
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

Οι Κρύσταλλοι των Ψυχών 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

© Κώστας Βουλαζέρης 

 

ISBN: 978-618-5031-09-1 

ISBN(set): 978-618-5031-08-4 

 

Οι Κρύσταλλοι των Ψυχών είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς Άρµπεναρκ: Η 

Επιστροφή των Θεών. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο 

http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris/armpenark 



ΕΧΘΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

3 

Πρόλογος 
 

 

ούτη είναι µια ιστορία που διαδραµατίζεται χιλιετηρίδες µετά 

από την Αρχή του Χρόνου για τον Άρµπεναρκ. 

∆ιαδραµατίζεται ύστερα από αρίφνητους πολέµους µεταξύ 

των βασιλείων και των πόλεων των ανθρώπων, κατά τη διάρκεια των 

οποίων πανύψηλοι πύργοι, που ορθώνονταν ως τα ουράνια, έπεσαν, 

σαν τίποτα παραπάνω από σωρούς πέτρας·  κάστρα ισοπεδώθηκαν, 

σε σηµείο που, πλέον, κανείς δε θα µπορούσε να αναγνωρίσει τα 

µέρη όπου στέκονταν, χρόνια πριν·  πόλεις, που λαµποκοπούσαν 

απ’το χρυσάφι και το ασήµι, λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν, 

ξανά και ξανά, αφότου είχαν, πάλι, χτιστεί, ώσπου τίποτε παρά η 

σκόνη τους δεν έµεινε στη γη. 

  Και πίσω απ’όλα τούτα, απ’όλη την καταστροφή, πάντοτε 

παρέµεναν τα τρία Κέντρα Σταθερότητας του Άρµπεναρκ και οι 

µάχες όσων επιθυµούσαν να τ’αποκτήσουν για τον εαυτό τους. Γιατί 

είναι φανερό πως όποιος τα ελέγχει κρατά και τα χαλινάρια του 

κόσµου και τον καθοδηγεί, σαν ένα ανυπάκουο, αλλά ισχυρό, άτι. Το 

ένα απ’τα Κέντρα βρίσκεται στη Βόρεια Γη, το άλλο στο Βασίλειο 

του Ωκεανού, και το τελευταίο στη Νότια Γη. Εκεί ετέθησαν από 

τους Θεούς, τόσα χρόνια πριν, που κανείς δε θυµάται πότε έγινε 

αυτό. Όπως κανείς δε θυµάται, πλέον, και τους Θεούς. Κείτονται, 

ξεχασµένοι, στη Λήθη, τυλιγµένοι στο πέπλο του µυστηρίου και, 

παρά τις φήµες ότι κάποτε µπορεί να επιστρέψουν, λίγοι είναι 

εκείνοι που πιστεύουν κάτι τέτοιο. Γιατί έχει περάσει σ’όλων τις 

συνειδήσεις ότι οι Θεοί είναι νεκροί. Πέθαναν πολεµώντας 

αναµεταξύ τους, σαν κακοαναθρεµµένα παιδιά, στην πάλη τους για 

την κατάκτηση του Άρµπεναρκ. Και ποιος γνωρίζει, σε τούτες τις 

µέρες, τον λόγο για τον οποίο δηµιούργησαν τα Κέντρα 

Σταθερότητας και γιατί τοποθέτησαν τα Στηρίγµατα Ισχύος πάνω 

Τ
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σ’αυτά; Ένα είναι, ωστόσο, εκείνο που αποδέχονται όλοι: τον 

ανείπωτο τρόµο τους να µετακινήσουν τα Στηρίγµατα από τα 

Κέντρα Σταθερότητας. Οι καταστροφολόγοι προφητεύουν πως θα 

έρθει το τέλος του Άρµπεναρκ, όταν συµβεί αυτό·  οι διαβασµένοι 

προειδοποιούν για µεγάλες καταστροφές: «Αν οι Θεοί, όντως, 

υπήρξαν –όπως και πιστεύεται−, τότε, θα είχαν καλούς λόγους για να 

τοποθετήσουν τα Στηρίγµατα Ισχύος στα Κέντρα Σταθερότητας·  ας 

µην κατακρεουργήσουµε το έργο τους, πάνω στην αλαζονεία ή την 

ανθρώπινη περιέργειά µας.» Όµως τα λόγια τους δεν φαίνονται 

ικανά να καταλαγιάσουν το νου πολλών, οι  οποίοι σκέφτονται και 

σκέφτονται τι θα µπορούσε να συµβεί, έτσι και προσέθεταν «την 

προσωπική τους πινελιά στο ‘έργο των Θεών’»… Αλλά ο φόβος 

είναι ο φύλακας απείρων θυρών µυστηρίου και ο βοσκός αρίφνητων 

προβάτων·  οπότε, κανείς δεν έχει τολµήσει ν’ανακατευτεί −µε έργα, 

κι όχι µε λόγια µονάχα− µε τα Στηρίγµατα Ισχύος και τα Κέντρα 

Σταθερότητας. Ίσως έτσι νάναι καλύτερα… 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Χαµένα Πλοία 
 

 

ο παλάτι της Μάρβαθ βρισκόταν στο κέντρο της πρωτεύουσας 

του Σαραόλν και ήταν µεγάλο και πανέµορφο. Καµωµένο από 

λευκό µάρµαρο, ορθωνόταν ανάµεσα απ’τα καταπράσινα –και, 

πού και πού διαφόρων χρωµάτων− δέντρα του κήπου του Βασιληά 

Βένγκριλ. Ο κήπος ήταν γεµάτος µε κάθε είδους εξωτικά φυτά, και 

πολλών ειδών ζώα πλανιόνταν εντός του, γιατί ο Βασιληάς λάτρευε 

κάθε τι το όµορφο και ασυνήθιστο. Άλλα από τα κλαδιά των 

δέντρων στρέφονταν προς τα πάνω, περήφανα, άλλα προς τα κάτω, 

Τ
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µοιάζοντας να θρηνούν το χαµό κάποιας αρχαίας αυτοκρατορίας, 

άλλα κρέµονταν, σαν τα χέρια ενός λιγνού, εφιαλτικού γίγαντα. Και 

φύλλα τα έντυναν, πλατιά, στενά, µεγάλα, µικρά, πράσινα, κίτρινα, 

µοβ, µε χρυσαφιές αποχρώσεις, ασηµένια, µε λωρίδες  παράξενων  

χρωµάτων. Κανείς δε µπορούσε ν’αµφισβητήσει την οµορφιά της 

συλλογής του Βένγκριλ. Και τα ζώα που τριγύριζαν στον κήπο ήταν 

το ίδιο σπάνια: Γάτες µε µάτια σαν πετράδια, τα οποία βρίσκεις 

βαθιά κάτω απ’τη γη. Πουλιά µε µελωδικές φωνές, τραχιές, λεπτές, 

σφυριχτές –αλλά  πάντα µαγευτικές για κάθε άνθρωπο−, µε φτερά 

που τα χρώµατά τους έµοιαζαν τόσο µε τα χρώµατα των φύλλων των 

δέντρων που, πολλές φορές, όσοι θαύµαζαν τον κήπο 

αιφνιδιάζονταν, βλέποντας τα πτηνά να ξεπετάγονται µέσα απ’τις 

φυλλωσιές –τόσο καλά µπορούσαν να κρυφτούν εντός τους. Άλογα 

από  τις  καλύτερες   ράτσες   βρίσκονταν   στους   στάβλους   του   

κήπου,   άλλα προερχόµενα από την Πελ-Χάγκοθ, άλλα από το 

Άργκανθικ, απ’τη Ζίρκεφ, απ’το Κάρνεβολθ, απ’το Βασίλειο του 

Ωκεανού (τα συνήθως αποκαλούµενα «Αλµυρά Άτια»), ακόµα κι 

απ’τη Μάγκραθµελ, την χώρα των διαβολανθρώπων, των τρελών 

κατασκευαστών. Ένας Γκρίζος Ταύρος –ένα ιδιαίτερα σπάνιο 

πλάσµα σαν κι αυτό−, επίσης, στόλιζε τον Κήπο του Βένγκριλ. 

Έλεγαν ότι ο Βασιληάς το είχε φέρει από χώρες αχαρτογράφητες, 

στα βόρεια, όταν κάποτε, στη νιότη του, ως Πρίγκιπας τότε, είχε 

ταξιδέψει εκεί, αναζητώντας να καταγράψει στο χαρτί αυτές τις 

περιοχές. Επέστρεψε έχοντας αποφασίσει πως καλύτερα ήταν ως 

είχαν –αχαρτογράφητες. (Πράγµα που έκανε πολλούς 

ν’αναρωτιούνται τι είδε εκεί ο τώρα Βασιληάς και τότε Πρίγκιπας, 

που τον έκανε να πάρει µια τέτοια απόφαση… Ίσως µόνο οι Σοφοί 

του Κύκλου του Φτερού να γνωρίζουν…) 

  Στις τέσσερις άκρες του Κήπου του Βένγκριλ βρίσκονταν, 

αντίστοιχα, τέσσερις κίονες. Στα βόρεια ορθωνόταν ένας από λευκό 

αλάβαστρο, σαν το χιόνι, και επάνω στην επιφάνειά του ήταν 

σκαλισµένη η µορφή ενός αρχαίου Βασιληά του Σαραόλν, που είναι 
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γνωστό πως, την εποχή της βασιλείας του, το Βασίλειο δεν είχε αυτό 

το όνοµα –το όνοµα που είχε τότε έχει, πλέον, ξεχαστεί από τους 

περισσότερους ανθρώπους και οι µόνοι οι οποίοι, πιθανώς, να το 

γνωρίζουν (γιατί γνωρίζουν πολλά και λησµονηµένα πράγµατα) είναι 

οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού… 

  Στα νότια, ο «Ρουµπινένιος Κίων» (έτσι τον αποκαλούσαν οι 

ντόπιοι) ορθωνόταν πάνω απ’τα δέντρα του κήπου·  όχι απειλητικά, 

αλλά τυλίγοντάς τα µε µια γλυκιά, τρυφερή παρουσία, που 

αγκάλιαζε και όποιον βρισκόταν από κάτω. Στην επιφάνειά του ήταν 

σκαλισµένο ένα πελώριο πουλί, που είχε τις φτερούγες του ανοιχτές 

και υψωµένες·  το κεφάλι του ήταν σηκωµένο και είχε ένα µακρύ, 

µεγαλόπρεπο ράµφος. «Φοίνικας» ονοµαζόταν. Αλλά κανείς δεν είχε 

δει παρόµοιο πτηνό, στην πραγµατικότητα. Τα βράδια, όταν ο 

ουρανός σκοτείνιαζε και µαβιά πέπλα τον τύλιγαν, φηµολογείτο πως 

τα φτερά του Φοίνικα λαµπύριζαν, µε διάφορα χρώµατα, που µέσα 

σ’όλα βρισκόταν η απόχρωση του χρυσού. Υπήρχε και η δοξασία ότι 

τούτος ο  κίονας  ήταν  ο  αρχαιότερος  απ’τους τέσσερις. Όµως, 

πάλι, την απόλυτη αλήθεια γι’αυτόν µονάχα  οι  Σοφοί  του Κύκλου 

του Φτερού ίσως να ξέρουν… 

  Στ’ανατολικά βρισκόταν ο κίονας της Βασίλισσας Ράνµιρ, η οποία 

ήταν γνωστό πως ελευθέρωσε την δυτική µεριά του Βασιλείου από 

τους δαιµονανθρώπους, απωθώντας τους, πίσω απ’τα βουνά. Ακόµα 

ο λαός θυµάται την πράξη της αυτή µε περηφάνια. Και η κολόνα 

δηµιουργήθηκε, µε την εικόνα της σκαλισµένη επάνω, προς τιµήν 

της, όταν πέθανε στο πεδίο της µάχης, µετά από προδοσία των 

Αργκανθικιανών. Οι τελευταίοι είχαν υποσχεθεί να πολεµήσουν 

εναντίον των δαιµονανθρώπων, γιατί γνώριζαν πολύ καλά πως θα 

ήταν µια απειλή και γι’αυτούς,  αν  κάποτε  κατακτούσαν  το  

Σαραόλν,  το  οποίο  τους  χώριζε  απ’τη Μάγκραθµελ και τους 

σατανικούς της κατοίκους. Όµως, όταν είδε ένας υπερβολικά 

φιλόδοξος βαρόνος –ο Χάρµελµ− την ευκαιρία να γίνει βασιληάς, 

αρπάζοντας τον θρόνο της Ράνµιρ, έβαλε ένα καταχθόνιο σχέδιο σε 
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λειτουργία. Η γενναία βασίλισσα πέθανε, κατά την εφαρµογή του 

σχεδίου αυτού, αλλά ο γιος της, ο Πρίγκιπας Σόντανχεµ πήρε 

εκδίκηση απ’τον Χάρµελµ, σκοτώνοντάς τον και σέρνοντας το 

κουφάρι του πίσω απ’τ’άλογό του, σ’όλο το πεδίο της µάχης. 

Έπειτα, αυτοανακηρύχτηκε Βασιλεύς του Σαραόλν. 

  Ο δυτικός κίονας δεν είχε σκαλισµένο στην επιφάνειά του κάποιον 

µεγάλο ήρωα του Βασιλείου, ούτε κάποιον αρχαίο, αλλά θαυµαστό, 

ηγεµόνα, ούτε κανένα µυθικό πλάσµα: Είχε έναν δαιµονάνθρωπο. Η 

κορµοστασιά του ήταν όπως αυτή των φυσιολογικών ανθρώπων, 

αλλά τα χαρακτηριστικά του προσώπου του διαφορετικά: Είχε µάτια 

σε µορφή αντεστραµµένων τριγώνων, αφτιά δίχως λοβούς, µυτερά· 

µαλλιά δεν διέθετε·  ένα µακρύ, επικίνδυνο δόντι προεξείχε απ’τα 

χείλη του, στη µέση του στόµατός του. Ήταν ντυµένος µε µια 

ολόσωµη αρµατωσιά, λαξευµένη πάνω στην βασάλτινη κολόνα, µε 

θανατηφόρα καρφιά να πετάγονται απ’τους ώµους, τους αγκώνες και 

τα γόνατα της. Ονοµαζόταν Μπόρναγκοθ, και ήταν ο στρατηγός της 

Επίθεσης του Μεσονυχτιού. Είχε οδηγήσει τον δαιµονικό του λαό 

εναντίον του Σαραόλν και είχε επιτεθεί, τα µεσάνυχτα, στο 

ερειπωµένο, πλέον, φρούριο Βόρτεκ –το οποίο εκείνος µετέτρεψε σε 

ερείπιο. Κατόπιν, είχε συνεχίσει την έφοδό του µέσα στο Βασίλειο, 

καταστρέφοντας πολλά χωριά και πόλεις. Αλλά η πορεία του 

ανακόπηκε στην Μάρβαθ, την πρωτεύουσα, και αναγκάστηκε να   

επιστρέψει στη Μάγκραθµελ, γιατί είχε χάσει πολύ στρατό, µέχρι να 

φτάσει εκεί, και δεν ήταν, πια, αρκετά ισχυρός, για να κερδίσει µια 

µάχη ενάντια σε αξιόµαχους αντιπάλους. 

  Το παλάτι στο κέντρο του Κήπου του Βένγκριλ δεν ήταν µονάχα 

όµορφο, µεγαλόπρεπο και θαυµαστό να το κοιτά κανείς, ή να ζει 

σ’αυτό –ήταν και µεγάλης σηµασίας στον Άρµπεναρκ ολάκερο. 

Εντός του φυλασσόταν το Φτερό του Φοίνικα, το Στήριγµα Ισχύος 

της Βόρειας Γης. Έτσι, φαίνεται, δεν ήταν τυχαίο που οι 

δαιµονάνθρωποι λυσσοµανούσαν για τον Θρόνο του Σαραόλν, ούτε 

το γεγονός ότι ο ∆ούκας Χάρµελµ έστησε ολόκληρη πλεκτάνη κατά 
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της Βασίλισσας Ράνµιρ, για να γίνει ο ίδιος Βασιληάς. Επίσης 

λεγόταν ότι το Φτερό του Φοίνικα είχε κάποια σχέση µε τον Φοίνικα 

που απεικονιζόταν στον νότιο κίονα του κήπου του παλατιού. Αλλά 

κανείς δεν ήξερε ποια ακριβώς (εκτός ίσως, ξανά, απ’τους Σοφούς 

του Κύκλου του Φτερού). 

  Το Φτερό του Φοίνικα, επί του παρόντος, βρισκόταν, ασφαλές, 

µέσα σε µια µεγάλη αίθουσα του παλατιού, της οποίας οι τοίχοι ήταν 

επενδυµένοι µε ισχυρά και άθραυστα µέταλλα, και η ίδια ήταν 

προστατευµένη µε ξόρκια δυνατών µάγων, αρχαίων και νεότερων. 

Μία είσοδος υπήρχε απ’την οποία µπορούσε κανείς να µπει και 

κλεινόταν από δύο πόρτες,  καµωµένες  από  συµπαγές  ατσάλι.  

Κάθε στιγµή της ηµέρας τέσσερις πάνοπλοι πολεµιστές, οι 

καλύτεροι µαχητές του Βασιλείου, βρίσκονταν εµπρός της. Έτσι το 

πολύτιµο Στήριγµα Ισχύος δε διέτρεχε κίνδυνο, καθώς αναπαυόταν 

πάνω σε µια µαρµάρινη τράπεζα, η οποία θρυλείτο πως ήταν το ένα 

απ’τα τρία Κέντρα Σταθερότητας του Άρµπεναρκ.  

  Ελάχιστοι είχαν αντικρίσει το Φτερό. Και όσοι το είχαν δει είχαν 

µείνει, για πολύ καιρό, θαµπωµένοι απ’την οµορφιά του, µη 

µπορώντας να το βγάλουν απ’το νου τους. Γιατί υπήρχε η φήµη πως 

τα χρώµατα επάνω του είναι τόσα −και οι ανταύγειες που κάνουν 

πολλαπλάσιες− που οι άνθρωποι δεν έχουν ονόµατα γι’αυτά, και 

ούτε ποτέ θα ήταν δυνατόν να περιγραφούν από λέξεις θνητών. 

  Μια µέρα, ο Βασιληάς Βένγκριλ καθόταν στο θρόνο του, 

βαριεστηµένα. Είχε πολλές έγνοιες στο νου του τις οποίες δεν ήθελε 

να σκέφτεται, πρωί-πρωί. Ήταν αυγή και εκείνος ήταν απ’τους 

λίγους ανθρώπους που σηκώνονταν τόσο νωρίς, απλά, για να δουν 

την ανατολή του πρώτου ήλιου, του Λούντρινχ. Η Βασίλισσά του, η 

∆ήνκα, κοιµόταν ακόµα, στο βασιλικό  υπνοδωµάτιο·   δεν  ήταν  

απ’τους   ανθρώπους   που   ξυπνούσαν νωρίς: συνήθως, ερχόταν 

στην  αίθουσα  του  θρόνου  όταν  κι  ο  δεύτερος ήλιος, ο 

Βάνσπαρχ, είχε κάνει την εµφάνισή του, κατά το µεσηµέρι. 
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  Ο Βένγκριλ ήταν ένας ώριµος άντρας που είχε ξεπεράσει την ηλικία 

των σαράντα −αλλά όχι και των σαράντα-πέντε−, καθόλου 

ιδεαλιστής και ουτοπιστής, παρά εντελώς πρακτικός τύπος, που 

αντίκριζε την πραγµατικότητα στα µάτια και την γρονθοκοπούσε, 

καταπρόσωπο. Παρ’όλ’αυτά, του άρεσαν τα ηλιοβασιλέµατα, όταν 

κι οι δύο ήλιοι τελείωναν τους κύκλους τους, καθώς και η ανατολή 

του πρώτου ήλιου Λούντρινχ. Η ∆ήνκα προτιµούσε µόνο τα 

ηλιοβασιλέµατα. 

  Το παρουσιαστικό του Βασιληά του Σαραόλν θύµιζε έναν άντρα 

που είχε δει πολλά στη ζωή του και είχε πολεµήσει σε πολλές µάχες. 

Κι αυτή ήταν η πραγµατικότητα –συγκεκριµένα, ακόµα πολεµούσε·  

οι µάχες µε τους Μαγκραθµέλιους ποτέ δεν έπαυαν, ούτε οι 

φιλονικίες µε τους Αργκανθικιανούς, ακόµα και µε τους 

Βολχερθιανούς (οι οποίοι τις τελευταίες δεκαετίες είχαν 

επαναστατήσει κατά των δαιµονανθρώπων κυρίων τους, 

δηµιουργώντας δικό τους κράτος, στη µέση της Μάγκραθµελ, µε 

αποτέλεσµα να τη διαιρέσουν σε Βόρεια και Νότια). Ο Βένγκριλ είχε 

µακριά, καστανά µαλλιά, µε κάποιες τούφες λευκών ανάµεσά τους·  

γένια σκέπαζαν το σαγόνι και τα µάγουλά του·  και τα µάτια του 

είχαν ένα µεγαλειώδες σµαραγδί χρώµα. 

  Η αίθουσα του θρόνου ήταν άδεια αυτή την ώρα, όπως και οι 

θέσεις των βασιλικών συµβούλων. Ο Βασιληάς του Σαραόλν 

απολάµβανε αυτό το µικρό κοµµάτι ηρεµίας που του προσφερόταν. 

Σηκώθηκε απ’το θρόνο του και περπάτησε ως το τραπέζι, όπου 

βρισκόταν ένας δίσκος, µ’ένα χρυσό µπουκάλι και µερικά 

κρυστάλλινα ποτήρια. Γέµισε ένα απ’τα τελευταία µε κρασί απ’το 

µπουκάλι και ήπιε µια γουλιά. Ήταν ντυµένος µε ένα πράσινο 

παντελόνι και µια µακρυµάνικη, λευκή τουνίκα µε κόκκινα σιρίτια. 

Οι µαύρες του µπότες γυάλιζαν, και ένας γαλάζιος µανδύας έπεφτε 

στους ώµους του, δεµένος µε ασηµένια αγκράφα. Η ζώνη του ήταν 

φαρδιά και από καφέ πετσί. Το σπαθί του τόχε αφήσει πλάι στο 

θρόνο του. Η λαβή του ήταν περίτεχνα λαξευµένη και στο σηµείο 
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όπου ενωνόταν µε τη λάµα βρισκόταν ένα κατακόκκινο ρουµπίνι. 

Του το είχε δώσει µια γνωστή του µάγισσα, για να το τοποθετήσει 

εκεί, όταν σφυρηλατούσε το όπλο. Του είχε πει πως θα τον 

προστατεύει απ’τα τραύµατα, στις µάχες. Ο Βένγκριλ ποτέ του δεν 

είχ’ασχοληθεί µε τις µαγικές τέχνες, κι  έτσι  δεν  γνώριζε  αν 

πραγµατικά δούλευε αυτό το µαραφέτι ή όχι. Πάντως, από τότε, δεν 

του είχε συµβεί κάποιο µεγάλο κακό στο πεδίο της µάχης. Ίσως αυτό 

νάταν αρκετή απόδειξη ότι η γητειά της µάγισσας έκανε, όντως, ό,τι 

εκείνη υποστήριζε… 

  Ένας χτύπος ακούστηκε απ’την ανοιχτή πόρτα της µεγάλης 

αίθουσας. 

  «Ελπίζω νάµαι ευπρόσδεκτος τόσο πρωί.» 

  Ο Βένγκριλ γύρισε και αντίκρισε τον Σόλµορχ της οικογένειας 

Έχµελθ. Ήταν ένας άντρας µετρίου αναστήµατος –σαφώς 

κοντότερος απ’το Βασιληά−, που πάντοτε −ακόµα και τέτοια ώρα, 

την αυγή− ντυνόταν σαν δανδής. Φορούσε λευκό, ατσάκιστο 

πουκάµισο, µαύρο παντελόνι, γυαλιστερές µπότες, στολισµένες µε 

χρυσάφι, και έναν πορφυρό µανδύα, ο οποίος έλαµπε στον ήλιο που 

έµπαινε απ’τ’ανοιχτά παράθυρα. Στο δεξί του χέρι ήταν περασµένο 

ένα δαχτυλίδι µε αµέθυστο·  στ’αριστερό δύο, το ένα µε διαµάντι και 

τ’άλλο µε αζουρίτη. Στο λαιµό του κρεµόταν ένα περιδέραιο, µε το 

µάτι της γάτας. Τα µαύρα, µακριά του µαλλιά συγκρατούσε πίσω ένα 

ασηµένιο στέµµα. Ήταν λιγάκι χοντρός στην κοιλιά, όχι πολύ. 

  «Αν κάποιος µας έβλεπε τώρα, Σόλµορχ,» είπε ο Βένγκριλ, «δίχως 

να ξέρει ποιος απ’τους δυο µας είν’ο Βασιληάς, αναµφίβολα, θα 

θεωρούσε εσένα.» Μειδίασε. 

  Ο ευγενής γέλασε. «Ευδιάθετος πάντα τα πρωινά, φίλε µου!» 

  «∆ε µ’εχουν απασχολήσει ακόµα οι φροντίδες της ηµέρας, αυτό 

είν’όλο,» εξήγησε ο Βένγκριλ, ανασηκώνοντας τους ώµους του. 

  «Μπορώ;…» Ο Σόλµορχ πλησίασε το τραπέζι και έκανε να πιάσει 

το χρυσό µπουκάλι.  

  Ο Βασιληάς έγνεψε καταφατικά. «Παρακαλώ…» 
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  Ο ευγενής γέµισε ένα κρυστάλλινο ποτήρι µε κρασί και κάθισαν κι 

οι δυο τους, απολαµβάνοντας το γλυκό ποτό, για λίγο, δίχως 

ν’ανταλλάζουν κουβέντες. Το θέαµα της ανατολής του Λούντρινχ, 

που φαινόταν απ’τ’ανοιχτά παραθύρια της αίθουσας του θρόνου, 

τους είχε συνεπάρει. 

  Έπειτα, ο Σόλµορχ ρώτησε: «Πώς πάνε τα πράγµατα στο 

Θόνµαρκ;» 

  Ο Βένγκριλ αναστέναξε. «Τι θες τώρα; Να µου χαλάσεις το 

πρωινό;» 

  «Αυτή δεν ήταν η πρόθεσή µου, και το γνωρίζεις,» µειδίασε ο 

Σόλµορχ. 

  «Όπως τα ξέρεις είναι,» απάντησε ο Βασιληάς. «Οι καταραµένοι 

Μαγκραθµέλιοι είναι ακόµα κατασκηνωµένοι απέξω. ∆εν έχουν 

περάσει τα σύνορα, βέβαια, µα περιµένουν εκεί, σαν πεινασµένοι 

λύκοι.» 

  «Τι θέλουν; Μίλησε κανείς τους;» 

  Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι του. «Όχι. Αλλά είναι φανερό τι 

θέλουν! Όλοι το γνωρίζουν. Επιθυµούν να επεκτείνουν τα σύνορά 

τους. Είναι τροµερά οργισµένοι που το Βασίλειό τους διαιρέθηκε σε 

Βόρειο και Νότιο, λόγω της επανάστασης των δούλων τους, και, 

τώρα, επιδιώκουν να κερδίσουν χαµένο έδαφος.» 

  «Ίσως θάταν συνετό να συµµαχήσουµε µαζί τους…» πρότεινε ο 

Σόλµορχ, σκουπίζοντας τα χείλη του απ’το κρασί, µε τον αντίχειρά 

του. 

  «Με τους Μαγκραθµέλιους;» εξεπλάγη ο Βένγκριλ. «Αυτά τα 

σκυλιά−!» 

  «∆εν εννοώ τους Μαγκραθµέλιους,» τον έκοψε ο ευγενής. «Εννοώ 

τους πρώην-δούλους τους, τους τώρα επονοµαζόµενους 

Βολχερθιανούς.» 

  «Κάτι τέτοιο, πράγµατι, δεν τόχουµε επιχειρήσει, γιατί φοβόµαστε 

ότι θα µας βάλει σε περισσότερους µπελάδες.» Ο Βένγκριλ 

ακούµπησε την πλάτη στην καρέκλα του και το κρυστάλλινο ποτήρι 
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µε το κρασί στο τραπέζι. Έµπλεξε τα δάχτυλα των χεριών του, 

τοποθετώντας τα στην κοιλιά. «Σκέψου το εξής,» είπε, µετά από 

µισό λεπτό σκέψης: «Έστω ότι συµµαχούµε µε τους 

Βολχερθιανούς… Αυτοί τι θα θέλουν αµέσως; Να τους γλιτώσουµε 

απ’τους Μαγκραθµέλιους, που βρίσκονται βόρεια και νότια του νέου 

τους κράτους. Και µπορεί να ζητήσουν δύο πράγµατα: Πρώτον: να 

τους βοηθήσουµε ν’ανοίξουν πόλεµο ενάντιον της Βόρειας ή της 

Νότιας Μαγκραθµέλ, ώστε να την κατακτήσουν και να 

ισχυροποιηθούν. ∆εύτερον: να έρθουν στο δικό µας βασίλειο. 

Υπάρχουν προβλήµατα, όµως, και στις δύο περιπτώσεις: Κατ’αρχήν, 

δε µπορούµε –και δε θέλουµε− να εµπλακούµε, τώρα, σε τέτοιο 

πόλεµο µε τους Μαγκραθµέλιους. Κατά δεύτερο λόγο, δεν ξέρω πώς 

αυτοί θ’αντιδράσουν σε καθεµια απ’τις παραπάνω περιπτώσεις·  

γνωρίζεις τι διαβολικά µηχανικά κατασκευάσµατα είναι ικανοί να 

δηµιουργήσουν… Και κατά τρίτο λόγο, θα έχουµε µπελάδες εντός 

του Σαραόλν, µε µια ξένη εθνότητα ανάµεσα στο λαό µας.» 

  «Σε καταλαβαίνω, Βένγκριλ,» αποκρίθηκε, γνέφοντας καταφατικά, 

ο Σόλµορχ. «∆ε θες περισσότερη αναταραχή απ’ό,τι ήδη υπάρχει.» 

  «Ναι,» συµφώνησε ο Βασιληάς. 

  «∆ε µπορώ να σε κατηγορήσω γι’αυτό,» παραδέχτηκε ο ευγενής. 

«Έχεις δίκιο. Όµως τι σκοπεύεις να κάνεις µε τους 

διαβολανθρώπους, που έχουν καταυλιστεί έξω απ’τα σύνορά µας, 

απέναντι απ’το Θόνµαρκ;» 

  «Τίποτα,    αν   δεν   δω   κάποια   εχθρική   κίνηση   από    µέρος    

τους,»   δήλωσε ο Βένγκριλ. 

  «Μα, τους ξέρεις·  ίσως να µαγειρεύουν κάτι,» τόνισε ο Σόλµορχ. 

«Μπορεί να περιµένουν καµια απ’τις παρανοϊκές τους µηχανές νάναι 

έτοιµη και µετά να επιτεθούν. ∆ε θάταν προτιµότερο να τους 

διαλύσουµε, προτού κινηθούν εναντίον µας;» 

  «Θα περιµένω λίγο ακόµα και θα δω,» είπε ο Βένγκριλ. «Μάλιστα, 

για νάµαι σίγουρος, θα βάλω ανθρώπους να µάθουν τι σχεδιάζουν οι 

Μαγκραθµέλιοι.» 
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  «Ποιους θα βάλλεις;» 

  «Θα ειδοποιήσω τον Άρχοντα Έζφερκ του Θόνµαρκ να το 

φροντίσει,» εξήγησε ο Βασιληάς. «Εκείνος θα ξέρει ποιοι απ’τους 

δικούς του είναι ικανότεροι, για να χρησιµοποιήσει…» 

  «Εσύ είσαι ο ηγεµόνας τούτης της χώρας·  ξέρεις καλύτερα,» 

οµολόγησε ο Σόλµορχ. 

  Με την κουβέντα τους, η αυγή πέρασε και οι σύµβουλοι του 

Βένγκριλ άρχισαν να έρχονται στην αίθουσα του θρόνου, 

καληµερίζοντας τον Βασιληά τους και τον ευγενή. Εκείνοι 

επέστρεψαν τους χαιρετισµούς. Και η συζήτηση γύρισε στο φτιάξιµο 

ενός παλιού δρόµου, στα ανατολικά του Βασιλείου, που είχε από 

καιρό πέσει σε αχρηστία, αλλά η Βαρονέσα της περιοχής επιθυµούσε 

να τον φτιάξει, ώστε να ξεκινήσει, πάλι, το εµπόριο και 

ν’αναπτυχθούν οικονοµικά οι βόρειες επαρχίες. 

  Η Βασίλισσα ∆ήνκα δεν άργησε να κατεβεί απ’τα διαµερίσµατά 

της, όταν ζύγωνε το µεσηµέρι και ο ήλιος Βάνσπαρχ είχε, πια, 

υψωθεί στον ουρανό. 

  «Καληµέρα, Βασιληά µου,» είπε, µ’ένα πλατύ χαµόγελο, 

ζυγώνοντας τον Βένγκριλ και σκύβοντας, για να τον φιλήσει, καθώς 

εκείνος καθόταν στο τραπέζι, πλάι στον Σόλµορχ. Ήταν µια ψηλή 

γυναίκα, λίγο πριν τα σαράντα της χρόνια, µε ξανθά µαλλιά, τα 

οποία τώρα ήταν δεµένα κότσο πίσω της. Το πρόσωπό της ήταν 

πουδραρισµένο και τα χείλη της βαµµένα. Φορούσε ένα µακρύ, 

πορφυρό φόρεµα, µε µεγάλους, όρθιους γιακάδες και βαθιά 

λαιµόκοψη. 

  Ο Σόλµορχ πήρε το χέρι της στο δικό του και το φίλησε. «Πάντα 

γοητευτική, Βασίλισσά µου…» 

  «Σ’ευχαριστώ, Σόλµορχ. Είσαι καλοντυµένος κι εσύ, όπως πάντα,» 

αποκρίθηκε η ∆ήνκα. 

  «Το καλό  ντύσιµο  δείχνει  τον  πολιτισµό  κάποιου,»  τόνισε  ο  

ευγενής, µ’ένα µειδίαµα. 
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  «Λόγια ενός ανθρώπου που ποτέ δεν έχει πολεµήσει…» 

ρουθούνισε ο Βένγκριλ, αναποδογυρίζοντας τα µάτια του. 

   «Ο πόλεµος είναι για τους πολεµιστές,» εξήγησε, µε φιλοσοφική 

διάθεση, ο Σόλµορχ. «Εγώ είµαι άνθρωπος του πολιτισµού και των 

καλών τεχνών.» 

  «Να ευχαριστείς την Τύχη που οι Μαγκραθµέλιοι  δεν  έχουν  

έρθει,  ξανά,  ως την πρωτεύουσά µας,» είπε ο Βένγκριλ. «Αλλιώς 

κάτι µου λέει πως ένας άνθρωπος του πολιτισµού και των καλών 

τεχνών που βλέπω, τώρα, µπροστά µου, θα γινόταν πολεµιστής, 

προτού προφτάσω να βλεφαρίσω.» 

  «Κακίες,» έκανε ο Σόλµορχ, µορφάζοντας, κοροϊδευτικά. 

  Η ∆ήνκα γέλασε, κοφτά, και κάθισε πλάι στον σύζυγο και Βασιληά 

της. «Ποιο είναι το θέµα, σήµερα;» 

  «Ένας παλιός δρόµος που θέλει επιδίορθωση,» δήλωσε ο Βένγκριλ. 

«Αυτός στη Βαρονία της Τάθβιλ.» 

  «Και η Βαρονέσα ζητά χρήµατα, για να τον ξαναφτιάξει, ώστε να 

είναι, πάλι, εύχρηστος από τους εµπόρους και τους κατοίκους των 

περιοχών,» πρόσθεσε η Αλφάρνα, η σύµβουλος οικονοµικών: µια 

γυναίκα γύρω στα πενήντα, µε γαλάζια µάτια και ασηµόµαυρα 

µαλλιά που έπεφταν, λυτά, στους ώµους της. 

  «Γιατί;» συνοφρυώθηκε ο Βένγκριλ. «∆εν έχει αρκετά η Βαρονία;» 

  Η Αλφάρνα σήκωσε τους λεπτούς ώµους της. «∆εν έχω ιδέα, 

Βασιληά µου. Ο αγγελιαφόρος που έστειλε εδώ δεν µου ανέφερε 

καµια αιτιολογία…» 

  «Με συγχωρείτε για την παρέµβαση,» είπε ο Σόλµορχ, «αλλά αυτός 

ο δρόµος για τον οποίο µιλάτε δεν είν’ο επονοµαζόµενος απ’τους 

ντόπιου ‘στοιχειωµένος δρόµος’, ο οποίος οδηγεί στα σύνορα του 

Άργκανθικ;» 

  «Ναι,» απάντησε ο Βένγκριλ. 

  «Κάποτε, ήµουν εκεί –γιατί είχα επισκεφτεί τη Βαρονέσα (που, 

φυσικά, γοητεύτηκε, αµέσως, απ’την παρουσία µου)− και ήθελα, 

µετά, να ταξιδέψω στο γειτονικό βασίλειο, για µια δουλειά µου. Οι 
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ντόπιοι, όµως, µου πρότειναν να µην πάρω τον εν λόγω δρόµο, 

επειδή φαντάσµατα πλανιόνται σ’αυτό το µέρος, από τότε που έγινε 

µια µάχη εκεί, µεταξύ της Βαρονίας της Τάθβιλ και µιας άλλης, στο 

Άργκανθικ… Αφού, λοιπόν, πιστεύεται πως ο δρόµος είναι 

στοιχειωµένος, ποιος ο    λόγος κάποιοι να επιθυµούν να τον 

χρησιµοποιήσουν;» 

  «Έχεις δίκιο,» συµφώνησε ο Βένγκριλ, τρίβοντας τα γένια του. 

  «Να στείλουµε ένα µήνυµα στην Τάθβιλ, να τη ρωτήσουµε τι 

ακριβώς συµβαίνει,» πρότεινε η ∆ήνκα. 

  Ο Βένγκριλ έγνεψε καταφατικά. «Ναι…» Στράφηκε προς τον 

Πόνκιµ, τον βασιλικό του διπλωµάτη. «Σύνταξε µια επιστολή για το 

σχετικό θέµα.» 

  Εκείνος (ένας µελαχρινός άντρας, µε κοντά, µαύρα µαλλιά και 

µουστάκι) έγνεψε καταφατικά. «Ως προστάξετε, Βασιληά µου…» 

Και έπιασε, αµέσως, δουλειά. Πήρε πένα και µελάνι και έγραψε 

πάνω σ’ένα κοµµάτι χαρτί, υπέγραψε, το τύλιξε κι έβαλε πάνω την 

βασιλική σφραγίδα, µε βουλοκέρι. 

  Ο Βένγκριλ δε ζήτησε να διαβάσει τι έγραφε ο Πόνκιµ·  του είχε 

µεγάλη εµπιστοσύνη –σ’αυτόν και στις ικανότητες που είχε στα 

λόγια. Τον  γνώριζε  από παλιά. 

  «Θα το δώσω σε κάποιον να το µεταφέρει στη Βαρονέσα,» δήλωσε 

ο διπλωµάτης, ενόσω σηκωνόταν απ’τη θέση του και προχωρούσε 

προς την έξοδο της βασιλικής αίθουσας. 

  Καθώς αυτός έβγαινε, µια γυναίκα έµπαινε, βιαστικά. Φορούσε µια 

πράσινη τουνίκα, που έπεφτε ως τα γόνατα, και µια µπλε κάπα. Τα 

µαλλιά της ήταν ξανθά και δεµένα αλογοουρά. 

  «Μεγαλειότατε.» Έκανε µια γρήγορη, βαθιά υπόκλιση. «Ήρθα όσο 

ταχύτερα µπορούσα−» 

  «Τι τρέχει;» διέκοψε ο Βένγκριλ την αγγελιαφόρο. 

  «Τα πλοία µας χάνονται, Βασιληά µου. Στο Βασίλειο του Ωκεανού. 

∆ύο εµπορικά, ως τώρα, έχουν εξαφανιστεί, περιέργως, ενώ έπλεαν 

στα δυτικά νερά.» 
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  «Και τι ακούγεται για το όλο ζήτηµα;» ρώτησε ο Βένγκριλ. 

  «∆ιάφορες φήµες, Μεγαλειότατε. Θέλετε να σας πω ό,τι µπόρεσα 

να−» προθυµοποιήθηκε η αγγελιαφόρος. 

  «Όχι, όχι,» τη σταµάτησε ο Βένγκριλ. «Θα στείλω κάποιον να 

ερευνήσει την όλη υπόθεση. Πήγαινε. Αν και νοµίζω πως είναι 

δουλειά της Βασίλισσας Αάνθα να ελέγχει άµα πειρατές βρίσκονται 

στα νερά της…» πρόσθεσε, καθώς η ξανθιά γυναίκα έφευγε απ’την 

αίθουσα.   

  «Μπορεί να µην ξέρει για τα χαµένα πλοία…» υπέθεσε η ∆ήνκα. 

  «Αποκλείεται,» κούνησε το κεφάλι του ο Βένγκριλ. «Αλλά θα 

στείλω τον Ράθµαλ να δει τι γίνεται εκεί.  

  »Φώναξέ µου τον Ράθµαλ!» πρόσταξε έναν υπηρέτη. 

  Εκείνος, αµέσως, έφυγε. 

  «Παράξενο αυτό που συµβαίνει,» παρατήρησε ο Σόλµορχ. «Η 

Βασίλισσα Αάνθα φηµίζεται για το γεγονός ότι περιόρισε πολύ την 

πειρατεία στο Βασίλειο του Ωκεανού, που είναι ένα, πραγµατικά… 

«άτακτο» βασίλειο, δύσκολο να κλειστεί σε καλούπια…» 

  «Αν δεν είναι πειρατές, τι άλλο να υποθέσουµε;» ρώτησε ο 

Βένγκριλ. «Μαγκραθµέλιοι; Ή Ζιρκέφιοι, απ’τη Νότια Γη;» 

  Ο Σόλµορχ κούνησε το κεφάλι του. «∆εν ξέρω…» 

  «Φοβάµαι µήπως µαγεία είναι µπλεγµένη στην υπόθεση…» είπε η 

∆ήνκα. Και ο Βένγκριλ έγνεψε καταφατικά. 

  Ο Ράθµαλ δεν καθυστέρησε καθόλου να έρθει στην βασιλική 

αίθουσα. Ήταν ένας άντρας µε µακριά, µαύρα µαλλιά και σκληρά 

µάτια. Φορούσε έναν αλυσιδωτό θώρακα κι από πάνω έναν πορφυρό 

µανδύα, µε το έµβληµα του Βασιλείου –αυτό που τον αναγνώριζε ως 

στρατιώτη του Βασιληά και του έδινε επιπλέον δικαιοδοσίες σε 

σχέση µε τους στρατιώτες των διαφόρων βαρόνων και δουκών του 

Σαραόλν. Οι µπότες του, µελανές, σαν τη νύχτα, έφταναν ως το 

γόνατο. Και στη µέση του κρεµόταν ένα δίκοπο, βαρύ ξίφος. 

  «Με ζητήσατε, Βασιληά µου…;» είπε, κάνοντας µια υπόκλιση. 
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  «Ναι,» αναστέναξε ο Βένγκριλ, καθώς σηκωνόταν όρθιος, 

σταυρώνοντας τα χέρια πίσω του. «Έχω µια δουλειά για σένα…» 

  «Τι δουλειά, Βασιληά µου;» ρώτησε, ούτε πρόθυµα ούτε 

απρόθυµα, ο Ράθµαλ·  απλά, σαν ένας άνθρωπος που ήταν έτοιµος να 

εκτελέσει το καθήκον του. 

  «Τα εµπορικά πλοία µας χάνονται στα δυτικά νερά του Βασιλείου 

του Ωκεανού. Θέλω να επισκεφτείς τη Βασίλισσα Αάνθα και, 

γενικά, να ερευνήσεις το όλο ζήτηµα.» 

  «Ως προστάξετε, Μεγαλειότατε. Φεύγω αµέσως. Πόσους 

πολεµιστές δικαιούµαι να πάρω µαζί µου;» 

  «Ένα τάγµα. Και ζήτησε απ’τον Άρχοντα Φερχ της Όρφαλχ να σου 

δώσει όποιο καράβι έχει στη διάθεσή του, όταν φτάσεις εκεί.» 

  «Μάλιστα, Βασιληά µου.» Ο Ράθµαλ έκανε άλλη µια υπόκλιση κι 

έφυγε απ’την αίθουσα. Τα βήµατα των µποτών του ακούγονταν 

δυνατά στο µαρµάρινο πάτωµα του διαδρόµου. 

  «Είθε όλα να πάνε καλά…» είπε ο Σόλµορχ. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Μια επιστολή που βάζει έναν βασιληά σε 

σκέψεις 
 

 

τσι ο Ράθµαλ αποχώρησε από τη Μάρβαθ, την πρωτεύουσα 

του Βασιλείου Σαραόλν, και ταξίδεψε, έφιππος, µαζί µ’ένα 

τάγµα στρατιωτών, πιστών στον Βασιληά Βένγκριλ, προς 

το λιµάνι της Όρφαλχ. ∆εν άργησε να φτάσει εκεί και να βρει τον 

άρχοντα της πόλης, Φερχ, ο οποίος έστειλε µήνυµα πίσω, στην 

πρωτεύουσα, για την οµαλή άφιξη του απεσταλµένου του Βασιληά 

και ότι ο Ράθµαλ θα είχε ήδη αναχωρήσει για το Βασίλειο του 

΄Ε
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Ωκεανού, όταν ο µονάρχης διάβαζε αυτό το γράµµα. Κι ετούτα ήταν 

τα τελευταία νέα που είχαν απ’τον έµπιστο στρατιώτη… 

  «Ωραία,» έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι του, ο Βένγκριλ, 

στεκόµενος µπροστά απ’το θρόνο του και κρατώντας το γράµµα του 

Φερχ, µε τα δύο χέρια, ανοιχτό µπροστά του. «Όλα βαίνουν καλώς.» 

Ο Βασιληάς του Σαραόλν ήταν ντυµένος µ’έναν χρυσό χιτώνα, 

µαύρες µπότες και πορφυρό µανδύα. Τα χέρια του στόλιζαν 

δαχτυλίδια και περικάρπια,  µε  πολύτιµους λίθους.  Στο  λαιµό  του  

ήταν   ένα   µεγάλο   περιδέραιο,   απ’τ’οποίο κρεµόταν το βασιλικό 

οικόσηµο. Στο κεφάλι του βρισκόταν η χρυσή του κορόνα, πάνω 

στην οποία ήταν ένα ρουµπίνι, εκεί όπου κάλυπτε το µέτωπο του 

άντρα, και ζαφείρια σ’όλη την υπόλοιπη επιφάνεια της. 

