλείεται. Αλλά, βέβαια, είναι
ψεύτης, υποκριτής, και ραδιούργος µεγάλος, πέρα από κάθε
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αµφιβολία… Καλά επέµενα ότι η ∆ήνκα πρέπει να πεθάνει. Στο κάτωκάτω, έτσι όλα µας τα προβλήµατα θα λυθούν, όχι µονάχα ένα!
Έφτασαν στο δωµάτιο του Βασιληά του Σαραόλν, και εκείνος
άνοιξε την πόρτα, αφήνοντάς τους να µπουν πριν από τον ίδιο. Η
Ερία και ο Μπάχτον έπρεπε να παραδεχτούν στον εαυτό τους ότι
αισθάνονταν λιγάκι άσχηµα που ο µονάρχης τους τους άνοιγε την
πόρτα για να περάσουν και όχι το αντίστροφο. Ωστόσο, ο Βένγκριλ
δεν έµοιαζε να έχει κανένα πρόβληµα.
Έκλεισε την ξύλινη θύρα πίσω του και µίλησε: «Λοιπόν; Πείτε
µου.» Η αδηµονία ήταν έκδηλη στη φωνή του.
Η Ερία καθάρισε το λαιµό της, βάζοντας τη δεξιά γροθιά µπροστά
στα χείλη της. «Βασιληά µου,» αποκρίθηκε, «δυστυχώς, οι Σοφοί
του Κύκλου του Φτερού δεν είχαν να σας προσφέρουν κάποια άµεση
λύση στο πρόβληµα της αιχµαλωσίας της Βασίλισσας ∆ήνκα–»
(Η Αάνθα αισθάνθηκε ένα κύµα ανακούφισης να τη λούζει. Ο
Πόνκιµ, εποµένως, δεν είπε ψέµατα, αυτή τη φορά…)
«–Ωστόσο, έστειλαν τον κύριο Μόρβον εδώ, για να µας βοηθήσει
όσο µπορεί στον αγώνα µας εναντίον των Μαγκραθµέλιων και του
Σφετεριστή.»
«Μάλιστα…» είπε ο Βένγκριλ· και η απογοήτευση ήταν φανερή
στα µάτια και στην έκφραση του προσώπου του.
Πόσο ανόητος είναι, µερικές φορές! σκέφτηκε η Αάνθα. Πρέπει να
πάρει, επιτέλους, µια τελειωτική απόφαση µε τη ∆ήνκα. Πρέπει να
µεριµνήσει για το Βασίλειό του, πρώτα. ∆εν είναι συνετό να
διακινδυνεύει τόσα πολλά για µια γυναίκα! Πώς µπορώ να τον κάνω
να δει τα πράγµατα πιο ξεκάθαρα;…
«Θα επιθυµούσατε κάτι από εµένα, Μεγαλειότατε;» ρώτησε ο
Μόρβον, παρατηρώντας τη µελαγχολία στο πρόσωπο του Βένγκριλ
και θέλοντας κάπως να πάρει αυτό το κακό βάρος από την ψυχή του.
«Πείτε µου, κύριε,» ζήτησε ο Βασιληάς: «πιστεύετε ότι υπάρχει
τρόπος να σώσουµε τη Βασίλισσά µου;»
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Ο Μόρβον αναστέναξε. «Θα σας αποκριθώ, µε κάθε ειλικρίνεια,
Μεγαλειότατε, ότι τούτο είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Ήδη επιχείρησα
να εισβάλλω στο παλάτι της Μάρβαθ, µέσω των Πνευµάτων–
∆ηλαδή,» εξήγησε, γιατί ήταν σίγουρος πως ο Βασιληάς δεν τον είχε
καταλάβει απόλυτα, «προσπάθησα να δω πού βρίσκεται η
Βασίλισσά σας µέσα σ’αυτό, χωρίς να πάω εκεί ο ίδιος. Όµως ο
Σφετεριστής µε εµπόδισε· και η άµυνά του ήταν ισχυρή. ∆ε νοµίζω
ότι θα µπορούσα να τον νικήσω, και πολύ φοβάµαι πως, τώρα,
ύστερα από αυτή µου την απόπειρα, πιθανώς να έχει ισχυροποιήσει
ακόµα περισσότερο τα ‘τείχη’ του.»
«Πώς;»
«Βασιληά µου, είναι δύσκολο να σας εξηγήσω. Αφορά αόρατες
δυνάµεις.»
Ο Βένγκριλ κατένευσε, κατανοώντας τον Σοφό. Γνώριζε ότι οι
µάγοι, συνήθως, µπορούσαν να κάνουν πράγµατα που οι κοινοί
θνητοί αδυνατούσαν να καταλάβουν, ακόµα κι όταν εκείνοι τους
µιλούσαν γι’αυτά.
«Τι θα προτείνατε, εποµένως;» ρώτησε τον Μόρβον.
«Να περιµένετε, θα πρότεινα, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε εκείνος.
«Μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγµή, για να δράσετε.»
«Ναι…» είπε ο Βένγκριλ, σκεπτικός. «Επίσης, θα επιθυµούσα να
ζητήσω τη γνώµη σας και για κάτι ακόµα…»
«Παρακαλώ, Μεγαλειότατε.»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν τού µίλησε για τον εµπρησµό της
αποθήκης, καθώς και για την καταστροφή του συνοριακού
φρουρίου. Η Ερία και ο Μπάχτον δεν ήξεραν τίποτα για το δεύτερο
γεγονός, και ανησύχησαν όσο και ο Μόρβον. Ίσως, τελικά, τούτη η
απειλή να ήταν πολύ µεγαλύτερη απ’ό,τι πίστευαν.
«Για την ώρα, το µόνο που θα µπορούσα να προτείνω είναι, πάλι,
να περιµένουµε,» αποκρίθηκε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού.
«Αναµφίβολα, ο κύριος Σόλµορχ και οι υπόλοιποι, όταν
επιστρέψουν, θα έχουν κάποια επιπλέον στοιχεία για µας.»
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Ο Βένγκριλ παρατήρησε πως ο Μόρβον είχε να του προσφέρει από
λίγες λύσεις έως καµία απολύτως. «Σας ευχαριστώ, κύριε,» του είπε,
ευγενικά και χωρίς ίχνος ειρωνείας στη φωνή του· άλλωστε, ήταν
βέβαιος πως εκείνος έκανε ό,τι µπορούσε, και, απλά, δεν υπήρχε
τίποτα να κάνει, τη συγκεκριµένη στιγµή. «Πάντοτε εκτιµώ όση
βοήθεια έχουν να µου προσφέρουν οι Σοφοί του Κύκλου του
Φτερού· και αντιλαµβάνοµαι πως και η δική σας θέση είναι
δύσκολη, καθότι ο Πύργος σας βρίσκεται στα εδάφη του
Σφετεριστή.»
«Αυτό δε σηµαίνει ότι τον αναγνωρίζουµε ως άρχοντά µας,
Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Μόρβον.
Γιατί, ποιον µονάρχη ποτέ αναγνωρίζατε ως άρχοντά σας; σκέφτηκε
ο Βένγκριλ. Οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού πάντα του έδιναν την
εντύπωση ενός αυτοδιοικούµενου κράτους µέσα στο ευρύτερο
κράτος του Σαραόλν.
«Μπορείτε να πηγαίνετε, για να ξεκουραστείτε,» είπε ο Βένγκριλ,
συµπεριλαµβάνοντας και την Ερία και τον Μπάχτον µε το βλέµµα
του. «Αναµφίβολα, το ταξίδι σας θα ήταν κουραστικό. Ελπίζω να
µην κινδυνέψατε, ωστόσο…;»
«Όχι, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε η Ερία. «Ο Μπάχτον και οι
Εκδικητές είχαν κάνει εξαιρετικά καλή δουλειά στη χαρτογράφηση
αυτών των περιοχών και στη σηµείωση των θέσεων των
δαιµονανθρώπων.»
«Χαίροµαι για τούτο,» είπε ο Βένγκριλ. «Τουλάχιστον,
αντισταθµίζει, κάπως, την απώλεια των µαχητών που σκοτώθηκαν.»
«Θα θέλατε κάτι άλλο από εµάς, Μεγαλειότατε;» ρώτησε ο
Μπάχτον.
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Όπως είπα, µπορείτε να
πηγαίνετε. Καλό σας µεσηµέρι· και φροντίστε ο κύριος Μόρβον να
έχει ένα άνετο δωµάτιο και ένα χορταστικό γεύµα.»
«Σας ευχαριστώ, Μεγαλειότατε,» είπε εκείνος, και βγήκε από το
δωµάτιο, µαζί µε την Ερία και τον Μπάχτον.
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*
Η Αάνθα κάθισε, απότοµα, στον σοφά του δωµατίου. «Τι σκοπεύεις
να κάνεις, λοιπόν;» ρώτησε τον Βένγκριλ, ενώ αναρωτιόταν: Πώς
µπορώ να του µιλήσω ανοιχτά για τη ∆ήνκα, χωρίς να τον
προσβάλλω; Αντιλαµβανόταν ότι επρόκειτο για ένα πολύ λεπτό
ζήτηµα και, εποµένως, έπρεπε να βαδίσει και πολύ προσεκτικά.
«Να και µια καλή ερώτηση!» παραδέχτηκε ο Βένγκριλ,
βηµατίζοντας άσκοπα µέσα στο δωµάτιο. «Να και µια καλή
ερώτηση…»
«∆εν έχεις κάποιο σχέδιο;»
«∆εν µπορούµε να επανακτήσουµε το Σαραόλν, όσο ο Πόνκιµ
κρατά τη ∆ήνκα, Αάνθα. Πρέπει, πρώτα, να την ελευθερώσουµε και,
µετά, να επιτεθούµε.» Κούνησε το κεφάλι του. «Να πάρει και να
σηκώσει, πίστευα ότι οι Σοφοί θα µπορούσαν να µου προσφέρουν
κάποια λύση…»
«Και τώρα, που δεν µπορούν;» είπε η Αάνθα, προσπαθώντας να
στρέψει την κουβέντα προς την κατεύθυνση που ήθελε.
«Τώρα… όπως είπε κι ο Μόρβον, θα περιµένω. Πρέπει να
περιµένω.» Στράφηκε, για να την κοιτάξει, παύοντας να βηµατίζει.
«Νοµίζεις ότι έχω κάποια άλλη επιλογή;»
Άσε τη σκύλα να πεθάνει! Μη χαραµίζεις το Βασίλειό σου γι’αυτήν!
Η Αάνθα αισθάνθηκε το σαγόνι της σφιγµένο, και προσπάθησε να
χαλαρώσει. «Αν περιµένεις πολύ, ίσως, στο τέλος, να είναι αργά…»
του είπε. «Ο Πόνκιµ είναι διαβολικός: κι οι δυο το γνωρίζουµε.»
Ο Βένγκριλ ατένισε την Κυρά του Ωκεανού ερευνητικά, ενώ εκείνη
καθόταν στο σοφά, µε τα γυµνά της γόνατα σταυρωµένα το ένα
επάνω στο άλλο, καθώς έβγαιναν από τα σκισίµατα του ελαφρύ,
γαλάζιου φορέµατός της. Ήθελε να δείχνει άνετη, µα δεν ήταν: οι
ώµοι της ήταν σφιγµένοι, το ίδιο και τα δάχτυλά της –ο Βασιληάς
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του Σαραόλν µπορούσε να δει αυτά του δεξιού της χεριού να έχουν
µπηχτεί µέσα στις πτυχές του καλύµµατος του σοφά.
Θέλεις να την αφήσω να πεθάνει, σκέφτηκε· είµαι σίγουρος γι’αυτό,
Αάνθα. Θέλεις να την αφήσω να πεθάνει. Θα το προτιµούσες έτσι…
Και, µα τα Πνεύµατα, φοβάµαι ότι ίσως, τελικά, εκεί να
καταλήξουµε!… Τι θα κάνω, αν δεν µπορώ να την πάρω απ’τα χέρια
του Πόνκιµ; Τι θα κάνω; ∆εν έχω το δικαίωµα να γυρίσω την πλάτη
µου σ’ολάκερο το Βασίλειο για χάρη της. Ο λαός µου θα εξοργιστεί,
και όχι άδικα…
«Αάνθα,» είπε, βαδίζοντας αργά προς το µέρος της, «δεν
αµφισβητώ τη διαβολικότητα του Πόνκιµ, αλλά… Τι προτείνεις;
Ν’αφήσω τη ∆ήνκα να πεθάνει; Γιατί, αν τον φτάσω στα όριά του,
θα πραγµατοποιήσει την απειλή του, νοµίζω…»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού αισθάνθηκε το λαιµό της ξερό και το
σαγόνι της, πάλι, σφιγµένο. Έγλειψε τα χείλη της. «Κάποια στιγµή,
θα πρέπει να ενεργήσεις,» είπε· «θα πρέπει να µεριµνήσεις για το
Βασίλειό σου. Αυτή η στιγµή µπορεί να είναι νωρίτερα ή αργότερα·
µα γιατί να παλεύεις µε κάτι ανέφικτο, αγάπη µου;»
Ο Βένγκριλ µπορούσε ν’ακούσει κάτι σωστό στα λόγια της, όµως
και κάτι λάθος, επίσης. Κάθισε στο σοφά, πλάι της. «∆ηλαδή, µου
προτείνεις να επιτεθώ, τώρα;»
«Αυτή η απόφαση είναι δική σου, όχι δική µου,» είπε η Αάνθα.
«Όµως» –και σήκωσε το δεξί της χέρι από το σοφά, για ν’αγγίξει το
µουσάτο µάγουλό του– «αν αποφασίσεις να επιτεθείς, θα έχεις όση
βοήθεια θέλεις από εµένα. Άλλωστε, ο Ωκεανός και το Σαραόλν
είναι αιώνιοι σύµµαχοι, όπως συµφωνήσαµε.» Φίλησε τα χείλη του,
βιαστικά.
Ο Βένγκριλ τύλιξε τα χέρια του γύρω απ’τη µέση της, φέρνοντάς τη
κοντά του. Αναστέναξε. «Αάνθα, αισθάνοµαι ότι αυτό θα ήταν
λάθος,» είπε, προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή του σταθερή.
«Αισθάνοµαι ότι θα ήταν άδικο.»
Εκείνη ατένισε το πρόσωπό του, αµίλητη.
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Ο Βένγκριλ κατέβασε το πράσινό του βλέµµα. «∆ε µε
καταλαβαίνεις…»
«Αγάπη µου, σε καταλαβαίνω,» είπε η Αάνθα· «αλλά, ορισµένες
φορές, πρέπει να παίρνουµε δύσκολες αποφάσεις. Κι αυτές οι φορές
είναι περισσότερες για εµάς, τους µονάρχες, απ’ό,τι για τους κοινούς
ανθρώπους. Εγώ, προσωπικά, πιστεύω ότι δεν µπορείς να θυσιάσεις
ολόκληρο το Βασίλειο –να το αφήσεις στα χέρια του Πόνκιµ και των
δαιµονανθρώπων– για χάρη της ∆ήνκα. Εξάλλου,» τόνισε, «ίσως
ήδη να είναι νεκρή και ο Σφετεριστής να σε κοροϊδεύει!»
Ο Βένγκριλ ύψωσε, πάλι, το βλέµµα του, για να την κοιτάξει.
Κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δεν το πιστεύω αυτό, Αάνθα. Πρέπει να
είναι ζωντανή…»
«Μπορεί,» αποκρίθηκε εκείνη· «όµως εγώ δεν είµαι και τόσο
βέβαιη για τούτο. Αλλά, όπως κι αν έχει, πότε νοµίζεις ότι θα ήταν η
καταλληλότερη στιγµή για να επιτεθείς στον Πόνκιµ; Τώρα, που έχει
χάσει δύναµη από τον προηγούµενο πόλεµο; Ή αργότερα, που η
δύναµή του θα έχει, πάλι, αυξηθεί;»
«Κι εγώ έχω χάσει δύναµη,» είπε ο Βένγκριλ· «ο λαός µου έχει
υποφέρει.»
«Ναι, αλλά ακόµα βρίσκεται σε πολεµικό κλίµα. Όταν αυτό
περάσει, και όταν ο Πόνκιµ έχει, επίσης, ισχυροποιήσει την άµυνά
του, δε θα µπορείς να κάνεις, πλέον, τίποτα για να τον χτυπήσεις.»
«Περίµενε, Αάνθα· µην είσαι βιαστική. Κατ’αρχήν, θέλω να µάθω
τι συνέβη στο συνοριακό φρούριο–»
«Ποιος πιστεύεις ότι ευθύνεται για την καταστροφή του; Ο Πόνκιµ
δεν ευθύνεται;»
«Όχι απαραίτητα. Ίσως να το έκαναν και δαιµονάνθρωποι που
επιθυµούν να φέρουν τον πόλεµο ανάµεσά µας… ή ακόµα και
άνθρωποι που επιθυµούν το ίδιο –δεν αποκλείεται ο Νοτµέλγκθορ να
έχει δίκιο.»
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«Όµως,» τόνισε η Αάνθα, «ο Πόνκιµ φταίει έµµεσα: εκείνος έφερε
τους Μαγκραθµέλιους εδώ. Αν η Μάρβαθ γινόταν ξανά δική σου, δε
θα υπήρχαν τέτοια προβλήµατα.»
«Με τι κόστος θα γινόταν ξανά δική µου, όµως;» έθεσε το ερώτηµα
ο Βένγκριλ· και απάντησε µόνος του: «Πολύ µεγάλο για να µπορώ
να το αντέξω! Επιπλέον, ίσως καταφέρω να µεγαλώσω λίγο ακόµα
τα σύνορά µας, µέσω της διπλωµατίας. Είδες ότι ο Πόνκιµ επιθυµεί
να ανοίξει εµπορικό δρόµο µέσα από το Νότιο Σαραόλν–»
«Γιατί;» τον διέκοψε η Αάνθα. «Επειδή έχει ανάγκη έναν εµπορικό
δρόµο που οδηγεί στον Ωκεανό. Αλλά, αν τον πολεµήσουµε, µπορώ
πολύ εύκολα να κόψω κάθε εµπορική επαφή µαζί του. ∆ε µου είναι
και τόσο δύσκολο.»
«∆ε συµφέρει, όµως. ∆εν είµαστε ακόµα σε κατάσταση για να
επιτεθούµε.»
«Ο στρατός µου θα σε ενισχύσει· το ξέρεις.»
«Οι Ωκεάνιοι δεν είναι καλοί µαχητές στην ξηρά.»
«Νοµίζω ότι ψάχνεις να βρεις κάποια δικαιολογία για να µην
επιτεθείς. Γιατί; Για τη ∆ήνκα;»
«Όχι,» απάντησε ο Βένγκριλ, ξετυλίγοντας τα χέρια του απ’τη µέση
της, καθώς σηκωνόταν όρθιος. «Για πολλούς λόγους, Αάνθα. Για
πολλούς λόγους! Απλά, δεν είµαι σίγουρος για τίποτα.» Είχε, πάλι,
αρχίσει να βαδίζει άσκοπα µέσα στο δωµάτιο. «∆εν το βλέπεις; Τι
είναι σταθερό; Για τη συµµαχία των Αργκανθικιανών δεν µπορώ να
είµαι βέβαιος, γιατί είναι Αργκανθικιανοί. Ποιος ευθύνεται για τον
εµπρησµό στην αποθήκη και για την καταστροφή του συνοριακού
φρουρίου δεν ξέρω. Αν οι µαχητές µου επαρκούν για να διώξουν τον
Πόνκιµ, δεν είναι σίγουρο. Τη ∆ήνκα δεν µπορώ να βρω κάποιο
σχέδιο για να την πάρω απ’τα χέρια του· κι επιπλέον, όπως είπες,
ίσως να είναι ακόµα και νεκρή, κι ο Σφετεριστής να µε κοροϊδεύει.
Οι δικοί σου Ωκεάνιοι δε γνωρίζουµε πόσο καλά µπορούν να
πολεµήσουν σε Σαραολνιανά εδάφη, και θα ήταν κρίµα να τους
φέρουµε εδώ µόνο και µόνο για να πεθάνουν, και να αποτύχουµε και
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στο σκοπό µας! Τουλάχιστον, ήρθε το µήνυµα του Ζάρβηµ, που
έλεγε ότι οι κατάσκοποί του είναι καθ’οδόν –το µόνο θετικό σηµάδι,
µέχρι στιγµής. Αν και, βέβαια, αυτοί οι κατάσκοποι είναι
Αργκανθικιανοί, αλλά τέλος πάντων…»
«Μου φαίνεται ότι χρειάζεσαι ένα σχέδιο µάχης,» συµπέρανε η
Αάνθα. «∆εν είναι δυνατόν να µην υπάρχει κάποιος τρόπος, για να
τα βάλουµε όλα αυτά σε µία σειρά.»
«Μέχρι στιγµής, έχω βρει τη διπλωµατική οδό πολύ πιο ωφέλιµη
από τον πόλεµο,» της είπε ο Βένγκριλ, συνεχίζοντας να βαδίζει.
«Μην ξεχνάς, όµως, πως τη διπλωµατική οδό επέλεξε και ο
Σφετεριστής…»
«∆εν το ξεχνώ, αλλά µου µοιάζει πως έτσι µπορούµε να
ωφεληθούµε και οι δύο. Για την ώρα, τουλάχιστον, γιατί, µετά, ναι,
είµαι βέβαιος ότι θα οδηγηθούµε σε πόλεµο. Ο λαός µου δε θα δεχτεί
να παραµείνει στο Νότιο Σαραόλν. Ήδη κάποιοι, σαν τον ∆ούκα
Γκόρντλαν, έχουν αρχίσει να διαµαρτύρονται, πολύ έντονα. Τόσο
έντονα, ώστε να µην ξέρω ως πού µπορεί να φτάσουν.»
«Υποπτεύεσαι ανταρσία;»
Ο Βένγκριλ σταµάτησε να βαδίζει, ατενίζοντάς την. «∆ε θα το
απέκλεια, αν και θα κάνω το παν για να το αποφύγω.»
*
Μια δροσερή αύρα ήρθε µαζί µε τη νύχτα, για να διώξει την
αφόρητη ζέστη της ηµέρας και να κάνει τα λάβαρα επάνω στα τείχη
της Όρφαλχ και στο βασιλικό παλάτι να κυµατίσουν περήφανα,
δείχνοντας το σύµβολο του Σαραόλν –το φτερό ανάµεσα σε δύο
ανάστροφα ξίφη– κάτω από τις χλοµές ακτίνες των φεγγαριών.
Η Ερία στεκόταν µπροστά στο παράθυρο του δωµατίου της, στο
στρατώνα, ακουµπώντας τα χέρια της στο περβάζι και
απολαµβάνοντας την αύρα που ερχόταν από τον Ωκεανό,
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χαϊδεύοντας δροσερά το δέρµα της και κάνοντας τα λιτά της µαλλιά
να αναδεύονται.
Από κάτω της µπορούσε να δει τα φώτα της πόλης: λάµπες που
ήταν αναµµένες στους δρόµους, ή µέσα σε πανδοχεία ή σπίτια και
φαίνονταν από τα παράθυρα. Ο περισσότερος κόσµος ήταν
συγκεντρωµένος, ως συνήθως, στην αγορά, η οποία βρισκόταν πάνω
από την πύλη του λιµανιού και δεν έκλεινε νωρίς µ’αυτή τη ζέστη.
Άλλωστε, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που προτιµούσαν να εµπορεύονται
το βράδυ, µόνο και µόνο για ν’αποφεύγουν την ανυπόφορη
θερµότητα της ηµέρας. Ωστόσο, οι νυχτερινές ώρες ήταν «ώρες
ρίσκου» –όπως είχε ακούσει η Ερία τους εµπόρους να λένε–, επειδή
διάφοροι µπαγαπόντηδες τριγύριζαν, προσπαθώντας να κλέψουν τον
κόσµο, είτε βάζοντας το χέρι τους στην τσάντα του είτε συγχύζοντας
το νου του. Βέβαια, όλοι όσοι βρίσκονταν στην αγορά, τα βράδια,
δεν ήταν εκεί για να εµπορευτούν· αρκετοί πήγαιναν, απλά, για να
κάνουν περίπατο, χαζεύοντας τις πραµάτειες των εµπόρων, ή για να
κουβεντιάσουν ή να τα πιουν ή να επιδοθούν στο τζόγο.
Η Ερία είχε διάθεση να κάνει περίπατο και χάζι, απόψε.
Στράφηκε στον Μπάχτον, ο οποίος καθόταν σε ένα ξύλινο σκαµνί
του δωµατίου, καπνίζοντας από µια πίπα και φτιάχνοντας τη χορδή
του τόξου του –την οποία έφτιαχνε συχνά-πυκνά, λες και κάτι
συνεχώς της έλειπε.
«Πάµε στην αγορά;» τον ρώτησε η µελαχρινή πολεµίστρια.
Εκείνος σήκωσε το κεφάλι του, για να την κοιτάξει, καθώς
στεκόταν µπροστά από το παράθυρο, µε τις ακτίνες των φεγγαριών
να λούζουν τα µακριά της µαλλιά και τους γυµνούς της ώµους,
καθώς ήταν ντυµένη µόνο µε ένα στενό στηθόδεσµο και ένα φαρδύ
παντελόνι. Ο Μπάχτον σκέφτηκε πως, αν ήταν ποιητής, ίσως και να
κατάφερνε να γράψει ένα ποίηµα, καθώς ατένιζε τη φιγούρα της να
βρίσκεται εκεί όπου βρισκόταν, σαν φάντασµα ή πνεύµα που έβγαινε
µεσ’απ’τη νύχτα. Αλλά δεν είµαι Πνευµατοχτυπηµένος ποιητής,
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δυστυχώς ή ευτυχώς! Έβγαλε το τσιµπούκι του απ’το στόµα και
φύσηξε καπνό.
«Στην αγορά, ε;» είπε. «Γιατί;»
Η Ερία ανασήκωσε τους φεγγαροφωτισµένους της ώµους. «Για
βόλτα.»
«Βόλτα…» Ο Μπάχτον έβαλε, πάλι, την πίπα του στο στόµα και
ύψωσε το τόξο µπροστά του, δοκιµάζοντας τη χορδή. Καλή είναι,
τώρα, συµπέρανε. «Γιατί όχι;» αποκρίθηκε, και σηκώθηκε όρθιος,
αφήνοντας το τηλέµαχο όπλο του πλάι στο σκαµνί. «Πάµε. Αλλά,
πες µου, πώς σε έπιασε αυτή η όρεξη;»
«Επειδή, επιτέλους, δρόσισε λίγο,» είπε η Ερία, «και δε µπορώ να
µένω κλεισµένη στο στρατώνα.»
Ο Μπάχτον κάθισε στο κρεβάτι και φόρεσε τις µπότες του. «Θες
ν’αγοράσεις τίποτα;»
«Όχι,» αποκρίθηκε η Ερία, ανοίγοντας το µπαούλο της και
παίρνοντας από µέσα µια ελαφριά, λευκή πουκαµίσα, την οποία
έριξε επάνω της και κούµπωσε τα περισσότερα κουµπιά. «Γιατί
ρωτάς;» Έβγαλε τα µακριά, µαύρα της µαλλιά απ’το εσωτερικό του
ενδύµατος.
«Επειδή θες να πας στην αγορά,» εξήγησε ο Μπάχτον, «και όχι
κάπου αλλού.» Έριξε ένα πέτσινο γιλέκο επάνω του και πέρασε µια
ζώνη γύρω απ’τη µέση του, θηκαρώνοντας ένα πλατύ µαχαίρι εκεί.
Η Ερία κοίταξε το εν λόγω όπλο, ανασηκώνοντας το δεξί φρύδι.
«Για κυνήγι, ας πούµε;»
Ο Μπάχτον γέλασε. «Αν αυτή είναι η επιθυµία σου…»
Η Ερία δε µίλησε, βάζοντας τις µπότες της ενώ στεκόταν όρθια·
όµως ένα πλατύ χαµόγελο υπήρχε στο πρόσωπό της.
«Αν, ωστόσο, δεν είναι αυτή η επιθυµία σου,» συνέχισε ο Μπάχτον,
βγάζοντας το τσιµπούκι του από το στόµα και σβήνοντάς το, «θα
µπορούσαµε να πάµε µια βόλτα απ’το λιµάνι, ύστερα από την αγορά,
η οποία θα είναι γεµάτη µε κόσµο.»
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«Σύµφωνοι.» Η Ερία έδεσε τη δική της ζώνη γύρω από τη λεπτή
της µέση και πέρασε στο θηκάρι το ξίφος της. Βάδισε προς την
έξοδο του δωµατίου και άνοιξε την πόρτα.
Ο Μπάχτον άφησε την πίπα του επάνω στο κρεβάτι και την
ακολούθησε. ∆ιέσχισαν το στρατώνα και την αυλή του και βγήκαν
στους δρόµους της Όρφαλχ. Η αγορά δεν ήταν και πολύ µακριά, και
παρατήρησαν πως όσοι συναντούσαν προς εκεί κατευθύνονταν.
Πράγµατι, όλο τον κόσµο έµοιαζε να τον είχε πιάσει µια επιθυµία να
βγει απόψε, λόγω της ανέλπιστης δροσερής αύρας, αναµφίβολα.
Φτάνοντας στην αγορά, το µάτι του Μπάχτον πήρε έναν έµπορο
που πουλούσε βέλη και τόξα για κυνηγούς. «Για έλα απο δώ,» είπε
στην Ερία, πιάνοντάς την απ’το χέρι και παρασέρνοντάς την πίσω
του.
Καλά τόλεγα εγώ ότι θα πάµε για κυνήγι, τελικά… σκέφτηκε εκείνη.
Ο Μπάχτον σταµάτησε µπροστά στη σκηνή του εµπόρου, η οποία
ήταν αρκετά ψηλή και ευρύχωρη, και στο εσωτερικό της φαίνονταν
µπόλικες κούτες και πράγµατα σκεπασµένα µε υφάσµατα. Ο
έµπορος ήταν ένας ψηλόλιγνος, ξερακιανός άντρας, µε µακριά,
ξανθά µαλλιά και λίγα γένια στο σαγόνι· τα µάτια του είχαν ένα
γκριζογάλαζο χρώµα, σαν αυτό του ατσαλιού. Από τη µέση κι επάνω
ήταν γυµνός, εκτός από µερικά πέτσινα περιβραχιόνια και
περικάρπια στα χέρια του. Εµπρός του βρισκόταν ένας ξύλινος
πάγκος, στη δεξιά µεριά του οποίου ήταν ακουµπισµένα µερικά
τόξα, ενώ όλος ο υπόλοιπος ήταν στρωµένος µε βέλη, χωρισµένα σε
κατηγορίες. Στ’αριστερά του έµπορα βρισκόταν ένα εκπαιδευµένο
κυνηγητικό γεράκι, γαντζωµένο επάνω σε ένα ξύλινο Τ.
«Πολύ καλησπέρα σας, κύριε,» χαιρέτησε ο άντρας τον Μπάχτον.
«Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Έχω ό,τι καλύτερο για το κυνήγι. Κι εσείς,
κυρία µου» –τώρα απευθυνόταν στην Ερία–, «τι θα θέλατε;»
«Τίποτα συγκεκριµένο,» αποκρίθηκε εκείνη.
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Ο Μπάχτον πήρε ένα βέλος στα χέρια του και το κοίταξε στο φως
της λάµπας που κρεµόταν από πάνω τους. «Από πού είναι τούτα,
έµπορα;» ρώτησε.
«Απ’το Άργκανθικ, κύριε,» αποκρίθηκε εκείνος. «Όµως µη
βιαστείτε να κρίνετε!» πρόσθεσε, αµέσως, «γιατί δεν είναι από ένα
οποιοδήποτε µέρος του Άργκανθικ: Αυτά τα βέλη είναι απ’το
∆ουκάτο Έβµορ, που φηµίζεται για τους κυνηγούς του.»
«Ναι,» είπε ο Μπάχτον, αφήνοντας το βέλος στη θέση του. Είχε
ξανακούσει και παλιότερα για τους κυνηγούς του Έβµορ, και δεν
τους υποτιµούσε· αναµφίβολα, ήξεραν πολύ καλά τη δουλειά τους.
Σήκωσε ένα άλλο βέλος, από µια στοίβα παραδίπλα. «Είναι όλα σου
τα βέλη απ’το Άργκανθικ;»
«Μάλιστα, κύριε,» απάντησε ο έµπορος. «Όµως έχω διάφορων
ειδών. Να, ας πούµε, αυτό που κρατάτε τώρα δεν είναι τόσο γρήγορο
όσο το προηγούµενο που είδατε, αλλά η αιχµή του είναι πιο δυνατή
και το ατσάλι καλύτερο: είναι καµωµένο για να διαπερνά
αρµατωσιές. Για τι είδους βέλη ψάχνετε, κύριε; Θα σας βοηθήσω.»
«Ψάχνω µήπως έχεις κάτι το ιδιαίτερο,» εξήγησε ο Μπάχτον,
αφήνοντας κάτω κι ετούτο το βέλος. «Κάτι το πιο σπάνιο.»
«Όσον αφορά την ιστορική του αξία; Λυπάµαι, κύριε, αλλά δε
διαθέτω κάτι τέτοιο. Εµπορεύοµαι µόνο όπλα τέλεια σε κατασκευή
και σε χρησιµότητα. Ωστόσο, µπορείτε να ρίξετε µια µατιά απέναντι,
στην πραµάτεια της κυρίας. Είναι φίλη µου, την ξέρω· έχει πολύ
καλά ιστορικά κοµµάτια, και κάποια που θα σας εκπλήξουν,
επίσης!» Ενώ µιλούσε, ο έµπορος έδειχνε µια σκηνή λίγο πιο κάτω,
στην αντικρινή µεριά της αγοράς, η οποία ίσα που φαινόταν µέσα
από τον κόσµο.
«Σ’ευχαριστούµε,» είπε ο Μπάχτον, και εκείνος κι η Ερία
αποµακρύνθηκαν.
«Θα πάµε σ’αυτή την εµπόρισσα;» ρώτησε η δεύτερη.
«Να πάµε;»
«Ξέρω γω; Θέλεις;»
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«Πάµε, αν και δεν έχω πολλά λεφτά µαζί µου.»
Προχώρησαν προς τα κει όπου τους είχε δείξει ο έµπορος, όµως το
ρεύµα του κόσµου τούς οδήγησε σε µια άλλη σκηνή, µερικές
δεκάδες µέτρα παρακάτω. Εδώ παρατήρησαν ότι το µέρος δεν ήταν
τόσο φωτεινό, όσο το κατάστηµα του προηγούµενου εµπόρου.
Μονάχα µερικά κεριά το φώτιζαν, και ο πραµατευτής βρισκόταν στο
βάθος, µε το πρόσωπό του καλυµµένο στις σκιές. Γύρω από την
ξύλινη πολυθρόνα όπου καθόταν, καπνίζοντας, ήταν µπόλικα
µπαούλα, κλειστά και ανοιχτά, καθώς και ένα κοντό τραπεζάκι,
επάνω στο οποίο υπήρχαν κάτι πράγµατα που γυάλιζαν, µα η Ερία
και ο Μπάχτον δε µπορούσαν να διακρίνουν τι ακριβώς ήταν.
Τι γίνεται, εδώ πέρα; αναρωτήθηκε η µελαχρινή πολεµίστρια.
Πουλάει τίποτα ύποπτο αυτός ο τύπος; Μπήκε στη σκηνή πρώτη, ενώ
το βλέµµα του άγνωστου άντρα είχε καρφωθεί επάνω της. Τα µάτια
του πρέπει να ήταν µαύρα, µα δε µπορούσε νάναι σίγουρη, µέσα στο
µισοσκόταδο. Μονάχα το τσιµπούκι του φώτιζε το πρόσωπό του.
«Καλησπέρα, κυρία,» τη χαιρέτησε. «Πείτε µου. Τι θα θέλατε;»
«Εξαρτάται από το τι πουλάς εδώ…» αποκρίθηκε η Ερία, ρίχνοντας
µια µατιά στο τραπεζάκι, για να εντοπίσει, ανάµεσα στα άλλα
αντικείµενα εκεί, ένα δίσκο τηλεµεταφοράς (!), ο οποίος έµοιαζε
καµένος.
Ο Μπάχτον ακολούθησε τη φίλη του στο εσωτερικό της σκηνής,
καθώς ο έµπορος έλεγε: «∆ιάφορα ‘παράξενα’ πράγµατα, κυρία.
Ρίξετε µια µατιά, εάν θέλετε.»
Η Ερία γονάτισε, στο ένα πόδι, πλάι σε ένα ανοιχτό µπαούλο, για
να κοιτάξει τα περιεχόµενα, που φωτίζονταν από το ασθενές φως
των κεριών. Τα µάτια της έπεσαν επάνω σε δύο κρυστάλλους που
γυάλιζαν ποικιλόχρωµα· σε µια βόµβα αγκαθιών των
Μαγκραθµέλιων· σε κάτι µακριά, µεταλλικά κοµµάτια, που έµοιαζαν
να προέρχονται από κάποιον φτερωτό διάβολο· σε µια µάσκα ζάλης,
που δε φαινόταν κατεστραµµένη–
486

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η Ερία σηκώθηκε όρθια, απότοµα. «Πουλάς µηχανές των
δαιµονανθρώπων!»
«Ναι, ανάµεσα σε άλλα πράγµατα,» παραδέχτηκε ο έµπορος. «∆εν
πουλάω µόνο τέτοιες, κυρία…»
∆εν απαγορευόταν· πουθενά δεν έγραφε κανένας νόµος του
Βασιλείου ότι απαγορεύεται η πώληση δαιµονικών µηχανών µέσα
στο Σαραόλν. Μάλιστα, η Ερία είχε ακούσει και παλιότερα ότι
κάποιοι άνθρωποι ασχολούνταν µε αυτού του είδους τις συσκευές,
προσπαθώντας µάταια να τις κατανοήσουν, και πολλοί είχαν κακό
τέλος· ωστόσο, η ίδια ποτέ δεν είχε δει µε τα µάτια της έναν έµπορο
να πουλά τέτοια µαραφέτια.
«Θα αγοράσετε κάτι;» ρώτησε ο µυστηριώδης άντρας.
«Πού τα βρήκες όλα αυτά;» απαίτησε η Ερία.
Ο έµπορος συνοφρυώθηκε, βγάζοντας την πίπα του από το στόµα.
«Πρέπει ν’απαντήσω σ’ετούτη την ερώτηση;» είπε, ατενίζοντάς τη
καχύποπτα. «Ποια είστε;»
«Ονοµάζοµαι Ερία,» δήλωσε εκείνη, «και είµαι ανώτερη διοικήτρια
του στρατού.»
Ο άντρας, προφανώς, δεν ήθελε να µπλέξει µε το στρατό, γιατί
είπε: «Τα περισσότερα τα βρήκα στα πεδία των µαχών, πεταµένα.
Απαγορεύεται;»
«Όχι,» έπρεπε να παραδεχτεί η Ερία. «∆εν απαγορεύεται. Υποθέτω
ότι πλήρωσες φόρο που τα έφερες εδώ, έτσι;…»
«Ασφαλώς, καλή µου κύρια,» είπε ο έµπορος.
Η Ερία τού έριξε ένα τελευταίο βλέµµα και βγήκε από τη σκηνή,
µαζί µε τον Μπάχτον.
«Κανονικά δε θα έπρεπε να συµβαίνει αυτό,» είπε η πολεµίστρια,
καθώς άρχισαν να βαδίζουν.
«Ποιο; Να πουλάνε µηχανές των δαιµόνων;»
«Ναι. Αυτά τα πράγµατα είναι επικίνδυνα. Ίσως να την αγοράσει
κάποιος τρελός, και δεν ξέρω κι εγώ τι µπορεί να κάνει!…»
487

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

«Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται τις µηχανές της
Μάγκραθµελ,» είπε ο Μπάχτον· «δεν ασχολούνται µαζί τους.
Υπάρχει λόγος που αυτός ο τύπος δεν έβγαλε την πραµάτεια του
µπροστά σ’όλο τον κόσµο, παρά την έκρυψε µέσα στη σκηνή του.
Είναι για τους λίγους.»
«Και πάλι,» επέµεινε η Ερία, «δε µ’αρέσει.»
«∆ε µπορώ να σου ρίξω άδικο. Όταν είχαµε συναντήσει τη
Χόλκραδ τη µάγισσα, εγώ, ο κύριος Σόλµορχ, και ο αρχηγός της
φρουράς της έπαυλής του, Μάνκιν, εκείνη είχε προειδοποιήσει τον
δεύτερο να µην παίζει µε τους δίσκους τηλεµεταφοράς, επειδή δε
µπορεί να τους κατανοήσει ο ανθρώπινος νους και παράξενα
πράγµατα ίσως να συµβούν.»
«Μοιάζει να ξέρει πολλά αυτή η Χόλκραδ,» σχολίασε η Ερία·
«θέλω, κάποτε, να τη γνωρίσω.»
«Όταν επιστρέψει από το Άργκανθικ, µαζί µε τον Άρχοντα Ζάρβηµ,
κατά πάσα πιθανότητα, θα τη δεις.»
«Για να πω την αλήθεια, έχω την περιέργεια να µάθω πώς είναι η
µάνα του Σφε–»
«Σσς!» της έκανε ο Μπάχτον, βάζοντας ένα δάχτυλο µπροστά στα
χείλη του. «Είναι µυστικό, θυµάσαι;»
Εκείνη κατένευσε. «Καλά, εντάξει, µην ανησυχείς,» είπε. «∆ε
νοµίζω ότι κάποιος µας παρακολουθεί.»
Η Ερία γνώριζε τη µισή αλήθεια: ότι η Χόλκραδ ήταν µητέρα του
Πόνκιµ· αλλά δεν ήξερε ότι ο Βένγκριλ ήταν πατέρας του. Ο
Μπάχτον και ορισµένοι από αυτούς που το ήξεραν –και είχαν
ορκιστεί να το κρατήσουν κρυφό– είχαν αποφασίσει να µην της τα
πουν όλα. Και, συγκεκριµένα, ούτε τούτο δε θα της έλεγαν, αν δεν
τους είχε ξεφύγει σε µια κουβέντα και η Ερία δεν είχε κάνει, πολύ
µετά, κάποιες ερωτήσεις σχετικά µε το θέµα. Ήταν από εκείνα τα
πράγµατα που όσο λιγότεροι τα γνωρίζουν τόσο το καλύτερο.
Ο Μπάχτον δεν πίστευε πως η πολεµίστρια που βάδιζε δίπλα του θα
αποκάλυπτε τίποτα, αν της το έλεγαν· δεν ήταν µαρτυριάρα· όµως
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προτιµότερο είναι να φυλάγεται κανείς, γιατί, αν ο λαός του
Σαραόλν το µάθαινε τούτο, θα είχαν όλοι κακά ξεµπερδέµατα.
«Τι σκέφτεσαι;» τον ρώτησε η Ερία, παρατηρώντας την έκφρασή
του. «Μην ανησυχείς· δε θα βγω να το φωνάξω στο δρόµο! Αν και
είναι παράξενο, έτσι; Λες η Χόλκραδ να µην είναι µε το µέρος µας,
τελικά;»
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον, κουνώντας το κεφάλι. «Αυτό ούτε
που µου περνά απ’το µυαλό. Έχει πολλές φορές διακινδυνέψει για να
µας βοηθήσει. Μην ξεχνάς τι έγινε στη Μάρβαθ, στην Αίθουσα του
Φτερού, όπου χάθηκε ο Φάλµαριν, προκειµένου να σκοτώσει τον
αρχαίο δαίµονα Μπα’αρ-κάτι.»
Η Ερία κατένευσε. «Ναι, έτσι πρέπει νάναι…»
Πρόλαβε δεν πρόλαβε να τελειώσει την πρότασή της και είδε φωτιά
και καπνό από µια µεριά της αγοράς, ενώ το πλήθος είχε αρχίσει,
ξαφνικά, να ουρλιάζει και να τρέχει.
«Τι διάολο συµβαίνει;» µούγκρισε ο Μπάχτον, σπρώχνοντας έναν
άντρα που έπεσε επάνω του.
Όχι κι άλλος εµπρησµός…! συλλογίστηκε η Ερία. Όχι κι άλλος
εµπρησµός! Όµως δεν µπορούσε νάναι τίποτ’άλλο από εµπρησµός,
αφού έβλεπε φωτιές ν’ανάβουν επάνω στις σκηνές των εµπόρων.
«Πάµε!» είπε στο φίλο της. «Γρήγορα, Μπάχτον –πάµε!» Έτρεξε
προς τα εκεί όπου έβλεπε τις περισσότερες φλόγες, σπρώχνοντας τον
κόσµο, για να τον αποµακρύνει από εµπρός της, ενώ περνούσε
ευέλικτα
ανάµεσα
από
άλλους.
«Μην
κάνετε
σαν
Πνευµατοχτυπηµένοι, να σας πάρει ο διάολος!» φώναξε. «Φέρτε
νερό! ΦΕΡΤΕ ΝΕΡΟ!»
Ο Μπάχτον την ακολούθησε, προσπαθώντας να διασχίσει το
πλήθος, που έµοιαζε µε ποταµό ο οποίος κινείτο και προς τις δυο
κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Απορούσε πώς κατάφερνε η Ερία να
περνά τόσο εύκολα ανάµεσά τους. Καταραµένες πόλεις! µούγκρισε
εντός του ο Μπάχτον. Όλοι πάνε και µαζεύονται σ’ένα τρισκατάρατο
σηµείο, και γίνεται της τρελής!
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«Αανγκχ!…» γρύλισε, καθώς αισθάνθηκε κάτι να τον χτυπά στα
πόδια. Σκόνταψε επάνω σ’ένα ξύλο που προεξείχε από µια σκεπαστή
άµαξα και σωριάστηκε στο πλακόστρωτο, χάνοντας την Ερία απ’τα
µάτια του.
Να τους πάρουν τα Πνεύµατα! σκέφτηκε, βλέποντας τον κόσµο να
µη σταµατά καθόλου, για να τον αφήσει να σηκωθεί. Άµα µείνω εδώ,
θα µε ποδοπατήσουν… Ο Μπάχτον κύλησε κάτω απ’την άµαξα, για
να προστατευτεί από τα πόδια που έτρεχαν µανιασµένα… σαν αγέλη
ταύρων!
*
Η Ερία βρέθηκε µπροστά στη φλεγόµενη σκηνή, από την οποία είχε
ήδη αποµακρυνθεί ο κόσµος και κανείς δεν ήταν εδώ, εκτός απ’τις
φλόγες και το µουγκρητό τους. –Ή, µάλλον, όχι! Κάποιος στεκόταν
στα δεξιά της σκηνής, µισοκρυµµένος απ’τον καπνό. Φορούσε κάπα
και κουκούλα, και έµοιαζε να χαράζει κάτι στον τοίχο.
Η Ερία ξεσπάθωσε, ζυγώνοντάς τον. «Ε, εσύ! Τι κάνεις εκεί;»
Ο άγνωστος στράφηκε, αιφνιδιασµένος. Προφανώς, δεν περίµενε
κάποιος να πλησιάσει από τώρα. Το πρόσωπό του ήταν σκιασµένο
από την κουκούλα του, αλλά µέσα η Σαραολνιανή πολεµίστρια
νόµιζε ότι µπορούσε να δει δυο µάτια να γυαλίζουν –δυο µάτια που
ίσως να ανήκαν σε Μαγκραθµέλιο! Στο δεξί του χέρι βρισκόταν ένα
µακρύ, µεταλλικό µπαστούνι, από την άνω άκρη του οποίου
ξεπρόβαλλε µια αιχµηρή λεπίδα. Στον τοίχο ήταν λαξεµένο ένα
σχήµα που έµοιαζε µε µάτι. Χαράζει το Μάτι του Σφετεριστή!
«Πέτα το όπλο σου, δαιµονάνθρωπε!» φώναξε η Ερία, δείχνοντάς
τον µε το σπαθί της.
Ο Μαγκραθµέλιος, απλά, κράτησε το µεταλλικό του µπαστούνι µε
τα δύο χέρια, και µια λεπίδα πετάχτηκε κι από το άλλο του άκρο.
Τώρα, τα δαιµονικά του µάτια είχαν καρφωθεί επάνω της.
«Πέτα το!» επανέλαβε η Ερία.
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«Γιατί δεν έρχεσαι να το πάρεις, ανθρώπινη γυναίκα;» αποκρίθηκε
εκείνος, µε φωνή που έµοιαζε µε βορινό ψυχρό άνεµο, και την
πάγωσε ως το κόκαλο, παρότι ήταν ιδρωµένη απ’την κορυφή µέχρι
τις µπότες, απ’την υπερένταση και τη ζέστη.
Η Ερία πλησίασε, έχοντας το ξίφος της σε αµυντική θέση. ∆εν
πρέπει να τον σκοτώσω· ίσως να πάρουµε σηµαντικές πληροφορίες
απ’αυτόν.
Ο Μαγκραθµέλιος τής χίµησε, στριφογυρνώντας το µακρύ του
όπλο µε τρόπο που τη ζάλιζε. Εκείνη ύψωσε το ξίφος της και
χτύπησε το µπαστούνι στη µέση, µε σκοπό να το σπάσει. Το λεπίδι
της συνάντησε το µέταλλο µε µια δυνατή κλαγγή, αλλά το δεύτερο
ούτε που φάνηκε να χαράζεται.
Ένα αναπάντεχο και παράξενο κλικ! ακούστηκε, και η Ερία
ανακάλυψε πως δε µπορούσε να τραβήξει πίσω το όπλο της. Το
µειδίαµα του δαιµονανθρώπου φανέρωσε τα κοφτερά του δόντια,
ενώ το γόνατό του πετάχτηκε πάνω, πετυχαίνοντάς τη στην κοιλιά
και κάνοντάς τη να τιναχτεί προς τα πίσω, διπλωµένη.
Το σπαθί της έπεσε στο πλακόστρωτο, σαν τώρα ν’αποφάσισε να
ξεκολλήσει απ’το µεταλλικό µπαστούνι! Ο Μαγκραθµέλιος την
κλότσησε κατακέφαλα, σωριάζοντάς την κάµποση απόσταση απ’το
όπλο της. Η Ερία τον είδε να πατά κάποιο κουµπί επάνω στο ραβδί
του, κάνοντας ένα στεφάνι από λεπίδες να πεταχτεί από τη µια του
άκρη, γύρω από την κεντρική λεπίδα.
Καταράστηκε τον εαυτό της που δεν είχε πάρει µαζί της κανένα
ξιφίδιο, καθώς αντίκριζε τον δαιµονάνθρωπο να έρχεται καταπάνω
της, ανεµίζοντας το µεταλλικό του µπαστούνι, µε προφανή σκοπό να
το κατεβάσει επάνω της.
Η Ερία κύλησε στο πλάι, όσο πιο γρήγορα µπορούσε, και οι λεπίδες
έγδαραν το πλακόστρωτο. Από τι ήταν φτιαγµένο αυτό το πράγµα;
Έµοιαζε πολύ ανθεκτικό.
Η αδέξια τούµπα της την έφερε πιο κοντά στο σπαθί της. Το
άρπαξε από κάτω και το σήκωσε, καθώς το αλλόκοτο όπλο του
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εχθρού της ερχόταν, γι’ακόµα µια φορά, καταπάνω της. Η µεγάλη
της λάµα µπλέχτηκε µέσα στις µικρές δικές του, σταµατώντας το. Η
Ερία κλότσησε τον δαιµονάνθρωπο στο δεξί γόνατο, σχεδόν µόλις
ακούστηκε, πάλι, εκείνο το καταραµένο κλικ! Ο Μαγκραθµέλιος
παραπάτησε, αλλά το σπαθί της είχε ήδη κολλήσει επάνω στο
µπαστούνι του, και εκείνος το πήρε µαζί του, καθώς αποµακρυνόταν,
µε αποτέλεσµα το ξίφος να πεταχτεί στον αέρα, µακριά από την
πολεµίστρια.
Την ίδια στιγµή, η Ερία άκουσε βήµατα από µπότες να έρχονται,
τρέχοντας. Με την άκρη του µατιού της, είδε πέντε Σαραολνιανούς
στρατιώτες να ζυγώνουν, µε τα σπαθιά τους γυµνολέπιδα.
Ο δαιµονάνθρωπος τούς είχε δει, επίσης, και έτρεξε κι εκείνος, για
να φύγει. Η κάπα του ανέµιζε, καθώς περνούσε µέσα απ’τους
καπνούς της καιγόµενης σκηνής, κουτσαίνοντας από τη δεξιά µεριά,
όπου τον είχε κλοτσήσει η Ερία.
Ένας στρατιώτης την πλησίασε, δίνοντάς της το χέρι του, για να
σηκωθεί. «∆ιοικήτρια Ερία, είστε καλά;»
«Ναι, αλλά ο δαιµονάνθρωπος ξεφεύγει! –Πιάστε τον! Πιάστε
τον!» Έδειξε προς τη µεριά όπου είχε τρέξει ο Μαγκραθµέλιος, και
οι πολεµιστές, αµέσως, τον ακολούθησαν µέσα στον καπνό, και
χάθηκαν απ’τα µάτια της.
«Ερία!» άκουσε, καθώς σηκωνόταν όρθια, νιώθοντας ακόµα τα
σωθικά της άνω-κάτω από τη γονατιά του αντιπάλου της.
Στράφηκε, για να δει τον Μπάχτον. «Πού στη Μάγκραθµελ
ήσουν;» του φώναξε.
«Μπλέχτηκα
µες
στον
κόσµο,»
αποκρίθηκε
εκείνος,
λαχανιασµένος. «Παραλίγο να µε ποδοπατήσουν. Τι έγινε εδώ;»
«Ήταν ένας Μαγκραθµέλιος, ο οποίος επίσης λίγο έλειψε να µε
ποδοπατήσει. Πολύ καλός µε το όπλο του…» Ξεφύσησε.
«Και πού πήγε; Πού είναι, τώρα;»
«Έφυγε, απο κεί.» Έδειξε. «Οι στρατιώτες τον κυνηγάνε. Ελπίζω
να τον βρουν. Μπάχτον, είχε χαράξει ένα µάτι εκεί, πίσω απ’τον
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καπνό. Το Μάτι του Σφετεριστή, πρέπει να ήταν, αλλά δεν το είχε
ολοκληρώσει ακόµα.»
Ο Μπάχτον συνοφρυώθηκε. «Και τι σηµαίνει αυτό;»
Η Ερία πήρε µια βαθιά ανάσα. «Πραγµατικά, δεν ξέρω. Αλλά
πρέπει να σβήσουµε όλες τούτες τις φωτιές, τώρα.» Έριξε µια µατιά
στις σκηνές της αγοράς που καίγονταν. Το µέρος είχε, ξαφνικά,
ερηµωθεί, καθώς ο κόσµος είχε φύγει, όσο πιο γρήγορα µπορούσε.
Αλλά, επί του παρόντος, κάποιοι φαίνονταν να έρχονται από το
βάθος του δρόµου. Και, ευτυχώς, δεν ήταν δαιµονάνθρωποι, παρά
άνθρωποι µε κουβάδες γεµάτους νερό, στρατιώτες και πολίτες µαζί.

Κεφάλαιο Εικοστό-Ένατο
Ο σύγχρονος πολιτισµός του Άρµπεναρκ είναι χτισµένος επάνω στα
ερείπια άλλων, αρχαιότερων πολιτισµών. Τα περισσότερα από αυτά τα
ερείπια είναι απλές κολόνες, τείχη, ή υπόγειες σήραγγες· όµως τούτο δεν
ισχύει για όλα, γιατί ο χρόνος έχει και απόκρυφες παρενέργειες, µε τις
οποίες ο πολύς κόσµος –συµπεριλαµβανοµένου εµού– δικαίως δεν
ασχολείται. Αναφέροµαι, ασφαλώς, στα διάφορα στοιχειωµένα µέρη που
µπορεί να απαντήσει κανείς στα ταξίδια του. Εκεί τα Πνεύµατα βγάζουν
αλυχτήµατα και ουρλιαχτά που παγώνουν το αίµα του ταξιδιώτη, ενώ
αέρινες µορφές παρουσιάζονται, πελώριες, µε µεγάλα φτερά και ρύγχη
που ρουφάνε το αίµα από άνθρωπο και δαιµονάνθρωπο εξίσου. Πώς
γλίτωσα από δύο! τέτοια ανείπωτα µέρη θα είναι, πραγµατικά, δύσκολο
να σας εξιστορήσω…
—από τις ∆ιηγήσεις του Ζινβάρ του Ταξιδευτή

Π

ώς είναι δυνατόν να µπαίνουν και να βγαίνουν έτσι εύκολα
στην Όρφαλχ;» γρύλισε ο Βένγκριλ, στεκόµενος µπροστά
από το βάθρο του Θρόνου του Σαραόλν, ενώ στη βασιλική
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αίθουσα βρίσκονταν τα περισσότερα σηµαίνοντα πρόσωπα της
καινούργιας πρωτεύουσας. Κανένας δεν καθόταν στις καρέκλες του
ξύλινου τραπεζιού· όλοι τους βρίσκονταν σε κατάσταση
υπερέντασης και πανικού.
«Πιθανώς να χρησιµοποιούν εσωδιαστασιακές θύρες, Βασιληά
µου,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ, ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών.
«∆ε βρέθηκε κανένας δίσκος τηλεµεταφοράς εκεί κοντά, όµως,»
είπε η Ερία.
«Εποµένως, κάπως αλλιώς µπαίνουν στην πόλη,» συµπέρανε ο
Βένγκριλ. «Ούτε και την προηγούµενη φορά είχαν βρεθεί δίσκοι
τηλεµεταφοράς, σωστά;»
Η Ερία κατένευσε. «Μάλιστα, Βασιληά µου.»
«Τι υποπτεύεσαι;»
«Προφανώς, γνωρίζουν για κάποια είσοδο που εµείς αγνοούµε.»
«Μεγαλειότατε,» παρενέβη η Αρχόντισσα Τουάθα, «θα ήθελα να
σας υπενθυµίσω το άνοιγµα στα υπόγεια, το οποίο κλείσαµε
πρόσφατα, γιατί οδηγούσε σε ένα παράξενο µέρος που πολλοί
πίστευαν ότι ήταν στοιχειωµένο.»
«Και αυτό το άνοιγµα είχε δηµιουργηθεί την περίοδο που η
Στρατάρχισσα Νερενία είχε την πόλη υπό την κατοχή της…» είπε ο
Βένγκριλ. «Άρα, οι δαιµονάνθρωποι ίσως να είχαν κάνει, από τότε,
κάποιο σχέδιο–»
«Με συγχωρείς που σε διακόπτω, αδελφέ,» είπε ο Σάλβινρ, «µα
αυτό είναι µάλλον απίθανο. Μην ξεχνάς ότι το άνοιγµα έγινε από
τους απεσταλµένους του ξαδέλφου µας, ∆ούκα Άλβαρ, προκειµένου
να πάρουν τη Βόνα από τα µπουντρούµια της Όρφαλχ.»
«Τι απέγιναν, τελικά, εκείνοι οι απεσταλµένοι;» ρώτησε ο
Βένγκριλ. «Πιάστηκαν από τη Στρατάρχισσα Νερενία, δεν
πιάστηκαν;»
«Ναι,» ένευσε ο Σάλβινρ, «όµως, µετά, αφέθηκαν ελεύθεροι, όταν
ο Σφετεριστής αποφάσισε να µας παραχωρήσει την πόλη και τα
παράλια του Σαραόλν. Επρόκειτο για δύο τυχοδιώχτες, που είχαν
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δουλέψει και για µένα, παλιότερα· τα ονόµατά τους είναι Άνεµος και
Νύχτα, και δεν τους έχω ξαναδεί έκτοτε.»
«Μάλιστα…» είπε ο Βένγκριλ. «Ωστόσο, δε θα µπορούσαν να
έχουν κάνει κάτι οι δαιµονάνθρωποι εκεί κάτω; Το έχουµε ελέγξει
αυτό το πέρασµα, τελευταία; Είναι, όντως, κλειστό;»
«Θα στείλω ανθρώπους να πάνε να κοιτάξουν, Βασιληά µου,»
δήλωσε η Αρχόντισσα Τουάθα.
Ο Βένγκριλ έγνεψε καταφατικά, και εκείνη αποµακρύνθηκε,
πλησιάζοντας µερικούς στρατιώτες στην άκρη της αίθουσας.
«Όλα τούτα είναι ανούσια!» φώναξε ο Άρχων Γκόρντλαν. «Τώρα,
έχουµε τις αποδείξεις που θέλαµε. Η ∆ιοικήτρια Ερία είδε ότι ήταν
δαιµονάνθρωπος ο οποίος έκανε τις καταστροφές και ο οποίος
χάραζε το Μάτι του Σφετεριστή. Τι περιµένουµε, πάλι, λοιπόν; Να
γίνουν χειρότερα στην πόλη; Ήρθε η ώρα για πόλεµο! Ο
Σφετεριστής πρέπει να εκθρονιστεί!»
«Σταθείτε, ∆ούκα µου,» παρενέβη ο Νοτµέλγκθορ. «Οι δαίµονες
που προκάλεσαν τούτες τις καταστροφές, προφανώς, δε βρίσκονταν
υπό τις διαταγές του Εκλεκτού!»
«Ναι, ε!» µούγκρισε ο Γκόρντλαν. «Και γιατί χάραζαν το Μάτι
στον τοίχο;»
«Φρονώ πως το έχουµε ξανακουβεντιάσει αυτό το ζήτηµα,» είπε ο
Νοτµέλγκθορ, «αλλά µπορούµε να το κουβεντιάσουµε και πάλι, αν
θέλετε. Αυτοί οι δαίµονες –που, τώρα, ξέρουµε ότι είναι όντως
δαίµονες– επιθυµούν να προκαλέσουν πόλεµο–»
«Φυσικά κι επιθυµούν να προκαλέσουν πόλεµο!» τον διέκοψε ο
Γκόρντλαν. «Και όχι µόνο αυτό, µα επιθυµούν να µας κάνουν όσο το
δυνατόν πιο ανίσχυρους ενάντια στους στρατούς του Σφετεριστή. Κι
εσύ, δαιµονάνθρωπε, είσαι µαζί τους!» Έδειξε τον Νοτµέλγκθορ µε
το δεξί του χέρι, λες και η χειρονοµία τούτη και µόνο µπορούσε να
ενοχοποιήσει τον πρέσβη.
«Κάνετε µεγάλο λάθος, ∆ούκα µου,» αποκρίθηκε εκείνος. «Ο
Εκλεκτός επιθυµεί εµπόριο µε το Νότιο Σαραόλν, όχι πόλεµο!»
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«Ψεύδεσαι!» τον κατηγόρησε ο Γκόρντλαν. «Τα έχετε όλα
σχεδιάσει από την αρχή. Είναι πασιφανές!» Έριξε µια µατιά γύρω
του, στους παρευρισκόµενους στην αίθουσα. «∆εν το βλέπετε όλοι
σας; Έχετε τυφλωθεί; ∆ε βλέπετε το σχέδιο του Σφετεριστή; Πόσες
φορές, δηλαδή, πρέπει να καταφέρει να µας τσακίσει µε τις δόλιες
ενέργειές του; Ήδη το έχει πετύχει µία φορά, φέρνοντας τους
Μαγκραθµέλιους στο Σαραόλν, κάτω από τη µύτη µας!»
«Γκόρντλαν, σε παρακαλώ,» είπε ο Βένγκριλ, «ηρέµησε.»
«Βασιληά µου, απαιτώ να κρεµαστεί αυτός ο δαιµονάνθρωπος!» Ο
∆ούκας έδειξε, πάλι, τον Νοτµέλγκθορ.
Η όψη του Βένγκριλ σκοτείνιασε. «Γκόρντλαν, το ξέρεις ότι τούτο
δε θα συµβεί, αφού δεν υπάρχει καµία απόδειξη για την ανάµιξη του
Νοτµέλγκθορ.»
«Απόδειξη; Απόδειξη, Βασιληά µου; Είναι δαιµονάνθρωπος!»
«Είναι πρέσβης!» διόρθωσε ο Βένγκριλ, «ο οποίος δεν ήρθε µε
εχθρικές διαθέσεις, προφανώς: αλλιώς, δε θα ήταν πρέσβης.»
«Είναι κόλπο!» διαµαρτυρήθηκε ο Γκόρντλαν. «Κόλπο του
Σφετεριστή. Θα µας έχει εδώ, να περιµένουµε σαν ηλίθιοι, µέχρι να
καεί όλη η Όρφαλχ!»
«Αυτό είναι παράλογο, Γκόρντλαν,» είπε ο Σάλβινρ. «Σε
παρακαλώ, ηρέµησε, για να σκεφτούµε λογικά. Ο Βασιληάς έχει
δίκιο: δεν µπορούµε να καταδικάσουµε τον κύριο Νοτµέλγκθορ, έτσι
απλά. Εκείνο που πρέπει να κάνουµε είναι να βρούµε από πού
έρχονται οι δαιµονάνθρωποι και να τους στήσουµε ενέδρα, ώστε να
τους πιάσουµε την επόµενη φορά που θα επιχειρήσουν παρόµοια
ενέργεια.»
«Και µόλις αποκάλυψες το σχέδιό σου σε έναν απ’αυτούς!»
γρύλισε ο Γκόρντλαν, καρφώνοντας τον πρέσβη µε το βλέµµα του.
«Εξακολουθείτε να πιστεύετε, ∆ούκα µου, ότι εγώ έχω σχέση µε
τους δαίµονες που εναντιώνονται στον Εκλεκτό;»
«Θέλει κι ερώτηµα, δαιµονάνθρωπε; Όσο για το αν, όντως,
εναντιώνονται στον ‘Εκλεκτό’, αυτό–»
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«Τέρµα τούτη η κουβέντα!» παρενέβη ο Βένγκριλ. «Γκόρντλαν, δε
θα ανεχθώ να επαναληφθούν τα ίδια πράγµατα που έχουν
επαναληφθεί ξανά και ξανά! ∆εν γνωρίζουµε ακόµα αν οι
Μαγκραθµέλιοι στάλθηκαν από το Σφετεριστή, όµως θα
προσπαθήσουµε να το µάθουµε. Έχεις πρόβληµα µ’αυτό τον τρόπο
δράσης;»
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Γκόρντλαν, ατενίζοντας τον Βασιληά του
Σαραόλν µε ένα ψυχρό, γαλανό βλέµµα. «Γιατί δε σκοπεύω ν’αφήσω
τους Σαραολνιανούς να καταπατηθούν από τους δαιµονανθρώπους,
ό,τι κι αν γίνει. Η αργοπορία είναι εκείνο που θέλει ο εχθρός µας –
και δε θα του το προσφέρω.» Στράφηκε απ’την άλλη και, βαδίζοντας
ανάµεσα από τον συγκεντρωµένο κόσµο, βγήκε απ’την αίθουσα του
θρόνου, την ώρα που δύο στρατιώτες έµπαιναν και ζύγωναν την
Αρχόντισσά Τουάθα.
«∆ούκισσά µου,» είπε ο ένας. «Το πέρασµα στα υπόγεια είναι
κλειστό, όπως και πριν.»
«Οπότε, δεν µπαίνουν απο κεί…» κατέληξε ο Φερχ, στενεύοντας τα
µάτια του, σκεπτικός.
«Ίσως, όµως, να µπαίνουν από κάποιο άλλο σηµείο,» υπέθεσε η
Τουάθα. «Απ’ό,τι ξέρουµε, υπάρχει ολόκληρο σύµπλεγµα σπηλαίων
κάτω από την πόλη: κάτι σαν αρχαίο ερείπιο, σωστά;»
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Φερχ. «Αλλά πώς να έχουν µάθει οι
δαιµονάνθρωποι γι’αυτό;»
«Οι τυχοδιώχτες του ∆ούκα Άλβαρ από πού είχαν µπει;» ρώτησε η
Τουάθα.
«Από µια σήραγγα, αρκετές δεκάδες χιλιόµετρα δυτικά της
Όρφαλχ, κοντά στην πόλη που ονοµάζεται Μέργκιλ,» απάντησε ο
Σάλβινρ.
«Μπορεί οι δαιµονάνθρωποι να µπαίνουν από το ίδιο σηµείο,
εποµένως,» είπε η Τουάθα.
«∆ε θα το απέκλεια,» συµφώνησε ο Σάλβινρ. «Ίσως αυτά τα
ερείπια να διαθέτουν κι άλλες εξόδους που βγάζουν µέσα στην πόλη.
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Έχεις καµία γνώση γι’αυτά;» ρώτησε τον Φερχ, που ήταν ∆ούκας
της Όρφαλχ από παλιά.
«Καµία απολύτως,» απάντησε εκείνος. «∆εν ήξερα ότι υπάρχει
κάποιο ερείπιο κάτω από εδώ.» Και στράφηκε στη σύζυγό του,
ανασηκώνοντας το ένα φρύδι, ερωτηµατικά.
«Πριν από την Όρφαλχ, νοµίζω ότι, στο ίδιο σηµείο, βρισκόταν µια
αρχαία πόλη,» είπε η Λορτνέκα, που ήταν ιδιαίτερα διαβασµένη σε
τέτοια θέµατα. «Ωστόσο, δε θυµάµαι κάτι συγκεκριµένο γι’αυτήν,
µα θα µπορούσα να ψάξω στη βιβλιοθήκη µου.»
«Ψάξτε, αν θέλετε, Αρχόντισσά µου,» ζήτησε ο Βένγκριλ, που
ακόµα ο νους του ήταν θολωµένος από τον τσακωµό του µε τον
Γκόρντλαν. Ειδικά τα τελευταία λόγια του ∆ούκα δεν του άρεσαν
καθόλου: «…δε σκοπεύω ν’αφήσω τους Σαραολνιανούς να
καταπατηθούν από τους δαιµονανθρώπους, ό,τι κι αν γίνει. Η
αργοπορία είναι εκείνο που θέλει ο εχθρός µας –και δε θα του το
προσφέρω.» Λες και τα πάντα εξαρτιόνταν από εκείνον και µόνο…
Ο Βασιληάς του Σαραόλν φοβόταν µήπως ο Γκόρντλαν αποφάσιζε
να προβεί σε κάποια βιαστική και αλόγιστη ενέργεια χωρίς την
έγκρισή του.
«Πολύ ευχαρίστως, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε η Λορτνέκα.
«Υποθέτοντας πως υπάρχει κάποιο άνοιγµα µέσα στην πόλη,
Βασιληά µου, θα επιθυµούσατε να αρχίσουµε να ψάχνουµε από
τώρα γι’αυτό;» ρώτησε ο Έντρηλ.
«Ναι,» είπε ο Βένγκριλ. «Αρχίστε. Όσο πιο γρήγορα βρεθεί, τόσο
το καλύτερο.»
Ο Έντρηλ στράφηκε στην Ερία. «Οι στρατιώτες που κυνήγησαν
εκείνον τον Μαγκραθµέλιο πού οδηγήθηκαν; Γιατί, µάλλον, από εκεί
θα πρέπει να κοιτάξουµε.»
«Τον έχασαν µέσα στα σοκάκια,» αποκρίθηκε η µελαχρινή
πολεµίστρια. «Έτσι µου είπαν.»
«∆εν έχουν καµια υποψία για το πού µπορεί να πήγε;»
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«∆εν πιστεύω, δεν ξέρω… Αλλά καλό θα ήταν να κοιτάξουµε
πρώτα σε κείνη την περιοχή, όπως είπες. Μπορώ να σε οδηγήσω.»
«Τότε, µε την άδεια του Βασιληά µας, θα πρότεινα να
ξεκινήσουµε,» είπε ο Έντρηλ.
«Ξεκινήστε,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ.
Ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών, η Ερία, και ο Μπάχτον
έφυγαν από τη βασιλική αίθουσα.
«Τι άλλο έχουµε να πούµε, Βασιληά µου;» ρώτησε η Τουάθα.
«Νοµίζω πως όσα ήταν να ειπωθούν ειπώθηκαν,» αποκρίθηκε ο
Βένγκριλ. «Τώρα είναι ώρα για πράξεις. ∆εν πρέπει να ξανασυµβεί
παρόµοιο περιστατικό µέσα στην Όρφαλχ… για διάφορους και
ποικίλους λόγους.» Όλοι κατάλαβαν ότι ανάµεσα στους «διάφορους
και ποικίλους λόγους» βρισκόταν κι ο ∆ούκας Γκόρντλαν· και,
µάλιστα, ίσως να καταλάµβανε το µεγαλύτερο µέρος αυτών.
Ο Σάλβινρ έγνεψε καταφατικά. «Ας προσπαθήσουµε να
κοιµηθούµε, και να ηρεµήσουµε,» πρότεινε. «Κι ας ελπίσουµε πως,
ως αύριο το πρωί, θα έχουµε κάποιες απαντήσεις στα ερωτήµατά
µας.» Και, µ’ετούτα τα λόγια, ο ∆ούκας της Χάργκοχ και νυν
σύµβουλος δικαιοσύνης του Σαραόλν βάδισε έξω από τη βασιλική
αίθουσα, µαζί µε το γιο του, Τάνβαρ.
Μετά απ’αυτούς, έφυγαν, ένας-ένας, και οι υπόλοιποι.
Η ∆ούκισσα Λορτνέκα, προτού αποχωρήσει, είπε στο Βασιληά
Βένγκριλ: «Θα ψάξω τώρα για την αρχαία πόλη, Μεγαλειότατε. Θα
θέλατε να σας ενηµερώσω µόλις µάθω κάτι ενδιαφέρον, ή θα
προτιµούσατε να σας µιλήσω το πρωί;»
«Εάν µπορείτε, Αρχόντισσά µου, θα ήθελα µόλις µάθετε κάτι
ενδιαφέρον,» αποκρίθηκε ο µονάρχης.
«Όπως επιθυµείτε,» είπε η Λορτνέκα, και ακολούθησε τον σύζυγό
της, Φερχ, έξω από την αίθουσα του θρόνου.
Όταν ήταν µόνοι τους, η Αάνθα γέµισε ένα ποτήρι µε κρασί και
κάθισε βαριά σε µια καρέκλα του ξύλινου τραπεζιού. Ήπιε µια µικρή
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γουλιά και, ύστερα, είπε: «∆ε µου εµπνέει καµία εµπιστοσύνη,
Βένγκριλ…»
Ο µονάρχης, που ακόµα στεκόταν όρθιος, στράφηκε να την
κοιτάξει, καθώς µυριάδες µπερδεµένες σκέψεις διαλύονταν από το
νου του. «Ποιος;»
«Ο ∆ούκας Γκόρντλαν. Νοµίζω ότι σε υπονοµεύει.»
«Υπερβάλλεις,» είπε ο Βένγκριλ. «Έχει µόνο καλό στο µυαλό του –
καλό για το λαό του Σαραόλν–, µα είναι τόσο µπερδεµένος…»
Κούνησε το κεφάλι.
«Αυτό φτάνει, για να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια,»
αποκρίθηκε η Αάνθα. «Αλλά» –ήπιε ακόµα µια γουλιά κρασί– «ίσως
να έχει και δίκιο.»
«Τι εννοείς;»
«∆ε θυµάσαι τι σου έλεγα το µεσηµέρι; Τούτες οι έκρυθµες
καταστάσεις δε θα πάψουν, µέχρι που το Σαραόλν να είναι, πάλι,
δικό σας. Γιαυτό κάντο δικό σας, Βένγκριλ. Πολέµησε τον Πόνκιµ
και διώξτον. ∆εν έχει καν σηµασία αν οι δαιµονάνθρωποι που
προκαλούν τις καταστροφές είναι εναντίον του ή όχι· όλα από
εκείνον προέρχονται. Σκέψου, επίσης, πως µια επίθεση θα ηρεµήσει
και τα πνεύµατα ανθρώπων όπως ο Γκόρντλαν.»
«Συνεχίζεις να αγνοείς κάποιες πολύ σηµαντικές λεπτοµέρειες,
Αάνθα,» είπε ο Βένγκριλ. «Απλοποιείς τα πράγµατα.»
«Αν δε δεις τα πράγµατα απλά, ποτέ δε θα απλοποιηθούν,»
διαφώνησε η Κυρά του Ωκεανού. «∆ε χρειάζεται να µπλέκεσαι µε
κόµπους· µπορείς να κόψεις το σκοινί.»
Ο Βένγκριλ ανέβηκε στο βάθρο και κάθισε στο θρόνο του.
Ακούµπησε το σαγόνι στη γροθιά του, µπερδεµένος σχετικά µε το
πώς έπρεπε να ενεργήσει, τώρα. Ίσως, τελικά, η Αάνθα να είχε δίκιο:
ίσως να έπρεπε να «κόψει το σκοινί»…
*
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«Είναι αδύνατον να βρει κανείς ίχνη στο πλακόστρωτο,» είπε ο
Μπάχτον.
Εκείνος, η Ερία, ο Έντρηλ, κι αρκετοί στρατιώτες βρίσκονταν στο
σηµείο όπου είχε χαθεί ο δαιµονάνθρωπος, πίσω από την καµένη
σκηνή του εµπόρου. Η νύχτα ήταν ήρεµη, τώρα, ύστερα από την
καταιγίδα φωτιάς και καταστροφής που είχε ξεσπάσει, και τα
φεγγάρια έλουζαν το µέρος µε το απαλό τους χάδι, γεννώντας
παραπλανητικές σκιές.
«Τα τριγυρινά χτίρια τα ψάξατε;» ρώτησε ο ∆ιοικητής των
Πορφυρών Σπαθιών τους πολεµιστές τους.
«Τα περισσότερα εδώ είναι αποθήκες, κύριε διοικητά,» αποκρίθηκε
ένας, «και κλειδωµένες µε λουκέτα.»
«Βρείτε, τότε, τους ιδιοκτήτες τους και ζητήστε τους να έρθουν και
να τις ανοίξουν.»
«Μάλιστα, κύριε διοικητά.» Ο πολεµιστής χαιρέτησε στρατιωτικά
και αποµακρύνθηκε.
«Ο Μόρβον ίσως να µπορούσε να µας βοηθήσει…» υπέθεσε η
Ερία.
«Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού που φέρατε;» ρώτησε ο Έντρηλ.
Εκείνη κατένευσε. «Να πάω να τον φωνάξω;»
«Ναι· αν νοµίζεις ότι µπορεί να µας βοηθήσει, ναι.»
Η Ερία έφυγε, πηγαίνοντας προς το παλάτι, µε γρήγορα βήµατα. Τα
µποτοφορεµένα πόδια της αντηχούσαν επάνω στο πλακόστρωτο του
άδειου δρόµου, µε τρόπο που την έκαναν να αισθάνεται πολύ µόνη
µέσα στην πόλη, σαν ξαφνικά ολάκερη η Όρφαλχ να είχε ερηµωθεί
και να µην είχε µείνει κανείς εδώ, πέρα από εκείνη. Αν και η
µοναξιά κι ο κίνδυνος δεν την τρόµαζαν, συνήθως, τώρα ένιωθε έναν
παγερό φόβο να την έχει καταλάβει. Ίσως να έφταιγε το γεγονός ότι
δεν ήξερε από πού µπορεί να πετάγονταν, πάλι, οι εχθροί τους.
Άλλωστε, αυτοί οι δαιµονάνθρωποι (που η Ερία δεν είχε αποφασίσει
αν ήταν, τελικά, του Σφετεριστή ή αυτόνοµη οργάνωση –πάντως
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δαιµονάνθρωποι ήταν!) δε θα το απέκλειε να είχαν ανοίγµατα σε
διάφορα σηµεία της πόλης.
Αλλά, αν είναι έτσι, γιατί πάντα εµφανίζονται κοντά στο λιµάνι, για
να κάνουν τις καταστροφές τους; αναρωτήθηκε, προσπαθώντας να
ησυχάσει τον εαυτό της. Εκεί κοντά πρέπει να βρίσκεται το άνοιγµα.
Και µακάρι να µπορούσαν απόψε να το βρουν και να δώσουν ένα
τέλος σ’ετούτη την κατάσταση.
Μια σκιά γλίστρησε εµπρός της.
Το χέρι της Ερία πήγε, αµέσως, στο σπαθί στη ζώνη της. Η
άγνωστη φιγούρα φορούσε κουκούλα και κάπα, σαν τον
δαιµονάνθρωπο.
«Ποιος είσαι;» του φώναξε η πολεµίστρια, γιατί απείχαν µερικά
µέτρα. Αν δεν απαντούσε αµέσως, δε θα τον άφηνε να ζυγώσει· θα
τραβούσε το ξίφος της και θα τον ζύγωνε εκείνη.
«Εγώ είµαι, κυρία µου. ∆εν υπάρχει λόγος για αναστάτωση.» Ήταν
η φωνή του Μόρβον.
Η Ερία άφησε το µανίκι του όπλου της. «Ερχόµουν να σε φωνάξω,
Σοφέ,» αποκρίθηκε. «Το ήξερες;» ∆εν αποκλείεται να έκανε κάποιο
προµάντεµα, µε τη µαγεία του…
Ο Μόρβον πλησίασε, και εκείνη µπόρεσε να δει το πρόσωπό του
µέσα απ’την κουκούλα του. «Ξύπνησα από την αναστάτωση µέσα
στο παλάτι και ρώτησα τι συµβαίνει. Μόλις το πληροφορήθηκα,
σκέφτηκα ότι ίσως να χρειαστείτε τη βοήθειά µου, για να βρείτε τους
δαιµονανθρώπους.»
«Ακριβώς γι’αυτό το λόγο ερχόµουν να σε φωνάξω,» είπε η Ερία.
«Έλα µαζί µου.»
Ο Μόρβον την ακολούθησε, καθώς εκείνη άρχισε, πάλι, να βαδίζει
στον ίδιο ρυθµό. Και, τώρα, η πολεµίστρια δεν αισθανόταν, πλέον,
τη µοναξιά του µέρους να την πνίγει, σαν κάτι ζωντανό που είχε βγει
απ’τον πυθµένα της θάλασσας.
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Όταν επέστρεψαν στους άλλους, τους βρήκαν να στέκονται έξω
από µια ανοιχτή αποθήκη, µέσα στην οποία έψαχναν µερικοί
στρατιώτες.
«Τρέχοντας πήγες κι ήρθες;» ρώτησε ο Μπάχτον την Ερία.
«Όχι,» απάντησε εκείνη· «συνάντησα τον Μόρβον στο δρόµο, ενώ
ερχόταν εδώ.»
«Μπορείς να µας βοηθήσεις, Σοφέ;» του είπε ο Μπάχτον.
Εκείνος έριξε µια µατιά στα έρηµα δροµάκια γύρω τους. «Είναι
θετικό που το µέρος είναι άδειο,» σχολίασε. «Τούτο θα κάνει τη
δουλειά µου ευκολότερη. Αν, όντως, κάποιος βρίσκεται κρυµµένος
εδώ, θα το µάθουµε.» Έκλεισε τα µάτια του και ακούµπησε τα χέρια
στους κροτάφους.
Οι υπόλοιποι περίµεναν, µέχρι που τα άνοιξε πάλι και είπε:
«Κανένας άνθρωπος ή δαιµονάνθρωπος δε βρίσκεται εδώ κοντά.»
Συνοφρυώθηκε, σκεπτικός. «Εκτός κι αν έχουν πάει από κάτω…
Υπάρχει τέτοια πιθανότητα;»
«Ναι,» απάντησε, αµέσως, η Ερία. «Μάλιστα, αυτό ίσως να είναι
το πιθανότερο, γιατί ερείπια βρίσκονται κάτω απ’την πόλη· κάτι
ήταν χτισµένο εδώ, πριν από την Όρφαλχ: µια άλλη, αρχαία πόλη,
µάλλον.»
Ο Μόρβον ένευσε. «Εντάξει, τότε. Θα ψάξω.» Έκλεισε, πάλι, τα
µάτια και ακούµπησε τα χέρια στους κροτάφους.
Όταν τα άνοιξε, έµοιαζε ζαλισµένος, και βλεφάρισε µερικές φορές,
προτού µιλήσει. «Κάτι… κάτι κατοικεί εκεί κάτω,» είπε. Υπήρχε
δέος στη φωνή του.
Ο Έντρηλ συνοφρυώθηκε. «∆ηλαδή, τι;»
«Πνευµατικές παρουσίες,» αποκρίθηκε ο Μόρβον. «Παρουσίες
πανάρχαιες, οι οποίες δεν ξέρω από πότε βρίσκονται εδώ. Αν
ήµασταν στον Πύργο, θα µπορούσα να ανατρέξω σε βιβλία, για
βοήθεια, αλλά τώρα δεν έχω αυτή τη δυνατότητα, δυστυχώς…»
*
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Η ∆ούκισσα Λορτνέκα έκλεισε το µεγάλο βιβλίο που βρισκόταν
µπροστά της, κάνοντας ένα σύννεφο σκόνης να σηκωθεί,
γαργαλώντας τη µύτη της.
Την ίδια στιγµή, άκουσε πίσω της την πόρτα ν’ανοίγει. Στράφηκε
και, στο φως της λάµπας, είδε το σύζυγό της να µπαίνει, να κλείνει,
και να πλησιάζει, βαδίζοντας προσεκτικά ανάµεσα στα ράφια και
στις στοίβες των βιβλίων. Παραπάτησε επάνω σε µια από τις
τελευταίες, µα δεν έχασε την ισορροπία του, ούτε ανέτρεψε τους
σκονισµένους τόµους.
Η Λορτνέκα µειδίασε.
«Πώς τα καταφέρνεις και παντού είσαι τακτική γυναίκα εκτός από
εδώ;» ρώτησε ο Φερχ, πηγαίνοντας στο γραφείο όπου καθόταν η
∆ούκισσά του, το οποίο ήταν πληµµυρισµένο από τα βιβλία, τις
περγαµηνές, και τα χαρτιά, ενώ µια λάµπα έκαιγε στην αριστερή του
µεριά και ένα κερί στην επάνω δεξιά του γωνιά, µισολιωµένο και
καθ’όλα τα φαινόµενα άχρηστο –ο Φερχ υπέθετε ότι η σύζυγός του,
µάλλον, το είχε ξεχάσει εκεί από ώρα, αν όχι από το µεσηµέρι.
Η Λορτνέκα ανασήκωσε τους ώµους. «Είναι η φύση του δωµατίου
τέτοια, αγαπηµένε µου…»
Ο Φερχ έριξε µια µατιά στο εξώφυλλο του βιβλίου που βρισκόταν
κλειστό εµπρός της. «Σα… ρα… θικ,» διάβασε, συλλαβιστά, τα
γράµµατα που ήταν χαραγµένα επάνω, µοιάζοντας να έχουν φθαρεί
από τον καιρό. «Βρήκες τίποτα εδώ µέσα;»
«Όχι,» απάντησε η Λορτνέκα. Και σταύρωσε τα χέρια µπροστά της,
συλλογισµένη.
«Τι είναι το Σαραθίκ;»
«Σάραθικ.»
«Αυτό. Τι είναι;»
«Το Σαραόλν και το Άργκανθικ, πριν από χίλια χρόνια, που δεν
είχαν ακόµα διαχωριστεί.»
«Πρόσφατα, δηλαδή,» την πείραξε ο Φερχ.
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«Το πρόβληµα είναι ότι και τότε την Όρφαλχ Όρφαλχ τη λέγανε!»
«Ψάχνεις για κάποιο άλλο όνοµα;»
«Ναι,» είπε η Λορτνέκα. «∆εν µπορεί τα ερείπια από κάτω µας να
είχαν το ίδιο όνοµα µε την καινούργια πόλη από πάνω.»
«Ως πόσο βαθιά στο παρελθόν µπορείς να ψάξεις;» θέλησε να
µάθει ο Φερχ.
«Πολύ βαθιά,» αποκρίθηκε η σύζυγός του. «Όµως δεν ξέρω από
πού να αρχίσω,» παραδέχτηκε, κοιτάζοντας τα ατελείωτα βιβλία
γύρω τους. «Να κοιτάξω στην Πρώτη Εποχή του Άρµπεναρκ ή στην
Πρώιµη Εποχή; Γιατί στη ∆εύτερη Εποχή, σίγουρα, από την αρχή
Όρφαλχ τη λέγανε, έστω κι αν είχε αλλάξει ως πόλη.»
«Εσύ ξέρεις καλύτερα…»
Η Λορτνέκα έτριψε το πρόσωπο µε το χέρι της, ξεφυσώντας.
Ύστερα, ακούµπησε το σαγόνι στις φάλαγγες των δαχτύλων της, ενώ
ο αγκώνας της στηριζόταν επάνω στο γόνατό της. «Κοίτα, κατά την
πάροδο της Πρώτης Εποχής, είχαν γίνει πολλές ανακατατάξεις:
πολλές και µπερδεµένες, που σηµαίνει ότι µπορεί να µπλεχτούµε
εκεί για ώρα, µέχρι ν’ανακαλύψουµε ότι ψάχνουµε άδικα. Από την
άλλη, για την Πρώιµη Εποχή, υπάρχουν, πραγµατικά, λίγες πηγές.
Το µόνο µέρος όπου θα µπορούσαν να βρεθούν ευκολότερα
πληροφορίες ίσως να ήταν ο Πύργος του Φτερού– Αλήθεια, Φερχ,
δεν είχε έρθει σήµερα ένας από τους Σοφούς στο παλάτι;»
Εκείνος κατένευσε. «Λες να ξέρει τίποτα;»
«Το αποκλείω να ξέρει κάτι απέξω,» είπε η Λορτνέκα, «όµως δεν
το αποκλείω να µπορεί κάπως να µε βοηθήσει… ελπίζω,
τουλάχιστον.»
«Θες να τον φωνάξω;»
«Άµα δε σε βάζω σε κόπο.»
Ο Φερχ είχε ήδη αρχίσει να πηγαίνει προς την έξοδο. «Ούτως ή
άλλως, απόψε δεν προβλέπω να κοιµάµαι πολύ,» είπε.
*
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«∆εν καταλαβαίνω, Σοφέ,» είπε ο Έντρηλ. «Τι πνευµατικές
παρουσίες; Τι ακριβώς εννοείς;»
«Φαντάσµατα, θα µπορούσε να τα αποκαλέσει κανείς, κύριε,»
αποκρίθηκε ο Μόρβον. «Τα Πνεύµατα είναι πολύ ανήσυχα εκεί
κάτω.»
«Εποµένως, οι Μαγκραθµέλιοι δε θα πήγαν στα υπόγεια,»
συµπέρανε ο Έντρηλ, «σωστά;»
«Τούτο δεν είναι καθόλου σίγουρο, κύριε,» είπε ο Μόρβον. «Οι
πνευµατικές παρουσίες δε βλάπτουν απαραίτητα τους ανθρώπους ή
τους δαιµονανθρώπους. Μάλιστα, συνήθως δεν τους βλάπτουν,
εκτός από το γεγονός ότι ίσως να τους τροµάξουν. Βέβαια, δεν
µπορεί κανείς ποτέ να είναι απόλυτα σίγουρος γι’αυτά τα
πράγµατα…» πρόσθεσε, σκεπτικός.
«Ξέρεις από πού µπορούµε να πάµε εµείς σ’αυτά τα υπόγεια, για να
δούµε από µόνοι µας τι συµβαίνει;» ρώτησε ο Μπάχτον. «Υπάρχει
κάποιο άνοιγµα εδώ γύρω;»
«Αυτό δεν το γνωρίζω, κύριε, όµως έτσι υποθέτω. Αλλά, αφού
ψάχνετε για υπόγεια, καλύτερα να κοιτάξετε κάτω απ’τα πόδια
σας…»
Η Ερία έριξε µια µατιά στο πλακόστρωτο, και είδε µία σχάρα στην
άκρη του, φτιαγµένη για τα νερά της βροχής. «Οι υπόνοµοι!» είπε,
ξαφνικά. «Ίσως να έρχονται από τους υπονόµους.»
«∆εν έχουµε πληροφορηθεί για κανένα άνοιγµα εκεί, όµως,»
αποκρίθηκε ο Έντρηλ, συνοφρυωµένος.
«Αλλά δεν αποκλείεται κάποιο να δηµιουργήθηκε, µε τους
πρόσφατους σεισµούς από τη Νότια Γη,» διαφώνησε η Ερία.
«Προτείνω να κοιτάξουµε. Γιατί, όσον αφορά τις αποθήκες, αφού
είναι για εµάς κλειδωµένες, σίγουρα έτσι θα είναι και για τους
δαιµονανθρώπους. Ωστόσο, οι υπόνοµοι είναι ανοιχτοί.»
«Αν έχεις το κουράγιο να τους αναπνεύσεις,» πρόσθεσε ο Έντρηλ.
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«∆ε νοµίζω αυτό να αποτελεί κόλληµα για τους
δαιµονανθρώπους,» είπε η Ερία.
«Ας ρίξουµε µια µατιά, τότε,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ, και έκανε
νόηµα σε µερικούς στρατιώτες να πλησιάσουν, φωνάζοντας: «Φέρτε
και λάµπες µαζί σας· θα κατεβούµε στους υπονόµους, για λίγο.»
Η Ερία στράφηκε στον Μόρβον. «Σοφέ, εκεί κάτω, µήπως βρήκες
και τίποτ’άλλο, εκτός από φαντάσµατα;»
«Κάποιον δαιµονάνθρωπο, δηλαδή;»
Η πολεµίστρια κατένευσε.
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Μόρβον. «Αλλά θα µπορούσαν να βρίσκονται
ορισµένοι εκεί, γιατί τα Πνεύµατα µε είχαν µπερδέψει. Βέβαια, δε θα
είναι πολλοί, αλλιώς θα τους είχα εντοπίσει.»
*
Η πόρτα άνοιξε και ο Φερχ µπήκε, βαστώντας δύο κούπες τσάι στα
χέρια του.
«Τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού δεν είχες πάει να φωνάξεις;»
τον ρώτησε η Λορτνέκα, παίρνοντας τα µάτια της από την
περγαµηνή που κοιτούσε.
«Ο Μόρβον έχει φύγει από το δωµάτιό του,» εξήγησε ο ∆ούκας.
«Πήγε µαζί µε τους άλλους, που ψάχνουν για τους δαιµονανθρώπους
µέσα στην πόλη.» Της έδωσε τη µία κούπα.
Η Λορτνέκα την πήρε στα χέρια της και ήπιε µια µεγάλη γουλιά,
καθώς διαπίστωσε ξαφνικά πόσο πολύ διψούσε και το είχε αµελήσει
µε την αναζήτησή της. «Σ’ευχαριστώ,» αποκρίθηκε. «Μάλλον,
λοιπόν, θα πρέπει να τα βγάλουµε πέρα χωρίς το Σοφό.»
«Τι κοιτάς εκεί;» τη ρώτησε ο Φερχ, πίνοντας κι εκείνος µια (πολύ
µικρότερη) γουλιά απ’την κούπα του.
«Μια λίστα µε βιβλία από την Πρώιµη Εποχή· αυτά που έχω
σηµειώσει, τουλάχιστον, γιατί είµαι σίγουρη πως µέσα σε τούτο το
δωµάτιο υπάρχουν και κάποια που δεν είναι γραµµένα εδώ.»
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«Θες να σε βοηθήσω να τα βρεις;» προθυµοποιήθηκε ο Φερχ.
Η Λορτνέκα ένευσε. «Ναι. ∆ες γι’αυτά τα δύο σ’εκείνα τα ράφια.»
Έδειξε. «Εγώ θα κοιτάξω για τα υπόλοιπα απ’την άλλη.» Έδωσε την
περγαµηνή στο σύζυγό της και στάθηκε µπροστά σε τρία µακριά,
ξύλινα ράφια, γεµάτα µε τόµους.
Μας περιµένει πολύ ψάξιµο, σκέφτηκε η ∆ούκισσα. Και πρόσθεσε:
Ίσως, τελικά, ο Φερχ να έχει δίκιο: πρέπει κάποτε να βάλω µια τάξη
εδώ πέρα…
*
Οι υπόνοµοι της Όρφαλχ ήταν ακόµα πιο στενοί απ’τους δρόµους
της –που φηµίζονταν για τη στενότητά τους– και η βρόµα η οποία
κυριαρχούσε εδώ ήταν ανυπόφορη.
Ο Έντρηλ σήκωσε τη λάµπα του, για να κοιτάξει: Οι τοίχοι ήταν
ραγισµένοι και πρασινισµένοι από τη µούχλα· το ταβάνι επίσης, συν
του ότι ήταν ενοχλητικά χαµηλό· το νερό έφτανε µέχρι τους
αστραγάλους του ∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών και των
υπόλοιπων.
«Πρέπει να είναι τρελοί αυτοί οι δαιµονόσποροι, για να έρχονται
απο δώ πέρα…!» µούγκρισε ο Έντρηλ κάτω απ’την ανάσα του·
ωστόσο, τράβηξε ένα µακρύ ξιφίδιο από τη µέση του και
προχώρησε, γνωρίζοντας ότι το σπαθί του θα του ήταν άχρηστο σε
τούτο το µέρος, λόγω του µήκους του όπλου και της στενότητας του
χώρου.
«Πράγµα που αποδεικνύει ότι, όντως, έρχονται απο δώ,» είπε ο
Μπάχτον.
«Πώς φτάνεις σ’αυτό το συµπέρασµα;» τον ρώτησε ο Έντρηλ,
αρχίζοντας να βαδίζει και έχοντας τ’αφτιά του τεντωµένα για τυχόν
θορύβους από το βάθος.
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«Με τη λογική ότι ποτέ δε θα σκεφτόµασταν να ψάξουµε στους
υπονόµους,» εξήγησε εκείνος, τραβώντας το πλατύ µαχαίρι απ’τη
ζώνη του.
«∆εν έχεις κι άδικο,» παραδέχτηκε ο Έντρηλ.
Η Ερία, που βάδιζε πίσω από τους δύο άντρες, ρώτησε τον
Μόρβον: «Αισθάνεσαι, τώρα, τίποτα, Σοφέ; Είµαστε κοντά στους
δαιµονανθρώπους ή στα φαντάσµατα;»
Εκείνος ξεφύσησε, νιώθοντας πνιγµένος από τη δυσοσµία. «Ούτε
τα φαντάσµατα δε θα πλησίαζαν εδώ, κυρία µου. Επιπλέον, δε
νοµίζω ότι βρισκόµαστε ακόµα σ’αυτά τα υπόγεια που λέτε…»
«Αν υπάρχει κάποια είσοδος, θα είναι κάπου κοντά,» είπε ο
Έντρηλ. Και πρόσταξε: «Χωριστείτε, για να την εντοπίσουµε µια
ώρα αρχύτερα. Ερία, εσύ κι ο Σοφός και τέσσερις στρατιώτες,
πηγαίνετε αριστερά. Εγώ, ο Μπάχτον, κι οι άλλοι τέσσερις
στρατιώτες θα στρίψουµε δεξιά.»
«Εντάξει,» αποκρίθηκε η Ερία, και χωρίστηκαν.
*
Ύστερα από όχι πολύ ώρα αναζήτησης, ο Έντρηλ και ο Μπάχτον
συνάντησαν ένα σηµείο των υπονόµων όπου το ταβάνι ήταν
γκρεµισµένο και, λίγο πιο µακριά απ’αυτό, ένα άλλο σηµείο όπου
υπήρχε µια τρύπα στον τοίχο. Προφανώς, και τα δύο ήταν
αποτελέσµατα των σεισµών.
«Νοµίζω ότι βρήκαµε το µέρος που ψάχναµε,» είπε ο ∆ιοικητής
των Πορφυρών Σπαθιών, και πέρασε το άνοιγµα, έχοντας τη λάµπα
στο ένα χέρι, υψωµένη πάνω απ’το κεφάλι του, και το µακρύ ξιφίδιο
στο άλλο, κρατώντας το χαµηλά, ώστε να µπορεί να το µπήξει στα
εντόσθια όποιου πιθανώς να πλησίαζε µε εχθρικές διαθέσεις.
Ωστόσο, κανείς δεν του επιτέθηκε, ούτε κανείς βρισκόταν στο χώρο
που φώτισε ο Έντρηλ, πέρα από µερικά ποντίκια, τα οποία, αµέσως,
τράπηκαν σε φυγή, τροµοκρατηµένα από την παρουσία του. Ο
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∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών κοίταξε πιο προσεκτικά το
µέρος: Ήταν ένα δωµάτιο χτισµένο µε καφετιές πέτρες, το οποίο
διέθετε ταβάνι ψηλότερο από αυτό των υπονόµων –πράγµα που
δικαιολογείτο, γιατί ο Έντρηλ είχε την εντύπωση ότι κατέβηκε µια
µικρή επικλινή περιοχή, µόλις πέρασε το άνοιγµα. Εκτός από τούτα
όµως, παρατήρησε, επίσης, ότι στις γωνίες του χώρου βρίσκονταν
πέτρινα στηρίγµατα, ώστε να είναι σταθερότερος και ανθεκτικότερος
στα ταρακουνήµατα του εδάφους.
Έκανε µερικά προσεκτικά βήµατα στο εσωτερικό του δωµατίου,
ενώ ο Μπάχτον και οι τέσσερις στρατιώτες τον ακολουθούσαν,
περνώντας κι εκείνοι το άνοιγµα. Στο βάθος της αριστερής άκρης ο
Έντρηλ είδε ότι υπήρχε µια έξοδος. Πλησίασε, για να φωτίσει µε τη
λάµπα του, ενώ εξακολουθούσε να είναι προσεκτικός, µήπως
πεταχτεί κανένας δαιµονάνθρωπος.
Εµπρός του αποκαλύφθηκε ένας πέτρινος διάδροµος –µέσα στον
οποίο βρίσκονταν δύο άντρες! Ο ένας ήταν στα γόνατα· ο άλλος είχε
τα χέρια του περασµένα γύρω απ’το λαιµό του πρώτου, και τον
στραγγάλιζε, δείχνοντας τα δόντια του σαν αγριάνθρωπος.
Ο Έντρηλ ήταν έτοιµος να παρέµβει, όταν και οι δύο άντρες
εξαφανίστηκαν, αναπάντεχα.
«Φαντάσµατα…!» έκανε ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών,
ξεφυσώντας. «Καλά έλεγε ο Σοφός…»
«Τι είναι;» ρώτησε ο Μπάχτον. «Άκουσες κάτι;»
«Εσύ δεν το είδες, δηλαδή;» απόρησε ο Έντρηλ, στρεφόµενος να
τον αντικρίσει.
«Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Τι να δω;»
«Το είδε κανένας σας;» ρώτησε ο Έντρηλ τους στρατιώτες του, οι
οποίοι κούνησαν τα κεφάλια αρνητικά.
«Τι ήταν;» επέµεινε ο Μπάχτον.
«Μέσα στο διάδροµο, βρίσκονταν δύο άντρες, και ο ένας έπνιγε τον
άλλο. Μετά, όµως, εξαφανίστηκαν. Φαντάσµατα πρέπει να ήταν· δεν
εξηγείται αλλιώς.»
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«Κύριε διοικητά,» είπε ένας στρατιώτης. «Ίσως θα ήταν καλύτερα
να πηγαίνουµε… Αφού και ο Σοφός είπε….»
«Ο Μόρβον είπε ότι τα φαντάσµατα δεν πειράζουν τους
ανθρώπους!» τόνισε ο Έντρηλ.
«Αλλά ούτε κι εκείνος δεν ήταν απόλυτα σίγουρος γι’αυτό,» του
θύµισε ο Μπάχτον.
«Σύµφωνοι, όµως δεν έχουµε καµια ένδειξη για το αντίθετο. ∆ε µας
έκαναν τίποτα, πέρα απ’το να µε αιφνιδιάσουν λίγο. Κι επιπλέον, αν
οι δαιµονάνθρωποι µπορούν και περνάνε απο δώ, µάλλον, θα
µπορούµε κι εµείς.»
«Παρότι πιστεύω ότι έχεις δίκιο,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον, «θα
έλεγα να πάµε, πρώτα, να αναφέρουµε στους άρχοντές µας τι
συµβαίνει και, µετά, να ενεργήσουµε. ∆ε νοµίζεις ότι αυτή θα ήταν
καλύτερη τακτική;»
Ο Έντρηλ το σκέφτηκε για λίγο· ύστερα, έγνεψε καταφατικά.
Άλλωστε, δεν ήταν ανάγκη να µπλεχτούν εδώ µέσα, για να
σταµατήσουν τους Μαγκραθµέλιους. Έφτανε µονάχα να σφραγίσουν
κάπως τούτη την είσοδο, ώστε να µη µπορούν να έρθουν ξανά. Από
την άλλη, όµως, δεν έχουµε βεβαιωθεί ακόµα ότι από αυτό το άνοιγµα
έρχονται οι δαιµονόσποροι, συλλογίστηκε· εποµένως, µάλλον, θα
χρειαστεί να γίνει κάποια έρευνα, για να µάθουµε. Ωστόσο, ο Μπάχτον
µίλησε σωστά: για την ώρα, καλό θα ήταν να επιστρέψουµε στο
παλάτι.
«Πάµε να βρούµε την Ερία,» είπε ο Έντρηλ.
*
Όταν µπήκαν στη βασιλική αίθουσα, βρήκαν το Βασιληά Βένγκριλ
ακόµα εκεί, µαζί µε τη Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού. Οι δυο τους
κάθονταν στο ξύλινο τραπέζι των συµβούλων, µε κρασοπότηρα στα
χέρια.
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Ο Έντρηλ έκανε µια σύντοµη υπόκλιση. «Μεγαλειότατε,» είπε,
«δεν ήµασταν σίγουροι αν θα σας βρίσκαµε ξύπνιο, αυτή την ώρα.»
«Και να µη µε βρίσκατε ξύπνιο, θα έπρεπε να µε ξυπνήσετε, αν
έχετε ανακαλύψει κάτι,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Λοιπόν;»
«Εντοπίσαµε ένα άνοιγµα στους υπονόµους της πόλης, Βασιληά
µου,» ανέφερε ο Έντρηλ: «ένα άνοιγµα που βγάζει στα άλλα
συµπλέγµατα… τα στοιχειωµένα. Για την ακρίβεια, είδα –µονάχα
εγώ– δύο από τα φαντάσµατα.»
Ο Βένγκριλ συνοφρυώθηκε. «∆ηλαδή, τι είδες, διοικητά;»
«∆ύο άντρες: ο ένας βρισκόταν στα γόνατα και ο άλλος
προσπαθούσε να τον στραγγαλίσει, µε µένος. Μετά, όµως, η εικόνα
εξαφανίστηκε, έχοντας µείνει µπροστά µου µόνο για µερικές
στιγµές.»
Ο Βένγκριλ απευθύνθηκε στον Μόρβον: «Τι γνώµη έχετε εσείς
γι’αυτό, κύριε;»
«Εγώ, Μεγαλειότατε, πιστεύω ότι ο κύριος Έντρηλ έχει δίκιο στην
υπόθεσή του: επρόκειτο, όντως, για φαντάσµατα. Έχω ήδη εντοπίσει
ισχυρές πνευµατικές παρουσίες εκεί κάτω, και µεγάλο µίσος, επίσης.
Εάν µπορούσα να µάθω λίγα πράγµατα για την αρχαία ιστορία της
πόλης, ίσως να είχα τη δυνατότητα να σας δώσω και περισσότερες
πληροφορίες· όµως, δυστυχώς, βρίσκοµαι µακριά από τον Πύργο.»
«Η ∆ούκισσα Λορτνέκα διαθέτει µια αρκετά οργανωµένη
βιβλιοθήκη εδώ, απ’ό,τι γνωρίζω,» είπε ο Βένγκριλ. «Βέβαια,
αναµφίβολα, δεν είναι τόσο µεγάλη όσο αυτή του Πύργου σας·
ωστόσο, ίσως σας βοηθήσει. Η ίδια η ∆ούκισσα, αυτή τη στιγµή που
µιλάµε, βρίσκεται εκεί, ψάχνοντας πληροφορίες για την πόλη.»
«Πολύ ενδιαφέρον, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε ο Μόρβον. «Πού
θα µπορούσα να βρω τη ∆ούκισσα;»
«Ερία, φρόντισε ο κύριος να οδηγηθεί στη βιβλιοθήκη της
∆ούκισσας Λορτνέκα,» είπε ο Βένγκριλ.
«Ως προστάξετε, Βασιληά µου,» απάντησε εκείνη, κλίνοντας το
κεφάλι.
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«Κύριε,» ο Βένγκριλ έστρεψε, πάλι, το βλέµµα του στο Μόρβον,
«θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι ακόµα.»
«Στη διάθεσή σας πάντα, Μεγαλειότατε.»
«Τι κίνδυνο µπορούν να παρουσιάσουν για εµάς αυτά τα
φαντάσµατα;»
«Εκτός από το να µας τροµάξουν λίγο, τίποτα, πιστεύω. Επίσης,
σκεφτείτε πως, για να περνάνε από εκεί οι δαιµονάνθρωποι –αν,
τελικά, περνάνε από εκεί–, οι πνευµατικές παρουσίες δεν πρέπει να
τους βλάπτουν. Παρ’όλ’αυτά, θα πρότεινα να είµαστε προσεκτικοί.
Σκοπεύετε να στείλετε κάποιους, ώστε να ερευνήσουν τα υπόγεια;»
«Ναι,» απάντησε ο Βένγκριλ. «Θέλω να µάθω τι συµβαίνει σ’αυτό
το µέρος.»
«Τότε, θα ήµουν πρόθυµος να συνοδέψω αυτή την αποστολή,» είπε
ο Μόρβον. «Πιστεύω ότι ίσως να φανώ χρήσιµος.»
«Η βοήθειά σας, φυσικά, είναι ευπρόσδεκτη, κύριε.»
«Πότε να ξεκινήσουµε, Βασιληά µου;» ρώτησε ο Έντρηλ.
«Αύριο,» είπε ο Βένγκριλ, «για να είστε και πιο ξεκούραστοι. Όµως
όλο το βράδυ θέλω εκείνο το τετράγωνο όπου βρίσκεται το άνοιγµα
να φρουρείται, εντάξει;»
Ο Έντρηλ έκλινε το κεφάλι. «Ως προστάξετε, Μεγαλειότατε.»
«Επίσης, δε θα ήθελα εσύ προσωπικά να πας σ’αυτή την αποστολή,
διοικητά. Η ∆ιοικήτρια Ερία θα την αναλάβει, µαζί µε τον κύριο
Μόρβον και όσους στρατιώτες πιστεύει ότι θα της φανούν χρήσιµοι.
»Έχετε κάτι άλλο να µου αναφέρετε ή να µε ρωτήσετε;»
«Όχι, Βασιληά µου,» είπαν ο Έντρηλ και η Ερία, ο ένας κατόπιν
του άλλου.
«Ωραία,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Κάνατε καλή δουλειά απόψε.
Μπορείτε να πηγαίνετε.»
Με σύντοµες υποκλίσεις, έφυγαν και οι τέσσερις από το δωµάτιο,
καληνυχτίζοντας το µονάρχη τους.
Η Αάνθα ήπιε την τελευταία γουλιά απ’το κρασοπότηρό της.
«Παράξενα πράγµατα συµβαίνουν…» µουρµούρισε.
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«Αυτό ξαναπές το!» έκανε ο Βένγκριλ.
«∆εν εννοώ τις επιθέσεις των δαιµονανθρώπων.»
«Και τι εννοείς;»
«Τα στοιχειωµένα περάσµατα κάτω από την Όρφαλχ.»
«Κάτι τέτοια δε θα έπρεπε να φαίνονται παράξενα σε µια µάγισσα,»
είπε ο Βένγκριλ, µειδιώντας, και αναφερόµενος στην περιορισµένη
ικανότητα της Αάνθα στη Νεροµαγεία.
«Η δική µου µαγεία δεν ασχολείται µε φαντάσµατα, Βένγκριλ· το
ξέρεις.»
«Είχες, όµως, ένα βιβλίο που αναφερόταν σε σχετικά θέµατα.» Ο
Βασιληάς συνοφρυώθηκε. «Νοµίζω ότι το είχε γράψει µια
Αργκανθικιανή µάγισσα που τη λένε… εεε… Θαλάρια Σόντβορν;»
«Ναι,» ένευσε η Αάνθα, «έτσι τη λένε.»
«Το έχεις ακόµα µαζί σου, αυτό το βιβλίο;»
«Τι σηµασία έχει; Λες να γράφει κάτι που δεν ξέρει ήδη ο Μόρβον,
ως Σοφός του Κύκλου του Φτερού;»
Ο Βένγκριλ ανασήκωσε τους ώµους. «Γιατί όχι; Ακόµα και οι
Σοφοί του Κύκλου του Φτερού δεν µπορεί να ξέρουν τα πάντα… Το
έχεις, λοιπόν;»
«Ναι,» αποκρίθηκε η Αάνθα.
«Μαζί σου;»
«Στο δωµάτιό µου πρέπει να είναι, επάνω… εκτός και να το άφησα
στην Κυρά της Θάλασσας.»
«∆εν το πολυδιαβάζεις, πια, ε;»
«∆εν το χρειάζοµαι και τόσο.»
«Πάµε να του ρίξουµε µια µατιά.»
«Τώρα;»
«∆ε θέλεις;»
«Είµαι πτώµα, Βένγκριλ. Θα προτιµούσα αύριο. Εσύ δεν είσαι
κουρασµένος;»
«Η υπερένταση αµφιβάλλω αν θα µ’αφήσει να κοιµηθώ.»
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«Πάµε στο δωµάτιό µου και ίσως να βρούµε κανένα τρόπο για να
κοιµηθείς ευκολότερα.»
«Τώρα δεν έλεγες ότι ήσουν ‘πτώµα’, Αάνθα;» έκανε ο Βένγκριλ,
υποµειδιώντας.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού σηκώθηκε απ’τη θέση της. «Πάµε.
Μπορεί να προλάβουµε να ρίξουµε και καµια µατιά στο βιβλίο της
Θαλάρια Σόντβορν, πού ξέρεις;» Άρχισε να βαδίζει προς την έξοδο
της αίθουσας του θρόνου, αφήνοντας το κρασοπότηρο άδειο πίσω
της.

Κεφάλαιο Τριακοστό
Οι περισσότεροι κοινωνικοί όλεθροι οφείλονται σε τρεις βασικές αιτίες:
φυσικές καταστροφές (όπως σεισµοί, πληµµύρες, κτλ), πολέµους ανάµεσα
σε κράτη και βασίλεια, και στη διχογνωµία του λαού ή/και των αρχόντων.
—Νάητριθ, γνωστή Καρνεβολθιανή φιλόσοφος (περ. 583 – 653 Α.Κ.)