  «Αλίµονο νάχε πρόβληµα να φτάσει ως την Όρφαλχ,» είπε η 

Βασίλισσα ∆ήνκα, που καθόταν στον θρόνο της, αριστερά του 

θρόνου του συζύγου της. «Μετά να δούµε τι θα γίνει…» Φορούσε 

ένα γαλάζιο, ανάλαφρο φόρεµα, µ’ένα µακρύ σχίσιµο στο δεξή 

µηρό. Στους καρπούς της είχε περασµένα βραχιόλια και στα χέρια 

της δαχτυλίδια. Ένα µενταγιόν από πέρλες έπεφτε ανάµεσα στα 

στήθη της. Στα πόδια της ήταν δεµένα ασηµένια σανδάλια. 

  «Ναι, ναι…» αναστέναξε ο Βένγκριλ. «Στο Βασίλειο του Ωκεανού 

είναι το πραγµατικό πρόβληµα.» Έριξε το κοµµάτι χαρτί που 

κρατούσε στο τραπέζι, όπου κάθονταν οι σύµβουλοί του. Αυτό 

τυλίχτηκε από µόνο του, αφού κανείς, πια, δεν το συγκρατούσε 

ανοιχτό. 

  «Πατέρα;» 

  Ο Βασιληάς στράφηκε, για να δει την κόρη του να µπαίνει στην 

µεγάλη αίθουσα του θρόνου. Το όνοµά της ήταν Έρµελ. Ήταν 

ντυµένη µε µια φαρδιά, ριχτή, λευκή πουκαµίσα, πράσινο παντελόνι, 

που φούσκωνε στους µηρούς, και καφετιές µπότες. Τα µακριά 

µαλλιά της ήταν µια ανάµιξη καστανών –του πατέρα της− και 

ξανθών –της µητέρας της−·  αλλά τα µάτια της τα είχε πάρει 
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αποκλειστικά απ’τον Βένγκριλ και ήταν καταπράσινα κι 

αστραφτερά. 

  «Τι είναι, λουλουδάκι µου;» ρώτησε ο µονάρχης, µ’ένα χαµόγελο. 

  «Βαριέµαι στο παλάτι…» δήλωσε η Έρµελ. 

  «Πες µου τι είν’αυτό που θέλεις, και θα σ’το δώσω,» 

προθυµοποιήθηκε ο Βένγκριλ, µε το χαµόγελο ακόµα στο πρόσωπό 

του. 

  «Τίποτα δε µου λείπει. Θέλω µόνο να πάω στους δασότοπους, στα 

βόρεια του Βασιλείου·  ποτέ δεν τους έχω δει…» αποκρίθηκε, 

παραπονιάρικα, η Έρµελ. 

  «Να προστάξω τότε µια οµάδα να σε συνοδεύσει;» ρώτησε ο 

Βασιληάς. 

  Το πρόσωπο της κόρης του, πάραυτα, φωτίστηκε από ικανοποίηση 

και χαρά. «Ναι! Πάω να ετοιµαστώ!» 

  «Αποκλείεται να πας στους δασότοπους!» επενέβη η ∆ήνκα, καθώς 

σηκωνόταν απ’το θρόνο της και ζύγωνε την Έρµελ και τον σύζυγό 

της. «∆εν  έχω  καµια  διάθεση  να  στέλνω  ανθρώπους  να  σε  

ψάχνουν,  όταν χαθείς! Τελείωσε! ∆εν το ξανασυζητώ –δε θα πας 

εκεί!» 

  «Μα, µαµά−» διαµαρτυρήθηκε η κοπέλα. 

  «Όχι, Έρµελ! ∆εν θα πας!» τη διέκοψε η Βασίλισσα. 

  Ο Βένγκριλ καθάρισε το λαιµό του. «∆ήνκα,» είπε. «∆ε νοµίζω πως 

είναι σπουδαίο να ταξιδέψει λίγες µέρες στους δασότοπους. ∆εν 

είναι δα και τόσο επικίνδυνοι.» Ανασήκωσε τους ώµους. «Εξάλλου, 

θα έχει ανθρώπους µαζί της, οι οποίοι θα την προσέχουν…» 

  Η Βασίλισσα στράφηκε να τον κοιτάξει, µε σκληρό βλέµµα. «Την 

κακοµαθαίνεις! ∆ε θα κάνει ό,τι θέλει σ’αυτό το βασίλειο!» 

  «Φυσικά και όχι,» συµφώνησε ο Βένγκριλ. «Τα µέλη της βασιλικής 

οικογένειας κάνουν µόνο ό,τι είναι καλό για το Σαραόλν, όσο 

µπορούν. Παρ’όλ’αυτά, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο να φύγει, για 

λίγο καιρό, απ’το παλάτι, να ξεκουραστεί…» 
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  Η ∆ήνκα έβαλε τα χέρια στη µέση της. «Να ξεκουραστεί; Γιατί τι 

κάνει; Φυλάει σκοπιά ή σκάβει;» 

  Ο Βένγκριλ δυνάµωσε τη φωνή του, κάπως θυµωµένος: «Μα είναι 

και η καθηµερινή κλεισούρα! Όλο τα ίδια και τα ίδια.» 

  «Ναι. Θέλω να δω και κάτι άλλο, εκτός απ’το παλάτι, µητέρα!» 

τόνισε η Έρµελ. «Κάποια στιγµή, όταν έχεις πάει παντού εδώ µέσα, 

το µέρος αρχίζει να σε πνίγει!» 

  «Μην είσαι αχάριστη!» Η ∆ήνκα στράφηκε, απότοµα, στο µέρος 

της, σηκώνοντας, κατηγορηµατικά, το δάχτυλό της. «Τα έχεις όλα 

και, πάλι, θες−» 

  «Τι θέλω, µητέρα; Να κάνω ένα ταξίδι; Είν’αυτό τόσο σπουδαίο;» 

την έκοψε η κόρη της. 

  «Μ’αν χαθείς και δεν ξέρεις το δρόµο−» άρχισε η Βασίλισσα. 

  «∆ε θα χαθώ!» τόνισε η Έρµελ. 

  «Και άνθρωποί µου θάναι µαζί της,» πρόσθεσε ο Βένγκριλ. «Μην 

ανησυχείς, ∆ήνκα.» 

  Η Βασίλισσα αναστέναξε, σταύρωσε τα χέρια µπροστά της και τους 

γύρισε την πλάτη, προχωρώντας προς ένα παράθυρο της αίθουσας. 

  «Πήγαινε, ετοιµάσου,» προέτρεψε ο Βένγκριλ την Έρµελ. 

  Εκείνη έφυγε απ’την αίθουσα, ευχαριστώντας τον, µ’ένα πλατύ 

χαµόγελο. 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν πλησίασε τη Βασίλισσα του, που κοίταζε 

έξω απ’το παλάτι, κι αγκάλιασε τους ώµους της. Εκείνη τον έκανε 

πέρα. 

  «Τι είναι τώρα;» ξεφύσηξε ο Βένγκριλ. «Είσαι θυµωµένη επειδή 

θέλει να πάει βόλτα;» 

  Η ∆ήνκα γύρισε, για να τον αντικρίσει·  δάκρυα είχαν συγκεντρωθεί 

στα µάτια της. «Βόλτα! Τ’αποκαλείς αυτό βόλτα; Θα πάει στους 

δασότοπους! Είν’επικίνδυνο µέρος. Ανησυχώ γι’αυτήν…» 

  «Ηρέµησε, αγάπη µου,» είπε ο Βένγκριλ. «∆εν είναι τόσο 

επικίνδυνο όσο πιστεύεις. Κάποια άγρια ζώα όντως υπάρχουν. Μα 

δεν θα είναι µόνη. Θα έχει κι άλλους µαζί της.» 
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  Η ∆ήνκα δεν απάντησε, µόνο κάθισε στο περβάζι του παραθύρου, 

στρέφοντας το βλέµµα της προς τα χτίρια της πρωτεύουσας του 

Σαραόλν. Αµέτρητες καµινάδες ήταν αναµµένες και καπνός γέµιζε 

τον ουρανό, καθώς το µεσηµέρι ζύγωνε. 

  «∆ε χρειάζεται ν’ανησυχείς.» Ο Βένγκριλ την αγκάλιασε, κι εκείνη, 

τούτη τη φορά, ακούµπησε το ξανθό της κεφάλι στο στέρνο του. 

  Μέχρι το βράδυ µια οµάδα είκοσι ανθρώπων είχε ετοιµαστεί, για να 

συνοδέψει την Έρµελ στους δασότοπους, στα βόρεια. Ήταν όλοι 

τους αρµατωµένοι µε δερµάτινες πανοπλίες και µερικοί µε 

φολιδωτές, σε περίπτωση που τύχαινε να χρειαστούν περισσότεροι 

προστασία. Έφεραν µακριά τόξα και σπαθιά. Ο καθένας είχε κι ένα 

άλογο και θα έπαιρναν µαζί τους και µερικά άλλα ακόµα, για να 

κουβαλούν τις προµήθειες του ταξιδιού. Η θυγατέρα του Βασιληά θα 

είχε για συντροφιά την Μπόρνεφ, µια πολεµίστρια µε την οποία ήταν 

φίλες. Έτσι, πρωί-πρωί, µε την αυγή, ξεκίνησαν, βγαίνοντας απ’την 

Μάρβαθ και κατευθυνόµενοι βόρεια. 

  Και τούτη ήταν µία απ’τις λίγες αυγές που η ∆ήνκα είχε ξυπνήσει, 

για ν’αποχαιρετήσει την κόρη της, λες και ήταν η τελευταία φορά 

που θα την έβλεπε: «Να προσέχεις. Να µην εµπιστεύεσαι κανέναν. 

Να τρως καλά, για να µην πάθεις τίποτα. Να πίνεις µπόλικο νερό. 

Αλλά πρόσεχε µην το ρίξεις στο κρασί, εκεί όπου δε θα σε βλέπω! 

Ούτε στις µπίρες! Τα βράδια να κουκουλώνεσαι ολόκληρη στην 

κουβέρτα σου, γιατί κάνει κρύο στους δασότοπους·  µην αρπάξεις 

καµια πούντα!» 

  Η Έρµελ αισθανόταν κάποια αµηχανία, καθώς τ’άκουγε όλ’αυτά, 

αλλά προσπάθησε να την καταπνίξει, φέρνοντας στο νου της ότι σε 

λίγο θα ήταν µακριά απο δώ.  

  Με τον πατέρα της δεν αντάλλαξε τίποτ’άλλο από το κούνηµα ενός 

χεριού  από  απόσταση,  καθώς  κι  ένα  χαµόγελο.   Ήξερε   ότι   της    

είχε εµπιστοσύνη. 
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  Η ∆ήνκα αγκάλιασε τον Βένγκριλ, καθώς στέκονταν µπροστά στο 

παράθυρο του δωµατίου τους και έβλεπαν την οµάδα να ξεµακραίνει 

απ’την πρωτεύουσα. «Το παιδί µου έφυγε…» 

  Ο Βασιληάς δε µπόρεσε παρά να γελάσει. 

  Η ∆ήνκα τον έσπρωξε µακριά της και έβαλε τα χέρια της στη µέση. 

«Πόσο αναίσθητος µπορεί να είσαι! Η κόρη µας –η µοναδική µας 

κόρη− πηγαίνει βόρεια, εκεί όπου ούτε τα Πνεύµατα δεν ξέρουν τα 

µέρη, κι εσύ νοµίζεις ότι κάνει µια βόλτα στον κήπο!» 

  «Τα παραλές,» τη λοξοκοίταξε ο Βένγκριλ. «Εγώ, στην ηλικία της, 

είχα εξερευνήσει όλο το Βασίλειο.» 

  «Εσύ… εσύ… Είναι διαφορετικό αυτό!» τόνισε η Βασίλισσα. 

  Ο Βένγκριλ µειδίασε. «Πού είν’η διαφορά;…» 

  «Εσύ ήσουν άντρας,» απάντησε η ∆ήνκα. 

  «Κι επειδή;…» σήκωσε τους ώµους ο Βασιληάς. 

  «Μπορεί εκεί όπου θα πάει να… να… ξέρεις τι να κάνει µε κάποιον 

και να µείνει έγκυος και…» Η Βασίλισσα είχε γίνει κατακόκκινη, 

µέσα στο πράσινο φόρεµα µε τ’οποίο ήταν ντυµένη. Είχε βάλει τα 

καλά της, για ν’αποχαιρετήσει την κόρη της. Αντιθέτως, ο σύζυγός 

της είχε µονάχα µια µαύρη ρόµπα ριγµένη πάνω του. 

  «Μήπως –κατά σύµπτωση, εντελώς−, πάλι, τα παραλές;» σταύρωσε 

τα χέρια µπροστά του ο Βένγκριλ. 

  «Όχι, όχι, όχι!» πείσµωσε η ∆ήνκα. «∆εν τα παραλέω καθόλου. 

Μια κοπέλα στην ηλικία της−» 

  «−έχει αρκετό µυαλό στο κεφάλι της, για να µπορεί να φροντίζει 

τον εαυτό της,» είπε ο Βένγκριλ. «∆εν την εµπιστεύεσαι; Εγώ την 

εµπιστεύοµαι.» 

  «Κι εγώ… κι εγώ,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα. «Αλλά…» 

  «Αφού, λοιπόν, την εµπιστεύεσαι, άστη να πράττει όπως νοµίζει, 

γιατί εκείνη ξέρει το καλό της.  

  »Και δεν είναι λιγάκι… πρωινή για σένα τούτη η ώρα;» πρόσθεσε, 

γρήγορα, προτού προλάβει εκείνη να µιλήσει. 

  «Ίσως…» παραδέχτηκε η ∆ήνκα. «Όµως το παιδί µου−» 
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  «Τότε, καλύτερα να σε ξαναβάλω να κοιµηθείς…» µειδίασε ο 

Βασιληάς, ζυγώνοντάς την. Τύλιξε τα χέρια του γύρω της κι άρχισε 

να ξεκουµπώνει τα κουµπιά που βρίσκονταν στην ράχη του 

φορέµατός της. 

  «Βένγκριλ…  είναι  πολύ  νωρίς…» έκανε η ∆ήνκα, καθώς το 

ρούχο έπεφτε στα πόδια της. 

  Εκείνος έβαλε το δάχτυλό του κάτω απ’το σαγόνι της και ρούφηξε 

τα µικρά, σαρκώδη χείλη της. «Και τι µ’αυτό;…» ρώτησε, καθώς το 

άλλο του χέρι εξερευνούσε τις καµπύλες του κορµιού της. 

  «Μια απλή παρατήρηση ήταν,» αποκρίθηκε η ∆ήνκα, περνώντας 

τους πήχεις της πίσω απ’το λαιµό του και φιλώντας τον. 

  «Μ’αρέσει αυτό σε σένα,» είπε ο Βένγκριλ, καθώς η ρόµπα του 

έπεφτε στο πάτωµα και οι δυο τους τυλίγονταν µες στα σκεπάσµατα 

του βασιλικού τους κρεβατιού. 

  «Ποιο;» ρώτησε η ∆ήνκα, µπήγοντας τα νύχια της στα πλευρά του. 

  «Ότι είσαι παρατηρητική γυναίκα,» εξήγησε ο Βασιληάς·  και δε 

µίλησαν, πια, µετά, για αρκετή ώρα… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι έγινε, τελικά, µ’αυτόν τον παλιό δρόµο στη Βαρονία της 

Τάθβιλ;» ρώτησε ο Σόλµορχ, µια µέρα που αποφάσισε να επισκεφτεί 

τον φίλο του, Βασιληά Βένγκριλ, το απόγευµα. Οι τρεις τους –αυτός, 

ο µονάρχης και η ∆ήνκα− κάθονταν σ’ένα µπαλκόνι του παλατιού, 

βλέποντας τους δύο ήλιους του Άρµπεναρκ να ολοκληρώνουν τους 

κύκλους τους. Ο ένας είχε µισοχαθεί στην Ανατολή κι ο άλλος στη 

∆ύση. 

  «Τον έχω ξεχάσει εντελώς,» παραδέχτηκε ο Βασιληάς. «Κανείς δεν 

τον έχει αναφέρει, από τότε που ο Πόνκιµ έστειλε επιστολή στη 

Βαρονέσα. Βασικά, περιµένουµε απάντησή της…» 

  «∆εν αργεί, κάπως, να έρθει;» απόρησε ο Σόλµορχ. 
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  «Αν είχε πραγµατικό πρόβληµα µε τον δρόµο η Τάθβιλ, δε 

θ’αργούσε να µας απαντήσει,» είπε η ∆ήνκα, πίνοντας µια γουλιά 

απ’το ζεστό χαµοµήλι της. «Τ’ότι δεν έχει αποστείλει κανένα 

µήνυµα, σηµαίνει πως δεν υπάρχει και σοβαρό πρόβληµα.» 

  «Ή ότι, τελικά, βρήκε τα χρήµατα να επιδιορθώσει το δρόµο µόνη 

της,» πρόσθεσε ο Βένγκριλ. 

  Η ∆ήνκα αναστέναξε. «∆εν έχω, πια, καρδιά για να σκέφτοµαι 

δρόµους και  τείχη…» 

  «Γιατί, Βασίλισσά µου;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Το παιδί µου, η Έρµελ, έφυγε…» εξήγησε η ∆ήνκα. 

  «Έφυγε!» έκανε, έκπληκτος, ο Σόλµορχ. «Πού πήγε;» 

  Ο Βένγκριλ γέλασε. «Η ∆ήνκα, ως συνήθως, υπερβάλλει. ∆εν 

έφυγε. Πήγε, απλά, ένα ταξιδάκι στους δασότοπους, στα βόρεια, για 

να ξεσκάσει. Είχε βαρεθεί συνέχεια στο παλάτι.» 

  «Ευχήσου µόνο να επιστρέψει αρτιµελής –ψυχικά και σωµατικά−, 

γιατί αλλιώς εσύ θα φταις για όλα!» τόνισε η Βασίλισσα. 

  Ο Βένγκριλ αναποδογύρισε τα µάτια του, σταυρώνοντας τα χέρια 

εµπρός του. «Πάλι, τα ίδια θα λέµε;…» 

  «Γιατί την αφήσατε να πάει;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Ορίστε φυσιολογικός άνθρωπος!» έκανε η ∆ήνκα. «∆ε θ’άφηνε το 

παιδί του να τρέχει στις ερηµιές!» 

  «Με το συµπάθιο, Σόλµορχ,» είπε ο Βένγκριλ, «αλλά γιατί δεν 

παντρεύτηκες αυτόν;» ρώτησε τη σύζυγό του. 

  «Ίσως να το κάνω!» µούγκρισε η ∆ήνκα. 

  «Ωραία,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς. «Σας εύχοµαι κάθε ευτυχία και 

καλούς απογόνους!» Ο τόνος του δεν ήταν θυµωµένος, αλλά 

εύθυµος, και η σύζυγός του κι ο ευγενής δε µπόρεσαν παρά να 

γελάσουν. 

 

**  **  **  ** 
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  Ύστερ’από κάποιες µέρες, η Έρµελ επέστρεψε στην Μάρβαθ και 

πήγε στο παλάτι, να συναντήσει τους γονείς της. 

  «Κόρη µου –είσαι ξανά µαζί µας!» Η ∆ήνκα, µόλις την είδε, 

αµέσως, έπεσε πάνω της και την αγκάλιασε σφιχτά, µέχρι που η 

κοπέλα πίστεψε ότι θα έσκαγε. 

  «Πώς ήταν το ταξίδι σας;» τη ρώτησε, µ’ένα χαµόγελο, ο Βένγκριλ. 

  «Ήταν υπέροχο, πατέρα!» αποκρίθηκε η Έρµελ. «Τα δάσος ήταν 

µαγευτικό. Είδαµε µέχρι και ξωτικά!» 

  «Ξωτικά!» πετάχτηκε η ∆ήνκα, µε µια έκφραση τρόµου στο 

πρόσωπό της. «Σας πείραξαν; Σας έκλεψαν; Τι σας έκαναν;» 

  «Τίποτα, µαµά,» γέλασε η Έρµελ. «Απλός, µας οδήγησαν σ’ένα 

ρυάκι, όταν δε µπορούσαµε να βρούµε νερό…» 

  «∆ε µπορούσατε να βρείτε νερό;» έκανε η ∆ήνκα. «Σ’τάλεγα!» 

στράφηκε στον Βένγκριλ. «Είδες το παιδί µας τι υπέφερε;» 

  «Μαµά, δεν υπέφερα! Ίσα-ίσα, όλα ήταν υπέροχα. Και, πατέρα, 

κοντά στο  ρυάκι  ήταν  και  κάποια  πανέµορφα,  λευκά  άλογα,  µε  

κέρατα   στο µέτωπο!» 

  «Μονόκεροι,» εξήγησε ο Βένγκριλ. «∆εν είναι υπέροχα όντα;» 

  «Πράγµατι,» συµφώνησε η Έρµελ, γνέφοντας καταφατικά. «Και η 

Μπόρνεφ µού διηγήθηκε ένα σωρό ιστορίες γι’αυτούς. Ανυποµονώ 

να ξαναπάω κάποια στιγµή!» 

  «Να ξαναπάς; Όχι! Αποκλείεται!» πετάχτηκε η ∆ήνκα. 

  «Μητέρα!−» 

  «Όχι, Έρµελ! ∆ε θα ξαναπάς!» 

  «Μα, δεν κιν−!» 

  «Το απαγορεύω!» 

  «Εντάξει! εντάξει!» τις διέκοψε ο Βένγκριλ. «Ως τότε, βλέπουµε. 

Τώρα, ετοιµάσου, Έρµελ, κι έλα στην τραπεζαρία, για φαγητό. Θα 

πω στο µάγειρα να ετοιµάσει κάτι ξεχωριστό, για την άφιξή σου.» 

  Η κοπέλα έδωσε ένα γρήγορο φιλί στο µάγουλο του πατέρα της κι 

έφυγε. 
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  «Και ρίξε λίγο –ή, µάλλον, πολύ− άρωµα πάνω σου,» είπε η ∆ήνκα 

πίσω της. «Μυρίζεις απ’τον δρόµο. Και µην ξεχάσεις να πλυθείς, 

πριν έρθεις κάτω!» 

   

**  **  **  ** 

 

  «∆εν είναι περίεργο που δεν έχει ακόµα έρθει µήνυµα απ’τον 

Ράθµαλ;» είπε ο Βένγκριλ. «Νόµιζα πως, όταν έφτανε στην 

Βασίλισσα Αάνθα, θα µας έστελνε. Έτσι έπρεπε να κάνει, 

τουλάχιστον. Οπότε, δε µπορώ να υποθέσω παρά πως κάτι του 

συνέβη…» 

  Η ∆ήνκα, που καθόταν στον θρόνο, δίπλα του, αναστέναξε, 

ακουµπώντας το πηγούνι στη µικρή γροθιά της. 

  «Τι λες κι εσύ;» στράφηκε στο µέρος της ο Βένγκριλ. 

  Η ∆ήνκα ξαναναστέναξε. 

  «Πάψε ν’αναστενάζεις και πες µου κάτι!» απαίτησε ο Βένγκριλ. 

  «Τι να πω;» µούγκρισε η Βασίλισσα. «Τρεις µέρες τώρα µου έχεις 

φάει το κεφάλι µ’αυτό το ζήτηµα! Όλο το παλάτι γνωρίζει για την 

ανησυχία σου για τον Ράθµαλ. Ανησυχείς γι’αυτόν τον στρατιώτη 

περισσότερο απ’όσο ανησυχούσες για την κόρη µας, όταν 

ξενιτεύτηκε!…» 

  «∆εν ‘ξενιτεύτηκε’, ∆ήνκα,» µιµήθηκε τη φωνή της ο Βένγκριλ. 

«Ούτε πήγε πουθενά που νόµιζα πως υπήρχε κίνδυνος. Όµως εκεί 

όπου έχει πάει ο Ράθµαλ υπάρχει κίνδυνος, πανάθεµά µε! Και πώς να 

µην ανησυχώ για το τι µπορεί να έπαθε! ∆εν έχεις, εξάλλου, ακούσει 

ότι κι άλλα δυο εµπορικά πλοία µας χάθηκαν στα δυτικά νερά του 

Βασιλείου του Ωκεανού; ∆εν είµ’ο µόνος που ανησυχεί, Βασίλισσά 

µου –όλο το Σαραόλν ανησυχεί!» 

  «Τότε, ας κάνουµε κάτι,» πρότεινε η ∆ήνκα. «Ο Αρχιστράτηγος 

Άρθαλκ, µε τον οποίο µίλησα τις προάλλες, λέει να στείλουµε κι 

άλλον άνθρωπο στην Αάνθα.» 
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  «Ξέρεις τι είναι το περίεργο;» έκανε ο Βένγκριλ, τρίβοντας τα γένια 

του. «Πιστεύω πως ο Ράθµαλ δεν έφτασε σ’αυτήν. Γιατί, αν είχε 

φτάσει, εκείνη δε θα µας έστελνε κάποιο µήνυµα, να µας ενηµερώσει 

ότι τον έχασε ή τίποτα παρόµοιο; Κάτι, τέλος πάντων!» 

  «Ίσως να διστάζει…» υπέθεσε η ∆ήνκα. «Ίσως να πιστεύει ότι −αν 

είναι όντως χαµένος− θα τον βρει, και δε θέλει να σ’ανησυχήσει…» 

  «Ανησυχώ ήδη!» µούγκρισε ο Βένγκριλ. «Σκέφτοµαι να ζητήσω τη 

συµβουλή της Χόλκραδ της µάγισσας·  ίσως εκείνη να µπορεί να 

κάνει κάτι. Αλλά θα πρέπει να στείλω κάποιον να τη βρει. Γιατί, 

γαµώτο, όλα µοιάζουν τόσο µακριά, συνεχώς;…» 

  «Άσ’τη Χόλκραδ ήσυχη,» είπε η ∆ήνκα. «∆εν τη συµπαθώ.» 

  «Γιατί; Είναι πολύ συµπαθητική…» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. 

  Η Βασίλισσα τον κάρφωσε, µε το γαλανό της βλέµµα. «Γιαυτό δεν 

τη συµπαθώ!» 

  «∆ήνκα! Μη γίνεσαι παράλογη, πάλι,» τόνισε ο Βένγκριλ. «Η 

Χόλκραδ είναι καλή στην τέχνη της·  τούτο µόνο µ’ενδιαφέρει 

σ’αυτήν.» 

  «∆εν περιµένουµε λιγάκι ακόµα;» πρότεινε η Βασίλισσα. «Ίσως 

νάρθει και κάποιο µήνυµα απ’την Αάνθα. Μη βιαζόµαστε και 

κάνουµε καµια ανοησία…» 

  «Καλά. Για ορισµένες µέρες, όµως,» είπε ο Βένγκριλ. «Όχι 

παραπάνω.» Ήταν κατηγορηµατικός. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τελείωσε! θα στείλω να φωνάξουν τη Χόλκραδ, ∆ήνκα,» δήλωσε 

ο Βένγκριλ, καθώς αυτός, η Βασίλισσα, ο Σόλµορχ (που τους είχε 

επισκεφτεί, γι’άλλη µια φορά) και οι βασιλικοί σύµβουλοί στέκονταν 

γύρω απ’το τραπέζι της βασιλικής αίθουσας, συζητώντας το θέµα 

των εµπορικών πλοίων που χάνονταν  και  την  εξαφάνιση  του  

Ράθµαλ.  Άλλο ένα καράβι είχε χαθεί  και ο λαός του Βασιλείου 

διαµαρτυρόταν –ιδιαίτερα οι έµποροι. 
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  «Είσαι βιαστικός –όπως πάντα!» αποκρίθηκε η ∆ήνκα. «Και η 

διπλωµατία θέλει… διπλωµατία –όχι βιαστικές κινήσεις!» 

  «Βασίλισσά µου, κι εγώ, τώρα, πλέον, πιστεύω πως κάτι πρέπει να 

γίνει,» εξέφρασε τη γνώµη του ο Πόνκιµ ο βασιλικός διπλωµάτης, 

που κι αυτού η άποψη, εξαρχής, ήταν να µη βιαστούν. «Καλό θα 

ήταν να φωνάξουµε την εν λόγω µάγισσα…» 

  «Επείγον µήνυµα από τη Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού!»  

  Ένας αγγελιαφόρος µπήκε στην αίθουσα και παρέδωσε ένα 

τυλιγµένο κοµµάτι χαρτί στον Βασιληά Βένγκριλ. Ήταν ντυµένος 

στα πράσινα και στα κόκκινα και φορούσε ένα, επίσης πράσινο, 

καπέλο µε λευκό φτερό. 

  «Καιρός ήτανε!» παρατήρησε ο µονάρχης·  ξετύλιξε την επιστολή 

και τη διάβασε δυνατά, σ’όσους βρίσκονταν γύρω απ’το τραπέζι: 

  «Σεβαστέ Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν, 

  »Σας γράφω αυτό το γράµµα µε µεγάλη ανησυχία. Πριν δύο 

δεκαήµερα ήρθε στο παλάτι της πρωτεύουσας του Βασιλείου µου 

ένας απεσταλµένος σας, ονόµατι Ράθµαλ. Συζήτησα µαζί του το 

πρόβληµά σας, σχετικά µε τα χαµένα εµπορικά πλοία. Και θα ήθελα 

να σας πληροφορήσω πως και δικά µας πλοία χάνονται στη δυτική 

µεριά του Βασιλείου του Ωκεανού. Έστειλα ανθρώπους να 

ερευνήσουν, αλλά εξαφανίστηκαν. Ξαναέστειλα, το ίδιο… 

Παρ’όλ’αυτά, και παρ’όλες τις προειδοποιήσεις µου, ο 

απεσταλµένος σας, Ράθµαλ, αποφάσισε να ερευνήσει τα µέρη εκείνα 

του Ωκεανού κι ο ίδιος. ∆εν έχει επιστρέψει από τότε. ∆εν ξέρω, 

πλέον, τι να κάνω, για να τον εντοπίσω και σας στέλνω τούτη την 

επιστολή, αισθανόµενη υποχρέωση να σας ειδοποιήσω για το χαµό 

του. 

  »Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού, µε µεγάλη ανησυχία. 

  »Και εδώ τελειώνει το γράµµα,» είπε ο Βένγκριλ, ακουµπώντας το 

χαρτί στο τραπέζι. «Μου φαίνεται πως το πρόβληµα των χαµένων 

πλοίων είναι πολύ µεγαλύτερο απ’ό,τι πιστεύαµε…» 
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  «Και τι θα κάνουµε;» ρώτησε η ∆ήνκα. «Λέω να στείλουµε και 

κάποιον άλλο εκεί. Κάποιος πρέπει να τα καταφέρει να µάθει τι 

συµβαίνει!» 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά ο Βένγκριλ. «Υπάρχει ανάγκη  να  

σκεφτούµε πολύ προσεχτικά την επόµενή µας κίνηση. Γιατί αυτός ο 

οποίος θα στείλουµε, τώρα, χρήζει να είναι ικανός ν’αποκαλύψει τι 

τρέχει στη δυτική µεριά του Ωκεανού και να δώσει τέλος στο κακό.» 

  «Και ποιος θα είναι ο… σωτήρας µας;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «∆εν έχω ιδέα…» αποκρίθηκε ο Βασιληάς, και κάθισε, βαριά, στην 

καρέκλα του, στο τραπέζι. 

  Οι υπόλοιποι τον µιµήθηκαν. 

  «Εσείς τι προτείνετε;» Ο µονάρχης κοίταξε, έναν-έναν, τους 

συµβούλους του. Εκείνοι αποκρίθηκαν µόνο µε γκριµάτσες που 

έλεγαν ότι δε γνώριζαν, µε ανασηκώµατα των ώµων και µε 

κουνήµατα του κεφαλιού. 

  «∆ε µπορώ να το πιστέψω ότι είµαστε σ’αδιέξοδο…» αναστέναξε ο 

Βένγκριλ. «Η µάγισσα Χόλκραδ ίσως, όµως−» 

  «Αποκλείεται!» πετάχτηκε η ∆ήνκα. «Τι σχέση έχει αυτή µε 

θάλασσες και πλοία; Ψιθυρίζεται ότι µιλά µε τα Πνεύµατα των 

βουνών και των δασών. Να ζητήσουµε βοήθεια απ’τους Σοφούς του 

Κύκλου του Φτερού!» 

  «Ναι!» συνοφρυώθηκε ο Βένγκριλ. «Πώς δεν τόχα σκεφτεί από 

πριν;» 

  «Εκεί όπου άνθρωποι του πολέµου µπορεί ν’αποτυχαίνουν, ίσως να 

επιτύχει ένας άνθρωπος της γνώσης,» µουρµούρισε ο Σόλµορχ, 

µ’ένα στραβό µειδίαµα προς τον Βασιληά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Φάλµαριν 

 

 

 Ερία βγήκε απ’την δυτική πύλη της Μάρβαθ, ενώ οι δυο 

ήλιοι του Άρµπεναρκ –ο Λούντρινχ κι ο Βάνσπαρχ− 

λαµποκοπούσαν στον ουρανό. Ήταν µια ψηλή γυναίκα, µε 

µακριά, λεία, µαύρα µαλλιά, που έπεφταν στην πλάτη και στους 

ώµους της, καθώς ήταν χαλαρά δεµένα, µε µια λευκή κορδέλα, πίσω 

απ’το κεφάλι της. Φορούσε έναν άσπρο χιτώνα, που µισοκάλυπτε 

την αλυσιδωτή αρµατωσιά της και πάνω του ήταν κεντηµένο το 

έµβληµα του Βασιληά Βένγκριλ: το Φτερό του Φοίνικα µε δύο 

ανεστραµµένα ξίφη εκατέρωθέν του. Καβαλούσε ένα µελαχρινό άτι 

και στο πλάι της σέλας της ήταν κρεµασµένη µια µεγάλη ασπίδα, η 

οποία, επίσης, έφερε το βασιλικό οικόσηµο. ∆ίπλα στην ασπίδα ήταν 

κρεµασµένη και µια φαρέτρα µε βέλη, καθώς κι ένα µακρύ, 

πολεµικό τόξο. Στο γοφό της πολεµίστριας ήταν δεµένο το σπαθί 

της, θηκαρωµένο σ’ένα πέτσινο, γκρίζο θηκάρι από σίδερο και 

δέρµα. Στην άλλη µεριά της σέλας ήταν ένας σάκος, µε λίγα 

τρόφιµα. Περισσότερα απ’όσα η  Ερία πίστευε   πως θα  χρειαζόταν, 

γιατί στον προορισµό της, αναµφίβολα, θα είχε  φτάσει  ως  

τ’ολοκλήρωµα  των κύκλων των ήλιων. 

  Καθώς περνούσε απ’τα φυλάκια, εκατέρωθεν της δυτικής πύλης 

της Μάρβαθ, χαιρέτησε έναν φρουρό, που στεκόταν εκεί, 

στηριζόµενος στο κοντάρι και την ασπίδα του. Εκείνος 

ανταποκρίθηκε, µ’ένα κούνηµα του κεφαλιού του. Η Ερία τον 

γνώριζε από παλιά: καλό παιδί, αλλά στριφογύριζε πολύ στο 

κρεβάτι, τη νύχτα… 

  Σπιρούνισε το µαύρο άλογό της και ξεκίνησε να καλπάζει πάνω 

στον πλακόστρωτο δρόµο, προσπερνώντας ορισµένους ταξιδιώτες. 

Οι πεταλωµένες οπλές του ζώου ηχούσαν σαν κεραυνός. Σε λίγο, η 

H
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πολεµίστρια το έβγαλε απ’τη δηµοσιά και ακολούθησε ένα 

κακοδιατηρηµένο µονοπάτι, που οδηγούσε προς µερικούς λόφους, 

στα νότια. 

  Ο Βασιληάς την είχε προστάξει να ταξιδέψει ως την Κατοικία των 

Σοφών του Κύκλου του Φτερού και να ζητήσει τη βοήθειά τους, 

σχετικά µε την υπόθεση των χαµένων πλοίων, στα δυτικά νερά του 

Βασιλείου του Ωκεανού. Προσωπικά, η Ερία δεν καταλάβαινε σε τι 

µπορούσαν να τους φανούν χρήσιµοι αυτοί οι σοφοί. Σίγουρα, 

επρόκειτο για πειρατεία. Και εκείνο που, πραγµατικά, χρειαζόταν 

ήταν να επανδρώσουν καταλλήλως ένα πλοίο, µε ικανούς 

πολεµιστές, και να το στείλουν να καθαρίσει τα σκυλιά της 

θάλασσας. Βέβαια, ακουγόταν πως πολλά καράβια είχαν σταλεί 

απ’την Αάνθα, τη Βασίλισσα του Ωκεανού, και όλα τους είχαν χαθεί. 

Αλλόκοτα πράγµατα ψιθυρίζονταν, αλλά η γυναίκα δεν πίστευε ούτε 

λέξη από δαύτα·  κάποιοι πολύ έξυπνοι πειρατές ήταν, δίχως 

αµφιβολία… Όµως, αφού ο Βασιληάς της είχε προστάξει να 

ειδοποιηθούν οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού, δε µπορούσε να τον 

αµφισβητήσει. 

  Όταν κι οι δυο ήλιοι ήταν ψηλά στον ουρανό, σταµάτησε, κοντά 

σ’ένα ρυάκι, και άφησε τ’άτι της να πιει νερό, ενώ εκείνη κάθισε στο 

χορτάρι, κάτω απ’τη σκιά των φύλλων ενός δέντρου. Ακόνισε, για 

λίγο, το σπαθί της, από συνήθεια, ύστερα, έφαγε από τα τρόφιµα στο 

σάκο της και συνέχισε το ακόνισµα του ξίφους της, για να περάσει η 

ώρα. Μόλις το άλογό της ήταν αρκετά ξεκούραστο, το καβάλησε, 

πάλι, και πήρε το µονοπάτι που ακολουθούσε απ’το πρωί, ανάµεσα 

στους λόφους.  

  Η βλάστηση σ’ετούτα τα µέρη ήταν λιγοστή: όχι ιδιαίτερα ψηλά 

δέντρα, αλλά µπόλικοι µισοξεραµένοι θάµνοι.  Η Ερία αναρωτήθηκε 

γιατί επέλεξε αυτός ο κύκλος σοφών να χτίσει εδώ την κατοικία του. 

∆εν υπήρχε και τίποτα το ενδιαφέρον…  Αλλά, δε βαριέσαι, 

σκέφτηκε, κανένας  σοφός  δεν είναι ιδιαίτερα καλά στα µυαλά του. 

Όλοι ή κάθονται, σκυµµένοι, πάνω από πανάρχαιους, κιτρινισµένους 
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τόµους, λες και θα µάθουν κάτι που δεν το ξέρουν οι άλλοι, ή 

συλλογιούνται και συλλογιούνται, διαρκώς, διάφορα, σα να 

µπορούσαν ν’αλλάξουν τον κόσµο…  

  Ο Λούντρινχ άρχισε να χάνεται στη ∆ύση, ο Βάνσπαρχ στην 

Ανατολή. Η Ερία αντίκρισε ανάµεσα στους λόφους έναν πύργο να 

ορθώνεται, τυλιγµένος σε µαβιά χρώµατα και σκιές. Ήταν χτισµένος 

από καφετιά πέτρα και είχε ένα αλλόκοτο, στριφτό σχήµα. Η κορυφή 

του κατέληγε σε κεραµίδια, τοποθετηµένα πάνω της έτσι που 

έµοιαζαν να δηµιουργούν ένα κωνοειδές καπέλο. Τ’όλο χτίσµα 

πρέπει νάταν πολύ, µα πολύ, παλιό. 

  Η Ερία σήκωσε ένα φρύδι της. «Πουθενά χειρότερα δε µπορούσαν 

να κατοικούν;…» µονολόγησε. 

  Χτύπησε τ’ατι της, µε τα γκέµια, και κάλπασε, µέχρι την ξύλινη, 

µεγάλη πόρτα του πύργου, η οποία, παρότι κι αυτή παλιά, φαινόταν 

αρκετά ανθεκτική. 

  «Ζητώ πρόσβαση,» φώναξε στον αέρα η πολεµίστρια, µη 

βλέποντας κανέναν εκεί κοντά. «Έρχοµαι µετά από προσταγή του 

Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν,» πρόσθεσε, όταν δεν πήρε 

απάντηση.  

  «Ποιος ο λόγος που γυρεύει ο Βασιληάς τους Σοφούς του Κύκλου 

του Φτερού;» Η φωνή ήρθε από ψηλά. 

  Η Ερία σήκωσε το κεφάλι της και κοίταξε σ’ένα µπαλκόνι του 

αρχαίου πύργου. Εκεί στεκόταν ένας άντρας, του οποίου το πρόσωπο 

δεν µπορούσε να διακρίνει, µέσα στο σκοτάδι. Πάντως, πρέπει να 

είχε µακριά µαλλιά, γιατί ανέµιζαν στον απαλό, βραδινό αγέρα, µαζί 

µε τη ρόµπα που φορούσε. 

  «Ο λόγος είναι τα πλοία που χάνονται, στη δυτική µεριά του 

Βασιλείου του Ωκεανού… αν έχετε µάθει για δαύτα, εδώ, στην 

εξορία, όπου ζείτε,» πρόσθεσε, µε χαµηλότερο τόνο στη φωνή της, 

για να µην ακουστεί. 

  «Μαθαίνουµε πολύ περισσότερα απ’ό,τι νοµίζετε, κυρία,» τόνισε ο 

άντρας, που το πρόσωπό του ήταν τυλιγµένο στο σκοτάδι. 
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  Η Ερία αναπήδησε. Πώς την είχε ακούσει; Τελικά, αυτοί οι Σοφοί 

του Κύκλου του Φτερού είχαν κοφτερότερα αφτιά απ’ό,τι πίστευε…  

  «∆ε σκόπευα να σας προσβάλω,» είπε, ευγενικά. «Απλά,» 

ανασήκωσε τους  ώµους  της,  «πρέπει  να  παραδεχτείτε  ότι  το  

µέρος  είναι,   κάπως, ερηµικό…» 

  «Είναι,» συµφώνησε ο άγνωστος, «από άποψη ελλείψεως 

ανθρώπων. Αλλά, σας παρακαλώ, περάστε. Μην πιστέψετε κιόλας 

πως είµαστε αφιλόξενοι εδώ… στην εξορία.» 

  Η είσοδος του πύργου άνοιξε, και ένας διάδροµος, φωτιζόµενος 

από δαυλούς, παρουσιάστηκε πίσω της. Όµως τίποτ’άλλο… Ποιος 

είχ’ανοίξει; 

  Η Ερία ξεκαβαλίκεψε, µα δίστασε να µπει. Έριξε ένα βλέµµα 

επάνω, όπου, πριν λίγο, στεκόταν ο σκιερός άντρας, αλλά όχι τώρα, 

πια… 

  «Πού είσαι;» φώναξε η πολεµίστρια, τραβώντας το σπαθί της. 

  «Έρχοµαι. Μισό λεπτό. Είναι πολλές οι σκάλες.» 

  Τότε µόνο η πολεµίστρια παράτησε τα σκαλιά στο βάθος του 

διαδρόµου, δεξιά. Ο άντρας δεν άργησε να έρθει. Ζύγωσε, µέσ’απ’το 

ηµίφως, και το πρόσωπό του, τελικά, αποκαλύφθηκε, όταν στεκόταν 

µπροστά της. Αν και η Ερία περίµενε ν’αντικρίσει κάποιον 

κακάσχηµο γέρο, είδε έναν όµορφο τύπο, µε καλοχτενισµένα, µαύρα 

µαλλιά και γένια. Μέσα στα µάτια του έξυπνες φωτιές έκαιγαν. 

  «Καλησπέρα,» είπε, ευγενικά, ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Καλησπέρα,» αποκρίθηκε, το ίδιο ευγενικά, αλλά µε κάποια 

αµηχανία στη φωνή της, η Ερία. 

  «Περάστε,» την προέτρεψε ο άντρας, παραµερίζοντας απ’την 

είσοδο. «Και, παρακαλώ, θηκαρώστε το σπαθί σας·  δεν είναι µέρος 

για όπλα ο Πύργος του Φτερού…» 

  Η Ερία έβαλε στο θηκάρι το όπλο της. Στράφηκε να κοιτάξει 

τ’άλογό της. «Πού θα…;» 

  «Αφήστε τον ίππο σας έξω,» πρότεινε ο Σοφός. 

  «Μα−» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

34 

  «Το µέρος είναι ασφαλές,» τη διαβεβαίωσε. 

  «Είναι, όµως, ερηµικό,» τόνισε η Ερία. 

  «Γι’αυτό είναι ασφαλές,» εξήγησε ο Σοφός, µ’ένα µειδίαµα. 

  «Καλά…» Η Ερία πήρε τα πράγµατά της απ’το άλογο και µπήκε 

στον πύργο, καθώς ο οικοδεσπότης της έκλεινε την πόρτα. 

  «Ονοµάζοµαι Φάλµαριν,» συστήθηκε ο άντρας. 

  «Εγώ Ερία,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια. 

  «Ελάτε.» Ο Φάλµαριν προχώρησε, και η γυναίκα τον ακολούθησε, 

µέσα από στενούς, στριφτούς διαδρόµους, ως ένα µικρό σαλονάκι, 

µε τζάκι, χτισµένο στον τοίχο, έναν  καναπέ, ντυµένο  µε  δέρµατα, 

και ένα χαλί στρωµένο στο πάτωµα. Μέχρι να φτάσουν εδώ, η Ερία 

είχε την εντύπωση ότι κατέβαιναν και υπέθετε πως, τώρα, έπρεπε να 

είναι κάτω απ’το έδαφος. 

  «Καθίστε,» είπε ο Φάλµαριν. 

  Η πολεµίστρια υπάκουσε, παίρνοντας θέση στον καναπέ, καθώς 

άφηνε τα πράγµατά της παραδίπλα. «Μόνος µένεις εδώ;» 

  «Όχι.» Κι ο Φάλµαριν κάθισε στον καναπέ. 

  «Παράξενο… δεν πρόσεξα κανέναν άλλο,» παραδέχτηκε η Ερία. 

  «Κι όµως ο Πύργος είν’ανάστατος µε τον ερχοµό σας,» την 

πληροφόρησε ο Φάλµαριν, κάνοντάς τη να συνοφρυωθεί. «Πρέπει 

να µάθω στους µαθητές µου να είναι λιγότερο περίεργοι.» 