Ε

δώ είναι η βιβλιοθήκη της ∆ούκισσας, κύριε,» είπε ο
υπηρέτης που είχε προστάξει η Ερία να οδηγήσει τον Μόρβον
εκεί όπου ήθελε.
«Σας ευχαριστώ,» αποκρίθηκε εκείνος, στον πληθυντικό, όπως
µιλούσαν σε όλους οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού, εκτός από
αυτούς που πίστευαν ότι δεν άξιζαν ούτε στο ελάχιστο το σεβασµό
τους. «Μπορείτε να πηγαίνετε.»
Ο υπηρέτης υποκλίθηκε και έφυγε, στρίβοντας σε µια γωνία, στο
βάθος του διαδρόµου.
Ο Μόρβον ύψωσε το δεξί του χέρι και χτύπησε, µία φορά, την
ξύλινη πόρτα εµπρός του.
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«Περάστε,» ακούστηκε µια γυναικεία φωνή από µέσα –κατά πάσα
πιθανότητα, η ∆ούκισσα Λορτνέκα.
Ο Μόρβον άνοιξε και µπήκε, για να δει στο εσωτερικό ένα δωµάτιο
φωτισµένο µε λάµπα και τόσο γεµάτο µε βιβλία και περγαµηνές,
ώστε να µπορεί να συναγωνιστεί τον Πύργο του Φτερού. Σ’ένα
γραφείο καθόταν ένας άντρας, διαβάζοντας έναν τόµο, ενώ
παραδίπλα στεκόταν µια γυναίκα, βαστώντας ανοιχτό ένα µικρό
βιβλίο στα χέρια της και έχοντας µια περγαµηνή να κρέµεται απ’τον
πήχη της.
«Χαίρετε,» είπε ο Μόρβον. «Η ∆ούκισσα Λορτνέκα;»
«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνη, µοιάζοντας παραξενεµένη, αν έκρινε
κανείς από την όψη της. «Θέλετε κάτι;»
«Σκέφτηκα πως ίσως να µπορούσα να σας βοηθήσω στην
αναζήτησή σας, ∆ούκισσά µου. Ονοµάζοµαι Μόρβον, και έρχοµαι
από τον Πύργο του Φτερού.»
«Σας έψαχνα, πριν από κάποια ώρα, κύριε,» είπε ο άντρας που
καθόταν στο γραφείο. «Είµαι ο ∆ούκας Φερχ, σε περίπτωση που δε
µε γνωρίζετε,» συστήθηκε.
«∆ε βρισκόµουν στο παλάτι, ∆ούκα µου,» αποκρίθηκε ο Μόρβον.
«Είχα πάει να συντρέξω τον ∆ιοικητή Έντρηλ στην αναζήτηση των
δαιµονανθρώπων.»
«Τους εντοπίσατε;» ρώτησε ο Φερχ.
«Όχι ακόµα,» απάντησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού,
κλείνοντας την πόρτα και βαδίζοντας µέσα στο δωµάτιο χωρίς να
σκοντάφτει επάνω στα βιβλία, σαν από χρόνια να είχε συνηθίσει να
διασχίζει τέτοιες «δύσβατες» περιοχές. «Όµως βρήκαµε ένα άνοιγµα
στους υπονόµους: ένα άνοιγµα που βγάζει στα ερείπια, για τα οποία
ψάχνετε πληροφορίες.»
«Γνωρίζετε τίποτα γι’αυτά;» τον ρώτησε η Λορτνέκα.
«Φοβάµαι πως οι γνώσεις µου επάνω στο θέµα είναι περιορισµένες,
∆ούκισσά µου. Το µόνο που έχω καταφέρει, µέχρι στιγµής, να
πληροφορηθώ µε βεβαιότητα είναι ότι υπάρχουν πνευµατικές
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παρουσίες εκεί.» Και, όταν είδε την απορηµένη έκφραση στα
πρόσωπα του Φερχ και της Λορτνέκα, πρόσθεσε: «∆ηλαδή, θα
µπορούσαµε να πούµε ότι το µέρος είναι στοιχειωµένο.»
«Ναι,» είπε η ∆ούκισσα, «έτσι είχα ακούσει κι εγώ· αλλά δεν
ήµουν σίγουρη, βέβαια. Θα περνούσαν οι δαιµονάνθρωποι, όµως,
από ένα τέτοιο σηµείο;…»
«Πιθανώς, αν τους βόλευε. Εξάλλου, τα… φαντάσµατα δε
βλάπτουν κανέναν, απ’ό,τι έχω καταλάβει. Ο ∆ιοικητής Έντρηλ είδε
ένα από αυτά, απόψε.»
«Γνωρίζετε πού οφείλεται το στοίχειωµα του µέρους;» είπε η
Λορτνέκα.
«Όχι,» απάντησε ο Μόρβον, «γιαυτό κιόλας βρίσκοµαι εδώ: για να
µάθω. Έχετε ανακαλύψει κάτι χρήσιµο;»
«Όχι ακόµα. Σε ποια χρονική περίοδο, όµως, θα προτείνατε να
ψάξουµε; Στην Πρώιµη Εποχή ή στην Πρώτη Εποχή;»
«Αν κρίνω καλά από την αρχαιότητα που έχουν οι πνευµατικές
παρουσίες, θα έλεγα να ψάξουµε στην Πρώιµη Εποχή. Το µέρος
πρέπει να είναι πραγµατικά παλιό.»
*
Η Αάνθα µπήκε στο δωµάτιο, ακολουθούµενη από τον Βένγκριλ.
Έβγαλε τα σανδάλια της και ξάπλωσε ανάσκελα στο κρεβάτι,
κάνοντάς του νόηµα, µε το δάχτυλό της, να πλησιάσει και
µουρµουρίζοντας πίσω από ένα στραβό χαµόγελο (που προσπαθούσε
να είναι προκλητικό αλλά κάτι του έλειπε, το οποίο ο Μονάρχης του
Σαραόλν δεν µπορούσε να προσδιορίσει): «Έλα εδώ, βάρβαρέ µου
βασιληά…»
Ο Βένγκριλ πλησίασε, γελώντας σιγανά. «Αάνθα,» είπε, καθώς
καθόταν πλάι της, παίρνοντας το χέρι της ανάµεσα στα δικά του και
φιλώντας τις φάλαγγες των δαχτύλων της, «θα τολµούσα να
υποθέσω ότι είσαι µεθυσµένη… λίγο.»
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Εκείνη χασµουρήθηκε, κρύβοντας το στόµα της µε το άλλο χέρι.
«∆εν είµαι µεθυσµένη,» αποκρίθηκε. «Είµαι πτώµα, όπως σου είπα
και πριν. Και,» πρόσθεσε, προσπαθώντας πάλι να διαµορφώσει αυτό
το προκλητικό µειδίαµα στο πρόσωπό της (και αποτυχαίνοντας, για
λίγο), «χρειάζοµαι κάποιον να µε αναζωογονήσει…»
«∆εν έλεγες ότι θα ρίχναµε µια µατιά σ’εκείνο το βιβλίο;…»
«Τσκ, τσκ,» έκανε η Αάνθα. «Άµα δε σε ήξερα, θα νόµιζα ότι το
είπες αυτό για να µου χαλάσεις τη διάθεση.»
«Μα, δεν έχεις διάθεση, Αάνθα…»
«Φτιάξε µου τη διάθεση, λοιπόν.» Η Βασίλισσα του Ωκεανού
πέρασε τρία της δάχτυλα µέσα στη ζώνη του και τον τράβηξε κοντά
της. Ο Βένγκριλ την άφησε να τον προσελκύσει και να τυλίξει τα
χέρια της γύρω του. «Φίλησέ µε…»
Τη φίλησε, στα χείλη, στα µάγουλα, στο σαγόνι, και στο λαιµό,
αλλά δεν την αισθάνθηκε να ζωηρεύει καθόλου από κάτω του
(µάλιστα, νόµιζε ότι χασµουρήθηκε κι άλλη µία φορά!)· ούτε κι
εκείνος, όµως, αισθανόταν και τόσο ξαναµµένος, τούτη την ώρα.
«Είσαι, πράγµατι, πτώµα απόψε,» της είπε, παύοντας να προσπαθεί
να τη «ζωντανέψει».
Η Αάνθα σάλεψε επάνω στο κρεβάτι, πνίγοντας ένα χασµουρητό
µέσα της. «∆εν ξέρω τι µ’έχει πιάσει,» αποκρίθηκε. «Όλα µοιάζουν
θολά γύρω µου. Αλλά κι εσύ δεν είσαι τόσο καλά, όσο συνήθως.»
Άγγιξε το µπροστινό µέρος του παντελονιού του, κάτω απ’τη ζώνη,
µη βρίσκοντας κάτι αξιοσηµείωτο.
«Ένα πράγµα µόνο θα σε κάνει να ζωηρέψεις,» είπε ο Βένγκριλ.
Η Αάνθα ανασήκωσε το ένα της φρύδι, ερωτηµατικά.
Εκείνος πέρασε το χέρι του κάτω απ’τα ρούχα της κι άρχισε να τη
γαργαλά στα πλευρά. Η Κυρά του Ωκεανού, πράγµατι, ζωήρεψε,
παλεύοντας να του ξεφύγει και γελώντας.
«…Βένγκριλ…» µπόρεσε να αρθρώσει, κάποια στιγµή, «…κάποιος
θα –χα-χα-χα-χα!– ακούσει!… Κι εσύ έλεγες ότι… χα-χα-χα!… ότι
δε θέλεις να… Χα-χα-χα-χα-χα!…»
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«Είναι πολύ αργά,» της είπε ο Βένγκριλ, ύστερα από λίγο, «και οι
περισσότεροι κοιµούνται.» Έπαψε να τη γαργαλά.
«Όµως…» αποκρίθηκε η Αάνθα, ακόµα γελώντας. Είχε γυρίσει
µπρούµυτα στο κρεβάτι και είχε αρπάξει ένα µαξιλάρι στα χέρια της,
σχεδόν δίχως να το καταλάβει. Τώρα, αισθανόταν πιο εξαντληµένη
από πριν… «Όµως ίσως να τους ξυπνήσουµε έτσι.»
«Βγάλε εκείνο το βιβλίο, τότε,» είπε ο Βένγκριλ.
«Απειλή είναι τούτη;» ρώτησε η Αάνθα.
«Ναι.»
«Κι αν δεν ενδώσω;»
Ο Βένγκριλ πέρασε, πάλι, το χέρι του µέσα στα ρούχα της κι άρχισε
να τη γαργαλά.
«Καλά! Χι-χι-χι… Σταµάτα!» Προσπάθησε να τον χτυπήσει µε το
µαξιλάρι που κρατούσε, αλλά εκείνος το άρπαξε απ’τα χέρια της.
«Θα σου φέρω το βιβλίο! Χα-χα-χα…!»
Ο Βένγκριλ έπαψε να τη γαργαλά. «∆ε λες ψέµατα;»
«Είσαι τόσο βάρβαρος!» αποκρίθηκε η Αάνθα, συνεχίζοντας να
γελά και χτυπώντας τον µε τη γροθιά της στο στέρνο. «Απορώ γιατί
βρίσκοµαι εδώ, µαζί σου.»
Ο Βένγκριλ ανασήκωσε τον ένα του ώµο. «Ξέρω γω… Νόµιζα ότι
ήθελες να µου βρεις κάτι σ’ένα βιβλίο.»
Η Αάνθα αναστέναξε και σηκώθηκε από το κρεβάτι, ισιώνοντας το
φόρεµα της. Πλησίασε ένα µπαούλο και γονάτισε, στο ένα γόνατο,
πλάι του, για να το ανοίξει και να ψάξει µέσα. Σύντοµα, στάθηκε
πάλι όρθια, κλείνοντας το σεντούκι, µε µια απότοµη κίνηση, και
πλησιάζοντας τον Βένγκριλ. Στο δεξί της χέρι βαστούσε έναν τόµο,
τον οποίο πέταξε επάνω στο στρώµα, κοντά στις µπότες του
Σαραολνιανού Βασιληά.
«Βιβλίο,» είπε, κι έπεσε κι εκείνη στο κρεβάτι και στο στέρνο του
εραστή της.
«∆ε θα κοιτάξεις εκεί µέσα για τα φαντάσµατα;» τη ρώτησε ο
Βένγκριλ.
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«Είσαι τρελός; Σου είπα: είµαι πτώµα,» µουρµούρισε η Αάνθα,
ξαπλωµένη επάνω του, και χασµουρήθηκε, για πολλοστή φορά.
Ο Βασιληάς δε µίλησε, γιατί κι εκείνος αισθανόταν κουρασµένος
και ένιωθε τα βλέφαρά του, σιγά-σιγά, να κλείνουν.
«Βένγκριλ;…» είπε η Αάνθα, ύστερα από λίγο.
«Μµµ…»
«Γιατί αισθάνοµαι αυτό το βάρος µέσα µου;»
«Καλωσόρισες στον αληθινό Άρµπεναρκ. Κι εγώ αισθάνοµαι ένα
βάρος µέσα µου…»
«Βένγκριλ, µιλάω σοβαρά.»
«Κι εγώ σοβαρά µιλάω.»
Η Αάνθα σάλεψε ελαφρώς επάνω του. «Θυµάσαι τότε που είχαµε
ξεβραστεί στις ακτές του Κάρνεβολθ, προσπαθώντας να γλιτώσουµε
απ’τους δαίµονες που µας καταδίωκαν;»
«Ξεχνιούνται αυτά;»
«Τότε, δεν αισθανόµουν τούτο το βάρος,» δήλωσε η Αάνθα. «Ναι,
η ζωή µας κινδύνευε σ’εκείνες τις ερηµιές, και κοντέψαµε να
πεθάνουµε –δεν είναι κάτι που θα επιθυµούσα να επαναλάβω–, µα
δεν αισθανόµουν αυτό το βάρος, Βένγκριλ.»
«Επειδή δεν καθόµασταν σε θρόνους, τότε.»
«Είναι µόνο αυτό;»
«Είναι και το ότι δεν χρειαζόταν να κρυβόµαστε από κανέναν,
νοµίζω.»
«Ναι,» συµφώνησε η Αάνθα, «είναι κι αυτό…»
«Είναι και κάτι άλλο, επίσης, το οποίο πρέπει να παραδεχτούµε κι
οι δυο, παρότι δε θέλουµε…»
«Τι;»
«Ότι, κάποτε, πρέπει να σταµατήσουµε να βλεπόµαστε, αγάπη
µου.»
«Αυτό είναι αδύνατον,» είπε η Αάνθα, σφίγγοντας τον κοντά της,
λες και φοβόταν πως µπορεί να εξαφανιζόταν µέσα από την αγκαλιά
της.
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«Αδύνατον είναι να µείνουµε για πάντα µαζί,» αποκρίθηκε ο
Βένγκριλ, χαϊδεύοντας τα µεταξένια, πορφυρά µαλλιά της. «Το
ξέρεις, Αάνθα· δε χρειάζεται να σ’το πω. Κατ’αρχήν, δε σκοπεύεις
να παντρευτείς; Το Βασίλειό σου έχει ανάγκη από ένα διάδοχο.»
«∆ε µ’ενδιαφέρει αυτό. Αν δεν έχω εγώ διάδοχο, κάποιο απ’τα
παιδιά του αδελφού µου θα πάρει τον Κοραλλένιο Θρόνο.»
«Το θέλεις να συµβεί έτσι;»
«Εσένα θέλω,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Εξάλλου, θα µπορούσαµε να
παντρευτούµε, τώρα –για να ισχυροποιήσουµε τη συµµαχία ανάµεσα
στα Βασίλειά µας.»
«Αάνθα, πρέπει να είσαι µεθυσµένη απόψε,» είπε ο Βένγκριλ. «∆εν
µπορώ να παντρευτώ εσένα, όσο Βασίλισσά µου είναι η ∆ήνκα.»
Η Αάνθα αναστέναξε. Αυτή προκαλεί όλα µας τα προβλήµατα,
συλλογίστηκε. Και το πιο εκνευριστικό είναι ότι τα προκαλεί χωρίς να
βρίσκεται καν εδώ! «Αγάπη µου, η ∆ήνκα ίσως νάναι νεκρή, όπως
λέγαµε το πρωί. Επιπλέον, κάποια στιγµή, θα πρέπει να επιτεθείς στο
Σφετεριστή, για να επανακτήσεις το Βασίλειό σου. Η ∆ήνκα…
Αγνόησέ τη! ∆εν είναι τίποτα. ∆εν έχει κανένα νόηµα στη ζωή σου,
δεν το βλέπεις;»
«Όχι, Αάνθα, δεν είναι έτσι,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, και
σηκώθηκε απ’το κρεβάτι, γλιστρώντας από την αγκαλιά της. «Η
∆ήνκα εξακολουθεί να είναι Βασίλισσα του Σαραόλν· και, αν δεν
ήταν αιχµάλωτη του Σφετεριστή, θα ήταν κοντά µας. Τότε, δε θα
µπορούσαµε να συνεχίζουµε να συναντιόµαστε… και ίσως να ήταν
καλύτερα έτσι…»
Η Αάνθα µπορούσε, όµως, ν’ακούσει τον µελαγχολικό τόνο στη
φωνή του. Προσπαθεί να κάνει ό,τι νοµίζει πως είναι καλύτερο,
σκέφτηκε. Να τον πάρει ο Ωκεανός! γιατί δεν κάνει εκείνο που θέλει;
Αν ο Πόνκιµ είχε σκοτώσει την τρισκατάρατη τη ∆ήνκα, τώρα δε θα
υπήρχαν τούτα τα προβλήµατα! Να τον πάρει κι αυτόν ο Ωκεανός! –να
τον πάρει πραγµατικά ο Ωκεανός! Για όλα ο Πόνκιµ φταίει. Του έλεγα
να τη σκοτώσει τη σκύλα, ή να πει, τουλάχιστον, ότι είναι νεκρή. Αλλά
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όχι! Υποστήριζε ότι δεν τον συνέφερε. Ο µπάσταρδος! Ο καταραµένος
δαιµονόφιλος µπάσταρδος! Πώς θα µπορούσα να τον κάνω να τη
σκοτώσει; Να τη βγάλει απ’τη µέση; Η Αάνθα έσφιξε το µαξιλάρι
µέσα στις γροθιές της και ακούµπησε το πρόσωπό της επάνω του,
κλείνοντας τα µάτια.
«Αάνθα…» Ο Βένγκριλ κάθισε, πάλι, πλάι της και της χάιδεψε την
πλάτη. «Με συγχωρείς,» της ψιθύρισε στ’αφτί. «Σ’αγαπώ. Πίστεψέ
µε, σ’αγαπώ, όπως καµια άλλη γυναίκα, αλλά δεν µπορώ να ξεφύγω
από τούτο τον κόσµο.» Φίλησε το λαιµό της και την έσφιξε κοντά
του, για λίγο.
Η πόρτα του δωµατίου χτύπησε, κάνοντάς τους και τους δύο να
κοκαλώσουν.
«Βασίλισσα Αάνθα,» ακούστηκε µια αντρική φωνή. «Μας
συγχωρείτε που ερχόµαστε αυτή την ώρα, αλλά πρέπει να σας
ρωτήσουµε κάτι.»
«Ο Γκόρντλαν,» της ψιθύρισε ο Βένγκριλ. «Τι κάνει εδώ;»
Η Αάνθα πήρε µια έκφραση άγνοιας, και σηκώθηκε απ’το κρεβάτι,
φωνάζοντας στους απέξω: «Έρχοµαι.»
Ο Βένγκριλ κάθισε στο γραφείο της Βασίλισσας του Ωκεανού,
παίρνοντας το βιβλίο της Θαλάρια Σόντβορν µαζί του και
ανοίγοντάς το. Είχε έρθει εδώ για να κουβεντιάσει ένα πολύ
σηµαντικό θέµα µε την Αάνθα –ένα θέµα που αφορούσε τα
φαντάσµατα κάτω απ’την πόλη.
Η Κυρά του Ωκεανού άνοιξε την πόρτα, για ν’αντικρίσει τον ∆ούκα
Γκόρντλαν –ντυµένο µε αλυσιδωτή αρµατωσιά και φέροντας ένα
µακρύ ξίφος στο δεξί χέρι.
Αιφνιδιασµένη, έκανε ένα ασταθές βήµα προς τα πίσω, νιώθοντας,
ξαφνικά, τα γόνατά της να τρέµουν και την αναπνοή της να κόβεται.
Άλλωστε, ο ∆ούκας της Σνοργκ ήταν επιβλητική φιγούρα, σωστός
γίγαντας· και το βλέµµα του ήταν παγερό και εφιαλτικό, ορισµένες
φορές –όπως τώρα.
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«Με συγχωρείτε, αν σας τροµάζω, Βασίλισσά µου,» είπε, «αλλά
ψάχνουµε τον Βασιληά….» Η µατιά του, εκείνη τη στιγµή, πήγε στο
γραφείο, πίσω από την Αάνθα. «….τον Βασιληά Βένγκριλ. Και
νοµίζω ότι τον βρήκαµε.»
Ο Βένγκριλ σηκώθηκε όρθιος, κλείνοντας το βιβλίο µαγείας εµπρός
του. «Τι συµβαίνει, πάλι, Γκόρντλαν;» ρώτησε. «Ελπίζω να µη
ντύθηκες για πόλεµο για να σκοτώσεις τον Νοτµέλγκθορ.» Το
βλέµµα του ήταν θυµωµένο και έµοιαζε να πετά σµαραγδόχρωµες
σπίθες. «Ούτε για να ανησυχήσεις τη Βασίλισσα Αάνθα.»
«Όχι,» αποκρίθηκε ο ∆ούκας. «Ντύθηκα έτσι επειδή φοβάµαι πως
πρέπει να σας θέσω υπό κράτηση, Βασιληά µου.»
Τα µάτια του Βένγκριλ, πάραυτα, στένεψαν και οι γροθιές του
σφίχτηκαν. «Τι!»
«Έξω απ’το δωµάτιό µου!» πρόσταξε η Αάνθα, δείχνοντας τον
Γκόρντλαν µε το χέρι της. «Τώρα!»
«∆υστυχώς, δε θα φύγουµε χωρίς το Βασιληά Βένγκριλ,
Μεγαλειοτάτη,» δήλωσε ο ∆ούκας, µπαίνοντας, µαζί µε τέσσερις
στρατιώτες που τον ακολουθούσαν.
Η Αάνθα πήγε, γρήγορα, κοντά στον Βένγκριλ, που στεκόταν πίσω
απ’το γραφείο, σαν µαινόµενος ταύρος προτού εφορµήσει.
«Σκοπεύετε να µας προκαλέσετε πρόβληµα;» ρώτησε ο Γκόρντλαν.
«Είστε άοπλος, Βασιληά µου· εµείς είµαστε οπλισµένοι. Ελάτε µαζί
µας· δε θέλουµε να σας βλάψουµε. Απλά, το Σαραόλν θ’αλλάξει
χέρια, για την ώρα, µέχρι να αποκατασταθεί η παλιά του δόξα.»
«∆εν ξέρεις τι λες!» γρύλισε ο Βένγκριλ. «Έχεις χάσει το µυαλό
σου, Γκόρντλαν!» Κοπάνησε τη σφιγµένη του γροθιά επάνω στο
γραφείο.
«Υπάρχουν και πραγµατικοί Σαραολνιανοί εδώ πέρα, που δεν
επιθυµούν ν’αφήσουν το Βασίλειο να διαλυθεί κοµµάτι-κοµµάτι,
όσο περιµένουµε να κάνουµε διαπραγµατεύσεις µε το Σφετεριστή,»
είπε ο Γκόρντλαν. Και πρόσταξε τους στρατιώτες του: «Συλλάβετε
το Βασιληά Βένγκριλ.»
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Οι δύο από τους τέσσερις µαχητές πλησίασαν. Ο Βένγκριλ σήκωσε
το γραφείο στα χέρια και το πέταξε καταπάνω τους. Οι άντρες
έχασαν την ισορροπία τους και σωριάστηκαν, ενώ ο ένας πλακώθηκε
από το έπιπλο, ουρλιάζοντας.
«Μη γίνεσαι ανόητος, Βασιληά Βένγκριλ!» γκάριξε ο Γκόρντλαν,
δείχνοντάς τον µε το σπαθί του.
Ο Βένγκριλ άρπαξε την καρέκλα του γραφείου και, καθώς ο ένας
από τους σωριασµένους πολεµιστές επιχειρούσε να σηκωθεί, του την
έφερε στο κεφάλι, σπάζοντας δύο απ’τα πόδια της και
αναισθητοποιώντας τον άντρα, για ν’αρπάξει το ξίφος από το θηκάρι
του.
Ο Γκόρντλαν και οι άλλοι δύο δικοί του –ένας πολεµιστής και µια
πολεµίστρια– δεν είχαν κάνει καµία κίνηση, µέχρι στιγµής.
«Παραδόσου, Βασιληά Βένγκριλ,» επανέλαβε ο ∆ούκας, σταθερά.
«Όλοι είναι εναντίον σου. Ακόµα κι αν µας σκοτώσεις εµάς, άλλοι
θα σε βρουν απέξω, και θα σε φυλακίσουν.»
Μα τον Ωκεανό, τι κάνουµε, τώρα; αναρωτήθηκε η Αάνθα. Πλάι
απ’το µπαούλο απ’όπου είχε πάρει το βιβλίο της Θαλάρια Σόντβορν
βρισκόταν ένα θηκαρωµένο ξίφος, το οποίο η Βασίλισσα, συνήθως,
φορούσε για διακοσµητικούς λόγους· στη µάχη προτιµούσε το δόρυ.
Ωστόσο, τώρα, δεν έβλεπε άλλο όπλο πρόχειρο, έτσι πετάχτηκε
κοντά του και το άδραξε, ξεθηκαρώνοντάς το.
«Βασίλισσα Αάνθα,» είπε ο Γκόρντλαν, «δεν έχουµε τίποτα
εναντίον σας. Πετάξτε το ξίφος. Ο Βασιληάς Βένγκριλ θα έρθει µαζί
µας.»
«Αν τον θέλετε, θα πρέπει να αντιµετωπίσετε κι εµένα!» δήλωσε η
Αάνθα, ευχόµενη τούτο να τους κόψει τη φόρα. Αναµφίβολα, δεν
επιθυµούσαν να χαλάσουν τις καλές τους σχέσεις µε τον Ωκεανό.
Ωστόσο: «∆υστυχώς, δε µας αφήνετε άλλη επιλογή,» αποκρίθηκε ο
Γκόρντλαν. «Αποµακρύνετε τη Βασίλισσα του Ωκεανού και
συλλάβετε το Βασιληά Βένγκριλ,» πρόσταξε τους στρατιώτες του.
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«Πώς τολµάς, προδότη;» γρύλισε ο Βένγκριλ, αφήνοντας όλη την
πολεµική µάνητα ν’απελευθερωθεί µέσα του και ορµώντας
καταπάνω στον ∆ούκα, µε το ξίφος του υψωµένο.
Ο πολεµιστής και η πολεµίστρια πλάι στον Γκόρντλαν παρέκαµψαν
τον εξοργισµένο Βασιληά τους, παριστάνοντας ότι πήγαιναν να
αποµακρύνουν την Κυρά του Ωκεανού, πρώτα.
Ο Γκόρντλαν απέκρουσε το ατσάλι του µονάρχη, παραπατώντας
από την ορµή της σύγκρουσης των δύο όπλων.
«∆εν είµαι εχθρός σου, Βασιληά Βένγκριλ!» γρύλισε. «Όµως
κάποιος πρέπει να µεριµνήσει για το Βασίλειο –και δεν πρόκειται να
κάνω πίσω τώρα!» Άρχισε να σπαθίζει εναντίον του Βασιληά του· η
µια σπαθιά ύστερα από την άλλη, έτσι που η κλαγγή των όπλων τους
γέµισε το δωµάτιο.
Εν τω µεταξύ, οι δύο στρατιώτες πλησίασαν την Αάνθα, µε τα
σπαθιά τους γυµνολέπιδα, αλλά µε φανερό σκοπό να την
αποµακρύνουν από τον Βένγκριλ, όχι να τη χτυπήσουν.
«Μακριά µου!» σφύριξε εκείνη. «Μείνετε µακριά και φύγετε από
µπρος µου!»
«∆ε µπορούµε να το κάνουµε αυτό, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε η
πολεµίστρια· «έχουµε τις διαταγές µας.»
«Ποιες διαταγές σας;» αντιγύρισε εκείνη. «Μόλις προδώσατε το
µονάρχη σας! Αφήστε µε να περάσω, λέω!» Κούνησε το ξίφος της,
απειλητικά.
«Αυτό αποκλείεται,» δήλωσε η πολεµίστρια.
Και η Αάνθα τής επιτέθηκε, κατεβάζοντας το σπαθί της κάθετα
καταπάνω της, ενώ βαστούσε το µανίκι µε τα δύο χέρια. Η
πολεµίστρια απέκρουσε το χτύπηµα, µε το δικό της όπλο,
αιφνιδιασµένη που η Βασίλισσα είχε αποφασίσει να αντιδράσει έτσι.
Ο άλλος στρατιώτης έκανε ν’αρπάξει την Αάνθα απ’το µπράτσο, για
να την αποµακρύνει από τη συνάδελφό του, αλλά η Κυρά του
Ωκεανού τον κοπάνησε καταπρόσωπο, µε τον αγκώνα της,
νιώθοντας τα δόντια του να σπάνε κάτω απ’τη δύναµη του
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χτυπήµατός της, ενώ ο άντρας σωριαζόταν στο πάτωµα, µε το σπαθί
να έχει φύγει απ’το χέρι του.
Καθώς, όµως, οι λεπίδες της Αάνθα και της πολεµίστριας ήταν
µπλεγµένες, η δεύτερη έσπρωξε βίαια την πρώτη, στέλνοντάς την
ανάσκελα επάνω στο κρεβάτι. Η Βασίλισσα, ωστόσο, δεν άφησε το
ξίφος να φύγει απ’τη χούφτα της, και, όταν η αντίπαλός της
επιχείρησε να βάλει τη λεπίδα της, απειλητικά, µπροστά στο
πρόσωπο της Αάνθα, εκείνη αποµάκρυνε το όπλο, µε το δικό της,
και κλότσησε τη στρατιώτη δυνατά στο σαγόνι, σωριάζοντάς τη πλάι
στον συνάδελφό της.
Ο Βένγκριλ και ο Γκόρντλαν, όλη αυτή την ώρα, ξιφοµαχούσαν
µέσα στο δωµάτιο· και τώρα, καθώς η Αάνθα τούς κοίταζε,
συµπέρανε πως µάχονταν µε τέτοια λύσσα που δεν υπήρχε
αµφιβολία ότι ο ένας επιθυµούσε να σκοτώσει τον άλλο.
«Γκόρντλαν, σταµάτα!» φώναξε. «Σταµάτα!» Ο ∆ούκας, όµως, την
αγνόησε, συνεχίζοντας την προσωπική του αναµέτρηση µε το
Βασιληά του Σαραόλν.
«Πέτα το όπλο σου, Βένγκριλ!» πρόσταξε. «Σου είπα ότι δεν
µπορείς να αντιστρέψεις τα γεγονότα, και είναι ΑΛΗΘΕΙΑ! Το
Σαραόλν αποζητά τα εδάφη του πίσω! Σε έχει ξεγελάσει ο
Σφετεριστής, όπως και παλιά!»
«Αααααααρρρ!» Ο Βένγκριλ έσπρωξε, µε δύναµη, τον Γκόρντλαν
προς τα πίσω, προσπαθώντας να τον κάνει να σκοντάψει επάνω στο
αναποδογυρισµένο γραφείο και στον στρατιώτη που ήταν
πλακωµένος από κάτω.
Εκείνη τη στιγµή, η Αάνθα παρενέβη, σπαθίζοντας εναντίον του
∆ούκα και χτυπώντας τον στα πλευρά. Το ξίφος της έκανε ένα
µεγάλο σκίσιµο στην αρµατωσιά του και αίµα πετάχτηκε, ενώ ο
Γκόρντλαν κραύγαζε, παλεύοντας να µη χάσει την ισορροπία του
επάνω στο αναποδογυρισµένο γραφείο –την οποία, τελικά, έχασε και
έπεσε ανάσκελα, πλακώνοντας τον ήδη πλακωµένο στρατιώτη, που
ούρλιαξε.
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∆ύο άλλοι οπλισµένοι άντρες όρµησαν µέσα στο δωµάτιο. Ο ένας
στάθηκε ανάµεσα στον πεσµένο Γκόρντλαν και στον εξοργισµένο
Βένγκριλ, ενώ ο δεύτερος πήγε µπροστά στην Αάνθα, που το ξίφος
ήταν αιµατοβαµµένο στο χέρι της.
«Βασιληά µου!» είπε ο πρώτος πολεµιστής. «Μη συνεχίζετε! Σας
εκλιπαρώ. Σας εκλιπαρώ, µη συνεχίζετε.»
Ο Βένγκριλ τον ήξερε αυτό τον άνθρωπο· ήταν ένας από τους πιο
καλούς του διοικητές. «Είσαι κι εσύ µαζί του, Φάντρολ;» ρώτησε.
«Είσαι κι εσύ µαζί του;»
«Βασιληά µου, ο ∆ούκας Γκόρντλαν έχει δίκιο, και τον
υποστηρίζω,» αποκρίθηκε εκείνος. «Αλλά –σας εκλιπαρώ– µην
αφήσετε τούτο το συµβάν να καταλήξει σε αιµατοχυσία.»
«Ήδη έχει καταλήξει σε αιµατοχυσία!» αντιγύρισε ο Βένγκριλ,
παλεύοντας να δαµάσει την οργή µέσα του, ενώ συλλογιόταν: Τι
συµβαίνει;… Πώς είναι δυνατόν όλοι να έχουν στραφεί εναντίον
µου;… Τι έκανα λάθος;…
«Ας µη χειροτερέψουµε, όµως, τα πράγµατα,» αποκρίθηκε ο
Φάντρολ. «Στο διάδροµο βρίσκονται συγκεντρωµένοι πολλοί
µαχητές· κανείς δεν µπορεί να τους αντιµετωπίσει όλους,
Μεγαλειότατε –ακόµα και το δικό σας ξίφος. Ελάτε µαζί µας.»
Ο Βένγκριλ πέταξε το σπαθί του στο χαλί και είπε: «Πολύ καλά,
προδότη· πήγαινέ µε εκεί όπου έχεις να µε πας.»
Τα λόγια του γέµισαν µε θλίψη και τύψεις τον Φάντρολ, πράγµα
που φάνηκε στα γαλανά του µάτια και στην έκφραση του προσώπου
του.
«Βένγκριλ!» έκανε η Αάνθα. «∆εν µπορεί να το εννοείς!» Και προς
τους επαναστατηµένους στρατιώτες: «Είναι Βασιληά σας· πώς
τολµάτε να του φέρεστε έτσι; Σκυλιά!»
Ο Βένγκριλ βγήκε απ’το δωµάτιο, προσπερνώντας τον Φάντρολ και
τον Γκόρντλαν, ο οποίος προσπαθούσε να σηκωθεί, µε τη βοήθεια
ενός στρατιώτη του, ενώ αίµα κυλούσε από τα πλευρά του, εκεί όπου
τον είχε σπαθίσει η Βασίλισσα του Ωκεανού.
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Στο διάδροµο, ο Μονάρχης του Σαραόλν διαπίστωσε πως δεν ήταν
ψέµατα ότι πολλοί µαχητές περίµεναν, για να τον συλλάβουν. ∆εν
τους έφερε καµία αντίσταση· πήγε αδιαµαρτύρητα και αµίλητα µαζί
τους, ενώ εξακολουθούσε να σκέφτεται: Τι έκανα λάθος; Τι έκανα
λάθος;
*
Ο Φερχ αφουγκράστηκε. «Κάτι συµβαίνει,» είπε στον Μόρβον και
στη σύζυγό του, που έµοιαζαν απορροφηµένοι από την αναζήτηση
πληροφοριών για τα ερείπια κάτω απ’την Όρφαλχ.
Η Λορτνέκα αφουγκράστηκε, επίσης, σηκώνοντας το κεφάλι της
από το βιβλίο που κρατούσε. Ύστερα, ένευσε. «Ναι, όντως… Σαν
κάποιοι να τρέχουν.»
Ο Μόρβον συνοφρυώθηκε· και ήταν αδύνατο να διακρίνει κανείς
αν σκεφτόταν κάτι που είχε διαβάσει ή αν τον είχαν παραξενέψει οι
απέξω ήχοι.
Ο Φερχ άνοιξε την πόρτα, για να δει δύο στρατιώτες να περνάνε.
«Ε, εσείς! Ελάτε εδώ,» τους φώναξε.
Εκείνοι σταµάτησαν και στράφηκαν να τον κοιτάξουν. «Τι θα
επιθυµούσατε, Άρχοντά µου;» ρώτησε ο ένας.
«Τι συµβαίνει; Τι είναι όλη αυτή η φασαρία;»
«Ο Βασιληάς Βένγκριλ, Άρχοντά µου… Βρίσκεται υπό κράτηση,
και οι φρουροί αλλάζουν στο παλάτι–»
«Τι! Ο Βασιληάς Βένγκριλ είναι υπό κράτηση! Γιατί;»
«Ο ∆ούκας Γκόρντλαν έτσι πρόσταξε.»
Η όψη του Φερχ σκοτείνιασε, καθώς ο ∆ούκας της Όρφαλχ
αισθανόταν ένα δυνατό θυµό να φουσκώνει εντός του. «Μιλάµε για
προδοσία, δηλαδή!»
«Άρχοντά µου, ο ∆ούκας Γκόρντλαν θα σας µιλήσει στην αίθουσα
του θρόνου,» αποκρίθηκε ο στρατιώτης. «Έτσι είπε, τουλάχιστον.
Μπορούµε, τώρα, να πηγαίνουµε;»
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«Πηγαίνετε,» πρόσταξε ο Φερχ, και οι δυο άντρες έφυγαν,
βαδίζοντας γρηγορότερα απ’ό,τι πριν.
Ο ∆ούκας της Όρφαλχ στράφηκε στη Λορτνέκα και στον Μόρβον.
«Ακούσατε αυτό που άκουσα κι εγώ, ή έχω ψευδαισθήσεις;»
Η σύζυγός του ήταν χλοµή, βαστώντας άκοµψα ένα βιβλίο στα
χέρια της. Προφανώς, κι εκείνη είχε ακούσει το ίδιο, αλλά δεν είπε
τίποτα· µονάχα τα χείλη της κινήθηκαν δίχως να βγει ήχος.
Ο Μόρβον, που ήταν εξίσου χλοµός, και συνοφρυωµένος
περισσότερο από πριν, είπε αργά: «Αν έχετε ψευδαισθήσεις, κύριε,
τότε κι εµείς έχουµε τις ίδιες ψευδαισθήσεις µ’εσάς…»
*
Ένας θεραπευτής είχε περιποιηθεί το τραύµα του ∆ούκα Γκόρντλαν
και, τώρα, εκείνος καθόταν στο Θρόνο του Σαραόλν, έχοντας βγάλει
την πανοπλία του και έχοντας φορέσει πλούσια ρούχα: µια µαύρη
τουνίκα µε αργυρές ραφές και ένα γκρίζο παντελόνι µε µαύρα
λουριά· οι µπότες του ήταν, επίσης, µαύρες και ψηλές. Στα γόνατά
του βρισκόταν το σπαθί του, θηκαρωµένο, και το δεξί χέρι του
µεγαλόσωµου άντρα ήταν κλεισµένο επάνω στο µανίκι του όπλου,
πράγµα που τον έκανε να µοιάζει έτοιµος να γυµνώσει τη λεπίδα µε
την παραµικρή αφορµή.
Ο θεραπευτής τού είχε πει ότι η πληγή δεν ήταν βαθιά, ούτε
ιδιαίτερα σοβαρή, χάρη στην αρµατωσιά του, η οποία τον είχε
προστατέψει από την ορµή του χτυπήµατος· όµως καλύτερα θα ήταν
να µην εµπλακεί σε κάποια έντονη δραστηριότητα για πέντε ηµέρες
τουλάχιστον και, φυσικά, να µην ξιφοµαχήσει µε κανέναν.
Η αίθουσα του θρόνου ήταν γεµάτη µε στρατιώτες και
στρατιωτικούς διοικητές, αλλά µια εκκωφαντική σιγή είχε απλωθεί
εντός της, σαν όλοι να φοβόνταν να µιλήσουν.
Τη σιγή έσπασαν τα βήµατα του Άρχοντα Σάλβινρ και του γιου
του, Τάνβαρ, οι οποίοι ακολουθούνταν από έξι πιστούς πολεµιστές.
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Μόλις µπήκαν στο µεγάλο δωµάτιο, ο ∆ούκας της Χάργκοχ τράβηξε
το σπαθί του.
«Κατέβα απ’το θρόνο, προδότη!» φώναξε, δείχνοντας τον
Γκόρντλαν µε την αιχµή. «Ποτέ δε θα το φανταζόµουν ότι η
εξαδέλφή µας, Άλχα, αιώνια η µνήµη της, θα γεννούσε ένα
προδοτικό έκτρωµα σαν κι εσένα!»
«Πριν από κάποιες ώρες, Σάλβινρ, εσύ ήσουν που ζητούσες από
εµένα να ηρεµήσω,» αποκρίθηκε ο Γκόρντλαν. «Τώρα, θα πρέπει
εγώ να το ζητήσω αυτό από εσένα.» Και γέλασε.
«Νοµίζεις ότι είναι αστείο τούτο;» φώναξε ο Σάλβινρ, ενώ κι ο γιος
του ξεσπάθωνε πλάι του, και το ίδιο κι οι πολεµιστές τους.
Οι στρατιώτες του Γκόρντλαν, βλέποντάς το αυτό, τράβηξαν τα
όπλα τους, άπαντες.
«Μην τολµήσει κανείς σας να επιτεθεί στον άλλο!» µούγκρισε ο
∆ούκας της Σνοργκ, που ήταν κι εκείνος έτοιµος να ξεθηκαρώσει το
σπαθί του. «Περιµένουµε και τους υπόλοιπους άρχοντες, για να
κουβεντιάσουµε. Σας οφείλω κάποιες εξηγήσεις, νοµίζω.»
«Μας οφείλεις πολλά παραπάνω από κάποιες εξηγήσεις, προδότη,»
αντιγύρισε ο Σάλβινρ, θηκαρώνοντας το σπαθί του και κάνοντας
νόηµα στους µαχητές του και στον Τάνβαρ να τον µιµηθούν.
Εκείνοι, φυσικά, υπάκουσαν, και οι στρατιώτες του Γκόρντλαν,
επίσης, πέρασαν τα όπλα τους στα θηκάρια.
«Ανέφερες τη µητέρα µου, Σάλβινρ,» είπε ο ∆ούκας της Σνοργκ.
«Μάθε, λοιπόν, πως όλα τούτα για εκείνη και για τη µνήµη της τα
κάνω. ∆εν ξέχασα πώς τη σκότωσαν οι δαιµονόφιλοι· και ούτε
πιστεύω πως κι εσύ έχεις ξεχάσει. Η ώρα ήρθε οι Σαραολνιανοί να
πιούνε το αίµα δαιµονανθρώπων, κι όχι τ’αντίστροφο!»
Το τελευταίο έµοιαζε µε δήλωση βασιληά, άρχοντα, ή µεγάλου
στρατηγού, και οι πολεµιστές τριγύρω ζητωκραύγασαν. Ορισµένοι,
µάλιστα, τράβηξαν όπλα και τα ύψωσαν στον αέρα, φωνάζοντας:
«Γκόρντλαν! Γκόρντλαν! Βασιληάς Γκόρντλαν!»
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«Ο ένας σφετεριστής κατόπιν του άλλου ξεπετάγονται. Να
υποθέσω ότι είναι η εποχή τους;»
Όλοι στράφηκαν στην είσοδο της βασιλικής αίθουσας, για
ν’αντικρίσουν τη ∆ούκισσα Τουάθα –η οποία είχε µιλήσει–, µαζί µε
τον ∆ούκα Φερχ, τη ∆ούκισσα Λορτνέκα, και το Σοφό του Κύκλου
του Φτερού Μόρβον.
«Είµαι βέβαιος ότι µε έχετε παρεξηγήσει,» είπε ο Γκόρντλαν.
«Ωστόσο, δεν είµαι εκείνο που νοµίζετε: δεν είµαι σφετεριστής. Η
ανταρσία τούτη ήταν αναγκαία. ∆ε βλέπετε πού οδηγούσε ο
Βασιληάς Βένγκριλ το Σαραόλν; Στην καταστροφή του το
οδηγούσε! Ακολουθούσε, κατά γράµµα, το σχέδιο του Σφετεριστή,
δίχως να το καταλαβαίνει· ο Πόνκιµ τον είχε, και πάλι, εξαπατήσει!
Θέλει, µε τα διπλωµατικά του λόγια και τις καταραµένες του
πρεσβείες, να µας κάνει να περιµένουµε, ώστε να µας χτυπά σιγάσιγά, µε ύπουλες επιθέσεις, σαν την αποψινή και σαν τις δύο
προηγούµενες, µέχρι να χάσουµε τη δύναµή µας και να µας αφανίσει
µε ένα γρήγορο χτύπηµα!»
«∆εν είναι κανένας µας βέβαιος γι’αυτό!» αντιγύρισε ο Σάλβινρ.
«Αλλά, ακόµα και να είναι έτσι όπως τα λες, Γκόρντλαν,»
πρόσθεσε, µεγαλόφωνα, ο Φερχ, «η ενέργειά σου ήταν απαράδεχτη!
Απαιτώ να κατεβείς αµέσως από το θρόνο και να ελευθερώσεις,
πάλι, τον Βασιληά!»
Ο Γκόρντλαν κούνησε το κεφάλι του. «Αυτό δε θα γίνει.»
«Τότε, είσαι σφετεριστής,» τόνισε η Τουάθα, σφίγγοντας τη λαβή
του ξίφους που κρεµόταν από τη ζώνη της µέσα στη γαντοφορεµένη
της γροθιά.
«Μπορείς να µ’αποκαλείς όπως θέλεις,» της αποκρίθηκε ο
Γκόρντλαν. «Αν ο τίτλος ‘σφετεριστής’ σε ικανο–»
«Πώς τολµήσατε να έρθετε εδώ, δίχως εγώ να λάβω γνώση;»
αντήχησε µια φωνή έξω απ’την αίθουσα του θρόνου, και ο Έντρηλ,
∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών, µπήκε στο µεγάλο δωµάτιο,
περιστοιχισµένος από στρατιώτες, ενώ κι άλλοι ακολουθούσαν. Όλοι
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τους είχαν όπλα στα χέρια, και ο ίδιος ο διοικητής βαστούσε το ξίφος
του γυµνολέπιδο και ήταν ντυµένος µε την αρµατωσιά του και τον
πορφυρό του µανδύα.
Οι πολεµιστές µέσα στην αίθουσα τράβηξαν τα δικά τους όπλα, και
ακόµα κι ο Γκόρντλαν ξεθηκάρωσε το σπαθί του και σηκώθηκε
όρθιος, παρότι αισθανόταν το τραύµα του να τον σουβλίζει.
«Είστε όλοι προδότες;» φώναξε ο Έντρηλ στους στρατιωτικούς
διοικητές γύρω του, που τα πρόσωπά τους χλόµιασαν κάτω από το
εξαγριωµένο του βλέµµα και την οργισµένη του όψη.
«∆εν είναι προδότες,» τον διαβεβαίωσε ο Γκόρντλαν. «Υπηρετούν
το Σαραόλν. Όπως θα κάνεις κι εσύ, αν είσαι συνετός, ∆ιοικητή
Έντρηλ.»
«Έτσι υπηρετούν το Σαραόλν;» αντιγύρισε εκείνος, τρίζοντας τα
δόντια. «Μ’αυτό τον ελεεινό τρόπο; Μ’αυτό τον ελεεινό τρόπο
υπηρετείς εσύ, ∆ούκα Γκόρντλαν, το Σαραόλν και το Βασιληά σου;
Είσαι προδότης!» Και βάδισε προς το θρόνο, καθ’όλα τα φαινόµενα
έτοιµος να πετσοκόψει το «σφετεριστή» µε το σπαθί του.
Όµως δεν κατάφερε να τον φτάσει, καθώς στρατιώτες µπήκαν
µπροστά του, µε τα όπλα τους γυµνά.
«Κάντε πίσω, κύριε διοικητά,» είπε ένας. «∆εν έχετε δίκιο που τα
βάζετε µε το ∆ούκα Γκόρντλαν. Προσπαθεί να κάνει το καλύτερο
για το Βασίλειο.»
Ο Έντρηλ γρύλισε, εξοργισµένος, συγκρατώντας τον εαυτό του
απ’το να επιτεθεί στους πολεµιστές στο διάβα του.
Στράφηκε, απότοµα, στον Σάλβινρ και τους άλλους άρχοντες. «Τι
λέτε εσείς γι’αυτό; Προσπαθεί να κάνει ο ∆ούκας Γκόρντλαν το
καλύτερο για το Βασίλειο;» απαίτησε.
«Ο ∆ούκας Γκόρντλαν,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ, «προσπαθεί,
όντως, να κάνει ό,τι νοµίζει πως είναι καλύτερο για το Βασίλειο,
αλλά αποτυχαίνει οικτρά.»
*
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Οι πολεµιστές έβαλαν τον Βένγκριλ στο κελί του και τον
κλείδωσαν εκεί, αφού τον έψαξαν για τυχόν όπλα επάνω του.
«Περίµενε λίγο, στρατιώτη,» πρόσταξε ο µονάρχης τον άντρα που
έκλεισε την πόρτα.
«Μάλιστα, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε εκείνος, µοιάζοντας να
ντρέπεται να τον αντικρίσει.
«Ποιο ήταν το λάθος µου;»
«Με συγχωρείτε, Βασιληά µου…;»
«Γιατί συνέβη τούτο; Ποιο πιστεύεις πως ήταν το λάθος µου;
Νοµίζεις, εσύ και οι συνάδελφοί σου, ότι δεν καθοδηγούσα σωστά
το λαό του Σαραόλν;»
Ο στρατιώτης κούνησε το κεφάλι. «Αυτό δε θα το κρίνω εγώ,
Μεγαλειότατε –δεν µπορώ να το κρίνω εγώ,» είπε, και έφυγε,
βιαστικά.
«Τέτοια είναι τα αποτελέσµατα του φανατισµού, Βασιληά
Βένγκριλ.»
Ο Βένγκριλ κοίταξε στο καγκελωτό παράθυρο του κελιού αντίκρυ
του, για να δει το πρόσωπο του Νοτµέλγκθορ, µελανιασµένο από τα
χτυπήµατα.
«Φαίνεται πως θα έχω παρέα εδώ µέσα, τελικά…» σχολίασε ο
Μονάρχης του Σαραόλν.
«Θα σε απογοητεύσω,» του είπε ο Νοτµέλγκθορ. «Νοµίζω ότι,
σύντοµα, θα µε σκοτώσουν.» Και πρόσθεσε: «Κάνουν το
µεγαλύτερο λάθος της ζωής τους, ξέρεις… Ο Εκλεκτός θα
εξοργιστεί, όταν το πληροφορηθεί τούτο. Και η οργή του θα τους
καταστρέψει όλους.»
«Στη Μάγκραθµελ ο Εκλεκτός σου, Νοτµέλγκθορ!» γρύλισε ο
Βένγκριλ, µη µπορώντας να συγκρατήσει τα νεύρα του. «Αν είχα
βάλει το καταραµένο του κεφάλι στη λαιµητόµο απ’την αρχή, τώρα
δε θα είχα τούτα τα προβλήµατα! Γιαυτό βούλωστο,
δαιµονάνθρωπε!»
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Ο Νοτµέλγκθορ τού έριξε ένα βλέµµα γεµάτο οίκτο, και χάθηκε
στις σκιές του κελιού του.
Ο Βένγκριλ αναστέναξε, ενώ θυµόταν τα λόγια της Αάνθα –«Γιατί
αισθάνοµαι αυτό το βάρος µέσα µου;»–, επειδή κι εκείνος
αισθανόταν, τώρα, ένα βάρος ασήκωτο στο στέρνο του: ένα βάρος
που απειλούσε να τον πνίξει.
Έσφιξε τα κάγκελα του παραθύρου του στις γροθιές του. «Πώς
τόλµησε να το κάνει αυτό, ο προδότης;» γρύλισε στον εαυτό του.
Και, ύστερα, προσπάθησε να καλµάρει τα νεύρα του, να καθαρίσει
το νου του, για να µπορέσει να σκεφτεί. Τι κάνω εδώ, τώρα; Τι κάνω
εδώ; Η όλη κατάσταση δεν µπορούσε παρά να του θυµίζει την
προδοσία του Κράντµον στον Ωκεανό, όταν ο εν λόγω ευγενής και
πρώην-σύζυγος της Αάνθα είχε κλείσει τη Βασίλισσά του και το
Βασιληά Βένγκριλ σε ένα κρυφό σύµπλεγµα µπουντρουµιών της
Θέρληχ, ώστε να σφετεριστεί τον Κοραλλένιο Θρόνο.
Άκουσε βήµατα να πλησιάζουν και, στρέφοντας το βλέµµα του,
αντίκρισε την Αάνθα να έρχεται, µε µια ταραγµένη όψη στο
πρόσωπό της, και κοιτάζοντας µέσα στα παράθυρα των κελιών,
προσπαθώντας να τον βρει. Τα µαλλιά της ήταν ανακατεµένα και
ήταν ντυµένη µε το φόρεµα που φορούσε και πριν· µονάχα ένα
ζευγάρι µπότες είχε βάλει και ένα σπαθί κρεµόταν από τη φαρδιά,
πέτσινη ζώνη που τύλιγε τη µέση της.
«Βένγκριλ;» φώναξε. «Πού είσαι;»
«Εδώ,» αποκρίθηκε εκείνος, και η Βασίλισσα του Ωκεανού
πλησίασε, πηγαίνοντας µπροστά στο παραθυράκι και πιάνοντας τα
χέρια του, που ήταν γαντζωµένα στα κάγκελα.
«Αγάπη µου,» είπε.
«Σσς,» της ψιθύρισε ο Βένγκριλ. «∆εν είµαστε µόνοι.»
«Οι φρουροί είναι έξω,» τον πληροφόρησε η Αάνθα· «µέσα δεν
είδα κανέναν.»
«Απέναντί µας κρατείται ο Νοτµέλγκθορ,» εξήγησε ο Βένγκριλ.
«Ο πρέσβης;»
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«∆εν έχουµε άλλο Νοτµέλγκθορ στο παλάτι, και ίσως, σύντοµα, να
µην έχουµε ούτ’αυτόν. Ο Γκόρντλαν, µάλλον, θα τον σκοτώσει.»
«∆ε… δε σχεδιάζει το ίδιο και µ’εσένα…;» ψέλλισε η Αάνθα.
Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι. «∆εν το νοµίζω. Αν το κάνει, οι
πάντες θα στραφούν εναντίον του.»
Η Αάνθα άφησε τα χέρια του. «Θα σε πάρω απο δώ, Βένγκριλ,»
του είπε· «σ’το υπόσχοµαι.»
«Μην προβείς σε καµια απερίσκεπτη ενέργεια,» την προειδοποίησε
εκείνος.
«Σ’αγαπώ,» του ψιθύρισε η Βασίλισσα του Ωκεανού, και στράφηκε
απ’την άλλη, φεύγοντας µε γρήγορα βήµατα, που αντηχούσαν επάνω
στο πλακόστρωτο των µπουντρουµιών.
«Αάνθα!» φώναξε ο Βένγκριλ. «Μην κάνεις τίποτα!»
Όµως η πορφυροµάλλα Ωκεάνια δεν απάντησε, και ο Μονάρχης
του Σαραόλν ήταν σίγουρος πως θα έκανε ακριβώς αυτό που εκείνος
φοβόταν περισσότερο: θα προσπαθούσε να τον σώσει.
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Κεφάλαιο Τριακοστό-Πρώτο
Οι στεριανοί Πνευµατιστές αναρωτιούνται πολλές φορές γιατί έχουµε επιλέξει τη
Θάλασσα για Κυρά µας, όµως δε γνωρίζουν τα µυστικά που κρύβει εκείνη, ούτε τις
δυνάµεις της. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα Πνεύµατα των Υδάτων είναι τα
πιο δύστροπα απ’όλα…
—Χάεβορ, ο Γέρος της Θάλασσας

X

άραζε, όταν ο Σάλβινρ, ο Έντρηλ, και η Ερία πήγαν στην
Κυρά της Θάλασσας, τη βασιλική γαλέρα της Αάνθα, η οποία
βρισκόταν αραγµένη στο λιµάνι της Όρφαλχ. Η Βασίλισσα
του Ωκεανού τούς υποδέχτηκε και τους τρεις στην καµπίνα της και
τους ζήτησε να καθίσουν στις καρέκλες που είχε ετοιµάσει
γι’αυτούς. Η ίδια καθόταν πίσω από το ξύλινο γραφείο της, ντυµένη
µε µια φαρδιά, λευκή πουκαµίσα, ενώ ένα χρυσό περιδέραιο ήταν
περασµένο στο λαιµό της.
Οι προσκεκληµένοι πήραν θέση αντίκρυ της, και η Αάνθα είπε:
«Σας ευχαριστώ που δεν άργησε κανείς σας να παρευρεθεί σε τούτη
τη συνάντηση, γιατί πιστεύω πως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιµο.»
«Θα µπορούσαµε να µάθουµε το λόγο που µας καλέσατε εδώ,
Μεγαλειοτάτη;» ζήτησε ο Σάλβινρ. «Επειδή εµένα, τουλάχιστον, ο
µαντατοφόρος σας δε µου το αποκάλυψε αυτό…»
«Ούτε κι εµένα µου αποκάλυψε τίποτα,» παραδέχτηκε ο Έντρηλ,
που τώρα δεν ήταν ντυµένος µε την αρµατωσιά του και τον πορφυρό
του µανδύα, παρά φορούσε απλά ρούχα και µια κάπα, ερχόµενος
στην Κυρά της Θάλασσας µε «κάθε δυνατή µυστικότητα», όπως του
είχε ζητήσει ο απεσταλµένος της Βασίλισσας Αάνθα.
Η Ερία δε µίλησε, παρά µόνο έγνεψε καταφατικά, γιατί αισθανόταν
κάπως άβολα ανάµεσα στους υπόλοιπους, των οποίων η εξουσία
ξεπερνούσε κατά πολύ τη δική της: ο Έντρηλ ήταν ∆ιοικητής των
Πορφυρών Σπαθιών, του ισχυρότερου και σηµαντικότερου
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πολεµικού τάγµατος στη Μάρβαθ, όταν τη Μάρβαθ την είχαν οι
Σαραολνιανοί ακόµα· ο Σάλβινρ ήταν ∆ούκας της Χάργκοχ και
Πρίγκιπας του Βασιλείου, καθότι αδελφός του Βασιληά Βένγκριλ·
και η Αάνθα ήταν Βασίλισσα του Ωκεανού και Προστάτιδα του
Πορφυρού Κοχυλιού, µε το Βασίλειό της να είναι ίσως η ισχυρότερη
πολιτική δύναµη στον Άρµπεναρκ, ελέγχοντας το εµπόριο των
θαλασσών.
Επί του παρόντος, η Βασίλισσα Αάνθα έµπλεξε τα δάχτυλα των
χεριών της και τους ατένισε όλους, έναν-έναν. «Κάλεσα εσάς και
µόνο,» είπε, «διότι γνωρίζω πως είστε πιστοί στο Βασιληά Βένγκριλ.
Και εύχοµαι να µην κάνω λάθος σ’αυτή µου την υπόθεση…
»∆ιοικητή Έντρηλ, απ’ό,τι ξέρω, χρωστάτε τη θέση σας στο
Βασιληά σας, ο οποίος σας έδωσε την αρχηγία του τάγµατος των
Πορφυρών Σπαθιών ως ανταµοιβή, επειδή βοηθήσατε την κόρη του,
Πριγκίπισσα Έρµελ, να γλιτώσει ζωντανή από µια ενέδρα
Μαγκραθµέλιων δαιµονανθρώπων.»
Ο Έντρηλ ένευσε. «Μάλιστα, Βασίλισσά µου. Όλα αυτά
αληθεύουν, και η πίστη µου στο Βασιληά και στο Βασίλειο είναι
αναµφισβήτητη.»
«∆ιοικήτρια Ερία,» συνέχισε η Αάνθα, στρέφοντας το βλέµµα της
στην εν λόγω πολεµίστρια, «έχετε λάβει µέρος σε αρκετές
αποστολές που αφορούσαν την προστασία του Σαραόλν, καθώς και
στην πολύ σηµαντική αποστολή για την ανεύρεση των χαµένων
πλοίων στα δυτικά νερά του δικού µου Βασιλείου· και, γενικά, έχω
αντιληφθεί ότι ο Βασιληάς Βένγκριλ σάς εκτιµά για τις ικανότητές
σας. Γι’αυτούς τους λόγους βρίσκεστε καλεσµένη εδώ.»
«Τα λόγια σας µε τιµούν, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε η Ερία.
«Και, ∆ούκα Σάλβινρ,» το βλέµµα της Αάνθα πήγε στον τωρινό
σύµβουλο δικαιοσύνης του Σαραόλν, «η δική σας πίστη στο
Βασιληά θεωρώ πως είναι εξίσου µεγάλη, όπως αυτή του ∆ιοικητή
Έντρηλ, αν όχι περισσότερο, αφού είστε αδελφός του.»
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«Η αγάπη µου και η εκτίµησή µου για τον Βένγκριλ είναι
µεγαλύτερες από την πίστη µου σ’αυτόν, Βασίλισσα Αάνθα,»
δήλωσε ο Σάλβινρ. «Όµως εξακολουθώ να αναρωτιέµαι γιατί µας
καλέσατε εδώ… αν και δεν µπορώ να πω πως δεν έχει περάσει κάτι
απ’το νου µου, ως τώρα,» πρόσθεσε, ατενίζοντας την Κυρά του
Ωκεανού ερευνητικά, σα να προσπαθούσε να αποσπάσει την αλήθεια
από την έκφραση του προσώπου της.
Γιατί το καθυστερώ; σκέφτηκε η Αάνθα. Ο Σάλβινρ µοιάζει ήδη να
έχει καταλάβει τι επιθυµώ να τους ζητήσω… Ωστόσο, ήθελε να είναι
βέβαιη πως, όντως, αυτοί οι τρεις άνθρωποι που είχε καλέσει ήταν η
καλύτερη δυνατή επιλογή της ανάµεσα στους Σαραολνιανούς, γιαυτό
κιόλας είχε τονίσει τι σήµαινε στον καθέναν τους ο Βασιληάς
Βένγκριλ: ώστε να τους κάνει να το θυµηθούν, σε περίπτωση που
είχε διαφύγει –έστω και για λίγο– απ’το µυαλό τους. ∆ε θα έπρεπε
να έχουν καµια αµφιβολία για εκείνο που θα τους ζητούσε να
κάνουν. Αν είχαν αµφιβολίες, το εγχείρηµα πολύ πιθανόν να
αποτύχαινε.
«Πώς αισθάνεστε µε την τωρινή κατάσταση;» ρώτησε η Αάνθα.
«Θεωρείτε σωστό ό,τι συνέβη;»
«Μας καλέσατε εδώ για να οργανώσουµε τη διάσωση του
Βένγκριλ, έτσι δεν είναι, Βασίλισσα Αάνθα;» είπε ο Σάλβινρ.
Εκείνη ακούµπησε την πλάτη στην πολυθρόνα του γραφείου της.
Πρέπει να τους εµπιστευτώ. «Ναι,» αποκρίθηκε, γνέφοντας
καταφατικά. «Γιαυτό σας κάλεσα, πιστεύοντας ότι είστε οι
καλύτεροι άνθρωποι για να το επιχειρήσουν.»
«Θα ήταν παρακινδυνευµένο, Βασίλισσά µου,» είπε ο Σάλβινρ, «δε
νοµίζετε;»
«Νοµίζω πως η τωρινή κατάσταση και ο σφετερισµός της εξουσίας
από τον ∆ούκα Γκόρντλαν είναι πολύ πιο επικίνδυνα.»
«Συµφωνώ, όµως φοβάµαι πως µια απόπειρα διάσωσης θα
δηµιουργήσει µεγάλο χάσµα ανάµεσα στους Σαραολνιανούς· και
τούτη την περίοδο δε θέλουµε να είµαστε διχασµένοι. Ούτε ο
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Βένγκριλ θα το επιθυµούσε αυτό. Καταλαβαίνετε, Βασίλισσα
Αάνθα;»
Στα αφτιά της Κυράς του Ωκεανού αντήχησε, πάλι, η φωνή του
Βασιληά του Σαραόλν, όπως όταν είχε πάει να τον επισκεφτεί, στα
µπουντρούµια του παλατιού της Όρφαλχ: «Αάνθα! Μην κάνεις
τίποτα!»
Μα, δεν µπορώ να καθίσω άπραγη, ενώ αυτά τα πράγµατα
συµβαίνουν! ∆εν µπορώ.
Είπε στον Σάλβινρ: «Κατ’αρχήν, θα ήθελα να αρχίσουµε να µιλάµε
στον ενικό, ∆ούκα µου· πιστεύω, η επικοινωνία θα ήταν έτσι πιο
άµεση µεταξύ µας.»
«Όπως… επιθυµείς, Αάνθα,» αποκρίθηκε εκείνος, περιµένοντας
την απάντησή της σε όσα της είχε πει.
Η Αάνθα χαµογέλασε, αχνά, και είπε: «Όσον αφορά το σχέδιό µου,
τώρα… Αντιλαµβάνοµαι την αναστάτωση που πιθανώς –και
µάλλον– να προκληθεί, όµως η διάσωση δε σκοπεύω να γίνει τόσο
φανερά όσο νοµίζετε: δηλαδή, δεν πρόκειται να εισβάλει κάποια
στρατιωτική δύναµη στο παλάτι, ώστε να πάρει το Βασιληά από τα
µπουντρούµια.»
«Εξηγήστε µας, Βασίλισσά µου, τι έχετε στο µυαλό σας,» ζήτησε ο
Έντρηλ, που έµοιαζε να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
κουβέντα. Ο σφετερισµός του Γκόρντλαν τον είχε εξοργίσει, και το
ίδιο τον είχαν εξοργίσει και όλοι οι στρατιωτικοί διοικητές που είχαν
ακολουθήσει το ∆ούκα της Σνοργκ, δίχως να ενηµερώσουν εκείνον
στο ελάχιστο. Ένας στρατός δε µπορούσε να λειτουργήσει έτσι –
ασύδοτος.
«Η διάσωση θα γίνει χωρίς πολύ φασαρία· αυτός είναι ο λόγος που
σας µιλάω κρυφά· και αυτός είναι ο λόγος που σας επέλεξα,»
αποκρίθηκε η Αάνθα: «επειδή µπορείτε να βαδίσετε ανενόχλητοι
µέσα στο παλάτι και, εποµένως, να έχετε πρόσβαση στα
µπουντρούµια–»
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«Εκεί κάνεις λάθος,» της είπε ο Σάλβινρ. «∆εν είµαστε καθόλου
σίγουροι ότι έχουµε πρόσβαση στα µπουντρούµια.»
«Εµένα, πάντως, µε άφησαν να µπω και να δω το Βασιληά
Βένγκριλ…»
«Θα σε άφηναν, όµως, και να βγεις µε το Βασιληά Βένγκριλ;»
«Σίγουρα όχι,» αποκρίθηκε η Αάνθα· «και εκεί είναι που έχω
ανάγκη εσάς: Με την επιρροή που έχετε στο παλάτι, αναµφίβολα, θα
µπορείτε είτε να δωροδοκήσετε, είτε να πείσετε, είτε –αν δε
δουλέψει τίποτα απ’αυτά– να… αδρανοποιήσετε, κάπως, τους
φύλακες, ώστε ο Βασιληάς να ‘χαθεί µυστηριωδώς από τα
µπουντρούµια’.»
«Και πώς θα ‘χαθεί µυστηριωδώς και απ’την πόλη’;» έθεσε το
ερώτηµα ο Σάλβινρ. «Μη θεωρείς τον Γκόρντλαν ανόητο, παρά τη…
βιαστική του φύση: Θα έχει τοποθετήσει φρουρές σε όλη την
Όρφαλχ· είναι καλός στον πόλεµο –όλοι οι άνθρωποι που ζουν στα
δυτικά σύνορα του Σαραόλν είναι.»
«∆ε θα έχετε δυσκολία να περάσετε το Βασιληά από την πόλη,»
τους διαβεβαίωσε η Αάνθα. «Απόψε θα έχει σηκωθεί οµίχλη.»
Ο Σάλβινρ συνοφρυώθηκε. «Πώς το ξέρεις;»
«Το ξέρω,» τόνισε η Αάνθα, δίχως να προσφέρει καµια επιπλέον
πληροφορία. «Αν, όµως, τελικά, δεν έχει οµίχλη, τότε, θα σας
συµβούλευα να µην επιχειρήσετε τη διάσωση.»
Τι είδους παράξενες προβλέψεις είναι τούτες; σκέφτηκε ο Σάλβινρ.
Έχει, ίσως, κάποιον στην υπηρεσία της που µπορεί να προβλέψει τον
καιρό;… ή, µήπως, η ίδια σκοπεύει να αλλάξει τον καιρό; Νόµιζε πως
ο Βένγκριλ, κάποτε, του είχε πει ότι η Βασίλισσα Αάνθα ήταν
µάγισσα, και χάρη στη µαγεία της είχαν οι δυο τους γλιτώσει από
τους δαιµονανθρώπους που τους καταδίωκαν· και, επίσης χάρη στη
µαγεία της, είχαν βγει από τα υπόγεια κελιά όπου τους είχε
κλειδώσει ο προδότης του Ωκεανού, Κράντµον. Ο αδελφός του
Σάλβινρ τού είχε αναφέρει κάτι ότι η Αάνθα µπορούσε να προστάξει
τα Πνεύµατα του Νερού.
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«Τι λέτε, λοιπόν;» ρώτησε η Βασίλισσα. «Θα καταφέρετε να τον
βγάλετε από τα µπουντρούµια του παλατιού; Αυτό µονάχα θέλω από
εσάς…» Και σκέφτηκε: Αν δεν πουν «ναι» τώρα, χάθηκαν όλα· θα
πρέπει να βρω κάποιον άλλο τρόπο για να πάρω το Βένγκριλ από την
κράτηση του Γκόρντλαν… Και δεν είχε κάτι στο µυαλό της, αυτή τη
στιγµή. Ήταν άσχηµο να µην έχεις εναλλακτικό σχέδιο και να
περιµένεις να βασιστείς µονάχα σε ένα. Κανένας σωστός ναύαρχος
δεν το πρότεινε ποτέ τούτο…
«∆ε νοµίζω ότι θα ήταν αδύνατο να ξεφορτωθούµε, κάπως, τους
φύλακες των µπουντρουµιών, Μεγαλειοτάτη,» είπε η Ερία.
Ο Έντρηλ κατένευσε. «Ναι, κι εγώ το ίδιο πιστεύω. Κατ’αρχήν,
ίσως να τους γνωρίζουµε και προσωπικά, οπότε τα πράγµατα θα
είναι πιο εύκολα.»
«Το πρόβληµα, όµως, το οποίο δεν έχετε σκεφτεί είναι, τι θα πουν
αυτοί οι φρουροί, ύστερα,» τόνισε ο Σάλβινρ, κοιτάζοντας έντονα
τους δύο πολεµιστές. «Αν αποκαλύψουν τι έγινε, θα βρεθούµε σε
χειρότερη κατάσταση απ’ό,τι είµαστε τώρα.»
«∆ούκα µου,» είπε ο Έντρηλ, «ο Γκόρντλαν δε µας έχει στερήσει
την εξουσία µας µέσα στο στρατό. Και ίσως τούτο να αποδειχτεί το
µεγάλο του λάθος. Γιατί εγώ, ως ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών,
µπορώ να ελέγξω σε µεγάλο βαθµό τι κρατείται µυστικό και τι όχι.
Αν ζητούσα από ένα στρατιώτη να µην αποκαλύψει κάτι, δε θα το
αποκάλυπτε, φοβούµενος τις συνέπειες τού να µε προδώσει. Και η
Ερία, επίσης, ως Ανώτερη ∆ιοικήτρια του στρατού, ύστερα από τον
προβιβασµό της από το Βασιληά µας, νοµίζω πως µπορεί να κάνει
ακριβώς το ίδιο.»
Ο Σάλβινρ φάνηκε σκεπτικός. «Και πάλι,» είπε, «άµα διαρρεύσει
κάτι, τα επακόλουθα θα είναι δυσάρεστα…»
«Μα, αυτό θα προσπαθήσουµε, ∆ούκα µου: να µη διαρρεύσει
κάτι,» τόνισε ο Έντρηλ.
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«Όµως έχουν συγκεντρωθεί πολλοί στρατιώτες στην Όρφαλχ, και
το γνωρίζετε,» είπε ο Σάλβινρ. «Τι θα γίνει άµα δεν ξέρετε καλά
τους αποψινούς φρουρούς των µπουντρουµιών;»
Ο Έντρηλ και η Ερία αλληλοκοιτάχτηκαν· ύστερα, η µαυροµάλλα
πολεµίστρια αποκρίθηκε στο ∆ούκα της Χάργκοχ: «Μπορούµε να το
κανονίσουµε έτσι ώστε να ξέρουµε τους αποψινούς φρουρούς,
Άρχοντά µου.»
«Υπάρχει πιθανότητα να µην το κατορθώσετε τούτο;» ρώτησε ο
Σάλβινρ.
«Ναι,» παραδέχτηκε η Ερία, «υπάρχει· όµως–»
«Αν, λοιπόν, δεν αλλάξουν οι φρουροί, έτσι ώστε να είστε σίγουροι
πως µπορείτε να τους κουµαντάρετε, θα πρότεινα να µην γίνει η
απόπειρα διάσωσης απόψε,» είπε ο Σάλβινρ· και εκείνο το «θα
πρότεινα» ακούστηκε στ’αφτιά όλων ως «προστάζω». ∆εν έµοιαζε
να δέχεται καµια αντίρρηση επάνω σ’αυτό το θέµα, θέλοντας να
αποφύγει περισσότερες αναταραχές στην Όρφαλχ.
Στράφηκε να κοιτάξει την Αάνθα. «Συµφωνείς, Βασίλισσά µου;»
«Αν είναι να προκληθούν κι άλλα προβλήµατα, ναι, καλύτερα να
µη γίνει η απόπειρα διάσωσης απόψε,» αποκρίθηκε εκείνη.
«Ωστόσο, θα το προτιµούσα έτσι.»
«Η οµίχλη που ανέφερες αποκλείεται να παρουσιαστεί και κάποια
άλλη νύχτα;» ρώτησε ο Σάλβινρ.
Έχει καταλάβει τι θα κάνω, σκέφτηκε η Αάνθα, και είπε: «Όχι,
τίποτα δεν αποκλείεται.»
Η Ερία και ο Έντρηλ αντιλήφθηκαν ότι κάτι παράξενο συνέβαινε
µ’αυτή την οµίχλη, µα δε µίλησαν. Άλλωστε, αν η Βασίλισσα του
Ωκεανού πίστευε ότι η καταχνιά θα παρουσιαζόταν, αυτό τους
αρκούσε.
«Πάντως, θα ήθελα να µε ενηµερώσετε όσο γρηγορότερα γίνεται
για το αν θα καταφέρετε να ξεφορτωθείτε τους φρουρούς απόψε,»
είπε η Αάνθα.
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«Μέχρι το απόγευµα θα ήταν καλά, Βασίλισσά µου;» ρώτησε η
Ερία.
«Ναι,» απάντησε εκείνη, «πιστεύω πως ναι· όµως όχι αργότερα.
Χρειάζοµαι κάποιο χρόνο για να… για να κάνω τις απαραίτητες
προετοιµασίες.»
«Όταν πάρουµε το Βασιληά από το κελί του, πού θα τον πάµε;»
θέλησε να µάθει ο Έντρηλ. «Θα τον φέρουµε στο σκάφος σας, να
υποθέσω;»
Η Αάνθα κατένευσε. «Ακριβώς, διοικητά,» είπε. «Θα τον φέρετε
εδώ.»
«Και µετά;» ρώτησε ο Σάλβινρ. «Μετά, τι θα γίνει;»
«Μετά, θα συζητήσουµε µε το Βασιληά Βένγκριλ, για να δούµε
πώς θα ενεργήσουµε,» είπε η Αάνθα.
Ο Σάλβινρ αναστέναξε, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του.
«Ωραία, λοιπόν, ας πιάσουµε δουλειά. Η ηµέρα µόλις ξεκίνησε, και
προβλέπεται να είναι µεγάλη.»
*
Οι φρουροί που θα βρίσκονταν στα µπουντρούµια το βράδυ ήταν
δύο: ο Γκάλφερντ και ο Όρντιβηλ. Όµως, τελικά, ήρθε διαταγή και
στους δυο ότι θα τους χρειάζονταν αλλού, εκείνη την ώρα. Ο
Γκάλφερντ ήταν πολύ καλός παρατηρητής, όπως όλοι γνώριζαν: τα
µάτια του ήταν από τα πιο κοφτερά στο στράτευµα, και µπορούσε
ν’ατενίσει σε µεγάλες αποστάσεις και µέσα στο σκοτάδι, εκεί όπου
άλλοι δεν µπορούσαν να δουν. Εποµένως, ήταν κρίµα να
χαραµίζεται στα µπουντρούµια, όπου τα προτερήµατά του θα του
ήταν άχρηστα. Έτσι, ο διοικητής του –µε τον οποίο είχε µιλήσει ο
Έντρηλ, πριν από κάποια ώρα– του ζήτησε να φυλάξει σκοπιά στα
τείχη απόψε. Τη θέση του στα µπουντρούµια πήρε µια πολεµίστρια
των Πορφυρών Σπαθιών, ονόµατι Γκίρα, στην οποία ο Έντρηλ
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υποσχέθηκε πως θα έκανε µερικές σκοπιές λιγότερες, τους
καλοκαιρινούς µήνες.
Ο άλλος στρατιώτης, ο Όρντιβηλ, ήταν γνωστός γόης του
στρατεύµατος, έτσι δεν παραξενεύτηκε και τόσο ο διοικητής του,
όταν η Ερία τον ζήτησε στο δωµάτιό της για το βράδυ, υποσχόµενη
στο διοικητή πως θα φρόντιζε προσωπικά για την αντικατάσταση της
θέσης του στα µπουντρούµια του παλατιού. Και εκεί, φυσικά, έβαλε
έναν παλιό εραστή της, ο οποίος ήταν σίγουρη πως αποκλείεται να
την πρόδιδε, γιαυτό κιόλας του αποκάλυψε ότι το βράδυ θα γινόταν
η διάσωση και εκείνος δε θα χρειαζόταν να πει τίποτα, πέραν του ότι
«Όσο βρισκόµουν εγώ εδώ, δεν είδα κανέναν να βγαίνει». Άλλωστε,
δε θα ήταν µόνος του στην είσοδο, του εξήγησε η Ερία: µαζί του θα
ήταν µια πολεµίστρια των Πορφυρών Σπαθιών, ονόµατι Γκίρα, η
οποία θα υποστήριζε ακριβώς το ίδιο µ’εκείνον.
Όταν τελείωσαν οι διάφοροι διακανονισµοί µέσα στο στρατό και
στο παλάτι, και το απόγευµα πλησίαζε, µια µυστηριώδης φιγούρα,
µε ελαφριά καλοκαιρινή κάπα ταξιδιού και κουκούλα, επισκέφτηκε
την Κυρά της Θάλασσας στο λιµάνι και ζήτησε να δει τη Βασίλισσα
του Ωκεανού.
Η Αάνθα την υποδέχτηκε στην καµπίνα της, όπου η Ερία έβγαλε
την κουκούλα που φορούσε και είπε: «Όλα προετοιµάστηκαν,
Μεγαλειοτάτη. Η διάσωση µπορεί να γίνει απόψε, κανονικά.»
«Ωραία,» αποκρίθηκε εκείνη, καθώς σηκωνόταν από το γραφείο
της, όπου βρισκόταν ανοιχτό ένα µεγάλο βιβλίο. «∆ε θα βιαστείτε,
όµως, να πάρετε το Βασιληά Βένγκριλ από τα µπουντρούµια,»
τόνισε. «Θα περιµένετε να έρθει το βράδυ και να πέσει η οµίχλη. Αν
δεν πέσει οµίχλη, δε θα επιχειρήσετε τίποτα. Κατανοητό, Ερία;»
«Μάλιστα, Βασίλισσά µου.»
«Ποιοι θα φέρουν το Βασιληά εδώ;»
«Ο ∆ούκας Σάλβινρ και, ίσως, ορισµένοι πολεµιστές, έµπιστοι
σ’αυτόν.»
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«Εντάξει,» ένευσε η Αάνθα. «Ενηµέρωσέ τον για ό,τι σου είπα: να
µην κάνει τίποτα, αν δεν πέσει η οµίχλη.»
«Νοµίζω πως ήδη αποφασίστηκε αυτό, Βασίλισσά µου, όταν
συγκεντρωθήκαµε εδώ, την αυγή.»
«∆εν έχει σηµασία· να του το θυµίσεις.»
Η Ερία έκλινε το κεφάλι. «Όπως επιθυµείτε.»
«Μπορείς να πηγαίνεις.»
Όταν η πολεµίστρια έφυγε, η Αάνθα κάθισε πάλι στο γραφείο της,
µπροστά από το βιβλίο µαγείας που µελετούσε. ∆εν ήταν αυτό της
Θαλάρια Σόντβορν, «Μια Γενική Μελέτη των Πνευµάτων»· ήταν ένα
άλλο σύγγραµµα, το οποίο η Βασίλισσα είχε βρει µέσα στη µικρή
βιβλιοθήκη της βασιλικής της γαλέρας. Ονοµαζόταν «Περί των
Πνευµάτων του Ωκεανού και των Υδάτων», και το είχε γράψει ένας
Νιµάθωρ Βεµπρόνιλ, που κάποτε πρέπει να ήταν σύµβουλος σε
κάποιο µονάρχη του Ωκεανού. Η ιστορία του εν λόγω συγγραφέα,
βέβαια, δεν ενδιέφερε, επί του παρόντος, την Αάνθα, έτσι δεν της
είχε δώσει και τόση σηµασία· ωστόσο, ένα πράγµα γνώριζε: ότι η
ευγενική οικογένεια των Βεµπρόνιλ ήταν µια πολύ παλιά και λιγάκι
περιθωριακή οικογένεια του Ωκεανού.
Τα περισσότερα που γράφονταν µέσα στο βιβλίο «Περί των
Πνευµάτων του Ωκεανού και των Υδάτων» η αλήθεια ήταν πως η
Βασίλισσα δεν τα κατανοούσε ή, ακόµα κι αν τα κατανοούσε,
απορούσε πώς θα ήταν ποτέ δυνατόν ένας Ελεγκτής Πνευµάτων να
κατορθώσει τα πράγµατα που περιγράφονταν σε τούτες τις σελίδες.
Ως επί το πλείστον, έµοιαζαν στην Αάνθα ανέφικτα, για τις δικές της
δυνάµεις, τουλάχιστον· γιατί δεν αγνοούσε ότι υπήρχαν και
πανίσχυροι Πνευµατιστές του Ωκεανού, όπως οι Μυστικιστές της
Θάλασσας και ο αρχηγός τους, Χάεβορ. Εκείνος, σίγουρα, θα
µπορούσε άνετα να τα καταφέρει όλα όσα περιγράφονταν σ’αυτό το
βιβλίο. Αλλά ο Χάεβορ, τώρα, δεν ήταν εδώ –κι ακόµα κι αν ήταν,
µάλλον, ως συνήθως, θα αποκρινόταν στη Βασίλισσα του Ωκεανού
πως «δεν έκρινε την περίσταση τόσο σηµαντική, για να επικαλεστεί
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τέτοιες δυνάµεις»–, έτσι η Αάνθα δεν είχε παρά να βασιστεί στον
εαυτό της.
Και καλύτερα να µην κοιτούσε άχρηστα ξόρκια, που ούτως ή
άλλως ποτέ στη ζωή της δε θα κατάφερνε να πραγµατοποιήσει· ας
επικεντρωνόταν σ’εκείνο που νόµιζε ότι θα κατόρθωνε. Αν δεν το
καταφέρω κι αυτό, τότε, χάλασε το σχέδιό µου, έγινε κοµµάτια, και οι
προετοιµασίες της Ερία και του Έντρηλ πήγαν χαµένες… Όχι, πρέπει
να επιτύχω. Για χάρη του Βένγκριλ, πρέπει να επιτύχω.
Εστίασε όλη της την προσοχή στη σελίδα εµπρός της, η οποία
περιέγραφε τη νοητική κατάσταση όπου ο Πνευµατιστής έπρεπε να
βρίσκεται, για να επικαλεστεί την οµίχλη. Η Αάνθα πήρε µια βαθιά
ανάσα, προσπαθώντας να κατανοήσει τα λόγια τούτα, που ήταν
παράξενα –πολύ παράξενα–, έπρεπε να παραδεχτεί. Πώς θα τα κάνω
εγώ αυτά τα πράγµατα;…
Κάπου παρακάτω έγραφε: «Όµως ο Επικαλεστής των Πνευµάτων
οφείλει να είναι προσεκτικός, για να αποφύγει τυχόν παρενέργειες (βλ.
σελ. 87).» Αλλά η Αάνθα δεν είχε χρόνο να πάει στη σελίδα 87, έτσι
συνέχισε.
«Βοηθάει, αν ο Πνευµατιστής βρίσκεται σε επαφή µε το νερό, την
ώρα της επίκλησης», έγραφε προς το τέλος.
Τότε, πρέπει να κάνω τούτο το ξόρκι από κάποια ακροθαλασσιά,
σκέφτηκε η Αάνθα, γυρίζοντας τη σελίδα, για να δει, στην επόµενη,
τα λόγια που «δεν είναι απαραίτητα για την επίκληση της καταχνιάς,
ωστόσο προτείνονται για τους νέους και άπειρους Πνευµατιστές,» –
Εδώ, µάλλον, εννοεί εµένα– «ώστε να µπορούν να φέρουν τον εαυτό
τους επιτυχέστερα στην απαραίτητη νοητική κατάσταση και να
αποφύγουν τυχόν παρενέργειες».
Η Αάνθα διάβασε τις στροφές του ποιήµατος που ακολουθούσε. Τι
Μαγκραθµέλια γλώσσα είν’αυτή; συλλογίστηκε, παρατηρώντας πως
τούτες οι προτάσεις ήταν ακαταλαβίστικες.
Και –το χειρότερο!– από κάτω έγραφε: «Είναι καλύτερα αν ο
Πνευµατιστής έχει αποστηθίσει τα παραπάνω λόγια, όταν εκτελεί τη
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µαγγανεία. ∆εν έχει κανένα νόηµα να τα διαβάζει από τούτο το
σύγγραµµα ή από οποιοδήποτε άλλο, καθώς η ανάγνωση περισσότερο
τον αποσπά από την εργασία του, παρά τον εξυπηρετεί στην
ολοκλήρωση αυτής.»
«Θα τρελαθώ…» µουρµούρισε η Αάνθα. Και έριξε µια µατιά στην
επόµενη σελίδα, όπου έγραφε: «Ακολουθεί όσο το δυνατόν αρτιότερη
µετάφραση της Πνευµατικής Γλώσσας στην Κοινή.»
Ζωοδότειρα πηγή αστείρευτη,
Θάλασσα, Μητέρα Γης,
τρυφερή κι άγρι’ αγκαλιά των νήσων,
υφάντρα της Μοίρας ορατών και αοράτων.
Τη λαχτάρα µου ζωής ξεδιψώ από τη δύναµή σου·
τα πόδια µου πατούν το χώµα το παιδί σου·
στις ακτές π’αγκαλιάζεις αράζω, ανάπαυση να βρω·
νήµα να γνέσεις, σου παραδίδω, το πεπρωµένο µου.
Κι απ’το σώµα σου ζητώ το αίµα,
σταγόνες, ψίχουλα, από σένα,
σε πλερών’ όπως και πριν·
γνέσε µε τον Αδελφό σου
το πέπλο σου, το υφαντό,
λευκ’ ωσάν τον αφρό σου το ζητώ!
Ωραίο ποίηµα, σκέφτηκε η Αάνθα. Αναρωτιέµαι αν ο συγγραφέας
του βιβλίου το έγραψε ή αν το βρήκε από κάπου άλλου… Πάντως, τα
ακαταλαβίστικα λόγια που έπρεπε να µάθει απέξω δεν της έµοιαζαν
και τόσο ωραία όσο το µεταφρασµένο ποίηµα. Γιατί, απλά, να µην το
πω στην Κοινή; αναρωτήθηκε· αλλά αποφάσισε πως, για να επιµένει
ο συγγραφέας ότι έπρεπε να το πει στη Γλώσσα των Πνευµάτων –
από την οποία γνώριζε ελάχιστα η Αάνθα–, κάποιο λόγο θα είχε.
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Έτσι, ξεκίνησε να το αποστηθίζει, επαναλαµβάνοντας, ξανά και
ξανά, κάθε στροφή.
*
Η Βασίλισσα Αάνθα ζήτησε να κατεβάσουν µια βάρκα από την
Κυρά της Θάλασσας, ώστε να πάει σε µια αποµονωµένη ακρογιαλιά,
στα δυτικά της Όρφαλχ. Κάθισε στο πίσω µέρος του µικρού
σκάφους και περίµενε, καθώς ένας από τους στρατιώτες της
κωπηλατούσε, αµίλητος. Η νύχτα είχε απλωθεί, αλλά η ζέστη ήταν
δυνατή απόψε: δυνατότερη από όλες τις άλλες βραδιές, νόµιζε η
Αάνθα· όµως υπέθετε πως ίσως αυτό να οφειλόταν και στο άγχος της
αν θα κατάφερνε να ολοκληρώσει την επίκληση της καταχνιάς
επιτυχώς.
Αν αποτύχω, όλη η αποστολή διάσωσης θα πάει χαµένη, σκέφτηκε,
και άρχισε να επαναλαµβάνει την επωδό, ξανά και ξανά, από µέσα
της, προσπαθώντας να µην την ξεχάσει. Το βιβλίο του Νιµάθωρ
Βεµπρόνιλ το είχε πάρει µαζί της –αυτή τη στιγµή το κρατούσε στην
αγκαλιά της–, µα δεν το άνοιγε για να δει τα λόγια. Πρέπει να τα
θυµάµαι απέξω. ∆ε θα έχει νόηµα να τα βλέπω, όταν θα κάνω την
τελετή. Κι επίσης, έπρεπε να βρίσκεται και στη σωστή νοητική
κατάσταση. Θα τα καταφέρω και τα δύο µαζί; Αλλά η επωδός,
σύµφωνα µε ό,τι έγραφε ο Νιµάθωρ Βεµπρόνιλ, ήταν για να τη
βοηθήσει· εποµένως, αν τη γνώριζε καλά, το ξόρκι της θα είχε
µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
∆εν πρέπει να ναυαγήσω σ’ετούτη την επίκληση. Άµα ναυαγήσω,
ίσως να µην υπάρχει, πια, τρόπος για να φτάσω στον προορισµό µου.
Προτού το καταλάβει, είχε πλησιάσει στις ακτές δυτικά της
Όρφαλχ, και ο στρατιώτης-λαµνοκόπος τη ρώτησε: «Πού θα
επιθυµούσατε να σταµατήσετε, Βασίλισσά µου;»
Τα µάτια της Αάνθα σάρωσαν την ακρογιαλιά, που φωτιζόταν από
τις ασηµένιες ακτινοβολίες των τεσσάρων φεγγαριών. Έδειξε, µε το
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δεξί της χέρι, ένα σηµείο περιτριγυρισµένο από βράχια και γεµάτο
µε άµµο. «Εκεί,» είπε, «εκεί άφησέ µε.»
Ο Ωκεάνιος πολεµιστής υπάκουσε, και η βάρκα γλίστρησε επάνω
στο νερό, φτάνοντας στην παραλία.
Η Αάνθα πήδησε έξω απ’το µικρό σκάφος, και τα µποτοφορεµένα
πόδια της πάτησαν µέσα σε ρηχό νερό, που δεν ξεπερνούσε τα
γόνατά της.
«Μπορείς να πηγαίνεις,» είπε στο στρατιώτη.
Εκείνος την κοίταξε, σα να αµφισβητούσε τη σύνεση της
προσταγής της, σα να µην ήθελε ν’αφήσει τη Βασίλισσά του µόνη
σ’ετούτο το έρηµο µέρος.
Κάποιοι από τους υπηκόους µου είναι περισσότερο πιστοί σ’εµένα
απ’ό,τι πρέπει, σκέφτηκε η Αάνθα· και του είπε: «Θα επιστρέψεις για
µένα τα µεσάνυχτα.» Αν δεν έχω καταφέρει τίποτα ως τότε, δε θα
καταφέρω τίποτα γενικά.
«Όπως
επιθυµείτε,
Μεγαλειοτάτη,»
αποκρίθηκε
ο
κοραλλοντυµένος πολεµιστής, και έστριψε τη βάρκα, αρχίζοντας να
κωπηλατεί προς την Κυρά της Θάλασσας.
Η Αάνθα αισθάνθηκε τη µοναξιά του τοπίου να την περιτυλίγει,
καθώς έβγαινε από το νερό και τάραζε την άµµο µε τα
µποτοφορεµένα πόδια της, τσακίζοντας κανένα κοχύλι πού και πού.
Σταµάτησε κοντά σε έναν σχετικά µεγάλο βράχο και άφησε το
βιβλίο µαγείας επάνω του, παίρνοντας µια βαθιά ανάσα από τον
καθαρό νυχτερινό αέρα της θάλασσας, ενώ το βλέµµα της χανόταν
στην απεραντοσύνη του Ωκεανού, του Βασιλείου της.
Πάψε να καθυστερείς, Αάνθα, είπε στον εαυτό της. Κάντο! Κι αν
πετύχει, πέτυχε.
Έλυσε τις µπότες της και τα γυµνά της πόδια πάτησαν στην άµµο.
Ξεθηλύκωσε τα κουµπιά του φορέµατός της και το άφησε να πέσει
κοντά στα υποδήµατά της, αρχίζοντας να βαδίζει προς τη θάλασσα,
που γυάλιζε στο φεγγαρόφωτο σαν καθρέφτης, κάνοντας την Αάνθα
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να νοµίζει πως θα µπορούσε να περπατήσει επάνω της, αν ο
κρύσταλλος δεν έσπαγε.
Όµως, τελικά, το νερό µόνο κρυσταλλωµένο δεν ήταν· και, όταν η
Βασίλισσα του Ωκεανού µπήκε αργά µέσα του, εκείνο έµοιαζε
ν’ανοίγει την αγκαλιά του, για να την υποδεχτεί γλυκά, δροσίζοντας
το σώµα της, παίρνοντας το άγχος απ’το νου της. Η Αάνθα
αναστέναξε και βάδισε µέχρι τη µέση µέσα στη θάλασσα, ενώ
συγχρόνως έφερνε τον εαυτό της στη νοητική κατάσταση που
εξηγούσε το βιβλίο του Νιµάθωρ Βεµπρόνιλ, και επικαλείτο τα
Πνεύµατα του Νερού.
Ακούστε το κάλεσµά µου! Σας καλώ σε µένα! Ανταποκριθείτε!
Αισθάνθηκε τις παρουσίες παντού γύρω της ν’αρχίζουν να
µουρµουρίζουν, να προσελκύονται από την ψυχική της δύναµη και
να λυγίζουν µπροστά σ’αυτήν, να την προσκυνάνε. Το συναίσθηµα
ήταν όµορφο… κυριαρχικό… κάνοντάς την να αναρωτιέται γιατί δεν
είχε αφιερώσει τη ζωή της στα Πνεύµατα του Νερού, όπως οι
Μυστικιστές της Θάλασσας. Είχε τη δύναµη να το πραγµατοποιήσει!
Είχε τη δύναµη να τα προστάζει, σαν τους στρατιώτες της!–
Όµως δεν πρέπει να παρασύροµαι, θύµισε στον εαυτό της. Ήρθα για
κάτι πολύ συγκεκριµένο.
Η Θάλασσα είναι από κάτω και γύρω µου.
Ο Αέρας είναι από πάνω και γύρω µου.
Αργά-αργά, λιώνουν το ένα µέσα στο άλλο, σαν εραστές.
Και άρχισε να λέει, τραγουδιστά, τα λόγια που είχε αποστηθίσει
από το βιβλίο µαγείας, σα να εξασκείτο σ’αυτά µια ζωή ολόκληρη,
ή, τουλάχιστον, έτσι νόµιζε, ότι τα κατάφερνε καλά, πολύ καλά. Η
οµίχλη, σύντοµα, θα εµφανιζόταν, θα παρουσιαζόταν να βγαίνει
απ’το νερό και να υψώνεται, να τυλίγει τα πάντα: ένας λευκός
µανδύας, υφασµένος από τη Βασίλισσα του Ωκεανού, και στις
προσταγές της.
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Είµαι η Αφέντρα τους· µε υπακούουν. Τα Πνεύµατα σκύβουν το
κεφάλι σε µένα. Η Αάνθα γέλασε, καθώς άρθρωνε τραγουδιστά την
επωδό στη γλώσσα που δεν κατανοούσε.
Η επωδός τελείωσε…
…αλλά τίποτα δε συνέβη…
…καµία καταχνιά δεν παρουσιάστηκε.
Η Αάνθα αισθάνθηκε, ξαφνικά, µια τροµερή απόγνωση να την
πνίγει. Όχι! σκέφτηκε. ∆εν είναι δυνατόν! Τι έκανα λάθος;
«Όχι…!» γρύλισε κάτω απ’την ανάσα της, και τα δάχτυλά της
σφίχτηκαν µέσα στο νερό, λες και ήθελαν να το στραγγαλίσουν, να
το τιµωρήσουν, γιατί δεν την είχε υπακούσει.
Έκλεισε τα µάτια, προσπαθώντας να συνεφέρει τον εαυτό της.
Ήταν ανούσιο να εξοργίζεται. Τα Πνεύµατα δε θα την υπάκουγαν
έτσι. Αλλά θα την υπάκουγαν αν τα έκανε όλα σωστά, όπως τα
έγραφε το βιβλίο του Νιµάθωρ Βεµπρόνιλ. Παρασύρθηκα,
συλλογίστηκε. Παρασύρθηκα από την εξουσία µου επάνω τους: και
κάπου έχασα τον έλεγχο.
Χωρίς ν’ανοίξει τα βλέφαρά της, ξεκίνησε τη διαδικασία από την
αρχή, επικαλούµενη τα Πνεύµατα και φέρνοντας τον εαυτό της στη
σωστή νοητική κατάσταση, ενώ µουρµούριζε την επωδό –πράγµα
που βρήκε πιο αποτελεσµατικό –πιο δυνατό– από το να τη φωνάζει.
Όταν τελείωσαν τα λόγια του ποιήµατος, η γητειά δεν είχε
ολοκληρωθεί· η Αάνθα το ήξερε· δεν καταλάβαινε πώς, αλλά το
ήξερε. Έπρεπε να συνεχίσει· έτσι επανέλαβε τα λόγια, άλλες δύο
φορές, και τότε µονάχα αισθάνθηκε µια ανταπόκριση απ’όλα τα
Πνεύµατα γύρω της, από ολάκερο τον Πνευµατικό Κόσµο, λες και
ξαφνικά κάποιοι πελώριοι αόρατοι κι αλλόκοσµοι τροχοί είχαν µπει
σε κίνηση. Νόµιζε ότι µπορούσε ν’ακούσει τον έναν να τρίβεται
επάνω στον άλλο.
Τα κατάφερα;
Η Αάνθα άνοιξε, δειλά, τα µάτια της… για να δει µια πυκνή
καταχνιά να σηκώνεται από τη θάλασσα και να τυλίγει το τοπίο.
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Έριξε πίσω το κεφάλι της και γέλασε µέσα στη νύχτα, πέφτοντας
ανάσκελα στο νερό και βουλιάζοντας εντός του, για λίγο, νιώθοντας
τη δροσιά του να την περιστοιχίζει.
Τα κατάφερα!
Τώρα, ελπίζω και οι άλλοι να κάνουν καλά τη δουλειά τους…
Βγήκε, πάλι, απ’το νερό, φοβούµενη ότι ίσως η οµίχλη να είχε
εξαφανιστεί· όµως κάτι τέτοιο δε συνέβαινε: η καταχνιά
εξακολουθούσε να υφίσταται και, µάλιστα, έµοιαζε πιο πυκνή από
πριν. Η Αάνθα δεν ήταν σίγουρη αν µπορούσε να δει πάνω από
πενήντα µέτρα απόσταση.
Άραγε, ο στρατιώτης µε τη βάρκα θα µπορεί να µε βρει, για να µε
πάει πίσω; αναρωτήθηκε. Αλλά τούτο ήταν το λιγότερο από τα
προβλήµατά της. Αφού είχε καταφέρει να σηκώσει την οµίχλη, αυτό
ήταν το παν για την ώρα. Θα επέστρεφε στην Κυρά της Θάλασσας
ακόµα κι άµα χρειαζόταν να κολυµπήσει ως εκεί!
Βγήκε απ’το νερό και πήγε προς το βράχο όπου είχε αφήσει το
βιβλίο της. Όµως, ξαφνικά, δεν µπορούσε να τον εντοπίσει, ούτε
αυτόν ούτε τα ρούχα της, σαν να είχε ξεβραστεί σε κάποια άγνωστη
παραλία. Αλλά αυτό, απλά, αποκλείεται να συνέβαινε· η Αάνθα δεν
είχε πάει πουθενά, δεν είχε κολυµπήσει καθόλου, και ούτε τα
πράγµατά της ήταν τόσο µακριά, ώστε να τα χάσει µέσα στην
οµίχλη…
…η οποία έµοιαζε να συγκεντρώνεται, τώρα, γύρω της, θαρρείς κι
ήταν ζωντανή!
Η Αάνθα έκανε ένα βήµα προς τα πίσω, αιφνιδιασµένη. Καθ’όλα τα
φαινόµενα, πρέπει να κοιµόταν και να έβλεπε κάποιον εφιάλτη…
…πράγµα το οποίο επιβεβαιώθηκε εντός της, όταν ατένισε µέσα
απ’την οµίχλη να βγαίνει µια αέρινη γυναικεία µορφή (!) και να την
πλησιάζει, γελώντας αργόσυρτα.
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*
Ο Βένγκριλ ξύπνησε, ακούγοντας κάποιον να ξεκλειδώνει το κελί
του.
Η πόρτα άνοιξε, τρίζοντας, και ο Βασιληάς του Σαραόλν είδε έναν
άντρα να στέκεται στο άνοιγµα· αλλά δε µπορούσε να διακρίνει
ποιος ήταν, γιατί η φιγούρα του έµοιαζε µαύρη, λόγω του ασθενικού
φωτός του δαυλού πίσω του.
«Έλα, Βένγκριλ,» είπε. «Έλα µαζί µου.»
Ο µονάρχης πετάχτηκε, αµέσως, όρθιος. «Σάλβινρ! Τι κάνεις εδώ;»
Τον πλησίασε, για να κοιτάξει το πρόσωπό του. Ναι, ήταν πράγµατι
ο αδελφός του, και έµοιαζε να είχε έρθει να τον σώσει. Μεγάλο
λάθος, πιθανώς…
«Πάµε να φύγουµε. ∆εν υπάρχει χρόνος για χάσιµο. Πάρε αυτό.»
Του έδωσε µια κάπα. «Φόρα την, και βάλε την κουκούλα. Κουνήσου,
Μεγαλειότατε!»
Ο Βένγκριλ φόρεσε την κάπα και έβαλε την κουκούλα. «Είσαι ο πιο
ηλίθιος αδελφός που έτυχε ποτέ να έχει ένας βασιληάς, Σάλβινρ. Θα
µας πιάσουν· αποκλείεται να τους ξεφύγουµε. ∆εν έπρεπε να το
κάνεις αυτό. Καταλαβαίνεις σε τι κίν–;»
«Βούλωστο,» τον διέκοψε ο Σάλβινρ, καθώς κι εκείνος φορούσε
την κουκούλα του. «Τα πάντα είναι κανονισµένα. Κανείς δε θα µας
δει. Έχει απλωθεί µια τόσο πυκνή οµίχλη στην πόλη που παρόµοιά
της δε θάχεις αντικρίσει ξανά σ’όλη σου τη ζωή, πάω στοίχηµα.»
«Πολύ βολικό…» σχολίασε ο Βένγκριλ, µη θέλοντας καν να το
πιστέψει.
«Η Βασίλισσα Αάνθα µού φαίνεται πως ξέρει πολύ περισσότερα
απ’ό,τι δείχνει, αδελφέ.»
«Η Αάνθα; Η Αάνθα ευθύνεται για την οµίχλη;»
«Ναι, καθώς και για την όλη ιδέα της διάσωσής σου. Αλλά, τώρα,
πάµε.»
Μια φωνή τούς αιφνιδίασε και τους δυο:
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«Φεύγεις από τόσο νωρίς, Βασιληά Βένγκριλ;»
Ο Σάλβινρ στράφηκε πίσω του, έχοντας ήδη µισοξεθηκαρώσει το
σπαθί του. Ο Βένγκριλ, όµως, γνώριζε πολύ καλά ποιος κρατείτο στο
αντικρινό κελί.
«∆υστυχώς, θα πρέπει να κάνεις χωρίς την παρέα µου,
Νοτµέλγκθορ,» αποκρίθηκε στον δαιµονάνθρωπο που τους κοιτούσε
απ’το καγκελωτό παράθυρο.
«Πάρε µε µαζί σου, Βασιληά Βένγκριλ,» ζήτησε ο πρέσβης. «Πάρε
µε µαζί σου.»
«Αλλιώς;» ρώτησε ο Βένγκριλ, στενεύοντας τα µάτια του.
Αναµφίβολα, ο δαιµονάνθρωπος θα τον εκβίαζε: Ή µε παίρνεις µαζί
σου ή θα πω σε όλους ποιος σε ελευθέρωσε.
«∆εν έκανα καµία απειλή,» είπε ο Νοτµέλγκθορ, αξιοπρεπώς.
«Ελευθέρωσέ τον, Σάλβινρ,» ζήτησε ο Βένγκριλ.
«Τι; Είσαι τρελός; ∆εν έχω άλλη κάπα µαζί µου.»
«Ελευθέρωσέ τον. Θα φορέσει τη δική σου. Εσύ, ούτως ή άλλως,
δεν υπάρχει λόγος να κρύβεσαι· δε σ’έχουν για φυλακισµένο. Αλλά,
αλήθεια, πώς πέρασες από τους φρουρούς των µπουντρουµιών;»
«Τώρα θέλεις να σου πω;» µούγκρισε ο Σάλβινρ, ανοίγοντας και το
κελί του δαιµονανθρώπου πρέσβη, µε την αρµαθιά κλειδιών που
κρατούσε.
Ο Μαγκραθµέλιος βγήκε απ’τη φυλακή του, και ο ∆ούκας έκλεισε,
πάλι, την πόρτα και την κλείδωσε. Το ίδιο έκανε και µε την πόρτα
του κελιού του Βένγκριλ.
«Γιατί;» τον ρώτησε ο Βασιληάς.
«Γιατί υποτίθεται ότι ‘χάθηκες µε µυστηριώδη κι ανεξήγητο
τρόπο’, αδελφέ, κατάλαβες;»
«Αχά…»
Ο Σάλβινρ έβγαλε την κάπα του και την έδωσε στον Νοτµέλγκθορ,
ο οποίος τη φόρεσε, προφέροντας ένα διστακτικό: «Ευχαριστώ,
∆ούκα Σάλβινρ.»
554

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

«Ας µην καθυστερούµε άλλο, λοιπόν,» είπε ο αδελφός του
Βένγκριλ. «Ακολουθήστε µε. Έχω κανονίσει ορισµένοι διάδροµοι
νάναι άδειοι· και στο δρόµο ελπίζω να καταφέρω ν’αρπάξω κι εγώ
µια κάπα.»
*
Η Αάνθα οπισθοχώρησε, νιώθοντας την άµµο να βουλιάζει
αφύσικα κάτω απ’τα πόδια της.
Η γυναίκα, που έµοιαζε να είναι καµωµένη από οµίχλη, τη ζύγωσε.
«Μείνε µακριά µου!» την πρόσταξε, δυνατά, η Αάνθα, αν και δε
µπορούσε ν’αποτρέψει ένα τρέµουλο από τη φωνή της.
Η γυναίκα συνέχισε να πλησιάζει, ενώ η Βασίλισσα του Ωκεανού
έκανε πίσω.
«Μείνε µακριά µου, σου λέω!» Γιατί η καταραµένη άµµος βούλιαζε
τόσο πολύ κάτω απ’τα πόδια της; Σα να ήταν νερό!
«Μείνε µακριά µου – Μείνε µακριά µου,» τη µιµήθηκε,
κοροϊδευτικά, η γυναίκα, και η φωνή της έµοιαζε τόσο µε της Αάνθα
που ήταν τροµακτικό. «Χα-χα-χα-χα!…» Και η εµφάνισή της, το όλο
της παρουσιαστικό, έµοιαζε, επίσης, πάρα πολύ µ’αυτό της
Βασίλισσας του Ωκεανού…
Πνεύµατα, είναι σαν κι εµένα –σα να βλέπω τον εαυτό µου στον
καθρέφτη…
Πισωπατώντας, η Αάνθα νόµιζε ότι, τώρα, τα πόδια της είχαν
βουλιάξει µέχρι τους αστραγάλους µέσα στην άµµο.
Μα, κανονικά, δε θα έπρεπε να είχα ήδη µπει στο νερό; Έριξε µια
µατιά πίσω της και είδε µονάχα καταχνιά, όχι τη θάλασσα που
περίµενε: παντού έβλεπε την τρισκατάρατη καταχνιά, η οποία
σάλευε, λες και φίδια και σκουλήκια να είχαν ξυπνήσει εντός της.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού ούρλιαξε.
Και η Βασίλισσα του Ωκεανού γέλασε, καθώς στεκόταν εµπρός της,
καµωµένη από οµίχλη και µε τα µατιά της να γυαλίζουν
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καταπράσινα στο αέρινό της πρόσωπο, ενώ τα µαλλιά της ανέµιζαν
πάνω απ’τους ώµους της και γίνονταν ένα µε την περιβάλλουσα
καταχνιά.
Η Αάνθα προσπάθησε ν’αποµακρυνθεί απ’το είδωλό της –αλλά,
τώρα, είχε βουλιάξει ως τα γόνατα, και δε µπορούσε να κουνηθεί!
«∆εν είναι αστείο που θα πνιγείς µες στην άµµο;» τη ρώτησε η
Αάνθα, και γέλασε, πάλι.
«ΒΟΗΘΕΙΑ!» ούρλιαξε η Αάνθα. «ΒΟΗΘΕΙΑ!» Άπλωσε τα χέρια
της, για να βρει από κάπου να πιαστεί, όµως όπου κι αν γάντζωνε τα
δάχτυλά της έβρισκε, ξανά, άµµο, η οποία ήθελε να τη ρουφήξει.
Είχε βουλιάξει ως τη µέση.
Η Αάνθα την τύλιξε· η οµιχλώδης της µορφή ήταν παντού γύρω
της, καλύπτοντάς τη, συννεφωδώς. Μια ανείπωτη απόγνωση λόγχισε
την Αάνθα, καθώς και ένας δυνατός τρόµος, και ένα ψύχος που
µούδιαζε το κορµί της, και ένας αφόρητος πόνος που ροκάνιζε τα
κόκαλά της, ενώ ο αέρας είχε γίνει, αναπάντεχα, αποπνικτικός.
Άρχισε να βήχει, µη µπορώντας να ανασάνει. Η άµµος
εξακολουθούσε να τη ρουφά· τώρα, είχε φτάσει στα στήθη της.
Κάτι έκανα λάθος, πάλι, µε την επίκληση, γιαυτό συµβαίνουν τούτα,
σκέφτηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού, καθώς τα πνευµόνια της
ζητούσαν αέρα, απεγνωσµένα. Ήµουν σ’ένα ακρογιάλι, να πάρει και
να σηκώσει! Πώς δεν υπάρχει νερό εδώ;
Εκείνη την ώρα, δεν ήξερε τι την καθοδήγησε –ίσως να ήταν
καθαρά το ένστικτο της επιβίωσης–, αλλά έστειλε τις πνευµατικές
της αισθήσεις τριγύρω, αναζητώντας νερό –δεν ήταν δυνατόν να µην
υπάρχει!
–Και, όντως, το εντόπισε: πίσω της –όπου πριν ήταν µονάχα
οµίχλη. Πώς…;
Η Αάνθα γύρισε, πάλι –και είδε τη θάλασσα!
Άρχισε ν’αναπνέει κανονικά, τόσο απότοµα που λίγο έλειψε να
πνιγεί από τον αέρα που ρούφηξε ξαφνικά εντός της.
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Βρισκόταν στην άκρη της θάλασσας, στα χέρια και στα γόνατα,
χωρίς καµία οµιχλώδη γυναίκα να στέκεται κοντά της.
Η Αάνθα πήρε αρκετές βαθιές ανάσες και σηκώθηκε στα πόδια της,
τρέµοντας. Παραισθήσεις… σκέφτηκε. Έβλεπα παραισθήσεις. Ήµουν
τόσο κουρασµένη που έβλεπα παραισθήσεις… Μα τον Ωκεανό…
Παραµέρισε τα µαλλιά απ’το πρόσωπό της, ενώ σκούπιζε µερικά
δάκρυα απ’τα µάγουλά της. Από την επίκληση µού συνέβη τούτο; Και
µπορούσα, άραγε, να πεθάνω απ’αυτό το πράγµα; να πνιγώ; Ρίγησε.
∆εν ήθελε να µάθει.
Βάδισε επάνω στην άµµο, προς το βράχο όπου είχε αφήσει το
βιβλίο της, τον οποίο, τώρα, έβλεπε κανονικά, όπως και το φόρεµα
και τις µπότες της, που βρίσκονταν εµπρός του. Άρα, δεν έχω, πλέον,
παραισθήσεις. Ό,τι κι αν ήταν, µου πέρασε.
Πήρε το σύγγραµµα του Νιµάθωρ Βεµπρόνιλ και το έριξε στην
άµµο, για να καθίσει στο βράχο. Όµως, απρόσµενα, είδε τον τόµο να
βουλιάζει.
Όχι πάλι! σκέφτηκε η Αάνθα, πανικόβλητη. Και κοίταξε, αµέσως,
τη θάλασσα, για να διαπιστώσει ότι ήταν εκεί όπου έπρεπε. Το νερό
δεν έχει φύγει. Αλλά το βιβλίο; Πού πήγε το βιβλίο; Γονάτισε στην
άµµο, σκάβοντας, προσπαθώντας να το βρει.
Τα χέρια της έσκαβαν πιο γρήγορα απ’ό,τι νόµιζε ότι µπορούσαν να
σκάψουν και, σύντοµα, µια αρκετά µεγάλη τρύπα είχε
δηµιουργηθεί… από την οποία έβγαινε οµίχλη, τυλίγοντας την
Αάνθα.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού πετάχτηκε πίσω, µε µια κραυγή.
Κοίταξε τριγύρω. Παντού οµίχλη, ξανά!
Όχι! ∆εν είναι αλήθεια! Είναι – είναι παραισθήσεις!
«Φύγετε!» φώναξε. «∆ε σας πιστεύω! ΦΥΓΕΤΕ!»
Η οµιχλώδης Αάνθα βγήκε, πάλι, µέσα απ’την καταχνιά, βάζοντας
ένα δάχτυλο µπροστά στα χείλη της και κάνοντας: «Σσσσσσσς… Θα
τους ξυπνήσεις όλους.»
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*
Ο Βένγκριλ ανέβηκε στο κατάστρωµα της Κυράς της Θάλασσας,
µαζί µε τον Σάλβινρ και τον Νοτµέλγκθορ. Όλοι τους ήταν ντυµένοι
µε κάπες, συµπεριλαµβανοµένου του αδελφού του Βασιληά, ο
οποίος, τελικά, είχε καταφέρει να πάρει µία από το παλάτι.
Ο Μονάρχης του Σαραόλν ακόµα δεν πίστευε ότι τα είχαν
καταφέρει τόσο εύκολα να περάσουν από τους στενούς δρόµους της
Όρφαλχ, ξεγλιστρώντας από τις φρουρές του Γκόρντλαν. Αλλά,
µ’αυτή την πυκνή οµίχλη, κανένας φύλακας δε µπορούσε να είναι
αποτελεσµατικός.
∆εν ήξερα ότι η Αάνθα είχε τόσο µεγάλες µαγικές δυνάµεις,
σκέφτηκε ο Βένγκριλ. Εκείνη πάντα υποστήριζε πως δεν ήταν ισχυρή
στην επίκληση των Πνευµάτων…
«Θέλουµε να δούµε τη Βασίλισσα,» είπε ο Σάλβινρ σε µια
κοραλλοντυµένη Ωκεάνια στρατιώτη. «Φέραµε τον άνθρωπο που
ζήτησε.»
Η πολεµίστρια αµέσως κατάλαβε τον ∆ούκα και ένευσε
καταφατικά. «Μπορείτε να την περιµένετε στην καµπίνα της. ∆εν
έχει επιστρέψει ακόµα.»
«∆εν έχει επιστρέψει;» έκανε, απορηµένος, ο Σάλβινρ. «Πού έχει
πάει, δηλαδή;»
«∆εν ξέρω, Άρχοντά µου,» είπε η Ωκεάνια. «Ζήτησε να µπει σε µια
βάρκα, για να τη µεταφέρουν σε µια ακρογιαλιά εδώ κοντά. Ο
στρατιώτης που κωπηλατούσε επέστρεψε και µας είπε ότι η
Βασίλισσα τον πρόσταξε να την πάρει απο κεί τα µεσάνυχτα.»
«Τα µεσάνυχτα δεν είναι µακριά,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ.
«Πράγµατι, Άρχοντά µου. Όµως καλύτερα να περιµένουµε,
κάνοντας όπως πρόσταξε η Μεγαλειοτάτη.»
*
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Η Αάνθα σηκώθηκε όρθια, πετώντας µια χούφτα άµµο καταπάνω
στο αντίγραφό της, πράγµα που δε φάνηκε να το επηρεάζει στο
ελάχιστο.
«Φύγε! Χάσου!» το πρόσταξε.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού, απλά, γέλασε.
Η Αάνθα τής χίµησε, προσπαθώντας να τη γρονθοκοπήσει και να
την κλοτσήσει, αλλά µάταια· τα χτυπήµατά της περνούσαν µέσα από
το αντίγραφο, αφού ήταν καµωµένο από οµίχλη.
Η Κυρά του Ωκεανού έπεσε πάνω της, και η Αάνθα αισθάνθηκε,
πάλι, να πνίγεται από εκείνο το δαιµονικό σύννεφο, ενώ το ψύχος τη
διαπέρασε, επίσης, και ο πόνος τη σούβλιζε, κάνοντας τα γόνατά της
να λυγίσουν και σωριάζοντάς τη στην άµµο.
Κάτι που είναι στο µυαλό µου δεν µπορεί να µε βλάψει. Αυτά είναι
ανοησίες! Έχω παραισθήσεις. Είναι ΨΕΜΑΤΑ! Πρέπει να πείσω τον
εαυτό µου ότι είναι ψέµατα… ∆ε µπορώ ν’αναπνεύσω…
Η Αάνθα σύρθηκε επάνω στην άµµο.
…∆ε µπορώ ν’αναπνεύσω…
Έγδαρε την άµµο µε τα νύχια της.
Άσε – µε – να – ΑΝΑΠΝΕΥΣΩ!
Οι κινήσεις της είχαν αρχίσει να γίνονται αργές· το σώµα της ήταν
τόσο βαρύ… µουδιασµένο… παγωµένο… Τα κόκαλά µου, πονάνε…
Το νερό. Πού είναι το νερό; ΠΝΕΥΜΑΤΑ, ΥΠΑΚΟΥΣΤΕ ΜΕ! ΥΠΑΚΟΥΣΤΕ
ΜΕ! ΤΟ ΝΕΡΟ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ;
Οι ψυχικές της αισθήσεις έψαξαν. Τα Πνεύµατα απάντησαν.
Νερό!
Η Αάνθα σύρθηκε προς εκείνη τη κατεύθυνση, µε τα µάτια
κλειστά. Κι ένιωσε το νερό να γλείφει δροσερά τα δάχτυλά της.
Καταναλώνοντας όλα τα αποθέµατα δύναµης που της είχαν
αποµείνει, βούτηξε, µε το κεφάλι.
Και ανέπνευσε.
Ο αποτρόπαιος, µεµβρανώδης µανδύας που την έπνιγε
εξαφανίστηκε.
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Η Αάνθα έβγαλε το κεφάλι της στον αφρό και πήρε βαθιές ανάσες.
Η οµίχλη υπήρχε παντού γύρω της, µα, τώρα, ήξερε πως είχε ξεφύγει
από τις παραισθήσεις.
…Οι παραισθήσεις. Είναι λόγω της καταχνιάς; Όταν εξαφανιστεί
αυτή, θα πάψω να τις βλέπω; ∆ε µπορεί να τις βλέπω για πάντα, έτσι;
∆εν είναι δυνατόν να τις βλέπω για πάντα. Κάποια στιγµή, θα µε
σκοτώσουν…
Τι ώρα ήταν; Γιατί δεν είχε έρθει ο στρατιώτης της ακόµα;
Πρέπει να επιστρέψω στην Κυρά της Θάλασσας. ∆εν έχω χρόνο· δεν
µπορώ να τον περιµένω.
Η Αάνθα προσπάθησε να εντοπίσει τη µεγάλη γαλέρα, µε τις
πνευµατικές της αισθήσεις. Έκλεισε τα µάτια και ακούµπησε τα
χέρια της στους κροτάφους. Αυτοσυγκεντρώθηκε, ψάχνοντας.
Νάτη!
Πάραυτα, άρχισε να κολυµπά, χτυπώντας γρήγορα τα χέρια και τα
πόδια, φοβούµενη µην επιστρέψουν οι παραισθήσεις, µην
καταφέρουν να την πνίξουν αυτή τη φορά.
*
«Κάποιος ανεβαίνει!»
Ο Ωκεάνιος στρατιώτης έδειχνε µια σκοινένια σκάλα που έπεφτε
απ’την άκρη του καταστρώµατος.
Οι συνάδελφοί του συγκεντρώθηκαν, και είδαν τη Βασίλισσά τους
να προσπαθεί να σκαρφαλώσει στο κατάστρωµα, ντυµένη µονάχα µε
το µεσοφόρι της. Αµέσως, τη βοήθησαν, µαζεύοντας τη σκάλα
επάνω.
«Μεγαλειοτάτη!» αναφώνησε ο στρατιώτης που την είχε πάει ως
την ακρογιαλιά. «Τι – τι συνέβη;» Έµοιαζε να το θεωρεί δικό του
φταίξιµο ό,τι κι αν είχε συµβεί.
«Στην καµπίνα µου…» ψέλλισε, κουρασµένα, η Αάνθα, ενώ µία
πολεµίστρια τη βοηθούσε να στέκεται. «Πηγαίνετέ µε…»
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«Βασίλισσά µου, ο… ο Βασιληάς Βένγκριλ είναι εδώ,» της είπε η
Ωκεάνια.
«Ωραία,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Πήγαινέ µε στην καµπίνα…»
Ο Βένγκριλ ξαφνιάστηκε, βλέποντας την κοραλλοντυµένη
πολεµίστρια ν’ανοίγει την πόρτα, για να µπει η Βασίλισσα του
Ωκεανού, βρεγµένη απ’την κορφή ως τα νύχια και φανερά σε άθλια
κατάσταση.
«Μα τα Πνεύµατα, Αάνθα! Τι έπαθες;» αναφώνησε.
«Βασίλισσά µου, θα θέλατε κάτι;» ρώτησε η πολεµίστρια.
«Όχι,» της αποκρίθηκε εκείνη. «Πήγαινε.»
Η πολεµίστρια έφυγε, και η Αάνθα έκλεισε την πόρτα και βάδισε
ως το κρεβάτι της, για να καθίσει βαριά. Η έκφρασή της έδειχνε
άνθρωπο που δεν ήταν και πολύ καλά στα λογικά του, λες και η
Κυρά του Ωκεανού είχε τρελαθεί.
Ο Βένγκριλ την πλησίασε αργά, φοβούµενος µήπως έκανε κάτι που
δεν έπρεπε. «Αάνθα…» Τι στη Μάγκραθµελ τής είχε συµβεί;
«Ο… ο Σάλβινρ σε έφερε… έτσι;» ψέλλισε η Αάνθα.
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Τι έχεις, όµως, Αάνθα; Πού
ήσουν; Οι στρατιώτες σου µου είπαν ότι έφυγες, για να πας σε
κάποια ακρ–»
«Πού… πού είναι ο Σάλβινρ;»
«Επέστρεψε στο παλάτι.»
«Και…» Η Αάνθα στένεψε τα µάτια της, σα να µη µπορούσε να δει
καθαρά τον άντρα που στεκόταν στην άλλη µεριά της καµπίνας.
«Νοτµέλγκθορ!» έκανε.
«Καλησπέρα, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο Μαγκραθµέλιος,
κλίνοντας ελαφρώς το κεφάλι.
«…Επέµενε να τον πάρω µαζί µου,» εξήγησε ο Βένγκριλ. «Αν
υπάρχει κάποιο πρόβληµα, όµως–»
Η Αάνθα ύψωσε το χέρι της. «Όχι, όχι… δ-δεν υπάρχει
πρόβληµα… Όχι…» Σηκώθηκε, αργά, όρθια και βάδισε, εξίσου
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αργά, µέσα στην καµπίνα, κοιτάζοντας προσεκτικά τα ξύλινα
τοιχώµατα.
«Ψάχνεις κάτι;» τη ρώτησε ο Βένγκριλ, σκεπτόµενος: Μα τι κάνει;
Η Αάνθα δεν του απάντησε, ψηλαφώντας ένα από τα τοιχώµατα, µε
τη δεξιά της παλάµη.
Ο Νοτµέλγκθορ πλησίασε το Βασιληά του Σαραόλν και του
ψιθύρισε στ’αφτί: «Η Βασίλισσα ή τρελάθηκε ή µέθυσε.»
«Βούλωστο,» του µούγκρισε ο Βένγκριλ, και πήγε κοντά στην
Αάνθα, πιάνοντάς την από τους ώµους και ταρακουνώντας την.
«Αάνθα, τι κάνεις; Τι διάολο βλέπεις εκεί;»
«∆ε… δε βλέπεις τα… τα πρόσωπα, αγάπη µου;» τον ρώτησε η
Βασίλισσα του Ωκεανού.
«Ποια πρόσωπα;» µουρµούρισε ο Βένγκριλ. Πνεύµατα, θα τρελαθώ
εγώ, στο τέλος! Στράφηκε στον Νοτµέλγκθορ. «Βγες έξω. Φύγε, για
λίγο.»
«Όπως επιθυµείς, Βασιληά Βένγκριλ,» αποκρίθηκε εκείνος, µε
σοβαρή και απορηµένη όψη στο µελανιασµένο πρόσωπό του, και
εγκατέλειψε την καµπίνα.
«Αάνθα,» είπε ο Βένγκριλ στη Βασίλισσα του Ωκεανού. «Πού
βλέπεις τα πρόσωπα; Πες µου ότι µου κάνεις πλάκα, γαµώ τα
Πνεύµατα! Βλέπεις πρόσωπα σ’αυτό τον τοίχο;» Την έστρεψε,
απότοµα, προς το ξύλινο τοίχωµα που ατένιζε και πριν.
Εκείνη βλεφάρισε. «Έφυγαν. Τώρα, έφυγαν.» Γέλασε.
Ο Βένγκριλ αναστέναξε. «Είσαι κουρασµένη,» είπε. «Τι είχες πάει
να κάνεις σ’αυτή την ακρογιαλιά; Μου είπαν ότι–»
«Είχα πάει να καλέσω την οµίχλη,» εξήγησε η Αάνθα. Και χάιδεψε
το µάγουλό του. «Την είδες την οµίχλη, δεν την είδες;»
«Φυσικά και την είδα την οµίχλη,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Χάρη
σ’αυτήν µπόρεσα κι έφυγα απ’το παλάτι.» Πήρε το σαγόνι της στο
χέρι του και φίλησε τα χείλη της. «Αλλά γιατί µου λες, τώρα, αυτά
τα παράξενα;»
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«Αα…» Η Αάνθα έπιασε το κεφάλι της, περνώντας το δεξί της χέρι
µέσα στα πορφυρά της µαλλιά. «Νοµίζω ότι έχω παραισθήσεις,»
εξήγησε, και δάκρυα έτρεξαν απ’τα µάτια της. «Παραισθήσεις, από
τότε που κάλεσα την οµίχλη και µετά… Κα-κάτι άρχισε να µη… να
µην πηγαίνει καλά… Το νερό χανόταν, και έβγαινε πάλι… Η άµµος
–η άµµος ήταν τόσο µαλακή, και µε ρουφούσε, και µε έπνιγε η
Αάνθα –η άλλη Αάνθα– και… και κρύωνα και τα κ-κόκαλά µου
έλεγα ότι θα σπάγανε… αλλά δεν έσπασαν.» Γέλασε. «Και… και
κολύµπησα, Βένγκριλ. Κολύµπησα –χα-χα-χα!– και τους ξέφυγα…
στο νερό δε µπορούσαν να µε βρουν. Χα-χα-χα-χα…!»
Ο Βένγκριλ την πήγε στο κρεβάτι, της έβγαλε το βρεγµένο
µεσοφόρι, και τη σκέπασε µε ένα σεντόνι. «Κοιµήσου,» της είπε.
«Είσαι ταραγµένη. ∆εν καταλαβαίνω τι σου έχει συµβεί, Αάνθα,
αλλά, άµα ξεκουραστείς, άµα κοιµηθείς, νοµίζω ότι θα σου
περάσει.» Αποκλείεται να τρελάθηκες έτσι στα ξαφνικά, µα τα
Πνεύµατα!
«Κι αν οι παραισθήσεις ξανάρθουν, στον ύπνο µου; Κι αν… κι αν η
Αάνθα έρθει, πάλι, για να µε πνίξει;» Η Βασίλισσα ανακάθισε επάνω
στο κρεβάτι.
«Ακούς τι λες;» της γρύλισε ο Βένγκριλ, πιάνοντάς την, ξανά,
απ’τους ώµους. «Ποια Αάνθα να έρθει; Εσύ είσαι η Αάνθα!»
«Ναι, το ξέρω ότι είµαι η Αάνθα, Βένγκριλ! Τι µου λες;» Γέλασε,
σα να της είχε πει κάποιο µεγάλο αστείο. «Εννοώ ότι η άλλη Αάνθα
θα έρθει: αυτή που βγαίνει µέσα από την οµίχλη και µε κυνηγά. Ναι,
ναι, το ξέρω ότι είναι µονάχα µια παραίσθηση, µα έχω την εντύπωση
πως, αν µε ξαναβρεί, θα µε πνίξει, αγάπη µου. Θα µε σκοτώσει.»
«Αν είναι παραίσθηση, δεν είναι δυνατόν να σε σκοτώσει.
Ηρέµησε.»
«Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Αυτή η παραίσθηση µπορεί να µε
σκοτώσει. Είναι… είναι λες κι ο οργανισµός µου δε µε υπακούει. ∆ε
µπορώ ν’αναπνεύσω, όταν τη βλέπω. ∆ε µ’αφήνει να πάρω αέρα.
Νοµίζω ότι κάτι µου συνέβη, όταν… όταν κάλεσα την οµίχλη. ∆εν
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ξέρω τι, αλλά κάτι µου συνέβη.» Παραµέρισε, πάλι, τα µαλλιά απ’το
πρόσωπό της, έχοντας πάρει µια σκεπτική έκφραση. «Και άφησα και
το βιβλίο του Νιµάθωρ Βεµπρόνιλ στην ακρογιαλιά… αν, όντως, δεν
το κατάπιε η άµµος –όχι, δε γίνεται να το κατάπιε· εκεί θα είναι…»
Ο Βένγκριλ αναστέναξε. «Πώς µπορώ να σε βοηθήσω;»
Η Αάνθα ανασήκωσε τους ώµους.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν συνοφρυώθηκε και, µετά, είπε: «Ο
Μόρβον! Να καλέσουµε τον Μόρβον. Αν αυτές οι παραισθήσεις σου
έχουν µαγική προέλευση, θα ξέρει τι να κάνει.»
*
«Κλείσε! Κλείσε, γρήγορα!»
Ο Μόρβον έκλεισε, αµέσως, την πόρτα, παρατηρώντας την
τροµαγµένη όψη στο πρόσωπο της Βασίλισσας του Ωκεανού, η
οποία βρισκόταν στο κρεβάτι της καµπίνας, ντυµένη µε µια µαύρη
ρόµπα και έχοντας ένα µενεξεδί σεντόνι ριγµένο επάνω της.
Όµως δεν ήταν µόνη στο δωµάτιο.
Τα µάτια του Σοφού του Κύκλου του Φτερού καρφώθηκαν στον
άντρα που στεκόταν παραδίπλα, µε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά
του. «Βασιληά Βένγκριλ! Νόµιζα ότι….»
«Την απελευθέρωσή µου τη χρωστάω στη Βασίλισσα Αάνθα,»
αποκρίθηκε εκείνος. «Και θα προτιµούσα να παραµείνει κρυφή,
µέχρι που ο Γκόρντλαν να την ανακαλύψει µόνος του.»
Ο Μόρβον έκλινε το κεφάλι. «Όπως επιθυµείτε, Βασιληά µου.
Όµως εµένα µε κάλεσαν εδώ λέγοντάς µου ότι η Βασίλισσα είναι
άρρωστη και ήθελε να µε συµβουλευτεί.»
«Είναι άρρωστη,» τον διαβεβαίωσε ο Βένγκριλ. «Κάτι έχει πάθει το
µυαλό της.»
Η µατιά του Μόρβον στράφηκε, πάλι, στην Αάνθα. «Βασίλισσά
µου, γιατί µου ζητήσατε να κλείσω γρήγορα την πόρτα;»
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«Γιατί η οµίχλη ήταν απέξω. Νοµίζω ότι είδα εκείνη να µε κοιτάζει
πάνω απ’τον ώµου σου! Ναι, είναι µια παραίσθηση, τίποτα
παραπάνω, αλλά… αλλά θα µε πνίξει, αν µπει εδώ.»
Ο Μόρβον συνοφρυώθηκε. «Κάτι δεν είναι και τόσο φυσιολογικό
µ’ετούτη την οµίχλη, Μεγαλειοτάτη. Το είχα διαισθανθεί από την
αρχή, για να σας πω την αλήθεια, όµως–»
«Εγώ την κάλεσα.»
Το συνοφρύωµα του Μόρβον βάθυνε. «Εσείς καλέσατε την
οµίχλη;» έκανε.
Η Αάνθα ένευσε. «Ναι. Και µετά, είδα τις παραισθήσεις. Η Αάνθα–
ένα αντίγραφο του εαυτού µου, φτιαγµένο απ’την καταχνιά, µε
κυνηγούσε, και η άµµος βούλιαζε από κάτω µου, και το βιβλίο
χάθηκε, βούλιαξε κι αυτό στην άµµο, και έσκαψα για να το βρω, και
η οµίχλη βγήκε κι απο κεί!»
«Μια στιγµή, µια στιγµή, Βασίλισσά µου. Σας παρακαλώ,» είπε ο
Μόρβον. «Επικαλεστήκατε την οµίχλη και, ύστερα, αρχίσατε να
βλέπετε ψευδαισθήσεις, σωστά;»
«Ναι.»
«Χµµ… Το ξέρετε ότι το κατόρθωµά σας δεν είναι και το
ευκολότερο δυνατό που µπορεί να επιτύχει ένας Πνευµατιστής;»
Η Αάνθα, απλά, ανασήκωσε τους ώµους.
«Πώς το καταφέρατε;»
«Το διάβασα από ένα βιβλίο του Νιµάθωρ Βεµπρόνιλ, το οποίο
λέγεται ‘Περί των Πνευµάτων του Ωκεανού και των Υδάτων’.»
«Αυτά που µπορούν να κάνουν οι Πνευµατιστές των Υδάτων,
ορισµένες φορές, µε εκπλήσσουν…» παραδέχτηκε ο Μόρβον,
τρίβοντας τα γένια του, συλλογισµένος. «Πάντως, σας είχα
προειδοποιήσει και παλιότερα, αν θυµάστε, Βασίλισσά µου: Σας είχα
πει να µην παίζετε µε τα Πνεύµατα, γιατί είναι επικίνδυνα και δεν
έχετε την ανάλογη εµπειρία. Το ότι κατορθώσατε να φέρετε αυτή
την καταχνιά µε έχει ξαφνιάσει. Πρέπει να διαθέτετε µεγάλες
ψυχικές δυνάµεις εντός σας.»
565