  Μαθητές… Η Ερία είχε ακούσει πως κάποιοι πήγαιναν από µικρή 

ηλικία να βρουν τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού, για να 

διδαχτούν τα µυστικά της Γνώσης κοντά τους. Τους θεωρούσε 

ανόητους. Όµως ήταν προσωπική της άποψη… 

  «Λοιπόν, τι επιθυµεί να κάνουµε γι’αυτόν ο Βασιληάς Βένγκριλ;» 

ρώτησε ο Φάλµαριν. 

  «Θέλει κάποιος από σας να έρθει στην επόµενη αποστολή στα 

δυτικά νερά του Βασιλείου του Ωκεανού,» τον πληροφόρησε η Ερία. 

«Πιστεύει πως, αφού τόσοι και τόσοι απέτυχαν, εσείς ίσως να τα 

καταφέρετε…» 
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  «Μπορεί και νάχει δίκιο…» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Μπορεί και 

να σφάλει…» 

  «Θα έρθει, όµως, αύριο κάποιος από σας µαζί µου, στην Μάρβαθ;» 

ρώτησε η Ερία. 

  Ο Φάλµαριν φάνηκε σκεπτικός, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά 

του. Σηκώθηκε όρθιος κι έκανε µια µικρή βόλτα στο δωµάτιο. 

  Ξαφνικά, στράφηκε στο µέρος της πολεµίστριας, µ’ένα ανέµισµα 

της ρόµπας του. «Πολλά παράξενα ακούγονται για τα χαµένα πλοία. 

Πιστεύω πως µαγικές δυνάµεις βρίσκονται σε δουλειά. Κάτι 

πραγµατικά σατανικό, για να αποτυγχάνουν τόσοι να βρουν όχι, 

απλώς, τη λύση του µυστηρίου, µα και περί τίνος πρόκειται.» 

  «Και;» έκανε η Ερία, περιµένοντας µια απάντηση, σχετικά µε το αν 

θα ερχόταν κάποιος µαζί της ως την πρωτεύουσα του Σαραόλν. 

  «Θα έρθω εγώ,» δήλωσε, πάραυτα, ο Φάλµαριν, σα να διάβασε το 

µυαλό της. «Αύριο θα ξεκινήσουµε.» 

  «Το άλογό µου, που είναι έξω…» άρχισε η Ερία. 

  «Είναι ασφαλές, κυρία µου. Μην επαναλαµβανόµαστε,» 

αποκρίθηκε, ενοχληµένος, ο Φάλµαριν. «Θα κοιµηθείτε εδώ, σ’αυτό 

το δωµάτιο. Μην πάτε πουθενά αλλού, παρακαλώ. Προτιµούµε όλοι 

τα πράγµατα να είναι ήσυχα στον Πύργο του Φτερού. Σε λίγο, θα 

σας φέρουµε φαγητό και πιοτό.» 

  «∆ε χρειάζεται·  έχω µαζί µου,» αποκρίθηκε η Ερία. Είχε ακούσει 

ένα σωρό ιστορίες, ότι οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού έτρωγαν 

έντοµα και αλλόκοτα φυτά… 

  «Όπως επιθυµείτε,»  αποκρίθηκε ο Φάλµαριν, και έφυγε απ’το 

δωµάτιο. 

  Το τζάκι στο σαλονάκι, αµέσως, άναψε, κάνοντας την πολεµίστρια 

ν’αναπηδήσει. «Μα τα Πνεύµατα!…» ξεφύσηξε. «Εδώ µέσα είν’ό,τι 

πρέπει, για να πεθάνει κανείς από συγκοπή…»   

  Ύστερα, ανασήκωσε, αδιάφορα, τους ώµους κι έβγαλε κάτι να φάει 

απ’το σάκο της. ∆υσκολευόταν, κάπως, να κατεβάζει τις µπουκιές, 

όταν της ερχόταν στο µυαλό οι θρύλοι για το τι έτρωγαν οι Σοφοί… 
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Όταν χόρτασε και ήπιε αρκετό κρασί, απ’το φλασκί της, ξάπλωσε 

στο χαλί, µε την πλάτη στον καναπέ, δίχως να βγάλει την αλυσιδωτή 

αρµατωσιά της. ∆εν ήξερε γιατί, αλλά τούτο το µέρος την έκανε 

φοβερά επιφυλακτική… 

  Κοιµήθηκε·  κι όλο το βράδυ έβλεπε παράξενα όνειρα, ότι κρύα 

µάτια την κοιτούσαν, µέσα από ένα σκοτεινό δωµάτιο κι εκείνη ήταν 

παράλυτη, µη µπορώντας να κινήσει τα πόδια της… 

   

**  **  **  ** 

 

  «Κυρία Ερία.» 

  Η πολεµίστρια άνοιξε τα µάτια. Το χέρι της πήγε στη λαβή του 

σπαθιού της. Σηκώθηκε, τάχιστα, όρθια και στράφηκε να κοιτάξει 

τον Φάλµαριν, που στεκόταν στην είσοδο του δωµατίου. 

  «Συµβαίνει κάτι;» ρώτησε εκείνος. 

  «Όχι, τίποτα…» αποκρίθηκε η Ερία. 

  «Συγνώµη, αν σας τρόµαξα. Πώς κοιµηθήκατε; ∆ε θέλω να 

διαδοθεί ότι δεν φερόµαστε καλά στους µουσαφίρηδες εδώ, στον 

Πύργο του Φτερού.» 

  «Μια χαρά,» δήλωσε η πολεµίστρια. 

  «Ωραία,» είπε ο Φάλµαριν. «Είστε έτοιµη να ξεκινήσουµε το ταξίδι 

ως τη Μάρβαθ; Εγώ είµαι.»  

  Η Ερία παρατήρησε τον σάκο στον ώµο του. «Φύγαµε,» 

αποκρίθηκε, σηκώνοντας κι εκείνη τα πράγµατά της απ’το έδαφος: 

το δικό της σάκο, την ασπίδα της, το τόξο και τη φαρέτρα. 

  «∆εν ήταν ανάγκη να τα φέρετε όλα τούτα µέσα·  και στ’άλογό σας 

να τ’αφήνατε, εντάξει θα ήταν·  κανείς δε θα τάκλεβε…» είπε ο 

Φάλµαριν. «Τέλος πάντων, ελάτε.» 

  Και την οδήγησε, πάλι, µέσα από στριφτούς, στενούς διαδρόµους, 

φωτιζόµενους από δαυλούς, στην εξώπορτα του Πύργου του 

Φτερού. Μόλις βγήκαν, η Ερία είδε πως, όντως, τ’άτι της την 
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περίµενε εκεί. Έβαλε τα πράγµατά της στη σέλα του και το 

καβάλησε. 

  «Εσύ δεν έχεις άλογο;» ρώτησε τον Φάλµαριν. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Αλλά θα µπορούσαµε να 

συνιππεύσουµε, αν θέλετε.» 

  «Φυσικά. Ανέβα.» 

  Ο Φάλµαριν κάθισε πίσω της και η Ερία χτύπησε τ’άτι, µε τα 

γκέµια, για να ξεκινήσει να καλπάζει. Άρχισαν, πάλι, να διασχίζουν 

τους λόφους, πάνω στο παλιό, σκονισµένο µονοπάτι. 

  «Είπες ότι έχεις µαθητές·  είσαι δάσκαλος;» ρώτησε η πολεµίστρια, 

σε κάποια στιγµή, πριν το µεσηµέρι, ενώ κι ο Βάνσπαρχ ήταν στον 

ουρανό. 

  «Μάλιστα, κυρία µου.» 

  «Τι είδους δάσκαλος;» 

  «∆άσκαλος,» είπε, απλά, ο Φάλµαριν. 

  «Εννοώ, τι διδάσκεις;» 

  «Τη Γνώση.» 

  «∆ηλαδή;» 

  «Το Παρελθόν, το Παρόν και λιγότερο το Μέλλον,» διευκρίνισε ο 

Σοφός. 

  «Την ιστορία του Σαραόλν, ε;» έκανε η Ερία. 

  «Και αυτήν.» 

  «Αλλά όχι µόνο;» 

  «Όχι µόνο,» συµφώνησε εκείνος. 

  «∆ε σε καταλαβαίνω… Μήπως, µπορείς να τα πεις, ξέρεις, πιο… 

λιανά;» ζήτησε η Ερία. 

  «Όχι, κυρία µου.» 

  «Γιατί όχι;» 

«Γιατί  ακριβώς  αυτά  διδάσκω  στους  µαθητές  µου.  ∆εν  τα  λέω  

στον καθένα.» 

   «Τώρα… εξηγηθήκαµε, νοµίζω,» παρατήρησε η Ερία. 
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  Το µεσηµέρι, σταµάτησαν εκεί όπου είχε σταµατήσει η 

πολεµίστρια και την προηγούµενη ηµέρα, ερχόµενη στον Πύργο του 

Φτερού. Και, καθώς οι δυο τους έτρωγαν, είδε πως το φαγητό του 

Φάλµαριν ήταν… κανονικό. Κάπως λιτό, για το δρόµο (ελιές, ψωµί, 

τυρί και λίγο παστό κρέας), αλλά κανονικό –ούτε έντοµα, ούτε 

σκουλήκια, ούτε παράξενα φυτά. 

  «Είχα ακούσει πως εσείς, οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού, τρώτε 

έντοµα, σκουλήκια και παράξενα φυτά,» είπε στον συνταξιδιώτη 

της. 

  Εκείνος γέλασε, διακριτικά. «Όχι, κυρία µου. ∆εν τρώµε τέτοιου 

είδους πράγµατα. Και δεν ξέρω γιατί έχει διαδοθεί αυτό. Το έχω κι 

εγώ ακούσει. Ελπίζω, κάποτε, να πάψει να λέγεται…  

  »Γιαυτό προτιµήσατε δικό σας φαγητό, χτες βράδυ;» 

συνοφρυώθηκε. 

  Η Ερία χαµογέλασε, µε τις δεισιδαιµονίες που άφησε να την 

επηρεάσουν. «Ναι,» παραδέχτηκε. 

  «Όλοι κάνουµε λάθη,» είπε, φιλοσοφικά, ο Φάλµαριν. 

  «Κι εσείς οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού;» 

  «Όλοι,» τόνισε εκείνος. 

  «Αλήθεια, γιατί ‘του Φτερού’;» αναρωτήθηκε η Ερία. «Έχετε 

καµια σχέση µε το Φτερό, το Στήριγµα Ισχύος που φυλάσσει ο 

Βασιληάς Βένγκριλ;» 

  «Είναι µυστικό,» δήλωσε, απλά, ο Φάλµαριν. «Αλλά µην 

υποπτεύεστε και τίποτα το σπουδαίο.» 

  «Ό,τι πεις, δάσκαλε…» αποκρίθηκε η Ερία, πίνοντας κρασί απ’το 

φλασκί της. 

  Κατά το απόγευµα, σηκώθηκαν και καβαλίκεψαν τ’άτι της 

πολεµίστριας. ∆ιέσχισαν τους λόφους, µέσω του ίδιου παλιού 

µονοπατιού. Το βράδυ, ήταν στη δηµοσιά και κάλπαζαν προς την 

Μάρβαθ. 

  «Έχεις έρθει ποτέ ως εδώ, στον πολιτισµό, δάσκαλε;» ρώτησε η 

Ερία. 
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  «Τόσες φορές που τον έχω βαρεθεί,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. 

  «∆ε σε πιστεύω,» δήλωσε η πολεµίστρια. 

  «Όπως επιθυµείτε.» 

  Η Ερία έκανε τ’άλογό της να πηγαίνει πιο σιγά, καθώς ζύγωναν την 

πύλη της πρωτεύουσας. «Σταµάτα τον πληθυντικό.» 

  «Σέβοµαι όλους τους ανθρώπους,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. 

  «Και λοιπόν; Και γω τους σέβοµαι…» 

  «Εγώ, όµως, προτιµώ να τους µιλάω και στον πληθυντικό. Υπάρχει 

κάποιο πρόβληµα, κυρία µου;» 

  «Όχι… κύριέ µου.» 

  Πέρασαν την πύλη και µπήκαν στους φωτιζόµενους από φανάρια 

δρόµους της Μάρβαθ. 

  «Πηγαίνουµε στο παλάτι, τώρα;» ρώτησε ο Φάλµαριν. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Ερία. «Ο Βασιληάς κι η Βασίλισσα σε 

περιµένουν µ’ανυποµονησία.» 

  Έφτασαν στον µεγάλο κήπο, και η πολεµίστρια είπε στους 

φρουρούς που στέκονταν εκατέρωθεν της πύλης:  

  «Είµαι η Ερία. Φέρνω τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού.» 

  Οι δυο άντρες άνοιξαν και η ιππεύτρια πέρασε, µε τον Σοφό πίσω 

της. Ξεκαβαλίκεψε, το ίδιο κι ο Φάλµαριν, και τ’άτι της πήρε ένας 

σταβλίτης. Ακολούθησαν ένα µονοπάτι, στρωµένο µε πέτρες, το 

οποίο διέσχιζε τον κήπο, και εισήλθαν στο παλάτι. Στην αίθουσα του 

θρόνου ο Βασιληάς Βένγκριλ, η Βασίλισσα ∆ήνκα και οι σύµβουλοί 

τους τους περίµεναν. 

  «Ερία. Τον έφερες,» παρατήρησε ο µονάρχης. 

  Η πολεµίστρια έκανε µια βαθιά υπόκλιση. «Μάλιστα, Βασιληά 

µου.» Έδειξε, µε µια κόσµια χειρονοµία, τον συνταξιδιώτη της. 

«Απο δώ ο Φάλµαριν απ’τον Κύκλο του Φτερού.» 

  Ο άντρας υποκλίθηκε µπροστά στο Βασιληά και τη Βασίλισσα. 

«Στις υπηρεσίες σας.» 

  «Γνωρίζετε γιατί σας κάλεσα εδώ;» ρώτησε ο Βένγκριλ. 
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  «Η κυρία Ερία µε ενηµέρωσε,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. 

«Επιθυµείτε, ίσως, να µου διευκρινίσετε κάτι, Βασιληά µου;» 

  «Όχι. Εκτός, βέβαια, ότι θα χρειαστεί να ξεκινήσετε αύριο, καλέ 

µου κύριε,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Πιστεύω, κατανοείτε την 

βιασύνη µου…» 

  «Απολύτως, Μεγαλειότατε,» δήλωσε ο Φάλµαριν. 

  «Ωραία,» είπε ο Βένγκριλ. «Τότε, σας εύχοµαι καλή ανάπαυση, για 

σήµερα. Αύριο, θα σας ευχηθώ καλό ταξίδι και καλή επιτυχία στην 

αποστολή σας.» 

  Φώναξε δυο υπηρέτες. «Οδηγήστε τον κύριο Φάλµαριν του 

Κύκλου του Φτερού στο δωµάτιο που ετοιµάσατε γι’αυτόν.» 

  «Μάλιστα,  Βασιληά  µου,»  αποκρίθηκε  ο  ένας.  Και  προς   τον   

Σοφό: «Ακολουθήστε µας, κύριε.» 

  Εκείνος υπάκουσε. 

  «Ερία, µπορείς να πηγαίνεις,» είπε η ∆ήνκα. «Όµως αύριο, µε την 

αυγή, να είσαι εδώ.» 

  «Ως προστάξετε, Βασίλισσά µου.» Η πολεµίστρια έκανε, πάλι, µια 

βαθιά υπόκλιση κι έφυγε απ’την αίθουσα του θρόνου. 

  «Τι λες, ∆ήνκα; θα τα καταφέρουν;» συνοφρυώθηκε ο Βένγκριλ. 

  Εκείνη µόρφασε, δείχνοντας άγνοια. Ύστερα, είπε: «∆ε νοµίζω…» 

  Ο Βένγκριλ αγκάλιασε τους ώµους της, µε το ένα χέρι, µειδιώντας. 

«Είσαι απαισιόδοξη βασίλισσα…» 

  «Ρεαλίστρια,» διόρθωσε η ∆ήνκα. 

  «Εσύ πρότεινες τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού,» της θύµισε 

ο Βένγκριλ. 

  «Ναι… αλλά νόµιζα ότι θα δω… κάτι άλλο,» οµολόγησε η ∆ήνκα. 

«Αυτός ο άνθρωπος σού φάνηκε… αρκετά ικανός, ώστε να επιτύχει 

εκεί όπου τόσοι πολεµιστές απέτυχαν;…» 

  «Θα περιµένουµε και θα δούµε,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Μόνο 

αυτό µπορούµε να κάνουµε…» 

  «Όσο τα πλοία µας χάνονται,» πρόσθεσε η Βασίλισσα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Στον δρόµο προς την Όρφαλχ 
 

 

ο επόµενο πρωί, µε την αυγή, ο Φάλµαριν ήταν στην αίθουσα 

του Βασιληά Βένγκριλ. Είχε ξυπνήσει πολύ προτού τον 

φωνάξει ο φρουρός έξω απ’την πόρτα του. ∆εν ήταν απ’τους 

ανθρώπους που κοιµούνται πολύ. Στο µεγάλο δωµάτιο, εκτός 

απ’αυτόν βρίσκονταν και ο ίδιος ο Βασιληάς, η Βασίλισσα (άλλη µια 

φορά που είχε ξυπνήσει πρωί), οι σύµβουλοί τους, η Ερία, και µια 

οµάδα δεκατεσσάρων αντρών και οκτώ γυναικών, όλοι τους 

οπλισµένοι λες και θα πήγαιναν σε µάχη. 

  Ο Βένγκριλ σηκώθηκε όρθιος. Ήταν ντυµένος µε µια χρυσαφένια 

τουνίκα, µαύρο παντελόνι, ψηλές, γυαλιστερές µπότες και πορφυρό 

µανδύα. Το Στέµµα του Βασιλείου κουλουριαζόταν, σαν φίδι, γύρω 

απ’το κεφάλι του. Και ο Βασιληάς του Σαραόλν µίλησε: 

  «Σας συγκέντρωσα εδώ για να ευχηθώ σ’όλους σας καλή τύχη στην 

αποστολή σας. Είθε τα Πνεύµατα να είναι µε το µέρος σας. Και µην 

αποκαρδιώνεστε από τις αποτυχίες των συναδέλφων σας, γιατί εσείς  

έχετε έναν ξεχωριστό άνθρωπο  µαζί  σας:  τον  Φάλµαριν  του  

Κύκλου  του  Φτερού. Έναν άνθρωπο που µπορεί να φροντίσει τα 

Πνεύµατα να είναι, όντως, µε το µέρος σας. Έτσι κι εγώ τολµώ να 

ελπίζω –και να έχω την πεποίθηση− ότι θα µάθαιτε, τουλάχιστον, τι 

παθαίνουν τα πλοία µας στα δυτικά νερά του Βασιλείου του 

Ωκεανού·  και δε διστάζω να πιστεύω πως θα σταµατήσετε και το 

κακό που το προκαλεί αυτό.» 

  «Σας ευχαριστούµε για τα καλά σας λόγια, Βασιληά µου, καθώς και 

για την εµπιστοσύνη που µας δείχνετε,» αποκρίθηκε η Ερία, που της 

είχε ανατεθεί η αρχηγία της οµάδας των πολεµιστών που στέκονταν 

Τ
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γύρω της. «Ορκιζόµαστε να δώσουµε τέλος στις εξαφανίσεις των 

πλοίων.» 

  Και όλοι τους έβαλαν τη γροθιά τους στην καρδιά –εκτός απ’τον 

Φάλµαριν. 

  «Τότε, ξεκινήστε. Σας αποχαιρετώ.» Ο Βένγκριλ ξανακάθισε στο 

θρόνο του, πλάι στην ∆ήνκα. 

  Η οµάδα της Ερία στράφηκε προς την έξοδο της µεγάλης αίθουσας 

και βάδισε έξω, µαζί µε τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού. 

  «Ελπίζω να µη σας αποχαιρετώ για πάντα…» µουρµούρισε ο 

Βασιληάς, ακουµπώντας το σαγόνι, µελαγχολικά, στη γροθιά του. 

   

**  **  **  ** 

 

  Η Ερία ανέβηκε στ’άλογό της, που ένας σταβλίτης έβγαλε απ’τους 

στάβλους του κήπου του παλατιού. Στο σάκο της είχε προµήθειες 

γι’αρκετό καιρό, µε τις οποίες την είχε εφοδιάσει ο Βασιληάς 

Βένγκριλ, όπως είχε εφοδιάσει κι όλους τους υπόλοιπους της 

οµάδας, που, τώρα, κι αυτοί καβαλίκευαν. 

  Ο Φάλµαριν σκαρφάλωσε πάνω σ’ένα µαύρο άτι, σαν τη νύχτα. Η 

έκφρασή του δεν έµοιαζε µ’αυτή των υπολοίπων. Ενώ σ’εκείνων τα 

πρόσωπα καθρεπτίζονταν οι ελπίδες τους −που προέρχονταν απ’τα 

λόγια του Βένγκριλ κι απ’το γεγονός ότι είχαν έναν Σοφό του 

Κύκλου του Φτερού µαζί τους−, στο δικό του πρόσωπο θα µπορούσε 

κανείς να διακρίνει µονάχα βαθύ προβληµατισµό. Το σκοτεινό 

βλέµµα του, µάλιστα, έµοιαζε χαµένο, σα να κοίταγε αλλού, σε 

κάποιον άλλο κόσµο… 

  «Τι έχεις, δάσκαλε;» τον ρώτησε η Ερία, καθώς έβγαιναν, απ’τον 

κήπο του παλατιού, στους δρόµους της Μάρβαθ, καβάλα στ’άλογά 

τους. Η µελαχρινή γυναίκα προπορευόταν, παρέα µε τον Σοφό. 

  «Θάπρεπε να έχω κάτι;» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν, µυστηριακά. 

  «∆ε σε βλέπω τόσο χαρούµενο, όσο τους άλλους. ∆εν πιστεύεις ότι 

θα τα καταφέρουµε;» είπε η Ερία, συνοφρυωµένη. 
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  «Ίσως και να τα καταφέρουµε.» Η φωνή του Φάλµαριν ήταν 

ακαθόριστη·  δε µπορούσες να διακρίνεις ούτε ελπίδα, ούτε 

απογοήτευση σ’αυτήν. 

  «Αλλά δε νοµίζεις ότι, όντως, θα τα καταφέρουµε…;» θέλησε να 

µάθει η Ερία. 

  Ο Φάλµαριν στράφηκε, να την κοιτάξει. «Είπα εγώ κάτι τέτοιο;» 

  Η Ερία σήκωσε τους ώµους της. «Όχι… −όµως το υπονοείς!» 

τόνισε. «Και δε θέλω να αποκαρδιώνεις τους πολεµιστές µου. 

Σ’εσένα έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους.» 

  «Κακώς,» είπε ο Φάλµαριν. «Πρέπει να πιστεύουν περισσότερο 

στον εαυτό τους, άµα θέλουν να επιτύχουν στην αποστολή τους.» 

  «Ναι… αλλά µην τους κάνεις να νοµίζουν πως όλα είναι χαµένα, εξ 

αρχής,» ζήτησε η Ερία. «Γιατί δεν είναι.» 

  «Όντως, δεν είναι,» συµφώνησε ο Φάλµαριν.  

  Η Ερία, όµως, δεν ήξερε αν της έλεγε αλήθεια –αν αυτό πίστευε, 

πραγµατικά, ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  Όταν είχαν βγει απ’την πρωτεύουσα του Σαραόλν και κάλπαζαν 

πάνω σ’έναν µεγάλο, πλακόστρωτο δρόµο, που πήγαινε νότια, ο 

Φάλµαριν, ρώτησε την πολεµίστρια: 

  «Προς τα πού κατευθυνόµαστε;» 

  «Προς την πόλη-λιµάνι Όρφαλχ,» εξήγησε η Ερία. «Εκεί θα 

βρούµε ένα πλοίο να µας περιµένει, αρκετά επανδρωµένο για να µας 

πάει στο Βασίλειο του Ωκεανού και στη Βασίλισσα Αάνθα.» 

  «∆ηλαδή, η άφιξή µας είναι αναµενόµενη,» συµπέρανε ο 

Φάλµαριν. 

  «Ναι,» απάντησε η Ερία. «Ο Βασιληάς έστειλε µήνυµα στον 

Άρχοντα Φερχ της Όρφαλχ, να τάχει όλα έτοιµα, όταν φτάσουµε.» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού δεν απάντησε. 

  «Τι; δε µε πιστεύεις;» έκανε η Ερία. 

  «Σας πιστεύω,» είπε, σα να σκεφτόταν κάτι άλλο, ο Φάλµαριν. 

  Το απόγευµα, βρίσκονταν σε µια µικρή πόλη, όπου και 

σταµάτησαν, καθώς το σκοτάδι είχ’αρχίσει ν’απλώνεται πάνω απ’το 
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Βασίλειο. Ο Λούντρινχ γλιστρούσε προς τον δυτικό ορίζοντα και ο 

Βάνσπαρχ προς τον ανατολικό. Η Ερία ζήτησε από την αρχόντισσα 

του µέρους να τους φιλοξενήσει, για το βράδυ. Ήταν µια στρυφνή 

γυναίκα, γύρω  στα  εξήντα, ντυµένη στα µαύρα, και δεν φάνηκε 

ιδιαίτερα χαρούµενη που θα τους έβαζε στο κάστρο της. Αλλά δε 

µπορούσε να κάνει κι αλλιώς·  οι Νόµοι του Βασιληά έλεγαν 

ξεκάθαρα ότι οποιοιδήποτε πολεµιστές του είχαν το δικαίωµα να 

ζητήσουν φιλοξενία οπουδήποτε µέσα στο Βασίλειο. 

  «Η οικοδέσποινά µας δε φαίνεται να µας θέλει εδώ,» παρατήρησε η 

Ερία, καθώς εκείνη και δυο άντρες (στρατιώτες της οµάδας της) 

κάθονταν σ’ένα µικρό σαλονάκι. Ο ένας ονοµαζόταν Γκούλχακ, και 

ήταν ψηλός, σωµατώδης, µε κοντά, ξανθά µαλλιά και µούσι στο 

σαγόνι. Ο άλλος λεγόταν Φέρντεχ, και ήταν µελαχρινός, µε µακριά 

µαλλιά, ως τους ώµους, τώρα, δεµένα κοτσίδα πίσω του. Κανένας 

τους δε φορούσε την αρµατωσιά του·  τις είχαν βγάλει, για να 

ξεµουδιάσουν τα κορµιά τους απ’την ιππασία, το ίδιο κι η αρχηγός 

τους. 

  «Έτσι δείχνει,» αποκρίθηκε ο Γκούλχακ, πίνοντας κρασί από µια 

κούπα. Ανασήκωσε τους φαρδείς ώµους του. «Αλλ’άς την πάρουν οι 

δαιµονάθρωποι! Τι µας νοιάζει, όσο µας προσφέρει κατάλυµα, για 

σήµερα; Αύριο, θάµαστε µακριά απο δώ.» 

  «Σωστά,» συµφώνησε ο Φέρντεχ, µορφάζοντας. Ύστερα, 

χαµήλωσε, κάπως, τη φωνή του και ρώτησε την Ερία: «Εσύ τον 

ξέρεις καλά αυτόν τον Σοφό που είναι µαζί µας;» 

  «Όχι και τόσο καλά…» δίστασε ν’απαντήσει εκείνη. «Τι θες να 

µάθεις;» 

  «Τι άνθρωπος είναι,» εξήγησε ο Φέρντεχ. «Σου µιλούσε το πρωί. 

Για τι θέµα;» 

  «Ζήτησε να πληροφορηθεί πού πηγαίνουµε. Του είπα πως 

κατευθυνόµαστε στην Όρφαλχ και πως ο Άρχοντας Φερχ θάχει ένα 

πλοίο έτοιµο για µας εκεί. Μετά, έµεινε σιωπηλός, όλο το υπόλοιπο 

της ηµέρας.» 
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  «Πώς σου φαίνεται;» στένεψε τα µάτια του ο Φέρντεχ. «Άτοµο 

εµπιστοσύνης;» 

  «Αυτό θα το µάθω µόνο όταν πολεµήσω µαζί του,» δήλωσε η Ερία. 

  «∆ε νοµίζω ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο,» είπε ο Γκούλχακ. 

«Περισσότερο της σκέψης µού µοιάζει ο τύπος, παρά της µάχης.» 

  «∆εν έχεις ακούσει ότι οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού έχουν 

παράξενες δυνάµεις;» τον ρώτησε η Ερία. «Μιλούν µε τα Πνεύµατα. 

Και τα κάνουν να υπακούν στη βούλησή τους.» 

  «∆εν τόχω δει ποτέ να συµβαίνει,» είπε ο Γκούλχακ. 

  «Αυτό, όµως, δε σηµαίνει ότι δεν συµβαίνει κιόλας,» τόνισε η Ερία. 

  Μια πόρτα άνοιξε.  

  «Καλησπέρα,» χαιρέτησε ο Φάλµαριν, καθώς όλοι στράφηκαν, 

αιφνιδιασµένοι, στο µέρος του. 

  «Καλησπέρα,» του ανταπέδωσε τον χαιρετισµό η Ερία.  «Πώς κι 

απο δώ;» 

  «Είπα να κάνω µια βόλτα, πριν πέσω για ύπνο. ∆εν αισθάνοµαι και 

τόσο ευπρόσδεκτος σ’ετούτο το κάστρο.» 

  «Κανένας µας,» έγνεψε καταφατικά ο Φέρντεχ. 

  Ο Φάλµαριν προχώρησε και στάθηκε µπροστά σ’ένα παράθυρο, 

κάτω απ’τ’οποίο φαινόταν η µικρή πόλη όπου είχαν σταµατήσει.  

  «Έχεις καµια ιδέα για το τι µπορεί να συµβαίνει µε τα πλοία των 

εµπόρων, Σοφέ;» τον ρώτησε Γκούλχακ. 

  «Όχι,» απάντησε, ξερά, ο Φάλµαριν. 

  «Εγώ νόµιζα πως εσείς, στον Κύκλο του Φτερού, είσαστε 

πανεπιστήµονες…» έκανε ο Γκούλχακ. 

  Ο Φάλµαριν στράφηκε στο µέρος του. «Γνωρίζουµε πολλά 

πράγµατα, κύριε·  αυτό είν’αλήθεια. Ωστόσο, πάντα υπάρχει κάτι για 

να µάθει κανείς –κάτι που δεν το γνωρίζει τώρα, αλλά µπορεί να το 

γνωρίσει µετά. Και, µετά, δε θα γνωρίζει, πάλι, κάτι άλλο…» 

  Ο Γκούλχακ έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι, µπερδεµένος. «Ναι, 

ναι… συµφωνώ απολύτως…» 

  Η Ερία µειδίασε, λεπτά. 
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  «Τι είν’αυτό τ’αχούρι, τέλος πάντων!» Μια γυναίκα µπήκε στο 

µικρό σαλονάκι. Είχε κοντά, ξανθά µαλλιά και ήταν ντυµένη µε µια 

κίτρινη τουνίκα, που έπεφτε ως τα γόνατα και είχε πράσινα σιρίτια. 

Τα πόδια της ήταν γυµνά, καθώς δε φορούσε µπότες. Γενικότερα, 

έµοιαζε σαν µόλις νάχε ξυπνήσει. 

  «Τι τρέχει, Μάνζρα;» ρώτησε η Ερία. 

  «Τι να τρέχει, αρχηγέ!» µούγκρισε η πολεµίστρια. «Έχεις πέσει στα 

δωµάτια που µας έδωσε αυτή η γκιόσα;» 

  «Μη φωνάζεις!» σφύριξε η Ερία. «∆ε θέλω να σ’ακούσει. ’Ντάξει, 

τα δωµάτια ίσως να µην είναι τέλεια, µα−» 

  «Χάλια είναι, αρχηγέ!» την έκοψε η Μάνζρα. «Αλλ’αυτό δε θα µε 

πείραζε−» 

  «Τι σε πειράζει, τότε;» απαίτησε, θυµωµένη, η Ερία. 

  «Και   δεν   πειράζει   µονάχα   εµένα   –απλά,   εµένα   έστειλαν   

για   να παραπονεθώ. Τα δωµάτια έχουν ποντίκια, αρχηγέ. Να κάτι 

αρουραίους!» Η Μάνζρα έκανε µια χαρακτηριστική χειρονοµία, για 

να δείξει το µέγεθός τους. 

  Η Ερία αναστέναξε. «Είναι µία νύχτα,» είπε. «Προσπαθήστε να το 

ανεχτείτε. ∆ε θα µας ωφελήσει σε τίποτα να τσακωθούµε, 

βραδιάτικα. Ίσα-ίσα, που θα µας στερήσει και την ξεκούραση την 

οποία αύριο θα   χρη−» 

  «Μα, αρχηγέ, ούτως ή άλλως, δε θα ξεκουραστούµε µ’αυτούς τους 

αρουραίους!» αντιγύρισε η Μάνζρα. 

  «Και τι να κάνω, δηλαδή;» µούγκρισε η Ερία. «Να πάω, τώρα, να 

µαλώσω µε την αρχόντισσα;» 

  Η Μάνζρα ήταν έτοιµη ν’απαντήσει, όταν ο Φάλµαριν µίλησε, 

αναπάντεχα: 

  «Ελάτε εδώ,» της είπε. 

  «Τι;» έκανε η πολεµίστρια, σηκώνοντας ένα φρύδι. 

  «Ελάτε εδώ,» επανέλαβε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  Η Μάνζρα πλησίασε. Εκείνος έβγαλε ένα σακουλάκι από µια τσέπη 

της ρόµπας του, και µέσα απ’αυτό πήρε µερικά φύλλα από κάποιο 
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φυτό στη χούφτα του. Τα έδωσε στην ξανθιά γυναίκα, µε τα κοντά 

µαλλιά. 

  «Τι είναι;» ρώτησε η πολεµίστρια, κοιτώντας τα. 

  «Φύλλα από ένα φυτό,» απάντησε ο Φάλµαριν. 

  «Τούτο το βλέπω, όµως−» 

  «Θα τα κάψετε, στο εσωτερικό στεγνών ποτηριών. Η µυρωδιά τους 

θα διώξει τα ποντίκια απ’τα δωµάτιά σας,» δήλωσε ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού. 

  «Σίγουρα;» συνοφρυώθηκε η Μάνζρα.  

  Ο Φάλµαριν δεν απάντησε.  

  Εκείνη ανασήκωσε τους ώµους της, µειδιώντας. «Ευχαριστώ.» Κι 

έφυγε απ’το σαλονάκι. 

  Ο Γκούλχακ κι ο Φέρντεχ έριξαν µια ερευνητική µατιά στον Σοφό, 

που στράφηκε, πάλι, στο παράθυρο. Ύστερα, κοίταξαν την Ερία, που 

δε µίλησε… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Έδιωξαν τους αρουραίους, τελικά,» είπε η Μάνζρα, τ’άλλο πρωί, 

στον Φάλµαριν, καθώς είχαν φύγει απ’το κάστρο της στρυφνής 

αρχόντισσας  και κάλπαζαν πάνω στον πλακόστρωτο δρόµο που 

πήγαινε νότια. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού δε µίλησε. 

  «Αλλά η οσµή τους δεν ήταν και τόσο ευχάριστη,» πρόσθεσε η 

Μάνζρα. 

  «Αν ήσασταν εσείς αρουραίος και η οσµή ήταν ευχάριστη, θα 

φεύγατε;» τη ρώτησε ο Φάλµαριν. 

  «Όχι, υποθέτω,» αποκρίθηκε η Μάνζρα. «Όµως, έτσι κι αλλιώς, 

καλύτερα λίγη άσχηµη µυρωδιά από πολλά δαγκώµατα…» 

  Ο Φάλµαριν έγνεψε καταφατικά, µ’ένα αδιόρατο µειδίαµα. 
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  «Νοµίζω πως, όντως, είσαι χρήσιµος, εν τέλει, Σοφέ!» είπε ένας 

πολεµιστής. «Για να διώχνεις τους ποντικούς, τουλάχιστον!» 

Γέλασε, και µαζί του κι άλλοι. 

  Η Ερία, όµως, του έριξε ένα φαρµακερό βλέµµα, γιατί δεν θεώρησε 

το αστείο του καθόλου ευγενικό. 

  Το µεσηµέρι, σταµάτησαν σε µια άλλη πόλη και ο εκεί άρχοντας –

που ονοµαζόταν Τάνφριλ− τους πρόσφερε, απλόχερα, φαγητό και 

πιοτό. Μάλιστα, τους έβαλε να φάνε µαζί του, στην ίδια αίθουσα, 

σ’ένα µεγάλο, µακρόστενο τραπέζι. Ήταν ένας µελαχρινός, 

σγουροµάλλης άντρας, µε γένια, ντυµένος µ’έναν σκούρο-µπλε 

χιτώνα. Η γυναίκα του ήταν µια καστανή κυρία, µε τα µαλλιά της 

δεµένα κότσο. Είχε και δυο γιους, οι οποίοι έδειχναν νάναι αρκετά 

ευγενικοί, απ’τον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφέρονταν στους 

βασιλικούς πολεµιστές. 

  «Πώς βρίσκετε το γεύµα;» ρώτησε, όταν έτρωγαν, ο Άρχοντας. 

«Είναι της αρεσκείας σας;» 

  «Είναι ιδιαίτερα καλό, κύριε. Σας ευχαριστούµε,» αποκρίθηκε η 

Ερία. 

  «Τι γίνεται, τέλος πάντων, µ’αυτά τα καράβια που χάνονται;» είπε 

ο Τάνφριλ. «Έχετε µάθει τίποτα;» 

  «Βρισκόµαστε κι εµείς στο σκοτάδι, άρχοντά µου,» εξήγησε η 

Ερία. «Αλλά ελπίζουµε να µάθουµε. Και να σταµατήσουµε το κακό, 

αν αυτό είναι µέσα στις δυνάµεις µας.» 

  «Μια ξαδέλφη µου είναι εµπόρισσα, και έχει χάσει, µέχρι στιγµής, 

ένα καράβι της. Άλλο ένα έχει και φοβάται, πια, να το στέλνει προς 

τα δυτικά νερά του Βασιλείου του Ωκεανού. Προσπαθεί,  τώρα,  να  

µαζέψει  αρκετά χρήµατα, για να αποκαταστήσει τη ζηµιά του 

πρώτου πλοίου.» 

  «Λυπόµαστε πολύ για το γεγονός, άρχοντά µου,» είπε η Ερία. «Θα 

κάνουµε ό,τι µπορούµε, για να φέρουµε τα πράγµατα στον 

φυσιολογικό τους ρυθµό. Όταν φτάσουµε στο Βασίλειο του Ωκεανού 

θα µιλήσουµε  και µε τη Βασίλισσα Αάνθα, να µάθουµε τι γνωρίζει 
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κι εκείνη πάνω στο ζήτηµα, γιατί, αναµφίβολα, θα ξέρει κάτι 

περισσότερο από µας, αφού βρίσκεται πιο κοντά στο πρόβληµα…» 

  «∆ιάφορα ψιθυρίζονται, κυρία µου. Ένα εξ αυτών είναι ότι οι 

διαβολάνθρωποι ευθύνονται για τις εξαφανίσεις των πλοίων. Βέβαια, 

δεν έχω ιδέα κατά πόσο αληθεύει…» 

  «Ίσως, όντως, να ευθύνονται,» υπέθεσε η Ερία. «∆ε θάναι η πρώτη, 

ούτε η τελευταία φορά, που προκαλούν πρόβληµα στο Σαραόλν και, 

απ’ό,τι έχω ακούσει, και στο Βασίλειο του Ωκεανού.» 

  Όταν πέρασε το µεσηµέρι και το απόγευµα ήρθε, η πολεµίστρια και 

η οµάδα της εγκατέλειψαν το κάστρο του Άρχοντα Τάνφριλ, 

ξεκούραστοι και χορτάτοι. 

  «Αυτός ο άνθρωπος ήξερε από φιλοξενία,» παρατήρησε ο 

Γκούλχακ, καθώς κάλπαζαν. 

  «Ναι,» κούνησε το κεφάλι της, συµφωνώντας, η Μάνζρα. «Καλά 

θα ήταν να φτάναµε στην πόλη του βράδυ, γιατί έχω την υποψία ότι 

τα δωµάτια που θα µας παραχωρούσε θα ήταν το ίδιο καθαρά και 

καλοφτιαγµένα, όσο καλοµαγειρεµένο ήταν το φαγητό του.» 

  «Πού θάµαστε ως τη νύχτα;» ρώτησε, από καθαρή περιέργεια, ο 

Γκούλχακ. 

  Η Μάνζρα έβγαλε έναν χάρτη απ’το σάκο της, καθώς καθόταν 

πάνω στη σέλα τ’αλόγου της. Τον κρατούσε σφιχτά, για να µην της 

φύγει απ’τα χέρια, µε τον αέρα που προκαλείτο απ’τον καλπασµό 

του ζώου. «Χµµ…» έκανε. «Απ’ο,τι βλέπω, µέσα σε κάποιο 

δάσος…» 

  «Καλά, ο δρόµος περνά µέσ’απ’το δάσος·  αυτό είναι γνωστό. Όµως 

υπάρχει καµια πόλη πριν ή µετά;» 

  «Μία, µετά, στα νότιά του. Αλλά θάχουµε φτάσει εκεί ώσπου να 

σκοτεινιάσει; ∆ε νοµίζω. Τ’άλογα θα θέλουν ξεκούραση νωρίτερα.» 

Ξαναδίπλωσε τον χάρτη και τον έβαλε στο σάκο της. 

  Τελικά, σταµάτησαν ανάµεσα στα δέντρα, όταν η νύχτα έπεσε·  δεν 

είχαν περάσει το δάσος, όπως είχε προβλέψει η Μάνζρα. 

Κατασκήνωσαν µέσα του, ανάβοντας   φωτιές,  για    να   κρατούν   
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τα   άγρια   ζώα    µακριά.  Ο Φάλµαριν ήταν συνέχεια σιωπηλός, 

µέχρι που έπεσαν για ύπνο, παρότι οι άλλοι προσπαθούσαν 

ν’ανοίξουν κουβέντα µαζί του, γιατί είχαν ακούσει πολλά για  τους  

Σοφούς  του  Κύκλου  του   Φτερού   και   επιθυµούσαν   να τον 

γνωρίσουν καλύτερα. 

  «Αφήστε τον,» τους πρότεινε η Ερία. «∆εν είναι και τόσο της 

συζήτησης. Ή, τουλάχιστον, της µη-αναγκαίας συζήτησης…» 

  Όταν, την επόµενη µέρα, οι ήλιοι άρχισαν να ολοκληρώνουν τους 

κύκλους τους στον ουρανό, η οµάδα που είχε στείλει ο Βασιληάς 

Βένγκριλ για την υπόθεση των χαµένων πλοίων έφτασε στην πόλη-

λιµάνι Όρφαλχ και η οσµή του θαλασσινού νερού ήρθε στα 

ρουθούνια των µελών της. Ζύγωσαν την βόρεια πύλη και οι φύλακες 

εκεί τους σταµάτησαν. 

  «Ποιοι είστε;» απαίτησε ένας. 

  Η Ερία δεν ήξερε αν πρόσεξε το βασιλικό οικόσηµο στον χιτώνα 

που φορούσε πάνω απ’την αλυσιδωτή αρµατωσιά της, επειδή 

υπήρχαν σκιές, έτσι αποκρίθηκε: «Απεσταλµένοι του Βασιληά. 

Επιθυµούµε να δούµε τον Άρχοντα Φερχ.» 

  «Τότε, περάστε,» τους παρότρυνε ο φρουρός. 

  Η Ερία κι η οµάδα της µπήκαν στην πόλη και πήγαν προς το παλάτι 

του Άρχοντα, καθώς οι κάτοικοι τούς κοιτούσαν απ’τα παράθυρα 

των σπιτιών τους και οι ταξιδιώτες απ’τα παράθυρα των πανδοχείων.  

  Η κατοικία του Φερχ ήταν στα ανατολικά και, µόλις οι εκεί 

φύλακες αντίκρισαν το έµβληµα που έφεραν οι έφιπποι πολεµιστές, 

έτρεξαν στο εσωτερικό του παλατιού, για να ειδοποιήσουν τον κύρη 

τους. 

  Η Ερία ξεκαβαλίκεψε έξω απ’τον κήπο του µεγάρου, ενώ οι δικοί 

της παρέµειναν πάνω στ’άτια τους. Ο Φάλµαριν, ωστόσο, κατέβηκε 

απ’τη σέλα του και στάθηκε πλάι της. 

  «Μισό λεπτό! Μισό λεπτό,» είπε ο στρατιώτης στην είσοδο. «Ο 

Άρχοντας  θα σας υποδεχτεί. Απλά, γίνονται κάποιες προετοιµασίες, 

για το στάβλισµα των αλόγων σας. Βλέπετε, δε σας περιµέναµε…» 
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  «∆ε µας περιµένατε;» συνοφρυώθηκε η Ερία. «Είσαι βέβαιος 

γι’αυτό;» 

  «Απ’όσο ξέρω, κυρία,» αποκρίθηκε ο στρατιώτης. 

  «∆εν έχει ειδοποιηθεί ο άρχοντάς σου;»  

  «Σας είπα: εγώ δεν έχω ακούσει να έχει ειδοποιηθεί…» ανασήκωσε 

τους ώµους του ο άντρας. 

  Η Ερία έριξε ένα ερωτηµατικό βλέµµα στον Φάλµαριν. Εκείνος 

στράφηκε να   την κοιτάξει, αλλά δεν µίλησε, ούτε φάνηκε καµια 

ιδιαίτερη έκφραση στο πρόσωπό του·  απλά, περίµενε… 

  Σε λίγο, η πύλη του κήπου άνοιξε και σταβλίτες πήραν τα άλογα 

της οµάδας, ενώ υπηρέτες προσφέρθηκαν να τους οδηγήσουν στην 

τραπεζαρία. Η αρχηγός της αποστολής αναρωτιόταν τι  συνέβαινε,  

τελικά, εδώ. Κανένας δεν έµοιαζε να είχε υπόψη του την άφιξή τους. 