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

«Πώς θα διώξω τις παραισθήσεις;» ρώτησε η Αάνθα.
«Θεωρείτε αυτές τις παραισθήσεις επικίνδυνες;»
«Ναι. Νοµίζω ότι θα µε πνίξουν, στ’αλήθεια.»
«Ποιο είναι το πιο αγαπηµένο σας αντικείµενο;»
Η Αάνθα βλεφάρισε. «Τι σχέση έχει αυτό;»
«Απαντήστε µου, παρακαλώ.»
«∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε, ειλικρινά, η Βασίλισσα. «∆εν έχω κάτι
που να είναι το πιο αγαπηµένο µου…»
«Τότε, δείξτε µου ένα από τα πιο αγαπηµένα σας αντικείµενα. Ένα
κόσµηµα, κατά προτίµηση: κάτι που φοράτε επάνω σας. Μετράει το
ψυχικό σας δέσιµο µ’αυτό. Θα διευκολύνει πολύ τη δουλειά µου.»
Η Αάνθα σηκώθηκε από το κρεβάτι και άνοιξε ένα συρτάρι του
γραφείου της, για να βγάλει από µέσα ένα χρυσό δαχτυλίδι µε ένα
αστραφτερό µαργαριτάρι επάνω. «Αυτό κάνει;»
«Ναι, αν όντως είναι ένα από τα αγαπηµένα σας αντικείµενα.»
«Είναι,» τον διαβεβαίωσε η Βασίλισσα.
«Ωραία, τότε· φορέστε το, παρακαλώ.»
Η Αάνθα το πέρασε στον µέσο του αριστερού της χεριού. Ο
Μόρβον την πλησίασε και πήρε το χέρι της µέσα στα δικά του,
υποτονθορύζοντας απόκρυφα λόγια που ούτε εκείνη ούτε ο Βένγκριλ
µπορούσαν να ακούσουν. Έπειτα, ελευθέρωσε το χέρι της Κυράς του
Ωκεανού και είπε:
«Όσο το φοράτε, οι παραισθήσεις δε θα µπορούν να σας βλάψουν.»
«Θα πάψω να τις βλέπω;»
«Όχι, αλλά δε θα µπορούν να σας βλάψουν στην πραγµατικότητα.
Θα είναι σαν όνειρο.»
«∆ηλαδή, θα τις βλέπω για πάντα;» Μια έκφραση απόγνωσης
ζωγραφίστηκε στο πρόσωπο της Αάνθα.
«Καλώς εχόντων των πραγµάτων, θα πάψουν να σας
επισκέπτονται, ύστερα από µερικές ηµέρες ανάπαυσης. Πάντως, θα
πρότεινα να µην επικαλεστείτε τα Πνεύµατα καθόλου, µέσα στο
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µήνα. Κι αν είναι δυνατόν, να µην τα επικαλεστείτε καθόλου και για
όλη τη διάρκεια του Καλοκαιριού.»
«∆ε θα τα επικαλεστώ,» υποσχέθηκε η Αάνθα, «για όλο το
Καλοκαίρι. Σ’ευχαριστώ, Μόρβον.»
«Στις υπηρεσίες σας, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο Σοφός του
Κύκλου του Φτερού.
Όταν έφυγε από την καµπίνα, η Αάνθα ξάπλωσε στο κρεβάτι,
νιώθοντας ένα µεγάλο βάρος να έχει πετάξει µακριά της. Τώρα,
πλέον, δε φοβόταν την επιστροφή της Βασίλισσας του Ωκεανού.
Ο Βένγκριλ παρατήρησε τη χαλάρωση στο σώµα της, και ρώτησε:
«Είσαι καλύτερα;»
«Έτσι νοµίζω,» µουρµούρισε η Αάνθα, και την πήρε ο ύπνος.
Ο Βένγκριλ κάθισε στην καρέκλα του γραφείου, πέφτοντας σε
βαθιά περισυλλογή, σχετικά µε τα τελευταία γεγονότα και σχετικά
µε το τι µπορεί να επιφύλασσε το µέλλον για όλους τους.

Κεφάλαιο Τριακοστό-∆εύτερο
Μονάχα οι ανόητοι δε σέβονται τους εχθρούς τους. Τους εχθρούς σου
µπορείς πάντα να µην τους εµπιστεύεσαι.
—Ραµάντλα Γκιρβέντολ, Αργκανθικιανή Αρχόντισσα

ύριε Σόλµορχ, έφτασαν,» φώναξε ο Μέρθναρ.
Ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν βγήκε απ’το σκηνή του, όχι
ντυµένος σαν να είχε µόλις ξυπνήσει, αλλά σαν να περίµενε
αυτή την επίσκεψη. Φορούσε µαύρο, πέτσινο παντελόνι και ψηλές
µπότες, που δένονταν κάτω από το γόνατο, ενώ το επάνω µέρος του
σώµατός του κάλυπτε ένα ελαφρύ, λευκό πουκάµισο µόνο, γιατί η
ζέστη ήταν αφόρητη. Στο γυµνό του στέρνο κρεµόταν ένα χρυσό
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περιδέραιο µε επίσης χρυσή αλυσίδα, και γύρω απ’το κεφάλι του
ήταν περασµένο ένα αργυρό διάδηµα µε περίτεχνα λαξεύµατα.
Ο Σόλµορχ είχε ειδοποιηθεί για την άφιξη του Πόνκιµ από χτες
βράδυ, που ο Σφετεριστής τού είχε πει ότι αύριο το πρωί θα ήταν στα
σύνορα.
«Ναι,» αποκρίθηκε στον Μέρθναρ. «Όπου νάταν έπρεπε να
εµφανιστούν.»
Πίσω απ’τον Αντιβασιλέα παρουσιάστηκε η Βαρονέσα Τάθβιλ,
επίσης ντυµένη καλά, µε ένα κοντό, δαντελωτό φόρεµα χωρίς
µανίκια. Τα µαλλιά της ήταν δεµένα αλογοουρά και από τη µέση της
κρεµόταν ένα µακρύ, λιγνό ξίφος, σε αντίθεση µε τον Σόλµορχ, ο
οποίος δεν έµοιαζε να κουβαλά όπλα. Όπως της είχε πει την αυγή,
όταν ετοιµάζονταν, δεν ήθελε να δείξει ότι είχε εχθρικές διαθέσεις·
άλλωστε, ο Σφετεριστής, τουλάχιστον τώρα, σύµφωνα µε τα
λεγόµενά του, ερχόταν για να κουβεντιάσουν και να συνεργαστούν,
προκειµένου να βρεθούν οι πραγµατικοί υπαίτιοι της καταστροφής
του συνοριακού φρουρίου.
«Κύριε Σόλµορχ,» είπε ο Μέρθναρ, µε ανήσυχη όψη στο πρόσωπό
του, «είναι πολλοί. Πιστεύω πως φτάνουν τους δέκα χιλιάδες.»
Οι διπλάσιοι από εµάς, δηλαδή, συλλογίστηκε ο Σόλµορχ. Ο
Μέρθναρ δεν έχει άδικο που ανησυχεί. «∆εν υπάρχει λόγος για
αναστάτωση. ∆ε νοµίζω ότι πρόκειται να εµπλακούµε σε µάχη µαζί
τους. Εξάλλου, δεν τους συµφέρει κάτι τέτοιο, από τη στιγµή που
θέλουν να µας δείξουν τις καλές τους προθέσεις.»
Ο Μέρθναρ ένευσε, αργά, καταφατικά, µη δείχνοντας εντελώς
πεπεισµένος.
Ωραία τα λέει ο Σόλµορχ, όπως συνήθως, σκέφτηκε η Τάθβιλ, όµως
δεν είµαι σίγουρη αν κι ο ίδιος πιστεύει τα λόγια του. Ξέρει πολύ καλά
πόσο προδοτικό πλάσµα είναι ο Πόνκιµ. Η Βαρονέσα έσφιξε,
ασυνείδητα, το µανίκι του θηκαρωµένου ξίφους της. Θα µπορούσαµε
να σκοτώσουµε το Σφετεριστή, ίσως; Θα συνέφερε κάτι τέτοιο, τώρα;
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«Πάµε να τους υποδεχτούµε, λοιπόν,» είπε ο Σόλµορχ. «Πού είναι
η Πριγκίπισσα Έρµελ, Μέρθναρ;»
«Έχει ήδη πάει να τους υποδεχτεί,» αποκρίθηκε ο πολεµιστής,
καθώς άρχισαν να βαδίζουν.
«∆εν πιστεύω να έχει πάρει το τόξο της µαζί…» έκανε ο Σόλµορχ,
ζαρώνοντας το µέτωπο. ∆εν ήταν να παίζουν παιχνίδια, τέτοιες ώρες,
και ήλπιζε πως η κόρη του Βένγκριλ το καταλάβαινε αυτό.
«∆εν την είδα να φέρει κανένα τόξο,» τον διαβεβαίωσε ο Μέρθναρ.
Καθησυχαστικό τούτο, προς το παρόν, σκέφτηκε ο Σόλµορχ, καθώς
πλησίαζαν το βόρειο σηµείο του στρατοπέδου, όπου βρίσκονταν
συγκεντρωµένοι η Πριγκίπισσα Έρµελ, η Μπόρνεφ, η Μάνζρα, και
οι πρέσβεις Αντερσάγκθορ και Ηβάντγκορ.
Κανείς τους δε µίλησε, όταν ο Αντιβασιλέας και η Βαρονέσα
ήρθαν, µαζί µε τον Μέρθναρ, επειδή όλων τα βλέµµατα ήταν
καρφωµένα στο µεγάλο φουσάτο που ζύγωνε, µε τη σηµαία του
Ματιού του Σαραόλν να κυµατίζει µπροστά του και τον Σφετεριστή
να ιππεύει πλάι στο εν λόγω λάβαρο, ντυµένος στα κόκκινα και στα
µαύρα, ενώ στο κεφάλι του γυάλιζε µια ολόχρυση κορόνα.
Πόσο καιρό έχω να σε δω, Πόνκιµ; συλλογίστηκε ο Σόλµορχ,
καθώς τον ατένιζε να πλησιάζει. Άραγε, θ’αντικρίσω τον ίδιο
άνθρωπο που ήξερα; Σίγουρα, όχι. Ένα πράγµα οφείλω να παραδεχτώ
σε σένα: δεν υπάρχει όµοιός σου στις απάτες. Ίσως η προδοσία σου
κατά του Βένγκριλ να είναι η πιο καλοσχεδιασµένη της Ιστορίας… Και
τούτη η σκέψη έκανε τον Αντιβασιλέα να ριγήσει,
αντιλαµβανόµενος ότι εκείνος και οι σύντροφοί του βρίσκονταν στο
διάβα δέκα χιλιάδων µαχητών, αυτή τη στιγµή, δαιµονανθρώπων και
δαιµονόφιλων, και ο Σφετεριστής µπορούσε, απλά, να ξεθηκαρώσει
το ξίφος του, να τους δείξει µε την αιχµή, και να φωνάξει «Έφοδος!»
Κι αυτό θα ήταν το τέλος τους· δεν ήταν έτοιµοι για µάχη και οι
εχθροί τους υπεραριθµούσαν.
Τούτη την αγωνία, φυσικά, δεν την είχε µονάχα ο Σόλµορχ, µα και
όλοι οι υπόλοιποι γύρω του, καθώς και όλο το υπόλοιπο στράτευµα.
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Μάλιστα, µερικοί έσφιγγαν τις λαβές των όπλων τους στα χέρια και
κάποιοι άλλοι έφταναν ακόµα και στο σηµείο ν’αρχίσουν να φορούν
βιαστικά τις αρµατωσιές τους, φοβούµενοι ότι ο δαιµονικός στρατός,
απλά, περίµενε να πάει σε µια συγκεκριµένη απόσταση –στα
πενήντα µέτρα, µάλλον–, ώστε να εφορµήσει καταπάνω τους και να
τους κατακόψει.
Ωστόσο, τίποτα τέτοιο δε συνέβη. Οι δαιµονάνθρωποι και οι
δαιµονόφιλοι σταµάτησαν στα πενήντα µέτρα και δεν κινήθηκαν
πιθαµή πιο µπροστά, καρφώνοντας τη σηµαία τους στο έδαφος κι
αφήνοντάς τη να κυµατίζει στον καυτό αγέρα που ταξίδευε στα
σύνορα.
«Σε χαιρετώ, Σόλµορχ!» φώναξε ο Πόνκιµ, κατεβαίνοντας από το
άτι του, µε ένα τίναγµα του πορφυρού του µανδύα, και βαδίζοντας
προς τον Αντιβασιλέα του Σαραόλν, ενώ, αµέσως, µια φρουρά οκτώ
πάνοπλων Μαγκραθµέλιων τον ακολούθησε και τον περιστοίχισε,
για καθαρά προστατευτικούς λόγους.
Ο Σόλµορχ ατένισε τον άντρα που ζύγωνε. Ο Πόνκιµ δεν είχε
αλλάξει και πολύ στην εµφάνιση, πέραν του ότι είχε ξυρίσει το
µουστάκι που στόλιζε το πρόσωπό του, και πέραν του ότι τώρα
βρισκόταν µια ολόχρυση κορόνα στο κεφάλι του, µε µαύρους λίθους
επάνω που έµοιαζαν µε µάτια· ο Αντιβασιλέας είχε ακούσει πως την
ονόµαζαν Στέµµα των Οφθαλµών και έλεγαν ότι είχε µαγικές
δυνάµεις, πράγµα καθόλου απίθανο, από τη στιγµή που ο ίδιος ο
Πόνκιµ ήταν πανίσχυρος µάγος.
«Σε χαιρετώ κι εγώ, Πόνκιµ,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, διστακτικά.
Πώς θα µε βλέπουν, τώρα, οι άλλοι; Να χαιρετάω έτσι, ευγενικά, το
Σφετεριστή;… Πάλι καλά που ο Γκόρντλαν δεν είναι εδώ. Αλλά αυτός,
φυσικά, δεν κάνει για διπλωµατικές αποστολές.
«Καλή σας ηµέρα,» είπε ο Πόνκιµ σε όλους όσους είχαν
συγκεντρωθεί για να τον υποδεχτούν. Κανείς δεν του αποκρίθηκε
αµέσως, ξαφνιασµένοι από τη φιλικότητα του Σφετεριστή, η οποία
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θα µπορούσε, αναµφίβολα, να είναι επιτηδευµένη, ώστε να τους
εκµεταλλευτεί µε κάποιο τρόπο.
Ο Πόνκιµ είδε τη διστακτικότητα και την καχυποψία στις όψεις
τους και µειδίασε. «∆εν έρχοµαι εχθρικά, όπως θα µπορείτε να
δείτε,» τόνισε.
«Αυτό είναι προφανές,» απάντησε ο Σόλµορχ. «Ωστόσο, φυσικά,
δεν περιµένεις θερµή υποδοχή από εµάς, έτσι, Πόνκιµ; Οι
περισσότεροι άνθρωποι γύρω και πίσω µου σε απεχθάνονται· και
έχουν πολύ, πολύ καλό λόγο γι’αυτό. Εποµένως, πιστεύω πως θα
ήταν καλύτερα να πάµε κάπου, για να κουβεντιάσουµε οι δυο µας.»
Ο Πόνκιµ έκανε νόηµα στο στρατό του να κατασκηνώσει, και είπε
στον Σόλµορχ: «Μόλις ετοιµαστεί η σκηνή µου, είσαι καλεσµένος
εκεί, καθώς και όποιος άλλος επιθυµεί να έρθει. Θα ακούσω
οποιονδήποτε θέλει να µου µιλήσει, ό,τι κι αν έχει να πει. Σκοπός
µου είναι να βρεθούν οι δαίµονες που προκάλεσαν την καταστροφή
στο συνοριακό φρούριο. Σας διαβεβαιώνω όλους ότι δεν δουλεύουν
για εµένα, και για την ακρίβεια, δουλεύουν εναντίον µου και
εναντίον της ειρήνης που προσπαθούµε να επιτύχουµε.»
«Γιατί να σε πιστέψουµε;» ρώτησε η Τάθβιλ. «Πώς γνωρίζουµε ότι
δε µας λες ψέµατα; ∆ε θα είναι η πρώτη φορά που το κάνεις…»
«Με θεωρείς τόσο ανόητο, Βαρονέσα, ώστε να πυρπολήσω τούτο
το φρούριο και να κατασφάξω όλους τους πολεµιστές εντός του;»
αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Θα έπρεπε να έχεις συνειδητοποιήσει, µέχρι
στιγµής, ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος µε τον οποίο ενεργώ για να
επιτύχω τους σκοπούς µου.
»Αλλά αρκετά µ’ετούτα, για τώρα. Περισσότερα θα
κουβεντιάσουµε στη σκηνή µου, µόλις έχουµε στρατοπεδεύσει.»
Και, στρεφόµενος απ’την άλλη, άρχισε ν’αποµακρύνεται, µε τους
οκτώ Μαγκραθµέλιους µαχητές γύρω του.
Ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ αισθάνονταν λίγο ζαλισµένοι από τα λόγια
του Σφετεριστή, µην ξέροντας τι ν’αποφασίσουν εντός τους.
Φαινοµενικά, ο Πόνκιµ ήταν ειλικρινής σε όσα έλεγε, όµως τούτο
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ίσως να ήταν πιο ύποπτο απ’ό,τι αν η όψη του φανέρωνε άνθρωπο
που έκρυβε πράγµατα ή ξεστόµιζε ψέµατα ή µισές αλήθειες· γιατί,
αναµφίβολα, ο Σφετεριστής δεν τους τα είχε αποκαλύψει όλα.
Πάντως, ένα ήταν το βέβαιο: είχε επιτύχει να τους κάνει
ν’αναρωτιούνται γι’αυτόν· και ίσως τούτο να ήταν το µεγαλύτερό
του όπλο.
«Κύριε Σόλµορχ,» είπε η Μάνζρα, «δε θα πρότεινα να πάτε µόνος
σας να του µιλήσετε. Καλό θα ήταν να έρθουν και κάποιοι
πολεµιστές µαζί σας.»
«∆ε νοµίζω ότι βρίσκοµαι σε κίνδυνο, Μάνζρα,» αποκρίθηκε ο
Αντιβασιλέας.
«Υψηλότατε, αν δε βρίσκεστε σε κίνδυνο απ’τον ίδιο το
Σφετεριστή, τότε από ποιον µπορεί να κινδυνεύετε περισσότερο;»
είπε η Μπόρνεφ.
«Ο Πόνκιµ θα ήταν ηλίθιος για να µε βλάψει εδώ.»
«Ίσως, όµως, να δοκιµάσει κάποια από τις µαγείες του επάνω σου,»
υπέθεσε η Τάθβιλ.
«Και πιστεύεις πως, σ’αυτή την περίπτωση, όσους πολεµιστές και
να έχω µαζί µου θα µπορούν να µε προστατέψουν από κάτι αόρατο;»
«Από το να είσαι µόνος σου, πιθανώς νάναι καλύτερο. Εγώ,
πάντως, θα έρθω.»
Ο Σόλµορχ ανασήκωσε τους ώµους. «Έλα.»
«Κι εγώ,» δήλωσε η Έρµελ, που είχε τα χέρια σταυρωµένα
µπροστά της και τα φρύδια της σµιγµένα, σα να βρισκόταν σε βαθιά
περισυλλογή, για κάποιο πολύ σηµαντικό ζήτηµα.
«Έχεις κάτι να του πεις;» τη ρώτησε ο Σόλµορχ.
«Ίσως και να έχω,» αποκρίθηκε εκείνη. «Αλλά, ούτως ή άλλως,
θέλω να ξέρω τι θα ειπωθεί εκεί µέσα.» Και είπε, ατενίζοντας µε
περιέργεια τον Αντιβασιλέα: «Εσύ τον εµπιστεύεσαι, Σόλµορχ;
Πιστεύεις ότι δεν ευθύνεται για την καταστροφή του φρουρίου;»
«Όχι, δεν τον εµπιστεύοµαι· αλλά πιστεύω ότι δεν ευθύνεται για
την καταστροφή.»
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«Πού το ξέρεις ότι δεν ψεύδεται;»
«Κοίτα, δεν το ξέρω αυτό, όµως η πυρπόληση του φρουρίου µού
µοιάζει ηλίθια ως ενέργεια, ειδικά από τη στιγµή που είχε στείλει
τους πρέσβης του στην Όρφαλχ. Και, γενικά, η πολιτική του µου είχε
δώσει µια τελείως διαφορετική εντύπωση. ∆εν είναι δυνατόν
ν’άλλαξε στο έτσι.» Ο Σόλµορχ χτύπησε τα δάχτυλά του. «Βέβαια,
απ’την άλλη, ίσως να υποστηρίξει κανείς ότι είναι όλα στηµένα,
ώστε να µας κοροϊδέψει. Αλλά, εµένα τουλάχιστον, µου φαίνεται
πολύ απίθανη σκευωρία, ακόµα και για τον Πόνκιµ.»
«Τα ίδια έλεγες και την προηγούµενη φορά, στη Βαρονία µου,» του
θύµισε η Τάθβιλ. «Αρχικά, δεν ήθελες να πιστέψεις ότι ο Πόνκιµ
είναι προδότης.»
«Ναι, αλλά τώρα το ξέρω πως είναι προδότης,» τόνισε ο Σόλµορχ.
«Υπάρχει κάποια διαφορά.»
«Ίσως η διαφορά να µην είναι και τόσο µεγάλη,» είπε η Έρµελ.
«Και τότε είχε βρει έναν τρόπο για να µας κοροϊδέψει και τώρα το
ίδιο κάνει, απλά χρησιµοποιώντας διαφορετικά µέσα…»
Ο Σόλµορχ κούνησε το κεφάλι, σε ένδειξη δυσπιστίας. «∆ε µπορώ
να είµαι βέβαιος για τούτο, Έρµελ. Ας του µιλήσουµε, πρώτα, και,
µετά, βγάζουµε τα συµπεράσµατά µας, ε;»
Η κόρη του Βένγκριλ ένευσε. «Εντάξει. ∆εν είπα το αντίθετο. Ίσαίσα που θέλω να παρευρεθώ στην εν λόγω συζήτηση.»
*
Η Μπόρνεφ επέµενε να έρθει επίσης, γιατί είχε υποσχεθεί στο
Βασιληά να προσέχει τη θυγατέρα του. Υποστήριζε πως δεν ήταν
δυνατόν οι προσταγές της Έρµελ (η οποία της ζητούσε να µείνει
πίσω) να υποσκελίσουν αυτές του Μονάρχη του Σαραόλν. Αλλά ο
Σόλµορχ απορούσε τι είδους προστασία µπορούσε να προσφέρει η
πορφυροµάλλα πολεµίστρια στην Πριγκίπισσα, όταν θα βρίσκονταν
όλοι τους στη σκηνή του Σφετεριστή, περιτριγυρισµένοι από δέκα
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χιλιάδες δαίµονες και δαιµονόφιλους. Προφανώς, η µοναδική τους
προστασία ήταν πως ο Πόνκιµ δεν ήθελε να προκαλέσει το Νότιο
Σαραόλν, παρά επιθυµούσε ειρήνη (αν έλεγε αλήθεια, ασφαλώς).
Όταν το στράτευµα των Μαγκραθµέλιων και των ανθρώπινων
συµµάχων τους ετοίµασε την κατασκήνωσή του, ο Σόλµορχ, η
Τάθβιλ, η Έρµελ, και η Μπόρνεφ πήγαν να επισκεφτούν τον
Σφετεριστή, ο οποίος τους υποδέχτηκε φιλικά στη σκηνή του,
έχοντας ετοιµάσει θέσεις γι’αυτούς γύρω από ένα ξύλινο τραπέζι. Το
µεσηµέρι, πλέον, πλησίαζε κι έτσι ένα ελαφρύ γεύµα βρισκόταν ήδη
στρωµένο εκεί, µαζί µε αρκετή µπίρα και νερό, ώστε να σβήσουν τη
δίψα τους.
«Λοιπόν, βρήκατε κάτι, µέχρι στιγµής;» ρώτησε ο Πόνκιµ, όταν
άπαντες είχαν καθίσει και ένας άνθρωπος υπηρέτης είχε γεµίσει τις
κούπες τους µε νερό ή µπίρα, αναλόγως τι ήθελε ο καθένας.
«Γιατί δεν αρχίζεις να µας λες εσύ, πρώτα, πώς ξέρεις ότι πρόκειται
για δαιµονανθρώπους που σου εναντιώνονται;» είπε η Τάθβιλ.
«∆αίµονες, θα προτιµούσα να τους αποκαλούσαµε εδώ, Βαρονέσα
µου,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. Και συνέχισε, αφού ήπιε µια γουλιά
απ’το νερό του: «∆εν έχω κανένα πρόβληµα να σας εξηγήσω τι
συµβαίνει….» Τους µίλησε για τα όσα πέρασε η πρέσβειρα
Σιλιµάνθρα, ερχόµενη στη Μάρβαθ. «Είναι, τώρα, αρκετά προφανές
ότι, όντως, πρόκειται για κάποια οργάνωση Μαγκραθµέλιων
στραµµένη εναντίον µου; Και εναντίον εσάς, επίσης, το δίχως άλλο.
Αυτοί οι δαίµονες, όπως φαίνεται, δεν επιθυµούν καµία συµβίωση µε
τους ανθρώπους.»
«Ούτε µε τα ποντίκια,» πρόσθεσε η Έρµελ.
«Πώς το είπατε αυτό, Πριγκίπισσά µου;»
«Η Πριγκίπισσα Έρµελ,» εξήγησε ο Σόλµορχ, «αναφέρεται σε αυτό
που βρήκαµε χαραγµένο επάνω στα χαλάσµατα του φρουρίου, το
οποίο µετέφρασαν για µας οι πρέσβεις Ηβάντγκορ και
Αντερσάγκθορ.»
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«Ναι, σωστά,» είπε ο Πόνκιµ. «Μου το είχατε αναφέρει και τις
προάλλες. Και πιστεύω πως αυτό το χάραγµα από µόνο του δείχνει
ότι έχουµε να κάνουµε µε µια οργάνωση που αποζητά την
καταστροφή όλων µας. Και, όσο γρηγορότερα την εξολοθρεύσουµε
εµείς πρώτοι –ενωµένοι–, τόσο το καλύτερο. Πείτε µου, λοιπόν:
Έχετε βρει κάτι γι’αυτούς, µέχρι στιγµής;»
«Ίχνη,» τον πληροφόρησε ο Σόλµορχ, «τα οποία ακολουθούν οι
ιχνηλάτες µας, ακόµα και τώρα που µιλάµε.»
«∆ηλαδή, φτάνουν πολύ µακριά;»
«Χάνονται µέσα στα δάση, ανατολικά απο δώ. Και η αλήθεια είναι
πως ανησυχώ για τους απεσταλµένους µας, επειδή δεν έχουν γυρίσει
ως τώρα…»
«Ή οι… δαίµονες κρύβονται αρκετά χιλιόµετρα απόσταση από
τούτο το µέρος ή οι ιχνηλάτες έπεσαν σε ενέδρα,» είπε η Τάθβιλ.
«Αποκλείεται, όµως, να εξολοθρεύτηκαν όλοι, ακόµα και σε ενέδρα
να έπεσαν,» διαφώνησε η Έρµελ. «Κάποιος θα επιζούσε, για να
επιστρέψει σε µας.»
«Πιθανώς, Πριγκίπισσά µου,» είπε η Τάθβιλ. «Ωστόσο, τίποτα να
µην αποκλείετε.»
Ο Σόλµορχ απευθύνθηκε στον Πόνκιµ. «Υπάρχει κάποιο φρούριο
που θα µπορούσαν να χρησιµοποιούν σε κείνες τις περιοχές; Είναι
κατάφυτες, και πολλές καλές κρυψώνες ίσως να βρίσκονται εκεί.»
«Αναµφίβολα αυτό συµβαίνει,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς του
Βόρειου Σαραόλν· «ωστόσο, εγώ δε γνωρίζω για καµία από αυτές τις
κρυψώνες. Και η οργάνωση των ακόλουθων του Κακοδαίµονος ποτέ
δε θα φώλιαζε σε ένα µέρος γνωστό σε µένα.»
«Τι ακριβώς είναι ο Κακοδαίµων;» ρώτησε η Τάθβιλ. «Ποιος
είναι;»
«∆εν είναι πρόσωπο, Βαρονέσα,» εξήγησε ο Πόνκιµ. «Ο
Κακοδαίµων είναι µια κατάσταση οργής, η οποία υποτίθεται ότι
ξυπνά µέσα στους Μαγκραθµέλιους όταν κάποια µεγάλη αδικία
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διαπράττεται εναντίον τους ή όταν είναι φοβερά θυµωµένοι µε κάτι.
Όπως, για παράδειγµα, µε τους νόµους µου.»
«∆ηλαδή;»
«Ισότητα ανάµεσα στους δαίµονες και στους ανθρώπους στο νέο
Σαραόλν και όχι ανθρώπινοι δούλοι.»
«Υπάρχουν δαίµονες που αποδέχονται αυτό το νόµο;» ρώτησε ο
Σόλµορχ.
«Ναι, πολλοί απ’αυτούς. Για το Σαραόλν και µόνο, βέβαια… Οι
Μαγκραθµέλιοι δεν είναι ανόητοι· µπορούν να δουν τι χρειάζεται σε
κάθε κατάσταση. Απλά, το σκεπτικό τους, σε ορισµένα πράγµατα,
διαφέρει τόσο από εκείνο των ανθρώπων που είναι επόµενο να
δυσκολευόµαστε να τους κατανοήσουµε.»
«Είσαι τρελός…» µουρµούρισε η Έρµελ.
«∆εν αποκλείεται, Πριγκίπισσά µου,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ.
«Έχεις κάποιο τρόπο για να µας βοηθήσεις να βρούµε αυτούς τους
ακόλουθους του Κακοδαίµονος;» ρώτησε ο Σόλµορχ, και γιατί
ήθελε, πραγµατικά, µια απάντηση σ’αυτό –ο Σφετεριστής ήταν
µάγος· σίγουρα, θα είχε διάφορα µέσα για να επιτυχαίνει τους
σκοπούς του ευκολότερα– και γιατί ήθελε να αποµακρύνει την
κουβέντα από µια πιθανή ανταλλαγή προσβολών –παρότι ο Πόνκιµ
δεν έδειχνε να είχε προσβληθεί από το σχόλιο της Έρµελ.
«Εκείνο που µπορώ να κάνω είναι να στείλω και τους δικούς µου
ανιχνευτές πίσω από τους δικούς σας.»
Ο Σόλµορχ απογοητεύτηκε από τούτο. Περίµενε κάτι πολύ πιο
δραστικό από έναν άνθρωπο σαν τον Πόνκιµ. Μήπως, τελικά, όντως,
µας κοροϊδεύει όλους;
Ο Σφετεριστής µειδίασε και ήπιε µια γουλιά νερό. «Σόλµορχ,» είπε,
«µη νοµίζεις ότι µπορώ να χτυπήσω τα δάχτυλά µου και να βρω τους
εχθρούς µας. Κανένας άνθρωπος δεν µπορεί να το κάνει αυτό.
Ωστόσο, µην ξεχνάς πως οι δικοί µου ανιχνευτές δε θα έχουν µόνο
τις αισθήσεις τους για να τους βοηθούν, αλλά και την τεχνολογία
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τους. Οι συσκευές των Μαγκραθµέλιων είναι αφάνταστα χρήσιµες
σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις.»
«Υποθέτω πως έχεις δίκιο,» είπε, σκεπτικά, ο Αντιβασιλέας.
«Αν οι απεσταλµένοι σου έχουν πέσει σε κάποια παγίδα, οι
δαίµονές µου θα τους βρουν και θα τους συντρέξουν.»
«Εκείνο που φοβάµαι είναι µη γίνει καµία παρεξήγηση…»
Ο Πόνκιµ ανασήκωσε το ένα φρύδι, ερωτηµατικά. «∆ηλαδή;»
«Μαζί µε τους ανιχνευτές που έχω στείλει είναι και πολλοί
Εκδικητές. Γνωρίζεις για τους Εκδικητές;»
«Οφείλω να οµολογήσω πως όχι. Κάποιο καινούργιο τάγµα,
ίσως;…»
«Περίπου,» είπε ο Σόλµορχ. «Οι Εκδικητές σχηµατίστηκαν κατά
την περίοδο του πολέµου. Πρόκειται για ανθρώπους που έχασαν
τους δικούς τους στη νότιο-δυτική µεριά του Σαραόλν, όπου οι
Μαγκραθµέλιοι κατέκαψαν τις πόλεις και τα χωριά.»
«Αυτό έγινε παρά τις διαταγές µου,» τόνισε ο Πόνκιµ.
«Πιθανώς, όµως έτσι δηµιουργήθηκαν οι Εκδικητές: ως µία
παράπλευρη συνέπεια του πολέµου. Και µισούν αφάνταστα τους
δαίµονες. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες µου, στην αρχή, παλούκωναν
τους Μαγκραθµέλιους και τους έκαιγαν, όπως έκαναν οι άνθρωποι
σε παλιότερες εποχές. Βέβαια, τούτο πλέον δε συµβαίνει, καθότι οι
Εκδικητές έχουν µπει στο στρατό, σαν ανιχνευτές και άνθρωποι
ειδικών αποστολών. Η γνώση τους σχετικά µε το πώς να
αποφεύγουν και να αχρηστεύουν τις συσκευές των Μαγκραθµέλιων
είναι πολύτιµη και αρκετά µεγάλη, οφείλω να πω, αφού, για όσο
πολεµούσαν εναντίον τους σ’ετούτα τα εδάφη, έπρεπε να µπορούν
να τους αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά σε κλεφτοπόλεµο.»
«Και τώρα, φοβάσαι πως πιθανώς να θεωρήσουν τους δικούς µου
απεσταλµένους εχθρούς τους, οι οποίοι ήρθαν για να τους
εξαπατήσουν.»
Ο Σόλµορχ κατένευσε. «Και όχι µόνον αυτό. Μπορεί να τους
επιτεθούν εν όψει.»
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«Το πρόβληµα λύνεται εύκολα,» είπε ο Πόνκιµ, «αν πάνε και
κάποιοι δικοί σου µαζί τους.»
«∆εν ακούγεται άσχηµη ιδέα,» παραδέχτηκε ο Σόλµορχ· και έριξε
µια µατιά στην Έρµελ και στην Τάθβιλ, για να δει τις αντιδράσεις
τους.
Η Βαρονέσα ανασήκωσε τους ώµους. «Ούτε κι εµένα µου
ακούγεται άσχηµη.»
Η Πριγκίπισσα, όµως, παρέµεινε σιωπηλή.
∆εν τις εγκρίνει καθόλου αυτές τις συµφωνίες µε το Σφετεριστή,
σκέφτηκε ο Σόλµορχ, αλλά µοιάζει να εµπιστεύεται την κρίση µας.
Θετικό αυτό.
«Εντάξει, Πόνκιµ,» είπε ο Αντιβασιλέας. «Θα στείλουµε κάποιους
δικούς µας µαζί µε τους δαίµονές σου.
»Τώρα… Υπάρχει και ένα άλλο θέµα που θα πρέπει να
κουβεντιάσουµε, αν και δε νοµίζω πως αυτή είναι η κατάλληλη
στιγµή. Αναφέροµαι στην επέκταση των συνόρων του Νότιου
Σαραόλν…»
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, «κι εγώ το ίδιο πιστεύω: ότι, επί του
παρόντος, δεν είναι η κατάλληλη στιγµή για να το κουβεντιάσουµε.
Ωστόσο, µη θεωρήσεις πως δεν επιθυµώ να διαπραγµατευτώ µαζί
σας. Απλά, τούτο είναι πραγµατικά αδύνατο, όταν έχουµε τους
ακόλουθους του Κακοδαίµονος να µας σφυροκοπούν και να
απειλούν να προκαλέσουν αναταραχή σ’όλο το Σαραόλν, Βόρειο και
Νότιο.»
«Συµφωνώ,» είπε ο Σόλµορχ, ακουµπώντας την πλάτη του στην
ξύλινη καρέκλα. «Και νοµίζω πως δεν υπάρχει κάτι άλλο να
συζητήσουµε, για την ώρα. Εκτός κι αν έχεις εσύ κάποιο θέµα που
θα ήθελες να θίξεις, Πόνκιµ…»
«Όχι· αυτή τη στιγµή, δεν υπάρχει κάτι. Όµως καθίστε να µου
κάνετε παρέα στο µεσηµεριανό, αν επιθυµείτε. Οι ακόλουθοι του
στρατεύµατος µπήκαν σε αρκετό κόπο, για να ετοιµάσουν τούτο το
γεύµα, και σας διαβεβαιώνω πως δεν περιέχει σταγόνα δηλητηρίου.»
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Ξέρει πώς λειτουργεί το µυαλό µας, σκέφτηκε ο Σόλµορχ. Ξέρει ότι
ποτέ δε θα τον εµπιστευόµασταν, ούτε στο πιο µικρό πράγµα.
Ο Αντιβασιλέας γέλασε. «Πρέπει να έχεις καλύτερες χρήσεις για το
δηλητήριό σου, Πόνκιµ.»
«Μην αµφιβάλλεις καθόλου γι’αυτό,» του είπε ο Βασιληάς του
Βόρειου Σαραόλν.

Κεφάλαιο Τριακοστό-Τρίτο
Όσοι νοµίζουν ότι είναι άνθρωπος κάνουν µεγάλο λάθος, γιατί δεν είναι,
και τη φύση της πολλοί έχουν προσπαθήσει, µα κανείς δεν έχει καταφέρει,
να την ανακαλύψει. Εξάλλου, πώς να αναζητήσει κάποιος πληροφορίες
για ένα πλάσµα που γίνεται ένα µε τη νύχτα, αόρατο στο γυµνό µάτι, εκτός
ίσως από αυτό των µάγων; Πώς να ψάξει τα ίχνη µιας γυναίκας που
ντροπιάζει τις γάτες µε το περπάτηµά της και ούτε τα πιο κοφτερά αφτιά
δε µπορούν ν’ακούσουν τα πόδια της ν’ανεβαίνουν µια παλιά, ξύλινη
σκάλα που τρίζει;
—από τους Προφορικούς Μύθους για την Πράσινη Γουστέρα του
Άργκανθικ