Όλοι τους ήταν τόσο έκπληκτοι που τους έβλεπαν όσο οι άρχοντες 

που είχαν συναντήσει µέχρι να φτάσουν εδώ… 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

«Ο κίνδυνος µεγαλώνει·  κάποιος τάχει 

βάλει µ’ολάκερο το Σαραόλν…» 
 

 

 άντρας που τους υποδέχτηκε, σε µια µεγάλη αίθουσα, ήταν 

ψηλός, λιγνός, µε φρεσκοξυρισµένο πρόσωπο και ξανθά 

µαλλιά, δεµένα αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι του. Γύρω 

απ’τους κροτάφους του κουλουριαζόταν µια κορδέλα ασηµί 

χρώµατος. Ένα µακρύ, πορφυρό πουκάµισο, ένα καφετί παντελόνι κι 

ένας κόκκινος µανδύας τον έντυναν. Οι µπότες του ήταν ψηλές και 

καφετιές, όπως το παντελόνι. Απ’τη µελανή, στενή ζώνη του 

Ο



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

52 

κρεµόταν ένα λεπτό, µακρύ ξίφος, µέσα σε µαύρο θηκάρι, 

στολισµένο µε χρυσάφι. 

  «Είστε ευπρόσδεκτοι,» είπε ο Άρχοντας Φερχ στην Ερία και την 

οµάδα της. «Μας συγχωρείτε που είµαστε λιγάκι αναστατωµένοι, µα 

δεν περιµέναµε την άφιξή σας. Καθίστε, παρακαλώ…» 

  Έκανε µια κόσµια χειρονοµία προς το µεγάλο τραπέζι, πάνω 

στ’οποίο δεν υπήρχαν πολλά φαγητά,  αλλά  αρκετά  µπουκάλια  

κρασί  και  κανάτες  µε µπίρα ή νερό. 

  «Ευχαριστούµε, άρχοντά µου,» αποκρίθηκε, ευγενικά, η Ερία, µε 

µια µικρή υπόκλιση·  κι εκείνη και οι δικοί της βάδισαν προς το 

τραπέζι, για να καθίσουν. 

  «Το βραδινό θα είναι έτοιµο πολύ σύντοµα,» υποσχέθηκε ο Φερχ, 

καθώς αυτός καθόταν στην κορυφή του τραπεζιού. 

  «Άρχοντά µου, είπατε πως δε µας περιµένατε…» άρχισε η Ερία. 

  «Ναι, αυτή είν’η αλήθεια,» απάντησε ο Φερχ. «∆υστυχώς, δε σας 

περίµενα. Θα έπρεπε;» 

  «∆εν έφτασε σε σας κάποιο µήνυµα, ότι θα ερχόµασταν;» ρώτησε η 

πολεµίστρια. 

  «Όχι,» κούνησε το κεφάλι του ο Φερχ. 

  «Μα, ο Βασιληάς Βένγκριλ σάς έστειλε ένα τέτοιο µήνυµα,» 

δήλωσε η Ερία. 

  Ο Φερχ συνοφρυώθηκε. Η απορία ήταν φανερή στο πρόσωπό του. 

«Είστε βέβαιη ότι η επιστολή εστάλη;» 

  «Ναι,» είπε η Ερία.  

  «Τότε, κάτι πρέπει να συνέβη στον αγγελιαφόρο, στο δρόµο,» 

κατέληξε ο Φερχ. «Λέτε κάποιος να µην ήθελε να µάθω για την 

άφιξή σας; Για ποιο λόγο είστε εδώ;» 

  «Σκοπεύουµε να ταξιδέψουµε στο Βασίλειο του Ωκεανού,» τον 

πληροφόρησε η Ερία. «Θα ερευνήσουµε την υπόθεση των χαµένων 

πλοίων. Ο προηγούµενος απεσταλµένος του Βασιληά, ο Ράθµαλ, 

εξαφανίστηκε. Ήρθε, µάλιστα, µήνυµα από την Βασίλισσα Αάνθα 

του Ωκεανού, που έλεγε ότι, παρ’όλες τις προσπάθειές της, δε 
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µπορούσε να τον βρει. Ούτε κανένας δικός της έχει µάθει τι 

συµβαίνει στα καράβια, στα δυτικά νερά του Βασιλείου της.» 

  «Τότε, αυτός που επιθυµεί να διατηρήσει το πέπλο µυστηρίου που 

καλύπτει τούτη την ιστορία, αναµφίβολα, σαµπόταρε τον 

αγγελιαφόρο,» είπε ο Φερχ. «Ο Βασιληάς πρέπει να ειδοποιηθεί, αν 

το κακό βρίσκεται µέσα στο ίδιο το Σαραόλν!» Η όψη στο πρόσωπό 

του ήταν αποφασισµένη. «Θα αποστείλω σ’αυτόν επιστολή, αύριο, 

µε την αυγή.» 

  «Αυτό θα ήταν πολύ φρόνιµο, άρχοντά µου,» συµφώνησε η Ερία. 

«Επίσης, θα µπορούσατε να ετοιµάσετε κι ένα πλοίο για µας;» 

  «Ασφαλώς,» αποκρίθηκε ο Φερχ. «Θα σας εξυπηρετήσω µ’οποιον 

τρόπο µπορώ.  Οι  συντεχνίες  των  εµπόρων,  διαρκώς,  µου  κάνουν   

παράπονα, επειδή ορισµένων τα καράβια έχουνε χαθεί κι επειδή όλοι 

οι υπόλοιποι τρέµουν µη χαθούν και τα δικά τους. Έτσι που πάµε, αν 

δεν δοθεί τέλος στις εξαφανίσεις αυτές, θα πάψει το εµπόριο…» 

  «∆ε θ’αφήσουµε κάτι τέτοιο να συµβεί, άρχοντά µου,»  τον  

διαβεβαίωσε η Ερία. 

  «Μακάρι, µακάρι,» αποκρίθηκε ο Φερχ, δυσανασχετώντας. «Αλλά 

και ο Ράθµαλ, την τελευταία φορά που ήταν εδώ, προτού τον 

χάσουµε, το ίδιο έλεγε…» 

  Ύστερα, υπηρέτες άρχισαν να φέρνουν φαγητά, µέσα σε µεγάλες 

πιατέλες, ώσπου το µακρόστενο τραπέζι, που ήταν σχεδόν άδειο, 

γέµισε. 

  «Φάτε, χορτάστε απόψε,» παρότρυνε ο άρχων της Όρφαλχ την Ερία 

και τους δικούς της, «γιατί πολλές δυσκολίες σάς περιµένουν στο 

κοντινό µέλλον. Ειλικρινά, εύχοµαι για την επιτυχία της αποστολής 

σας.» 

  «Σας ευχαριστούµε, άρχοντά µου,» είπε η πολεµίστρια. 

  Και εκείνη κι η οµάδα της άρχισαν να τρώνε. Αλλά ο Φάλµαριν δεν 

φάνηκε να έχει ιδιαίτερη όρεξη –όχι πως και ποτέ, ως τώρα, 

φαινόταν να είχε·  πάντα γευµάτιζε λιτά. 

  «Τι λες;» τον ρώτησε η Ερία. 
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  «Σχετικά µε τι;» θέλησε να µάθει ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Σχετικά µε την εξαφάνιση του µηνύµατος του Βασιληά Βένγκριλ 

προς τον Άρχοντα Φερχ,» εξήγησε η Ερία. «Πολλά πράγµατα δε 

χάνονται, τώρα τελευταία;» 

  «Ναι,» παραδέχτηκε ο Φάλµαριν. «Αλλά εγώ δεν µπορώ να 

γνωρίζω τι ακριβώς συµβαίνει. Άλλωστε, αυτό προσπαθούµε 

ν’ανακαλύψουµε…» 

  «Ούτε µια υπόθεση δεν κάνεις;» απόρησε η Ερία. 

  «Εσείς τι υπόθεση κάνετε, κυρία µου;» στράφηκε να την κοιτάξει ο 

Φάλµαριν, φιλοσοφικά. 

  «Εγώ… λέω πως… Συµφωνώ µε τον Άρχοντα⋅ όποιος ευθύνεται 

για τις εξαφανίσεις των πλοίων ευθύνεται και για την εξαφάνιση του 

µηνύµατος…» απάντησε η πολεµίστρια, σταµατώντας να τρώει, για 

λίγο. 

  «Εγώ, πάλι, λέω πως υπάρχουν τρεις περιπτώσεις: Η πρώτη είναι 

να ισχύει αυτό που λέτε·  η δεύτερη είναι η εξαφάνιση του 

µηνύµατος να οφείλετε σε τυχαίο γεγονός (παράδειγµα: ληστές)· και 

η τρίτη είναι η εξαφάνιση να ήταν εσκεµµένη από κάποιον, αλλά 

γι’άλλο λόγο από κείνον που πιστεύουµε εµείς.» 

  «Τι λόγο, δηλαδή;» συνοφρυώθηκε η Ερία. 

  «∆εν έχω ιδέα. Τρεις υποθέσεις έκανα·  δεν είµαι βέβαιος για καµια 

από αυτές,» εξήγησε ο Φάλµαριν. 

  «∆ε µας βοηθάς και πολύ έτσι, δάσκαλε,» συµπέρανε η Ερία, και 

ξαναστράφηκε στο φαγητό της. 

  Ο Φάλµαριν δεν αποκρίθηκε·  στράφηκε κι εκείνος στο φαγητό του. 

  Κανένας απ’τους πολεµιστές της οµάδας της Ερία δεν είχε 

παράπονο µε το γεύµα ή τη φιλοξενία του Άρχοντα Φερχ, απ’ό,τι 

έλεγαν στα καταλύµατα που τους προσέφερε εκείνος γι’απόψε (τα 

οποία όλα ήταν βολικά και καθαρά). Στον Σοφό του Κύκλου του 

Φτερού παραχωρήθηκε ιδιαίτερο δωµάτιο, µέσα στ’οποίο θα 

κοιµόταν µόνος. Οι υπόλοιποι θα ήταν δύο-δύο. 
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  Η Ερία θα µοιραζόταν το δωµάτιό της µε την Μάνζρα, και, όταν 

πήγαν σ’αυτό, µετά απ’το φαγοπότι στην µεγάλη αίθουσα του 

παλατιού, ήταν κι οι δυο τους σκασµένες απ’το φαγητό. 

  «∆εν έπρεπε να φάµε τόσο πολύ…» ξεφύσηξε η ξανθιά 

πολεµίστρια µε τα κοντά µαλλιά. 

  «Έχεις δίκιο,» συµφώνησε η µελαχρινή αρχηγός της. Πλησίασε το 

παράθυρο του δωµατίου και το άνοιξε, για να µπει αέρας. «Και το 

κρασί µ’εχει ζαλίσει αρκετά, θα όφειλα να οµολογήσω. Πολύ, 

µάλλον…» 

  «Ναι, και µένα,» παραδέχτηκε η Μάνζρα, και κάθισε, βαριά, στο 

κρεβάτι, κάνοντας την φολιδωτή αρµατωσιά της να κουδουνίσει. 

«Μονάχα αυτός ο Σοφός του Φτερού του Κύκλου… ε… του Κύκλου 

του Σοφού… του Φτερού, εννοώ…»−έµοιαζε µεθυσµένη−«µονάχα 

αυτός δεν έφαγε πολύ, ούτε ήπιε… Είδες τον Γκούλχακ και τον 

Φέρντεχ; δυο καµαριέρες τούς πήγαιναν στα καταλύµατά τους… 

Χικ! Νοµίζω πως αυτός ο λεχρίτης ο Γκούλχακ παράπλωνε το χέρι 

του σ’εκείνη την ξανθιά… ή στην κοκκινοµάλλα;… Ή, µήπως… ο 

Φέρντεχ ήτανε που παραχέρι άπλωνε στην κοκκινοµάλλα;… ε… 

στην ξανθιά, θέλω να πω… ∆ε θα του ξαναµιλήσω…» 

  «∆εν πέφτεις, καλύτερα, για ύπνο;» πρότεινε η Ερία. «Έχεις τα 

χάλια σου.» 

  «Λες; Χικ!» 

  «Ναι. Κι εγώ, εδώ που τα λέµε, δεν είµαι και τόσο… Το κεφάλι 

µου… Αισθάνοµαι παράξενα… Έχω ξαναµεθύσει, που να πάρει, και 

δεν ήταν έτσι!…» Άρχισε να λύνει την αλυσιδωτή αρµατωσιά από 

πάνω της. ∆εν τα κατάφερνε·  τα χέρια της µπερδεύονταν. 

«Βοηθήσεις να µπορείς, Μάρνζα;…» µπέρδεψε  και  τα  λόγια  της.  

«Ε!  Μάνζρα,  µπορείς  να  µε βοηθήσεις;» διόρθωσε. 

  «Ναι, αρχηγέ. Πάραυτα.» Η ξανθiά πολεµίστρια σηκώθηκε στα 

πόδια της, τα οποία έµπλεξε το ένα πάνω στ’άλλο και ήταν έτοιµη να 

πέσει.  Άπλωσε  

το χέρι της και πιάστηκε απ’τον ώµο της Ερία.  
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  Έπεσαν κι οι δυο µαζί, κάνοντας έναν δυνατό θόρυβο µετάλλου, µε 

τις αρµατωσιές τους. 

  «Μάνζρα;» 

  «Παρούσα, αρχηγέ…» 

  «∆εν είµαστε καθόλου καλά. ∆εν είναι τούτο µεθυνικό κανίσι –

κανονικό µεθύσι.  

  »Α, και, τώρα, που πέσαµε… δεν έγινε αυτός ο θόρυβος που 

ακούγαµε από τα δωµάτια των άλλων, λίγο πριν µπούµε στο δικό 

µας;» 

  «Ναι, αρχηγέ…» 

  «Νοµίζω, Μάνζρα, πως κι εκείνοι σωριάζονταν στο πάτωµα… Το 

φακέλι µου… −το κεφάλι µου…» Η Ερία παραµέρισε τα µαλλιά 

απ’το µέτωπό της, µε το χέρι. 

  Ύστερα, άκουσε χτυπήµατα στην πόρτα του δωµατίου της –δυνατά 

χτυπήµατα. Και κάποιον να φωνάζει τ’όνοµά της. 

  «Λεπτό µισό…» Η πολεµίστρια σηκώθηκε στα πόδια της 

τρεκλίζοντας. Όχι, αυτό δεν ήταν κανονικό µεθύσι·  νόµιζε πως είχε 

πυρετό… 

  Άνοιξε. 

  Ήταν ο Φάλµαριν. 

  «Γεια, σκάδαλε,» µπέρδεψε τη γλώσσα της. «∆άσκαλε, πω θέλω 

να. Να πω θέλω… θέλω να−» 

  «Το κρασί κι η µπίρα περιείχαν δηλητήριο,» δήλωσε ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού. 

  «Ωςπ; Π-π-πώς;» απόρησε η Ερία, γουρλώνοντας τα µάτια της. 

  Ο Φάλµαριν τής έβαλε µια κούπα, γεµάτη µε κάποιο υγρό, στα 

χείλη. «Πιες,» την παρότρυνε, βιαστικά. 

  Εκείνη ήπιε. Η γεύση ήταν, πραγµατικά, αποκρουστική και της 

ερχόταν αηδία. Αλλά δε χρειάστηκε να την υποµείνει για πολύ. Ο 

Σοφός τράβηξε το ποτήρι µακριά της, µόλις εκείνη κατέβασε µια 

γουλιά. 

  «Πρέπει να µείνει και για τους άλλους,» την πληροφόρησε. 
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  Και, ξαφνικά, όλα ήταν, ξανά, πεντακάθαρα για την Ερία, σαν να 

µην είχε ποτέ µεθύσει –σαν να µην είχε ποτέ δηλητηριαστεί. 

  «∆ηλητήριο, είπες;» 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά  ο  Φάλµαριν,  παρατηρώντας  πως  είχε  

έρθει στα συγκαλά της. «Κάποιος επιχείρησε να σας δηλητηριάσει. 

Και εµένα. Κατάλαβα τα συµπτώµατα στο δωµάτιό µου και, αµέσως, 

έφτιαξα τ’αντίδοτο.»  

  Πλησίασε, γρήγορα, την Μάνζρα και έβαλε και στο στόµα αυτής 

την κούπα µε το παράξενο υγρό. Μια γουλιά µονάχα χρειάστηκε, για 

να συνέλθει η ξανθιά πολεµίστρια.  

  «Φάλµαριν. Έχεις και βότανα για το µεθύσι;» έκανε, µειδιώντας, 

ενώ δεν είχε ακόµα σηκωθεί απ’το πάτωµα. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Σοφός. «Αλλά τούτο είναι βότανο για τις 

δηλητηριάσεις,» εξήγησε. 

  «∆ηλητηριάσεις!» έκανε η Μάνζρα. 

  «Κάποιος είχε ρίξει δηλητήριο στο κρασί και στη µπίρα,» την 

πληροφόρησε η Ερία. 

  «Ποιος;» Η Μάνζρα, πάραυτα, πετάχτηκε στα πόδια της. 

  «Ήρεµα,» της πρότεινε η Ερία. «Θα τον βρούµε. Αλλά δεν πρέπει 

να δείξουµε ότι καταλάβαµε την πλεκτάνη του, γιατί, τότε, δε θα τον 

εντοπίσουµε ποτέ·  θα κρυφτεί καλά. 

  »Τώρα. Φάλµαριν, πάµε στους υπόλοιπους. Κινδυνεύουν!» 

  «Όχι άµεσα,» εξήγησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Το 

δηλητήριο δε θα τους σκοτώσει ως αύριο την αυγή. Συγκεκριµένα, 

θα µοιάζουν να κοιµούνται, µετά από µεθύσι. Άρα, έχουµε χρόνο. 

Ακούστε το σχέδιό µου: Να µην συνεφέρουµε κανέναν ακόµα και να 

προσπαθήσουµε να βρούµε τον υπεύθυνο για τη δηλητηρίασή σας.» 

  «Καλά λες.» Η Ερία έγνεψε καταφατικά, κατανοώντας τη λογική 

του. «Αν τους ξυπνήσουµε τώρα, θα προκαλέσουµε αναστάτωση. 

Ενώ αν τους αφήσουµε να κοιµούνται –αφού, όντως, κοιµούνται, 

προς το παρόν−, θα µπορέσουµε να πιάσουµε, αθόρυβα, τον 

δηλητηριαστή.» 
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  «Ακριβώς.» Τα σκοτεινά, έξυπνα µάτια του Φάλµαριν έλαµψαν. 

  «Και πώς θα τον πιάσουµε;» θέλησε να µάθει η Μάνζρα. «Ελπίζω 

τα µεγάλα µυαλά σας να τόχουν σκεφτεί κι αυτό, γιατί το µικρό δικό 

µου δεν έχει ιδέα.» 

  «Ο δηλητηριαστής, αναµφίβολα, θα έρθει εδώ να επιβεβαιώσει τη 

δουλειά του,» εξήγησε ο Φάλµαριν. «Θα επιθυµεί νάναι σίγουρος 

για την επιτυχία του. Και θα ζυγώσει, πρώτα, ή το δικό µου δωµάτιο 

ή το δικό σας. Καταλαβαίνετε γιατί, νοµίζω. Εσείς»−αναφερόταν 

στην Ερία−«είστε η αρχηγός, κι εγώ είµαι –ή, τουλάχιστον, έτσι µε 

θεωρούν− βασικός σε τούτη την αποστολή. Οπότε, τώρα, να 

πηγαίνω στο κατάλυµά µου.» 

  «Καλή τύχη,» του ψιθύρισε η κορακοµάλλα πολεµίστρια, καθώς 

εκείνος άνοιγε την πόρτα. «Άµα βρεθείς σε άµεσο κίνδυνο, φώναξέ 

µας. Και µη µου µιλάς στον πληθυντικό.» 

  ∆εν ήξερε, όµως, αν ο Σοφός άκουσε το τελευταίο, γιατί είχε ήδη 

φύγει. 

  «Τι κάνουµε, λοιπόν;» ρώτησε η Μάνζρα. 

  «Σκάσε και παρίστανε την κοιµισµένη,» αποκρίθηκε η Ερία κι 

έπεσε, ανάσκελα, µε την πανοπλία, στο κρεβάτι της. 

 

**  **  **  ** 

 

  Τελικά, ο δηλητηριαστής εµέλλετο να επισκεφτεί, πρώτα, το 

δωµάτιο του Φάλµαριν.  

  Ο Σοφός άκουσε την πόρτα ν’ανοίγει, καθώς είχε τα µάτια του 

κλειστά κι ήταν πεσµένος, µε τα ρούχα και τις µπότες, στο κρεβάτι. 

  Βήµατα τον πλησίασαν. Ένα µαλακό, γυναικείο χέρι τού χάιδεψε 

τα µαλλιά. 

  «Καηµενούλη,» ακούστηκε µια χλευαστική, θηλυκή φωνή, «ήπιες 

παραπάνω απ’όσο άντεχες;… Τ, τ, τ, τ, τ, εσείς οι Σοφοί, εκεί στην 

ερηµιά όπου ζείτε, πού να ξέρετε από κρασί και µπίρα, ε;…» 
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  Τα µαύρα µάτια του Φάλµαριν άνοιξαν, απότοµα. «Ξέρουµε, όµως, 

από δηλητήρια, κυρία.» 

  Αντίκρισε µια ξανθιά γυναίκα, ντυµένη σαν καµαριέρα, να 

αναπηδά, αιφνιδιασµένη, βάζοντας το χέρι στο στέρνο της. 

  Ο Φάλµαριν σηκώθηκε όρθιος, δίχως καµια ιδιαίτερη 

βιασύνη.«Ερία!» 

  Η «καµαριέρα» πισωπάτησε, τρεκλίζοντας. «Γιατί… γιατί 

φωνάζετε, κύριε; Οι άλλοι κοιµούνται…» 

  «Ναι, ξέρω. Φροντίσατε γι’αυτό, προσωπικά…» αποκρίθηκε ο 

Φάλµαριν. 

  «Εγώ… Όχι! Όχι!»  

  Γύρισε να φύγει, αλλά έπεσε πάνω στην Ερία, που µόλις έµπαινε. Η 

πολεµίστρια την γρονθοκόπησε, καταπρόσωπο, σωριάζοντάς τη στο 

πάτωµα. 

  «Τσουλί!» γρύλισε. «Πήγες να µας δηλητηριάσεις!» 

  Μπήκε στο δωµάτιο, και πίσω της η Μάνζρα. 

  «Κάποιο λάθος κάνετε,» ψέλλισε η «καµαριέρα». «Τροµερό λάθος, 

κυρία µου!…» 

  Η Ερία κοίταξε, αµέσως, τον Φάλµαριν, ερωτηµατικά. 

  «Ψέµατα,» δήλωσε, απλά, εκείνος. «Αυτή είναι η δηλητηριάστρια.» 

  Η Ερία τράβηξε το σπαθί της. 

  «Όχι –σας ικετεύω!» πετάχτηκε η «καµαριέρα», σερνόµενη, µε την 

πλάτη, προς τα πίσω, για ν’αποµακρυνθεί απ’την ατσάλινη λεπίδα. 

  «Ποιος σε πρόσταξε να µας δηλητηριάσεις;» απαίτησε η Ερία. 

  «∆ε-δεν ξέρω…» 

  «Μάνζρα. Της ανοίγεις το στόµα, αν έχεις την καλοσύνη;» 

  «Πάραυτα, αρχηγέ.» Η ξανθιά πολεµίστρια έσκυψε και σήκωσε την 

«καµαριέρα» απ’τα µαλλιά. Ύψωσε τη γροθιά της. 

  «Σας ικετεύω…» άρχισε να κλαίει εκείνη. «Αλήθεια, δεν ξέρω! 

Ήταν… ήταν ένας άνθρωπος –άντρας, µάλλον− ντυµένος µε µαύρη 

κάπα, το βράδυ, και… και κουκούλα·  δε-δε µπορούσα να δω το 
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πρόσωπό του… ∆ε σας λέω ψέµατα… Σας παρακαλώ, µην πείτε 

τίποτα στον Άρχοντα…!» 

  «Αυτό να το ξεχάσεις, βροµιάρα,» µούγκρισε η Ερία. «Ο Άρχοντας 

θα τα µάθει όλα.» 

  Η Μάνζρα κοπάνησε την «καµαριέρα», µε τη γροθιά της, 

ξανασωριάζοντάς τη στο πάτωµα. Εκείνη έκλαιγε, µε λυγµούς. 

  «Φάλµαριν.» Η Ερία στράφηκε στον Σοφό του Κύκλου του 

Φτερού. «Πάµε να συνεφέρουµε τους άλλους. Εσύ, φύλαγε αυτήν,» 

πρόσταξε την ξανθιά πολεµίστρια. 

 

**  **  **  ** 

 

  Σύντοµα, όλη η οµάδα της Ερία ήταν στο πόδι και συγκεντρωµένη 

στη µεγάλη αίθουσα, µαζί µε την «καµαριέρα», καθώς και τον 

Άρχοντα Φερχ, τον οποίο είχε, επίσης, ξυπνήσει ο Φάλµαριν, µε το 

βότανό του. 

  «Σου χρωστάµε άπαντες τη ζωή µας,» είπε ο κύριος της Όρφαλχ 

στον Σοφό του Κύκλου του Φτερού. «Αλλά, αλήθεια, πώς 

κατάλαβες ότι είχαµε δηλητηριαστεί; Οι  περισσότεροι  πίστευαν ότι 

µεθύσαµε. Κι αυτό θα πίστευαν ακόµα, αν δε µας τόχες πει…» 

  «Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν, «εγώ δεν είχα πιει παρά 

δυο γουλιές κρασί, και, όταν άρχισα να αισθάνοµαι άσχηµα, δεν 

ήταν δυνατόν να υποθέσω τίποτ’άλλο, εκτός απ’το ότι κάποιος µε 

δηλητηρίασε.» 

  «Πώς µπορώ να σ’ανταµείψω για τη σωτήρια πράξη σου;» ρώτησε 

ο Φερχ. 

  «Μαθαίνοντας ποιος ήταν αυτός που µας ήθελε νεκρούς, άρχοντά 

µου,» απάντησε ο Φάλµαριν. «Η γνώση µ’ενδιαφέρει περισσότερο 

απ’το χρυσάφι. Η γνώση είναι αιώνια δύναµη, ενώ το χρήµα 

εφήµερη.» 

  Ο Φερχ στράφηκε στην «καµαριέρα», που την κρατούσε ένας 

φρουρός του, µε τα χέρια της δεµένα µπροστά της. «Αν µας πεις 
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ποιος ήταν που σε πρόσταξε να µας δηλητηριάσεις, µπορεί να 

γλιτώσεις τη φυλακή.» 

  «Άρχοντά µου, χίλια συγνώµη·  δεν ήθελα να το κάνω αυτό… 

∆ελεάστηκα απ’ό,τι µου έδωσε…» 

  «Τι σου έδωσε;» απαίτησε ο Φερχ. 

  «Κοσµήµατα που θ’άξιζαν µια ολόκληρη περιουσία, άρχοντά µου. 

∆εν κατάλαβα πόσο κακό θα έκανα…  Νόµιζα ότι το δηλητήριο 

ήταν υπνωτικό µονάχα…» (Κανείς δεν ήξερε πόσο αλήθεια ή 

ψέµατα ήταν αυτό…) 

  «Τον άντρα που σ’το έδωσε τον είδες; Είδες τίποτα στο πρόσωπό 

του; Στα χέρια του; Είχε κάτι παράξενο το ντύσιµό του; Μπορεί να 

γλιτώσεις την φυλακή.» 

  «Άρχοντά µου, ήταν νύχτα… ∆εν-δεν τον είδα. Φορούσε 

κουκούλα… Και µαύρα –όλα πάνω του ήτανε µαύρα… Ή, 

τουλάχιστον, έτσι τα θυµάµαι. Μπορεί-µπορεί νάφταιγε κι η νύχτα, 

άρχοντά µου… Ναι, µπορεί νάφταιγε η νύχτα…» 

  «Πάρτε την,» πρόσταξε ο Φερχ. Και ο φρουρός που την κρατούσε 

την τράβηξε µαζί του, ενώ άλλοι δύο τον ακολουθούσαν. 

  «Άρχοντά µου!» φώναξε η «καµαριέρα». «∆εν είχα κακό στο νου 

µου!…» 

  Η Ερία αναποδογύρισε τα µάτια της. «Όλοι έτσι λένε, µετά…» 

  «∆εν το πιστεύω αυτό που πήγαµε να πάθουµε, νυχτιάτικα…» 

αναστέναξε ο Γκούλχακ, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του.  

  «Υποχθόνιες δυνάµεις βρίσκονται σε δουλειά, µέσα στο Βασίλειο,» 

τόνισε   ο   Φέρντεχ.   «Ο   Βασιληάς   πρέπει   να   µάθει    γι’αυτό,    

δίχως καθυστέρηση.» 

  «Και θα µάθει,» τον διαβεβαίωσε ο Άρχοντας Φερχ της Όρφαλχ. 

«Με την αυγή, θα του στείλω γράµµα. Ο κίνδυνος µεγαλώνει, 

συνεχώς·  όταν είχ’έρθει ο Ράθµαλ τέτοια δεν συνέβησαν. Κάποιος 

τάχει βάλει µ’ολάκερο το Σαραόλν…» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6o 

Ο Άνεµος, η Νύχτα, και ο παπαγάλος 
 

 

αληµέρα, Ερία,» χαιρέτησε ο Γκούλχακ, καθώς καθόταν στο 

τραπέζι της µεγάλης αίθουσας του παλατιού του Άρχοντα 

Φερχ, όπου βρίσκονταν και οι υπόλοιποι απεσταλµένοι του 

Βασιληά Βένγκριλ, παίρνοντας το πρωινό τους, το οποίο ήταν το ίδιο 

νόστιµο και καλοµαγειρεµένο όπως το βραδινό. «Χαίροµαι που όλοι 

µας είµαστε καλά. Χτες βράδυ, παρότι έλεγε ο Φάλµαριν, είχα τις 

ανησυχίες µου ότι το δηλητήριο µπορεί να µας έκανε κακό, ακόµα 

και µετά απ’το αντίδοτό του.» 

  «Να του έχεις εµπιστοσύνη, φίλε µου,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια. 

«Όταν λέει πως κάτι το ξέρει, το ξέρει. Γιατί, αν δεν το ξέρει, δεν το 

λέει καθόλου.» 

  «Μιλάς πολύ µαζί του, τώρα τελευταία, και τα λόγια σου έχουν 

αρχίσει να µοιάζουν µε τα δικά του, Ερία,» γέλασε η Μάνζρα. 

  Η Ερία έκανε µια γκριµάτσα προς την ξανθιά πολεµίστρια, µε τα 

κοντά µαλλιά, αλλά δεν αποκρίθηκε. 

  Ο Γκούλχακ µειδίασε. 

  «Πάντως, δε µπορούµε, πια, να λέµε τίποτα για τον Φάλµαριν,» 

τόνισε ο Φέρντεχ, «ότι ίσως να µην είναι άτοµο εµπιστοσύνης και 

τέτοια… Γιατί, στο κάτω-κάτω, µας έσωσε τη ζωή –όλων µας.» 

  «Εγώ τον κατάλαβα από τότε που µας έδωσε να κάψουµε εκείνα τα 

φύλλα, για να διώξουµε τους ποντικούς απ’τα δωµάτιά µας,» είπε η 

Μάνζρα. «Θα τόκανε αυτό ένας κακόβουλος άνθρωπος;» 

  «Πιθανώς,» αποκρίθηκε η Ερία, «αν επιθυµούσε να κερδίσει την 

εµπιστοσύνη µας. Όµως, χτες βράδυ, µας έδειξε πως δε µπορούµε να 

αµφισβητήσουµε την αφοσίωσή του, σε µας ή στο Βασιληά.» 

Κ
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  «Μια άσχετη ερώτηση,» είπε ο Γκούλχακ: «Γιατί πάντα µας µιλάει 

στον πληθυντικό;» 

  «Θεωρεί πως έτσι µας σέβεται,» εξήγησε η Ερία. 

  Στο πρόσωπο του Γκούλχακ έσκασε µύτη µια απορηµένη έκφραση. 

Ο Φέρντεχ ήπιε µια γουλιά απ’το τσάι του, χωρίς να µιλήσει. Η 

Μάνζρα ανασήκωσε τους ώµους της, αδιάφορα. 

  «Στείλατε το µήνυµα στο Βασιληά, άρχοντά µου;» ρώτησε η Ερία 

τον Φερχ, που καθόταν στην κορυφή του τραπεζιού. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος, γνέφοντας καταφατικά, µε το κεφάλι. 

«Του ανέφερα όλα τα παράξενα που έχουν συµβεί, µέχρι στιγµής: 

την εξαφάνιση του δικού του µηνύµατος, την απόπειρα 

δηλητηρίασης σας, ό,τι µας είπε η ‘καµαριέρα’ µου για τον άντρα 

που της ζήτησε να σας εξολοθρεύσει…» 

  «Ωραία,» αποκρίθηκε η Ερία. «Και το πλοίο; Ετοιµάζετε κάποιο 

για µας; Με συγχωρείτε, αν σας πιέζω, αλλά−» 

  «Όχι, όχι,» τη διέκοψε ο Φερχ. «∆ε µε πιέζετε καθόλου. Ίσα-ίσα 

που, βοηθώντας σας, βοηθάω τον εαυτό µου. Σας έχω ήδη πει τι 

γίνεται µε τις συντεχνίες των εµπόρων. Έχουν, κυριολεκτικά, 

λυσσάξει. 

  »Το καράβι σας θάναι έτοιµο, µέχρι το απόγευµα.» 

  «Πήρατε µέτρα προστασίας για τον αγγελιαφόρο σας;» ρώτησε η 

Ερία. «Αφού το γράµµα του Βασιληά χάθηκε, ίσως να χαθεί και το 

δικό σας…» 

  «Έστειλα µαζί του κάποιους άντρες µου,» εξήγησε ο Φερχ. «Θάναι 

αρκετά ασφαλής.» 

  «Αυτό εξαρτάται κι απ’τον κίνδυνο που θα έχουν 

ν’αντιµετωπίσουν, Άρχοντά µου.» Ο Φάλµαριν ήταν που µίλησε, 

πλησιάζοντας το µεγάλο τραπέζι, για να πάρει κι εκείνος το πρωινό 

του. «Αυτοί που µπορεί να φαίνονται πολλοί και ικανοί σε σας, ίσως 

να φαντάζουν λίγοι κι ανίσχυροι στον ‘κίνδυνο’…» 

  «Έχετε κάποιες υποψίες για το ποιος µπορεί νάναι ο ‘κίνδυνος’, 

κύριε;» ρώτησε ο Φερχ. 
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  «Καµια, άρχοντά µου. Εγώ, µάλιστα, είµαι ίσως ο µόνος εδώ µέσα 

που πιστεύω ότι µπορεί η εξαφάνιση του πρώτου αγγελιαφόρου να 

ήταν τυχαία. Αλλά, αν όντως υπάρχει κάποιος που τα σχεδιάζει 

όλ’αυτά, τότε, καλύτερα θα ήταν να ήσαστε, διαρκώς, σ’επιφυλακή, 

όχι να επαναπαύεστε ότι ο απεσταλµένος σας είναι ασφαλής. Αν 

περάσουν γύρω στις οκτώ µέρες και δε σας έχει δοθεί απάντηση 

απ’το Βασιληά, να του αποστείλετε κι άλλο µήνυµα, ρωτώντας τον 

αν έλαβε το πρώτο. Γιατί όσο αφήνεις έναν κίνδυνο ανεξέλεγκτο, 

τόσο µεγαλώνει –όπως τη φωτιά.» 

  «Η συµβουλή σας είναι σωστή, κύριε,» συµφώνησε ο Φερχ. «Αν 

δεν  έρθει καµια απόκριση στο µήνυµά µου, θα στείλω κι άλλο.» 

  Όταν τελείωσαν το πρωινό τους, η Ερία ζήτησε απ’τον Φάλµαριν 

να έρθει µαζί µ’αυτήν, τον Γκούλχακ, τον Φέρντεχ και τη Μάνζρα, 

που θα έκαναν µια βόλτα στην πόλη. 

  «Έρχοµαι,» είπε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Γιατί όχι; 

Μοιάζει ωραία µέρα.» 

  Έτσι, κατέβηκαν κι οι πέντε απ’το παλάτι κι άρχισαν να βαδίζουν 

µεσα στους δρόµους της Όρφαλχ. Τα σπίτια της ήταν χτισµένα από 

ψαρόπετρα, κανένα δεν είχε παραπάνω από δυο ορόφους, και το ένα 

βρισκόταν ασφυκτικά κοντά στο άλλο, λες και οι κάτοικοι της πόλης 

ήθελαν τόσο χώρο για να µείνουν, που δεν τους ενδιέφερε και πολύ 

να υπάρχει χώρος για να βαδίζουν. Αυτό γινόταν περισσότερο 

αντιληπτό στην αγορά της πόλης, όπου οι τέντες, οι σκηνές, και οι 

πάγκοι ήταν σχεδόν το ένα στοιβαγµένο πάνω στ’άλλο, καθώς κάθε 

έµπορος προσπαθούσε (απεγνωσµένα) να τοποθετήσει κάπου την 

πραµάτεια του και να την πουλήσει. 

  «Τροµερός παπαγάλος, κυρία! Τροµερός παπαγάλος!» Μια γυναίκα 

έπιασε την Ερία απ’τον ώµο, αναγκάζοντάς τη να σταµατήσει κοντά 

στη σκηνή της. Ήταν καστανή, αλλά τα µαλλιά της είχαν ιδιαίτερα 

σκούρο χρώµα·  ήταν µαζεµένα σε µια µεγάλη αλογοουρά πίσω της, 

και γύρω  τους  φορούσε  χρυσοκέντητες  κορδέλες.  Ένα  µαύρο 

φόρεµα −µε βαθύ, αλλά όχι πλατύ ντεκολτέ−, ποτισµένο στον 
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ιδρώτα, την έντυνε. Έδειχνε στην πολεµίστρα ένα πρασινοκίτρινο 

πτηνό, µε χοντρό ράµφος, του οποίου τα νυχάτα πόδια ήταν 

γαντζωµένα πάνω  σ’ένα  όρθιο, ξύλινο Τ. 

  «∆εν ενδιαφέροµαι,» αποκρίθηκε, ψυχρά, η Ερία. 

  «Κυρία, αυτός ο παπαγάλος δεν είναι σαν τους συνηθισµένους, σας 

βεβαιώ! Είναι φερµένος απ’την Ζίρκεφ, όπου οι παπαγά−» 

  «∆εν ενδιαφέροµαι για τον παπαγάλο!» τόνισε, αυστηρά, η Ερία. 

  «Μα, δε σας είπα ακόµα το καλύτερα, καλή µου κυρία,» δήλωσε η 

εµπόρισσα. «Ξέρετε ποιο είναι το παράξενο µ’ετούτον τον 

παπαγάλο; Μπορεί να µην το πιστέψετε, αλλά είν’αλήθεια. Γλίτωσε 

από ένα απ’τα εµπορικά πλοία που βυθίστηκαν στα δυτικά νερά του 

Βασιλείου του Ωκεανού.» 

  «Πώς!» έκανε η Ερία, έκπληκτη. «Πού το ξέρεις;» 

  Και το ενδιαφέρον των υπολοίπων, αµέσως, κορυφώθηκε. 

  «Ο παπαγάλος µιλάει. Μου τα είπε όλα: το πλήρωµα να χτυπιέται, 

σα µανιασµένο» (η εµπόρισσα έµοιαζε πολύ περήφανη, που τα 

διηγιόταν τούτα), «ο Καπετάνιος να φωνάζει έντροµος. Και, µετά, το 

πτηνό πέταξε µακριά και ήρθε εδώ!» 

  «Μας κοροϊδεύεις, κυρά µου;» µούγκρισε ο Φέρντεχ. «Οι 

παπαγάλοι δε διηγούνται·  δεν έχουν λογική.» 

  «Όχι, καλέ µου κύριε, δε διηγούνται,» αποκρίθηκε η εµπόρισσα. 

«Αλλά διηγούνται κιόλας –µε τον τρόπο τους: Μου έκανε τις φωνές 

του πληρώµατος και του Καπετάνιου και των εµπόρων. Ήταν, 

πραγµατικά, τροµερές!…» 

  «Είµαστε απεσταλµένοι του Βασιληά,» δήλωσε η Ερία, «για να 

λύσουµε την υπόθεση των χαµένων πλοίων. ∆εν πιστεύω να 

προσπαθείς να µας ξεγελάσεις, γιατί θ’αποβεί εις βάρος σου.» 

  «Καλή µου κυρία!» έκανε, (προσποιητά;) έκπληκτη, η εµπόρισσα. 

«Με προσβάλλετε, αφάνταστα. Θα φερόµουν εγώ ποτέ έτσι; Όχι 

στους απεσταλµένους του Βασιληά µονάχα, µα σε κανέναν! Πρέπει 

να διατηρώ την καλή µου φήµη, ξέρετε.» 
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  «∆ηλαδή, ο παπαγάλος διηγείται ό,τι συνέβη στο καράβι…;» 

συνοφρυώθηκε η Μάνζρα. 

  «Περίπου,»  παραδέχτηκε  η   εµπόρισσα.   «Μιµείται   τις   φωνές   

όσων βρίσκονταν εκεί.» 

  «Κάντον να τις µιµηθεί,» ζήτησε η Μάνζρα. 

  «Κυρία µου, δε µπορώ να τον κάνω να  τις  µιµηθεί.  Τις  µιµείται  

µόνος του, όποτε εκείνος νοµίζει,» εξήγησε η εµπόρισσα. 

  «Αν δεν το δούµε να συµβαίνει, γιατί να σε πιστέψουµε;» απαίτησε 

ο Γκούλχακ. 

  «Καλύτερα που δεν θα τον αγοράσετε εσείς,» ακούστηκε µια φωνή 

δίπλα τους. «Θα τον πάρω εγώ. Πόσο κοστίζει, εµπόρισσα;» 

  Ένας άντρας καθόταν στην άκρη ενός άδειου κάρου, όχι πολύ 

µακριά τους. Ήταν µελαχρινός, µε πλούσια µαλλιά και στρογγυλωπό 

πρόσωπο. Φορούσε ένα καφετί, πέτσινο γιλέκο, ένα πράσινο, φαρδύ 

παντελόνι, µια µαύρη, πλατιά ζώνη, και µελανές, όχι ιδιαίτερα 

ψηλές, µπότες. Στη µέση του ήταν θηκαρωµένο ένα ξιφίδιο. 

  «Όχι, περιµέντε!» πετάχτηκε η Ερία. «Εµείς βρισκόµαστε 

σ’αποστολή για το Βασιληά. Θέλουµε τον παπαγάλο –µας είναι 

αναγκαίος!» 

  «Εγώ, όµως, δίνω τα λεφτά,» τόνισε ο άγνωστος. Σηκώθηκε όρθιος 

και πλησίασε την οµάδα της πολεµίστριας και την εµπόρισσα. 

Στράφηκε στην τελευταία, ρωτώντας, σχεδόν αδιάφορα: «Λοιπόν, 

πόσο, κούκλα;» 

  «Εκατό χρυσά νοµίσµατα, κύριε,» αποκρίθηκε εκείνη. 

  «Εκατό!» έκανε η Ερία. «Αυτό είναι καθαρή ληστεία!» 

  «Και ο παπαγάλος τούτος είναι… σπάνιο κοµµάτι,» συµπλήρωσε η 

εµπόρισσα. 

  «Χαµήλωσε την τιµή,» τη συµβούλεψε ο ξένος. «Κανείς δεν 

πρόκειται να τον αγοράσει τόσο ακριβά, κούκλα.» 

  «∆εν πρόκειται να τον πουλήσω φτηνότερα,» πείσµωσε η 

εµπόρισσα, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά της. 
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  «Θα τον πουλήσεις,» επέµεινε η Ερία. «Ο παπαγάλος µάς είναι 

αναγκαίος στην αποστολή µας για τον Βασιληά.» 

  «Τότε, θα τον αγοράσετε,» αποκρίθηκε η εµπόρισσα. «Υποθέτω…» 

  «Τι διαολεµένη εκµετάλλευση είν’αυτή!» επενέβη ο Γκούλχακ. 

«Επειδή τον έχουµε ανάγκη, δηλαδή−» 

  «Κι εµένα µ’αποκλείεις απ’την αγορά!» πρόσθεσε ο κορακοµάλλης 

άγνωστος. «Είναι άδικο!» 

  «Αυτή, όµως, είναι η τιµή µου. Πάρτε τον παπαγάλο ή φύγετε. ∆ική 

σας η επιλογή.» 

  «Αρνείσαι στο Βασιληά έναν παπαγάλο;» µούγκρισε η Ερία. 

  «∆ε βλέπω κανέναν Βασιληά εδώ,» παρατήρησε η εµπόρισσα. «Αν 

µου τον ζητούσε εκείνος, ίσως και να του τον έδινα –φτηνότερα.» 

  «Εµείς είµαστε άνθρωποι του Βασιληά,» της θύµισε η Ερία. 

  «Πάλι, τον Βασιληά δεν τον βλέπω,» τόνισε η εµπόρισσα. 

  «Είσαι εντελώς παρανοϊκή;» φώναξε ο Γκούλχακ. «Εµείς 

βρισκόµαστε εδώ εκ µέρους του Βασιληά. Είναι σα να είν’ο ίδιος 

µαζί µας!» 

  «Είπα –δεν τον βλέπω,» αντιγύρισε η εµπόρισσα. «Αγοράστε τον 

παπαγάλο ή αδειάστε µου τη γωνιά. Υπάρχουν κι άλλοι πελάτες 

σήµερα. Μη µου κόβετε την κίνηση.» 

  «∆ε θα σου κόψουµε µόνο την κίνηση, άµα συνεχίσεις να−!» Η 

Μάνζρα έκανε να τραβήξει το σπαθί της, αλλά η Ερία τής έπιασε το 

χέρι, ρίχνοντάς της ένα αυστηρό, απαγορευτικό βλέµµα. 

  «Πού πάει αυτός ο τύπος µε τον παπαγάλο;» ρώτησε σχεδόν, 

αδιάφορα, ο Φάλµαριν. 

  «Ε!» έκαναν όλοι οι άλλοι και στράφηκαν στο Τ όπου ήταν, πριν 

από λίγο, το πρασινοκίτρινο πτηνό. Τώρα, τόχε αρπάξει ο 

µελαχρινός άγνωστος, που ξεκίνησε να τρέχει, µόλις κατάλαβε πως 

τον αντιλήφτηκαν. 

  «Φερ’τον παπαγάλο πίσω!» φώναξε ο Φέρντεχ, παίρνοντάς τον στο 

κατόπι και σπρώχνοντας τον κόσµο της αγοράς από µπροστά του. 

«Παλιόσκυλο! Παλιοκλέφτη!» 
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  Έσπρωχνε, έσπρωχνε, έσπρωχνε, προσπαθώντας να µην τον αφήσει 

καθόλου απ’τα µάτια του. Σε κάποια στιγµή, εκείνος κλότσησε, 

απότοµα, έναν µεγάλο λόφο (έφτανε ως τον πρώτο όροφο ενός 

χτιρίου) από ψάθινα καλάθια, τα οποία σωριάστηκαν πάνω στον 

Φέρντεχ. 

  «Καταραµένε µπαγαπόντη!» γρύλισε ο πολεµιστής, επιχειρώντας 

να κρατήσει την ισορροπία του. ∆εν τα κατάφερε κι έπεσε. 

  Ύστερα, κάποιος παραµέρισε µερικά καλάθια από πάνω του. Και 

κείνος αντίκρισε έναν άντρα µε πλατύγυρο καπέλο και µπλε, 

µισοκουρελιασµένο πανωφόρι, να τον κοιτάζει. 

  «Είσαι καλά, φίλε;» 

  Ο Φέρντεχ κοίταξε γύρω του, ψάχνοντας, µε το βλέµµα, τον 

κλέφτη. ∆εν τον βρήκε. 

  «Όχι!» γρύλισε. «Όχι, καθόλου!» Σηκώθηκε όρθιος. 

  «Μια χαρά σε βλέπω εγώ,» µειδίασε ο άντρας µε το καπέλο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Μάνζρα είδε τα καλάθια να πέφτουν πάνω στον Φέρντεχ, αλλά 

δε σταµάτησε·  ήξερε ότι  δε  θα  πάθαινε  τίποτα.  Συνέχισε  

ν’ακολουθεί τον άγνωστο που είχ’αρπάξει τον παπαγάλο, τρέχοντας. 

  «Σταµάτα, ηλίθιε!» του φώναξε. «Θα µπλέξεις άσχηµα! Είµαστε 

απεσταλµένοι του Βασιληά!» 

  Εκείνος, σαν απάντηση, κλότσησε ένα βαρέλι µε λάδι. Το γλιστερό 

υγρό χύθηκε στα µποτοφορεµένα πόδια της Μάνζρα. 

  «Αααααα!» ούρλιαξε η ξανθιά γυναίκα, καθώς σωριαζόταν στο 

σκληρό έδαφος. 

  Αισθάνθηκε κάποιον να την κλοτσά, να µπλέκεται πάνω της και να 

πέφτει κι αυτός. 

  Αντίκρισε την Ερία. 

  «Γαµώτο!» µούγκρισε η Μάνζρα. «Νοµίζω ότι µας ξέφυγε, 

αρχηγέ…» 
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  «Τροµερή διαπίστωση…!» µουρµούρισε, θυµωµένα, η Ερία, καθώς 

προσπαθούσε να σηκωθεί όρθια. «Σιχαίνοµαι το λάδι!…» Ο λευκός 

χιτώνας της µε το έµβληµα του Βασιληά είχε γεµίσει µε το γλοιώδες 

υγρό, καθώς και τα χέρια της, αλλά, ευτυχώς, τα µαλλιά της 

λιγότερο. 

  Ο Φάλµαριν κι ο Γκούλχακ φάνηκαν νάρχονται. Ο τελευταίος 

γέλασε, βλέποντάς τες σ’αυτή την κατάσταση. 

  «Αδελφέ µου! ούτ’ο γελωτοποιός του Βένγκριλ δεν τα καταφέρνει 

τόσο καλά!…» 

  «Γκούλχακ, θα σε σαπίσω στο ξύλο!» µούγκρισε η Μάνζρα, καθώς 

η Ερία τη βοηθούσε να σηκωθεί όρθια, δίχως να ξαναγλιστρήσει στο 

λάδι. 

  «Έχει δίκιο, όµως,» αναστέναξε η αρχηγός της οµάδας: «Κι ο 

γελωτοποιός του Βένγκριλ θα µπορούσε να πιάσει αυτόν τον τύπο, 

και µας µας ξέφυγε…» 

  Ο Φέρντεχ πλησίασε. «Πούντος, ο καταραµένος;» 

  «Τον χάσαµε,» παραδέχτηκε η Ερία. «Και βουτηχτήκαµε µες στο 

λάδι… Το σιχαίνοµαι πάνω µου!» 

  «∆εν τον χάσαµε,» δήλωσε ο Φάλµαριν. 

  Οι άλλοι στράφηκαν, απότοµα, να τον κοιτάξουν. 

  «Μας κοροϊδεύεις, ρε δάσκαλε;» αναστέναξε η Ερία. 

  «Όχι, κυρία µου. Απλά, περιµένετε µισό λεπτό, παρακαλώ…» 

αποκρίθηκε, ευγενικά, όπως πάντα, ο Φάλµαριν. Έκλεισε τα µάτια 

του  και φάνηκε να µουρµουρίζει κάτι, µέσ’από σφαλισµένα χείλη. 

  «Τι κάνει;» ψιθύρισε η Μάνζρα, φοβούµενη µην τον ενοχλήσει. 

«Υφαίνει κάποιο ξόρκι;» 

  Ο Φέρντεχ ανασήκωσε τους ώµους του. 

  «Τα ίδια έκανε κι όταν εσείς φύγατε, τρέχοντας, πίσω απ’τον 

κλέφτη,» εξήγησε ο Γκούλχακ. 

  «Γιαυτό εσύ έµεινες πίσω, παλιοδειλέ;» είπε η Μάνζρα. 

  Ο Γκούλχακ δεν απάντησε. 
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  Ο Φάλµαριν, µετά από λίγο, άνοιξε, πάλι, τα µάτια του. «Μπήκε 

σ’ένα πανδοχείο, ονόµατι ‘Το Ασηµένιο Περιδέραιο’.» 

  «Πώς το έµαθες;» ρώτησε η Ερία. 

  «Τα Πνεύµατα µιλούν σ’εκείνους που γνωρίζουν τη γλώσσα τους. 

Και τα Πνεύµατα βρίσκονται παντού,» εξήγησε ο Φάλµαριν. «Πάµε, 

τώρα;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Ερία. «∆είξε µας. Όταν πιάσω στα χέρια µου 

αυτό τον κλέφτη, θα ευχηθεί να ήταν νεκρός!» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού περπάτησε πρώτος, κι οι άλλοι 

τον ακολούθησαν, µέσα από µερικά στενά δροµάκια της αγοράς (όχι 

πως είχε και µεγάλους δρόµους), τα οποία, τελικά, τους έβγαλαν 

µπροστά από ένα µονώροφο χτίριο, που η πινακίδα πάνω απ’την 

πόρτα του έγραφε «Το Ασηµένιο Περιδέραιο». 

  Η οµάδα άνοιξε την πόρτα και µπήκε. Στο εσωτερικό η ατµόσφαιρα 

ήταν αποπνιχτική απ’τον καπνό και τις µυρωδιές των φαγητών. 

Πολύς κόσµος καθόταν στα τραπέζια. Και σ’ένα ακριανό ήταν κι ο 

κλέφτης, µαζί µε µια µελαχρινή γυναίκα, µε µακριά µαλλιά. Η 

τελευταία ήταν ντυµένη µε µελανό γιλέκο, µελανό παντελόνι και 

ψηλές, ως το γόνατο, µπότες. Τα ρούχα ήταν όλα κολλητά επάνω 

της. Στη ζώνη της ήταν θηκαρωµένο ένα ξιφίδιο. Στα χέρια του 

κορακοµάλλη άντρα βρισκόταν ο πρασινοκίτρινος παπαγάλος. 

  Η Ερία κι οι δικοί της ζύγωσαν, γρήγορα. Εκείνος, µόλις τους είδε, 

ξαφνιάστηκε και σηκώθηκε, απότοµα, να φύγει, ρίχνοντας στο 

δάπεδο την κούπα µε τη µπίρα του, όµως παρατήρησε πως τον είχαν 

κυκλώσει, κι έτσι δεν το επιχείρησε. 

  «Κάθισε,» του πρότεινε η αρχηγός των απεσταλµένων του 

Βασιληά. 

  Ο άντρας ακολούθησε τη συµβουλή της, ήρεµα. 

  «Ποιοι  είν’αυτοί,  Άνεµε;»  τον  ρώτησε,  συνοφρυωµένη,   η   

µελαχρινή γυναίκα που καθόταν µαζί του. 
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  «Είµαστε πολεµιστές του Βασιληά, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο 

Γκούλχακ. «Ο φίλος σας απο δώ  είναι  κλέφτης.  Έκλεψε  τον  

παπαγάλο  µιας  τίµιας εµπόρισσας.» 

  «Όχι ακριβώς τίµιας…» µουρµούρισε, αναποδογυρίζοντας τα µάτια 

της, η Μάνζρα.  

  Ο Άνεµος (όπως τον είχε αποκαλέσει η µελαχρινή γυναίκα) 

αναστέναξε. «Παιδιά, δεν έχω κανένα προηγούµενο µαζί σας…» 

  «Τώρα, έχεις,» τόνισε η Ερία. «Είναι παράνοµο να κλέβεις.» 

  «Μα είδατε πώς πήγαινε να µας εκµεταλλευτεί αυτή η εµπόρισσα,» 

αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Της άξιζε.» 

  «Εσύ θα κρίνεις αν της άξιζε;» µούγκρισε ο Φέρντεχ. 

  «Τι τον ήθελες, όµως, τόσο πολύ τον παπαγάλο, τέλος πάντων;» Η 

περιέργεια έτρωγε την Ερία. «Φαινόσουν να τον χρειάζεσαι όσο 

εµείς.» 

  Ο Άνεµος µειδίασε. «Είσαι έξυπνη,» παρατήρησε. «Ψάχνω και γω 

να µάθω τι συµβαίνει µε τα χαµένα πλοία. Μαζί µε την Νύχτα.» 

Λοξοκοίταξε την µελαχρινή γυναίκα πλάι του. 

  «Γιατί; µπορώ να µάθω;» ρώτησε η Ερία, σηκώνοντας ένα της 

φρύδι. 

  «∆εν έχετε ακούσει το θρύλο που ψιθυρίζουν στα λιµάνια;» 

απόρησε η Νύχτα. 

  «Όχι,» κούνησε το κεφάλι η Ερία. 

  «Τότε, καθίστε, παρακαλώ,» τους παρότρυνε ο Άνεµος, 

χαϊδεύοντας τον παπαγάλο που είχε µόλις κλέψει. 

  Εκείνοι κάθισαν. 

  «Κατ’αρχήν, θα µου πείτε πώς µ’εντοπίσατε, τελικά;» 

  «Τι σε νοιάζει;» απαίτησε ο Γκούλχακ. ∆εν του άρεσε που 

κάθονταν για κουβέντα µ’ετούτον τον κλέφτη. 

  «Έχω την περιέργεια να µάθω. Σας είχα… αδρανοποιήσει όλους.» 

  «Ο φίλος µας, ο Φάλµαριν, µιλά µε τα Πνεύµατα,» εξήγησε η Ερία, 

κοιτώντας τον λιγοµίλητο σύντροφό της. 
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  «Μάγος;» σήκωσε τα φρύδια του ο Άνεµος, καθώς κι εκείνος 

στρεφόταν σ’αυτόν. 

  «Σοφός του Κύκλου του Φτερού, κύριε,» διόρθωσε ο Φάλµαριν. 

  «Μάγος, δηλαδή,» κατέληξε ο Άνεµος. «Όλοι σας µάγοι είστε.» 

  Ο Φάλµαριν δεν αποκρίθηκε. 

  «Μίλησέ µας για το τι ψιθυρίζεται στα  λιµάνια,»  πρότεινε  η  Ερία  

στον κλέφτη του παπαγάλου. 

  Εκείνος ξαναχάιδεψε το πτηνό στα χέρια του. «Λένε ότι τα πλοία 

χάνονται   και   δεν   επιστρέφουν    γιατί    βρίσκουν    ένα    νησί    

γεµάτο θησαυρούς.» 

  Η Μάνζρα γέλασε. «Είσ’ανόητος, αν πιστεύεις αυτές τις 

ιστορίες…!» 

  «Καθόλου, κούκλα,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Πολύ συµφωνούν 

σ’αυτό. ∆ε µπορεί νάναι τυχαίο. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι στο νησί 

ζουν καταχθόνια όντα, που σκοτώνουν όσους πάνε για τους 

θησαυρούς. Εγώ κι η Νύχτα παραδεχόµαστε πως, αναµφίβολα, θα 

υπάρχει κίνδυνος, αλλά, φύσει τυχοδιώχτες, δεν τα βάζουµε εύκολα 

κάτω. Θα βρούµε το νησί και θα πλουτίσουµε. Προς το παρόν, 

ψάχνουµε ένα πλοίο να µας πάει εκεί…» 

  «Κι εδώ που τα λέµε, εσείς εκεί δεν θα κατευθυνθείτε;» ρώτησε η 

Νύχτα. Η Ερία έγνεψε καταφατικά. «Τότε, δεν πιστεύω να σας ήταν 

κόπος να µας πάρετε µαζί σας. Για την τροφή µας θα φροντίζουµε 

µόνη µας και µπορούµε να κοιµόµαστε και στ’αµπάρι, αν χρειαστεί. 

Επιπλέον, πιθανώς να σας φανούµε χρήσιµοι. Έχουµε µια κάποια 

εµπειρία στη θάλασσα κι οι δυο, καθώς και στη µάχη, άµα υπάρχει 

ανάγκη να πολεµήσουµε.» 

  Η αρχηγός της αποστολής φάνηκε να το σκέπτεται. 

  «Τι σκέφτεσαι;» µούγκρισε ο Φέρντεχ. «Ο τύπος είναι κλέφτης!» 

  «Αλλά µπορεί να σας φανώ χρήσιµος –το ίδιο και η Νύχτα –το ίδιο 

κι ο παπαγάλος µου. Τι προτιµάς, φίλε µου, έναν άνθρωπο στη 

φυλακή ή κάποιον ικανό στο ταξίδι που πρόκειται να κάνεις… και 

πιθανώς να είναι επικίνδυνο;» 
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  «Εξάλλου, το έγκληµα του Ανέµου δεν είναι και τόσο φρικτό,» 

ανασήκωσε τους ώµους της η Νύχτα, καθώς ακουµπούσε την πλάτη 

της στην καρέκλα και τύλιγε τα χέρια της πάνω στο ένα της γόνατο, 

το οποίο ύψωνε ελαφρώς, για να βάλει το πόδι της σε πιο βολική 

θέση. «Απλά, έκλεψε έναν παπαγάλο. Και… µπορεί να σας τον 

δώσει –στην ουσία θα σας τον δώσει, αφού θα συνταξιδέψουµε− κι 

εσείς πληρώστε την εµπόρισσα κανονικά, αν νοµίζετε –εκατό 

κορόνες…» 

  «∆εν έχεις κι άδικο…» παραδέχτηκε ο Γκούλχακ. 

  «Και όποιος είναι χρήσιµος πρέπει νάναι κι ευπρόσδεκτος,» 

πρόσθεσε ο Φάλµαριν. 

  «Ναι,» συµφώνησε η Μάνζρα, µ’ένα µειδίαµα. 

  «Τι λέτε, ρε παιδιά; ∆ε το πιστεύω!…» έκανε, αγανακτισµένος, ο 

Φέρντεχ. 

  «Έχουµε, όµως, την πλειοψηφία,» του είπε η Ερία. 

  «Κι εσύ µαζί τους;» αναστέναξε ο Φέρντεχ. 

  «Ναι,»  κατένευσε η  Ερία. Στράφηκε στον Άνεµο και τη Νύχτα. 

«Μπορείτε να έρθετε µαζί µας.» 

  «Καλώς,» αποκρίθηκε ο πρώτος, χαµογελώντας. «Πότε φεύγετε;» 

  «Σήµερα τ’απόγευµα, πιστεύουµε,» δήλωσε η Ερία. 

  «Πού θα σας συναντήσουµε;» 

  «Καλύτερα, κάποιος από µας νάρθει να βρει εσάς. Πού;» 

  «Εδώ, στο Ασηµένιο Περιδέραιο.» 

  «Τον παπαγάλο,» ζήτησε η Ερία. 

  «Ο παπαγάλος θα µείνει µαζί µας,» τόνισε ο Άνεµος.  

  Και η Νύχτα έγνεψε καταφατικά, και πρόσθεσε: «Σαν εγγύηση ότι 

θα µας φωνάξετε να έρθουµε στο πλοίο σας.»   

  «Εντάξει,» αποκρίθηκε η Ερία, λιγάκι πειραγµένη όµως. 

  Ύστερα, εκείνη κι η οµάδα της σηκώθηκαν απ’το τραπέζι και 

βγήκαν απ’το πανδοχείο. 

  «∆εν τους εµπιστεύοµαι αυτούς τους δυο,» δήλωσε ο Φέρντεχ. 
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  «Γιατί, όµως, ν’αρνηθούµε µια βοήθεια που µας προσφέρεται;» 

έθεσε το ερώτηµα η Ερία. «Και, µάλιστα, τζάµπα…» 

  «Πάµε, τώρα, να πληρώσουµε τον παπαγάλο στην εµπόρισσα;» 

ρώτησε ο Γκούλχακ. 

  «Να πληρώσουµε τον παπαγάλο;» έκανε η Μάνζρα. «Ερία;» 

  «Μπα…» κούνησε το κεφάλι της η αρχηγός της οµάδας, και 

προχώρησε. 

  «Μα…» άρχισε ο Γκούλχακ. 

  Η Μάνζρα γέλασε. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

Η Θαλάσσια Λεπίδα σαλπάρει 
 

 

ταν επέστρεψαν στο παλάτι του Φερχ, η Μάνζρα και η Ερία, 

αµέσως, έβγαλαν τα βουτηγµένα στο λάδι ρούχα τους και 

πήγαν για µπάνιο, προτού κατεβούν στην µεγάλη αίθουσα, 

όπου συγκεντρώθηκαν όλοι οι πολεµιστές, για να γευµατίσουν. Στον 

άρχοντα της Όρφαλχ δεν είπαν τίποτα για όσα τους είχαν συµβεί 

στην αγορά·   σκόπευαν να µπάσουν τον Άνεµο, τη Νύχτα και τον 

παπαγάλο στο πλοίο τους δίχως να δώσουν εξηγήσεις. 

  «∆ε µ’αρέσει καθόλου αυτό, αρχηγέ,» είπε ο Φέρντεχ, όταν είχαν 

τελειώσει το φαγητό τους και έπιναν, ήρεµα, τσάι, καθισµένοι σε 

διάφορα σηµεία της αίθουσας, περιµένοντας να ετοιµαστεί το καράβι 

τους. 

  «∆εν είναι τόσο τραγικό,» αποκρίθηκε η Ερία, που είχε θρονιαστεί 

στο περβάζι ενός παραθύρου, κρατώντας στο δεξί χέρι την κούπα 

της, απ’την οποία λίγος αχνός υψωνόταν. 

Ό
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  «Μα,  ο  Άνεµος  και   η   Νύχτα   δε   µου  µοιάζουν  διόλου 

γι’άνθρωποι εµπιστοσύνης·  θα µας προδώσουν, µε την πρώτη 

ευκαιρία, αν είναι να πάρουν τον πολύτιµο θησαυρό τους –άµα, 

τελικά, όντως, υπάρχει θησαυρός σ’αυτό το καταραµένο νησί και 

δεν είν’όλα παραµύθια.» 

  «Το ξέρω,» ανασήκωσε τους ώµους της, αδιάφορα, η Ερία, 

πίνοντας µια γουλιά τσάι απ’την κούπα της. 

  «Τότε, γιατί να τους πάρουµε µαζί µας;» έθεσε το ερώτηµα ο 

Φέρντεχ, βάζοντας τα χέρια στη µέση του, καθώς στεκόταν. 

  «Γιατί µας προσφέρουν βοήθεια δίχως να ζητούν πληρωµή –εκτός 

κι αν πληρωµή είναι ο ίσως ανύπαρκτος θησαυρός τους… Και 

απ’ό,τι είπαν έχουν µια κάποια εµπειρία στη θάλασσα, που εµείς σου 

θυµίζω πως δεν έχουµε.» 

  «Θάχουν, όµως, οι άνθρωποι που θα µας δώσει ο άρχοντας Φερχ 

µαζί µε το καράβι,» τόνισε ο Φέρντεχ. 

  «Ο Άνεµος κι η Νύχτα νοµίζω ότι έχουν ακόµα περισσότερη,» 

εξήγησε η Ερία. «Είναι τέτοιου είδους άτοµα·  δεν τους είδες; Των 

λιµανιών, του δρόµου, κάνουν ό,τι δουλειά βρουν, προσπαθούν να 

πλουτίσουν απ’το τίποτα·  τυχοδιώχτες!…» 

  «∆εν πρόκειται να σε µεταπείσω, έτσι;» 

  «Όχι. Εξάλλου, και οι υπόλοιποι πιστεύουν ότι καλό θα είναι 

νάρθουν µαζί µας –ακόµα κι ο Φάλµαριν (αυτό δεν το περίµενα). 

Γιατί, στο κάτω-κάτω, εµείς έχουµε είκοσι πολεµιστές, εκείνοι είναι 

µονάχα δύο·  τι κακό να µας κάνουν –αν υποθέσουµε ότι, όντως, 

θέλουν να µας κάνουν κακό;» 

  «Όπως νοµίζετε,» αναστέναξε ο Φέρντεχ. «Εύχοµαι µονάχα όλη 

τούτη η υπόθεση να µην πάει στραβά για µας…» 

 

**  **  **  ** 
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  «Αυτό εκεί πρέπει νάναι το πλοίο µας, που το ετοιµάζουν.» Η 

Μάνζρα έδειξε έξω από ένα παράθυρο της µεγάλης αίθουσας όπου 

αναπαύονταν, πίνοντας τσάι, οι απεσταλµένοι του Βένγκριλ. 

  «Χµ, ναι…» συµφώνησε ο Γκούλχακ. «Τι κάνουν; Το γεµίζουν µε 

τρόφιµα;» 

  «Έτσι φαίνεται,» αποκρίθηκε η Μάνζρα. «Το πλήρωµα, όµως, δε 

µου φαίνεται ιδιαίτερα πολύ. Αλλά δεν πειράζει. Θα έχουµε τον 

Άνεµο και τη Νύχτα  να  µας  καθοδηγούν  στη  θάλασσα,  αφού  

είπαν  ότι  ξέρουν  από τέτοια.» 

  «Ναι. ∆εν πιστεύω, όµως, να τα είπαν µόνο και µόνο για να 

γλιτώσουν το τοµάρι τους και να µην τους ξαναδούµε…;» 

  Η Μάνζρα στράφηκε να τον κοιτάξει. «Αν είν’έτσι, τότε, άδικα 

χάσαµε τον παπαγάλο,» κατέληξε. 

  «Πάµε να τους βρούµε στο πανδοχείο, για να σιγουρευτούµε ότι δε 

θα φύγουν;» πρότεινε ο Γκούλχακ. 

  «Τώρα;» απόρησε η Μάνζρα. «Ας περιµένουµε, ως την ώρα που το 

καράβι θα είναι έτοιµο, και θα µας στείλει η Ερία.» 

  «Τότε, ίσως νάναι αργά,» υπέθεσε ο Γκούλχακ. «∆εν πάµε να της 

το πούµε.» 

  «Πάµε,» συµφώνησε η Μάνζρα. 

  Πλησίασαν την αρχηγό της αποστολής, που συζητούσε κάτι µε τον 

Φέρντεχ. 

  «Σκεφτήκαµε κάτι,» είπε ο Γκούλχακ. 

  «Πρωτότυπο αυτό,» παρατήρησε ο Φέρντεχ. 

  Η Μάνζρα τον αγνόησε επιδεικτικά. «Λέµε να πάµε από τώρα να 

βρούµε τον Άνεµο και τη Νύχτα, επειδή µπορεί αργότερα να 

φύγουν.» 

  «Γιατί να φύγουν;» ρώτησε η Ερία. 

  «Γιατί ίσως όλα όσα µας έλεγαν να µας τα έλεγαν µόνο και µόνο 

για να γλιτώσουν από µας και, µετά, να την κοπανήσουν,» εξήγησε η 

Μάνζρα. 
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  Η Ερία σήκωσε ένα της φρύδι προς τον Φέρντεχ. «∆εν έχει κι 

άδικο…» 

  «Λοιπόν, να πάµε στο πανδοχείο τους και να έρθουµε, σιγά-σιγά, 

µαζί τους, στο λιµάνι;» είπε η Μάνζρα. 

  «Καλά, πηγαίντε,» τους επέτρεψε η Ερία. 

  Ο Γκούλχακ κι η Μάνζρα αποµακρύνθηκαν απ’την αρχηγό τους 

και τον Φέρντεχ, αρχίζοντας ν’ανεβαίνουν στα καταλύµατά τους, για 

να φορέσουν τις πανοπλίες τους. 

  «Να σε βοηθήσω να βγάλεις αυτά τα ρούχα και να ντυθείς µ’εκείνα 

της δουλειάς;» ρώτησε ο πολεµιστής, µειδιώντας. 

  «Θάπρεπε να µου κάνεις τούτη την πρόταση κάποια άλλη στιγµή, 

που θάχουµε περισσότερο χρόνο,» του επέστρεψε το µειδίαµα η 

Μάνζρα. 

  «Θα το θυµάµαι αυτό,» τόνισε ο Γκούλχακ, καθώς εκείνη έµπαινε 

στο δωµάτιό της, κλείνοντας την πόρτα πίσω της. 

  Σε λίγο, ήταν κι  οι  δυο τους έτοιµοι, ντυµένοι µε τις φολιδωτές 

αρµατωσιές τους και µε ξίφη θηκαρωµένα στη µέση τους. Όµως κάτι 

έλειπε απ’την αµφίεση της Μάνζρα. 

  «Γιατί δε φοράς το χιτώνα µε το οικόσηµο του Βασιληά;» τη 

ρώτησε ο Γκούλχακ. 

  «Όταν έγινε µες στο λάδι και ήρθαµε δω, τον έπλυνα και δεν έχει 

στεγνώσει ακόµα,» εξήγησε εκείνη. 

  Κατέβηκαν στην µεγάλη αίθουσα, έκαναν νόηµα στην Ερία ότι 

έφευγαν και, µετά, βγήκαν απ’το παλάτι του άρχοντα Φερχ, 

βαδίζοντας στους δρόµους της Όρφαλχ. Απ’τα πανδοχεία και τις 

ταβέρνες φασαρία ερχόταν και µυρωδιές φαγητού. Το µεσηµέρι είχε 

περάσει, αλλά ακόµα κάποιοι έτρωγαν ή ξεκουράζονταν µαζί µε την 

παρέα τους. Στους δρόµους η κίνηση ήταν µειωµένη, όσο ήταν 

δυνατόν σε µια πόλη σαν και τούτη, όπου το ένα χτίριο ήταν τόσο 

κοντά στο άλλο. 

  Πήγαν ως την αγορά και χάθηκαν, προσπαθώντας να εντοπίσουν το 

Ασηµένιο Περιδέραιο. 
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  «Πού είµαστε, τώρα;» αναστέναξε η Μάνζρα, βάζοντας τα χέρια 

στη µέση και κοιτώντας τριγύρω. 

  «Ας ρωτήσουµε,» πρότεινε ο Γκούλχακ. Στράφηκε σ’έναν έµπορο 

εκεί κοντά, ο οποίος πουλούσε ρούχα. «Ε, φίλε, µπορείς να µας πεις 

πώς να πάµε στο πανδοχείο ‘Το Ασηµένιο Περιδέραιο’;» 

  «Ευχαρίστως,» αποκρίθηκε εκείνος. «Προχωρήστε προς τα 

κει»−έδειξε, µε το χέρι του−«και στρίψτε στο τρίτο σοκάκι δεξιά 

σας.» 

  Η Μάνζρα κι ο Γκούλχακ ακολούθησαν τις οδηγίες του εµπόρου 

και πέρασαν από κάτι στενά δροµάκια, όπου, αν ήταν πρωί, η 

κατάσταση θα ήταν αφόρητη απ’την πολυκοσµία. Τελικά, βρέθηκαν 

στο πανδοχείο που έψαχναν και µπήκαν στην τραπεζαρία. Κοίταξαν, 

µα δεν είδαν πουθενά τον Άνεµο ή τη Νύχτα. 

  «∆εν πιστεύω να…;» άρχισε ο ξανθός άντρας, µε το µικρό γένι στο 

σαγόνι. 

  «Θα σου φαινόταν απίθανο;» ρώτησε η Μάνζρα. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Γκούλχακ. «Όµως γι’αυτό ήρθαµε: για να 

τους προλάβουµε προτού φύγουν. Νοµίζω πως την πατήσαµε, όταν 

χάσαµε το δρόµο για εδώ. Αργήσαµε…» 

  «Μην απογοητεύεσαι ακόµα,» είπε η Μάνζρα. «Για να δούµε τι 

έχουν να πουν κι οι θαµώνες…» 

  Η τραπεζαρία του πανδοχείου ήταν γεµάτη  µε  ταξιδιώτες και 

ναυτικούς. Πίσω απ’το µπαρ στεκόταν ένας χοντρός άντρας, µε λίγα, 

µαύρα µαλλιά και καράφλα στο κέντρο του κεφαλιού. Φορούσε µια 

βρόµικη, ποτισµένη στον ιδρώτα, µπεζ τουνίκα. Οι δύο 

απεσταλµένοι του Βασιληά Βένγκριλ τον ζύγωσαν. 

  «Γεια,» έκανε ο Γκούλχακ, σηκώνοντας, ελαφρώς, το χέρι. 

  «Γεια σου, φίλε,» αποκρίθηκε ο οινοχόος. «Έχεις το βασιλικό 

οικόσηµο επάνω σου, παρατηρώ. Είσαι πολεµιστής του Βασιληά;» 

  «Ακριβώς,» έγνεψε καταφατικά ο Γκούλχακ. 

  Κάποιοι που κάθονταν στο µπαρ, ή στα κοντινά τραπέζια, 

στράφηκαν να του ρίξουν ένα βλέµµα ο καθένας. 
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  «Ψάχνουµε για δύο ανθρώπους,» δήλωσε η Μάνζρα. «Ο ένας  

ονοµάζεται Άνεµος και η άλλη Νύχτα.» 

  «Πολεµιστές του Βασιληά ή µη, εδώ δεν παίρνετε πληροφορίες 

δίχως να πληρώσετε γι’αυτές,» αποκρίθηκε ο οινοχόος. 

  «Εντάξει,» ξεφύσηξε ο Γκούλχακ, που δεν του πολυάρεσε η 

συµπεριφορά του χοντρού άντρα µπροστά του. «Πόσα θες;» 

  «Όσα περισσότερα, τόσο το καλύτερο,» έκανε εκείνος, µ’ένα πλατύ 

µειδίαµα, που αποκάλυψε δυο κενά σηµεία στην πάνω σειρά των 

δοντιών του στόµατός του. 

  «∆εν υπάρχει λόγος να πληρώσεις αυτόν τον χοντροµπαλά·  εδώ 

είµαστε,» ακούστηκε η φωνή της Νύχτας, και οι δυο πολεµιστές την 

είδαν να ξεπροβάλει µέσ’απ’τον κόσµο, ντυµένη στα µαύρα, όπως 

και το πρωί. 

  «Πρόσεχε τα λόγια σου, γυναίκα!» απείλησε ο οινοχόος, δείχνοντάς 

τη, µε το παχύ δάχτυλό του. 

  «Θάπρεπε, µήπως, να σε φοβηθώ Χέγκαχ;» σήκωσε ένα της φρύδι 

η Νύχτα. «Γιατί, αν είν’έτσι, τότε, δεν έχω καταλάβει ακόµα 

γιατί…» 

  «Άµα δεν ήτανε δω οι πολεµιστές του Βασιληά, θα σούδειχνα γιατί, 

σκύλα, αλλά δεν θέµε να προσβάλουµε τη Μεγαλειότητά του,» 

µούγκρισε ο χοντρός. 

  «Όλο λόγια είσαι,» αντιγύρισε, χλευαστικά, η Νύχτα. «Ελάτε µαζί 

µου,» πρότεινε στον Γκούλχακ και τη Μάνζρα. 

  Αυτοί την ακολούθησαν, και η µαυροντυµένη γυναίκα τούς πήγε 

µπροστά σε µια µοβ κουρτίνα, την οποία παραµέρισε, για 

ν’αποκαλυφθεί  ένα τραπέζι και ο Άνεµος, µε τον πρασινοκίτρινο 

παπαγάλο του στο χέρι. 

  «∆εν περίµενα να σας δω τόσο νωρίς, παιδιά,» είπε, αλλά δεν 

έµοιαζε καθόλου έκπληκτος για την εµφάνισή τους. «Όµως, όταν 

άκουσα  όλες  τις κουβέντες και τους ψιθύρους να παύουν στην 

τραπεζαρία και να ηχεί πεντακάθαρα η φωνή του Χέγκαχ, ήµουν 

βέβαιος πως ήσασταν εσείς. Τι θα θέλατε;» 
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  «Ήρθαµε, απλά, για να σας οδηγήσουµε στο καράβι µας, στο 

λιµάνι,» εξήγησε η Μάνζρα. 

  «Από τώρα;» ρώτησε η Νύχτα, καθώς καθόταν πλάι στον Άνεµο. 

«Νόµιζα πως θα ξεκινούσατε αργότερα, όταν είπατε απόγευµα…» 

  «Αργότερα ξεκινάµε, αλλά…» 

  «Φύγαµε πιο νωρίς απ’το παλάτι, για να είµαστε σίγουροι ότι θα 

φτάσουµε στην ώρα µας εδώ. Φοβόµασταν µη χάσουµε το δρόµο,» 

είπε ψέµατα ο Γκούλχακ. «Τελικά, δεν τον χάσαµε, γιαυτό µας 

βλέπετε από τώρα.» 

  «Έτσι εξηγείται…» συµπέρανε ο Άνεµος, χαϊδεύοντας τον 

παπαγάλο του. 

  «Να καθίσουµε;» ζήτησε η Μάνζρα. 

  «Ασφαλώς,» απάντησε η Νύχτα. «Τι ρωτάτε;» 

  Ο Γκούλχακ και η Μάνζρα πήραν θέσεις στις καρέκλες του 

τραπεζιού. 

  «Λοιπόν, µίλησε ο παπαγάλος;» ρώτησε ο πρώτος. 

  «Μιλιά δεν έβγαλε, ο παλιοµπαγαπόντης,» τον πληροφόρησε η 

Νύχτα. 

  «∆ε βαριέσαι, και για να τον χαϊδεύεις καλός είναι,» είπε ο Άνεµος. 

«Τζάµπα τον πήραµε. ∆εν πιστεύω να τον πληρώσατε…;» 

  «Φυσικά και όχι,» είπε η Μάνζρα. 

  «Αν και θάπρεπε,» πρόσθεσε ο Γκούλχακ. «Εσείς µπορεί νάστε 

κλέφτες, αλλά εµείς δεν είµαστε.» 

  «Συνεργάζεστε, όµως, µαζί µας,» παρατήρησε ο Άνεµος. 

  «Εξ ανάγκης,» τόνισε ο Γκούλχακ. 

  «Τι δουλειές κάνετε, όταν δεν ψάχνετε για θησαυρούς;» ρώτησε η 

Μάνζρα. 

  «∆ιάφορες τυχοδιωχτικές,» εξήγησε η Νύχτα. 

  «Μάλιστα…» 

  Κάθισαν, για λίγο, δίχως να κουβεντιάζουν. Και, ξαφνικά, ο 

παπαγάλος µίλησε! 
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  «Α! Α! Πονάω! Αρπάζει… τη ζωή µου! Α! Α! Πονάω! Καπ’τάνιε, 

κάνε κάτι! Α! Α! Το καταραµένο! Τι ‘ναι τούτο το… Α! Α!» 

  Μετά, έπεσε, πάλι, σιωπή. 

  Ο Άνεµος, η Νύχτα, η Μάνζρα κι ο Γκούλχακ αλληλοκοιτάχτηκαν. 

  «Μίλησε!» γέλασε ο πρώτος. «Τελικά, οι ελπίδες µας δεν  ήταν  

µάταιες! Ο παπαγάλος µίλησε!» 

  «Αλλά τι ήταν αυτά που είπε;» µόρφασε ο Γκούλχακ. 

«Ασυναρτησίες.» 

  «Που ίσως να καταλάβουµε καλύτερα, µέχρι να φτάσουµε στο 

νησί. Και, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού µας για εκεί, µπορεί να µας 

δώσει κι άλλες πληροφορίες –πολύτιµες πληροφορίες.»  

  «Πάντως, αυτά που έλεγε τώρα εµένα µου έµοιαζαν µε κραυγές 

ανθρώπων που φοβούνται πως σύντοµα θα πεθάνουν,» δήλωσε η 

Μάνζρα, µε κάποιο δέος στη φωνή της. 

  Ο Άνεµος αναστέναξε. «Γρήγορα –σε κάποιες µέρες, µάλλον−, θα 

µάθουµε…» 

  Η Νύχτα τού έριξε ένα σκοτεινό βλέµµα. 

  Η Μάνζρα ήταν, κάπως, χλοµή. 

  «Γιατί έχω την αίσθηση ότι βαδίζουµε προς την καταδίκη µας;» 

έθεσε το ερώτηµα ο Γκούλχακ. 

  «∆εν πάµε, σιγά-σιγά, προς το καράβι σας;» πρότεινε ο Άνεµος. 

«Κι αν δεν είναι έτοιµο, θα περιµένουµε έξω, στο λιµάνι, ώσπου να 

µπορούµε να επιβιβαστούµε.» 

  «Ναι, ας πάµε,» έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι, ο Γκούλχακ, µη 

θέλοντας να σκέφτεται τι τους περίµενε. 

  «Να µιλήσουµε στο Φάλµαριν,» είπε η Μάνζρα, καθώς 

παραµέριζαν το µοβ παραβάν, για να βγουν στην τραπεζαρία. 

«Εκείνος −δε µπορεί− κάποιο τρόπο θα έχει να µας προστατέψει 

απ’αυτό το κακό…» 

  Έφυγαν απ’το Ασηµένιο Περιδέραιο, αφού, πρώτα, ο Άνεµος και η 

Νύχτα ανέβηκαν, για λίγο, στον όροφο του πανδοχείου, για να 

πάρουν τα πράγµατά τους. Ύστερα, έβγαλαν τους δυο 
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απεσταλµένους του Βασιληά, γρήγορα, στο λιµάνι. Ο Λούντρινχ 

έγερνε προς τη ∆ύση και ο Βάνσπαρχ προς την Ανατολή, ενώ τα 

τέσσερα φεγγάρια του Άρµπεναρκ άρχιζαν να κάνουν την εµφάνισή 

τους στον ουρανό. 

  «Πού είν’το καράβι σας;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  «Απο δώ, νοµίζω,» αποκρίθηκε η Μάνζρα, που το κοίταζε απ’το 

παλάτι και θυµόταν, περίπου, τη θέση. 

  Όταν το βρήκαν –πράγµα που έγινε δίχως ιδιαίτερη αργοπορία−, 

είδαν πως πρέπει νάταν έτοιµο να σαλπάρει, αλλά κανένας απ’την 

οµάδα της Ερία δεν ήταν ακόµα εδώ. 

  Ο Άνεµος κάθισε σ’ένα βαρέλι, κοντά σε µια ψαροταβέρνα, και οι 

υπόλοιποι συγκεντρώθηκαν γύρω του. Έβγαλε  ένα  δερµάτινο  

σακουλάκι µε σπόρους απ’την τσέπη του και έδωσε στον παπαγάλο 

να φάει. Το πρασινοκίτρινο πτηνό έχωσε µέσα την χοντρή του µύτη. 

  «Έχω αρχίσει να τον συµπαθώ,» δήλωσε ο µπαγαπόντης, 

στρεφόµενος στη Νύχτα. «Πώς λες να τον ονοµάσουµε;» 

  «Άνεµε,» τον λοξοκοίταξε εκείνη, «νοµίζω ότι έχουµε κι άλλα 

πράγµατα να σκεφτόµαστε απ’το πώς θα ονοµάσουµε τον 

παπαγάλο…!» 

  «Τούτη τη στιγµή; Μπα… Αλλ’αφού δε θες να προτείνεις τίποτα… 

θα τον φωνάζω… Ανώνυµο! Αυτό είναι –ο Ανώνυµος!…» Μειδίασε 

προς το πτηνό, που έτρωγε τους σπόρους στο δερµάτινο σακούλι. 

  «Προτιµότερο δε θάταν κάτι όπως ‘Προφήτης της Καταστροφής’;» 

είπε ο Γκούλχακ. 

  «Πολύ µελοδραµατικό,» το απέρριψε ο Άνεµος. 

  «Να η Ερία και οι άλλοι,» έδειξε, µετά από κάποια ώρα, η Μάνζρα. 

  Πράγµατι, η αρχηγός της αποστολής πλησίαζε το αγκυροβοληµένο 

πλοίο, µαζί µε τον Φάλµαριν, τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού, και 

τον άρχοντα Φερχ της Όρφαλχ. Πίσω τους έρχονταν οι υπόλοιποι 

πολεµιστές του Βασιληά. 

  Ο Γκούλχακ προχώρησε προς το µέρος τους, και ο Άνεµος, η 

Νύχτα κι η Μάνζρα τον ακολούθησαν. 
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  «Εδώ είστε,» παρατήρησε η Ερία. «Πολύ καλά.» 

  «Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω,» είπε ο Φερχ. «Σας εύχοµαι 

καλή επιτυχία στην αποστολή σας. ∆ώστε τέλος σ’ό,τι κι αν είν’αυτό 

που κάνει τα εµπορικά πλοία µας να χάνονται.» 

  «Θα προσπαθήσουµε, άρχοντά µου,» υποσχέθηκε η Ερία, 

σφίγγοντας χέρια µαζί του. 

  Ύστερα, όλοι τους ανέβηκαν στο καράβι, που είχε το όνοµα «Η 

Θαλάσσια Λεπίδα». Στο κατάστρωµα, ένας άντρας συνάντησε την 

αρχηγό. Ήταν µετρίου αναστήµατος και ντυµένος µε φαρδύ 

παντελόνι, που φούσκωνε σχεδόν παντού, καθώς και µε µια, επίσης 

φαρδιά, πράσινη πουκαµίσα, που έπεφτε ως τα γόνατά του και στη 

µέση της δενόταν µια πλατιά, πέτσινη, µαύρη ζώνη. Ήταν ξανθός, µε 

σγουρά, µακριά µαλλιά και γένια, αλλά όχι µουστάκι. Στο πλευρό 

του κρεµόταν ένα πλατύ γιαταγάνι, του οποίου η λεπίδα γυάλιζε στο 

φως των λαµπών που είχαν ανάψει οι ναύτες πάνω στο καράβι, 

καθώς σκοτείνιαζε. 

  «Γεια σου, κοπελιά. Είµ’ο Καπετάν Κλέντριν, πιστός στον άρχοντα 

Φερχ και στο Βασιληά.» 

  Η Ερία συστήθηκε  ως  αρχηγός  της  έρευνας  για   τα  χαµένα  

εµπορικά  

πλοία κι αντάλλαξε µια χειραψία και µ’αυτόν. 

  Όταν τα πανιά έπεσαν και η Θαλάσσια Λεπίδα ξεκίνησε να πλέει 

πάνω στα ήρεµα νερά του Ωκεανού, ο Καπετάνιος είπε: 

  «Τα πράγµατα θα χειροτερέψουν, όταν βγούµε στ’ανοιχτά. Άκουσα 

ότι µερικά σκαριά παραλίγο να βουλιάξουν απ’τις καταιγίδες που 

µαστίζουν το πέλαγος. Αλλά, βέβαια, µην ανησυχείτε. Έχω αρκετή 

εµπειρία για να µας γλιτώσω απ’οτιδήποτε κακό.» 

  «Βασιζόµαστε πάνω σου, Καπετάνιε,» αποκρίθηκε η Ερία. «∆εν 

έχουµε πείρα στη θάλασσα. Εκτός απ’τους φίλους µας απο δώ, τον 

Άνεµο και τη Νύχτα.» Στράφηκε να τους κοιτάξει. 
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  Ο Καπετάν Κλέντριν γέλασε, δυνατά, βλέποντάς τους. 

«Γνωριζόµαστε!» δήλωσε, εκπλήσσοντας την πολεµίστρια. «Τι 

κάνετε δω, παλιοπειρατές;» 

  «Ψάχνουµε το θησαυρό του νησιού όπου χάνονται τα πλοία, 

Καπετάνιε,» απάντησε ο Άνεµος, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά 

του, ενώ ο απογευµατινός αέρας έπαιρνε την καφετιά του κάπα και ο 

παπαγάλος ήταν γατζωµένος στον δεξή του ώµο. 

  «Αυτό το παραµύθι;» απόρησε ο Κλέντριν, και γέλασε, πάλι. «Κι ο 

Σάµελµ το κυνήγησε. Από τότε, δεν τον ξανάδα, τον 

ψευτοπαλικαρά.» 

  «Εµείς δεν είµαστε ο Σάµελµ,» τόνισε η Νύχτα, στενεύοντας τα 

σκοτεινά της µάτια. 

  «Ω, ώστε είστε καλύτεροι, ε;» µόρφασε ο Κλέντριν. «Αλλ’αλήθεια 

πώς και τους πήρατε µαζί σας;» ρώτησε την Ερία. 

  «Είπαν ότι έχουν κάποια εµπειρία στη θάλασσα και στη µάχη,» 

εξήγησε η αρχηγός της αποστολής. «Και δεν αρνούµαστε τη βοήθεια 

κανενός –ιδιαίτερα εκείνων που την προσφέρουν δίχως 

αντάλλαγµα.» 

  «Όχι ακριβώς δίχως αντάλλαγµα,» διόρθωσε ο Κλέντριν. 

«Νοµίζουν πως θάχουν αντάλλαγµα –τον θησαυρό. Έλα, όµως, που 

κάτι µου λέει πως θ’απογοητευτούν. Απορώ, µάλιστα, ποιος 

µπαγαπόντης άπλωσε αυτή τη φήµη. Σίγουρα, πάντως, κάποιος 

κακόβουλος, για να κάνει ανόητους τυχοδιώχτες να κυνηγούν 

ανύπαρκτα πλούτη, και να χάνονται.» 

  «∆εν το ξέρεις ότι είν’ ‘ανύπαρκτα’,» του είπε ο Άνεµος. 

  «Είναι, φιλαράκο µου. Και να σου πω γιατί; Γιατί ποιος είδε τον 

θησαυρό, ρε συ µπαγαπόντη µου, αφού όλοι πούχουνε ταξιδέψει στα 

δυτικά νερά του Βασιλείου του Ωκεανού έχουνε χαθεί κιόλας;» 

έθεσε το ερώτηµα ο Κλέντριν. 