H

Ανθάνα και η Λασιρία κάθονταν σε µια πέτρινη πεζούλα,
έξω από το πανδοχείο που ονοµαζόταν «Η Κίτρινη Ώρα» και
φηµιζόταν για το τσάι του. Ήταν απόγευµα προς βράδυ,
καθώς οι δίδυµοι ήλιοι χάνονταν, σιγά-σιγά, στα άκρα του ορίζοντα,
γεµίζοντας τη Μάρβαθ µε σκιές. Ο κόσµος που διέσχιζε το δρόµο,
µπροστά από τις δύο Αργκανθικιανές κατασκόπους, ήταν λιγοστός
και ανάµικτος, άνθρωποι και δαίµονες, σε σχεδόν ίσες αναλογίες.
Η Λασιρία ήπιε µια γουλιά απ’την κούπα της, η οποία ήταν γεµάτη
µε τσάι από την Κίτρινη Ώρα. «Μέχρι πότε σκοπεύεις να ψάχνεις
εδώ πέρα, Ανθάνα;» ρώτησε.
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«Θα δείξει…» είπε στωικά εκείνη, έχοντας τα πόδια της διπλωµένα
στο γόνατο και τα χέρια της σταυρωµένα εµπρός της. Το βλέµµα της
ατένιζε απλανώς το δρόµο, το πανδοχείο, τα τριγυρινά χτίρια, και
τον κόσµο που περνούσε.
Η απόκρισή της δεν έλεγε και πολλά στη Λασιρία, που ήθελε να
µάθει τα σχέδια της Πράσινης Γουστέρας και να τα αναφέρει στον
Τράνθλας. Λες να έχει υποπτευτεί ότι άλλαξα στρατόπεδο;
αναρωτήθηκε. Ωστόσο, η Ανθάνα δεν είχε δείξει τίποτα τέτοιο.
Αλλά, απ’την άλλη, ήταν καλή στη δουλειά της, εποµένως, λογικά,
δε θα το έδειχνε, ακόµα κι αν το είχε αντιληφθεί.
«Έχεις βρει κάτι… ενοχοποιητικό;» ρώτησε η Λασιρία. «Κάτι που
να σου λέει πως ο Βασιληάς Πόνκιµ έχει κακές προθέσεις προς το
Άργκανθικ;»
«Όχι ακόµα.»
Τι σηµαίνει αυτό; «Όχι ακόµα»… ∆ηλαδή, πιστεύει ότι θα βρει;
«Έχεις κάποια ένδειξη, Ανθάνα; Γιατί δε µου λες;»
Η Πράσινη Γουστέρα στράφηκε να την κοιτάξει. «Επειδή δεν
υπάρχει κάτι να σου πω,» τόνισε. Και πρόσθεσε: «Πάντως, δε θα
έπρεπε να έχεις επαναπαυτεί τόσο, Λασιρία.»
«∆εν έχω επαναπαυτεί.» Μήπως αυτός είναι ένας πλάγιος τρόπος
για να µου πει ότι έχει καταλάβει πως είµαι µε τον Τράνθλας;…
«Τις περισσότερες ώρες κοιµάσαι στο δωµάτιό σου.»
«Είµαι κουρασµένη. Κι επιπλέον, δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη. Ο
χρόνος ίσως, τελικά, να είναι ο καλύτερος κριτής –ίσως να µας δείξει
εκείνο που θέλουµε να δούµε, εννοώ…»
«∆εν έχεις εντοπίσει τίποτα παράξενο στην πόλη;»
Η Λασιρία κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Εσύ;»
«Κάποια µικρά πράγµατα.»
«∆ηλαδή;»
«Θα σου πω όταν έχω οριστικοποιήσει κάτι,» υποσχέθηκε η
Πράσινη Γουστέρα.
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«∆ε µ’αρέσει να µ’αφήνεις στο σκοτάδι, Ανθάνα!»
διαµαρτυρήθηκε η Λασιρία.
«Μην τραγικοποιείς την κατάσταση. Σου είπα: δεν πρόκειται για
τίποτα σπουδαίο. Αν έκανες κι εσύ καµια βόλτα παραπάνω στην
πόλη, θα το παρατηρούσες.»
Η Λασιρία συνοφρυώθηκε, και χαµήλωσε ιδιαίτερα τη φωνή της.
«Έχει καµια σχέση µ’αυτούς τους ακόλουθους του Κακοδαίµονος;»
«Κάνε καµια βόλτα και θα µάθεις,» επέµεινε η Πράσινη Γουστέρα.
«Επιπλέον, θέλω να διαπιστώσω αν βλέπουµε κι οι δυο το ίδιο
πράγµα· και δεν ωφελεί να το ξέρεις από πριν, γιατί ίσως να σε
επηρεάσει.» Σηκώθηκε απ’το πεζούλι. «Πάµε, τώρα, στο παλάτι;»
«Πάµε,» αποκρίθηκε η Λασιρία, παραξενεµένη. Έδωσε την κούπα
της, από το παράθυρο της Κίτρινης Ώρας, σε µια σερβιτόρα και
ακολούθησε την Ανθάνα επάνω στη λιθόστρωτη οδό, όπου οι σκιές
πλήθαιναν.
Τι έχει δει στην πόλη; αναρωτιόταν, καθώς οι δυο τους
κατευθύνονταν προς το παλάτι. Αν είναι κάτι σηµαντικό, πρέπει να το
µάθω. Πρέπει να το µάθει κι ο Τράνθλας. Καλό θα ήταν να του το πω,
τώρα.
Αλλά, τι µπορεί να έχει δει η Ανθάνα, το οποίο δεν το έχει ήδη
εντοπίσει ο Τράνθλας; ∆εν καταλαβαίνω. Πολύ παράξενο… Από την
άλλη, βέβαια, είναι η Πράσινη Γουστέρα. Θα δούµε…
Έφτασαν µπροστά στην καγκελωτή πύλη και µπήκαν στον µεγάλο
κήπο µε τα εξωτικά φυτά και ζώα. Παλιότερα, η Λασιρία πίστευε ότι
ο κήπος του Βασιληά Βένγκριλ δεν ήταν παρά ένα παραµύθι, όµως,
τελικά, ήταν ακόµα πιο εντυπωσιακός απ’ό,τι φανταζόταν. Πώς είχε
καταφέρει ο τέως Μονάρχης του Σαραόλν να τα συγκεντρώσει όλα
τούτα τα θαυµαστά πράγµατα, δε µπορούσε να καταλάβει.
Καθώς εκείνη κι η Ανθάνα ακολουθούσαν ένα λιθόστρωτο
µονοπάτι, ένα υπερµέγεθες κοράκι τις παρακολουθούσε, γαντζωµένο
σε ένα χοντρό κλαδί. Τα µάτια του ήταν τόσο αλλόκοσµα και
παρατηρητικά, που η Λασιρία φοβήθηκε µήπως ήταν µαγεµένο από
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τον Πόνκιµ ή, ίσως, υπηρέτης του, ο οποίος πρόσεχε για εισβολείς.
Ένα ρίγος τη διαπέρασε· και, όταν είδε, λίγο παρακάτω, κάτι να
κουνιέται πέρα-δώθε, παραλίγο ν’αναπηδήσει. Όµως αισθάνθηκε
ανόητη, µόλις διαπίστωσε πως δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα µακρύ
κλαρί και όχι το πλοκάµι κάποιου τέρατος.
Τα µάτια µου κάνουν πουλάκια… σκέφτηκε. Πρέπει να ηρεµήσω.
Μπήκαν στο παλάτι και κατευθύνθηκαν προς τα δωµάτιά τους·
αλλά η Λασιρία είπε, καθ’οδόν, στην Ανθάνα: «Πάω να φάω τίποτα,
στην τραπεζαρία. Θέλεις να πω να σου φέρουν φαγητό επάνω;»
Η Πράσινη Γουστέρα κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Όχι. Θα φάω
αργότερα.» Και έστριψε σε µια γωνία, για να χαθεί απ’τα µάτια της.
Κάτι έχει αλλάξει στον τρόπο της, σκέφτηκε η Λασιρία, όµως δεν
µπορούσε να το προσδιορίζει. Πρέπει να έχει πάψει να µε
εµπιστεύεται, πλέον. Ίσως, µάλιστα, να έχει αρχίσει να µε
υποπτεύεται… Γιατί πάντα φτάνω σ’αυτό το συµπέρασµα; Μπορεί,
απλά, να ανησυχούσε κι έτσι να ερχόταν συνέχεια στο µυαλό της, ή
µπορεί να ήταν αλήθεια και το υποσυνείδητό της να προσπαθούσε
να την προειδοποιήσει.
Αν η Ανθάνα µε έχει καταλάβει, τι θα προσπαθήσει να κάνει, άραγε;
αναρωτήθηκε η Λασιρία, καθώς έστριβε σε έναν διάδροµο και
βάδιζε προς µια συγκεκριµένη γωνία, όπου επάνω στον τοίχο
βρισκόταν µια αναµµένη αργυρή δάδα στριφτού σχήµατος. Τόσο
καιρό ταξιδεύω µαζί της και πάλι δεν µπορώ να προβλέψω τις
κινήσεις της. Πραγµατικά, αυτή η γυναίκα ήταν τελείως αλλόκοτη·
πού να ξέρει κανείς πώς επρόκειτο να δράσει µετά; Κι όµως, τώρα,
είναι σηµαντικό να µάθω. Η Λασιρία αναστέναξε, σιγανά.
Απεχθανόταν όσο τίποτ’άλλο τα αδιέξοδα.
Άπλωσε το χέρι της και έστριψε δεξιόστροφα την αργυρή δάδα,
κάνοντας ένα στενό άνοιγµα να παρουσιαστεί κάτω απ’αυτήν, µ’ένα
ελαφρύ τρίξιµο πετρών. Η Λασιρία, γρήγορα, έσκυψε και µπήκε,
ξέροντας πως η είσοδος θα έκλεινε, ύστερα από µερικές στιγµές.
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Και πράγµατι, όταν σηκώθηκε όρθια µέσα στον ηµιφωτισµένο
εσωτερικό διάδροµο, πίσω της άκουσε το άνοιγµα να κλείνει, όπως
και πριν. Κοίταξε δεξιά κι αριστερά της, αλλά δεν είδε κανέναν. Ο
Τράνθλας πρέπει να είναι απο δώ, σκέφτηκε, κι άρχισε να βαδίζει
προς τα δεξιά.
Μόλις έστριψε σε µια γωνία, µια λεπίδα παρουσιάστηκε,
αναπάντεχα, εµπρός της.
Η Λασιρία πετάχτηκε όπισθεν, πιάνοντας το στιλέτο που κρυβόταν
µέσα στην αµάνικη τουνίκα της, µε το δεξί χέρι, ενώ έσφιγγε το
αριστερό, κάνοντας γροθιά, έτοιµη να χτυπήσει τον πιθανό εχθρό της
µε τα σίδερα που βρίσκονταν κάτω από το µαύρο της γάντι.
Ο Μαγκραθµέλιος κατέβασε το λιγνό του κοντόσπαθο,
αναγνωρίζοντάς τη. «Κυρία Λασιρία,» είπε, «περάστε.»
Η Λασιρία ένευσε σε χαιρετισµό, και ρώτησε: «Πού βρίσκεται ο
Τράνθλας;»
«Στο Αρχηγείο.»
«Σ’ευχαριστώ.»
Η Λασιρία συνέχισε την πορεία της µέσα στους εσώτερους
διαδρόµους, βαδίζοντας πιο γρήγορα από πριν. Τελικά, έφτασε
µπροστά σε µια σχετικά µεγάλη, δρύινη πόρτα. Χτύπησε δύο φορές,
µε τη γροθιά της, δυνατά –πράγµα αναγκαίο, για ν’ακουστεί πίσω
απ’αυτό το χοντρό ξύλο.
«Περάστε,» ήρθε η φωνή του Τράνθλας από µέσα.
Η Λασιρία άνοιξε, και µπήκε στο µεγάλο δωµάτιο που ονόµαζαν
«το Αρχηγείο», το οποίο ήταν εγκαταλειµµένο και ξεχασµένο για
αιώνες, µέχρι που το ανακάλυψε ο Τράνθλας στο εσώτερο παλάτι
και αποφάσισε να το χρησιµοποιεί ως βάση του. Η Αργκανθικιανή
κατάσκοπος νόµιζε πως το µέρος έµοιαζε µε µικρή βασιλική
αίθουσα· µονάχα ο θρόνος έλειπε, ώστε να µπορεί κανείς να το
αποκαλέσει έτσι. Τέσσερις πέτρινοι κίονες, µετρίου πάχους,
στήριζαν το ταβάνι, ενώ στους τοίχους ήταν κρεµασµένα
παραπετάσµατα, µε το Μάτι του Σαραόλν κεντηµένο επάνω, καθώς
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και µε άλλα δύο σύµβολα: αυτό που ο Τράνθλας είχε πει στη
Λασιρία ότι ανήκε στη Μαύρη Αυγή –δύο δαιµονικά γυναικεία µάτια
και ένα στιλέτο ανάµεσά τους– και αυτό που της είχε πει ότι ανήκε
στον ίδιο –ένα τραπουλόχαρτο, πλαισιωµένο από στιλέτα που οι
αιχµές τους ακουµπούσαν, και µε έναν κύκλο κεντηµένο µέσα του,
στο κέντρο του οποίου βρισκόταν ένα άστρο που έριχνε τις λεπτές
του ακτίνες ως τα πέρατα του τραπουλόχαρτου, βγαίνοντας από την
περιφέρεια του κύκλου.
(«Τι δείχνει αυτό το πράγµα;» ρώτησε η Λασιρία τον Αρχικατάσκοπο
του Σαραόλν. «Είµαι βέβαιη πως δεν το επέλεξες τυχαία.»
«Το τραπουλόχαρτο δείχνει ότι µου αρέσουν τα χαρτιά,» αποκρίθηκε
ο Τράνθλας, υποµειδιώντας προς το µέρος της, µε µια γυαλάδα στα
µάτια του. «Επίσης, δείχνει ότι έρχοµαι από τη χώρα όπου γνωρίζουν
πώς να παίζουν παιχνίδια από τότε που βρίσκονται στην κούνια τους.
Τα στιλέτα γύρω-γύρω είναι διακοσµητικά αλλά και προειδοποιητικά,
δε νοµίζεις; Ο κύκλος είναι η Μάρβαθ, ίσως και το Σαραόλν
ολόκληρο· και το άστρο στο κέντρο είµαι εγώ.»
«Και οι ακτίνες τι συµβολίζουν;»
«Την επιρροή µου, φυσικά –τα δίχτυα µου, τα οποία δε µένουν στον
κύκλο, µα εκτείνονται σ’όλο το τραπουλόχαρτο.»)
Στη µέση του Αρχηγείου, ανάµεσα από τους τέσσερις πέτρινους
κίονες, βρισκόταν ένα τραπέζι, πάντοτε γεµάτο µε έγγραφα,
περγαµηνές, βιβλία, και χάρτες, ανακατεµένα για όλους τους άλλους,
µα τέλεια ταξινοµηµένα για τον Τράνθλας και µόνο, ο οποίος, επί
του παρόντος, καθόταν στην κορυφή του τραπεζιού, στη θρονοειδή
του πολυθρόνα. Εµπρός του στέκονταν ένας δαίµονας και µια
δαιµόνισσα, οι οποίοι στράφηκαν στη Λασιρία, µόλις µπήκε.
Η Αργκανθικιανή κατάσκοπος, αµέσως, αντιλήφθηκε ότι ο αέρας
στο δωµάτιο ήταν φορτισµένος –ποτέ δεν της ξέφευγαν κάτι τέτοια.
Οι όψεις των Μαγκραθµέλιων ήταν ταραγµένες και η όψη του
Τράνθλας προβληµατισµένη. Προβληµατισµένη; Και το δείχνει τόσο
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καθαρά; Κάτι πραγµατικά σηµαντικό κι ανησυχητικό πρέπει να
συνέβη…
Η Λασιρία έκλεισε την πόρτα πίσω της. «Καλησπέρα.»
«Καλησπέρα,» αποκρίθηκε ο Τράνθλας. «Υπάρχει κάτι που θέλεις
να µου πεις;»
«Ναι,» είπε η Λασιρία, πλησιάζοντας το τραπέζι. «Ήρθα σε
ακατάλληλη ώρα; Έχετε κάποιο πρόβληµα εδώ;» Έριξε µια µατιά
στους Μαγκραθµέλιους και, ύστερα, πάλι στον Τράνθλας.
«∆ύο κατάσκοποί µου εξαφανίστηκαν,» εξήγησε εκείνος. «∆ύο
κατάσκοποι που παρακολουθούσαν τον Ζόανβαρ.»
Η Λασιρία κάθισε σε µια από τις καρέκλες του τραπεζιού.
«∆ηλαδή, είναι όντως µε τους ακόλουθους του Κακοδαίµονος, ε;»
«Μάλλον. Οι κατάσκοποι εξαφανίστηκαν τελείως· δεν έχει µείνει
ίχνος τους.»
Η Λασιρία στράφηκε στους Μαγκραθµέλιους. «Ψάξατε γι’αυτούς;»
«Φυσικά και ψάξαµε,» είπε η δαιµόνισσα, λιγάκι απότοµα.
Προφανώς, δεν της άρεσε και τόσο να της κάνει «ανάκριση» αυτή η
ανθρώπινη γυναίκα.
«Και δε βρήκαν τίποτα,» πρόσθεσε, αργά, ο Τράνθλας.
«Τι σκοπεύεις να κάνεις;» θέλησε να µάθει η Λασιρία.
«Να ρίξω µια µατιά ο ίδιος. Αλλά, πες µου πρώτα, γιατί ήρθες;»
«Η Ανθάνα… µου ανέφερε ότι βλέπει κάτι παράξενο στην πόλη.»
Ο Τράνθλας συνοφρυώθηκε· τα λόγια της Λασιρία τού είχαν,
αµέσως, κινήσει το ενδιαφέρον. «Τι παράξενο;»
«∆ε µου εξήγησε–»
Το συνοφρύωµα του Αρχικατασκόπου βάθυνε.
«Αλήθεια σού λέω, Τράνθλας,» τόνισε η Λασιρία. «∆ε µου
εξήγησε. ∆ε µου έδωσε την παραµικρή πληροφορία επάνω στο θέµα.
Όµως µου ζήτησε να περιπλανιέµαι περισσότερο στην πόλη, απ’ό,τι
συνήθως, και τότε, µου είπε, µάλλον θα το προσέξω. Θέλει να
διαπιστώσει αν θα το εντοπίσω κι εγώ, ώστε να είναι βέβαιη πως δεν
κάνει λάθος.»
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«Και πάλι, γιατί δε σου είπε τίποτα;»
«Γιατί δεν επιθυµεί να είµαι επηρεασµένη, επειδή τότε ίσως να δω
κάτι που δεν υπάρχει. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω;»
Ο Τράνθλας ένευσε. «Ναι, καταλαβαίνω. Προφανώς, η φίλη µας
θέλει να διασταυρώσει πληροφορίες µαζί σου· όµως η συµπεριφορά
της εξακολουθεί να µου µοιάζει αλλόκοτη.»
Η Λασιρία ανασήκωσε τους ώµους. «Η συµπεριφορά της Ανθάνα
πάντοτε µοιάζει αλλόκοτη. Εξάλλου, µην ξεχνάς ποια είναι.»
«Αν λέει αλήθεια,» τόνισε ο Τράνθλας.
«∆εν είπα το αντίθετο. Αυτό, ωστόσο, που µε απασχολεί είναι ότι
εσύ δεν έχεις δει τίποτα από τα ‘παράξενα’ για τα οποία µου µίλησε
εκείνη. Ή, µήπως, έχεις προσέξει κάτι;»
«Εκτός από το ότι χάνονται οι κατάσκοποί µου, όχι, τίποτα το
παράξενο δεν έχω προσέξει!» Η ειρωνεία ήταν έκδηλη στη φωνή
του. Ρώτησε: «∆ε σου είπε καν αν όσα έχει παρατηρήσει σχετίζονται
µε τους ακόλουθους του Κακοδαίµονος ή όχι;»
Η Λασιρία κούνησε το κεφάλι αρνητικά.
«Θα πρότεινα, εποµένως, να κάνεις όπως σου ζήτησε, αν και δεν
ξέρω τι µπορεί να δεις εσύ το οποίο έχει διαφύγει από τους
κατασκόπους µου…»
«Ίσως να βρω ποιος τους εξαφανίζει.»
«Αυτό θα το βρω εγώ, απόψε,» τόνισε ο Τράνθλας. «Ενδιαφέρεσαι
να έρθεις; Μπορεί η εκπαίδευσή σου να µου φανεί χρήσιµη.»
«Πού θα πάµε;»
«Σ’ένα πανδοχείο, κοντά στην έπαυλη της Πριγκίπισσας Εδρισία.»
*
Η Εδρισία είχε πάει απόψε στην έπαυλή της, γιατί την είχε ζητήσει
ο σύζυγός της, Ζόανβαρ: ο µοναδικός της σύζυγος που είχε µείνει
ζωντανός κι εποµένως, τώρα, θεωρείτο επίσηµος σύζυγος.
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Ένας από τους υπηρέτες της Πριγκίπισσας της Βόρειας
Μάγκραθµελ είχε έρθει στο βασιλικό παλάτι, λέγοντάς της: «Ο
κύριος Ζόανβαρ σάς παρακαλεί να µε ακολουθήσετε, Υψηλοτάτη,
γιατί επιθυµεί να σας µιλήσει για ένα πλέον σηµαντικό θέµα.»
«Τι θέµα;» ρώτησε η Εδρισία.
«∆ε γνωρίζω, Πριγκίπισσά µου· όµως ο κύριος Ζόανβαρ µού έδωσε
να καταλάβω ότι επείγει.»
Τώρα, καθώς η Εδρισία έµπαινε στον κήπο της έπαυλής της,
αναρωτιόταν για τι µπορεί να ήθελε να της µιλήσει ο σύζυγός της,
και ανησυχούσε ότι ίσως να είχε καταλάβει πως ήταν έγκυος. Ή
ίσως, απλά, να επιθυµούσε να τη δει, για να της ζητήσει να περάσει
τη νύχτα µαζί του. Σίγουρα, θα είχε αντιληφθεί ότι τον απέφευγε,
τελευταία. Πράγµα που µπορεί να κάνω χωρίς λόγο, τελικά,
σκεφτόταν η Πριγκίπισσα, επειδή κανείς δεν είναι βέβαιος πως ο
Ζόανβαρ είναι µε τους ακόλουθους του Κακοδαίµονος. Ακόµα και
αυτός ο γλοιώδης άνθρωπος, ο Τράνθλας, δεν έχει ανακαλύψει κάτι,
και λίγα τού ξεφεύγουν…
Ο υπηρέτης σταµάτησε να βαδίζει σε ένα σαλόνι της έπαυλης, και
είπε στην Εδρισία: «Παρακαλώ, περιµένετε, Υψηλοτάτη.» Και, µε
µια υπόκλιση, εξαφανίστηκε µέσα σε µία πόρτα.
Η Πριγκίπισσα της Βόρειας Μάγκραθµελ έµεινε µόνη στο µεγάλο
δωµάτιο, από το ταβάνι του οποίου κρεµόταν ένα πολύφωτο µε
είκοσι-τέσσερα κεριά, φωτίζοντας το χώρο και δηµιουργώντας
µακριές σκιές στο πάτωµα και στους τοίχους. Η Εδρισία αισθάνθηκε
τον ιδρώτα να τρέχει στη ράχη της, κάτω από το φαρδύ, µαύρο
φόρεµά της· και µπορούσε να καταλάβει πολύ καλά πως τούτο δεν
οφειλόταν στη ζέστη της βραδιάς, αλλά στην αµηχανία που ένιωθε
και στον… Φόβο; Φοβάµαι; Όχι· φυσικά και όχι. ∆εν είναι η πρώτη
φορά που συναντώ τον Ζόανβαρ. Τώρα, όµως, ίσως να επιχειρούσε
να τη δολοφονήσει ο σύζυγός της. Όχι, δεν το πιστεύω ότι θα το
προσπαθήσει τούτο, όχι… Εκτός κι αν είναι, όντως, ακόλουθος του
Κακοδαίµονος… Το δεξί της χέρι πέρασε ανάµεσα απ’τα µπροστινά
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κουµπιά του φορέµατός της, για ν’αγγίξει ένα κεντρί του θανάτου
που κρυβόταν εκεί. Αλλά, µάλλον, δε θα χρειαστεί να το
χρησιµοποιήσω. ∆ε θα επιχειρήσει ο Ζόανβαρ να µε σκοτώσει, γιατί
µετά… γιατί µετά θα µπλέξει κι ο ίδιος.
Βήµατα ακούστηκαν να έρχονται από έναν διάδροµο. Μπότες.
Η Εδρισία περίµενε, υποµονετικά, όπως είχε µάθει από την
εκπαίδευσή της ως φόνισσα της Μαύρης Αυγής. ∆εν υπήρχε νόηµα
να τρέχει κανείς, για ν’αποφύγει τον κίνδυνο· ο ίδιος έπρεπε να
αποτελεί κίνδυνο για τον κίνδυνο.
Είµαι πιο επικίνδυνη από εκείνον, θύµισε στον εαυτό της.
Η µορφή του Ζόανβαρ βγήκε απ’το διάδροµο, τυλιγµένη στις σκιές.
«Καλησπέρα, Εδρισία,» χαιρέτησε.
«Καλησπέρα, Ζόανβαρ,» αποκρίθηκε εκείνη. «Μου είπαν ότι
ήθελες να µου µιλήσεις για ένα επείγον ζήτηµα.»
«Ναι.» Ο Ζόανβαρ την πλησίασε, µε αργά βήµατα. Η Εδρισία
κοίταξε τα χέρια του, µήπως πήγαιναν να πιάσουν κάποιο κρυφό
όπλο· µα δεν εντόπισε καµια τέτοια κίνηση. «Το ζήτηµα είναι
πράγµατι επείγον –ή τώρα ή ποτέ.»
«Σ’ακούω,» είπε η Πριγκίπισσα, όταν ο Μαγκραθµέλιος στεκόταν
εµπρός της, κοιτώντας τη στο πρόσωπο. Τώρα, δε µπορώ να δω τα
χέρια του: πρέπει να είµαι ακόµα πιο προσεκτική.
«Ο Πόνκιµ λείπει.»
«Αυτό είναι γνωστό. Λείπει, για την ώρα.» Πού θέλει να καταλήξει;
«Πώς σου φαίνονται τα σχέδιά του, Εδρισία;»
«Σε ποια του σχέδια αναφέρεσαι; Ο Εκλεκτός έχει πολλά σχέδια.»
«Αναφέροµαι στους νόµους του περί ισότητας δαιµόνων και
ανθρώπων.»
Αρχαίοι, γιατί τα λόγια του µου ακούγονται ολοένα και περισσότερο
σαν προδοσία; «Πιστεύω πως αυτός είναι ο αρτιότερος τρόπος
διοίκησης του Σαραόλν. ∆ε νοµίζεις, Ζόανβαρ;»
Ο σύζυγός της κούνησε το κεφάλι του και αποµακρύνθηκε,
κάνοντας µερικά βήµατα µέσα στο δωµάτιο. «Όχι, δεν το νοµίζω· δε
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νοµίζω ότι είναι καθόλου καλός τρόπος διοίκησης για οποιοδήποτε
βασίλειο.» Στράφηκε, απότοµα, να την αντικρίσει. «Και δεν είµαι ο
µόνος που διαφωνεί µε τον Ανοσιουργό.»
«Με τον… Ανοσιουργό;» έκανε η Εδρισία. Είναι µε τους
ακόλουθους του Κακοδαίµονος! Γιατί; Είναι τόσο ανόητος; ∆ε βλέπει
ότι–;
«Ναι, µε τον Ανοσιουργό,» τόνισε ο Ζόανβαρ. «Πολλοί δαίµονες
είναι εναντίον του, και ο αριθµός τους ολοένα και πληθαίνει. Η
δύναµή τους µεγαλώνει. Ούτε η µαγεία του, σύντοµα, δε θα µπορεί
να µας σταµατήσει. Ο Ανοσιουργός θα πεθάνει, Εδρισία. ∆ιάλεξε
στρατόπεδο. Είσαι µαζί µας ή–;»
«Αυτή είναι µεγάλη ανοησία, Ζόανβαρ!» φώναξε η Πριγκίπισσα,
σφίγγοντας τις γροθιές της. «Ο Ύψιστος Άρχων–»
«–δεν είναι, πλέον, εδώ. Και ίσως ο Ανοσιουργός να τον
σκότωσε–»
«Όχι! ∆ε συνέβη έτσι.»
«∆εν το γνωρίζω αυτό.»
«Τότε, µη βγάζεις συµπεράσµατα,» γρύλισε η Εδρισία. «Και… και
γιατί µου τα λες τώρα όλα αυτά, Ζόανβαρ; Τόσο καιρό, δηλαδή, µου
τα έκρυβες; Μου έκρυβες ότι ήσουν µ’αυτούς τους προδότες;»
Τα µάτια του συζύγου της στένεψαν, ξαφνικά, και γυάλισαν.
«Επειδή ήξερα πως δε θα καταλάβαινες. Περνάς πολλές ώρες µε τον
Ανοσιουργό, για να καταλάβεις, Εδρισία. Κοιµάσαι πολύ µαζί του,
για να καταλάβεις. Ίσως, µάλιστα, νάχει δηλητηριάσει το αίµα σου
µε το ανθρώπινό του–»
Η Εδρισία τον χαστούκισε, φτάνοντας µπροστά του µε δυο µεγάλες
δρασκελιές. «Πώς τολµάς, Ζόανβαρ; Το τι κάνω µε τον εαυτό µου δε
σε αφορά!»
Εκείνος την άρπαξε απ’το δεξί µπράτσο. «Είναι αλήθεια ότι έχεις
το παιδί του µέσα σου;» απαίτησε.
«∆εν – σε – αφορά!» γρύλισε η Εδρισία. «Και άσε µε, γιατί θα σε
σκοτώσω!» Το αριστερό της χέρι ξεκούµπωσε ένα κουµπί του
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φορέµατός της, για να πιάσει το κεντρί του θανάτου που βρισκόταν
εκεί.
Ο Ζόανβαρ την ελευθέρωσε και βάδισε, πάλι, επάνω στο χαλί του
δωµατίου. «Σου δίνω την επιλογή να έρθεις µαζί µας, Εδρισία,» είπε,
δίχως να την αντικρίζει. «Αν δε συµφωνήσεις, πολύ φοβάµαι ότι θα
πρέπει να ενεργήσουµε χωρίς εσένα.»
«Να ενεργήσετε; Τι σκοπεύετε να κάνετε; Σου απαγορεύω,
Ζόανβαρ, να προβείς σε οποιαδήποτε προδοτική ενέργεια!»
Ο σύζυγός της στράφηκε να την κοιτάξει. «∆εν µπορείς να
σταµατήσεις εκείνο που είναι αναπόφευκτο, Εδρισία,» την
πληροφόρησε. Και φώναξε: «Ελάτε µέσα!»
∆ύο πόρτες του σαλονιού άνοιξαν, και Μαγκραθµέλιοι µπήκαν,
οπλισµένοι µε ξιφίδια και κοντόσπαθα.
∆εν τους άκουσα να πλησιάζουν· πρέπει να µε περίµεναν εκεί από
την αρχή, συµπέρανε η Εδρισία. Και το βλέµµα της καρφώθηκε στον
Ζόανβαρ, οργισµένο. Τράβηξε το κεντρί του θανάτου από το φόρεµά
της και το εκτοξεύεσαι καταπάνω του. Εκείνος δεν είχε χρόνο να το
αποφύγει –ούτε, προφανώς, περίµενε τέτοια επίθεση– και
χτυπήθηκε. Με µια κραυγή, σωριάστηκε στο πάτωµα, ενώ αίµα είχε
πεταχτεί επάνω στο χαλί και στα ρούχα του.
Η Εδρισία δεν προλάβαινε να δει πού τον πέτυχε, γιατί την ίδια
στιγµή οι άλλοι δαίµονες έρχονταν καταπάνω της.
Να φύγω!
Στράφηκε στην µπαλκονόπορτα και έτρεξε προς τα κει, ανοίγοντάς
την και βγαίνοντας στο µπαλκόνι, το οποίο βρισκόταν περίπου µισό
µέτρο πάνω απ’τον κήπο της έπαυλης, έχοντας µονάχα ένα
«διακοσµητικό» ύψος, αφού η Πριγκίπισσα ήταν στο ισόγειο του
σπιτιού της. Επιπλέον, µερικά πέτρινα σκαλάκια κατέβαζαν από το
µπαλκόνι στην αυλή. Η Εδρισία, όµως, δεν είχε καιρό για να τα
τιµήσει· αρπάζοντας, µε το ένα χέρι, την πέτρινη κουπαστή, πήδησε
από πάνω της και προσγειώθηκε στο χορτάρι. Αισθάνθηκε µια
αναταραχή εντός της, σαν το παιδί του Πόνκιµ να είχε σαλέψει µέσα
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στα σωθικά της, παρότι ήταν ακόµα πολύ νωρίς. Αµέσως µετά από
τούτο το δυσάρεστο συναίσθηµα, ακολούθησε µια δυνατή ζαλάδα
και µια τάση για εµετό.
Όχι! Πρέπει να φύγω!
Η Εδρισία έτρεξε, έχοντας το ένα χέρι στην κοιλιά της. Αλλά δεν
πρόλαβε να πάει µακριά· κάπου σκόνταψε και έπεσε.
Τι;
Κοίταξε και, στο φεγγαρόφωτο, είδε ένα κουφάρι, µε αίµα γύρω
του. Από πού ήρθε αυτό;
Μια µπότα πάτησε εµπρός της.
Η Εδρισία ύψωσε το βλέµµα της, για να δει έναν Μαγκραθµέλιο να
την κοιτάζει. Τα πορφυροκίτρινα µάτια του γυάλιζαν, ατενίζοντάς
την, ενώ στα χέρια του βρισκόταν µια βαλλίστρα.
«Οι φόνισσές σου απέτυχαν να σε προφυλάξουν απόψε,
Υψηλοτάτη,» σφύριξε, και τη σηµάδεψε.
Οι φόνισσές µου;
«Αανγκρρ!…»
Η βαλλίστρα έπεσε απ’τα χέρια του δαίµονα, κι εκείνος γονάτισε
και σωριάστηκε µπρούµυτα στο έδαφος. Η Εδρισία έκανε πίσω, για
να µην την πλακώσει, και ανάµεσα σε δύο δέντρα του κήπου της
αντίκρισε µια σκιερή φιγούρα να στέκεται, έχοντας το δεξί της χέρι
προτεταµένο µε µια βαλλίστρα χειρός δεµένη επάνω.
«Π-ποιος είναι;» ρώτησε η Πριγκίπισσα, τραβώντας το στολισµένο
ξιφίδιο απ’τη ζώνη της.
«Εγώ, Υψηλοτάτη,» είπε η Σιλιµάνθρα, πλησιάζοντας, για να τη
βοηθήσει να σηκωθεί. «Η έπαυλή σας είναι γεµάτη–»
Ύψωσε το βλέµµα της, γιατί, εκείνη τη στιγµή, είχαν έρθει οι
προδότες από το σαλόνι της Εδρισία.
*
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Ο Τράνθλας µπήκε στο πανδοχείο «Το Πέµπτο Φεγγάρι», µαζί µε τη
Λασιρία και τους δύο Μαγκραθµέλιους που είχαν έρθει να του
µιλήσουν στο Αρχηγείο. Την τραπεζαρία τη βρήκε άδεια, εκτός από
τρεις πελάτες, οι οποίοι δεν έδωσαν σηµασία σ’εκείνον και τους
συντρόφους του.
Ο Αρχικατάσκοπος του Σαραόλν πλησίασε τον πάγκο του µπαρ,
πίσω από τον οποίο στεκόταν µια Μαγκραθµέλια που δεν είχε
ξαναδεί εδώ.
«Πού είναι ο πανδοχέας;» τη ρώτησε.
«Σας γνωρίζει, κύριε;» είπε εκείνη. Ήταν µια ψηλή, λιγνή
δαιµόνισσα µε µακριά, κιτρινοπράσινα µαλλιά, τα οποία είχε δεµένα
σε µια χαλαρή αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι της. Τα ρούχα της
έδειχναν ότι ήταν γυναίκα της δουλειάς: τριµµένο, λευκό πουκάµισο
και µαύρο, υφασµάτινο παντελόνι. Στα χέρια της φορούσε πέτσινα
βραχιόλια.
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Τράνθλας. «Και είµαι βέβαιος πως θα θέλει
να µε δει. Είµαι ο Αργκανθικιανός, αν µε έχεις ακουστά.»
Τα µάτια της Μαγκραθµέλιας στένεψαν· ύστερα, χαµογέλασε.
«Μάλιστα, κύριε. Ελάτε µαζί µου, παρακαλώ.» Βγήκε πίσω από τον
πάγκο του µπαρ και βάδισε προς µια παράπλευρη πόρτα.
Γνωρίζει πού τον συναντάω συνήθως, παρατήρησε ο Τράνθλας. Τι
είναι; Καµια καινούργια κατάσκοπος; Κανείς δεν του είχε µιλήσει
γι’αυτήν…
Η δαιµονογυναίκα άνοιξε την πόρτα και µπήκε σ’ένα σκοτεινό
δωµάτιο.
«∆εν έχετε φως απόψε;» ρώτησε ο Τράνθλας, ενώ µια δυσωδία
ερχόταν στα ρουθούνια του και διαισθάνθηκε αµέσως ότι κάτι δεν
πήγαινε καλά.
«Έχουµε περισσότερο φως απ’ό,τι ίσως να χρειάζεται, άνθρωπε,»
αποκρίθηκε η Μαγκραθµέλια, και µια τεχνολογική λάµπα άναψε,
λούζοντας το δωµάτιο µε την ακτινοβολία της, που έµοιαζε µε το
ηλιακό φως.
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Ο Τράνθλας, πάραυτα, τράβηξε δύο ξιφίδια απ’τη ζώνη του· το ίδιο
και η Λασιρία και οι δύο Μαγκραθµέλιοι που ήταν µαζί του.
Οκτώ δαιµονάνθρωποι τούς περίµεναν µέσα στο δωµάτιο, ενώ ο
πανδοχέας ήταν κρεµασµένος από το πολύφωτο και ξεκοιλιασµένος·
τα σωθικά του βρίσκονταν χυµένα στο ξύλινο πάτωµα, πράγµα που
εξηγούσε τη δυσωδία η οποία είχε απλωθεί παντού.
«Έλα να µας κάνεις παρέα, Τράνθλας,» είπε ένας Μαγκραθµέλιος,
υψώνοντας την κούπα στο χέρι του. «Έλα να πιεις µαζί µας.» Έφερε
την κούπα στα χείλη και ήπιε βαθιά. Από τη δεξιά άκρη του
στόµατός του έτρεξε αίµα.
Η Λασιρία αισθάνθηκε τα έντερά της ν’ανακατεύονται. Πνεύµατα!
συλλογίστηκε. Ακόλουθοι του Κακοδαίµονος, εδώ! Στράφηκε πίσω
της, για να φύγει, αλλά είδε πως οι τρεις πελάτες –που ήταν όλοι
τους δαιµονάνθρωποι– είχαν σηκωθεί όρθιοι, τραβώντας ξίφη µέσα
απ’τις κάπες τους.
«Γαµώτο…!» µουρµούρισε η Αργκανθικιανή κατάσκοπος,
κάνοντας µερικά βήµατα µες στο δωµάτιο και έχοντας τα ξιφίδιά της
έτοιµα.
Ο Τράνθλας δεν είχε κουνηθεί, αν και είχε ακούσει τους τρεις
«πελάτες» να ξεθηκαρώνουν τα όπλα τους πίσω του, καθώς και τη
Λασιρία να βαδίζει σχεδόν αθόρυβα, σαν Αργκανθικιανή γάτα, και
µονάχα το τρίξιµο του παλιού πατώµατος να την προδίδει.
«Σκοτώστε µε, ψευδοδαίµονες,» είπε, «και θα µπλέξετε όλοι. Ο
Εκλεκτός θα φάει τις καρδιές σας για πρόγευµα και θα κάψει τις
ψυχές σας στον Πνευµατικό Κόσµο.»
«Χα-χα-χα-χα-χα!» γέλασε εκείνος που έπινε ανθρώπινο αίµα από
την κούπα του. «Όταν ο Ανοσιουργός επιστρέψει, εµείς θα φάµε τη
δική του καρδιά!»
«Και τώρα,» είπε η δαιµονογυναίκα που πριν ήταν στο µπαρ,
«καλύτερα εσύ κι η ανθρώπινη σκύλα µαζί σου να πετάξετε τα όπλα
σας. Οι δαίµονες, αν επιθυµούν, µπορούν να µεταµεληθούν και να
έρθουν µε το µέρος µας.»
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Η Λασιρία την αγνόησε και, καταλαβαίνοντας πως θα τους
σκότωναν ό,τι και να γινόταν –εκείνη και τον Τράνθλας,
τουλάχιστον–, εκτόξευσε το ένα της ξιφίδιο καταπάνω στους τρεις
Μαγκραθµέλιους στην τραπεζαρία, πετυχαίνοντας τον έναν στο δεξή
µηρό και κάνοντάς τον να γρυλίσει και να πετάξει το σπαθί του,
καθώς γονάτιζε απ’τον πόνο.
Ύστερα, οι ακόλουθοι του Κακοδαίµονος επιτέθηκαν στον
Αρχικατάσκοπο του Σαραόλν και στους συντρόφους του.
*
«Τρέξτε, Πριγκίπισσά µου!» είπε η Σιλιµάνθρα στην Εδρισία,
τραβώντας δύο κοντόσπαθα απ’τη µέση της, µε µια ξαφνική κίνηση
και λάµψη ατσαλιού κάτω απ’το φεγγαρόφωτο.
«Είσαι µόνη σου; Πώς βρέθηκες εδώ;» ρώτησε η Πριγκίπισσα, ενώ,
την ίδια στιγµή, οι εχθροί τους ορµούσαν, µε σιγανά γρυλίσµατα και
πηδώντας πάνω απ’τα κουφάρια.
Η Σιλιµάνθρα απέκρουσε το όπλο ενός και του έσχισε το λαιµό, µε
την άλλη της λεπίδα, ενώ απέφυγε το ξίφος ενός δεύτερου.
Η Εδρισία έµπηξε το ξιφίδιό της στα πλευρά µιας δαιµόνισσας του
Κακοδαίµονος. Αισθάνθηκε το ατσάλι της να διαπερνά σάρκα και
είδε το κορµί της αντιπάλου της να σωριάζεται στο χορτάρι του
κήπου, καθώς αίµα πεταγόταν απ’τα χείλη και τη µύτη της, γιατί η
Πριγκίπισσα είχε καταφέρει να τρυπήσει τον πνεύµονα.
Μετά, κι άλλες δυσδιάκριτες φιγούρες φάνηκαν να πετάγονται
απ’τη βλάστηση τριγύρω, και η Εδρισία φοβήθηκε ότι ήταν κι αυτοί
ακόλουθοι του Κακοδαίµονος και, αναµφίβολα, θα τις σκότωναν,
εκείνη και τη Σιλιµάνθρα. Όµως, όπως αποκαλύφθηκε, δεν ήταν
µόνο τέτοιοι, αλλά και φόνισσες της Μαύρης Αυγής.
Το χορτάρι είχε αρχίσει να βάφεται πορφυρό, ενώ η Πριγκίπισσα
της Βόρειας Μάγκραθµελ αναρωτιόταν: Πώς το ήξεραν ότι θα µου
επιτίθονταν και ήρθαν να µε συντρέξουν;
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Όµως δεν είχε χρόνο να σκεφτεί την απάντηση στο ερώτηµά της,
καθώς άλλος ένας αντίµαχος στράφηκε εναντίον της, κραδαίνοντας
ένα µακρύ ξίφος. Η Εδρισία έσκυψε κάτω απ’τη λεπίδα που ερχόταν
για το κεφάλι της και έµπηξε το ξιφίδιό της στα σωθικά του
Μαγκραθµέλιου. Μια πνιχτή κραυγή βγήκε απ’τα χείλη του και,
όταν η Πριγκίπισσα τράβηξε το όπλο της πίσω, ο δαίµονας
διπλώθηκε, πέφτοντας στο έδαφος.
Αλλά, τώρα, η Εδρισία αισθανόταν να ζαλίζεται και το στοµάχι της
να ανακατεύεται. Οι σκιερές φιγούρες γύρω της έµοιαζαν να
χορεύουν έναν τρελό, αδιάκοπο χορό, που την έκανε να παραπατά.
«Σταµατήστε…!» µουρµούρισε, περνώντας το ελεύθερό της χέρι
µέσα στα µαλλιά της. «Σταµατήστε…!»
∆ιπλώθηκε και ξέρασε στο χορτάρι, ενώ η Σιλιµάνθρα κι άλλη µια
φόνισσα της Μαύρης Αυγής πήγαιναν εµπρός της, για να την
προφυλάξουν από τους εχθρούς.
*
Αφέντη, είµαι περικυκλωµένος. Από τους ακόλουθους του
Κακοδαίµονος.
Τα µάτια του Πόνκιµ άνοιξαν, για ν’αντικρίσουν το σκοτάδι του
εσωτερικού της σκηνής του. ∆εν το είχε ονειρευτεί τούτο· ήταν η
φωνή του Τράνθλας που τον καλούσε σε βοήθεια.
Έστειλε τις πνευµατικές του αισθήσεις γύρω από τον
Αρχικατάσκοπο του Σαραόλν, χρησιµοποιώντας το φυλαχτό του ως
επίκεντρο –το φυλαχτό που εκείνος, ο Πόνκιµ, είχε φορτίσει κάποτε
µε ψυχική ενέργεια.
Αµέσως εντόπισε αύρες, εχθρικές αύρες, οι οποίες περιστοίχιζαν
τον Αργκανθικιανό.
Τράνθλας! του «φώναξε». Εµπιστέψου µε. Άφησε τα Πνεύµατα να
καθοδηγήσουν τα χέρια σου, και άκουγε τις προειδοποιήσεις τους.
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*
Ο Τράνθλας αισθάνθηκε, ξαφνικά, ένα κοσµικό δίκτυο ν’απλώνεται
γύρω του, σα να είχε αποκτήσει µια έκτη αίσθηση, πέρα από τις
υπόλοιπες και εύχρηστη µονάχα µε το νου.
Οι Μαγκραθµέλιοι τον πλησίασαν, µε τα όπλα τους υψωµένα.
«Τώρα, δεν είναι εδώ ο Ανοσιουργός, για να σε σώσει, σιχαµερέ
άνθρωπε!» σφύριξε ο δαιµονάνθρωπος που έπινε αίµα από την
κούπα, την οποία είχε, πλέον, πετάξει και στα χέρια του βρισκόταν
ένα σπαθί.
ΛΑΘΕΥΕΙΣ, ΨΕΥ∆Ο∆ΑΙΜΟΝΑ! ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΠΑΝΤΟΥ!
Η φωνή του Πόνκιµ, σταλµένη µέσω του φυλαχτού του
Αρχικατασκόπου, αντήχησε µέσα στο µυαλό όλων τους, και οι
Μαγκραθµέλιοι αναπήδησαν, αιφνιδιασµένοι.
«Ο Ανοσιουργός!» άκουσε ο Τράνθλας έναν να τσιρίζει: έναν από
τους «πελάτες» του πανδοχείου.
«Είναι κάποιο κόλπο!» γρύλισε εκείνος που έπινε αίµα πριν.
«Σκοτώστε τον, και θα πάψουν ν’ακούγονται άλλες φωνές!» Και,
µ’αυτά τα λόγια, χίµησε καταπάνω στον Τράνθλας, τρίζοντας τα
δόντια του και υψώνοντας το σπαθί του πάνω απ’τον ώµο.
Ένα µειδίαµα χαράχτηκε στο πρόσωπο του Αρχικατασκόπου του
Σαραόλν, γιατί µπορούσε να αισθανθεί κάθε βήµα του αντιπάλου του
προτού εκείνος το κάνει (!), µπορούσε να τον νιώσει να κινείται ως
αύρα µέσα στον Πνευµατικό Κόσµο. Ήταν ένα πρωτόγνωρο
συναίσθηµα γι’αυτόν, αλλά και όµορφο συγχρόνως, έπρεπε να
παραδεχτεί.
Σιωπηλός σαν τον θάνατο, ο Τράνθλας πέρασε δίπλα απ’τον
Μαγκραθµέλιο και χίµησε στους υπόλοιπους. Το ξιφίδιό του είχε
κινηθεί τόσο γρήγορα που κανείς δεν είχε προσέξει το χτύπηµα,
µέχρι που ο δαιµονάνθρωπος σωριάστηκε στο πάτωµα, µε αίµα να
ρέει απ’το σκισµένο του λαιµό.
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Ο Τράνθλας έπεσε επάνω στους εχθρούς του αδίσταχτα, πράγµα
που επίσης του ήταν πρωτόγνωρο· ποτέ δεν ορµούσε τυφλά σε µια
µάχη, σαν Σαραολνιανός, εκτός και να µην µπορούσε µε τίποτα να
την αποφύγει. Τώρα, όµως, η αίσθηση της ολοκλήρωσης –η αίσθηση
του ότι ήταν ένα και µε τον υλικό και µε τον Πνευµατικό Κόσµο–
τον ωθούσε να επιτεθεί, πιο αιµοβόρικα από τον πιο αιµοβόρικο
Σνοργκιανό φρουρό των δυτικών συνόρων. Τα ξιφίδιά του
χτυπούσαν µε ακρίβεια και ταχύτητα, σωριάζοντας κουφάρια· και
κανένα χτύπηµα δεν τον έβρισκε, γιατί, απλά, ήταν τόσο εύκολο να
ξέρει από πού θα επιτιθόταν ο κάθε του εχθρός.
Η Λασιρία, που τον κοιτούσε από την πόρτα, είχε µείνει µε το
στόµα µισάνοιχτο και το δεύτερό της όπλο στραµµένο προς τα κάτω,
λες και το χέρι της είχε παραλύσει. ∆εν το πίστευε πόσο γρήγορα
κινείτο ο Τράνθλας. Προτού τον δει στη µια µεριά, εκείνος
βρισκόταν στην άλλη, διαπερνώντας το λαιµό ενός ακόµα
δαιµονανθρώπου, οι οποίοι είχαν πανικοβληθεί και περισσότερο
έµοιαζαν να τρέχουν να ξεφύγουν, παρά να προσπαθούν να τον
σκοτώσουν. Το αίµα τους είχε βάψει το πάτωµα, αναµιγµένο µε το
αίµα του σφαγµένου πανδοχέα.
Η δαιµονογυναίκα που είχε υποδεχτεί τον Αρχικατάσκοπο και τους
συντρόφους του ήταν ακόµα ζωντανή, και επιχείρησε να µαχαιρώσει
τον Τράνθλας πισώπλατα. Η Λασιρία ήταν έτοιµη να του φωνάξει,
όµως δε χρειάστηκε: Θαρρείς και είχε ένα τρίτο µάτι στον αυχένα, ο
Αργκανθικιανός έσκυψε κάτω απ’τη λεπίδα της αντιπάλου του και,
στρέφοντας προς τα πίσω το ένα του ξιφίδιο, την κάρφωσε την
κοιλιά.
Η Λασιρία έριξε µια µατιά στην τραπεζαρία, για να δει τι γινόταν
µε τους δύο αποµείναντες «πελάτες» του πανδοχείου, στους οποίους
είχαν επιτεθεί οι Μαγκραθµέλιοι του Τράνθλας. ∆ιαπίστωσε ότι η
µία από τους τελευταίους ήταν τραυµατισµένη στα πλευρά και
βρισκόταν αιµόφυρτη στο πάτωµα, σπαρταρώντας σαν ψάρι, για
κάποιο λόγο που η Αργκανθικιανή κατάσκοπος δε µπορούσε να
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καταλάβει. Ο άλλος προσπαθούσε, µε τα ξιφίδιά του,
ν’αντιµετωπίσει και τους δύο ακόλουθους του Κακοδαίµονος.
Η Λασιρία όρµησε, για να τον συντρέξει, πηδώντας επάνω σε µια
καρέκλα και κλοτσώντας τον έναν εχθρό στην κοιλιά. Εκείνος
διπλώθηκε, και η Αργκανθικιανή τον άρπαξε απ’τα κιτρινογάλαζά
του µαλλιά και του έσκισε το λαιµό, µε το λεπίδι της.
Ο άλλος ακόλουθος του Κακοδαίµονος, εν τω µεταξύ,
εξακολουθούσε να µάχεται µε τον Μαγκραθµέλιο κατάσκοπο του
Τράνθλας, αν και τώρα υποχωρούσε προς την έξοδο του πανδοχείου.
Η ξύλινη εξώπορτα άνοιξε και η Ανθάνα µπήκε. Σαν να ήθελε να
µιµηθεί τη Λασιρία, άρπαξε τον δαιµονάνθρωπο που οπισθοχωρούσε
από τα µαλλιά και του έσκισε το λαιµό, µε ένα της ξιφίδιο.
«Πώς βρέθηκες εσύ εδώ;» ρώτησε η Λασιρία, έκπληκτη.
«Έκανα βόλτα στο τετράγωνο,» αποκρίθηκε, ανέκφραστα, η
Ανθάνα.
Ξέρει, σκέφτηκε η Λασιρία. Ξέρει ότι την έχω προδώσει, και µε
παρακολουθεί.
Ο Τράνθλας βγήκε απ’το άλλο δωµάτιο, παραπατώντας και
µοιάζοντας τραυµατισµένος, αν και δεν έτρεχε αίµα από πάνω του·
εκτός απ’τις λάµες των ξιφιδίων του, φυσικά, οι οποίες ήταν
κόκκινες απ’την αιχµή ως το µανίκι.
Ο Αρχικατάσκοπος του Σαραόλν γονάτισε, και στα δύο γόνατα, και
κάρφωσε τα όπλα του στο ξύλινο πάτωµα του πανδοχείου.
Αισθανόταν εξαντληµένος, όπως δεν είχε αισθανθεί ποτέ στη ζωή
του. Όχι πως δεν είχε νιώσει ποτέ εξάντληση, όµως δεν είχε νιώσει
τέτοια εξάντληση, αυτού του είδους.
Αφέντη… είπε στον Πόνκιµ.
Χρειάζεσαι ανάπαυση, του αποκρίθηκε εκείνος. Φρόντισε να
ξεκουραστείς. Και, όταν είσαι έτοιµος, επικοινώνησε µαζί µου, να µου
πεις τι συνέβη στη Μάρβαθ.
Και η πνευµατική του παρουσία εγκατέλειψε τον Τράνθλας, µαζί µε
την παράξενη έκτη αίσθηση. Τώρα πλέον, δεν ήταν ένα και µε τον
598

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Πνευµατικό Κόσµο και µε τον υλικό· κάτι είχε χαθεί, και ήταν ξανά
ο εαυτός του.
Κάποιος τον ακούµπησε στον δεξή ώµο.
«Τράνθλας;…»
Έστρεψε το βλέµµα του και αντίκρισε τη Λασιρία. «Ναι,» είπε,
αργά, νιώθοντας τη γλώσσα του παράξενη. Μα τα Πνεύµατα,
σκέφτηκε, είναι σα ν’άλλαξα σώµα και να επέστρεψα, πάλι, στο παλιό
µου! «Βοήθησέ µε να σηκωθώ.»
Η Λασιρία πέρασε το χέρι του επάνω στους ώµους της και τον
βοήθησε να σταθεί στα µποτοφορεµένα του πόδια.
«Είµαι χάλια…» της µουρµούρισε, βλεφαρίζοντας. Η όρασή του
ήταν θολή. Η Ανθάνα είναι αυτή εκεί; Τι κάνει εδώ η Ανθάνα;
«Είναι κανένας ζωντανός;» ρώτησε η Λασιρία. «Από εκείνους µέσα
στο δωµάτιο, εννοώ.»
«Όχι,» ψέλλισε ο Τράνθλας, «δε νοµίζω. Τους σκότωσα όλους.» Το
βλέµµα του πήγε στα ξιφίδιά του, τα οποία βρίσκονταν ακόµα
καρφωµένα στο πάτωµα, αιµατοβαµµένα.
«Εκλεκτέ του Εκλεκτού, την έχει χτυπήσει κεντρί θανάτου.»
Ο Τράνθλας κοίταξε προς τ’αριστερά, για να δει τον κατάσκοπό
του, Βοντραγκόνχερ, να έχει γονατίσει πλάι στην άλλη του
κατάσκοπο, Μαρασβέλριλ, η οποία σπαρταρούσε απ’τον πόνο,
σφίγγοντας το πόδι µιας καρέκλας µε το δεξί της χέρι.
«Φρόντισέ τη. Μπορείς, δε µπορείς;»
«Ναι, θα τα καταφέρω,» αποκρίθηκε ο Βοντραγκόνχερ, νεύοντας
και σηκώνοντας την κοντή τουνίκα της Μαρασβέλριλ.
«Και τον κρύσταλλο της συσκευής…» είπε ο Τράνθλας, νιώθοντας
έναν κόµπο στο λαιµό του από την εξάντληση. «Τον κρύσταλλο να
τον φυλάξεις· θα µας χρειαστεί αλλού.»
«Φυσικά,» είπε ο Βοντραγκόνχερ.
Ύστερα, τα µάτια του Τράνθλας στράφηκαν στην Ανθάνα. «Πώς
βρέθηκες εσύ εδώ; Μας κατασκοπεύεις;»
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«Περνούσα,» αποκρίθηκε εκείνη, «και άκουσα φωνές από µέσα.
Σαµατά.»
Ψεύδεται, σκέφτηκε ο Τράνθλας. Μας κατασκοπεύει. Αλλά πώς τα
κατάφερε να µας βρει σε τούτο το µέρος; ∆εν πιστεύω η Λασιρία να–
Στράφηκε να κοιτάξει την εν λόγω κατάσκοπο, η οποία ακόµα τον
βοηθούσε για να στέκεται όρθιος.
«Τι σου συνέβη εκεί µέσα;» τον ρώτησε. «Και τι ήταν αυτή η φωνή
που ακούστηκε σ’όλο το δωµάτιο;»
«Αυτή η φωνή ήταν του Βασιληά µου, Πόνκιµ,» εξήγησε ο
Τράνθλας· «και η δύναµή µου να αντιµετωπίσω τους εχθρούς µας
ήταν, επίσης, δική του. Αλλά τι κάνει η φίλη σου εδώ;»
Η Λασιρία κούνησε το κεφάλι. «∆εν ξέρω.»
Ο Τράνθλας είπε στην Ανθάνα: «Φυσικά, δε νοµίζεις ότι
πιστεύουµε την απάντησή σου, πως έκανες βόλτα εδώ γύρω. Είµαι
πεπεισµένος ότι µας κατασκόπευες. Αλλά απορώ τι ήθελες να µάθεις
που δε σ’το έχουµε πει ήδη…»
«Μπορείς να πιστεύεις ό,τι θες,» του αποκρίθηκε, κοφτά, η
Ανθάνα, και βγήκε απ’το πανδοχείο, κλείνοντας αθόρυβα την πόρτα
πίσω της.
*
«Είναι νεκροί, Πριγκίπισσά µου,» είπε η Σιλιµάνθρα στην Εδρισία.
«Εσείς είστε καλά;»
«Ναι, καλά είµαι,» αποκρίθηκε εκείνη, κοιτώντας τα κουφάρια που
έστρωναν την αυλή της έπαυλής της, καθώς και τις φόνισσες της
Μαύρης Αυγής που βρίσκονταν συγκεντρωµένες τριγύρω, µε
αιµατοβαµµένα όπλα να γυαλίζουν στα χέρια τους. «Ποιος, όµως,
σας έστειλε εδώ;»
«Η Μητριάρχης Ζεµελιρίν, φυσικά,» αποκρίθηκε η Σιλιµάνθρα.
«Πίστευε ότι, µ’όλα όσα συµβαίνουν, ίσως να κινδυνεύατε τούτες τις
ηµέρες, Υψηλοτάτη.»
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«Μεταβιβάστε της τις ευχαριστίες µου,» είπε η Εδρισία.
«Θα κάνουµε όπως προστάζετε, Υψηλοτάτη,» απάντησε η
Σιλιµάνθρα, κλίνοντας το κεφάλι, «αν και το ένα µέλος της Μαύρης
Αυγής οφείλει, ούτως ή άλλως, να προστατεύει το άλλο.»
«Ναι, ασφαλώς,» είπε η Εδρισία. «Ωστόσο, αν δεν ήσασταν
έγκαιρα εδώ, απόψε θα ήµουν νεκρή. Και… ξέρετε ποιος τα
σκηνοθέτησε όλα τούτα;»
«Γνωρίζετε εσείς, Πριγκίπισσά µου;» ρώτησε η Σιλιµάνθρα.
«Ναι,» ένευσε η Εδρισία. «Ο σύζυγός µου, Ζόανβαρ. Τον χτύπησα
µε ένα κεντρί θανάτου, αλλά πάµε µέσα να δούµε µήπως είναι ακόµα
ζωντανός.»
Οι φόνισσες της Μαύρης Αυγής την ακολούθησαν, περιστοιχίζοντάς
την, καθώς η Πριγκίπισσα της Βόρειας Μάγκραθµελ ανέβαινε τα
σκαλάκια του µπαλκονιού, για να µπει στο σαλόνι όπου της είχαν
επιτεθεί οι ακόλουθοι του Κακοδαίµονος.
«Εδώ τον χτυπήσατε, Υψηλοτάτη;» ρώτησε η Σιλιµάνθρα.
«Εκεί πέρα, ακριβώς,» αποκρίθηκε η Εδρισία, δείχνοντας το σηµείο
όπου είχε σωριαστεί ο σύζυγός της –και όπου, τώρα, δε βρισκόταν
τίποτα, παρά µια κηλίδα αίµατος. «Αλλά, όπως το φοβόµουν, δεν
είναι νεκρός…» Και πού έχει πάει; αναρωτήθηκε. Είναι επικίνδυνος,
και αυτός και οι συνεργοί του. Πού κρύβονται; Πρέπει να τους βρούµε
και να δώσουµε ένα τέλος στην προδοτική τους οργάνωση, µια για
πάντα, προτού µας εξολοθρεύσουν εκείνοι πρώτοι.
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Κεφάλαιο Τριακοστό-Τέταρτο
Οι καβαλάρηδες του ∆ουκάτου Σνοργκ ήταν ένα ειδικό στρατιωτικό
τάγµα στα δυτικά σύνορα του Σαραόλν. Αποτελούνταν κυρίως από
γιγαντόσωµους άντρες, οι οποίοι έπρεπε να µπορούν εύκολα να
χειρίζονται τον βαρύ δίστοµο πέλεκυ στο δεξί χέρι και την ασπίδα στο
αριστερό, ενώ βρίσκονταν έφιπποι επάνω σε άτια εκπαιδευµένα για
πόλεµο από τη στιγµή της γέννησής τους. Οι καβαλάρηδες του Σνοργκ
ήταν ατρόµητοι κι αδίστακτοι στη µάχη, κατακόβοντας τους εχθρούς τους
δίχως να σταµατούν πουθενά και ποδοπατώντας µε τις οπλές των άγριων
αλόγων τους όσους επιζούσαν από το δάγκωµα των δίστοµων
τσεκουριών τους. Οι δαιµονάνθρωποι της Μάγκραθµελ δεν ήταν καθόλου
υπερβολικοί που τους έτρεµαν στη µάχη.
—Αναλύσεις των Λαών του Κεντρικού Άρµπεναρκ,
του Αρχιβιβλιοθηκάριου Νέζρακ, της Βερενέλιας Βιβλιοθήκης (περ.
2020 Α.Β.)

Πόνκιµ δεν µπόρεσε να κοιµηθεί όλο το βράδυ, παρότι
αισθανόταν πνευµατικά εξουθενωµένος από τη βοήθεια που
είχε προσφέρει στον Τράνθλας, µέσω του ψυχικά
φορτισµένου του φυλαχτού. Η υπερένταση, οι σκέψεις, οι υποθέσεις,
και οι ανησυχίες δεν τον είχαν αφήσει να αναπαυθεί. Και, ακόµα και
τώρα που οι πρώτες αχτίνες του Λούντρινχ έµπαιναν σαν κλέφτες
από τις άκριες της σκηνής του, βρισκόταν ξαπλωµένος ανάσκελα
επάνω στο στρώµα, µε τα χέρια του σταυρωµένα πίσω απ’το κεφάλι
και τα µάτια του ορθάνοιχτα.
Προφανώς, τα πράγµατα στη Μάρβαθ είχαν πάει πολύ χειρότερα
από ό,τι περίµενε. Κάποια αναταραχή ήταν αναµενόµενη, όµως δεν
πίστευε πως ο Τράνθλας θα είχε να αντιµετωπίσει τέτοια γεγονότα.
Και ο Πόνκιµ απορούσε πώς οι ακόλουθοι του Κακοδαίµονος είχαν
καταφέρει να στήσουν ενέδρα στον Αρχικατάσκοπό του, που ο
Βασιληάς του Σαραόλν γνώριζε ότι ήταν τα µέγιστα προσεκτικός και

Ο
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δεν έπεφτε εύκολα σε παγίδες –ειδικά µε το δίκτυο κατασκόπων που
είχε στη διάθεσή του και µε τα µυστικά περάσµατα που ήξερε µέσα
στο παλάτι. Κι όµως, το απροσδόκητο είχε συµβεί…
Και, άραγε, η ∆ήνκα ανακατεύτηκε καθόλου σ’αυτό το συµβάν;
αναρωτήθηκε ο Πόνκιµ. Την αύρα της δεν την είχε αισθανθεί κοντά
στον Τράνθλας, εποµένως δεν πρέπει να βρισκόταν εκεί· όµως τούτο
δεν απέκλειε η Αντιβασίλισσα να λάβαινε γνώση του γεγονότος και
να αντιδρούσε ανάλογα. Βέβαια, αυτό το «ανάλογα» τι ακριβώς
µπορεί να ήταν για τη ∆ήνκα ο Πόνκιµ δεν ήξερε. Μπορούσε,
ωστόσο, να υποθέσει ότι ίσως να πανικοβαλλόταν και να ενεργούσε
ασύνετα. Πράγµα που σηµαίνει ότι πιθανώς να υπάρξουν κι άλλοι
µπελάδες στη Μάρβαθ, γιατί η Εδρισία δε θα συµφωνήσει µε µια
ασύνετη ενέργεια· ούτε ο Τράνθλας. Αναρωτιέµαι τι µπορεί να κάνουν
για να «παραµερίσουν» τη ∆ήνκα… Ελπίζω να µην τη σκοτώσουν.
Ο Πόνκιµ σκέφτηκε µήπως έπρεπε να επιστρέψει στην πρωτεύουσά
του, για να βάλει τα πράγµατα σε µια σειρά. Αλλά µόλις ήρθα εδώ·
δεν µπορώ να φύγω αµέσως…
Ήταν έτοιµος να σηκωθεί από το στρώµα του, όταν αισθάνθηκε το
κάλεσµα του Τράνθλας. Τουλάχιστον, ο Αρχικατάσκοπός του ήταν
ακόµα ζωντανός.
Τι είναι;
Βασιληά µου, αναφέρω τα χτεσινοβραδινά γεγονότα, τα οποία
οφείλω να οµολογήσω ότι µε τρόµαξαν.
Εµένα να δεις –ακόµα µε τροµάζουν. Πες µου τι συνέβη.
Οι ακόλουθοι του Κακοδαίµονος µού είχαν στήσει ενέδρα, εξήγησε ο
Τράνθλας, στο πανδοχείο «Το Πέµπτο Φεγγάρι», όπου πήγα γιατί
πληροφορήθηκα ότι δύο κατάσκοποί µου εξαφανίστηκαν εκεί –δύο
κατάσκοποι που παρακολουθούσαν τον Ζόανβαρ, για τον οποίο είχατε
δίκιο, Βασιληά µου: είναι ακόλουθους του Κακοδαίµονος.
Τον συνάντησες στο πανδοχείο; Τον σκότωσες; Ο Πόνκιµ δεν είχε
αισθανθεί την αύρα του εκεί.
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Όχι· όµως δεν επιτέθηκαν µόνο σε µένα οι εχθροί µας, χτες βράδυ:
Επιτέθηκαν και στην έπαυλη της Πριγκίπισσας Εδρισία, και εκεί
βρισκόταν ο Ζόανβαρ.
Είναι η Εδρισία καλά;
Η Πριγκίπισσα καλά είναι, Βασιληά µου, αλλά ο Ζόανβαρ κατάφερε
να διαφύγει, παρότι εκείνη τον τραυµάτισε µ’ένα κεντρί θανάτου.
Ο Πόνκιµ αναστέναξε. Αναµένετε κι άλλες επιθέσεις; Πόσοι είναι οι
ακόλουθοι του Κακοδαίµονες στην περιοχή;
Ο Ζόανβαρ είπε στην Εδρισία ότι είναι πολλοί και, συνεχώς, η
δύναµή τους αυξάνεται. Επιθυµούν να σας εκθρονίσουν, Βασιληά µου,
και να προκαλέσουν πόλεµο ανάµεσα στο Βόρειο και στο Νότιο
Σαραόλν, ώστε οι Μαγκραθµέλιοι να επικρατήσουν και όλοι οι
άνθρωποι να αφανιστούν. ∆ιαπράττουν δολοφονίες στην ύπαιθρο, για
να εξοργίσουν το λαό, να τον φέρουν στα µαχαίρια.
Τι µπορείς να κάνεις ώστε να τους εµποδίσεις;
Ήδη έχω εξαφανίσει τα θύµατα ενός οργίου τους, Βασιληά µου. Απο
κεί και πέρα, θα κάνω το ίδιο και µε όποιο άλλο όργιο προλάβω.
Ωστόσο, έχω πληροφορίες ότι αυτά δε συµβαίνουν µονάχα στην
περιοχή της Μάρβαθ, αλλά κι αλλού· εποµένως, δεν είναι δυνατόν να
εξαφανίσω όλα τα θύµατα των ακόλουθων του Κακοδαίµονος.
∆εν έχεις κάποιο στοιχείο για το πού κρύβονται; Ο Πόνκιµ
υποπτευόταν ότι είχαν πολλά άντρα στο Σαραόλν, όχι µονάχα αυτό
που έλεγαν ο Σόλµορχ και οι δικοί του, µέσα στα δάση, ανατολικά
από εδώ.
Όχι ακόµα, αποκρίθηκε ο Τράνθλας. Όµως θα τους βρω. Οι
κατάσκοποί µου θα αλωνίσουν ολάκερη τη Μάρβαθ και τα περίχωρα
αυτής, Βασιληά µου. ∆ε θα τους ξεφύγουν. Ο Ζόανβαρ βρίσκεται
πρώτος στη λίστα µας. Επιπλέον, η Πριγκίπισσα Εδρισία τον έχει
κηρύξει, επισήµως, προδότη, και δίνει ανταµοιβή χίλιες χρυσές
κορόνες σε όποιον της τον φέρει νεκρό, ενώ δύο χιλιάδες σε όποιον
της τον φέρει ζωντανό.
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Ο Πόνκιµ γέλασε. Αν είναι τυχερός, θα της τον φέρουν νεκρό, είπε.
Και ρώτησε: Έχεις τίποτ’άλλο να µου αναφέρεις, Τράνθλας;
Αυτά, για την ώρα, Βασιληά µου. Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω µια
ερώτηση…
Σ’ακούω.
Πότε θα επιστρέψετε;
Κι εσύ, παρατηρώ, το ίδιο µ’εµένα αναρωτιέσαι, είπε ο Πόνκιµ, και
αποκρίθηκε: Όσο πιο γρήγορα µπορώ. Γιατί και εδώ όπου βρίσκοµαι
φαίνεται πως ο Κακοδαίµων έχει απλώσει τα πλοκάµια του. Ευτυχώς,
έχω καταφέρει να συνεννοηθώ µε τους Σαραολνιανούς ευκολότερα
απ’ό,τι πίστευα, ώστε να µπορέσουµε να ψάξουµε για το άντρο των
εχθρών µας µαζί. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχουµε, οι
ακόλουθοι κρύβονται σε µια δασώδη περιοχή, ανατολικά απο δώ.
Ωστόσο, οι ιχνηλάτες που έχουν σταλεί για να τους βρουν δεν έχουν
επιστρέψει ακόµα. Σήµερα, θα στείλω δαίµονες να βοηθήσουν, µε τους
τεχνολογικούς τους ανιχνευτές.
Καλή τύχη, Βασιληά µου, είπε ο Τράνθλας.
Να µε κρατάς ενήµερο, για τα πάντα.
Ως προστάξετε. Αλλά θα µπορούσα να κάνω ακόµα µία ερώτηση;
Ασφαλώς.
Τι ακριβώς µου συνέβη χτες βράδυ; Πώς µπόρεσα να αντιµετωπίσω
όλους αυτούς τους Μαγκραθµέλιους; Ποτέ ξανά στη ζωή µου δεν έχω
επιχειρήσει κάτι τέτοιο…
Αυτή η ερώτηση δεν έχει νόηµα να απαντηθεί, Τράνθλας. Ούτως ή
άλλως, τα Πνεύµατα δεν υπακούουν στις προσταγές σου. Αρκεί
µονάχα να γνωρίζεις ότι ο Βασιληάς σου σε συνέτρεξε µια κρίσιµη
ώρα, και µπορεί να το κάνει ξανά, αν χρειαστεί. Ωστόσο, τόνισε ο
Πόνκιµ, ελπίζω να µη σου γίνει συνήθεια να πέφτεις σε τέτοιες
καταστάσεις!
Η φύση µου και η λογική υποδεικνύουν να τις αποφεύγω, Βασιληά
µου, αποκρίθηκε ο Τράνθλας.
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Ο Πόνκιµ διέκοψε την επικοινωνία µαζί του, γιατί αισθανόταν
λιγάκι ζαλισµένος και γιατί, έτσι κι αλλιώς, δεν είχε κάτι άλλο να
του πει. Σηκώθηκε από το στρώµα του και άρχισε να ντύνεται, ενώ
σκεφτόταν µήπως υπήρχε κάποιος πιο αποτελεσµατικός τρόπος, για
να εντοπίσει τους ακόλουθους του Κακοδαίµονος.
Το πρόβληµα ήταν πως, ακόµα κι αν υπήρχε αυτός ο τρόπος,
έµοιαζε να κρύβεται από το νου του Πόνκιµ.
*
Ο Σάλβινρ και η σύζυγός του, Λάρκνα, στέκονταν επάνω στις
βόρειες επάλξεις του παλατιού της Όρφαλχ, ατενίζοντας, κάτω από
το φως του Λούντρινχ, τους συγκεντρωµένους µαχητές έξω από τα
τείχη της πόλης. Γύρω στους τριάντα χιλιάδες, τους υπολόγιζε ο
εµπειροπόλεµος ∆ούκας, και είχε ακούσει πως ο Γκόρντλαν ζητούσε
κι άλλους να καταταγούν στο στρατό του, ακόµα και ανεκπαίδευτους
Σαραολνιανούς. Τους υποσχόταν πολύ µεγαλύτερες αµοιβές από τις
κανονικές, πράγµα που έκανε τον Σάλβινρ ν’απορεί και
ν’αναρωτιέται πού θα έβρισκε να τους πληρώσει, από τη στιγµή που
το θησαυροφυλάκιο της Όρφαλχ ήταν σχεδόν άδειο και ολοένα
άδειαζε περισσότερο, απ’ό,τι φαινόταν. Τι πίστευε; ότι η Βασίλισσα
Αάνθα θα τον χρηµατοδοτούσε; Αν ναι, έκανε µεγάλο λάθος, γιατί,
κατά πρώτο λόγο, εκείνη δε συµφωνούσε µ’αυτή την τακτική που
είχε ακολουθήσει και, κατά δεύτερο, είχε και τα δικά της
προβλήµατα στον Ωκεανό, ύστερα από όσα είχαν συµβεί τους
τελευταίους µήνες.
Αλλά ο νέος Βασιληάς του Σαραόλν –ο Σφετεριστής, ουσιαστικά·
όµως ο Σάλβινρ προτιµούσε να µη σκέφτεται έτσι τον Γκόρντλαν,
επειδή, αν ήταν και αυτός σφετεριστής και ο Πόνκιµ, τότε είχαν
ξαφνικά γεµίσει µε σφετεριστές σε τούτο τον Πνευµατοκαταραµένο
τόπο!– δεν είχε περιοριστεί στους επιπλέον µισθοφόρους, για να
αυξήσει το στρατό του. Είχε στείλει και µήνυµα στον ∆ούκα Άλβαρ
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του Ντρίνθεκ, να φέρει τους πολεµιστές του εδώ, ώστε να χτυπήσουν
συντονισµένα τον Πόνκιµ και να κατακτήσουν το Βόρειο Σαραόλν,
κοµµάτι-κοµµάτι.
Γενικότερο σχέδιο του Γκόρντλαν ήταν να οδηγήσει τους
στρατιώτες του βόρεια και να συναντήσει το στράτευµα του
Σόλµορχ, για να το πάρει και αυτό µαζί του στις επιθέσεις που
σκόπευε να πραγµατοποιήσει στις νότιες περιοχές του Σφετεριστή. Ο
Σάλβινρ τον είχε προειδοποιήσει πως ο Σόλµορχ θα αρνείτο να τον
ακολουθήσει, µόλις µάθαινε ότι εκείνος είχε αρπάξει την εξουσία
από τον Βένγκριλ, µα ο Γκόρντλαν δεν τον άκουσε. Ο ∆ούκας της
Χάργκοχ νόµιζε ότι µπορούσε ν’ακούσει, πάλι, τη φωνή του.
«Ο Σόλµορχ θα υπακούσει στις προσταγές µου, Σάλβινρ. ∆εν µπορεί
να κάνει αλλιώς· είµαι, τώρα, ο µονάρχης του. Αν αποφασίσει να µε
παρακούσει, τούτο θα τον σηµαδέψει ως προδότη του Βασιλείου και
δαιµονόφιλο, επίσης!» είχε πει, έντονα, ο Γκόρντλαν, µη δεχόµενος
καµία αντίρρηση.
Θα έχουµε κι άλλα προβλήµατα… συλλογίστηκε ο Σάλβινρ, καθώς
αισθανόταν τη ζέστη της ηµέρας να ψήνει το δέρµα των χεριών του,
τα οποία ξεπρόβαλαν µέσα από το πέτσινο γιλέκο που ήταν το µόνο
ρούχο στο επάνω µέρος του σώµατός του. Η θερµότητα ήταν πολύ
µεγάλη για να φορά ο ∆ούκας κάτι επιπλέον. Σήµερα, µάλιστα, είχε
µπει το Καλοκαίρι: τούτη ήταν η πρώτη ηµέρα του µήνα
Αρχήφλογου.
«∆εν υπάρχει τρόπος να σταµατήσουµε αυτούς τους στρατιώτες;»
ρώτησε η Λάρκνα, που στεκόταν πλάι του, ντυµένη µε ένα ελαφρύ,
γαλανό φόρεµα.
Ο Σάλβινρ κούνησε το κεφάλι. «Όχι, εκτός κι αν θέλουµε να µας
αποκαλέσουν ‘προδότες’ ή ‘δαιµονόφιλους’.»
Η Λάρκνα χαµήλωσε τη φωνή της και πλησίασε το πρόσωπό της
κοντά στο δικό του. «Ο Βένγκριλ τι σχεδιάζει να κάνει; ∆ε σκοπεύει,
κάπως, να ενεργήσει; Κάπως, να τους σταµατήσει;»
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«∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ, απλά, σα να κουβέντιαζε για
τον καιρό –δεν ήθελε κανείς που τον παρακολουθούσε από µακριά
να καταλάβει ότι µιλούσε για κάτι «ύποπτο»· άλλωστε, ήταν
αδελφός του Βένγκριλ και είχε δηλώσει πως δε συµφωνούσε µε την
τακτική του Γκόρντλαν, άρα θα ήταν πάντα ο πρώτος υποψήφιος
«προδότης» και «δαιµονόφιλος» για τον νέο Βασιληά του Σαραόλν.
«Πάντως, η Βασίλισσα Αάνθα δε µε έχει καλέσει στη γαλέρα της.
»Εκείνο, όµως, που µε απασχολεί περισσότερο είναι πώς θα
αντιδράσει ο Γκόρντλαν, όταν µάθει ότι ο Βένγκριλ
‘εξαφανίστηκε’…»
«Ίσως να αργήσει να το µάθει,» είπε η Λάρκνα. «Εξάλλου, νοµίζει
ότι τον έχει κλειδωµένο στα µπουντρούµια.»
«∆ε θα το νοµίζει για πολύ ακόµα αυτό,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ.
«Κάποιος στρατιώτης θα πάει φαγητό στον Βένγκριλ και δε θα τον
βρει εκεί· ούτε εκείνον ούτε τον Νοτµέλγκθορ.»
«Ναι, σωστά… Και τότε, τι λες να κάνει ο Γκόρντλαν;»
«Ελπίζω όχι τίποτα τελείως σπασµωδικό· αλλά, δυστυχώς, ίσως να
αντιδράσει έτσι.»
«∆ηλαδή;»
«Μάλλον, θα ψάξει να βρει ποιος τον ελευθέρωσε και πού τον
πήγε, και το πιο πιθανό είναι να στραφεί σε µένα, ή στον Φερχ ή
στην Τουάθα, που εξ αρχής δε συµφωνούσαµε µαζί του. Όµως…
τώρα που το σκέφτοµαι, δεν αποκλείεται να στραφεί και στον
Μόρβον.»
«Γιατί;»
«Γιατί ο Βένγκριλ εξαφανίστηκε ‘µυστηριωδώς, χωρίς να
ξεκλειδώσει κανείς το κελί του’, και µονάχα ένας µάγος θα
µπορούσε να το κάνει αυτό.»
«Ούτε και ο Γκόρντλαν δε θα τολµήσει να κατηγορήσει έναν Σοφό
του Κύκλου του Φτερού για κάτι τέτοιο!» είπε η Λάρκνα.
«Τον έχω ικανό για όλα, έτσι όπως έχει καταντήσει… Και, δε σου
λέω, δίκιο έχει να θέλει να πάρει πίσω το Σαραόλν από το
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Σφετεριστή και τους δαιµονανθρώπους. Αυτός είναι και ο δικός µας
σκοπός, άλλωστε. Όµως ξεχνά πως υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να
κινηθεί, πέρα από την καταµέτωπο επίθεση –και ειδικά τούτη την
περίοδο, που ήδη έχουµε περάσει από µια καταιγίδα πολέµου, η
οποία µας έχει καταβάλει. Απλά, Λάρκνα, δεν είναι ακόµα ο καιρός
για να αντεπιτεθούµε. Κι επιπλέον, η πρωτοβουλία του, να
αιχµαλωτίσει τον Βένγκριλ και να σφετεριστεί την εξουσία, ήταν
απαράδεκτη, χωρίς συζήτηση.»
Ο Σάλβινρ αναστέναξε, χτυπώντας τα δάχτυλά του επάνω στις
πέτρινες επάλξεις. «Να δούµε, τώρα, πώς σκοπεύει να κάνει πόλεµο
µε τον Πόνκιµ. Τα ακριβή του σχέδια δεν τα έχει αποκαλύψει σε
µένα –ούτε στον Φερχ ή στην Τουάθα. Τα κρατά για τον εαυτό του
και τους πιο έµπιστούς του διοικητές, λες και φοβάται ότι εµείς
µπορεί να επιχειρήσουµε δολιοφθορά εναντίον του. Πράγµα που
ίσως να µην είναι και τόσο της φαντασίας του, βέβαια…»
*
Η Ερία και ο Έντρηλ µπήκαν στην αίθουσα του θρόνου του
παλατιού, όπου ο Βασιληάς Γκόρντλαν στεκόταν µπροστά από το
ξύλινο τραπέζι, µαζί µε τους δύο πιο πιστούς του διοικητές, που οι
άλλοι στρατιωτικοί τούς φώναζαν µε τα παρατσούκλια Τσακάλι και
Ύαινα.
Τα πραγµατικά τους ονόµατα ήταν ∆ώβαρ και Μιντάνορ. Ο πρώτος
ήταν ένας ψηλός, σωµατώδης Σνοργκιανός, που είχε τα µακριά,
µαύρα του µαλλιά δεµένα σε πολλές κοτσίδες, πράγµα το οποίο
αποτελούσε συνήθεια των αντρών –αλλά και ορισµένων γυναικών–
του ∆ουκάτου Σνοργκ και θύµιζε στην Ερία τον Μπάχτον –αν και,
φυσικά, δεν µπορούσε να κάνει καµία σύγκριση ανάµεσα σ’αυτόν
και τον ∆ώβαρ! Ο τελευταίος τής έµοιαζε άξεστος και άγαρµπος,
παρότι έπρεπε να παραδεχτεί ότι ήταν καλός µαχητής και
εµπειροπόλεµος, από τη ζωή του στα σύνορα. Επίσης, η ιππευτική
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του ικανότητα δεν ήταν διόλου ευκαταφρόνητη, καθότι ανήκε στους
καβαλάρηδες του Σνοργκ, ένα τάγµα που δεν υπήρχε
δαιµονάνθρωπος της Μάγκραθµελ που να µην το τρέµει. Γενικά,
δηλαδή, η Ερία είχε καλή άποψη για τον ∆ώβαρ, ως Σαραολνιανό,
πολεµιστή, και πατριώτη, αλλά τον θεωρούσε χάλια ως άνθρωπο.
Ήταν από εκείνους τους τύπους που δε δέχονται ούτε το παραµικρό
αστείο και που σε αγριοκοιτάζουν, σα να τους σκότωσες τη µάνα,
όταν τους πεις κάτι που µπορεί να πιστεύουν ότι τους θίγει.
Επιπλέον, η Ερία είχε ακούσει από διάφορες πολεµίστριες ότι ο
∆ώβαρ είχε το βίτσιο να δένει τις γυναίκες στο κρεβάτι του, καθώς
και να επιδίδεται σε άλλες παρόµοιες δραστηριότητες, τις οποίες
εκείνη θεωρούσε βαρβαρικές το λιγότερο, και την έκαναν να απορεί
πώς οι άλλοι θεωρούσαν αυτήν υπερβολική σε τέτοια ζητήµατα
ορισµένες φορές. Τουλάχιστον, δεν έδενε κανέναν στο κρεβάτι…
Ο δεύτερος έµπιστος του Γκόρντλαν, η Ύαινα, που ονοµαζόταν
Μιντάνορ, δεν ήταν και πολύ καλύτερος από τον ∆ώβαρ, σύµφωνα
µε όσα είχε ακούσει η Ερία γι’αυτόν και σύµφωνα µε ό,τι της έλεγε
το δικό της µυαλό. ∆εν ήξερε αν είχε τίποτα βίτσια στον έρωτα,
όµως είχε µια τελείως παράξενη προσωπικότητα. Ήταν ένας άντρας
µε ξανθά, κοντά µαλλιά και στενά, γαλανά µάτια, παρατηρητικά και
αεικίνητα· τα δόντια του είχαν κάτι από λύκο επάνω τους, το οποίο η
Ερία δεν µπορούσε να προσδιορίσει ακριβώς, µα καταλάβαινε από
πού προερχόταν: ∆εν υπήρχε πιο αιµοδιψής άνθρωπος στον
Άρµπεναρκ από αυτόν, νόµιζε. Του άρεσε να λύνει τις διαφορές του
µέσα από τις µονοµαχίες. Σε αντίθεση µε τον ∆ώβαρ, ο οποίος
προσβαλλόταν εύκολα και δεν πρέπει κανείς να του είχε εξηγήσει τι
σηµαίνει αστείο, ο Μιντάνορ δεν αισθανόταν θιγµένος από το πρώτο
τυχαίο σχόλιο που µπορεί να έκανε κάποιος. Όµως, όταν αισθανόταν
θιγµένος, δεν αρκούνταν σε ένα αγριοκοίταγµα, όπως το Τσακάλι·
έπρεπε να καλέσει σε µονοµαχία εκείνον που τον έθιξε. Και ου κι
αλίµονο σε περίπτωση που αυτός αρνιόταν· ο Μιντάνορ ήταν ικανός
να πεταχτεί, αµέσως, και να τον σκοτώσει. Το αίµα µονάχα έµοιαζε
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να καταλαγιάζει το θυµό του, αν και ποτέ δε µονοµαχούσε µέχρι
θανάτου, παρά µέχρι το πρώτο χτύπηµα, ή µέχρι που ο ένας
αντίπαλος να ρίξει τον άλλο στο έδαφος. Υποστήριζε πως οι
Σαραολνιανοί έπρεπε να σκοτώνουν µονάχα δαιµονάνθρωπους και
όχι ο ένας τον άλλον. Είχε µία σύνεση ο άνθρωπος! έκρινε η Ερία,
δίχως να λείπει η ειρωνεία από την κρίση της.
Επί του παρόντος, ο Γκόρντλαν τύλιξε το χάρτη που βρισκόταν
απλωµένος στο τραπέζι, καθώς εκείνη κι ο Έντρηλ πλησίαζαν, σαν
να φοβόταν µην του κλέψουνε τα σχέδια και τα πάνε στο Σφετεριστή
(!). Έχει γίνει παρανοϊκός, τελευταία, συλλογίστηκε η Ερία.
Το Τσακάλι και η Ύαινα στράφηκαν να την κοιτάξουν. Ο ∆ώβαρ
έµοιαζε να σκέφτεται πότε να τη δέσει στο κρεβάτι του –αν και,
βέβαια, τούτο µπορεί να είναι της ιδέας µου –οι φήµες γι’αυτόν
έπρεπε να παραδεχτεί ότι την είχαν επηρεάσει. Ο Μιντάνορ έµοιαζε
ν’αναρωτιέται αν η Ερία είχε έρθει εδώ, µαζί µε το ∆ιοικητή των
Πορφυρών Σπαθιών, για να κάνει φασαρία. ∆εν τη συµπαθούσε
καθόλου, για λόγο που εκείνη δεν ήξερε. Ίσως να είχε την υπόνοια
πως, κάποια στιγµή, τον είχε προσβάλει. Άλλωστε, η Ερία δεν
έκρυβε στους άλλους στρατιώτες τη γνώµη της για τον Μιντάνορ,
ούτε για τον ∆ώβαρ.
«Βασιληά µου,» είπε η Ερία, απευθυνόµενη στον Γκόρντλαν. Η
προσφώνηση βγήκε δύσκολα από µέσα της, γιατί δεν τον θεωρούσε
«Βασιληά της»· Βασιληάς της ήταν ο Βένγκριλ και µόνο, ο
δικαιωµατικός Μονάρχης του Σαραόλν. Ο Γκόρντλαν ήταν, απλά,
άλλος ένας σφετεριστής· ίσως να µην ήταν ακριβώς σαν τον Πόνκιµ,
µα δεν ήταν και πολύ καλύτερος, αφού είχε αρπάξει έτσι την
εξουσία.
«Ναι,» της αποκρίθηκε, αποδεχόµενος τον τίτλο που εκείνη του
έδωσε –τον τίτλο που δεν του ανήκε –πράγµα που θύµωσε την Ερία
περισσότερο από το γεγονός ότι έπρεπε να τον αποκαλεί «Βασιληά
µου». Γιατί ήταν άλλο να λες κάποιον κάτι που δεν είναι και άλλο
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αυτός να το αποδέχεται κιόλας ως το φυσικότερο πράγµα στον
Άρµπεναρκ!
«Θα θέλαµε να µάθουµε, ο ∆ιοικητής Έντρηλ κι εγώ, τι θα γίνει µε
την αποστολή στα υπόγεια, κάτω απ’την πόλη. Θα
πραγµατοποιηθεί;»
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Γκόρντλαν. «Αυτή η αποστολή ακυρώνεται.
Έχουµε σηµαντικότερα ζητήµατα για ν’ασχοληθούµε.»
Ανόητε! σκέφτηκε η Ερία. Σηµαντικότερα ζητήµατα από την
προστασία της Όρφαλχ; Της νέας πρωτεύουσας του Βασιλείου; Οι
δαιµονάνθρωποι µπορούν να µπουν και να βγουν απο δώ πέρα, όποτε
τους κάνει κέφι!
Ο Έντρηλ καθάρισε το λαιµό του. «Τούτο δε θα ήταν συνετό,» είπε.
«Οφείλουµε να προφυλάξουµε την πόλη από περαιτέρω πιθανές
εισβολές Μαγκραθµέλιων και πυρπολήσεις χτιρίων.»
«Όταν θα έχουµε τσακίσει τις δυνάµεις του Σφετεριστή, δε θα
υπάρχει, πλέον, λόγος για τέτοιες δολιοφθορές,» αποκρίθηκε ο
Γκόρντλαν. «Θα έχουν προβλήµατα στα δικά τους µέρη· δε θα
προσπαθούν να προκαλέσουν πρόβληµα στα δικά µας.
»Μπορείς να πηγαίνεις, ∆ιοικητή Έντρηλ. Κι εσύ, επίσης, Ερία.»
Τι να του πεις, τώρα; σκέφτηκε η Ερία, βράζοντας εντός της. Ούτως
ή άλλως, δεν πρόκειται ν’ακούσει κανέναν. Ακούει µονάχα τον εαυτό
του, σαν µονάχα σ’εκείνον να έδωσαν τα Πνεύµατα όλη την ευφυία
στον Άρµπεναρκ!
«Πολύ καλά,» αποκρίθηκε, κοφτά, ο Έντρηλ και, γυρίζοντας, χωρίς
υπόκλιση ή στρατιωτικό χαιρετισµό, βγήκε από την αίθουσα του
θρόνου.
Η Ερία τον ακολούθησε, βαδίζοντας πλάι του.
«Τι θα κάνουµε;» τον ρώτησε, όταν βρίσκονταν έξω. «Θα πάµε κι
εµείς βόρεια, µαζί µε τους στρατούς του;»
«∆εν έχουµε άλλη επιλογή,» αποκρίθηκε εκείνος. «Αν δεν τον
υπακούσουµε, θα µας πουν προδότες και δαιµονόφιλους.»
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«Μα, Έντρηλ, πρέπει να ερευνήσουµε εκείνα τα υπόγεια,» επέµεινε
η Ερία. «Κάτι ύποπτο συµβαίνει εκεί· είµαι σίγουρη.»
«Κι εγώ έτσι πιστεύω. Και δεν είπα ότι δεν θα τα ερευνήσουµε.»
«Μα, αν φύγουµε µε τους στρατού….»
«Οι στρατοί δε θα ξεκινήσουν αµέσως· και, σίγουρα, δε θα
ξεκινήσουν σήµερα. Ο Γκόρντλαν µού φαίνεται ότι θέλει να
συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους µαχητές, ακόµα κι αν
αυτοί είναι ανεκπαίδευτοι χωρικοί, ψαράδες, και βοσκοί. Οι µισθοί
που προσφέρει είναι υπέρογκοι,» τόνισε, µε χαµηλότερη φωνή.
«Αποκλείεται να έχει να τους πληρώσει. Απορώ τι σχεδιάζει.
Πιστεύει ότι το πλιάτσικο από τον πόλεµο θα είναι τόσο καλό, ώστε
να ξαναγεµίσει, ξαφνικά, το θησαυροφυλάκιο ως την κορυφή; Αν
θες την άποψή µου, αυτό µου µοιάζει από δύσκολο έως απίθανο. Ο
νέος µας… Βασιληάς θα οδηγήσει τη χώρα σε µεγάλο οικονοµικό
πρόβληµα, νοµίζω.»
«Εµείς, όµως, τι θα κάνουµε, τελικά; Θα πάµε να ερευνήσουµε τα
υπόγεια σήµερα;»
«Έτσι λέω. Συµφωνείς;»
«Ναι, αλλά ας ειδοποιήσουµε και το Σοφό, ε;»
Ο Έντρηλ κατένευσε. «Θα είναι στο δωµάτιό του αυτή την ώρα,
πιστεύω.»
*
«Βένγκριλ, τι έχεις;»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν καθόταν σε µια πολυθρόνα, µε το σαγόνι
ακουµπισµένο στη γροθιά του και µια σκεπτική όψη στο πρόσωπο.
Μια µελαγχολική όψη, παρατήρησε καλύτερα η Αάνθα.
«Τι να έχω;» αναστέναξε ο µονάρχης. «Απλά, είµαι έκπτωτος πάλι
και δεν ξέρω τι να κάνω για να βοηθήσω το Βασίλείο µου.
∆αίµονες!» καταράστηκε, ξεφυσώντας. «Βλέπεις εσύ κάποια λύση
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που εγώ δεν µπορώ να δω; Γιατί δε σου κρύβω πως είµαι
µπερδεµένος, Αάνθα.»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού, που καθόταν πίσω από το ξύλινο
γραφείο της, ντυµένη µε µια ελαφριά µενεξεδιά ρόµπα, ανασήκωσε
τους λυγερούς της ώµους. «Μία λύση θα σου πρότεινα, µα δε θα σου
αρέσει: Να πάµε στη Θέρληχ και να στείλουµε κατασκόπους εδώ,
για να δούµε πώς θα εξελιχτεί η κατάσταση–»
«Όχι, δεν είναι λύση αυτή,» διαφώνησε ο Βένγκριλ. «Χρειάζοµαι
κάτι πιο άµεσο.»
«Και, περιµένοντας εδώ, πιστεύεις ότι θα το βρεις; Ίσα-ίσα που
κινδυνεύεις να σε φυλακίσει, πάλι, ο Γκόρντλαν –αν και, βέβαια, δεν
πιστεύω να έχει το θράσος να εισβάλει στη βασιλική µου γαλέρα, για
να την ψάξει.»
«Κατάσκοποι…» µουρµούρισε ο Βένγκριλ, σα να θυµήθηκε κάτι.
«Πότε θα έρθουν αυτοί οι κατάσκοποι;…»
«Τι;» έκανε η Αάνθα. «Μα, τώρα, δεν είπες ότι διαφωνείς µε τη
λύση που σου πρότεινα;»
«Αναφέροµαι στους Αργκανθικιανούς κατασκόπους που µου
υποσχέθηκε ο Ζάρβηµ,» εξήγησε ο Μονάρχης του Σαραόλν. «∆εν
έχουν φτάσει ακόµα. Αλλά, κι όταν φτάσουν, θα πάνε στο παλάτι της
Όρφαλχ –δηλαδή, στον Γκόρντλαν.» Ο Βένγκριλ αναστέναξε, βαριά.
«Έχεις τίποτα να πιω;»
«∆ε θα σου συνιστούσα να το ρίξεις στο κρασί, Βένγκριλ.»
«∆εν έχεις άδικο, αλλά θέλω κάτι να πιω,» επέµεινε εκείνος,
ρίχνοντας µια µατιά τριγύρω, στην καµπίνα.
«Τι θα έλεγες για λίγο γάλα;» ρώτησε η Αάνθα, και το βλέµµα της
στράφηκε στον αργυρό δίσκο που τους είχε φέρει µια Ωκεάνια
υπηρέτρια, πριν από καµια ώρα, επάνω στον οποίο βρίσκονταν δύο
ποτήρια, µια καράφα µε γάλα, ψηµένο ψωµί, βούτυρο, και φρούτα.
Όταν η κοπέλα είχε χτυπήσει την πόρτα, η Βασίλισσα κοιµόταν,
αλλά ο Βένγκριλ ήταν ξυπνητός, γιατί δεν είχε κοιµηθεί καθόλου
όλο το βράδυ. Έτσι, σηκώθηκε και άνοιξε. Η Ωκεάνια ήταν πολύ
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ευγενική, καθώς τον καληµέρισε και άφησε το πρωινό επάνω στο
γραφείο, όµως εκείνος δεν µπόρεσε παρά να προσέξει το
παραξενεµένο της βλέµµα, καθώς κοίταξε τη µονάρχισσά της να
κοιµάται στο µεγάλο κρεβάτι της βασιλικής καµπίνας. Ο Βένγκριλ
ήταν σίγουρος πως πολλοί θα είχαν αρχίσει να υποψιάζονται ότι
συνέβαινε κάτι ανάµεσα σε αυτόν και την Αάνθα –κάτι πέρα από την
απλή συµπάθεια και φιλία.
«Το γάλα δε θα ήταν κι άσχηµο,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς, και
σηκώθηκε από την πολυθρόνα, για να πλησιάσει το γραφείο και να
γεµίσει το ένα ποτήρι για τον εαυτό του και το άλλο για την Κυρά
του Ωκεανού.
«Πώς είσαι σήµερα;» τη ρώτησε. «Οι παραισθήσεις;»
«∆εν έχω παραισθήσεις,» αποκρίθηκε εκείνη, πίνοντας µια γουλιά
απ’το γάλα της. «Ο Μόρβον έκανε καλά τη δουλειά του.» Κοίταξε
το χρυσό δαχτυλίδι µε το µαργαριτάρι στο χέρι της, και το
µετακίνησε ελαφρώς µε τον αντίχειρά της. «Οι Σοφοί του Κύκλου
του Φτερού έχουν πολλές γνώσεις. Ωστόσο, δε σκοπεύω να
επιχειρήσω Νεροµαγεία σύντοµα, όπως µου πρότεινε κι εκείνος,
άλλωστε…»
Ο Βένγκριλ έφερε την πολυθρόνα του µπροστά στο γραφείο της και
κάθισε. «∆ε νοµίζω να χρειαστούµε άλλες οµίχλες, Αάνθα,» είπε, και
ήπιε µια γουλιά γάλα. «Πάντως, ένα πράγµα πρέπει να παραδεχτώ
µ’εσένα,» πρόσθεσε, µειδιώντας: «Όποτε έχεις χρησιµοποιήσει τις
µαγικές σου γνώσεις, µας έχεις προσφέρει ανυπολόγιστη βοήθεια.»
Η Αάνθα τού επέστρεψε το µειδίαµα. Ύστερα, ρώτησε: «Ποια είναι
τα σχέδιά σου για τώρα, όµως;»
«Ξέρεις πού έχω καταλήξει; Ότι πρέπει να ζητήσω τη βοήθεια των
συγγενών µου,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, ακουµπώντας την πλάτη
του στην καρέκλα και βαστώντας το ποτήρι του µε τα δύο χέρια.
«Πρέπει να πάω είτε στον ∆ούκα Άλβαρ, τον ξάδελφό µου, είτε στη
∆ούκισσα Βόνα, την αδελφή µου…»
«Τη Βόνα, θα σου πρότεινα.»
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«Το φαντάστηκα.»
«Ο Άλβαρ, Βένγκριλ… ∆ε θέλω να πω ότι είναι κακός άνθρωπος ή
κάτι τέτοιο, ούτε ότι δεν ενδιαφέρεται για το Σαραόλν, όµως έχω την
εντύπωση πως θα συµφωνούσε περισσότερο µε τον Γκόρντλαν σε
τούτο το θέµα, παρά µαζί σου.»
Ο Βένγκριλ κατένευσε. «Αυτό φοβάµαι κι εγώ. Εποµένως, η Βόνα
είναι η βέλτιστη επιλογή, ε;»
«Σίγουρα,» είπε η Αάνθα. «Επιπλέον, µην ξεχνάς πως στη Σάνβεκ
βρίσκεται και ο νυν Αρχιστράτηγος του Βασιλείου σου. Θα µετρήσει
αν αυτός είναι µε το µέρος σου και όχι µε τον Γκόρντλαν.»
«Καταλαβαίνω τι λες,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Θα µε πας,
λοιπόν, ως τη Σάνβεκ;»
«Θέλει κι ερώτηµα;»

Κεφάλαιο Τριακοστό-Πέµπτο
Προτού αρχίσει κανείς µια επιχείρηση, πρέπει να έχει βεβαιωθεί ότι είναι
πλήρως προετοιµασµένος, ώστε να µη µετανιώσει εκ των υστέρων για
κάποια του παράλειψη.
—από τις σηµειώσεις του Σαραολνιανού Άρχοντα Κροβνακάρ

ποφασίστηκε η Μάνζρα και ο Μέρθναρ να πάνε µαζί µε τους
δαιµονανθρώπους του Πόνκιµ στα δάση ανατολικά του
συνοριακού φρουρίου.
«Σας στέλνω εκεί γιατί σας θεωρώ τους πιο έµπειρους και
έµπιστους πολεµιστές µου, αυτή τη στιγµή,» τους είπε ο Σόλµορχ,
ενώ οι δυο τους βρίσκονταν στη σκηνή εκείνου και της Τάθβιλ, µε
την αυγή. «Έχετε ξαναπεράσει από παράξενες καταστάσεις και

Α
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παλιότερα· εποµένως, νοµίζω ότι κι εδώ θα τα καταφέρετε.
Μπορείτε να αναλάβετε την αποστολή;»
«Τι ακριβώς θα ζητηθεί από εµάς;» ρώτησε η Μάνζρα.
«Τίποτα το ιδιαίτερο,» εξήγησε ο Σόλµορχ. «Απλά, πρέπει να είστε
µε τους δαιµονανθρώπους, ώστε, όταν σας δουν οι Εκδικητές µαζί
τους, να σας αναγνωρίσουν και να µην επιτεθούν. Γιατί, βλέπετε, και
εγώ και ο Σφετεριστής φοβόµαστε ότι πιθανώς να γίνει κάποια
συµπλοκή από παρεξήγηση.»
«∆εν ακούγεται και πολύ δύσκολη αποστολή,» σχολίασε ο
Μέρθναρ.
«Οι επιπλοκές της, όµως, ίσως να είναι,» τόνισε η Μάνζρα, που
είχε σταυρώσει τα χέρια µπροστά της, µοιάζοντας σκεπτική. «Κύριε
Σόλµορχ, είστε σίγουρος ότι αυτοί οι δαιµονάνθρωποι θα είναι µε το
µέρος µας;»
«Τίποτα δεν είναι σίγουρο,» αποκρίθηκε εκείνος, «αλλά θα ήταν
χαζό ο Σφετεριστής να στείλει τόσους ανιχνευτές µόνο και µόνο για
να σκοτώσει ένα-δυο Σαραολνιανούς στρατιώτες –δηλαδή, αυτούς
που θα αποφασίσω να στείλω µαζί: δεν ξέρει ακόµα καν ότι θα είστε
εσείς οι δύο.»
«Θα το αναλάβουµε,» είπε η Μάνζρα, και έριξε ένα βλέµµα στον
Μέρθναρ, για να δει αν συµφωνούσε. Εκείνος κατένευσε κοφτά.
«Όµως θα πρότεινα, κύριε Σόλµορχ, να φυλάγεστε από το
Σφετεριστή.»
«∆ε χρειάζεται µια τέτοια προειδοποίηση, διοικήτρια,» είπε η
Τάθβιλ. «Όλοι γνωρίζουµε πόσο επικίνδυνος και αναξιόπιστος
είναι.»
Η Μάνζρα έκλινε το κεφάλι. «Να πηγαίνουµε;»
«Ναι,» απάντησε ο Σόλµορχ, και εκείνη κι ο Μέρθναρ βγήκαν από
τη σκηνή του, αφήνοντάς τον µόνο µε την Τάθβιλ.
Η Βαρονέσα χτύπησε τα δάχτυλά της επάνω στην ξύλινη επιφάνεια
του τραπεζιού. «Ελπίζω να µην τα θαλασσώσουν,» µουρµούρισε.
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«Γιατί το λες αυτό; Η Μάνζρα κι ο Μέρθναρ έχουν επιτύχει και σε
δυσκολότερα πράγµατα.»
«∆εν αµφιβάλλω,» είπε η Τάθβιλ, «όµως ίσως και τώρα να
νοµίζουν ότι τούτη η υπόθεση είναι ένα από αυτά τα δυσκολότερα
πράγµατα, ενώ δεν είναι.»
Ο Σόλµορχ ανασήκωσε τους ώµους. «Και τι πειράζει;»
«Μπορεί να περιπλέξουν το ζήτηµα, χωρίς λόγο –προσπαθώντας να
βρουν ποιο είναι το σχέδιο των ανιχνευτών του Σφετεριστή.»
«Εννοείς να παρεξηγηθούν µε τους Μαγκραθµέλιους, κάπως;»
Η Τάθβιλ ένευσε. «Ναι. Αν τους πετύχουν οι δαιµονάνθρωποι να
τους κοιτάζουν καχύποπτα ή να φέρονται καχύποπτα ή να
προσπαθούν να µπλεχτούν σε δικά τους ζητήµατα, ίσως να
θυµώσουν και κάτι άσχηµο να συµβεί…»
«Τα παραλές,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, πίνοντας µια γουλιά τσάι
απ’την κούπα του. «Οι απεσταλµένοι µας δεν είναι τόσο ανόητοι.
Μπορεί να υποπτεύονται τους Μαγκραθµέλιους, µα δε θα κάνουν
κάτι που θα προκαλέσει προβλήµατα. Ο σκοπός που βρίσκονται µαζί
τους είναι για να µην προκληθούν προβλήµατα, άλλωστε!»
Η Τάθβιλ ακούµπησε την πλάτη της στην καρέκλα, παίρνοντας ένα
κουλουράκι από το τραπέζι και δαγκώνοντάς το, ενώ έβαζε το
αριστερό της πόδι στο υποπόδιο της καρέκλας του Σόλµορχ.
«Λογικά ακούγονται όλα τούτα,» είπε, σκεπτική, «αλλά η
κατάσταση είναι περίεργη. ∆ηλαδή, εκείνο που εννοώ είναι ότι τόσο
καιρό θεωρούσαµε το Σφετεριστή εχθρό µας και, τώρα, τι έγινε; ∆εν
είναι εχθρός; Τι άλλαξε; Ποιος είναι ο πραγµατικός εχθρός; Αυτοί
που κάνουν τις καταστροφές, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από
εκείνον, όπως υποστηρίζει ο ίδιος;»
«Ο Πόνκιµ ποτέ δε θα πάψει νάναι εχθρός µας,» είπε ο Σόλµορχ.
«Μην ξεχνάς πως αυτός ευθύνεται για ό,τι συµβαίνει τώρα. Αλλά
µην ξεχνάς, επίσης, ότι πρέπει να προχωρήσουµε βήµα-βήµα, όπως
προτείνει κι ο Βένγκριλ. Για την ώρα, προέχει να εξολοθρεύσουµε
αυτούς τους Μαγκραθµέλιους που προκαλούν τις καταστροφές·
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ύστερα, θα κερδίσουµε όσα περισσότερα µπορούµε, µέσω της
διπλωµατίας· και, τέλος, θα ρίξουµε τον Πόνκιµ από το Θρόνο της
Μάρβαθ. Ένας κίνδυνος υπάρχει: ότι µπορεί να παρεκκλίνουµε
αυτής της πορείας: πράγµα που αν συµβεί όλα θα χαλάσουν και χάος
θα επικρατήσει –ακριβώς εκείνο που προσπαθούν να επιτύχουν οι
ακόλουθοι του Κακοδαίµονος.»
«Εποµένως, η λογική υποδεικνύει να συµµαχήσουµε µε το
Σφετεριστή, για τώρα.»
«Και µόνο για τώρα,» τόνισε ο Σόλµορχ. «∆εν πρέπει να
ξεχάσουµε τα όσα έκανε. Και είµαι σίγουρος πως ο Πόνκιµ αυτό
θέλει να συµβεί· θέλει να µας κάνει να ξεχάσουµε, να µπερδευτούµε,
και να τον αποδεχτούµε ως Βασιληά του Βόρειου Σαραόλν.»
«∆εν ξεχνάω τίποτα, Σόλµορχ, όσο δεν έχω τη Βαρονία µου,» τον
διαβεβαίωσε η Τάθβιλ.
*
Η Μάνζρα έριξε µια µατιά στους Μαγκραθµέλιους ανιχνευτές που
ξεχώριζαν µέσα από το αντικρινό στρατόπεδο. Εµάς περιµένουν, για
να ξεκινήσουν, συλλογίστηκε, καθώς εκείνη κι ο Μέρθναρ
περνούσαν ανάµεσα από τις σκηνές του δικού τους στρατοπέδου.
«Τι νοµίζεις;» ρώτησε η Μάνζρα.
«Σχετικά µε τι;»
«Με τους ανιχνευτές του Σφετεριστή. Πηγαίνουν στα δάση για το
λόγο που υποστηρίζουν; για να βρουν τους αργοπορηµένους
Εκδικητές;»
«Υποπτεύεσαι κάτι άλλο;»
«Ναι. Έλα στη σκηνή µου.»
Ο Μέρθναρ πήγε, πρόθυµα. Άλλωστε, η σκηνή της Μάνζρα ήταν
κοντά και οι πρωινές αχτίνες του Λούντρινχ έκαιγαν σαν πυρωµένα
µαχαίρια τους ώµους του. Μπορεί να ήταν πρώτη ηµέρα του µήνα
Αρχήφλογου σήµερα, µα έµοιαζε µε τα µέσα του Υπέρπυρου.
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Η Μάνζρα έπιασε µια καράφα µε νερό που είχε επάνω στο χαµηλό
της τραπέζι και γέµισε δυο ποτήρια, δίνοντας το ένα στον Μέρθναρ
και πίνοντας βαθιά από το άλλο.
«Λοιπόν;» τη ρώτησε εκείνος, και άδειασε το ποτήρι του µονοµιάς.
«Μπορεί τα πράγµατα να µην είναι όπως ο Σφετεριστής θέλει να
µας κάνει να πιστέψουµε,» είπε η Μάνζρα, και άδειασε κι εκείνη το
ποτήρι της.
«Αυτό δε θα µε παραξένευε και πολύ,» παραδέχτηκε ο Μέρθναρ.
«Ούτε κι εµένα.»
«Έχεις καµια υποψία; Τίποτα συγκεκριµένο;»
«Ναι,» είπε η Μάνζρα. «Ας υποθέσουµε πως δεν υπάρχουν οι
ακόλουθοι του Κακοδαίµονος, για τους οποίους µας µίλησε ο κύριος
Σόλµορχ. Ας υποθέσουµε ότι δεν είναι παρά ένα δηµιούργηµα του
Σφετεριστή, για να µας µπερδέψει.»
Ο Μέρθναρ κατένευσε. «Εντάξει, ας το υποθέσουµε.»
«Τότε, για ποιο λόγο θα µπορούσε να στέλνει τους ανιχνευτές του
στα δάση ανατολικά;»
«Για πες…»
«Για να βεβαιωθεί ότι οι Εκδικητές είναι νεκροί· ή για να σκοτώσει
όσους έχουν αποµείνει.»
«∆ηλαδή, υποθέτεις επίσης πως οι πλαστοί ακόλουθοι του
Κακοδαίµονος, όντως, έστησαν ενέδρα στους δικούς µας, και ότι
τους κατακρεούργησαν κιόλας.»
«Μου µοιάζει αρκετά πιθανό. Έχουν αργήσει πολύ να
επιστρέψουν.»
«Και µετά, πώς θα δικαιολογήσει ο Σφετεριστής την κατάσταση
στον κύριο Σόλµορχ;»
«Θα πει την αλήθεια, αν οι ανιχνευτές του τους βρουν όλους
νεκρούς.»
«Κι αν δεν τους βρουν;»
«Τότε, θα επιχειρήσουν να σκοτώσουν εµάς, για να µη µιλήσουµε.»
«Και τι θα πει στο Σόλµορχ; ότι χαθήκαµε στο δάσος;»
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«Ότι έγινε κάποια συµπλοκή µε τους ακόλουθους του
Κακοδαίµονος και πεθάναµε εκεί.»
«Μάνζρα, δεν είναι λογικό. Μόνο εµείς θα πεθαίναµε;»
«Κοίτα, αν οι Εκδικητές –ορισµένοι από αυτούς, τέλος πάντων–
είναι ζωντανοί, σίγουρα θα σκοτώσουν ή θα τραυµατίσουν µερικούς
δαιµονανθρώπους, προτού σκοτωθούν οι ίδιοι.»
Ο Μέρθναρ κούνησε το κεφάλι, δυσπιστώντας. «Και τι έχεις
σκεφτεί για να τα αποτρέψουµε όλα τούτα, σε περίπτωση που
συµβαίνουν;»
«Εκεί είναι το πρόβληµα· δεν έχω σκεφτεί κάτι συγκεκριµένο.
Όµως ήθελα να µιλήσουµε για να έχουµε κι οι δυο µια ιδέα στο νου
µας για το τι µπορεί να συµβαίνει. Κι απο κεί και πέρα…» Μόρφασε.
«…ας έχουµε τα µάτια µας ανοιχτά, ώστε να διαφύγουµε, όταν πάνε
να µας δολοφονήσουν.»
«Αν πάνε να µας δολοφονήσουν, Μάνζρα,» είπε ο Μέρθναρ. «∆εν
είµαστε σίγουροι για όλα τούτα. Και καλύτερα να ετοιµαστούµε,
τώρα, για το ταξίδι. Πάω στη σκηνή µου.»
«Μην ξεχνάς, όµως, όσα είπαµε,» τόνισε εκείνη, καθώς ο
πολεµιστής στρεφόταν προς την κουρτίνα της εξόδου.
«∆εν τα ξεχνώ,» υποσχέθηκε ο Μέρθναρ και βγήκε.
Η Μάνζρα άρχισε να ετοιµάζεται.
*
Η Λασιρία χτύπησε την πόρτα του Αρχηγείου.
Ο Τράνθλας τής ζήτησε να περάσει, και η Αργκανθικιανή
κατάσκοπος µπήκε, για να τον βρει καθισµένο στο ξύλινο τραπέζι,
µε τα χαρτικά και τις περγαµηνές, που µονάχα εκείνος µπορούσε να
καταλάβει τη λογική µε την οποία ήταν ταξινοµηµένα.
Η Λασιρία ήταν ντυµένη µε ένα κοντό, µαύρο φόρεµα, χωρίς
µανίκια, έχοντας συνηθίσει πάλι στη ζωή της πόλης και θεωρώντας
τα παντελόνια «λιγότερο χρήσιµα». Στα χέρια της τυλίγονταν
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περιβραχιόνια και περικάρπια –από τα οποία δεν έλειπαν οι κρυφές
θήκες– και στη µέση της µια λευκή ζώνη µε ασηµένια αγκράφα. Στα
πόδια της η Λασιρία φορούσε κοντές, µαύρες µπότες, και µέσα στη
σόλα της δεξιάς ήταν περασµένο ένα στιλέτο, για περίπτωση
µεγάλης ανάγκης (όπως, για παράδειγµα, αν κάποιος την έδενε και
δε µπορούσαν τα χέρια της να φτάσουν τίποτ’άλλο για να λυθεί). Τα
µαλλιά της ήταν πιασµένα κότσο πίσω απ’το κεφάλι της, γιατί η
ζέστη ήταν µεγάλη και την ενοχλούσαν στο λαιµό.
«Καληµέρα,» είπε στον Τράνθλας. «Είσαι καλύτερα σήµερα;»
«Το κεφάλι µου ακόµα γυρίζει,» αποκρίθηκε εκείνος, «αλλά όχι
πολύ.» Γέλασε, κοφτά. «Ήταν παράξενη εµπειρία, πρέπει να
οµολογήσω.»
Η Λασιρία κάθισε πλάι του, στο ξύλινο τραπέζι. «Ο Βασιληάς
Πόνκιµ τα έκανε όλ’αυτά;» ρώτησε.
«Ναι. Ποιος άλλος; Εγώ;» Την κοίταξε ερευνητικά στο πρόσωπο
και παρατήρησε ότι έγινε µια µικρή σύσπαση πάνω απ’τα φρύδια,
όταν είπε Εγώ; Ο Τράνθλας γέλασε. «Λασιρία, νοµίζεις ότι έχω
τέτοιες δυνάµεις;»
«Κι ο ίδιος το παραδέχτηκες πως έχεις αλλάξει, από τότε που ήρθες
στο Σαραόλν,» αποκρίθηκε εκείνη, ενοχληµένη που είχε αντιληφθεί
τι πέρασε απ’το νου της. Ούτε τόσο παρατηρητικός ήταν παλιά ο
Τράνθλας!…
Ο Αρχικατάσκοπος κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δεν είµαι µάγος,» την
πληροφόρησε. «Ο Βασιληάς µου είναι µάγος· και είναι ο
ισχυρότερος µάγος που θα βρεις εδώ. Ακόµα και οι Σοφοί του
Κύκλου του Φτερού τον τρέµουν, Λασιρία.»
«∆εν το αµφιβάλλω,» είπε εκείνη. «Όµως πώς ήξερε ότι
χρειαζόσουν βοήθεια, χτες βράδυ; Και πώς µπόρεσε να σε βοηθήσει,
αφού δεν είναι εδώ;»
«Όπως είπε κι ο ίδιος στους προδότες, βρίσκεται παντού.»
«∆ηλαδή, είναι και τώρα εδώ που µιλάµε;»
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«Θα µπορούσε, αν το ήθελε,» εξήγησε ο Τράνθλας. «Άνθρωποι σαν
τον Πόνκιµ δεν περιορίζονται στις αισθήσεις που περιοριζόµαστε
εµείς. Για να καταλάβεις, του µίλησα πριν από λίγο.»
«Του µίλησες;» έκανε η Λασιρία.
«Ναι,» απάντησε ο Τράνθλας, ενώ αναρωτιόταν, µε αφορµή τις
ερωτήσεις της Αργκανθικιανής κατασκόπου: Άραγε, ο Πόνκιµ θα
µπορούσε να έρχεται σε επαφή µαζί µου χωρίς να φοράω το φυλαχτό;
Το ψηλάφισε, κάτω απ’το πουκάµισό του. Μάλλον, όχι, αλλιώς γιατί
να µου το δώσει; Αλλά, βέβαια, τότε που µου το έδωσε ήταν να πάω
στο Άργκανθικ και να αποµακρυνθώ πολύ περισσότερο από αυτόν, σε
σχέση µε την απόσταση που τώρα µας χωρίζει… Αυτά ήταν αλλόκοτα
ζητήµατα, όµως, και ο Τράνθλας έκρινε πως καλύτερα να µην
µπερδευόταν και πολύ µαζί τους, γιατί δε θα έβρισκε άκρη. Ας
ακολουθούσε, απλά, τις προσταγές του Βασιληά του. Άλλωστε, δεν
είχε χάσει τίποτα, δρώντας έτσι, µέχρι στιγµής.
«Τι σου είπε;» ρώτησε η Λασιρία.
«Εγώ, κυρίως, του είπα πράγµατα,» εξήγησε ο Τράνθλας. «Του
µίλησα για όλα όσα συνέβησαν χτες.»
«∆εν τα ήξερε ήδη;»
«Όχι.»
Εποµένως, σκέφτηκε η Λασιρία, δε βρίσκεται παντού. Όµως µοιάζει
να µπορεί να ξέρει πού είναι ο Τράνθλας, καθώς και να επικοινωνεί
µαζί του. Γιατί, άραγε;
«Σε παραξενεύει τούτο;» τη ρώτησε ο Αρχικατάσκοπος.
«Ναι,» είπε η Λασιρία. «Έτσι όπως µου τον περιγράφεις, κανονικά,
θα έπρεπε να γνωρίζει ήδη τι έχει συµβεί, όχι να περιµένει εσένα να
του αναφέρεις.»
«Ο Βασιληάς µου είναι ο ισχυρότερος µάγος στο Βασίλειο, αλλά
δεν είναι παντογνώστης, Λασιρία. Αν ήταν παντογνώστης, δε θα είχε
ανάγκη εµένα και τους κατασκόπους µου.»
«∆εν καταλαβαίνω τίποτα… Πώς είναι δυνατόν να γνώριζε ότι χτες
βράδυ κινδύνευες, εκεί στο Πέµπτο Φεγγάρι, αλλά να µη γνωρίζει
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ποιοι είναι οι ακόλουθοι του Κακοδαίµονος και πού βρίσκονται,
ώστε να τους εξολοθρεύσει αµέσως;»
Ο Τράνθλας ανασήκωσε τους ώµους. «Ρώτησέ τον η ίδια, άµα
επιστρέψει,» είπε. «Εµένα, πάντως, ποτέ δε µε απασχόλησε κάτι
τέτοιο. Μου φτάνει ότι βρίσκοµαι µε το µέρος του ισχυρότερου
ανθρώπου σε τούτο το κοµµάτι του Άρµπεναρκ.»
Να τον ρωτήσω! συλλογίστηκε η Λασιρία. Είναι τρελός; Και µόνο η
σκέψη ότι θα έβλεπε τον Πόνκιµ, την έφερνε σε αµηχανία –την
τροµοκρατούσε, ίσως. Πώς θα ήταν αυτός ο άνθρωπος; Σίγουρα, θα
είχε παράξενη εµφάνιση…
«Τι είναι, Λασιρία;» τη ρώτησε ο Αρχικατάσκοπος του Σαραόλν,
παρατηρώντας ότι το βλέµµα της είχε καρφωθεί στα ανακατεµένα
χαρτιά του τραπεζιού.
«Τίποτα,» αποκρίθηκε εκείνη. Και ρώτησε: «Πώς τα πήρε ο
Βασιληάς σου τα νέα;»
«Ανησύχησε.»
Για ν’ανησυχεί ένας µάγος, πρέπει όντως να συµβαίνει κάτι
πραγµατικά ανησυχητικό, έκρινε η Λασιρία. «Και; ∆εν πρότεινε
κάποιο σχέδιο δράσης;»
«Με πρόσταξε να βρω τους ακόλουθους του Κακοδαίµονος, όπου
κι αν κρύβονται µέσα στη Μάρβαθ ή το Βασιλικό ∆ουκάτο. Πιστεύει
ότι έχουν κάποια τους βάση εδώ.»
«Από πού σκοπεύεις ν’αρχίσεις, λοιπόν;»
«Γύρω από την έπαυλη της Πριγκίπισσας Εδρισία. Αφού ο σύζυγός
της, Ζόανβαρ, έφυγε τραυµατισµένος από εκεί, είναι πολύ πιθανό
ν’άφησε κάποια σηµάδια, τα οποία µπορούµε ν’ακολουθήσουµε.
Υποθέτω ότι πιθανώς να έφυγε από τη βόρεια πύλη.»
«Να πάω να κοιτάξω;»
«Όχι,» είπε ο Τράνθλας. «Ή, µάλλον, µην κοιτάξεις συγκεκριµένα
εκεί –αυτό θα το αναλάβουν οι δαίµονές µου. Ακολούθησε τη
συµβουλή της Ανθάνα, που σου είπε να κάνεις βόλτες στην πόλη,
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και φρόντισε να µάθεις τι είναι εκείνο το παράξενο το οποίο σου
ζήτησε να βρεις.»
Η Λασιρία σηκώθηκε από την καρέκλα της.
«Και,» πρόσθεσε ο Τράνθλας, προτού η Αργκανθικιανή φύγει,
«προσπάθησε, επίσης, να µάθεις πώς µας παρακολουθεί η Ανθάνα.
Χτες βράδυ, είµαι σίγουρος ότι µας κατασκόπευε.»
«Ίσως να µας βρήκε τυχαία,» υπέθεσε η Λασιρία, αν και δεν
πίστευε ούτε η ίδια τα λόγια της.
«Αν, όντως, είναι η Πράσινη Γουστέρα, δε νοµίζω πως θα κάνει
τίποτα ‘τυχαία’,» είπε ο Τράνθλας.
Η Λασιρία κατένευσε. «Συµφωνώ,» αποκρίθηκε. «Αλλά υπάρχει,
βέβαια, και µεγάλη πιθανότητα να µην είναι.» Βάδισε προς την
έξοδο του Αρχηγείου και έπιασε το πόµολο.
«Και, Λασιρία…»
Στράφηκε, για να τον κοιτάξει αντίκρυ της.
«Πάρε µαζί την τυχερή σου τράπουλα.»
Η Λασιρία ανασήκωσε το δεξί φρύδι, ερωτηµατικά.
«Για γούρι.»
*
Η Ερία και ο Έντρηλ πήγαν στο δωµάτιο του Μόρβον και
χτύπησαν την πόρτα. Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού τούς άνοιξε
και τους υποδέχτηκε, καληµερίζοντάς τους. ∆ε φαινόταν να τον
είχαν ξυπνήσει· πρέπει να είχε σηκωθεί από νωρίς.
«Ο Γκόρντλαν απαγόρεψε να συνεχιστεί η έρευνα στα υπόγεια,»
είπε η Ερία. «Τι νοµίζεις γι’αυτό;»
«Πολύ… ασύνετη ενέργεια, θα έλεγα,» αποκρίθηκε ο Μόρβον·
«αλλά, δυστυχώς, δεν µπορώ να επέµβω.» Σταύρωσε τα χέρια
µπροστά του, παίρνοντας συλλογισµένη όψη.
«Σκεφτόµαστε να κάνουµε την έρευνα, είτε το επιθυµεί ο
Γκόρντλαν είτε όχι,» είπε η Ερία. «Είσαι µαζί µας;»
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«Γι’αυτό το λόγο ήρθατε να µε επισκεφθείτε;»
Η πολεµίστρια κατένευσε. «Ναι. Λοιπόν;» Αν δε συµφωνήσει, δεν
µπορούµε να κάνουµε τίποτα, σκέφτηκε· και είµαι σίγουρη πως το
αντιλαµβάνεται αυτό. Από εκείνον εξαρτάται άµα θα γίνει η έρευνα –
και η έρευνα πρέπει να γίνει! Η Ερία ανατρίχιαζε στη σκέψη τού τι
ίσως να συνέβαινε στη νέα πρωτεύουσα του Σαραόλν. Αυτοί οι
δαιµονάνθρωποι µπορεί να εισέβαλαν ακόµα και στο παλάτι! Αν,
πάντως, σκοτώσουν τον Γκόρντλαν, θα τους χρωστάµε χάρη! Ο
συλλογισµός τούτος πέρασε φευγαλέα από το νου της, και ήξερε ότι
δεν τον εννοούσε –δεν τον εννοούσε το συνειδητό της, τουλάχιστον,
γιατί το υποσυνείδητο ήταν άλλο θέµα…
Γιατί αργεί τόσο να µας απαντήσει ο Σοφός; αναρωτήθηκε,
παρατηρώντας το δισταγµό του Μόρβον. Τι φοβάται; Τον
Γκόρντλαν; ∆ε µπορούσε να φανταστεί έναν Σοφό του Κύκλου του
Φτερού να φοβάται τον Γκόρντλαν! ∆εν ήταν δυνατόν…
«Υπάρχει κάποιο πρόβληµα;» τον ρώτησε.
Ο Μόρβον αναστέναξε, βαριά. «Πόσο κρυφή θα είναι η έρευνά
µας;»
«Όσο πιο κρυφή γίνεται,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ. «Ούτε κι εµείς
θέλουµε να µας αντιληφθεί ο Γκόρντλαν, γιατί θα προκληθούν
φασαρίες.»
«Λοιπόν…» είπε ο Μόρβον, µε σοβαρό ύφος. «Ο Πύργος δεν
ανακατεύεται στα πολιτικά δρώµενα της χώρας, και το γνωρίζετε
τούτο.» Βάδισε µέσα στο δωµάτιο, για να πάει να σταθεί µπροστά
στο παράθυρο και να κοιτάξει έξω. «Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις
επεµβαίνει, όπως όταν κάποιος Πνευµατιστής δρα ανεξέλεγκτα.»
«Σαν τον Πόνκιµ, δηλαδή!» είπε η Ερία, µε σκοπό να κάνει τον
Μόρβον να τους βοηθήσει. «Ο Φάλµαριν µάς είχε συντρέξει
εναντίον του. Τον είχε πολεµήσει.»
«∆εν αντιλέγω, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Σοφός, στρεφόµενος να
την κοιτάξει. «Ωστόσο, τούτο το ζήτηµα δεν είναι ανάµεσα στον
Πόνκιµ και σ’εσάς: είναι ανάµεσα σ’εσάς και τον Γκόρντλαν.»
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«Μόρβον,» είπε η Ερία, «αν αποφασίσεις να µη µας βοηθήσεις, δε
µπορούµε να ερευνήσουµε το ερείπιο. Είναι στοιχειωµένο.»
«Τα ‘στοιχειά’ του µέρους, κατά πάσα πιθανότητα, δε θα σας
πειράξουν.»
«Όµως θα αισθανόµασταν πολύ καλύτερα µε έναν Σοφό του
Κύκλου του Φτερού µαζί µας,» τόνισε ο Έντρηλ. «Επιπλέον, αν ο
Γκόρντλαν δε µάθει τίποτα για την έρευνα, δεν υπάρχει κίνδυνος.»
Ο Μόρβον ακούµπησε την πλάτη του πλάι στο παράθυρο, µε τα
χέρια σταυρωµένα µπροστά του. Πάλι, ήταν σκεπτικός.
Πολύ το καθυστερεί, σκέφτηκε η Ερία. «Με τη ∆ούκισσα Λορτνέκα
δε βρήκατε κάτι;» τον ρώτησε.
«Η έρευνά µας στη βιβλιοθήκη της ∆ούκισσας διακόπηκε απότοµα
από το σφετερισµό του Γκόρντλαν,» αποκρίθηκε ο Μόρβον· «και,
ύστερα, δεν ψάξαµε περαιτέρω. Πάντως, ένα πράγµα είναι το
σίγουρο: Τα ερείπια κάτω απ’την πόλη ανήκουν, µάλλον, στην
Πρώιµη Εποχή.»
«∆ηλαδή, πριν από χιλιάδες χρόνια…» είπε η Ερία.
Ο Μόρβον κατένευσε. «Ναι.»
«Είδες, λοιπόν, που χρειαζόµαστε τη βοήθειά σου;» ρώτησε ο
Έντρηλ. «Εµείς και κάτι σηµαντικό να βρούµε ίσως να µην το
ξέρουµε, χωρίς τις δικές σου γνώσεις.»
«Με βάζετε σε δύσκολη θέση,» είπε ο Μόρβον. «Αλλά… θα έρθω
µαζί σας, θα έρθω.»
Η Ερία χαµογέλασε. «Θα σ’το χρωστάµε τούτο, Σοφέ.»
«Ίσως και να ζητήσω να εκπληρώσετε αυτή σας την υποχρέωση
προς εµένα, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Μόρβον –«όταν και αν µε
κυνηγήσει ο Πύργος του Φτερού, επειδή ανακατεύτηκα σε υποθέσεις
που δεν έπρεπε.»
Γέλασαν.
«Μην ανησυχείς, Σοφέ,» είπε ο Έντρηλ. «Όταν µια επιχείρηση
είναι µυστική, κανείς δε µαθαίνει γι’αυτήν, πέρα από εκείνους που
συµµετέχουν.»
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«Πότε θα ξεκινήσουµε;» ρώτησε ο Μόρβον.
«Το βράδυ,» αποκρίθηκε ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών.
«Θα συναντηθούµε σε ένα πανδοχείο του λιµανιού, που ονοµάζεται
‘Το Νότιο Πλοίο’. Η Ερία ξέρει πού βρίσκεται. Εσύ;»
«Η αλήθεια είναι πως όχι. Θα δυσκολευτώ να το βρω;»
«∆εν πιστεύω. Είναι από τα κεντρικά. Σχεδόν µόλις περάσεις την
πύλη του λιµανιού.»
«Εντάξει, τότε, κύριε,» είπε ο Μόρβον. «Θα βρίσκοµαι εκεί όταν οι
ήλιοι ολοκληρώσουν τους κύκλους τους.»
Ο Έντρηλ και η Ερία έφυγαν από το δωµάτιο του Σοφού του
Κύκλου του Φτερού και διέσχισαν το παλάτι, για να βγουν στον
κήπο του και, ύστερα, στους δρόµους της Όρφαλχ.
«Στην αρχή, νόµιζα ότι δε θα µας βοηθούσε,» παραδέχτηκε η Ερία.
«Τυχεροί ήµασταν, ε;»
Ο Έντρηλ έγνεψε καταφατικά. Αλλά είπε: «Μπορεί, βέβαια, να τον
βάλουµε σε µπελάδες… πράγµα που απεύχοµαι.»
«∆ε θα µάθει κανείς για την έρευνα. Αν µαθευτεί, εµείς θα
µπλέξουµε πιο πολύ από τον Μόρβον· είµαι σίγουρη.» Πέρασε το
δεξί της χέρι γύρω από τη µέση του Έντρηλ, καθώς διέσχιζαν έναν
ήσυχο δρόµο. Ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών ήταν από τους
λίγους άντρες που η Ερία ήθελε να βάλει, κάποια στιγµή, στο
κρεβάτι της µα δεν έµοιαζε να µπορεί να βρει την κατάλληλη στιγµή.
Κυρίως, έφταιγε η Μπόρνεφ γι’αυτό: ποτέ δε µοιραζόταν τους
άντρες της, πράγµα όχι και τόσο παράλογο, αφού δεν πρέπει να είχε
συναναστραφεί ούτε µε τους µισούς απ’ό,τι είχε συναναστραφεί η
Ερία. Προφανώς, δεν είχε τις δικές της ορέξεις, ούτε τη δική της
γοητεία. Η Νερενία ήταν η µοναδική πολεµίστρια του στρατού µε
την οποία µπορούσε η Ερία να συναγωνιστεί στα ζητήµατα των
αντρών. Αλλά αυτή είχε αλλάξει στρατόπεδο· είχε πάει µε το
Σφετεριστή, η δαιµονόφιλη προδότρια! Ήταν, σίγουρα, πολύ
κατώτερη από την Ερία σε πολλά πράγµατα, µα ποιος θα περίµενε
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ότι θα έφτανε µέχρι το σηµείο να συµµαχήσει µε τους
Μαγκραθµέλιους; Αδιανόητο!
Τέλος πάντων. Παραµέρισε τη Νερενία από το νου της και
επικεντρώθηκε στα επί του παρόντος. Η Μπόρνεφ, τώρα, δε
βρισκόταν εδώ –είχε πάει βόρεια, στο κατεστραµµένο συνοριακό
φρούριο, για να προστατεύει την Πριγκίπισσα Έρµελ–, εποµένως ο
Έντρηλ ήταν όλος δικός της…
«Έχεις καµια δουλειά, τώρα;» τον ρώτησε, περνώντας δυο δάχτυλά
της µέσα στη ζώνη του.
Ο Έντρηλ στράφηκε να την κοιτάξει, νιώθοντας πολύ έντονα το
χέρι της πάνω από την ελαφριά, καλοκαιρινή του τουνίκα. Η
Μπόρνεφ τον είχε προειδοποιήσει για την Ερία: και τα περισσότερα
δεν ήταν καθόλου κολακευτικά λόγια, έπρεπε να παραδεχτεί ο
∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών. Στην πραγµατικότητα, όµως, η
Ερία δεν ήταν τόσο αποτρόπαιη, όσο την έκανε η Μπόρνεφ να
φαίνεται, κάποιες φορές.
«Γιατί ρωτάς;»
«Πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένος λόγος; Από περιέργεια…» Το
χέρι της δεν είχε σταµατήσει να κινείται ελαφριά επάνω στην πλάτη
του.
«Οφείλουµε να ετοιµαστούµε για την έρευνα,» είπε ο Έντρηλ.
«Έχουµε πολύ χρόνο µέχρι τότε,» αποκρίθηκε η Ερία. «Μπορούµε
το απόγευµα να πάρουµε µαζί µας όσα χρειάζονται. Πάµε κάπου να
καθίσουµε, και ίσως να κουβεντιάσουµε και µερικές από τις
λεπτοµέρειες της επιχείρησής µας. Τι λες;» Το χέρι της κινήθηκε πιο
τολµηρά επάνω του, ξεκινώντας κάτω απ’τη ζώνη και φτάνοντας
µέχρι και στα µακριά του µαλλιά, για να µπλεχτούν τα δάχτυλά της
µέσα τους.
Τελικά, η Μπόρνεφ ίσως και να µην έχει τόσο άδικο… σκέφτηκε ο
Έντρηλ. Ωστόσο, δε µπορούσε να πει ότι η συµπεριφορά της Ερία
δεν έκανε κάτι να σαλέψει εντός του. ∆εν ήξερε ποιο ακριβώς ήταν
το κόλπο της, όµως τον είχε επηρεάσει. Μάλιστα, τώρα µόλις
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παρατήρησε πόσο κοντά του βάδιζε· ο µηρός της τριβόταν επάνω
στον δικό του, και ο Έντρηλ δε θυµόταν τούτο να συνέβαινε πριν. Ή,
µήπως, δεν το είχα προσέξει; Το δεξί της στήθος επίσης τρίφτηκε
ελαφριά επάνω του: η αίσθησή του ήταν ακόµα πιο έντονη από το
άγγιγµα του χεριού της στην πλάτη του. Αυτό αποκλείεται να µην το
είχα προσέξει, άµα συνέβαινε πριν. Αντιλήφθηκε ότι η αναπνοή του
είχε γίνει πιο βαριά, ενώ ένιωθε ένα σφίξιµο µέσα στο παντελόνι
του.
«Ξέρεις κανένα µέρος εδώ κοντά;» ρώτησε την Ερία. «Η ζέστη
είναι δυνατή και ένα ποτό θα ήταν ευπρόσδεχτο.»
«Έλα µαζί µου, τότε,» είπε εκείνη, και άρχισε να βαδίζει προς µια
λοξή πάροδο, σφίγγοντας το χέρι της επάνω στη ζώνη του.
Η Ερία είναι συµπολεµίστρια, σκέφτηκε ο Έντρηλ. Ίσως να έχω
παρεξηγήσει τις προθέσεις της. Ίσως να θέλει, όντως, να
κουβεντιάσουµε για την έρευνα στα υπόγεια… Η Μπόρνεφ, πάντως,
θα τσαντιστεί πολύ, αν το µάθει αυτό…
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Κεφάλαιο Τριακοστό-Έκτο
Η νύχτα ήταν κατάµαυρη, δίχως το φως των φεγγαριών µήτε των άστρων
για οδηγούς µας. Σύννεφα είχαν συγκεντρωθεί στον ουρανό, σαν φτερωτά
δαιµόνια που θέλανε να µας συγχύσουνε, να µη µπορούµε να διακρίνουµε
το φίλο από τον εχθρό και ν’αλληλοσφαχτούµε. Τι µεγάλη ντροπή ήταν
εκείνη η µέρα! Σκότωσα τον πολυαγαπηµένο µου Σιγκάντµα από λάθος
και, µετά, τυφλωµένη από την τροµερή αποκάλυψη, έχασα το φως µου
ακόµα πιο πολύ και µια καλή µου συντρόφισσα και φίλη πέθαν’ επίσης
απ’το γιαταγάνι µου.
—Μελντάµιρ, Καρνεβολθιανή πολεµίστρια και ποιήτρια