  «Υπάρχει ίσως περισσότερη  σοφία  στα  λόγια  σας  απ’ό,τι  

φαντάζεστε, Καπετάνιε,» παρατήρησε ο Φάλµαριν, πλησιάζοντας. 
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Ήταν τυλιγµένος σε µια καφετιά κάπα, µε την κουκούλα στο κεφάλι 

του να το σκεπάζει απ’τον κρύο αγέρα. 

  «Τι εννοείς, φίλε µου;» τον ρώτησε η Ερία. 

  «Πιθανώς κάποιος νάχει εξαπλώσει τις φήµες αυτές επίτηδες,» 

εξήγησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Και τι όφελος θα έχει, µάγε;» απαίτησε ο Άνεµος, χαϊδεύοντας τον 

πρασινοκίτρινο παπαγάλο στα χέρια του. 

  «Όσοι πηγαίνουν σ’αυτό το νησί, στα δυτικά νερά του Βασιλείου 

του Ωκεανού, χάνονται,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Αυτό θάναι και 

τ’όφελός του.» 

  «Μα, δεν είναι λογικό,» είπε η Νύχτα. «Γιατί να θέλει κάποιος να 

χάνονται οι άνθρωποι και τα πλοία;» 

  «Αυτό προσπαθούµε ν’ανακαλύψουµε,» εξήγησε ο Φάλµαριν. 

  Η Μάνζρα τον πλησίασε. «Ο παπαγάλος µίλησε,» τον 

πληροφόρησε. 

  «Αλήθεια; Και τι είπε;» θέλησε να µάθει ο Φάλµαριν. 

  «Κραυγές τροµαγµένων ανθρώπων ήταν,» απάντησε η Μάνζρα. 

  «Προφανώς, κάτι διαβολικό συµβαίνει στο νησί όπου χάνονται τα 

πλοία,» είπε ο Άνεµος, δίχως  φόβο στη φωνή του. «Υποπτεύοµαι 

πως και µαγεία είν’αναµεµιγµένη.» 

  «Κατ’αρχήν, δεν ξέρουµε ότι είναι όντως νησί το µέρος όπου 

εξαφανίζονται τα καράβια,» τόνισε η Ερία. 

  «Είναι νησί, αν πιστέψουµε τις φήµες που έχουν διαδοθεί,» της 

θύµισε η Νύχτα. 

  «Τις ίδιες φήµες που µιλούν για το θησαυρό;» κάγχασε ο Καπετάν 

Κλέντριν. 

  Η Νύχτα τον αγνόησε. 

  «Η Βασίλισσα Αάνθα ίσως να γνωρίζει κάτι περισσότερο,» είπε ο 

Γκούλχακ, καθώς κι αυτός ήρθε στην παρέα τους. 

  «Η Βασίλισσα Αάνθα πρέπει να γνωρίζει κάτι περισσότερο,» είπε η 

Ερία. «Στο Βασίλειό της είναι το πρόβληµα, στο κάτω-κάτω.» 
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  «Μπορείς να µας προστατέψεις, µε τη µαγεία σου, απ’αυτό που 

έπαθαν εκείνοι τους οποίους µιµείται ο παπαγάλος;» ρώτησε η 

Μάνζρα τον Φάλµαριν. 

  «Πρώτα, πρέπει να µάθω τι είναι αυτό που έπαθαν και, µετά,  να  

σκεφτώ έναν τρόπο, για να σας προστατέψω,» εξήγησε ο  Σοφός  του  

Κύκλου  του Φτερού. 

  «Όµως µπορείς να το καταφέρεις;» θέλησε να την διαβεβαιώσει η 

Μάνζρα.   

  «Θα το προσπαθήσω,» υποσχέθηκε ο Φάλµαριν. «Αλλά τίποτα δεν 

είν’ακόµα βέβαιο…» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

Ένας αρχικατάσκοπος αναλαµβάνει 

δράση 
 

 

ια µέρα, µια γυναίκα ήρθε στην Αυλή του Βασιληά 

Βένγκριλ του Σαραόλν. Είχε µακριά, µαύρα µαλλιά, δεµένα 

κότσο, και φορούσε ταξιδιωτικά ρούχα και κάπα. Στο χέρι 

κρατούσε ένα τυλιγµένο χαρτί. Όταν της επιτράπηκε είσοδος στην 

µεγάλη αίθουσα του θρόνου, έκανε µια βαθιά υπόκλιση και είπε: 

  «Μήνυµα από τον Άρχοντα Φερχ της Όρφαλχ, Μεγαλειότατε.» 

  Και έδωσε στον Βασιληά το τυλιγµένο χαρτί. 

  «Σ’ευχαριστώ,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Μπορείς να πηγαίνεις.» 

  Ξετύλιξε το έγγραφο, καθώς στεκόταν πλάι στο τραπέζι των 

συµβούλων του, και η ∆ήνκα κοίταξε πάνω απ’τον ώµο του. 

 

Σεβαστέ Βασιληά Βένγκριλ, 

Μ
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Ήρθε σε µένα η οµάδα των πολεµιστών που στείλατε µε  

αρχηγό  την Ερία. Ωστόσο, πρέπει να σας γνωστοποιήσω δύο 

δυσάρεστα γεγονότα: Το πρώτο είναι ότι  ο  αγγελιαφόρος  ο  

οποίος  υποτίθεται πως θα µε ειδοποιούσε για τον  ερχοµό  

τους  δεν  έφτασε  ποτέ  στην πόλη µου. ∆εν γνωρίζω τι του 

συνέβη· δεν τολµώ να µαντέψω τίποτε… Το δεύτερο 

δυσάρεστο, Βασιληά µου, είναι ότι, ενόσω βρίσκονταν εδώ η 

Ερία και η οµάδα της, µία «καµαριέρα» µου επιχείρησε να 

τους δηλητηριάσει όλους –µαζί και µένα. Χάρη στον Σοφό του 

Κύκλου του Φτερού, Φάλµαριν, –ο οποίος δεν δέχτηκε καµια 

ανταµοιβή από µένα− σωθήκαµε, και η δηλητηριάστρια 

πιάστηκε και, επί του παρόντος, κρατείται στις φυλακές της 

Όρφαλχ. Όταν ρωτήθηκε ποιος της ζήτησε να µας 

δηλητηριάσει, είπε πως ήταν ένας άντρας (µάλλον), που 

φορούσε κουκούλα και µαύρη κάπα, ο οποίος την επισκέφτηκε 

νύχτα. Για να πράξει ό,τι έπραξε την πλήρωσε µε κοσµήµατα 

µεγάλης αξίας. 

  Προσωπικά, Βασιληά µου, υποψιάζοµαι πως υπάρχει 

κάποιος προδότης µέσα στο Σαραόλν, κάποιος που επιδιώκει 

την καταστροφή του. Φοβάµαι, θα όφειλα να οµολογήσω. Να 

είστε πολύ, πολύ προσεκτικός… 

  Η Ερία και η οµάδα της, όταν λάβετε τούτο το γράµµα, πρέπει 

να έχουν ήδη φύγει, προ πολλού, µε το πλοίο που ετοίµασα 

γι’αυτούς. 

 

Φερχ, Άρχων της Όρφαλχ 

 

  «Άσχηµα µαντάτα,» παρατήρησε ο Βένγκριλ, κατεβάζοντας το 

χαρτί από µπρος του. 

  Η ∆ήνκα έγνεψε καταφατικά. «Χειρότερα απ’ό,τι 

φανταζόµασταν…» 
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  «Τι είναι, Βασιληά µου;» ρώτησε ο Πόνκιµ, ο βασιλικός 

διπλωµάτης, καθώς σηκωνόταν απ’τη θέση του στο τραπέζι. «∆εν 

πάνε όλα καλά µε τους απεσταλµένους σου;» 

  «Και ναι και όχι,» του απάντησε ο Βένγκριλ, µε ανήσυχη όψη στο 

πρόσωπό του. «Παραλίγο να τους δηλητηριάσει µια ‘καµαριέρα’, 

στο παλάτι του Φερχ.» 

  «Πώς έγινε αυτό;» απαίτησε ο Πόνκιµ, σχεδόν θυµωµένος. 

  «∆εν ξέρουµε,» κούνησε το κεφάλι του ο Βένγκριλ. «Κάποιος την 

πλήρωσε για να το κάνει.» 

  «Ποιος;»  συνοφρυώθηκε  ο  βασιλικός  διπλωµάτης.  Και   οι   

υπόλοιποι σύµβουλοι κοιτούσαν το Βασιληά τους µ’ενδιαφέρον και 

δέος. 

  «∆εν έµαθε ο Φερχ. Η ‘καµαριέρα’ είπε ότι ήταν  ένας  άντρας  µε  

κάπα και κουκούλα, µες στο βράδυ. Και ο Άρχοντας της Όρφαλχ 

υποθέτει πως κάποιος προδότης κρύβεται µέσα στο Σαραόλν, 

κάποιος που θέλει την καταστροφή του…» είπε ο Βένγκριλ. 

  Η ∆ήνκα έπιασε, σφικτά, τον πήχη του συζύγου της. «Βασιληά µου, 

πρέπει να κάνουµε κάτι! Πρέπει να βρούµε αυτόν τον προδότη, 

προτού είναι πολύ αργά!» 

  «Όποιος κι αν είναι, θα πληρώσει για ό,τι επιχείρησε να πράξει,» 

ορκίστηκε ο Βένγκριλ. 

  «Εκείνος, µάλλον, θα ευθύνεται και για την εξαφάνιση του 

µηνύµατος που στείλαµε στο Φερχ,» είπε η ∆ήνκα. «Θα επιθυµούσε 

το αρχοντικό του νάναι σε αναστάτωση, ώστε να µπορεί ευκολότερα 

η δηλητηριάστριά του να σκοτώσει τους απεσταλµένους µας.» 

  «Κάλεσε τον Αρχικατάσκοπό µου,» πρόσταξε ο Βένγκριλ έναν 

φρουρό της αίθουσας. Αυτός έκανε µια µικρή υπόκλιση κι έφυγε, 

αµέσως. 

  Σε λίγο, ένας άντρας ήταν στο µεγάλο δωµάτιο. Είχε µαύρα, 

κορακίσια µαλλιά, τα οποία έπεφταν ως τους ώµους του. Τα 

σκοτεινά µάτια του ήταν στενά, πονηρά και παρατηρητικά. Φορούσε 

ένα λευκό πουκάµισο, ένα κολλητό, µαύρο παντελόνι, µαύρες, ψηλές 
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µπότες, και ένας µελανός µανδύας από βελούδο, το εσωτερικό του 

οποίου ήταν µοβ, έπεφτε στην πλάτη του. Στη ζώνη του ήταν 

θηκαρωµένο ένα µακρύ στιλέτο µ’ασηµένια λαβή. 

  «Μπράλµακ,» είπε ο Βένγκριλ, σταυρώνοντας τα χέρια πίσω του. 

«Έχουµε προβλήµατα…» 

  «Το κατάλαβα, Βασιληά µου, µόλις µε κάλεσες,» αποκρίθηκε ο 

Αρχικατάσκοπος. «Τι θα ήθελες από µένα;» 

  «Ρίξε µια µατιά.» Ο Βένγκριλ τού έδωσε το γράµµα του Φερχ. 

  Ο Μπράλµακ το διάβασε και ύψωσε το ένα του φρύδι. 

«Μπερδεµένη κατάσταση, Βασιληά µου…» 

  «Καταλαβαίνεις τι θέλω να κάνεις;» ρώτησε ο Βένγκριλ. 

  «Είναι φανερό  πως  να  βρω  τον  προδότη,»  αποκρίθηκε  ο  

Μπράλµακ. «Αλλά θάναι σαν να ψάχνω βελόνα στ’άχυρα.» 

  «Αυτή, όµως, δεν είν’η δουλειά σου;» απαίτησε ο Βένγκριλ. 

  «Σαφώς, Βασιληά µου. Και µην αµφιβάλλεις καθόλου ότι θα τον 

βρω και θα σ’τον παραδώσω·  νεκρό ή ζωντανό τον επιθυµείς;» 

  «Αν µπορείς ζωντανό, αλλιώς νεκρό. Προτιµώ να µην έχω φίδια  

µες  στο Βασίλειό µου.» 

  «Αρχίζω από σήµερα,» δήλωσε ο Μπράλµακ. Έκανε µια µικρή 

υπόκλιση, µε το κεφάλι του, στον Βασιληά και, αφού του επέστρεψε 

το µήνυµα του Φερχ, έφυγε απ’την αίθουσα. 

  «Σε πόσους ανθρώπους εµπιστευόµαστε τη µοίρα του Σαραόλν…» 

παρατήρησε η ∆ήνκα, συνοφρυωµένη. «Και, αν ο συνδυασµός 

αυτών δεν είναι ο σωστός, τότε, τι θ’απογίνει το Βασίλειο;…» 

  «Ποτέ δεν θα τ’αφήσω να πέσει,» τη διαβεβαίωσε ο Βένγκριλ, 

βάζοντας το χέρι του, ενθαρρυντικά, στους ώµους της. «Αυτός ο 

προδότης δεν είναι παρά µια µικρή ενόχληση. Και, µάλλον, δουλεύει 

για τους δαιµονανθρώπους της Μάγκραθµελ. Ο Μπράλµακ δε θα 

δυσκολευτεί να τον εντοπίσει, παρά του ότι δε φαινόταν και τόσο 

σίγουρος τώρα.» 

   

**  **  **  ** 
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  Η Θαλάσσια Λεπίδα σταµάτησε σ’ένα λιµάνι, στα νότια του νησιού 

Μάρ-Γκναλ, όταν οι δύο ήλιοι του Άρµπεναρκ είχαν ολοκληρώσει 

τους κύκλους τους. Κάποιες µέρες ταξιδιού είχαν περάσει και, όπως 

είχε προβλέψει ο Καπετάν Κλέντριν, η οµάδα της Ερία είχε 

συναντήσει καταιγίδες –δύο, συγκεκριµένα−, µόλις το πλοίο βγήκε 

στ’ανοιχτά. Οι στεριανοί πολεµιστές της δεν έµοιαζαν ν'αντέχουν 

και πολύ τη θάλασσα –ούτε και η ίδια. Όλοι, κάθε λίγο και λιγάκι, 

άδειαζαν το στοµάχι τους απ’ό,τι είχαν φάει,  κάθονταν στο πάτωµα, 

µε τα κεφάλια τους σκυµµένα, παραµιλώντας πως λίγο ακόµα και θα 

πέθαιναν, ή ξάπλωναν ανάσκελα στα κρεβάτια τους, προσπαθώντας 

ν’αντισταθούν στη ζάλη. Ο Άνεµος και η Νύχτα, βέβαια, καθότι 

συνηθισµένοι σε τέτοια, δεν έδειχναν να υποφέρουν και τόσο. Και ο 

Φάλµαριν, περιέργως, φαινόταν το ίδιο ανεπηρέαστος… 

  Η µικρή πόλη-λιµάνι Γκλάχεκ ήταν η πρώτη τους στάση, και 

άπαντες αποβιβάστηκαν στις αποβάθρες της µάλλον πρόθυµα. 

  «Επιτέλους, ξηρά!» αναφώνησε η Μάνζρα. «Τα Πνεύµατα µάς 

καταδίωκαν συνεχώς και αποφάσισαν να δείξουν έλεος!…»  Ο  

νυχτερινός αγέρας έκανε τα κοντά, ξανθά µαλλιά της ν’αναδεύονται. 

  «Τα Πνεύµατα δεν είχαν καµια δουλειά µε τις καταιγίδες που 

περάσαµε,» τη διαβεβαίωσε ο  Φάλµαριν,  τυλιγµένος  στην  

ταξιδιωτική  του  κάπα  κι έχοντας την κουκούλα του στο κεφάλι. 

  «∆ε µπορούσες, όµως, να τα προστάξεις να τις σταµατήσουν;»  

ρώτησε ο Φέρντεχ. «Κοντέψαµε να πεθάνουµε.» 

  «∆εν είναι κανείς να παίζει µε τα Πνεύµατα,» του έριξε ένα 

αυστηρό βλέµµα ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Καλά, µη δαγκώνεις,» ανασήκωσε τους ώµους του ο Φέρντεχ. 

  «Κι αυτός ο καταραµένος παπαγάλος δεν έχει µιλήσει καθόλου!» 

µούγκρισε ο Γκούλχακ, κοιτώντας το πρασινοκίτρινο πτηνό στον 

ώµο του Ανέµου. 

  «Μην κοιτάς έτσι τον Ανώνυµο,» αντιγύρισε εκείνος. «Θα το 

θεωρήσει ως προσβολή.» 
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  «Καλό τ’αστείο σου, αλλά µου φαίνεται πως άδικα σε πήραµε και 

σένα µαζί µας!» διαµαρτυρήθηκε ο Γκούλχακ. 

  «Τι περιµένατε να κάνω να σταµατήσω τις καταιγίδες;» απόρησε ο 

Άνεµος, µορφάζοντας. «Εδώ ο µάγος σας φοβάται ‘να παίζει µε τα 

Πνεύµατα’,» µιµήθηκε τη φωνή του Φάλµαριν, «εγώ θα παίξω;» 

  «Ξέρεις κάποιο πανδοχείο εδώ, Καπετάνιε;» ρώτησε η Ερία τον 

Κλέντριν. 

  «Ναι, µα, τώρα, δεν είµαστε στο Σαραόλν και κανένα δε θα κάνει 

χώρο για τόσους πολλούς ανθρώπους, επειδή είναι απεσταλµένοι του 

Βασιληά Βένγκριλ,» αποκρίθηκε εκείνος. «Οπότε, προτιµότερο είναι 

να κοιµηθούµε κι απόψε στην Θαλάσσια Λεπίδα.» 

  «Όχι πάλι!…» έκανε η Μάνζρα. 

  «Εσύ είσαι πολύ ανθεκτικός στη θάλασσα,» είπε ο Φέρντεχ στο 

Φάλµαριν. «Έχεις ταξιδέψει κι άλλες φορές µε πλοίο;» 

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

  «Τότε γιατί;» απόρησε ο Φέρντεχ. 

  «Φταίνε τα σκουλήκια και τα χόρτα που τρώω,» αποκρίθηκε ο 

Φάλµαριν, ειρωνευόµενος τη φήµη που είχε διαδοθεί για τους 

Σοφούς του Κύκλου του Φτερού. (Στην πραγµατικότητα, έπαιρνε 

ένα βότανο, για να µην ζαλίζεται. Αλλά δεν έλεγε τίποτα στους 

υπόλοιπους, γιατί ήξερε πως τότε όλοι θα του το ζητούσαν, και η 

ποσότητα που είχε µαζί του δεν έφτανε, για να τους ικανοποιήσει…) 

  «Γιατί βγήκαµε, αφού θα ξαναµπούµε στο καράβι;» ρώτησε  ο  

Γκούλχακ τον Καπετάνιο. 

  «∆ε θέλατε να πατήσετε λίγο στην ξηρά;» µειδίασε ο Κλέντριν.  

«∆ε  µου φαινόσασταν και τόσο καλά µες στο σκαρί, ρε 

παλικάρια…» 

  Ο Άνεµος και η Νύχτα άρχισαν ν’αποµακρύνονται απ’τους 

υπόλοιπους·  ο Ανώνυµος ήταν γαντζωµένος στον πήχη του πρώτου. 

  «Πού πάτε;» τους φώναξε η Ερία. 

  «Σ’αυτή την ταβέρνα, να φάµε τίποτα.» Η Νύχτα έδειξε, µε το χέρι 

της. 
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  «Έρχοµαι και γω,» δήλωσε η Ερία, και τους ακολούθησε. 

  «Ε! Η αρχηγός µάς πουλάει,» έκανε ο Φέρντεχ. «Πάω µαζί τους.» 

Κι έσπευσε και κείνος πίσω τους. 

  Ο Γκούλχακ κι η Μάνζρα επίσης. Όπως κι αρκετοί άλλοι απ’τους 

πολεµιστές απεσταλµένους του Βασιληά  Βένγκριλ. 

  Σύντοµα, η ταβέρνα «Το Χρυσό Σαλάχι» ήταν γεµάτη µε κόσµο, και 

πολλοί από δαύτους δεν κάθονταν, παρά στέκονταν όρθιοι, µ’έναν 

ποτήρι µπίρα στο χέρι. 

  «Μην τρώτε πολύ,» προειδοποίησε η Νύχτα όσους ήταν κοντά της. 

«Άµα πιάσει καταιγίδα αύριο, θα τα βγάλετε, πάλι…» 

  Αυτοί που την άκουσαν γέλασαν και είπαν αστεία, σηκώνοντας τις 

κούπες τους και πίνοντας. 

  «Καλά…!» έκανε εκείνη. «Μη διαµαρτύρεστε, όµως, µετά…» 

  «Μα τι είν’αυτά που λες, φιλενάδα;» Ήταν η ταβερνιάρισσα που 

µίλησε. Μια ξανθιά γυναίκα, ντυµένη µε πορφυρό φόρεµα και λευκή 

ποδιά. «Άσε τους ανθρώπους να χαρούν, όσο µπορούν.» 

  «Και ν’αφήσουν λεφτά στο µαγαζί…» πρόσθεσε, σιγανά, η Νύχτα. 

  Ο Άνεµος µειδίασε, και ο παπαγάλος του έβγαλε µια φωνή: 

  «Και ν’αφήσουν λεφτά στο µαγαζί! Και ν’αφήσουν λεφτά στο 

µαγαζί! Και ν’αφήσουν λεφτά στο µαγαζί!» 

  «Ο Ανώνυµος συµφωνεί µαζί σου!» γέλασε ο άντρας. Παραµέρισε 

τα σκοτεινά µαλλιά της και τη φίλησε στο µάγουλο. Η Νύχτα 

στράφηκε στο µέρος του και κόλλησε τα χείλη της πάνω στα δικά 

του, τυλίγοντας το χέρι της πίσω απ’το λαιµό του. 

  «Σαλιαρίσµατα! Σαλιαρίσµατα!» έκρωξε ο παπαγάλος. 

  «Βούλωστο!» του έκλεισε το ράµφος, µε δυο δάχτυλά του, ο 

Άνεµος. «Αυτά που πρέπει να πεις δεν τα λες, καταραµένο πτηνό.» 

  Ο Φάλµαριν ήρθε στην ταβέρνα, βγάζοντας την κουκούλα  απ’το  

κεφάλι του. 

  «Πλησίασε, µάγε!» τον προσκάλεσε ο Φέρντεχ,  τραβώντας µια  

καρέκλα στο τραπέζι όπου κάθονταν αυτός, η Ερία, η Μάνζρα κι ο 

Γκούλχακ. 
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  Ο Φάλµαριν κάθισε. «Μην µ’αποκαλείται όλοι σας ‘µάγο’ επειδή 

έτσι µ’αποκαλεί ο Άνεµος,» ζήτησε. «Είµαι άνθρωπος της γνώσης. 

Κι αυτός είν’ένας απ’τους λόγους που ήρθα σ’ετούτο το ταξίδι, 

εκτός απ’το για να  βοηθήσω τον Βασιληά.» 

  «Και τι µπορεί να µάθεις απ’το ταξίδι µας;» απόρησε ο Φέρντεχ, 

πίνοντας κρασί απ’την κούπα του. 

  «Όλοι σας παραδέχεστε ότι κάτι παράξενο συµβαίνει µε τα χαµένα 

εµπορικά πλοία,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Ακριβώς αυτό το 

παράξενο, λοιπόν, σκοπεύω να µάθω.» 

  «Και θα σε ωφελήσει;» 

  «Ποτέ δεν ξέρετε τι µπορεί να µε ωφελήσει, κύριε. Και έχω το 

προαίσθηµα ότι, µετά από τούτη την υπόθεση, θα επιστρέψω µε 

αρκετή γνώση συγκεντρωµένη για τον Πύργο του Φτερού.» 

  «Ο Βασιληάς έχει στείλει µήνυµα και στην Βασίλισσα Αάνθα, για 

τον ερχοµό µας;» ρώτησε ο Φέρντεχ την Ερία. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε η αρχηγός της αποστολής. «Ούτε για τον 

ερχοµό του Ράθµαλ είχε στείλει. Αλλά, έτσι όπως χάνονται, τον 

τελευταίο καιρό, όλα τα µηνύµατα, κάτι µου λέει πως δε θάχε νόηµα 

και να το έστελνε…» 

  «Μην είσαι απαισιόδοξη, αρχηγέ,» τόνισε ο Γκούλχακ. «Ακόµα κι 

ο Φάλµαριν παραδέχεται πως πιθανώς να ήταν τυχαίο το γεγονός ότι 

χάθηκε το γράµµα που εστάλη στον Άρχοντα Φερχ.» 

  «Εγώ δεν πιστεύω πως ήταν τυχαίο,» δήλωσε η Ερία. «Χωρίς να 

θέλω να σε προσβάλλω, δάσκαλε,» πρόσθεσε. 

  «∆εν προσβάλλοµαι τόσο εύκολα, κυρία µου,» τη διαβεβαίωσε ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  Αφού έφαγαν στην ταβέρνα «Το Χρυσό Σαλάχι», επέστρεψαν στην 

Θαλάσσια Λεπίδα, για να ξεκουραστούν, ευχόµενοι να µην πιάσει 

κακοκαιρία όσο θα κοιµόνταν, γιατί, τότε, αλίµονό τους, έτσι όπως 

είχαν γεµίσει τις κοιλιές τους µε φαγητό και πιοτό. Άσε που 

θ’άκουγαν τη Νύχτα να τους λέει «σας τάλεγα εγώ»… Τελικά, η 

Τύχη ήταν µε το µέρος τους και τα νερά ήταν ήρεµα στις αποβάθρες 
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της µικρής πόλης-λιµάνι Γκλάχεκ, στη νότια µεριά του νησιού Μαρ-

Γκναλ. Το πρωί θα συνέχιζαν το ταξίδι τους, µε τελικό προορισµό τη 

νήσο Ράλβοχ και το παλάτι της Βασίλισσας Αάνθα του Ωκεανού… 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 

Η Βασίλισσα του Ωκεανού 

 

 

 µέρα που η Θαλάσσια Λεπίδα πλησίαζε την µεγάλη νήσο 

Ράλβοχ και την πρωτεύουσα του Ωκεανού Θέρληχ ήταν 

καλή και ηλιόλουστη. Γλάροι πετούσαν στον καταγάλανο 

ουρανό και τα νερά ήταν ήρεµα·  ταράσσονταν µόνο απ’το πλοίο, 

που ταξίδευε σχίζοντάς τα. Η Ερία, ο Φάλµαριν, η Νύχτα και ο 

Άνεµος στέκονταν στην πλώρη. Στο χέρι του τελευταίου ήταν, όπως 

συνήθως, ο Ανώνυµος. Μπροστά τους αντίκριζαν τους πύργους της 

Θέρληχ να υψώνονται πάνω απ’τα τείχη της και το παλάτι να 

αστράφτει απ’το χρυσάφι και το ασήµι, ενώ κάποια αγάλµατα από 

αλάβαστρο, που στόλιζαν τις επάλξεις του, λαµποκοπούσαν στο φως 

των ήλιων. Στο λιµάνι ήταν αραγµένα τόσα καράβια όσα οι 

στεριανοί δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους συγκεντρωµένα. Και γύρω 

τους έκαναν βόλτες οπλισµένοι πολεµιστές, µε κοραλλένιες 

πανοπλίες κι ασπίδες, οι οποίοι καβαλούσαν γιγάντιους ιππόκαµπους 

µε ζαφειρένια µάτια. 

  «Αυτό το µέρος είναι πανέµορφο,» παρατήρησε η Ερία, µ’ένα  

χαµόγελο, καθώς ο άνεµος έπαιζε µε τα µαύρα, µακριά µαλλιά της. 

  «Πράγµατι, είναι…» συµφώνησε ο Φάλµαριν, γνέφοντας 

καταφατικά, µε το κεφάλι του. 

  Προτού η Θαλάσσια Λεπίδα φτάσει αρκετά κοντά στις αποβάθρες, 

για ν’αγκυροβολήσει, καβαλάρηδες ιππόκαµπων την περικύκλωσαν 

H
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και ένας τους φώναξε, υψώνοντας το κεφάλι του, για να κοιτάξει 

αυτούς που στέκονταν στην πλώρη: 

  «Ποιος είν’ο Καπετάνιος τούτου του πλοίου;» 

  Ήταν ένας µελαχρινός άντρας, µε σγουρά, πλούσια µαλλιά και 

αραιά γένια. Στο ένα του χέρι κρατούσε µια κοραλλένια ασπίδα, µαζί 

µε τα γκέµια του ιππόκαµπού του, και στο άλλο ένα κοντάρι, µε 

ατσαλένια αιχµή που γυάλιζε στον ήλιο. 

  Η Νύχτα φώναξε τον Κλέντριν, ο οποίος, αµέσως, ήρθε. «Εγώ είµαι 

ο Καπετάνιος της Θαλάσσιας Λεπίδας,» δήλωσε. 

  «Βλέπουµε πολεµιστές στο καράβι σου, Καπετάνιε,» είπε ο 

καβαλάρης του ιππόκαµπου. «Ποια είναι η δουλειά τους στη 

Θέρληχ, την πρωτεύουσα του Ωκεανού;» 

  «Είµαστε απεσταλµένοι του Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν,» 

αποκρίθηκε η Ερία. «Ήρθαµε για να ερευνήσουµε την υπόθεση των 

χαµένων πλοίων, στα δυτικά νερά του Βασιλείου σας.» 

  «Και κάποιοι άλλοι είχαν σταλεί,» είπε ο ιπποκαµποκαβαλάρης. 

«∆υστυχώς, χάθηκαν κατά την αναζήτησή τους.  

  »Είστε, βέβαια, ευπρόσδεκτοι στην πρωτεύουσα της Βασίλισσας 

Αάνθα. Ακολουθήστε µας.» 

  Και η Θαλάσσια Λεπίδα ακολούθησε τους πολεµιστές πάνω στους  

ιππόκαµπους, οι οποίοι την οδήγησαν σε µια µεγάλη αποβάθρα, 

όπου αγκυροβόλησε. Ο άντρας που είχε µιλήσει στον Καπετάν 

Κλέντριν και στην Ερία άφησε τον ιππόκαµπό του και πάτησε στην 

ξηρά, µε τα σανδαλοφορεµένα πόδια του, καθώς οι απεσταλµένοι 

του Βένγκριλ κατέβαιναν απ’το καράβι τους. 

  «Εγώ θα µείνω στο πλοίο,» δήλωσε ο Καπετάνιος στην αρχηγό της 

αποστολής. «Όταν µε ξαναχρειαστείτε, µπορείτε να επιστρέψετε.» 

  «Έγινε, φίλε µου. Σ’ευχαριστούµε για τον κόπο σου να µας φέρεις 

ως εδώ,» αποκρίθηκε η Ερία. 

  «Καθόλου κόπος, κοπελιά,» αποκρίθηκε ο Κλέντριν. «Υποχρέωσή 

µου να υπηρετώ πιστά τον Βασιληά.» 
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  Όταν και οι είκοσι πολεµιστές ήταν κάτω,  καθώς  κι  η  αρχηγός  

τους,  ο Φάλµαριν, ο Άνεµος και η Νύχτα, ο ιπποκαµποκαβαλάρης 

συστήθηκε: 

  «Ονοµάζοµαι Χάλτερκ και είµαι διοικητής του δέκατου τάγµατος 

των ιπποκαµποκαβαλάρηδων της βασιλικής φρουράς της 

Βασίλισσας Αάνθα.» 

  «Χαίρω πολύ, Χάλτερκ,» αποκρίθηκε η Ερία. «Εγώ είµαι η Ερία, 

αρχηγός τούτης της αποστολής.» 

  «Ελάτε µαζί µου, παρακαλώ. Θα σας οδηγήσω στο παλάτι.» 

  Έτσι οι απεσταλµένοι του Βένγκριλ τον πήραν στο κατόπι και 

διέσχισαν πλακόστρωτους δρόµους, µε όµορφα σπίτια τριγύρω και 

κήπους. Τα αγάλµατα δεν έλειπαν από την διακόσµηση της 

πρωτεύουσας του Ωκεανού, ούτε τα κοµψά φανάρια, τα οποία αυτή 

την ώρα της ηµέρας ήταν, φυσικά, σβηστά. Στρατιώτες άνοιγαν 

δρόµο, για να περάσει η οµάδα της Ερία, και οι παραµερισµένοι 

πολίτες και ταξιδιώτες κοιτούσαν πάνω απ’τους ώµους των φρουρών 

της Θέρληχ να δουν ποιοι ήταν οι νεόφερτοι. Η αρχηγός της 

αποστολής ήταν σίγουρη, από τις εκφράσεις στα πρόσωπά τους, ότι 

αρκετοί αναγνώριζαν το οικόσηµο στους χιτώνες τους και 

καταλάβαιναν πως ήταν από το Σαραόλν. 

  «Όχι κι άσχηµη υποδοχή,» παρατήρησε ο Φέρντεχ, «αν σκεφτεί 

κανείς ότι δε µας περίµεναν. Άξιζε, τελικά, την ταλαιπωρία του 

ταξιδιού µας.» 

  «∆ική σου άποψη,» τόνισε ο Γκούλχακ. 

  Η Μάνζρα µειδίασε. 

  «Εµένα, πάντως, µ’εκνευρίζει όλη τούτη η αναστάτωση,» είπε η 

Νύχτα στον Άνεµο. 

  Εκείνος έγνεψε καταφατικά. «Καταλαβαίνω τι εννοείς…» Χάιδεψε 

τον παπαγάλο που ήταν γαντζωµένος στον αριστερό του πήχη. «Κι 

αυτό το πτηνό δεν έχει πει τίποτα το σηµαντικό για το πλοίο 

απ’τ’οποίο ξέφυγε.»  
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  Στράφηκε στον Φάλµαριν. «Μάγε, µπορείς να κάνεις τον Ανώνυµο 

να µιλήσει;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Τότε, τι περιµένεις;» απόρησε η Νύχτα. 

  «Την κατάλληλη στιγµή,» εξήγησε εκείνος, µυστηριακά. 

  «Και πότε θάναι η ‘κατάλληλη στιγµή’;» απαίτησε ο Άνεµος. 

  «∆εν είναι µακριά, σας διαβεβαιώνω, κύριε,» δήλωσε ο Φάλµαριν. 

  «Πιστεύεις ότι οι πληροφορίες που θα µας δώσει θα µας φανούν 

χρήσιµες;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «∆εν είµαι µάντης,» είπε ο Φάλµαριν. «Μόνο ένας άνθρωπος της 

γνώσης. Ή… ‘µάγος’, άµα έτσι προτιµάτε να µ’αποκαλείτε…» 

  Η καγκελωτή πύλη του κήπου του παλατιού της Αάνθα άνοιξε 

διάπλατα µπροστά στην Ερία, που προπορευόταν των υπολοίπων 

πολεµιστών της. Και οι δύο φρουροί που στέκονταν εκατέρωθεν της 

υποκλίθηκαν, προτού εκείνη περάσει και βαδίσει σ’ένα 

πλακόστρωτο µονοπάτι, πάνω στ’οποίο οι µαύρες µπότες της 

ηχούσαν δυνατά. Πλάι της ερχόταν ο Χάλτερκ. 

  «Τώρα, είµαστε στον βασιλικό κήπο της Βασίλισσας Αάνθα,» 

δήλωσε. «∆εν είναι πανέµορφος;» 

  Η Ερία κοίταξε γύρω της, τα πυκνόφυλλα δέντρα µε τους 

εξωτικούς, ή όχι και τόσο εξωτικούς, καρπούς·  τους κοµµένους σε 

κοµψά σχήµατα θάµνους·  τα πτηνά που ζούσαν µονάχα στη νήσο 

Ράλβοχ και η πολεµίστρια δεν είχε ξαναντικρίσει ποτέ στη ζωή της·  

τις λίµνες (οι οποίες ήταν ιδιαίτερα πολλές), που µέσα τους 

τσαλαβουτούσαν βατράχια κι άλλα αµφίβια, ή ψάρια κολυµπούσαν, 

αντανακλώντας τα χρώµατά τους στην επιφάνεια του νερού και 

δηµιουργώντας πανέµορφες αποχρώσεις. 

  «Είναι κάτι το εξαιρετικό,» παραδέχτηκε η κορακοµάλλα γυναίκα. 

  «Χαίροµαι που σας αρέσει, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Χάλτερκ. 

  Ύστερα, µια ψηλή, διπλή, ξύλινη πόρτα άνοιξε µπροστά τους. 

Επάνω της είχε περίτεχνα σκαλίσµατα ψαριών −µε αφύσικα µεγάλες 

ουρές− και λουλουδιών της θάλασσας. Η Ερία και η οµάδα της 
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πέρασαν σ’ένα µεγάλο χολ, µε µαρµάρινες κολόνες, πάνω στις 

οποίες σκαρφάλωναν αναρριχόµενα φυτά, που ξεπρόβαλαν µέσα 

από µικρές λίµνες, όπου κολυµπούσαν εξωτικά ψάρια. Το πάτωµα 

ήταν στρωµένο µε πλατιές, λευκές πέτρες. 

  «Περιµένετε εδώ, παρακαλώ,» είπε ο Χάλτερκ, «µέχρι να 

ειδοποιηθεί η Βασίλισσα και να είναι έτοιµη να σας δεχτεί. Υπηρέτες 

θα φέρουν πιο άνετα ρούχα για σας, εάν επιθυµείτε να βγάλετε τις 

πανοπλίες σας. Τώρα, µε συγχωρείτε για λίγο…» Και έφυγε απ’το 

µεγάλο χολ. 

  «Τούτο το µέρος είναι απίστευτα όµορφο,» τόνισε η Μάνζρα, 

κοιτώντας τις λίµνες µε το νερό, τα φυτά παντού τριγύρω, τις 

µαρµάρινες κολόνες και το λευκόπετρο πάτωµα. ∆εν υπήρχε κανένα 

ψεγάδι –πουθενά. 

  «Νάχε και καµια καρέκλα,» είπε ο Φέρντεχ. «Τι είδους παλάτι 

είν’αυτό;» 

  Τότε, υπηρέτες ήρθαν, µεταφέροντας ρόµπες µε κεντήµατα επάνω, 

τις οποίες άφησαν σε µια κρεµάστρα. 

  «Η Βασίλισσα Αάνθα επιθυµεί να αισθανθείτε σαν  στο  σπίτι  

σας,»  είπε µια ξανθιά γυναίκα, που ορισµένες τούφες των µαλλιών 

της ήταν δεµένες σε πλεξούδες. «Φορέστε αυτά τα πιο βολικά ρούχα 

και ξεκουραστείτε, µέχρι να µπορέσει να σας δει.» 

  Ύστερα, αυτή κι οι άλλοι υπηρέτες εγκατέλειψαν το µεγάλο χολ. 

  «Ας κάνουµε όπως πρότεινε η κυρία,» ανασήκωσε τους ώµους του 

ο Γκούλχακ, και πήρε µια ρόµπα απ’την κρεµάστρα. 

  Σε λίγο, όλοι τους ήταν ντυµένοι µε τις ενδυµασίες που τους είχαν 

φέρει και κάθονταν πάνω στις µεγάλες, λευκές πέτρες, κοντά στις 

λίµνες, στα άνθη του και τ’αναρριχόµενα φυτά. 

  «Θα µπορούσα να µείνω εδώ για πάντα,» είπε η Μάνζρα, βάζοντας 

το πόδι της µέσα στο νερό µιας λίµνης και τροµάζοντας τα ψάρια 

που κατοικούσαν εκεί. 

  «Αλλά, δυστυχώς, θα χρειαστεί να φύγουµε σύντοµα,» την 

προετοίµασε η Ερία, που ακουµπούσε την πλάτη της σε µια κολόνα. 
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«Μόλις µιλήσουµε µε τη Βασίλισσα και µας πει τι γνωρίζει για τα 

χαµένα πλοία, θα πρέπει να εγκαταλείψουµε τούτο το νησί και να 

κατευθυνθούµε στα δυτικά νερά του Βασιλείου του Ωκεανού.» 

  «Μάγε,» φώναξε ο Άνεµος στον Φάλµαριν, που καθόταν, οκλαδόν, 

λίγο πιο πέρα, µην έχοντας ντυθεί µε τα ρούχα που τους 

προσφέρθηκαν από την Αάνθα, παρά φορώντας ακόµα τα δικά του. 

Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού ύψωσε το βλέµµα του προς τον 

τυχοδιώχτη. «Πότε θα κάνεις τον παπαγάλο να µιλήσει; ∆εν είναι, 

τώρα, η κατάλληλη ώρα;» 

  «Τι;» συνοφρυώθηκε η Ερία, στρεφόµενη στον Φάλµαριν. 

«Μπορείς να τον κάνεις να µιλήσει; Και γιατί δεν το έπραττες τόσο 

καιρό, στο πλοίο;» 

  «Και τι θα καταλαβαίνατε, τότε;» αποκρίθηκε εκείνος. «Οι µισοί 

ήσασταν στα όρια της λιποθυµίας.» 

  «Όχι συνέχεια,» τόνισε η Ερία. 

  Ο Φάλµαριν σηκώθηκε απ’τη θέση του, τους πλησίασε και κάθισε 

κοντά τους. «Προτιµότερο είναι να µας µιλήσει όταν θάναι και η 

Βασίλισσα Αάνθα µπροστά, γιατί, όπως όλοι πιστεύουµε, εκείνη θα 

γνωρίζει κάτι περισσότερο από µας·  οπότε, πιθανώς να κατανοήσει 

καλύτερα τα λόγια του.» 

  «∆εν έχεις κι άδικο,» παραδέχτηκε η Ερία. 

  «Α! Α! Κίνδυνος! Κίνδυνος! Κίνδυνος!» ακούστηκε, ξάφνου, η 

φωνή του Ανώνυµου, και πολλοί έστρεψαν τα κεφάλια τους προς το 

µέρος του. «Καπ’τάνιε, θα χαθούµε όλοι! Καπ’τάνιε, σώσε µας! 

Κατάρα  σ’αυτό  το µέρος! ∆εν έπρεπε νάρθουµε ποτέ! Α! Α! Α! 

Α!» 

  «Σε ποιο… µέρος αναφέρεται;» συνοφρυώθηκε η Νύχτα. 

  «Η Βασίλισσα Αάνθα ίσως να ξέρει,» είπε ο Φάλµαριν. «Γιαυτό κι 

εγώ περιµένω νάναι και κείνη µπροστά, προτού καλέσω τα 

Πνεύµατα.» 

  «Πάντως, σκεφτήκατε ποτέ πως µπορεί τούτη νάναι η τελευταία 

πραγµατική µας ανάπαυση, προτού όλοι χαθούµε, όπως εκείνους που 
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βρίσκονταν στα προηγούµενα πλοία οι οποίοι τόλµησαν να 

πλεύσουν στα δυτικά νερά του Ωκεανού;» ρώτησε ο Φέρντεχ. 

  «Εκείνοι ήταν οι πρώτοι που ταξίδεψαν εκεί,» αποκρίθηκε η Ερία. 

«Εµείς γνωρίζουµε πιο πολλά απ’αυτούς.» 

  «Σαν τι;» θέλησε να µάθει ο Φέρντεχ. 

  «Το πόσο µεγάλος είναι ο κίνδυνος·  οπότε, θα είµαστε περισσότερο 

προσεκτικοί. Επιπλέον, η Αάνθα θα µας δώσει τα ‘φώτα’ της. Και 

έχουµε µαζί µας και τον Φάλµαριν.» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού δε µίλησε. 

  «Τα µάγια σου θα µπορούν να µας βοηθήσουν, έτσι δεν είναι;» τον 

ρώτησε η αρχηγός της αποστολής. 

  «Ελπίζω,» απάντησε ο Φάλµαριν, στωικά. «Μόνο ελπίζω…» 

  «Εκτός απ’το να µας προστατεύσουν, µπορούν να βρουν και το 

θησαυρό του νησιού;» θέλησε να µάθει η Νύχτα. 

  «∆εν γνωρίζουµε ούτε αν, όντως, υπάρχει νησί, ούτε αν υπάρχει ο 

θησαυρός στον οποίο συνέχεια αναφέρεστε,» αποκρίθηκε ο 

Φάλµαριν. 

  «Προσωπικά, πιστεύω πως ισχύει εκείνο που µας είπες την 

τελευταία φορά, µάγε,» εξέφρασε τη γνώµη του ο Φέρντεχ: «ότι 

κάποιος έχει επίτηδες εξαπλώσει αυτές τις φήµες, για να παραπλανεί 

τολµηρούς –και ανόητους− στα δυτικά νερά, ώστε να χάνονται.» 

  Ο Άνεµος κι η Νύχτα στραβοµουτσούνιασαν, αλλά αποφάσισαν να 

µην αντιδικήσουν µε τον πολεµιστή του Βασιληά. 

  Ο Χάλτερκ επέστρεψε στο χολ µε τις λίµνες και τα αναρριχόµενα 

φυτά. «Η Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού µπορεί να δεχτεί τους 

αρχηγούς σας, για να µιλήσει µαζί τους,» δήλωσε. 

  Η Ερία σηκώθηκε κι έκανε νόηµα και στον Φάλµαριν να σηκωθεί. 

  «Θάρθουµε κι εµείς,» δήλωσε η Νύχτα, καθώς κι εκείνη 

σηκωνόταν, µαζί µε τον Άνεµο. 

  «Αποκλείεται.» Η Ερία ήταν κατηγορηµατική, αλλά η φωνή της όχι 

ιδιαίτερα δυνατή, για να µην την ακούσει ο Χάλτερκ,  που  στεκόταν  

στην άλλη µεριά του χολ. 
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  «Γιατί;» απαίτησε ο Άνεµος. «Είµαστε σηµαντικοί σ’ετούτη την 

αποστολή!» 

  «Όπως κι όλοι οι υπόλοιποι πολεµιστές µου,» τόνισε η Ερία. «Αλλά 

η Βασίλισσα ζήτησε να δει µόνο τους αρχηγούς. Που σηµαίνει εµένα 

και το Φάλµαριν.» 

  «Από πότε ο µάγος έγινε αρχηγός εδώ πέρα;» διαφώνησε η Νύχτα. 

«Εµείς έχουµε τον παπαγάλο!» 

  «Ο Φάλµαριν είναι ιδιαίτερης σηµασίας στην αποστολή,» σφύριξε 

η Ερία, «και δε θέλω ν’ακούσω άλλη κουβέντα περί τούτου. Όσον 

αφορά τον παπαγάλο, δώστε τον σε µένα.» 