διοικητής των δαιµονανθρώπων ονοµαζόταν Ραζοντάµρις.
Ήταν ψηλός και λιγνός, σαν σκιάχτρο, και τα µακριά του
βαθυγάλαζα-ασηµένια µαλλιά έπεφταν στους ώµους του, ενώ
µια µαύρη κορδέλα τυλιγόταν γύρω από το µέτωπό του, για να µην
πηγαίνουν οι τρίχες στα µάτια του και να τον εµποδίζουν στη
δουλειά του. Τα ρούχα του ήταν ελαφριά, αν και φορούσε ένα
σκληρό, πέτσινο γιλέκο στο πάνω µέρος του σώµατός του, για
προστασία: Κατά τα άλλα, κάτω απ’το γιλέκο αυτό φαινόταν να
είναι ντυµένος µε ένα λεπτό, λευκό πουκάµισο, ενώ το παντελόνι του
ήταν κοντό, φτάνοντας ως το γόνατο, όπου άρχιζαν οι µπότες του.
Στη µέση του ήταν περασµένη µια φαρδιά ζώνη, µε τέσσερα ξιφίδια,
ένα πλατύ σπαθί, και διάφορες τεχνολογικές συσκευές των
Μαγκραθµέλιων.
Η Μάνζρα τον θεωρούσε σαλεµένο, γιατί φερόταν κάπως
παράξενα. ∆εν µπορούσε να προσδιορίσει αυτό το κάπως, όµως το
παράξενα ήταν σίγουρο. Ο αρχηγός των δαιµονικών ανιχνευτών
έµοιαζε να µην ηρεµεί ποτέ επάνω στο άλογό του: τα µάτια του
κοιτούσαν µια απο δώ και µια απο κεί· τραβούσε, συχνά-πυκνά, ένα
µεταλλικό εργαλείο –έναν τεχνολογικό ανιχνευτή– από τη ζώνη του
και κοιτούσε κάτι φωτάκια που αναβόσβησαν στην επιφάνειά του·
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έβγαζε τα ξιφίδιά του και τα ακόνιζε· ρύθµιζε κάτι στη λαβή του
σπαθιού του (κάποια από τις εωσφορικές συσκευές των
Μαγκραθµέλιων)· ξυνόταν, µοιάζοντας σκεπτικός, έκανε πίσω τα
µαλλιά του, έλυνε την κορδέλα του και την ξανάδενε, κοπανούσε
ξαφνικά τον αυχένα του αλόγου του µε τα γκέµια, και διάφορα
τέτοια, που δικαιολογούσαν αυτό το κάπως παράξενα της Μάνζρα.
Ο Μέρθναρ, από την άλλη, θεωρούσε τον Ραζοντάµρις ύποπτο.
Είχε, µάλιστα, την υποψία ότι µπορεί να έκανε όλα αυτά τα
«κόλπα», για να τους αποσπάσει την προσοχή. Όµως του είχε
περάσει από το µυαλό, φυσικά, ότι µπορεί και να υπερέβαλε. Η
Μάνζρα µε επηρέασε µ’αυτά που µου είπε, να την πάρουν τα
Πνεύµατα! Τώρα, βλέπω «περίεργες κινήσεις» παντού. Βέβαια, δεν
µπορώ να την κακίσω που µε προειδοποίησε. Αλλά πότε
εµπιστευόµασταν τους δαιµονανθρώπους, για να τους εµπιστευτούµε
και σε τούτη την αναζήτηση; Καλύτερα να µε είχε αφήσει ήσυχο, να
βγάλω τα δικά µου συµπεράσµατα…
Το δάσος στην αρχή ήταν αραιό αλλά, όσο προχωρούσαν εντός
του, πύκνωνε, σαν πριν να ήθελε να τους καλωσορίσει, να τους
προσελκύσει στην αγκαλιά του, ώστε µετά να τους παγιδέψει και να
τους κάνει κακό. Όµως ίσως τούτο να περνούσε από το µυαλό του
Μέρθναρ και της Μάνζρα επειδή φοβόνταν πως και ο Σφετεριστής κι
οι δαίµονές του χρησιµοποιούσαν παρόµοια τακτική µε του δάσους:
Τους έδειχναν τις φιλικές τους διαθέσεις (το δάσος ήταν ακόµα
αραιό), ώστε να τους προσελκύσουν στην παγίδα τους και, µετά, να
τους µπερδέψουν (το δάσος πύκνωνε σταδιακά) και να τους κάνουν
κακό (όταν έφταναν στον προορισµό τους, µέσα στο µπερδεµένο
δάσος).
Πού και πού, µικρά ζώα πετάγονταν από τις φυλλωσιές, για να
περάσουν, φευγαλέα, µπροστά από τους δαιµονικούς ανιχνευτές και
τους δύο ανθρώπινούς τους συντρόφους: λαγοί και αλεπούδες,
καθώς κι ένα ελάφι κάποια στιγµή. Τα πουλιά έκρωζαν ή
κελαηδούσαν από τα κλαδιά των δέντρων, ή οι δύο Σαραολνιανοί
632

ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

µπορούσαν να τα ακούσουν να φτερουγίζουν από πάνω τους. Ένας
δρυοκολάπτης πέρασε, ξαφνικά, κοντά απ’τον δεξή ώµο της
Μάνζρα, πράγµα που την έκανε να αιφνιδιαστεί λίγο, γιατί στην
αρχή τον πέρασε για βέλος.
Το πρωινό κύλησε οµαλά, δίχως δυσάρεστες εκπλήξεις, παρά τις
ανησυχίες των Σαραολνιανών. Το µεσηµέρι έκαναν µια µικρή
στάση, για να ξεκουράσουν τα ζώα τους και να κουβεντιάσουν οι
δαιµονάνθρωποι αναµεταξύ τους, µε αποτέλεσµα οι δύο άνθρωποι
να µην καταλαβαίνουν, γιατί οι σύντροφοί τους δε µιλούσαν στην
Κοινή.
Τελικά, η Μάνζρα έχασε την υποµονή της. «Θα µπορούσατε να µας
πείτε κι εµάς αν έχετε εντοπίσει κάτι;» ρώτησε τον Ραζοντάµρις, µε
ύφος που έπρεπε να του έλεγε κάτι για τη διάθεση της πολεµίστριας.
∆εν της άρεσε καθόλου που αυτοί οι δαιµονάνθρωποι έµοιαζαν να
θέλουν να κρύψουν πράγµατα από εκείνη και το Μέρθναρ.
Ο αρχηγός της ανιχνευτικής αποστολής έπαψε να κουβεντιάζει µε
τους στρατιώτες του και σιγή απλώθηκε, για µερικές στιγµές.
Ύστερα, είπε στην Κοινή Γλώσσα: «Οι ανιχνευτές µας δε µας έχουν
πει τίποτα ακόµα.» Τράβηξε µία από τις µεταλλικές συσκευές απ’τη
ζώνη του και την έδειξε στη Μάνζρα. «Αυτός είναι ένας
ανιχνευτής,» εξήγησε, λες και τη θεωρούσε χαζή.
Ξιπασµένε δαιµονάνθρωπε! µούγκρισε εντός της εκείνη. «Και οι
ιχνηλάτες σας τι σας λένε;» ρώτησε. Και έδειξε, µε το δεξί της χέρι,
έναν από τους Μαγκραθµέλιους που πριν έψαχναν για ίχνη στο
έδαφος. «Αυτός είναι ένας ιχνηλάτης, πιστεύω.»
Ο Ραζοντάµρις και µερικοί άλλοι γέλασαν, σα να τους είχε κάνει
κάποιο καλό αστείο. Έπειτα, ο αρχηγός είπε: «Βρήκαν τα ίχνη των
δικών σας, φυσικά· και βρήκαν και τα ίχνη των ακόλουθων του
Κακοδαίµονος.» Έµοιαζε να υπάρχει κάποιος φόβος –τρόµος, ίσως–
στη χροιά της φωνή του, καθώς πρόφερε το όνοµα Κακοδαίµων.
«Έγινε κάποια συµπλοκή;» ρώτησε ο Μέρθναρ.
633

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

«Όχι,» αποκρίθηκε ο Ραζοντάµρις. «Τα ίχνη των ακόλουθων είναι
παλιότερα και τα περισσότερα σβησµένα από τα χνάρια των δικών
σας.»
«∆ηλαδή, οι Εκδικητές έχουν πάει ακόµα πιο βαθιά µέσα σε τούτα
τα δάση,» συµπέρανε η Μάνζρα.
Ο Ραζοντάµρις ένευσε. «Ναι, αρκετά πιο βαθιά. Οι ανιχνευτές µας»
–ύψωσε, πάλι, το µηχανικό κατασκεύασµα, λες και ήθελε να της
θυµίσει σε τι αναφερόταν– «δεν µπορούν να εντοπίσουν κανέναν
έξω από την εµβέλεια µίας λεύγας.»
«Αφού τα ίχνη των ακόλουθων του Κακοδαίµονος συνεχίζονται,
αναµφίβολα, θα τα ακολούθησαν,» είπε ο Μέρθναρ. «Εποµένως, θα
τους συναντήσουµε πιο µετά. Το παράξενο θα είναι να µην τους
βρούµε και τα ίχνη των ακόλουθων να έχουν εξαφανιστεί· τότε, δε
θα έχουµε κάποιο στοιχείο για να µας καθοδηγήσει.»
«Ακριβώς, άνθρωπε,» αποκρίθηκε ο Ραζοντάµρις. «Εκτός, βέβαια,
και να µας δείξουν κάτι οι ανιχνευτές.» Πέρασε, πάλι, το
τεχνολογικό κατασκεύασµα στη ζώνη του.
Το υπόλοιπο της ανάπαυσής τους, κανένας δαιµονάνθρωπος δεν
τους µίλησε, αφήνοντάς τους να κουβεντιάσουν αναµεταξύ τους. Η
Μάνζρα και ο Μέρθναρ κάθισαν επάνω σε έναν σχετικά µεγάλο
βράχο, που ήταν βολικός, και έβγαλαν αποξηραµένα φρούτα από το
σάκο τους, για να φάνε.
«Μέχρι στιγµής, δε φαίνεται να µας κοροϊδεύουν,» είπε ο Μέρθναρ.
«Ο αρχηγός τους, όµως, είναι παράξενος, δε νοµίζεις;»
«Είναι.» Ο Μέρθναρ έριξε ένα βλέµµα στον Ραζοντάµρις, που
καθόταν κοντά σε άλλους τέσσερις Μαγκραθµέλιους, τρεις
δαιµονανθρώπους και µια δαιµονογυναίκα, συζητώντας µαζί τους. Τι
έχουν να πουν; αναρωτήθηκε ο Σαραολνιανός πολεµιστής. Μοιάζει
να λένε κάτι που τους ενδιαφέρει άµεσα –που τους επείγει, ίσως.
«Ξέρεις τίποτα από ιχνηλασία εσύ;» τον ρώτησε η Μάνζρα.
«Όχι. Γιατί;»
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«Γιατί σκεφτόµουν να ερευνήσουµε κι εµείς για ίχνη. Αλλά,
προφανώς, δε µπορούµε, επειδή ούτε κι εγώ ξέρω τίποτα από
ιχνηλασία.» Άνοιξε το φλασκί της και ήπιε µια γουλιά κρασί,
προσφέροντάς το, ύστερα, και στον Μέρθναρ. «Είναι σα νάµαστε
τυφλοί και να περιµένουµε απ’αυτούς τους δαίµονες να µας
καθοδηγήσουν.»
Ο σύντροφός της ήπιε µια µεγάλη γουλιά. Καταλάβαινε ακριβώς τι
εννοούσε η Μάνζρα.
*
Από το απόγευµα και έπειτα, το δάσος άρχισε να πυκνώνει ακόµα
περισσότερο και να γίνεται απειλητικό και µυστηριώδες, καθώς
µεγάλες σκιές απλώνονταν. Τα µάτια του Ραζοντάµρις πήγαιναν
πέρα-δώθε πιο γρήγορα από πριν, και έβγαζε πιο συχνά τον
τεχνολογικό ανιχνευτή από τη ζώνη του.
Ή κάτι φοβάται ή παριστάνει πως φοβάται, σκέφτηκε η Μάνζρα,
λοξοκοιτάζοντας τον. Τι µπορεί να φοβόταν στ’αλήθεια ο
δαιµονάνθρωπος; Τους ακόλουθους του Κακοδαίµονος; Μάλλον,
γιατί δεν υπήρχε τίποτ’άλλο σε τούτο το δάσος.
Η Μάνζρα έριξε µια µατιά γύρω της, στις σκιές των φυλλωµάτων
και στους κορµούς. Εκτός κι αν είναι προληπτικός…
Όταν νύχτωνε, ο Μέρθναρ παρατήρησε κάτι παράξενο ανάµεσα
στα δέντρα: Σαν να µπορούσε να δει κι άλλους κορµούς, αλλά πολύ
πιο κοντούς και κάπως… φαγωµένους ή σπασµένους. Μέσα στο
φεγγαρόφωτο δε διέκρινε καλά.
«Τι είναι αυτά;» ρώτησε, δείχνοντας.
«Κολόνες, άνθρωπε,» του απάντησε µια δαιµονογυναίκα, µιλώντας
σπαστά την Κοινή. «Κάποια χτίσµατα πρέπει να υπήρχαν εδώ,
παλιά.»
Η απόκρισή της έβαλε τον Μέρθναρ σε σκέψεις. Ήξεραν, τελικά, οι
Μαγκραθµέλιοι πού τους πήγαιναν; Ήξεραν γι’αυτά τα ερείπια εδώ;
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Ξαφνικά, άρχισε να του φαίνεται ολοένα και πιο πιθανό ότι η
Μάνζρα είχε δίκιο, ότι τους είχαν φέρει σε τούτο το µέρος για να
στήσουν παγίδα στους Εκδικητές που ίσως να είχαν επιζήσει από
τους «εχθρικούς» ακόλουθους του Κακοδαίµονος. Κι εµάς θα µας
σκοτώσουν, φυσικά, και θα πουν ότι πεθάναµε σε κάποια συµπλοκή.
Ένα ρίγος διαπέρασε τον Μέρθναρ. Και έριξε µια µατιά στη
συντρόφισσά του, για να δει τους φόβους του να καθρεπτίζονται στο
γαλανό της βλέµµα.
Ύστερα από κάποια ώρα, έφτασαν κοντά σε ένα µεγάλο
οικοδόµηµα –ένα ακατοίκητο ερείπιο, απ’ό,τι φαινόταν–, µπροστά
από το οποίο βρίσκονταν δεκάδες σπασµένες και χτυπηµένες
κολόνες, καθώς και κοµµάτια από τείχη.
«Τι είναι αυτό το µέρος;» ρώτησε ο Μέρθναρ τη δαιµονογυναίκα
που του είχε µιλήσει πριν.
«Πού να ξέρω εγώ, άνθρωπε;» αποκρίθηκε εκείνη, έντονα. «Λες κι
έχω ξανάρθει εδώ!»
Ψέµα ή αλήθεια; αναρωτήθηκε ο Μέρθναρ.
Η Μάνζρα στράφηκε στον Ραζοντάµρις. «Πού βρεθήκαµε;»
«∆εν έχω ιδέα,» αποκρίθηκε ο αρχηγός της αποστολής, ατενίζοντας
το ερείπιο νευρικά.
Ο φόβος συνεχίζει να υπάρχει στην έκφρασή του, παρατήρησε η
Μάνζρα. Και ίσως να έχει µεγαλώσει κιόλας. Νοµίζει ότι οι
ακόλουθοι του Κακοδαίµονος κρύβονται εδώ, σ’αυτό κατεστραµµένο
µέρος;
«Πού οδηγούν τα ίχνη;» ρώτησε.
Ο Ραζοντάµρις δεν απάντησε, µα ένας άλλος Μαγκραθµέλιος –ένας
από τους ιχνηλάτες– είπε: «Προς τα βόρεια.»
«∆ε µπαίνουν στο ερείπιο;»
«Θα πρέπει να το ερευνήσουµε αυτό,» αποκρίθηκε ο ιχνηλάτης, και
κοίταξε τον αρχηγό του.
«Ερευνήστε το,» είπε ο Ραζοντάµρις. «Γρήγορα.» Τράβηξε τον
ανιχνευτή από τη ζώνη του και ατένισε τα φωτάκια.
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«Τι σου λέει;» τον ρώτησε η Μάνζρα.
«Τίποτα,» αποκρίθηκε εκείνος. «Κανείς δε βρίσκεται εδώ κοντά.»
Κατέβηκε από το άτι του και έκανε έναν κύκλο γύρω από τον εαυτό
του, βαστώντας τον ανιχνευτή µπροστά. Κούνησε το κεφάλι. «Όχι,
κανείς δεν είναι κοντά.»
Περίµεναν σιωπηλά τις ανακαλύψεις των ιχνηλατών, οι οποίοι όταν
επέστρεψαν έφεραν παράξενα νέα.
«Οι άνθρωποι φαίνεται να πήγαν βόρεια, όπως και οι ακόλουθοι
που είχαν επιτεθεί στο συνοριακό φρούριο. Όµως υπάρχουν και ίχνη
που έρχονται από τα βόρεια και µπαίνουν στο ερείπιο.»
Ο Ραζοντάµρις συνοφρυώθηκε. «∆αίµονες ή άνθρωποι;»
«∆ε µπορούµε να ξέρουµε, αρχηγέ,» είπε ο ιχνηλάτης.
«Ας καταυλιστούµε εδώ, για το βράδυ,» πρόσταξε ο Ραζοντάµρις,
και οι δαιµονάνθρωποι άρχισαν να κατασκηνώνουν.
Ο Μέρθναρ και η Μάνζρα έµειναν µόνοι τους, ως συνήθως.
Άναψαν µια φωτιά και κάθισαν αντικριστά, µε τις φλόγες να
χορεύουν ανάµεσά τους.
«Αρχίζει να µου µοιάζει πολύ απίθανο να είναι, τελικά, όλα τούτα
σκηνοθετηµένα,» είπε ο πρώτος.
«Κι εµένα,» συµφώνησε η Μάνζρα, µασουλώντας ένα κοµµάτι
κρέας, ψηµένο από την προηγούµενη ηµέρα. «Ωστόσο, δεν πρέπει
κανείς να υποτιµά την πανουργία του Σφετεριστή. Κι επιπλέον…
έχεις σκεφτεί ότι κάτι µπορεί να µην πήγε καλά µε τα σχέδιά τους
και γιαυτό να µοιάζουν ταραγµένοι;»
Ο Μέρθναρ ένευσε. «∆εν ξέρω, όµως, κατά πόσο αληθεύει τούτο.»
Η Μάνζρα ανασήκωσε τους ώµους, τρώγοντας και κοιτάζοντας το
ερείπιο αντίκρυ τους, καθώς φωτιζόταν από τις ασηµένιες ακτίνες
των φεγγαριών και την αστροφεγγιά. Ήταν µεγάλο και διέθετε τρεις
εισόδους που µπορούσε να διακρίνει η ξανθιά πολεµίστρια: Η
µεσαία έµοιαζε να είναι η κύρια είσοδος, και βρισκόταν στην
κορυφή µιας στριφτής, πέτρινης σκάλας· οι άλλες δύο είσοδοι
βρίσκονταν εκατέρωθεν της σκάλας αυτής.
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Παράξενο µέρος, σκέφτηκε η Μάνζρα. Και αρκετά µεγάλο για να
µπορεί να αποτελέσει βάση των ακόλουθων του Κακοδαίµονος, είτε
είναι πράκτορες του Σφετεριστή είτε όχι. Αναρωτήθηκε αν, τώρα,
εκείνοι τους παρακολουθούσαν από το εσωτερικό του ερειπίου,
πράγµα που την έκανε να νιώσει πολύ άβολα και να χαλαρώσει το
σπαθί της µέσα στο θηκάρι, το οποίο βρισκόταν στα γόνατά της.
Αναπάντεχα, είδε µια κίνηση: Κάποιος –µια σκοτεινή φιγούρα–
βγήκε από τη δεξιά είσοδο… και, µετά, άλλος ένας. Κι οι δυο
ατένιζαν τις φωτιές των ανιχνευτών του Σφετεριστή.
«Μας κατασκοπεύουν,» είπε η Μάνζρα στον Μέρθναρ,
µισοτραβώντας το ξίφος της από το θηκάρι· η λεπίδα γυάλισε στο
φεγγαρόφωτο που περνούσε ανάµεσα από τα φυλλώµατα.
«Τι;» έκανε ο σύντροφός της. «Ποιος; Πού;»
«∆ες πίσω σου, στο ερείπιο,» αποκρίθηκε η Μάνζρα. «Αλλά
διακριτικά –να µη σε καταλάβουν ότι τους έχεις προσέξει.»
Ο Μέρθναρ έστρεψε το κεφάλι του ελαφρώς προς τα δεξιά, και, µε
την άκρια του µατιού του, αντίκρισε σκιερές µορφές να βγαίνουν
από το ακατοίκητο, χρονοφαγωµένο οικοδόµηµα και να διασχίζουν,
προσεκτικά, το χώρο µε τους αρχαίους πέτρινους κίονες και τα
χαλάσµατα.
Πόσοι είναι; σκέφτηκε η Μάνζρα, που επίσης παρακολουθούσε τις
άγνωστες φιγούρες οι οποίες είχαν βγει απ’το ερείπιο. Τρεις…
πέντε… οκτώ… δώδεκα. Και δεν έρχονται άλλοι.
Η πολεµίστρια πετάχτηκε επάνω, φωνάζοντας: «Κάποιοι είναι
εκεί!» και δείχνοντας µε το γυµνολέπιδο σπαθί της.
Οι δαιµονάνθρωποι, αµέσως, σηκώθηκαν όρθιοι, τραβώντας κι
εκείνοι τα όπλα τους και κοιτάζοντας προς το σκιερό ερείπιο.
Ο Μέρθναρ είχε, επίσης, σηκωθεί και ξεθηκαρώσει το σπαθί του.
«Κάτι έλεγες να είµαι διακριτικός…» της θύµισε.
«Τώρα βγήκαν όλοι· πρέπει να δούµε ποιοι είναι,» αποκρίθηκε
εκείνη, κάνοντας µερικά προσεκτικά βήµατα προς το ερείπιο, ενώ οι
δαιµονάνθρωποι ακολουθούσαν.
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Η Μάνζρα φώναξε: «Χέρκαµ! Αν είσαι εσύ, µη φοβηθείς! Είµαι η
Μάνζρα! Τούτοι οι Μαγκραθµέλιοι δεν είν’εχθροί σας! Θα σας
εξηγήσω!»
Οι άγνωστοι, όµως, άρχισαν να φεύγουν.
«Σταµατήστε τους!» γκάριξε ο Ραζοντάµρις. «Σταµατήστε τους!»
Και οι δαιµονάνθρωποί του χίµησαν.
Οι άγνωστοι καλύφθηκαν ανάµεσα στα ερειπωµένα τείχη και στις
κολόνες, και τρία βέλη έπεσαν καταπάνω στους Μαγκραθµέλιους.
Το ένα αστόχησε, µα τ’άλλα δύο βρήκαν στόχο: ένα στέρνο και έναν
µηρό. Οι δαιµονάνθρωποι ανέκοψαν την έφοδό τους και
καλύφθηκαν κι εκείνοι πίσω από τα χαλάσµατα, βγάζοντας
βαλλίστρες. Η Μάνζρα κι ο Μέρθναρ ακολούθησαν το παράδειγµά
τους, προσπαθώντας να διακρίνουν τα πρόσωπα των αντιπάλων τους
µέσα στη νύχτα.
«Ποιοι είστε;» φώναξε η ξανθιά πολεµίστρια.
Καµια απάντηση, εκτός από τρία βέλη, πάλι, από τις ίδιες µεριές.
Και µετά, µια φωνή, σε µια άγνωστη γλώσσα που έµοιαζε στους
Σαραολνιανούς µε τη γλώσσα των δαιµόνων.
«Τι λέει;» ρώτησε η Μάνζρα τον Ραζοντάµρις.
Εκείνος δεν της µίλησε, αλλά αποκρίθηκε στον αόρατο οµιλητή,
µιλώντας στην ίδια γλώσσα.
«Ποιοι είναι;» επέµεινε η Μάνζρα.
«Σσς!» της έκανε ο Ραζοντάµρις. «Ακόλουθοι του Κακοδαίµονος
είναι.»
Σιγή απλώθηκε για λίγο. Ο Μέρθναρ και η Μάνζρα µπορούσαν
ν’ακούσουν µονάχα τις ανάσες τους.
Αυτό αποκλείεται να ήταν σκηνοθετηµένο µόνο για µας, σκέφτηκε ο
πρώτος. Αποκλείεται.
Μια κίνηση από τα χαλάσµατα –κάποιος προσπαθούσε να φύγει.
Ο Ραζοντάµρις φώναξε, και βέλη εκτοξεύτηκαν από τους δικούς
του· αλλά, την ίδια στιγµή, δύο ακόλουθοι του Κακοδαίµονος
πήδησαν επάνω σε µισοσπασµένες κολόνες και εκτόξευσαν
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µεταλλικά σφαιρίδια καταπάνω στους εχθρούς τους. Η Μάνζρα και ο
Μέρθναρ αναγνώριζαν τούτα τα κατασκευάσµατα: Βόµβες αγκαθιών
–πολύ επικίνδυνες!
Ο δαιµονάνθρωπος που είχε εξαπολύσει τη µία βόµβα χτυπήθηκε
στην κοιλιά, στο στέρνο, και στο δεξί πόδι από βέλη· όµως ο άλλος
πήδησε γρήγορα κάτω από την κολόνα, αποφεύγοντας τα βλήµατα
που σφύριζαν στον αέρα.
Αλλά το σηµαντικότερο ήταν ότι οι βόµβες αγκαθιών είχαν
εκτοξευτεί.
Η Μάνζρα κόλλησε επάνω στο ερειπωµένο τείχος, πίσω από το
οποίο κρυβόταν, και προσπάθησε να βρίσκεται όσο πιο κοντά στο
έδαφος µπορούσε. Ο Μέρθναρ έδρασε παροµοίως, σηκώνοντας και
την ατσάλινή του ασπίδα, την οποία –σε αντίθεση µε τη Μάνζρα–
είχε αρπάξει προτού ζυγώσει τα χαλάσµατα.
Επικίνδυνα µεταλλικά αγκάθια πετάχτηκαν τριγύρω, µόλις οι
βόµβες αγκαθιών προσέκρουσαν σε στέρεες επιφάνειες. Κραυγές
αντήχησαν µέσα στη νύχτα, καθώς δαιµονάνθρωποι χτυπήθηκαν. Ο
Μέρθναρ προσπάθησε, µε την ασπίδα του, να καλύψει και τον εαυτό
του και τη Μάνζρα, γιατί ένα από τα καταραµένα όπλα των
ακόλουθων του Κακοδαίµονος είχε πέσει σχετικά κοντά τους. Ο
Σαραολνιανός πολεµιστής αισθάνθηκε ένα από τα αγκάθια να του
µπήγεται στην κνήµη και ένα άλλο στην πλάτη. Η Μάνζρα ένιωσε
κάτι να πέφτει µε δύναµη επάνω στην αριστερή της µπότα και να τη
διαπερνά, για να δαγκώσει το πόδι της. Επάνω στην ασπίδα
ακούστηκαν δεκάδες ντινκ! καθώς τα αγκάθια αποκρούονταν.
Όταν η µεταλλική λαίλαπα θανάτου πέρασε, οι δύο Σαραολνιανοί
στρατιώτες κοίταξαν γύρω τους, ενώ έσφιγγαν τα δόντια από τον
πόνο. Αντίκρισαν τον Ραζοντάµρις να βρίσκεται κουλουριασµένος
στο έδαφος και γεµάτος αίµα, από µικρές πληγές σε διάφορα σηµεία
του σώµατός του. Τα µουγκρητά του ήταν δυνατά. Σε παρόµοια
κατάσταση βρίσκονταν κι άλλοι δαιµονάνθρωποι.
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Η Μάνζρα έσυρε το αριστερό της πόδι επάνω στο χώµα,
προσπαθώντας να βγάλει τη µπότα της, ενώ ο Μέρθναρ έσκισε το
παντελόνι του, µε ένα µαχαίρι, στο σηµείο της κνήµης, για να δει
πού είχε µπηχτεί το δαιµονικό αγκάθι. Η πλάτη του, επίσης,
πονούσε, όµως εκεί δε µπορούσε να φτάσει για την ώρα· ήλπιζε η
Μάνζρα να τον βοηθούσε, όταν τελείωνε µε τα δικά της χτυπήµατα.
Η ξανθιά πολεµίστρια πέταξε παραδίπλα την πέτσινή της µπότα και
ψηλάφισε το πόδι της, µε τα δύο χέρια, για να εντοπίσει το αγκάθι.
∆εν άργησε να το βρει και, πιέζοντας µε τους αντίχειρές της, να το
πετάξει έξω, µαζί µε έναν µικρό πίδακα αίµατος. Αντιλαµβανόταν
πως το πόδι της θα της έριχνε σουβλιές για καιρό, όταν περπατούσε.
Για την ώρα, προσπάθησε να σταµατήσει την αιµορραγία µε ένα
µαντίλι.
Ο Μέρθναρ ξεφορτώθηκε, µε παρόµοιο τρόπο, το αγκάθι από την
κνήµη του και τύλιξε το τραύµα µε το κοµµάτι του παντελονιού του
που είχε σκίσει.
Ο Ραζοντάµρις είχε, τώρα, ανασηκωθεί επάνω στο χώµα, και
φώναξε προσταγές στους στρατιώτες του, µιλώντας στη δαιµονική
γλώσσα. Το πρόσωπό του ήταν ζαρωµένο από τον πόνο, αλλά
κατάφερε να σηκωθεί στα γόνατα και να κοιτάξει από την πάνω
άκρια του πέτρινου τείχους, για να εντοπίσει τους εχθρούς.
«Βλέπεις κανέναν;» τον ρώτησε ο Μέρθναρ.
«Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος, µουγκρίζοντας. «Αλλά µην είστε
σίγουροι ότι έχουν φύγει.» Ένας ατραυµάτιστος δαιµονάνθρωπος
πλησίασε, για να τον βοηθήσει µε τις πληγές του.
«Μάνζρα,» είπε ο Μέρθναρ, «έχω ένα απ’αυτά τα καταραµένα
καρφιά στην πλάτη –εδώ.» Έδειξε, µε το χέρι.
Εκείνη κάρφωσε το σπαθί της στη γη και πήγε πίσω του, για να
σηκώσει την τουνίκα του συντρόφου της και να κοιτάξει το τραύµα.
Ψηλαφώντας, βρήκε εύκολα το αγκάθι, αλλά δυσκολεύτηκε να το
βγάλει από τη σάρκα του Μέρθναρ, επειδή είχε πάει πιο βαθιά απ’τα
άλλα· αναγκάστηκε να χρησιµοποιήσει το µαχαίρι του, σε κάποια
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στιγµή. ∆εν ήταν ευχάριστη εµπειρία, για κανέναν από τους δυο
τους.
Καθώς ο Μαγκραθµέλιος περιποιείτο τις πληγές του Ραζοντάµρις,
εκείνος έβγαλε απ’τη ζώνη του τον τεχνολογικό ανιχνευτή και τον
ενεργοποίησε. «Έχουν φύγει,» είπε. «Και κατευθύνονται βόρεια.»
«Όλα αυτά τα βλέπεις εκεί;» τον ρώτησε η Μάνζρα, φορώντας πάλι
τη µπότα της.
«Ναι,» ένευσε εκείνος, και µούγκρισε. «Πρόσεχε λίγο!» έκανε στον
θεραπευτή που τον φρόντιζε. Οι δύο Σαραολνιανοί καταλάβαιναν ότι
ήταν θεραπευτής από τον τρόπο που κινούνταν τα χέρια του: πολύ
επιδέξια και µε εµπειρία. Επίσης, έβαζε και βότανα επάνω στις
πληγές του αρχηγού.
«Αυτά είναι για τη µόλυνση;» τον ρώτησε η Μάνζρα.
«Ναι,» αποκρίθηκε ο θεραπευτής.
«Μπορείς να µας δώσεις κι εµάς µερικά; Γιατί θα τα χρειαστούµε,
µάλλον.»
«Να περιµένετε,» είπε ο δαιµονάνθρωπος. «Έχω µονάχα δύο χέρια,
και, αν προσπαθήσετε µόνοι σας να χρησιµοποιήσετε τα φάρµακα,
ίσως να βάλετε παραπάνω απ’όσο πρέπει –και δεν τα έχω για
πέταµα.»
Όταν τελείωσε µε τις πληγές του Ραζοντάµρις, ο θεραπευτής
εκπλήρωσε την υπόσχεσή του στη Μάνζρα και στον Μέρθναρ, και ο
αρχηγός πρόσταξε όλους να αποµακρυνθούν από τα ερείπια και να
πάνε εκεί όπου ήταν και πριν κατασκηνωµένοι.
«∆ε θ’ακολουθήσουµε τους εχθρούς;» ρώτησε ο Μέρθναρ.
«∆εν είν’αυτή η δουλειά µας, άνθρωπε,» αντιγύρισε ο Ραζοντάµρις,
µοιάζοντας θυµωµένος, όχι µε τον Σαραολνιανό αλλά µε την όλη
κατάσταση. «∆ουλειά µας είναι να βρούµε τους δικούς σας.»
Ωστόσο, κάτι στον τόνο της φωνής του µαρτυρούσε ότι φοβόταν να
πάρει στο κατόπι τους ακόλουθους του Κακοδαίµονος.
Η Μάνζρα και ο Μέρθναρ αποφάσισαν να κοιµηθούν µε σκοπιές,
παρά τους φρουρούς που είχαν βάλει οι δαιµονάνθρωποι. Την πρώτη
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βάρδια την πήρε εκείνη και τη δεύτερη εκείνος. Παρότι ήταν
εξαντληµένοι, δεν εµπιστεύονταν τους Μαγκραθµέλιους για να τους
φυλάνε.
Όσο η Μάνζρα καθόταν οκλαδόν µπροστά από τη φωτιά τους, µε
το σπαθί καρφωµένο δίπλα της και τον Μέρθναρ να κοιµάται λίγο
παραπέρα, αναρωτιόταν πώς είχαν παρουσιαστεί οι ακόλουθοι του
Κακοδαίµονος από το ερείπιο. Ήταν, τελικά, η βάση τους εκεί;
Αλλά, αν ήταν βάση, θα έµεναν µόνο δώδεκα από δαύτους µέσα;
Σίγουρα, όχι. Κι αν έµεναν περισσότεροι, αναµφίβολα θα είχαν βγει,
για να βοηθήσουν τους φίλους τους, πράγµα που δε συνέβη.
Εποµένως, οι Μαγκραθµέλιοι είχαν πάει εκεί για κάποιο
συγκεκριµένο λόγο. Γιατί, όµως; Τι µπορεί να ήθελαν σ’ένα
κατεστραµµένο, αρχαίο οικοδόµηµα; Έψαχναν για κάτι ανάµεσα στα
χαλάσµατα;
Η Μάνζρα ήξερε ότι έτσι δεν πρόκειται να έβρισκε απαντήσεις. Η
µόνη λύση ήταν να ερευνήσουν το ερείπιο. Όµως δεν ήταν βέβαιη
ότι ο Ραζοντάµρις θα συµφωνούσε µ’αυτό· και ο δικός του λόγος
µετρούσε εδώ, όχι ο δικός της, αφού ήταν αρχηγός τούτης της
αποστολής και δαιµονάνθρωπος, επίσης. Οι Μαγκραθµέλιοι, όσο
φιλικοί και να ήθελαν να δείξουν πως ήταν προς τους ανθρώπους,
ποτέ δε θα άκουγαν έναν άνθρωπο αντί για έναν του είδους τους.
Είχαν πολύ µεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, τα αφύσικα γεννήµατα!
Όταν η Μάνζρα ξύπνησε τον Μέρθναρ, εκείνος σηκώθηκε,
νιώθοντας το σώµα του µουδιασµένο, λες και τα βοτάνια του
δαίµονα θεραπευτή να ήταν κάποια ναρκωτική ουσία.
«Είσαι ’ντάξει;» τον ρώτησε η φίλη του. «Άµα δεν αισθάνεσαι
καλά, µπορώ να φυλάξω εγώ ως το πρωί.»
«Μη λες ανοησίες,» αποκρίθηκε ο Μέρθναρ. «Καλά είµαι.» Και
πήρε τη θέση της µπροστά από τη φωτιά, ενώ εκείνη ξάπλωσε µέσα
στην κουβέρτα του, που ήταν ζεστή από τη θερµότητα του σώµατός
του.
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Ο Μέρθναρ περίµενε σαν άγαλµα µέσα στη νύχτα, έχοντας τη
µατιά του εστιασµένη στα ερείπια, παρατηρώντας µήπως κάποιος
βρισκόταν εκεί. ∆ύο φορές είδε κάτι να κινείται, µα δεν ήταν
τίποτ’άλλο από ένα πουλί και ένα τρωκτικό. Ησυχία και ακινησία,
παντού. Μονάχα οι φλόγες χόρευαν, και τα ξύλα έτριζαν πονεµένα
κάτω από τα πόδια τους.
Ο Μέρθναρ, σε αντίθεση µε τη Μάνζρα, δεν απασχολούσε το νου
του µε το πώς µπορεί να παρουσιάστηκαν οι ακόλουθοι του
Κακοδαίµονος από το ερείπιο και αν αυτό ήταν η βάση τους ή όχι.
Του αρκούσε να είναι επιφυλακτικός για την ώρα, ώστε να µη
συµβούν πάλι τα ίδια· γιατί ήταν βέβαιος πως άλλη µια επίθεση µε
βόµβες αγκαθιών δε θα την άντεχαν. Αναρωτήθηκε αν και οι δικοί
τους δαιµονάνθρωποι είχαν µαζί τους τέτοιου είδους όπλα.
Η αυγή ήρθε, και το φως του Λούντρινχ έκανε το ερείπιο να µοιάζει
διαφορετικό απ’ό,τι πριν, λες και τη νύχτα να το µάστιζε κάποια
αρχαία κατάρα, µεταµορφώνοντάς το σε κάτι πολύ πιο µυστηριώδες
και απειλητικό.
Ο Μέρθναρ ταρακούνησε τη Μάνζρα από τον ώµο. «Σήκω,» της
είπε.
Εκείνη έτριψε τα µάτια της και τα άνοιξε, για να ανασηκωθεί
επάνω στην κουβέρτα, η οποία ήταν, πλέον, αφόρητη, καθώς η ζέστη
ξεκινούσε δυνατή από την αρχή της ηµέρας. Η πολεµίστρια
παραµέρισε το σκέπασµα και κάθισε οκλαδόν.
«Όλα καλά;» ρώτησε.
Ο Μέρθναρ ένευσε, σιωπηλός.
Οι δαιµονάνθρωποι άρχισαν, σιγά-σιγά, να ξυπνάνε, κουρασµένοι
από τη χτεσινή ηµέρα και µουδιασµένοι από τα τραύµατά τους, που,
ευτυχώς, δεν ήταν σοβαρά, εκτός από αυτά ενός ανάµεσά τους, ο
οποίος είχε πεθάνει κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ο Ραζοντάµρις σηκώθηκε στα µποτοφορεµένα του πόδια, µε
φανερή δυσκολία, και έδωσε µερικές διαταγές. Στους δύο
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ανθρώπους της οµάδας του είπε: «Θα συνεχίσουµε την αναζήτησή
µας, αλλά µε περισσότερη προσοχή.» Και ανέβηκε στο άλογό του.
Η Μάνζρα και ο Μέρθναρ σέλωσαν τα δικά τους άλογα και τα
καβάλησαν. Σε λίγο, όλοι τους βρίσκονταν, πάλι, στα ίχνη των
Εκδικητών, κατευθυνόµενοι βόρεια, ενώ ο Ραζοντάµρις έβγαζε,
συχνά-πυκνά, τον ανιχνευτή από τη ζώνη του και κοιτούσε τα
φωτάκια επάνω.
Πώς µπορεί και καταλαβαίνει κάτι από αυτά; αναρωτήθηκε η
Μάνζρα, αλλά, φυσικά, δεν τον ρώτησε τίποτα, γιατί δεν ήταν
συνετό κανείς να ασχολείται µε τέτοια, διαβολικά πράγµατα.
«Πού έχουν πάει οι ακόλουθοι;» του είπε, ύστερα από κάποια ώρα.
Ο Ραζοντάµρις µόρφασε. «Μακάρι νάξερα,» αποκρίθηκε. «Ο
ανιχνευτής µου, πάντως, δεν τους βρίσκει. Ούτε, όµως, βρίσκει και
τους δικούς σας. Κακό σηµάδι τούτο.»
Όντως, ήταν κακό σηµάδι, έκρινε η Μάνζρα, γιατί µπορεί να
σήµαινε ότι οι Εκδικητές ήταν νεκροί. «Τα ίχνη τους δε
συνεχίζονται;»
«Τα ίχνη τους συνεχίζονται,» είπε ο Μαγκραθµέλιος, «αλλιώς οι
ιχνηλάτες µου θα µας είχαν ειδοποιήσει.»
Η Μάνζρα έµεινε σιωπηλή, για κάµποσο, παρακολουθώντας το
δάσος µε ερευνητικό βλέµµα, αλλά µη βρίσκοντας κάτι το
αξιοσηµείωτο. Ανησυχούσε για τους Εκδικητές, ενώ είχε, πλέον,
σχεδόν πειστεί ότι οι δαιµονάνθρωποι µαζί µ’εκείνη και τον
Μέρθναρ δεν ήταν εχθροί τους. Τελικά, ο Σφετεριστής δεν είχε κακό
στο νου του, τούτη τη φορά. Παράξενο πράγµα, πολύ παράξενο…
Ο Ραζοντάµρις έβγαλε, και πάλι, τον ανιχνευτή του από τη ζώνη
και τον κοίταξε. Η Μάνζρα είχε βαρεθεί να τον βλέπει να το κάνει
αυτό. Ούτως ή άλλως, το καταραµένο µηχάνηµα δεν έµοιαζε να τους
είχε φανεί σε τίποτα χρήσιµο, µέχρι στιγµής. Οι δαιµονάνθρωποι
στηρίζονται τόσο σε κάτι τέτοια κατασκευάσµατα που έχει πάψει να
λειτουργεί το µυαλό τους!
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Όµως, µετά, είδε τα µάτια του αρχηγού της αποστολής να
γουρλώνουν, και εκείνος αναφώνησε: «Κάποιοι έρχονται! Κάποιοι
µας πλησιάζουν!»
Ορισµένοι Μαγκραθµέλιοι, πάραυτα, ύψωσαν οπλισµένες
βαλλίστρες, ενώ άλλοι ξεθηκάρωσαν αγχέµαχα όπλα. Οι ιχνηλάτες
σήκωσαν τα βλέµµατά τους απ’το έδαφος και κρύφτηκαν πίσω από
δέντρα, τραβώντας ξίφη.
Η Μάνζρα και ο Μέρθναρ επίσης ξεσπάθωσαν, και σήκωσαν κι οι
δυο τις ασπίδες τους· δεν ήθελαν, πάλι, να κάνουν το ίδιο λάθος µε
πριν. Κι αν αυτοί που πλησίαζαν ήταν ακόλουθοι του Κακοδαίµονος,
πιθανώς να χρησιµοποιούσαν την ίδια τακτική µάχης: τις βόµβες
αγκαθιών.
Περίµεναν.
Για αρκετή ώρα.
Οι Μαγκραθµέλιοι, εν τω µεταξύ, έπαιρναν θέσεις τριγύρω, ώστε
να στήσουν ενέδρα σ’αυτούς που ζύγωναν.
Καλπασµός αλόγων ακούστηκε.
Και η ίδια σκέψη πέρασε από το νου της Μάνζρα και του Μέρθναρ:
Θα µας κάνουν έφοδο! Κι οι δυο κρατήθηκαν γερά επάνω στις σέλες,
µε τα γόνατά τους, ενώ έθεσαν τις ασπίδες τους µπροστά και τα ξίφη
τους ελαφρώς στο πλάι.
Άλογα ξεπρόβαλαν µέσα από τη βλάστηση, και οι ιππείς τράβηξαν
τα χαλινάρια, για να τα σταµατήσουν. Ορισµένοι είχαν τα όπλα τους
ξεθηκαρωµένα και έτοιµα για µάχη· άλλοι πάλι έµοιαζαν απλά να
ιππεύουν.
∆εν ήταν δαιµονάνθρωποι.
«Χέρκαµ!» φώναξε η Μάνζρα. «∆εν είµαστε εχθροί! Αυτοί οι
Μαγκραθµέλιοι δεν είν’εχθροί!»
Οι Εκδικητές και οι ιχνηλάτες του στρατού φάνηκαν
παραξενεµένοι, καθώς ατένιζαν τους δαίµονες αντίκρυ τους, οι
οποίοι βαστούσαν όπλα, τηλέµαχα και αγχέµαχα.
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«Όλοι οι δαιµονάνθρωποι είναι εχθροί!»
Αρχιεκδικητής Χέρκαµ, τραβώντας το ξίφος του.
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