  «Θέλεις να τροµάξεις το πτηνό;» έκανε ο Άνεµος. «Έχει συνηθίσει 

εµένα.» 

  «∆ε θα πάθει τίποτα,» αντιγύρισε η Ερία. «Έλα, δόστον.» 

  «∆ε βλέπεις; δεν έρχεται,» τόνισε ο Άνεµος, καθώς η αρχηγός 

πήγαινε να πιάσει τον Ανώνυµο, αλλά κείνος αποµακρυνόταν απ’τα 

χέρια της, πάνω στον ώµο του κυρίου του. 

  «Καλά,» µούγκρισε η Ερία. «Έλα. Αλλά µόνο εσύ.» Έριξε ένα 

σκληρό βλέµµα στη Νύχτα, προτού προλάβει εκείνη να διαφωνήσει. 

  Έτσι, η αρχηγός της αποστολής ακολούθησε τον Χάλτερκ µαζί µε 

τον Άνεµο και τον Φάλµαριν. Ο διοικητής του δέκατου τάγµατος 

των ιπποκαµποκαβαλάρηδων της βασιλικής φρουράς τούς οδήγησε 

σε µια µεγάλη σκάλα από µάρµαρο, στρωµένη µ’ένα κατακόκκινο 

χαλί. Την ανέβηκαν και διέσχισαν µερικούς όµορφα διακοσµηµένους 

διαδρόµους, µε γλυπτά, αγάλµατα και έργα τέχνης, µέχρι που ο 

Χάλτερκ άνοιξε µια ξύλινη πόρτα, για να φανερωθεί ένα όχι 

ιδιαίτερα µεγάλο σαλονάκι, που ολόκληρος ο ανατολικός του τοίχος 

ήταν από κρύσταλλο και η πρωτεύουσα φαινόταν από κάτω του. 

Μπροστά απ’τον κρύσταλλο βρισκόταν ένας καναπές από πορφυρό 

µετάξι, που πλάι του στεκόταν µια γυναίκα. Ήταν ντυµένη µ’ένα 

ριχτό, λαχανί πέπλο, τ’οποίο τυλιγόταν γύρω απ’το καλλίγραµµο 

κορµί της και δενόταν στη µέση της µε µια λεπτή ζώνη από χρυσάφι. 

Στον δεξή της πήχη ήταν περασµένα πολλά βραχιόλια και στα 
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περισσότερά της δάχτυλα πολύτιµα δαχτυλίδια. Στο λαιµό της 

κρεµόταν ένα περιδέραιο από κοχύλια. Στα πόδια της φορούσε 

ασηµένια σανδάλια. Το πρόσωπό της ήταν πανέµορφο, σαν το 

δηµιούργηµα κάποιου γλύπτη, άριστου στην τέχνη του. Τα 

χαρακτηριστικά του ήταν καλοσχηµατισµένα και σε τέλεια 

συµµετρία µεταξύ τους. Τα χείλη της ήταν κατακόκκινα, ούτε 

ιδιαίτερα µεγάλα, ούτε ιδιαίτερα µικρά. Αλλά ακριβώς εκείνου του 

µεγέθους ώστε να είναι χάρµα οφθαλµών. Τα µάτια της στόλιζαν 

σαν σµαράγδια το πρόσωπό της, το οποίο πλαισίωνε µια µάζα 

πορφυρών µαλλιών. Πάνω στο κεφάλι της ήταν ένα χρυσό στέµµα, 

λαξευµένο έτσι ώστε να µοιάζει µε πολλά µικρά όστρακα ενωµένα. 

  «Σας παρουσιάζω την Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού,» είπε, µε 

κάποια περηφάνια στη φωνή του, ο Χάλτερκ. 

  Η Ερία, ο Φάλµαριν κι ο Άνεµος υποκλίθηκαν. 

  «Σας χαιρετώ,» είπε η Αάνθα. «Είστε οι απεσταλµένοι του Βασιληά 

Βένγκριλ του Σαραόλν, υποθέτω.» 

  «Ναι, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε η Ερία. «Βρισκόµαστε εδώ 

λόγω της υπόθεσης των χαµένων εµπορικών πλοίων.» 

  «Παρακαλώ, καθίστε,» είπε η Αάνθα. «Έχουµε να συζητήσουµε 

πολλά πράγµατα.» Πρότεινε το χέρι της προς ένα ξύλινο τραπέζι, µε 

καρέκλες, πλάι στ’οποίο βρισκόταν ένα σβηστό, πέτρινο τζάκι. 

  Η αρχηγός της αποστολής του Βένγκριλ, ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού και ο τυχοδιώχτης µε τον παπαγάλο κάθισαν. 

  Το ίδιο και η Αάνθα. «Είναι πραγµατικά λυπηρό αυτό που 

συµβαίνει,» άρχισε. «Γιατί, εκτός απ’τα δικά σας πλοία που χάνονται 

στα δυτικά νερά του Βασιλείου µου, χάνονται και πλοία απ’τη 

Ζίρκεφ, καθώς και δικά µας πλοία. Κανείς, όµως, ως τώρα, δεν έχει 

ανακαλύψει τι συµβαίνει σ’αυτά τα µέρη. Έστειλα ανθρώπους µου· 

χάθηκαν. Έστειλε ο Βασιληάς σας τον κύριο Ράθµαλ, µαζί 

µ’αρκετούς πολεµιστές·  χάθηκαν κι αυτοί. Άκουσα πως κι απ’τη 

Ζίρκεφ στάλθηκε µια οµάδα, αλλά είχε την ίδια µοίρα. 
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  »Βρισκόµαστε σε αδιέξοδο, όπως θα µπορείτε να καταλάβετε. Και 

φοβόµαστε ότι όλα τούτα είναι κάποια πλεκτάνη των 

Μαγκραθµέλιων, αυτών των σιχαµερών δαιµονανθρώπων. 

Προσωπικά, ανησυχώ πως… δεν ξέρω, βέβαια, γιατί έχω αυτή την 

ανησυχία και ίσως να σας φανεί ανόητη… αλλά υποψιάζοµαι ότι 

επιθυµούν το Πορφυρό Κοχύλι που φυλάω στο παλάτι µου.» 

  «Το Πορφυρό Κοχύλι; Το Στήριγµα Ισχύος του Βασιλείου του 

Ωκεανού;» εξεπλάγη η Ερία. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η  Αάνθα.  «Κι  αν  αυτό,  κάπως,  καταστραφεί,  

όλοι γνωρίζουµε ότι τα νησιά του Βασιλείου θα βυθιστούν. Πελώρια 

κύµατα θα σηκωθούν  και  θα τα καταπιούν. ∆υστυχώς, ο κόσµος 

µας βρίσκεται  πάντα σε ασταθή ισορροπία…» 

  «Πράγµατι,» συµφώνησε ο Φάλµαριν. «Από την εποχή που 

χάθηκαν οι Θεοί, αφήνοντας πίσω τους τα Στηρίγµατα Ισχύος στα 

Κέντρα Σταθερότητας του Άρµπεναρκ.» 

  Η Αάνθα κατένευσε. Ύστερα, παρατήρησε: «Μοιάζετε 

διαβασµένος, κύριε. Ποιος είστε;» 

  «Ονοµάζοµαι Φάλµαριν και ανήκω στον Κύκλο του Φτερού, στο 

Σαραόλν. Είµαι δάσκαλος εκεί.» 

  «Μεγάλη µας αγένεια που δε συστηθήκαµε κι εµείς,» είπε η Ερία. 

«Εγώ είµαι η Ερία, αρχηγός της αποστολής για την υπόθεση των 

χαµένων πλοίων. Και ο κύριος απο δώ ονοµάζεται−» 

  «Άνεµος, Βασίλισσά µου,» πήρε το λόγο ο ίδιος, «άσηµος 

τυχοδιώχτης, που αναζητώ τα πλούτη που ακούγεται πως βρίσκονται 

στο νησί όπου χάνονται τα πλοία.» 

  «Ακούγεται τέτοιο πράγµα;» απόρησε η Αάνθα. 

  «Ναι, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Στις ακτές του 

Σαραόλν, τουλάχιστον…» 

  «Και γω που νόµιζα πως µόνο εδώ, στα νησιά, λεγόταν αυτό το 

παραµύθι,» είπε η Αάνθα. «Λυπάµαι που θα σας απογοητεύσω, 

κύριε, αλλά πιστεύω πως είναι ένα ψέµα, για να τραβά ανθρώπους 

στα δυτικά νερά του Βασιλείου µου και να χάνονται…» 
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  «Αυτή είναι κι η δική µου άποψη,» τη διαβεβαίωσε ο Φάλµαριν. 

  «Τι πληροφορίες µπορείτε να µας δώσετε για τα µέρη όπου 

εξαφανίζονται τα καράβια, προτού ξεκινήσουµε το ταξίδι µας για 

εκεί;» ρώτησε τη Βασίλισσα η Ερία. 

  «Φοβάµαι πως πολύ λίγες,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «∆ε γνωρίζω κι 

εγώ πολλά πράγµατα για τις εξαφανίσεις, αφού κανείς δεν έχει 

επιστρέψει, για να µου πει τι συµβαίνει…» 

  Αυτό φάνηκε ν’απογοήτευσε την Ερία. 

  «Έχουµε τούτον τον παπαγάλο µαζί µας, Βασίλισσά µου,» είπε, 

τότε, ο Άνεµος. «Ήταν σε κάποιο απ’τα εµπορικά πλοία που 

χάθηκαν και µιµείται τις κραυγές του πληρώµατος.» 

  «Πού τον βρήκατε;» ρώτησε η Αάνθα. 

  «Μια εµπόρισσα µάς τον πούλησε, στην Όρφαλχ του Σαραόλν, 

Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Και ο φίλος µας απο 

δώ»−στράφηκε στον Φάλµαριν−«υποστηρίζει πως µπορεί να  τον  

κάνει,  µε  τα µάγια του, να µας µιλήσει –δηλαδή, να µας πει ό,τι 

άκουσε στο εµπορικό πλοίο, την ηµέρα της εξαφάνισής του. Γιατί, 

βλέπετε δεν αναφέρεται και πολύ στο γεγονός το ίδιο το πτηνό, 

εκτός από όποιες στιγµές εκείνο επιθυµεί, και λέει όσα επιθυµεί κάθε 

φορά, µ’αποτέλεσµα να µη µπορούµε να βγάλουµε νόηµα…» 

  «Και δεν έχετε ακόµα επιχειρήσει να… βάλετε σε τάξει τον λόγο 

αυτού του παπαγάλου;» ρώτησε η Αάνθα τον Σοφό του Κύκλου του 

Φτερού. 

  «Περίµενα να βρεθούµε µαζί σας, Βασίλισσά µου,» εξήγησε ο 

Φάλµαριν, «ώστε να έχουµε και τη δική σας γνώµη πάνω σ’αυτά που 

θ’ακούσουµε απ’το ράµφος του πτηνού.» 

  «Ωραία,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Τότε, µπορούµε ν’αρχίσουµε. 

Γνωρίζω κι εγώ η ίδια κάποια πράγµατα σχετικά µε τη µαγεία και 

ίσως να σας φανώ χρήσιµη, κύριε.» 

  Ο Φάλµαριν σηκώθηκε όρθιος. «Βάλτε τον παπαγάλο πάνω στο 

τραπέζι,» είπε στον Άνεµο. 
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  Ο άντρα υπάκουσε, αφήνοντας το πτηνό να κατεβεί, αργά, απ’το 

χέρι του. «Πρόσεχε µην τον τροµάξεις, µάγε,» τον προειδοποίησε. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού δεν του απάντησε. «Παρακαλώ, 

λίγη ησυχία θα επιθυµούσα,» ζήτησε απ’όλους, και κανείς δεν έφερε 

αντίρρηση. Ύστερα τα χέρια του πλησίασαν το πρασινοκίτρινο 

πτηνό και έκοψαν, απότοµα, ένα φτερό από πάνω του. Ο παπαγάλος 

έκρωξε. 

  «Σου είπα να µην−» πήγε να διαµαρτυρηθεί ο Άνεµος, αλλά η Ερία 

τον σώπασε βάζοντας το δάχτυλο πάνω στα χείλη της. 

  Ο Φάλµαριν κράτησε το φτερό ανάµεσα στον δείκτη και στον 

αντίχειρά του κι άρχισε να το τρίβει, µαδώντας το, καθώς 

µουρµούριζε µυστικιστικές φράσεις, που καταλάβαιναν µονάχα τα 

Πνεύµατα και κανένας που βρισκόταν τούτη τη στιγµή κοντά του –

εκτός, ίσως, απ’την Αάνθα, η οποία έπιανε κάποιες λέξεις. 

  Σε λίγο ο Ανώνυµος χτύπησε φρενιασµένα τι φτερούγες του. «Α! 

Α! Α! Καπ’τάνιε, τι τρέχει; Ααααααρρρρ! Πονάω! Μπαίνει µέσα 

µου!  Μου ρουφάει τη ζωή! Μαγεία, καπ’τάνιε! Μαγεία! Τα 

Πνεύµατα –αααααρργκχ!− έχουνε στραφεί εναντίον µας! Μαγεία! 

Πρέπει να φύγουµε! πρέπει να φύγουµε! πρέπει να φύγουµε! 

Κατεβάστε τις βάρκες! Είναι πολύ αργά, Μόρσελ! Πολύ –

ααααααααρρργκχχχ!… Βοήθεια! –κάποιος! βοήθεια!» Κι άλλες 

άναρθρες κραυγές ακολούθησαν, προτού ο παπαγάλος σωπάσει και 

το φτερό πέσει, απ’το χέρι του Φάλµαριν,  στο τραπέζι, 

ξεπουπουλιασµένο. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού κάθισε, βαριά, στην καρέκλα 

του. 

  Η Ερία, η Αάνθα κι ο Άνεµος αλληλοκοιτάχτηκαν.  

  «Συµπέρασµα: ό,τι κι αν τους συνέβη, δεν ήταν καλό,» είπε ο 

τελευταίος. 

  «Αυτό σίγουρα,» συµφώνησε η Βασίλισσα του Ωκεανού, «αλλά τι 

ακριβώς τους συνέβη;» 
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  «Ήταν µαγεία, Βασίλισσά µου,» εξήγησε ο Φάλµαριν. 

«Αναµφίβολα. Οι άνθρωποι π’ακούσαµε δεν πέθαιναν από τίποτα 

συνηθισµένο. Προσπαθούσαν ν’αποφύγουν µια αναπόφευκτη 

καταστροφή·  δεν ήταν κάτι φυσιολογικό·  δεν ήταν καν κάτι 

τερατόµορφο·  γενικότερα, δεν ήταν κάτι που µπορούσαν να 

πολεµήσουν –ήταν κάτι που τους χτυπούσε, αµείλικτα, δίχως εκείνοι 

νάχουν τη δύναµη ν’αντεπιτεθούν.» 

  «Πόσο ανόητη ήµουν…» είπε η Ερία, κουνώντας το κεφάλι της. 

  «Γιατί;» τη ρώτησε ο Φάλµαριν. 

  «Γιατί, εξαρχής, πίστευα πως ήταν πειρατές –ή Μαγκραθµέλιοι− 

αυτοί που έφταιγαν για τις εξαφανίσεις των πλοίων,» εξήγησε η 

αρχηγός της αποστολής. 

  «Πράγµατι, δε νοµίζω να πρόκειται για απλούς πειρατές. Όµως οι 

δαιµονάνθρωποι µπορεί να είναι µπλεγµένοι, χρησιµοποιώντας 

κάποια απ’τις σατανικές µηχανές που κατασκευάζουν.» 

  «Πρέπει να τους εµποδίσουµε,» είπε, αποφασιστικά, αλλά λιγάκι 

χλοµή, η Αάνθα. «Αυτό πρέπει να τελειώσει.» 

  «Θα κάνουµε ό,τι µπορούµε, Βασίλισσά µου,» τη διαβεβαίωσε η 

Ερία. 

  «Και ο θησαυρός…;» έκανε, απογοητευµένα, ο Άνεµος. «Γιατί ο 

παπαγάλος δεν µίλησε για το θησαυρό…; ∆εν είδαν τίποτα οι 

ναυτικοί…;» 

  «∆εν υπάρχει θησαυρός,» τόνισε η Αάνθα. 

  «Ο θησαυρός υπάρχει,» επέµεινε ο Άνεµος. «Και θα τον βρούµε.» 

  «Μην παραµυθιάζεσαι,» στράφηκε, απότοµα, στο µέρος του η 

Ερία. «Τι σχέση µπορεί νάχει ένας θησαυρός µ’όλ’αυτά; ∆εν  

άκουσες  τι  έπαθαν  οι άνθρωποι που  βρέθηκαν στα δυτικά νερά 

του Ωκεανού;» 

  «Εντάξει,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Προφανώς, δεν είπαν τίποτα για 

πλούτη, γιατί δεν πήγαν αρκετά κοντά για να τα δουν. Αλλά εγώ κι η 

Νύχτα θα πάµε!» 

  Η Ερία αναστέναξε. Η Αάνθα δε µίλησε·  ούτ’ο Φάλµαριν. 
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  «Έχετε πλοίο, για να σας µεταφέρει  ως  τα  δυτικά  του  Βασιλείου  

µου;»  

ρώτησε η Βασίλισσα. 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά η αρχηγός της αποστολής. 

  «Υπάρχει κάτι άλλο που θα µπορούσα να σας προσφέρω, προτού 

ξεκινήσετε;» προθυµοποιήθηκε η Αάνθα. 

  «Εάν σκεφτούµε κάτι, Βασίλισσά µου, θα σας ενηµερώσουµε.» 

  «Τότε, επιθυµείτε να αναπαυθείτε εδώ, για σήµερα;» 

  «Μάλλον, θα ξεκινήσουµε αµέσως.» Η Ερία σηκώθηκε όρθια. 

«Πάµε,» είπε στον Φάλµαριν και στον Άνεµο. «Να βρούµε τους 

άλλους.» 

  Και η Αάνθα σηκώθηκε. «Καλή τύχη στο ταξίδι σας.» Έσφιξε 

χέρια µε την Ερία και µε τους δύο άντρες. «Εύχοµαι να δώσετε τέλος 

σ’αυτή την απειλή.» 

  «Σας ευχαριστούµε, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε η Ερία. 

  «Εάν επιτύχουµε, θα είστε η πρώτη που θα το µάθετε,» υποσχέθηκε 

ο Φάλµαριν. «Γιατί θα περάσουµε απο δώ, προτού κατευθυνθούµε 

στο Σαραόλν.» 

  Μετά, έφυγαν απ’το σαλονάκι, και η Αάνθα πρόσταξε έναν φρουρό 

του διαδρόµου να τους οδηγήσει στο χολ µε τις λίµνες. 

  Μόλις είχαν χαθεί απ’τα µάτια της, άκουσε µια φωνή πίσω της: 

  «Ποιοι ήταν αυτοί οι ξένοι, Βασίλισσά µου;» 

  Στράφηκε για ν’αντικρίσει τον Κράντµον: έναν ψηλό άντρα µε 

ξανθά, µακριά µαλλιά, τα οποία χύνονταν στους ώµους του, 

κάνοντας ανταύγειες, καθώς τα χτυπούσε το φως των ήλιων, που 

έµπαινε απ’το παράθυρο, πλάι του. Ήταν ντυµένος µε µια λευκή 

τουνίκα −η οποία έπεφτε ως τα γόνατά του και είχε κόκκινα 

σιρίτια−, ένα µαύρο παντελόνι και µπότες. Στο λαιµό του κρεµόταν 

ένα χρυσό περιδέραιο και στα χέρια του ήταν, επίσης χρυσά, 

περικάρπια. 

  «Απεσταλµένοι του Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν,» εξήγησε η 

πορφυροµάλλα. 
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  Ο Κράντµον την πλησίασε κι ακούµπησε τα χέρια του στους ώµους 

της. «Πάλι,   αγάπη µου; ∆εν είδε ότι τίποτα δεν συνέβη µε τους 

προηγούµενους, παρά µονάχα χάθηκαν; ∆εν έχει καµια εκτίµηση, 

προφανώς, για τους υπηκόους του, για να τους στέλνει έτσι εύκολα 

στο θάνατο…» 

  «Μην το λες αυτό,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Κάποιος πρέπει να 

δώσει τέλος στις εξαφανίσεις των πλοίων. Το κακό παρατράβηξε, 

δεν νοµίζεις;» 

  «Έχεις δίκιο, αγαπηµένη µου,» παραδέχτηκε  ο  Κράντµον.  «Όµως 

γιατί ετούτοι να πετύχουν εκεί όπου οι άλλοι απέτυχαν;» 

  «∆εν ξέρω,» είπε η Αάνθα. «Αλλά νοµίζω ότι έχουν ελπίδες. Είναι 

κι αυτός ο µάγος µαζί τους. Ένας Σοφός του Κύκλου του Φτερού, ο 

Φάλµαριν. Θα τους βοηθήσει. Πρέπει νάναι καλός στη τέχνη του.» 

  «Μάγος, ε;» Ο Κράντµον φάνηκε σκεπτικός. «Σοφός του Κύκλου 

του Φτερού, από το Σαραόλν;» 

  Η Αάνθα έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι της. «Ναι.» 

  «Πράγµατι, αυτοί ξέρουν πολλά. Ίσως να καταφέρει κάτι,» 

αποκρίθηκε ο Κράντµον. Αγκάλιασε τους ώµους της και µπήκαν στο 

σαλονάκι, µε το µεγάλο παράθυρο, που κοιτούσε κάτω, στην 

πρωτεύουσα του Ωκεανού. 

  «Σκεφτόµουν να πάω µαζί τους…» είπε η Αάνθα. «Γνωρίζω κι εγώ 

κάτι από µαγεία και ίσως−» 

  «Ο λαός σου σε χρειάζεται εδώ,» τη διέκοψε ο Κράντµον. «Και, 

επίσης, χρειάζεται έναν βασιληά. Θα µε κάνεις Βασιληά σου;» 

  «Σου έχω πει, Κράντµον, το σκέφτοµαι,» απάντησε η Αάνθα. 

«Αλλά δεν είµαι σίγουρη…» 

  «Γιατί, αγάπη µου;» ρώτησε ο άντρας. «Πιστεύεις ότι θα βρεις 

κάποιον που να σ’αγαπά περισσότερο από µένα;» Έσκυψε και 

φίλησε το λαιµό της. «Ή πιστεύεις ότι θα βρεις κάποιον καλύτερο να 

διοικήσει µαζί σου τούτο το βασίλειο; Εγώ, απλώς, θα ελαφρύνω το 

φορτίο σου. Γιατί το Βασίλειο του Ωκεανού είναι, πραγµατικά, 
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τεράστιο και, εποµένως, µεγάλο φορτίο για να το σηκώνει ένας, 

µόνος του…» 

  Η Αάνθα στράφηκε να τον κοιτάξει. «Το σκέφτοµαι. Μη µε 

πιέζεις.» 

  «Τουναντίον, Βασίλισσά µου. Εγώ δε θέλω να αισθάνεσαι καθόλου 

πιεσµένη. Κι αν γινόταν να κάνω τις εξαφανίσεις των πλοίων να 

σταµατήσουν, µ’ένα χτύπηµα των δαχτύλων µου, θα το έκανα, αλλά 

δε µπορώ…» Φίλησε τα χείλη της. 

   

**  **  **  ** 

 

  «Ώρα να φεύγουµε,» είπε η Ερία στους πολεµιστές της, όταν 

επέστρεψε στο χολ µε τις λίµνες. «Φορέστε τις αρµατωσιές σας, να 

ξεκινήσουµε για το πλοίο.» 

  «Γιατί έτσι, ξαφνικά;» ρώτησε ο Φέρντεχ. «Τι έγινε µε την Αάνθα;» 

  «Η Βασίλισσα του Ωκεανού δεν γνωρίζει, τελικά, τίποτα για τις 

εξαφανίσεις των πλοίων,» εξήγησε η Ερία.  

  «Ο παπαγάλος µίλησε;» θέλησε να µάθει η Νύχτα. 

  Ο Άνεµος έγνεψε καταφατικά 

  «Σας έδωσε καµια χρήσιµη πληροφορία;» 

  «Θα σου πω στο καράβι.» 

  «Γιατί όλη τούτη η µυστικοπάθεια;» απαίτησε η Μάνζρα, καθώς 

ντυνόταν, µε την πανοπλία της. 

  «∆εν υπάρχει καµια µυστικοπάθεια,» της απάντησε η Ερία. «Απλά, 

δεν έγινε τίποτα σηµαντικό µε την Βασίλισσα Αάνθα.» 

  «∆ηλαδή, πάλι, είµαστε στο µηδέν;» αναστέναξε ο Γκούλχακ. 

  «Όχι ακριβώς,» του απάντησε ο Φάλµαριν. «Κάτι µάθαµε απ’τον 

παπαγάλο. Αν και όχι τίποτα το σηµαντικό, κάτι µάθαµε...» 

  «Τι, επιτέλους; Θα µας πείτε;» έκανε ο Γκούλχακ. 

  «Ότι µαγεία είναι µπλεγµένη στην όλη υπόθεση,» απάντησε ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Επικίνδυνη µαγεία. Τα πληρώµατα 
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δεν συναντούν ούτε πειρατές, ούτε στρατιώτες και χάνονται. Κάτι 

άλλο τους συµβαίνει –κάτι που δε µπορούν να πολεµήσουν.» 

  «Αλλά εσύ είσαι µάγος,» τόνισε η Νύχτα. «Θα µπορείς…» 

  «Θα προσπαθήσω, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. 

  Όταν ήταν όλοι τους έτοιµοι, ντυµένοι µε τις αρµατωσιές τους 

(εκτός, φυσικά, απ’τον Άνεµο, τη Νύχτα και τον Σοφό του Κύκλου 

του Φτερού), έφυγαν απ’το παλάτι της Αάνθα και βάδισαν προς το 

λιµάνι, όπου είχαν αφήσει το πλοίο τους, τη Θαλάσσια Λεπίδα. Σε 

κανενός το πρόσωπο δεν υπήρχε ιδιαίτερη αισιοδοξία… 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού παρακολουθούσε τους απεσταλµένους 

του Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν να βγαίνουν απ’τον κήπο του 

παλατιού της και να βαδίζουν  στους  δρόµους  της  πρωτεύουσας,  

καθώς  στεκόταν µπροστά σ’ένα παράθυρο.  

  Ο Κράντµον αγκάλιασε τους ώµους της. «Αν καταφέρουν να µας 

γλιτώσουν απ’τις εξαφανίσεις των πλοίων, θα είναι πραγµατικοί 

ήρωες…» Και χαµογέλασε, πίσω της. 

  «Ναι,» είπε η Αάνθα, σιγανά. Αλλά η όψη της ήταν µελαγχολική. 

Επιθυµούσε να φύγει κι εκείνη µαζί τους. Νόµιζε ότι πρόδιδε το λαό 

της, µε το να κάθεται εδώ και να περιµένει οι άλλοι να κάνουν κάτι 

γι’αυτό που απειλούσε το Βασίλειο του Ωκεανού… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΧΘΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

111 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο 

Φονιάδες και προδότες 
 

 

ταν µεσηµέρι, όταν η Θαλάσσια Λεπίδα σάλπαρε από το 

λιµάνι της Θέρληχ, ανοίγοντας τα πανιά της στον λιγοστό 

άνεµο που φυσούσε και αφήνοντας την θαυµαστή 

πρωτεύουσα του Ωκεανού πίσω της. Κάποιοι 

ιπποκαµποκαβαλάρηδες κούνησαν τα χέρια τους, σε χαιρετισµό, 

προς τους πολεµιστές του Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν, τον 

οποίο εκείνοι τους ανταπέδωσαν. 

  «∆εν έπρεπε να φύγουµε τόσο νωρίς,» διαµαρτυρήθηκε η Μάνζρα, 

καθισµένη στην πλώρη, κοντά στην Ερία, τον Φάλµαριν, τον Άνεµο 

και τη Νύχτα. «Έπρεπε να µείνουµε να κάνουµε γνωριµίες –και να 

ξεκουραστούµε λίγο.» 

  «Θα ξεκουραστούµε στο καράβι, µέχρι να φτάσουµε στα δυτικά 

νερά του Βασιλείου του Ωκεανού,» αποκρίθηκε η αρχηγός της 

αποστολής. 

  «Αµφιβάλλω,» είπε η Μάνζρα. «Άµα πιάσει, πάλι, καµια 

καταιγίδα…» Άφησε την πρότασή της ατελείωτη, καθώς κουνούσε 

το χέρι της, σε ένδειξη απελπισίας. 

   Η Ερία δεν της απάντησε, γιατί ήξερε πως άδικα θα µιλούσε. 

  «Τι θα τον κάνουµε, τώρα, τούτο τον παπαγάλο;» ρώτησε η Νύχτα 

τον Άνεµο. «Μας είπε ό,τι είχε να µας πει.» 

  «Θα τον κρατήσουµε,» ανασήκωσε τους ώµους του εκείνος, καθώς 

ήταν µισοξαπλωµένος στα σανίδια του πλοίου, τυλιγµένος στην 

µαύρη του κάπα και µε τον Ανώνυµο γαντζωµένο στον πήχη του. 

«Άλλωστε τον έχω συνηθίσει. Και… είναι το γούρι µας!» 

  «Γιατί;» απόρησε η Νύχτα, κοιτώντας το πρασινοκίτρινο πτηνό 

σχεδόν επιφυλακτικά, λες και θα τραβούσε στιλέτο, να την 

µαχαιρώσει. 

Ή
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  «Όταν έχουµε τον θησαυρό στα χέρια µας, ο Ανώνυµος θα µας 

θυµίζει τι τραβήξαµε για να τον πάρουµε,» εξήγησε ο Άνεµος. «Και 

ότι εκείνος µας οδήγησε σ’αυτόν.» 

  «Όχι ακριβώς,» είπε η Νύχτα. 

  «Μας προειδοποίησε, όµως, για τον κίνδυνο που υπάρχει στο 

νησί,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Οπότε, ο µάγος απο δώ κάτι θα 

σκεφτεί, για να τον αντιµετωπίσει. Έτσι, µάγε;» 

  «Αυτό εύχοµαι και γω,» είπε ο Φάλµαριν, κάτω απ’την κουκούλα 

της κάπας του. «Αλλά πόσες φορές πρέπει να σας τονίσω ότι τίποτα 

δεν είναι σίγουρο, για να το χωνέψετε; Μπορεί και να 

καταστραφούµε όλοι.» 

  «Μην τα λες τούτα τόσο φωναχτά,» τον προειδοποίησε η Ερία. 

«∆εν θέλω να αποκαρδιώνεις τους πολεµιστές µου. Και µπορεί, 

τώρα, κάποιος να σ’άκουσε.» 

  «∆ε βλάπτει να γνωρίζουν την αλήθεια,» την πληροφόρησε ο 

Φάλµαριν. «Γιατί, γνωρίζοντας την αλήθεια, θα είναι έτοιµοι για ό,τι 

τους περιµένει, ενώ, όταν βρίσκονται προστατευµένοι πίσω απ’την 

ασπίδα του ψεύδους, σύντοµα, θ’ανακαλύψουν πως δεν είναι 

προστατευµένοι καθόλου.» 

  «Πάντα πρέπει να µιλάς έτσι ώστε να µπερδεύεις τους άλλους;…» 

έκανε η Μάνζρα. 

  «∆εν είναι πρόθεσή µου, κυρία µου, σας διαβεβαιώ,» διευκρίνισε ο 

Φάλµαριν. 

  «∆ε µου λες και κάτι άλλο, ρε µάγε, γιατί µας µιλάς όλη την ώρα 

στον πληθυντικό;» απόρησε ο Άνεµος. 

  «Γιατί σέβοµαι τους ανθρώπους,» εξήγησε ο Φάλµαριν. 

  «Και, λοιπόν;» ανασήκωσε τους ώµους του ο τυχοδιώχτης. «∆εν 

είπαµε να µας βρίζεις…» 

  «Προτιµώ τον πληθυντικό –τις περισσότερες φορές, τουλάχιστον,» 

είπε, απλά, ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Είναι ιδεολογικό 

θέµα.» 

  «Όπως αγαπάς,» αποκρίθηκε, αδιάφορα, ο Άνεµος. 
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**  **  **  ** 

 

  «Τι έµαθες;» ρώτησε ο Μπράλµακ, ο Αρχικατάσκοπος του 

Βένγκριλ, τον άντρα που στεκόταν µπροστά του και ήταν ντυµένος 

µε µαύρη κάπα και κουκούλα. Κι οι δυο τους βρίσκονταν σ’ένα 

σοκάκι της Όρφαλχ (δηλαδή, ένα πραγµατικά στενό άνοιγµα 

ανάµεσα σε δυο χτίριά της, αφού τους «κανονικούς» δρόµους αυτής 

της πόλης οι κάτοικοι άλλων πόλεων τούς θεωρούν «σοκάκια»), ενώ 

σκοτάδι απλωνόταν στον ουρανό πάνωθέ τους, του οποίου τη 

µουντάδα έσπαγαν τα µυριάδες άστρα. 

  «Η κοπέλα πράγµατι δεν γνωρίζει ποιος ήταν κείνος που 

αντάµωσε,» αποκρίθηκε ο κατάσκοπος. «∆εν έχει πει τίποτα 

παραπάνω σε κανέναν.» 

  «Πού τον συνάντησε, Τάρφαν;» θέλησε να µάθει ο Μπράλµακ. 

  «Λίγο πιο έξω απ’την πόλη, σ’ένα χωράφι στα δυτικά, κοντά σ’ένα 

ερείπιο, όπου παλιά λεγόταν πως συγκεντρώνονταν µάγοι και 

ύφαιναν διαβολικά ξόρκια, προτού διωχτούν απ’τη φρουρά της 

πόλης.» 

  «Πήγες εκεί;» 

  «Όχι.» 

  «Πήγαινε, και πες µου τι βρήκες το πρωί. Θα µε συναντήσεις στο 

Πανδοχείο της Μάρφαλ.» 

  «Έγινε.» Ο κατάσκοπος έφυγε προς διαφορετική κατεύθυνση από 

κείνη που πήρε ο Μπράλµακ. 

  Ο τελευταίος διέσχισε κάµποσους στενούς δρόµους της Όρφαλχ, 

µέχρι που βρέθηκε σε µια καλή συνοικία της πόλης, όπου ήταν και 

το Πανδοχείο της Μάρφαλ. Μπήκε, και, όπως συνήθως, η 

ατµόσφαιρα του χώρου ήταν ευχάριστη, χωρίς πολύ βαβούρα, 

δυνατές µυρωδιές ή φωνές. Οι θαµώνες συζητούσαν κόσµια και τα 

τραπέζια ήταν τοποθετηµένα έτσι ώστε να µην υπάρχει 

συνωστισµός. Βέβαια, σ’αυτό βοηθούσε και το γεγονός ότι η 
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τραπεζαρία ήταν αρκετά µεγάλη, ούτως ώστε ο καθένας να µπορεί 

να αποµονώνεται µε την παρέα του, αν το επιθυµούσε. Στις ξύλινες 

κολόνες φανάρια κρέµονταν, για να φωτίζουν το µέρος και να 

δηµιουργούν µια ατµόσφαιρα για την οποία φηµιζόταν το πανδοχείο. 

  Ο Μπράλµακ  πλησίασε  ένα  τραπέζι  κοντά  στη  σκάλα,  που  

οδηγούσε στον πρώτο όροφο. Εκεί καθόταν µια ξανθιά γυναίκα, µε 

µακριά µαλλιά. Ήταν ντυµένη µε µια πράσινη πουκαµίσα, πάνω 

απ’την οποία φορούσε ένα εφαρµοστό, πέτσινο γιλέκο µε µεγάλη, 

τετράγωνη λαιµόκοψη. Το παντελόνι της ήταν µαύρο και οι µπότες 

της καφετιές, ψηλές, αλλά όχι ως το γόνατο. Μπροστά της ήταν ένα 

πιάτο µε φαγητό και µια κούπα κρασί. 

  «Καλησπέρα, Καλνάρα,» είπε ο Μπράλµακ και κάθισε αντίκρυ της. 

«Τι βρήκες για τον αγγελιαφόρο;» 

  «Το πτώµα του,» αποκρίθηκε η γυναίκα, τρώγοντας. Ακούµπησε 

την πλάτη της στην καρέκλα, σκούπισε τα χείλη της, µε µια λευκή 

πετσέτα, και ήπιε µια γουλιά κρασί απ’την κούπα της. 

  «Πού;» Τα µάτια του Μπράλµακ έλαµψαν. 

  «Θα σου φανεί περίεργο, αλλά ήταν, εντελώς, εκτός πορείας,» τον 

πληροφόρησε η Καλνάρα. 

  «Τι εννοείς;» ρώτησε ο Μπράλµακ. 

  «Οι άνθρωποί µου τον βρήκαν σ’ένα χαντάκι, δέκα χιλιόµετρα 

δυτικά του δρόµου που οδηγεί, απ’την πρωτεύουσα, εδώ. Τώρα, πώς 

βρέθηκε εκεί, µην ρωτάς…» 

  «Σίγουρα, ήταν αυτός;» 

  «Πιθανώς, ναι·  σίγουρα, όχι, γιατί δεν βρήκαµε κανένα µήνυµα 

πάνω του. Αλλά η όλη του ενδυµασία ήταν σαν αυτή 

αγγελιαφόρου.» 

  Ο Μπράλµακ φάνηκε να δυσανασχετεί. Τότε, µια σερβιτόρα ήρθε 

στο τραπέζι, ζητώντας παραγγελία. Ο Αρχικατάσκοπος παράγγειλε 

κάτι, δίχως να σκέφτεται, περισσότερο για να την ξεφορτωθεί. 

  «Από τι σκοτώθηκε; Αναγνωρίσατε το όπλο;» ρώτησε την 

Καλνάρα, µόλις ήταν, πάλι, µόνοι. 
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  «Όχι…» αναστέναξε η κατάσκοπος. «Κι αυτό είν’άλλο ένα απ’τα 

παράξενα µ’ετούτη την υπόθεση. ∆εν φαίνεται να τον σκότωσε 

κάποιος·  µάλλον, έπεσε µόνος του στο φαράγγι και έσπασε το 

κρανίο του.» 

  «Πώς είναι δυνατόν;» απόρησε ο Μπράλµακ. «Και, µάλιστα, δέκα 

χιλιόµετρα δυτικά του δρόµου. Τι έπαθε; τυφλώθηκε;» 

  «Ένα πράγµα µονάχα µπορεί να συνέβη: του έκαναν µάγια,» τόνισε 

η Καλνάρα. 

  «Ποιος;» ρώτησε ο Μπράλµακ. «Υπάρχει κάποιος ύποπτος;» 

  Η  Καλνάρα  κούνησε  το  κεφάλι  της.  «Όχι.   Αλλά…   νοµίζω  

ότι  µε παρακολουθούν.» 

  Σιγή βασίλεψε, για λίγο, µεταξύ τους, καθώς η ίδια σερβιτόρα που 

είχε έρθει και πριν ξαναπλησίαζε, φέρνοντας το φαγητό του 

αρχικατασκόπου. Όταν έφυγε, εκείνος ρώτησε: 

  «Είναι, τώρα, εδώ;» 

  «Ναι. Αυτός µε την κάπα και την κουκούλα, δύο τραπέζια στα 

δεξιά.» 

  Ο Μπράλµακ έριξε µια διακριτική µατιά. 

  «∆εν ξέρω αν είναι άντρας, γυναίκα, ή καν άνθρωπος·  δεν έχω δει 

καθόλου το πρόσωπό του,» συνέχισε η Καλνάρα. 

  «∆ηλαδή, υποθέτεις πως ίσως νάναι και δαιµονάνθρωπος;» είπε ο 

Μπράλµακ. 

   Η Καλνάρα σήκωσε τους ώµους της. «Σου είπα: δεν ξέρω. Αλλά 

σκοπεύω να µάθω.» 

  «Από πότε τον αντιλήφθηκες;» ρώτησε ο Αρχικατάσκοπος. 

  «Από τότε που ήρθα στην πόλη,» τον πληροφόρησε η Καλνάρα. 

«Είναι συνεχώς πίσω µου. Αποκλείεται νάναι τυχαίο.» 

  «Τι θα κάνεις;» είπε ο Μπράλµακ. 

  «Θα περιµένω εκείνος να δράσει πρώτος,» δήλωσε η Καλνάρα. 

  «Να είσαι πολύ, πολύ προσεκτική,» τη συµβούλεψε ο Μπράλµακ. 

 

**  **  **  ** 
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  Η οµάδα της Ερία σταµάτησε, κατά το βράδυ, σε ένα µικρό λιµάνι 

της βόρειας ακτής της νήσου Ράλβοχ, όπου υπήρχαν δύο 

µισογεµάτες ταβέρνες. Οι πολεµιστές του Βασιληά και οι ναύτες του 

καραβιού φρόντισαν να τις γεµίσουν, µέχρι που να µη χωρά άλλος 

άνθρωπος. Γιαυτό κι ο Φάλµαριν προτίµησε ν’αποµακρυνθεί απ’την 

πολυκοσµία. Βάδισε ανατολικά απ’τις αποβάθρες, µέσα στη νύχτα, 

κοιτώντας τον ρόµβο που σχηµάτιζαν τούτη τη στιγµή τα τέσσερα 

φεγγάρια του Άρµπεναρκ και υπολογίζοντας έτσι την ώρα. Κάποιοι, 

κάποτε, πίστευαν πως τα φεγγάρια ήταν Θεοί και τα λάτρευαν, αλλά, 

βλέποντας πως δεν ερχόταν καµια απόκριση από κείνα, αυτό το 

είδος της «φεγγαροθρησκείας» ξεπεράστηκε. Οι µόνες που 

προσπαθούσαν να το διατηρήσουν ήταν οι ιέρειες που είχαν ηγετικοί 

θέση στην τότε «Εκκλησία». Έκαναν διάφορες επιδείξεις ισχύος, για  

να  κρατούν  τους  πιστούς  τους,   όµως,   στην   πραγµατικότητα,  

τις δυνάµεις τους τις έπαιρναν απ’τα Πνεύµατα, όπως κάθε 

συνηθισµένος µάγος. Και, όταν το µυστικό τους φανερώθηκε, η 

ιεραρχία τους έγινε κοµµάτια. 

  Ο Φάλµαριν γνώριζε ότι όλοι οι πραγµατικοί Θεοί ήταν νεκροί, 

µετά από πολέµους µεταξύ τους, και τα µόνα αληθινά τους 

αποµεινάρια ήταν τα Πνεύµατα: κοµµάτια αυτών, που άφησαν πίσω 

τους, ύστερα απ’την διάλυσή τους. Λίγοι άνθρωποι, όµως, το ήξεραν 

τούτο. Ακόµα και πολλοί απ’τους µάγους –οι οποίοι χειρίζονταν τις 

δυνάµεις των Πνευµάτων− το αγνοούσαν… 

  «Βαδίζεις µοναχός, δάσκαλε;» άκουσε πίσω του. 

  «Χαίρετε, κυρία Ερία,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν, δίχως να γυρίσει. 

«Σας έπιασε πονοκέφαλος απ’τη βαβούρα στις ταβέρνες; Εγώ ήξερα 

ότι θα µε πιάσει, οπότε προτίµησα να µην καθίσω…» 

  Η Ερία µειδίασε, καθώς ήρθε να βαδίσει πλάι του. «∆εν είχες 

άδικο,» αποκρίθηκε. 

  Ο Φάλµαριν κάθισε σε µια πέτρα, καθαρίζοντάς την απ’την άµµο, 

µε µια γρήγορη κίνηση του χεριού του. 
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  Η Ερία κάθισε σε µια παραδίπλα. «Κρύο έχει,» παρατήρησε. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού δεν αποκρίθηκε. 

  «Τι σκέφτεσαι;» ρώτησε η αρχηγός της αποστολής. 

  «Τίποτα,» είπε ο Φάλµαριν. 

  «Όχι πώς µπορείς να µας γλιτώσεις απ’αυτό που παθαίνουν τα άλλα 

πλοία στα δυτικά νερά;» 

  «Πότε θα σταµατήσετε, επιτέλους, να µε πιέζετε, σχετικά µ’ετούτο 

το θέµα;» στράφηκε, απότοµα, στο µέρος της ο Σοφός του Κύκλου 

του Φτερού. «Εδώ δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται·  πώς περιµένετε να 

σας προστατέψω –χωρίς να µάθω κάτι περισσότερο, 

τουλάχιστον;…» 

  «Μας συγχωρείς, αν σε πιέζουµε,» αποκρίθηκε η Ερία. «Απλά…» 

Πήρε µια βαθιά ανάσα και την έβγαλε, αργά, απ’τα πνευµόνια της. 

«Όλοι µας ανησυχούσε. Φυσιολογικό δεν είναι; Τόσοι έχουνε 

χαθεί…» 

  «Προσπαθήστε να µην πανικοβάλλεστε. Είναι πολύ σηµαντικό,» 

είπε ο Φάλµαριν. «Όποιος σκέφτεται νηφάλια πάντα κερδίζει 

περισσότερα από κείνον που η σκέψη του είναι θολωµένη.» 

  Η Ερία, ξαφνικά, πετάχτηκε στα µποτοφορεµένα της πόδια, ενώ το 

δεξί της χέρι  πήγε στη µέση της –στη λαβή του θηκαρωµένου της 

ξίφους. 

  «Τι είναι;» ψιθύρισε ο Φάλµαριν. 

  «…νοµίζω πως είδα κάτι να κουνιέται πίσω από τούτες τις 

φυλλωσιές.» Το µαύρο βλέµµα της έδειχνε καθαρά σε ποιες 

φυλλωσιές αναφερόταν. «Άνθρωπος πρέπει νάταν…» 

  Ο Φάλµαριν κοίταξε προς την κατεύθυνση που κοίταζε κι εκείνη. 

«∆ε βλέπω τίποτα…» δήλωσε, καθώς σηκωνόταν, αργά, όρθιος. 

  Η Ερία τράβηξε το σπαθί της, σιγανά, δίχως ν’ακουστεί απότοµα το 

σούρσιµο του ατσαλιού πάνω στο θηκάρι. «∆εν έκανα λάθος –είµαι 

βέβαιη…» Τα µάτια της στένεψαν, ερευνώντας τις φυλλωσιές. 

  Ο Φάλµαριν βηµάτισε, προσεκτικά, προσπαθώντας κι αυτός να 

εντοπίσει κάτι –αν υπήρχε. 
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  Ξαφνικά –ένα βέλος! 

  «−Πρόσεχε, δάσκαλε!» φώναξε η Ερία και πετάχτηκε µπροστά 

στον Σοφό του Κύκλου του Φτερού. 

  Το βλήµα διαπέρασε την αλυσιδωτή της αρµατωσιά, κάτω απ’το 

δεξιό στήθος, και µπήχτηκε στα πλευρά της. 

  Η πολεµίστρια κατέρρευσε στα γόνατα, µε µια κραυγή. 

  Ο Φάλµαριν στράφηκε και αντίκρισε την σκοτεινή φιγούρα µε την 

άδεια βαλλίστρα ανάµεσα στα φυλλώµατα της παραλίας. Τα µάτια 

του φλογίστηκαν. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Καλνάρα δεν άκουσε τον εισβολέα να µπαίνει στο δωµάτιό της, 

λες κι η πόρτα της δεν είχε κλειδαριά και δεν ήταν τίποτα παραπάνω 

από µια µεταξένια κουρτίνα·  όµως άκουσε το στιλέτο να βγαίνει 

απ’το θηκάρι του. 

  Άνοιξε, πάραυτα, τα βλέφαρά της κι αντίκρισε το πρόσωπο µιας 

δαιµονογυναίκας, λίγο προτού εκείνη πηδήξει πάνω της, υψώνοντας 

το λεπίδι της, µε το δεξί της χέρι, ενώ έκλεινε το στόµα της 

κατασκόπου µε τ’αριστερό. Τα παράξενα χρυσαφένια µάτια της 

κοιτούσαν βαθιά µες στα γαλανά της Καλνάρα και τα χείλη της ήταν 

σηκωµένα, αποκαλύπτοντας σφιγµένα, µυτερά δόντια. Λευκά, 

πλούσια µαλλιά πλαισίωναν το πρόσωπό της, πέφτοντας στους 

ώµους της. 

  Η κατάσκοπος του Βασιληά άπλωσε το χέρι της να τραβήξει το 

ξιφίδιο που βρισκόταν στο θηκάρι στη µπότα της, δίπλα στο κρεβάτι. 

Αλλά δεν ήταν τόσο γοργή όσο η αντίπαλός της. Το στιλέτο της 

δαιµονογυναίκας κατέβηκε µια  φορά,  καρφωτά,  στο  λαιµό  της,  

και  η  Καλνάρα  πέθανε, δίχως να κραυγάσει… 

 

**  **  **  ** 
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  Ο φονιάς πέταξε κάτω τη βαλλίστρα του και χίµησε προς τη 

γονατισµένη Ερία, ενώ µια λιγνή, αστραφτερή λεπίδα χόρευε στο 

δεξί του χέρι. 

  Ο Φάλµαριν άρθρωσε µυστικιστικές λέξεις, επικαλούµενος τα 

Πνεύµατα, και ο εχθρός αισθάνθηκε έναν πελώριο βράχο να τον 

χτυπά κατακέφαλα. Έπεσε πίσω, ανάσκελα, αλλά ακόµα έσφιγγε τη 

λαβή του όπλου του στο χέρι. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού γονάτισε πλάι στην Ερία, που 

κρατούσε το βέλος στα πλευρά της, διπλωµένη, ενώ κροτάλιζε τα 

δόντια της. «Ελάτε,» της είπε, προσπαθώντας να τη βοηθήσει να 

σηκωθεί. 

  «Όχι, µάγε!» γρύλισε εκείνη. «Αποτελείωσέ τον!» 

  «Σηκωθείτε, πρώτα!» πρόσταξε ο Φάλµαριν, και ήταν η µόνη φορά, 

µέχρι στιγµής, που η πολεµίστρια είχ’ακούσει τη φωνή του 

ταραγµένη. 

  Με κάποια προσπάθεια, πάτησε στα πόδια της. 

  «∆άσκαλε!» φώναξε, γουρλώνοντας τα µάτια της, καθώς αντίκριζε 

το φονιά να σηκώνεται απ’την άµµο, µε το ξίφος του στο χέρι. 

  Ο εχθρός ζύγωσε γοργά, ενώ η λεπίδα του ήδη σφύριζε στον αέρα, 

κατευθυνόµενη προς το κεφάλι του Φάλµαριν. Εκείνος 

πλαγιοπάτησε, και σκόνταψε στην πέτρα όπου καθόταν προ ολίγου, 

µε αποτέλεσµα αυτός κι η Ερία να σωριαστούν. 

  Το πρόσωπο του δολοφόνου αποκαλύφθηκε στο φεγγαρόφωτο: 

Ήταν εκείνο ενός δαιµοναθρώπου, µε διαµαντένια µάτια! Αγνόησε, 

εντελώς, την πολεµίστρια, σα να µην υπήρχε (προφανώς, τον 

ενδιέφερε µονάχα να την αδρανοποιήσει), και στάθηκε πάνω απ’τον 

Σοφό του Κύκλου του Φτερού (που, µάλλον, ήταν ο βασικός του 

στόχος), υψώνοντας το ξίφος του. 

  Αλλά κι ένα άλλο ξίφος είχε σηκωθεί, την ίδια στιγµή, απ’τα 

πνευµατικά µάγια που άρθρωσε, πάραυτα, ο Φάλµαριν –αυτό της 

Ερία! Η λάµα πέταξε και χώθηκε στ’αριστερά πλευρά του εχθρού. 
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  «ΑΑΑαααααργκχ!» Η πονεµένη του φωνή αντήχησε στην παραλία, 

αλλά ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού αµφέβαλε άµα θ’ακούστηκε 

ως τις ταβέρνες, µες στο χαλασµό που γινόταν εκεί. 

  «Μπάσταρδε!» Η Ερία κατάφερε ν’ανασηκωθεί στα γόνατά της, 

κρατώντας ένα ξιφίδιο, τ’οποίο έµπηξε στην κλείδωση  του  δεξιού  

ποδιού του δαιµονανθρώπου, ρίχνοντάς τον στην άµµο. 

  Ο Φάλµαριν, αµέσως, σηκώθηκε και πάτησε πάνω στο στέρνο του. 

«Ποιος σ’έστειλε;» απαίτησε, µε  τα µάτια του ν’αστράφτουν από 

οργή. 

  «∆ε θα γλιτώσεις, σιχαµερό ανθρώπινο ον!…» σφύριξε ο 

δαιµονάνθρωπος. «Σε κυνηγά!» Και έκανε να τον χτυπήσει, µε τη 

γροθιά του, στην κνήµη. Επάνω στον µέσο του έλαµπε ένα 

δαχτυλίδι. 

  Ο Φάλµαριν τράβηξε, απότοµα, το πόδι του πίσω, γιατί, αµέσως, 

αντιλήφθηκε τον κίνδυνο –δηλητηριασµένη βελόνα. 

  Ο δαιµονάνθρωπος την έµπηξε στο λαιµό του και πέθανε, µε 

σπασµούς. 

  «Τι σήµαινε αυτό;» απόρησε η Ερία, αγκοµαχώντας απ’το βέλος 

που είχε µπηχτεί µέσα της. «Πώς…; ∆ιαβολάνθρωποι εδώ;…» 

  «Ελάτε. Πρέπει να βρούµε τους άλλους.» Ο Φάλµαριν την 

ξαναβοήθησε να σηκωθεί και έφυγαν απ’αυτό το σηµείο της 

παραλίας, στο ρυθµό που µπορούσε να βαδίσει η πολεµίστρια. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Μπράλµακ ξύπνησε µε τον ίδιο τρόπο που είχε ξυπνήσει και η 

Καλνάρα: από τον ήχο του στιλέτου που κάποιος το τραβά απ’το 

θηκάρι του. Και, προτού προλάβει να κουνηθεί, µια λεπίδα ήταν στο 

λαιµό του. 

  «Σσς, άνθρωπε…» σφύριξε µια γυναικεία φωνή στ’αφτί του. 

  Ο Αρχικατάσκοπος δε µπορούσε να την δει, γιατί βρισκόταν πίσω 

του, µα ήταν βέβαιος πως επρόκειτο για δαιµονογυναίκα. 
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  «Είσαι τυχερός,» του ψιθύρισε εκείνη. «Πολύ τυχερός. Ο αρχι-

υπηρέτης του αφέντη επιθυµεί να σου µιλήσει.» 

  Ο Μπράλµακ αντίκρισε µια σκοτεινή φιγούρα µε κουκούλα να 

µπαίνει στο κατάλυµά του απ’την µισάνοιχτη πόρτα. 

  Η κουκούλα έπεσε κι ένα αντρικό πρόσωπο φανερώθηκε στο φως 

του κεριού του δωµατίου. 

  «Εσύ;» αναφώνησε ο Αρχικατάσκοπος. 

  «Μην κάνεις φασαρία!…» τον προειδοποίησε, σφυριχτά, η 

διαβολογυναίκα. 

  «Ποιος άλλος, Μπράλµακ; Ποιος άλλος θα γνώριζε τόσο καλά για 

την αποστόλη σου;» 

  «Μα-µα, δεν µπορεί… Πώς…;» 

  «Όλα είναι δυνατά. Κι εσύ θα πεθάνεις –εκτός κι αν κάνεις µια 

συµφωνία µαζί µου, απ’την οποία δε θάχεις παρά να κερδίσεις, 

Μπράλµακ. Χρειάζοµαι ανθρώπους σαν κι εσένα –και τους 

ανταµείβω καλά.» 

  «Μίλα,» αποκρίθηκε ο Αρχικατάσκοπος. 

  «Το ήξερα πως θα σ’έπειθα,» γέλασε η σκιερή µορφή. «Ποτέ δεν 

ήσουν εντελώς πιστός στο Βασιληά. Εξάλλου, γιατί να υπηρετούµε, 

όταν µπορούµε να κυβερνήσουµε, φίλε µου;…» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο 

∆αιµονάνθρωποι στο Βασίλειο του 

Ωκεανού 
 

 

α τα Πνεύµατα! τι σας συνέβη;» Ο Γκούλχακ πετάχτηκε 

όρθιος, βλέποντας την Ερία να µπαίνει στην παραλιακή 

ταβέρνα, µε την υποστήριξη του Φάλµαριν, ενώ ένα βέλος 

ήταν καρφωµένο στα πλευρά της. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού βοήθησε την αρχηγό της 

αποστολής να καθίσει σε µια καρέκλα, ενώ όλοι οι πολεµιστές 

τριγύρω έστρεφαν τα βλέµµατά τους προς αυτήν. 

  «Μας επιτέθηκε ένας δολοφόνος,» δήλωσε. «∆αιµονάνθρωπος.» 

  «∆αιµονάνθρωποι εδώ;» φώναξε κάποιος θαµώνας της ταβέρνας, 

µε ανήσυχη όψη στο πρόσωπό του. Και, σύντοµα, η ανησυχία του 

απλώθηκε σ’όλους όσους ήταν στον χώρο. 

  «Πράγµατι, πού βρέθηκαν δαιµονάνθρωποι εδώ, µάγε;» απόρησε ο 

Άνεµος, που είχε σηκωθεί όρθιος, µε τον Ανώνυµο γαντζωµένο στον 

ώµο του και την Νύχτα να στέκεται δίπλα του. 

  «Πώς να  ξέρω;»  αντιγύρισε, οργισµένα, ο Φάλµαριν. Οι φλέβες 

στο µέτωπό του φαίνονταν πολύ καθαρότερα από άλλες φορές, 

καθώς προσπαθούσε να λύσει την αλυσιδωτή πανοπλία της Ερία, για 

να περιποιηθεί την πληγή της. «Ας µε βοηθήσει κάποιος!» Ο τόνος 

της φωνής του ήταν προστακτικός. 

  Η Νύχτα πλησίασε. «Γνωρίζω κάτι κι εγώ από ιατρική. Όχι πολλά 

πράγµατα βέβαια…» Έπιασε να λύνει τα λουριά της αρµατωσιάς της 

Ερία απ’την άλλη µεριά. 

  Σε λίγο, η αρχηγός της αποστολής σηκώθηκε, µετά βίας, όρθια και 

η αλυσιδωτή πανοπλία έπεσε από πάνω της. Ο Φάλµαριν έβγαλε την 

κάπα του και την άπλωσε στο πάτωµα, φωνάζοντας όλοι να κάνουν 

άκρη και να παραµερίσουν και τα τραπέζια και τις καρέκλες. Οι 

Μ
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διαταγές του, πάραυτα, εκτελέστηκαν, γιατί η φωνή του εκείνη τη 

στιγµή δεν έµοιαζε, πια, µε την ήρεµη του Σοφού του Κύκλου του 

Φτερού, παρά θα µπορούσε κανείς να την συγκρίνει µ’αυτή του 

ανώτερου των βασιληάδων του κόσµου. Και τούτο εξέπληξε όσους 

τον γνώριζαν από πριν. 

  Έσκισε το πουκάµισο της πολεµίστριας στο σηµείο όπου της είχε 

µπηχτεί το βέλος, για να µην τον δυσκολεύει στη δουλειά του. 

Ύστερα, πέρασε την ανοιχτή του παλάµη πάνω απ’το πρόσωπό της, 

µπροστά απ’τα µάτια της, ψιθυρίζοντας δυσκολοπρόφερτες λέξεις. 

  «Τι µου κάνεις, µάγε;…» ξεροκατάπιε εκείνη, αισθανόµενη το 

στόµα της παράξενα ξερό. Μετά, ένιωσε διάφορες αόρατες 

παρουσίες γύρω της. Πνεύµατα! ∆εν γνώριζε πως ήταν το άγγιγµά 

τους, µέχρι στιγµής. ∆εν γνώριζε, µάλιστα, αν πραγµατικά υπήρχαν. 

Τώρα, έµαθε. Και τ’άγγιγµά τους ήταν γλυκό, νανουριστικό. 

  «Κοιµηθείτε, κύρια Ερία… Κοιµηθείτε…» Ήταν η φωνή του 

Φάλµαριν που ηχούσε στ’αφτιά της, προτού παραδοθεί, εντελώς, 

στην ονειρική αγκαλιά των Πνευµάτων και όλα σκοτεινιάσουν, για 

να µεταφερθεί σ’άλλους, άγνωστους τόπους, για κάποια ώρα, κατά 

την οποία η ψυχή είχ’αποµακρυνθεί σχετικά απ’το κορµί της. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ο καταραµένος δηλητηριαστής!» 

  Αυτή ήταν η φωνή του Φέρντεχ. 

  «Αν ο διαολεµένος δαιµονάνθρωπος ζούσε θα  τούβγαζα  τα  µάτια,  

ένα-ένα, µε τα ίδια µου τα χέρια!» 

  «Ηρεµήστε!» Και τούτη ήταν, πάλι, η φωνή του Φάλµαριν, 

προστακτική, όπως πριν·  προστακτική, όπως κανείς δεν την είχε 

ξανακούσει, µέχρι τώρα… «Η κυρία Ερία θα ζήσει –αδρανοποίησα 

το δηλητήριο. Πόσες φορές πρέπει να το πω;» 

   Η αρχηγός της αποστολής άνοιξε τα µάτια της και κοίταξε. 

Βρισκόταν στην καµπίνα του Καπετάν Κλέντριν. Ο ίδιος ο 
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Καπετάνιος στεκόταν µπροστά σ’ένα παράθυρό της. Εκεί κοντά, 

επίσης, ήταν ο Γκούλχακ και η Μάνζρα, ο Άνεµος και η Νύχτα, 

καθισµένοι σε καρέκλες. 

  «∆εν την βλέπω, όµως, να συνέρχεται!» τόνισε ο Φέρντεχ, που 

ήταν όρθιος και χτυπούσε το πόδι του, νευρικά, στο πάτωµα. 

  «Τότε, είστε τυφλός,» αποκρίθηκε, ήρεµα, όπως παλιά, ο 

Φάλµαριν, που καθόταν πλάι της. «Γιατί έχει ξυπνήσει.» 

  Όλων τα µάτια στράφηκαν στην Ερία. 

  «Πώς αισθάνεστε;» τη ρώτησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Μουδιασµένη,» αποκρίθηκε εκείνη. 

  «Ωραία. Τα βότανά µου δούλεψαν,» παρατήρησε ο Φάλµαριν, 

µειδιώντας. «∆ε θ’αργήσετε να γίνετε καλά.» 

  «Τι ώρα είναι;» 

  «Πρωί. Αλλά ο Βάνσπαρχ δε βρίσκεται ακόµα στον ουρανό.» 

  «Όταν είµαστε στα δυτικά νερά, θα…;» 

  «Θα είστε όρθια,» τη διαβεβαίωσε ο Φάλµαριν. Κι αυτό, φαίνεται, 

την καθησύχασε, γιατί ξανάπεσε για ύπνο. 

  «Να ξεκινήσουµε;» ρώτησε ο Κλέντριν. «Ή να παραµείνουµε εδώ 

για σήµερα;» 

  «Κατ’αρχήν, πρέπει να ειδοποιηθεί η Βασίλισσα Αάνθα ότι 

δαιµονάνθρωποι βρίσκονται στην κεντρική νήσο του Βασιλείου 

της,» τόνισε ο Φέρντεχ. «Κι εγώ θα την ειδοποιήσω. Θ’αγοράσω µία 

βάρκα από τούτο το λιµάνι και θα φύγω αµέσως.» 

  «∆ε χρειάζεται ν’αγοράσεις,» αποκρίθηκε ο Κλέντριν. «Έχει και η 

Θαλάσσια Λεπίδα βάρκες.» 

  «Αν, όµως, κάτι σας συµβεί και τις χρειαστείτε;» έθεσε το ερώτηµα 

ο Φέρντεχ. Κούνησε το µελαχρινό του κεφάλι. «Όχι… Έχουµε 

αρκετά χρήµατα, εξάλλου, για ν’αγοράσω µια βάρκα.» Προχώρησε 

ως την πόρτα της καµπίνας και την άνοιξε. 

  «∆ηλαδή, φεύγεις τώρα;» ρώτησε η Μάνζρα. 
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  «Ναι,» δήλωσε ο Φέρντεχ. «Κάποιος πρέπει να ρίξει φως στο 

σκοτάδι όπου κρύβονται οι δαιµονάνθρωποι. Κι αυτό µπορεί να γίνει 

µονάχα µε το να ειδοποιηθεί η Βασίλισσα Αάνθα.» 

  Ο Άνεµος σήκωσε, ελαφρώς, το χέρι του, σ’αποχαιρετισµό. «Καλή 

τύχη, φίλε µου.» 

  «Να προσέχεις,» πρόσθεσε η Μάνζρα. 

  «Θα σε περιµένω για µπίρες,» µειδίασε ο Γκούλχακ. «Μη 

χαθούµε.» 

  Ο Φέρντεχ επέστρεψε το µειδίαµα. Αλλά, προτού φύγει, άκουσε τη 

φωνή του Φάλµαριν: 

  «Σταθείτε, κύριε.» 

  Στράφηκε. 

  «Ποιο απ’τ’αντικείµενα που κουβαλάτε τούτη τη στιγµή επάνω σας 

θεωρείτε πολυτιµότερο;» ρώτησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Τι σηµασία έχει αυτό;» απόρησε ο Φέρντεχ, συνοφρυωµένος. 

  «Απαντήστε µου,» επέµεινε ο Φάλµαριν, δίχως να προσθέσει 

τίποτ’άλλο. 

  «Τούτο το ξιφίδιο.» Έδειξε, µε το χέρι, στον αριστερό του µηρό, 

όπου βρισκόταν δεµένο το εν λόγω όπλο. «Ήταν δώρο.» 

   «Ξεθηκαρώστε το,» ζήτησε ο Φάλµαριν. 

  Ο Φέρντεχ υπάκουσε, µην καταλαβαίνοντας ακριβώς τι το ήθελε ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού. Εκείνος πήρε τη λεπίδα ανάµεσα 

στις ανοιχτές του παλάµες και ψιθύρισε ορισµένα λόγια, µέσ’απ’τα 

δόντια του. Η γητειά διήρκεσε µερικά λεπτά. Ύστερα, ο Φάλµαριν 

ελευθέρωσε το ξιφίδιο. 

  «Όταν βρίσκεστε σε κίνδυνο,» είπε στον πολεµιστή του Βασιληά, 

«φωνάξτε τ’όνοµά µου τρεις φορές. Το Πνεύµα µέσα στη λάµα θα 

ελευθερωθεί και θα έρθει, κατευθείαν, σε µένα. Οπότε θα µάθω τι 

σας συµβαίνει.» 

  «Πιστεύεις ότι κάτι θα του συµβεί;» ρώτησε η Νύχτα, 

πλησιάζοντας τον µάγο. 
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  «∆εν είµαι σίγουρος για τίποτα,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. 

«Ασφαλώς, το απεύχοµαι, µα πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι 

για τα πάντα. Αισθάνοµαι πως σκοτεινές δυνάµεις βρίσκονται σε 

δουλειά παντού·  τα Πνεύµατα είναι ανήσυχα. 

  »Πηγαίνετε, τώρα, κύριε. Και όλ’η τύχη του Άρµπεναρκ µαζί σας.» 

  «Αντίο,» αποκρίθηκε ο Φέρντεχ, κι  έφυγε,  µε  γρήγορα,  βήµατα  

από την καµπίνα του Καπετάν  Κλέντριν. Κατέβηκε απ’την 

Θαλάσσια Λεπίδα και βρέθηκε στις αποβάθρες. 

  «Άνεµε, νοµίζω ότι έχουµε µπλέξει περισσότερο απ’όσο θα 

θέλαµε,» είπε η Νύχτα στον τυχοδιώχτη µε τον παπαγάλο. 

  Εκείνος ακούµπησε το χέρι του στον ώµο της, στεκόµενος κοντά 

της. «Θ’ανταµειφθούµε καλά, όµως, όταν βρούµε τον θησαυρό.» 

Και φίλησε τα χείλη της. 

  Ωστόσο στο πρόσωπο της Νύχτας υπήρχαν αµφιβολίες… 

  «Να σαλπάρουµε;» ρώτησε, πάλι, ο Καπετάν Κλέντριν. 

  «Περίµενε λίγο, να δούµε, πρώτα, τον Φέρντεχ να φεύγει,» 

πρότεινε ο Γκούλχακ. Αυτός κι η Μάνζρα βγήκαν στο κατάστρωµα 

και στάθηκαν εκεί, κοιτάζοντας στις αποβάθρες. 

  Αντίκρισαν τον µελαχρινό, µακρυµάλλη φίλο τους να συνοµιλεί µε 

έναν ψαρά. Σε λίγο, έβγαλε µερικά χρυσά νοµίσµατα απ’το πουγκί 

του και του τα έδωσε. Αποµακρύνθηκε απ’αυτόν και µπήκε σε µια 

αρκετά µεγάλη βάρκα, µε πανί. Άρχισε να την λύνει απ’την 

αποβάθρα όπου ήταν δεµένη. 

  «Εντάξει,» είπε ο Γκούλχακ στον Καπετάνιο, που είχε κι εκείνος 

έρθει στην κουβέρτα. «Μπορούµε να φύγουµε.» 

  «Ξεκινάµε, κοπέλια!» φώναξε ο Κλέντριν στο πλήρωµά του. 

  Η άγκυρα σηκώθηκε, σχοινιά λύθηκαν, η ράµπα τραβήχτηκε στο 

κατάστρωµα, και τα πανιά ξετυλίχτηκαν και φούσκωσαν απ’τον 

άνεµο. 

  «Πορεία δυτική!» πρόσταξε ο Καπετάνιος, και η Θαλάσσια Λεπίδα 

ξεκίνησε το ταξίδι της, σχίζοντας τα κύµατα… 
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**  **  **  ** 

 

  Ο Φέρντεχ έφτασε στην Θέρληχ, την πρωτεύουσα του Ωκεανού, το 

επόµενο µεσηµέρι, όταν ο Λούντρινχ κι ο Βάνσπαρχ ήταν ψηλά στον 

ουρανό. Είχε βγάλει την φολιδωτή αρµατωσιά του και την 

είχ’αφήσει ριγµένη στα σανίδια της βάρκας. Τώρα, ήταν ντυµένος µε 

µια λευκή τουνίκα, ανοιχτή µπροστά του, µια πράσινη κάπα, που 

έπεφτε πίσω απ’τους ώµους του, καφέ παντελόνι και µαύρες µπότες. 

Το σπαθί του κρεµόταν στο πλευρό του και το µαγεµένο απ’τον 

Φάλµαριν ξιφίδιο ήταν δεµένο, µέσα στο θηκάρι του, στον αριστερό 

του µηρό. 

  Στεκόταν ακουµπισµένος στο µικρό κατάρτι του πλεούµενου, 

καθώς πλησίαζε το  λιµάνι  της  µεγαλοπρεπούς,  αστραφτερής  

πόλης.  Αντίκρισε έναν ιπποκαµποκαβαλάρη να έρχεται προς τη 

µεριά του. Ήταν αυτός που είχε ανταµώσει µαζί µε τους άλλους, 

όταν πρωτοέφτασαν στην πρωτεύουσα: ο Χάλτερκ. 

  «Εσύ δεν ήσουν−;» άρχισε ο διοικητής του δέκατου τάγµατος της 

βασιλικής φρουράς των ιπποκαµποκαβαλάρηδων. 

  «Μαζί µε την οµάδα της Ερία; Ναι,» απάντησε ο Φέρντεχ. 

  «Γιατί επέστρεψες; Πάθατε κάτι;» ρώτησε ο Χάλτερκ. 

  «Ένας δαιµονάθρωπος χτύπησε την Ερία, µε δηλητηριασµένο 

βέλος,» εξήγησε ο Φέρντεχ. 

  «Πώς!» εξεπλάγη ο Χάλτερκ. «∆αιµονάνθρωπος εδώ; Στη Ράλβοχ; 

Αδύνατον!» 

  «Κι όµως,» τόνισε, ψυχρά, ο Φέρντεχ, σα να τον κατηγορούσε για 

ό,τι έγινε. «Και παραλίγο να σκοτώσει την Ερία. ∆εν ξέρω τι θα 

κάναµε άµα δεν είχαµε τον Φάλµαριν µαζί µας. Αυτός ο άνθρωπος 

έχει αποδειχτεί παραπάνω από πολύτιµος.  

  »Οδήγησέ µε στη Βασίλισσά σου. Τώρα. Πρέπει να της µιλήσω.» 

  «Έλα,» αποκρίθηκε, µ’έναν αναστεναγµό, ο Χάλτερκ. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

128 

  Ο Φέρντεχ ακολούθησε τον ιππόκαµπο και βγήκαν σε µια 

αποβάθρα της Θέρληχ. Πέρασαν τους φανταχτερούς δρόµους της 

πόλης και µπήκαν στο παλάτι. 

  «Θα περιµένεις;» ρώτησε ο διοικητής. 

  «Όχι,» τόνισε ο Φέρντεχ. «Θέλω να τη δω αµέσως.» 

  Ο Χάλτερκ τον αγριοκοίταξε. «Η Βασίλισσά µας δεν φταίει γι’αυτό 

που σας συνέβη. Μην την κατηγορείς. ∆εν έχει καµια γνώση ότι 

δαιµονάνθρωποι βρίσκονται στα εδάφη µας.» 

  «∆ε θάπρεπε, όµως;» αποκρίθηκε, θυµωµένα, ο Φέρντεχ. 

  Ο Χάλτερκ έσφιξε τις γροθιές του. ∆εν ήθελε να τσακωθεί µε τον 

απεσταλµένο του Βασιληά Βένγκριλ. Ανέβηκαν µια µαρµάρινη 

σκάλα και προχώρησαν, ώσπου βρέθηκαν µπροστά σε µια κλειστή, 

διπλή, ξύλινη πόρτα, εκατέρωθεν της οποίας στέκονταν δυο 

αρµατωµένες γυναίκες, µε κοντάρια κι ασπίδες. 

  «Ανοίξτε,» ζήτησε ο διοικητής. «Ο κύριος επιθυµεί να δει τη 

Βασίλισσα.» 

  «Η Βασίλισσα, αυτή την στιγµή, γευµατίζει,» αποκρίθηκε η µια 

φρουρός. 

  «Είναι σηµαντικό να τη δω!» Τα µάτια του Φέρντεχ γυάλισαν από 

θυµό. «Πόσο αδιάφορη, τέλος πάντων, µπορεί νάναι τούτη η Αυλή;» 

  Η πολεµίστρια έκανε ν’απαντήσει, στον ίδιο τόνο,  αλλά  ο  

Χάλτερκ  την πρόλαβε: 

  «∆αιµονάθρωποι βρίσκονται στη Ράλβοχ,» εξήγησε. «Αυτός είν’ο 

λόγος που ο κύριος πρέπει να δει τη Βασίλισσα.» 

  «Και θα τη δω,» πρόσθεσε, επίµονα, ο Φέρντεχ. 

  «Να την ειδοποιήσουµε, τουλάχιστον,» αποκρίθηκε η φρουρός που 

είχε µιλήσει και πριν. Άνοιξε λίγο την πόρτα και, βάζοντας µέσα το 

κεφάλι της, είπε: «Βασίλισσά µου, κάποιος επιθυµεί να σας 

µιλήσει.» 

  «Ποιος είναι;» ήρθε η φωνή της Αάνθα. 
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  «Φέρντεχ, Βασίλισσά µου, απεσταλµένος του Βασιληά Βένγκριλ. 

Ήµουν µε την οµάδα της Ερία,» αποκρίθηκε ο ίδιος, πίσω απ’την 

πόρτα. 

  «Περάστε,» του επέτρεψε η Αάνθα. 

  Ο Φέρντεχ µπήκε στην µεγάλη αίθουσα µε το τραπέζι, πάνω 

στ’οποίο υπήρχαν ένα σωρό θαλασσινά φαγητά. Εκεί κάθονταν 

κάµποσοι σύµβουλοι και στην κορυφή µια πορφυροµάλλα γυναίκα, 

ντυµένη πλούσια. ∆εν υπήρχε αµφιβολία για το ποια ήταν. 

  Η Αάνθα σηκώθηκε όρθια. «Γιατί επιστρέψατε;» 

  Ο Φέρντεχ έκανε µια µικρή υπόκλιση. «Για να σας ειδοποιήσω, 

Βασίλισσά µου.» 

  «Σχετικά µε τι;» ρώτησε η Αάνθα. 

  «Ένας δαιµονάνθρωπος µάς επιτέθηκε, σ’ένα µικρό λιµάνι, κάποια 

µίλια δυτικά απο δώ. Η Ερία τραυµατίστηκε από ένα 

δηλητηριασµένο βέλος. Ευτυχώς, ο Φάλµαριν µπόρεσε να την 

γλιτώσει από βέβαιο θάνατο.» 

  «∆αιµονάνθρωπος στη Ράλβοχ;» απόρησε η Αάνθα. «∆εν το 

πιστεύω…» Φαινόταν έκπληκτη και αναστατωµένη. «Με 

συγχωρείτε για ό,τι σας συνέβη. Πρέπει να ελεγχθεί το θέµα, 

πάραυτα. Παρακαλώ, κύριε…» 

  «Φέρντεχ.» 

  «…καθίστε µαζί µας, να φάτε. Μου µοιάζετε ταλαιπωρηµένος.» 

  «Σας ευχαριστώ, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο πολεµιστής του 

Βένγκριλ, και πήρε θέση στο τραπέζι. 

  «Προφανώς, το γεγονός ήταν εντελώς τυχαίο,» είπε ένας ξανθός 

άντρας, µε µακριά µαλλιά, κι ο ίδιος πλούσια ντυµένος, σαν την 

Αάνθα, µόλις η Βασίλισσα του Ωκεανού κάθισε. «Θα ήταν κάποιος 

πειρατής, που µπήκε κατά λάθος στην Νήσο Ράλβοχ. Σίγουρα, δε θα 

υπάρχουν κι άλλοι…» 

  «Αν, όµως, υπάρχουν, Κράντµον;» έθεσε το ερώτηµα η Βασίλισσα. 

  «∆εν έχουµε δει, πάντως, κανέναν,» τόνισε εκείνος. 
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  «Με συγχωρείτε,» παρενέβη ο Φέρντεχ, «αλλά δε σας φτάνει ένας, 

κύριε, ο οποίος προσπάθησε να δολοφονήσει την αρχηγό µας;» 

  «Υπονοείτε ότι ξέφυγε;» στράφηκε στο µέρος του ο Κράντµον. 

  «Φυσικά και όχι. Ακόµα κι ο Φάλµαριν να µην τον είχε σκοτώσει, 

µε τα µάγια του, θα τον κυνηγούσαµε, ώσπου να τον βρούµε –σας 

διαβεβαιώνω,» αποκρίθηκε ο Φέρντεχ, βάζοντας ένα µεγάλο ψάρι 

στο πιάτο του.    

  «Τότε, η απειλή έληξε,» συµπέρανε ο Κράντµον. 

  «Αν ήταν µονάχα ένας. Αν, όµως, έχει συνέταιρους;» είπε ο 

Φέρντεχ. 

  «Πρέπει να ερευνήσουµε,» συµφώνησε η Αάνθα. 

  «Ναι, Βασίλισσά µου,» έγνεψε καταφατικά ο πολεµιστής του 

Βασιληά Βένγκριλ. «Γιατί υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για το λόγο 

τούτης της επίθεσης. Κατ’αρχήν, ο Φάλµαριν πιστεύει ότι αυτός 

ήταν ο πραγµατικός στόχος και όχι η Ερία. Η αρχηγός µας, απλά, 

πετάχτηκε µπροστά στο βέλος που προοριζόταν για κείνον, 

σώζοντάς του τη ζωή. Εποµένως, τολµώ να υποθέσω πως κάποιος 

θέλει να µας εµποδίσει απ’το να λύσουµε το µυστήριο των χαµένων 

πλοίων. Και ξέρει ότι ο Φάλµαριν είναι ισχυρός στην πνευµατική 

µαγεία και µπορεί να µας βοηθήσει·  έτσι έχει βάλει σκοπό του να 

τον εξολοθρεύσει.» 

  «Μήπως, υπερβάλλετε λίγο, κύριε;» είπε ο Κράντµον. 

  «Νοµίζω πως δεν υπερβάλλω καθόλου,» αποκρίθηκε ο Φέρντεχ. 

«Ξαναεπιχείρησαν να µας δολοφονήσουν όλους, στην Όρφαλχ του 

Σαραόλν. Έριξαν δηλητήριο στο πιοτό µας. Και, πάλι, ο Φάλµαριν 

µάς έσωσε –εµάς και τον άρχοντα της πόλης. Και εδώ τολµώ να 

υποθέσω και κάτι άλλο: πως ό,τι κι αν είναι αυτό το κακό έχει 

εξαπλωθεί και στα δύο βασίλεια –και στο Σαραόλν και στο Βασίλειο 

του Ωκεανού.» 

  «Τα λόγια σας µου φέρνουν µεγάλη ανησυχία,» είπε η Αάνθα. «∆εν 

µπορώ παρά να θεωρήσω ότι όλοι µας βρισκόµαστε σε µεγάλο 

κίνδυνο.» 
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  «Και δεν νοµίζω πως λαθεύετε, Βασίλισσά µου,» συµφώνησε ο 

Φέρντεχ. 

  Ο Κράντµον ακούµπησε τους αγκώνες του στο τραπέζι, 

µπλέκοντας τα δάχτυλα των χεριών του µεταξύ τους. «Και τι 

προτείνεις να κάνουµε, Φέρντεχ;» ρώτησε. «Μου επιτρέπεις να σου 

µιλάω στον ενικό;» 

  «Ασφαλώς, Κράντµον,» απάντησε εκείνος. «Αυτό δεν είναι 

τ’όνοµά σου; Άκουσα την Βασίλισσα να σ’αποκαλεί έτσι.» Ο ξανθός 

άντρας έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι του. «Όσο για το τι 

προτείνω…» Ο πολεµιστής του Βένγκριλ έµεινε σκεπτικός, για λίγο. 

«Έρευνα ολάκερης της Νήσου, αν συµφωνείτε, Βασίλισσά µου…» 

Στράφηκε στην Αάνθα. 

  «Αυτή είναι µια πολύ καλή ιδέα,» είπε, ξαφνικά, αλλάζοντας  

στάση  σχετικά µε την ύπαρξη δαιµοναθρώπων, ο Κράντµον. 

Έπιασε, τρυφερά, το χέρι της Βασίλισσας. «Θα το αναλάβω 

προσωπικά. Αν κάποιοι κρύβονται στο νησί µας, θα βρεθούν –και θα 

εξοντωθούν.»  

  «Θα µπορούσα να βοηθήσω,» δήλωσε ο Φέρντεχ. «Έχω πολεµήσει 

αρκετές φορές ενάντια στους διαβολανθρώπους της Μάγκραθµελ, η 

οποία είναι δυτικά του Σαραόλν, και γνωρίζω τις µεθόδους τους. Θα 

µε βρεις πολύ χρήσιµο, Κράντµον.» 

  Ο ξανθός άντρας άργησε λίγο ν’απαντήσει, σα να περίµενε 

ν’ακούσει και τη γνώµη της Αάνθα. Όταν εκείνη δε µίλησε, είπε: 

«Θα ήταν τιµή µου, να µε συντρέξεις, φίλε µου. Εµείς εδώ, στα 

νησιά, ξέρουµε περισσότερα πράγµατα από µάχες στα πλοία, παρά 

από ερεύνα και πόλεµο στην ξηρά·  η βοήθειά σου, οπότε, θα ήταν 

παραπάνω από καλοδεχούµενη.» 

  «Από πότε έχετε ν’αντιµετωπίσετε Μαγκραθµέλιους;» ρώτησε ο 

Φέρντεχ. 

  «Συχνά µας επιτίθενται,» εξήγησε η Αάνθα. «Αλλά ως πειρατές, ή 

από τις ακτές της Μάγκραθµελ στην Βόρεια Γη, ή από τις ακτές της 

Μάγκραθµελ στη Νότια Γη. Όµως ποτέ δεν έχει τύχει να τους 
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πολεµήσουµε στην ξηρά ή να τους εντοπίσουµε ενώ είναι κρυµµένοι 

ανάµεσά µας.» 

  Έφαγαν για κάποια ώρα, δίχως να µιλούν. Όταν τελείωσαν το 

γεύµα τους, ο Κράντµον πρόσταξε την σύµβουλο αµύνης, Κάζναµ, 

της Βασίλισσας του Ωκεανού να ετοιµάσει στρατιώτες, που θα τους 

ήταν απαραίτητοι, για να ξετρυπώσουν τους δαιµονανθρώπους. Κι 

εκείνη έφυγε, όπως κι όλοι οι υπόλοιποι σύµβουλοι. Μόνο ο ξανθός 

άντρας, η Αάνθα και ο απεσταλµένος του Βασιληά Βένγκριλ έµειναν 

στο τραπέζι. 

  «Είναι παράξενο,» είπε ο Φέρντεχ, πίνοντας κρασί απ’την κούπα 

του, «που έµαθαν για την αποστολή µας τόσο γρήγορα…» 

  «Γιατί;» ρώτησε ο Κράντµον. «Ολόκληρη οµάδα δεν µπορεί να 

κινείται κρυφά. Και, απ’ό,τι κατάλαβα, δεν κάνατε και καµια 

προσπάθεια να κινηθείτε κρυφά, έτσι δεν είναι;» 

  «Ναι. Ωστόσο,» πρόσθεσε ο Φέρντεχ, «σχεδόν αµέσως, αφότου 

φύγαµε απ’την πρωτεύουσα του Σαραόλν, επιχείρησαν να µας 

δηλητηριάσουν, στο παλάτι του Άρχοντα Φερχ της Όρφαλχ. 

Υποπτεύοµαι πως, ίσως, υπάρχει κάποιος προδότης µέσα στο 

Βασίλειό µας. Και το δικό σας.» Στράφηκε στην Βασίλισσα του 

Ωκεανού. 

  «Μου   βάζετε,   ξαφνικά,  πολλές  σκοτούρες  στο  νου,»  είπε  η  

Αάνθα. «Πρέπει να κινηθώ πολύ γρήγορα, αν ο κίνδυνος είναι τόσο 

µεγάλος, όσο λέτε…» 

  «Και είναι, Βασίλισσά µου. Σκεφτείτε µονάχα πόσα πλοία χάθηκαν 

στα δυτικά νερά του Βασιλείου σας. Σκεφτείτε όλες αυτές τις 

απόπειρες δολοφονίας εναντίον µας, επειδή κάποιος φοβάται µήπως 

ανακαλύψουµε τι συµβαίνει και το σταµατήσουµε,» είπε ο Φέρντεχ. 

  «Όµως γιατί κάτι παρόµοιο δεν έγινε και µε τους προηγούµενους 

απεσταλµένους του Βασιληά Βένγκριλ;» έθεσε το ερώτηµα η Αάνθα. 

  «Εµείς έχουµε µαζί µας τον Φάλµαριν, έναν απ’τους Σοφούς του 

Κύκλου του Φτερού. Και τον φοβούνται, όποιοι κι αν είν’οι εχθροί 

µας.» 
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  «Οι Μαγκραθµέλιοι, αναµφίβολα.  

  »Κάποτε, πρέπει να καταστραφούν.» Φωτιές άναψαν στα 

σµαραγδένια µάτια της Αάνθα. «Αποτελούν απειλή για όλα τα 

βασίλεια µε τα οποία συνορεύουν. Για όλο τον Άρµπεναρκ, αν 

θέλετε την προσωπική µου άποψη. Πιστεύω πως κάτι πραγµατικά 

διαβολικό κρύβεται στα βάθη της ορεινής τους χώρας.» 

  «Ο Βασιληάς τους, ο Χάµαγκορκ, είναι πράγµατι σατανικός·  και 

ισχυρός µάγος, έχω ακούσει,» είπε ο Κράντµον. 

  «Ο ένας τους Βασιληάς,» τόνισε ο Φέρντεχ. «Στην Βόρεια 

Μάγκραθµελ της Βόρειας Γης. Στην Νότια Μάγκραθµελ, κυβερνά ο 

Καρθαβλέρν, ο οποίος δεν είναι λιγότερο επικίνδυνος.» 

  «Και στην Μάγκραθµελ της Νότιας Γης άρχει ο Τάγκορβαν,» 

συµπλήρωσε ο Κράντµον. «Ναι, είµαι καλά ενηµερωµένος, σχετικά 

µε τους εχθρούς µας, φίλε µου.» Ήπιε κρασί απ’την κούπα του. 

  «Εγώ, όµως, δεν εννοώ κανέναν βασιληά,» διευκρίνισε η Αάνθα. 

  «Τότε, τι εννοείς, Βασίλισσά µου;» σήκωσε ένα φρύδι του ο 

Κράντµον. 

  «Κάτι άλλο –κάποιον άλλο,» εξήγησε η Αάνθα. «∆ε σας κάνει 

εντύπωση πως, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις Μάγκραθµελ, 

τον τελευταίο καιρό, δρουν σαν µία; Ενώ, παλιότερα, θυµάµαι ότι 

είχαν φιλονικίες µεταξύ τους, και εµείς –τα υπόλοιπα βασίλεια− 

ήµασταν περισσότερο ασφαλείς…» 

  «Ας µην αφήνουµε τη φαντασία µας να µας παρασύρει, Βασίλισσά 

µου,» µειδίασε, στραβά, ο Κράντµον. 

  «Θα ήθελες να ξεκουραστείς, Φέρντεχ;» ρώτησε η Αάνθα. «Μετά 

απ’το γρήγορο και γεµάτο αγωνία ταξίδι σου να έρθεις εδώ, 

υποθέτω, θα είσαι κουρασµένος…» 

  «Πρέπει να παραδεχτώ πως έχετε δίκιο, Βασίλισσά µου,» είπε 

εκείνος. 

  Η  Αάνθα  φώναξε µια υπηρέτρια να οδηγήσει τον πολεµιστή του 

Βασιληά Βένγκριλ στον ξενώνα του παλατιού. 
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  Όταν ήταν µόνοι, ο Κράντµον ρώτησε την Αάνθα, παίρνοντας τα 

χέρια της στα δικά του: 

  «Αν επιτύχω σ’ετούτη την αποστολή, θα µε κάνεις Βασιληά σου, 

Βασίλισσά µου; Αν βρω από πού έρχονται οι δαιµονάνθρωποι, θα 

µ’αφήσεις να κυβερνήσω δίπλα σου;» 

  Εκείνη φάνηκε σκεπτική, όπως πάντα, όταν την ρωτούσε γι’αυτό το 

θέµα. Τον κοίταξε στα µάτια του. Ήταν µυστηριώδη·  αλλά έτσι τα 

είχε συνηθίσει: ποτέ δεν αποκάλυπταν πολλά. Οι πράξεις του 

Κράντµον αποκάλυπταν περισσότερα. 

  Πλησίασε το πρόσωπό της στο δικό του και φίλησε τα χείλη του. 

∆εν µπορούσε να πει πως είχε παράπονο µαζί του·  της άρεσε σαν 

άντρας, αλλά ήταν αυτό αρκετό για να τον κάνει Βασιληά; 

  «Απάντησέ µου,» είπε, σιγανά, ο Κράντµον, περνώντας το χέρι του 

γύρω απ’τους ώµους της και κρατώντας την κοντά του, «Βασίλισσά 

µου.» Την ξαναφίλησε, τρυφερά: το φιλί του ήταν ένα ζεστό χάδι 

πάνω στα χείλη  της. 

  «Κράντµον…» αποκρίθηκε η Αάνθα. 

  «Ναι;» ρώτησε εκείνος, νιώθοντας την ανάσα της να γίνεται πιο 

γρήγορη πάνω στο πρόσωπό του. 

  «Πρέπει να το σκεφτώ,» δήλωσε η Αάνθα. 

  Ο Κράντµον αποµακρύνθηκε, ακουµπώντας την πλάτη του στην 

καρέκλα. «∆εν έχω αποδείξει την πίστη µου σ’εσένα;» απαίτησε, 

σχεδόν θυµωµένα. 

  «Έχεις, αλλά δεν είναι τόσο απλό,» είπε η Αάνθα·  τα δάχτυλά της 

ήταν γαντζωµένα πάνω στο λευκό τραπεζοµάντιλο. 

  «∆εν έχω αποδείξει την αγάπη µου σε σένα;» 

  «Κράντµον, µην τα λες αυτά! Με κάνεις να αισθάνοµαι…» 

  «Τύψεις; −επειδή δεν λαµβάνω τίποτα για την πίστη µου και την 

αγάπη µου;» ρώτησε ο ξανθός άντρας. Σηκώθηκε απ’την καρέκλα 

του, απότοµα. «Αλλά δεν πειράζει, Αάνθα. Έχω συνηθίσει.» Άρχισε 

να φεύγει, γρήγορα, απ’την αίθουσα. 
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  «Κράντµον; Πού πας;» αναστέναξε η Βασίλισσα, σταυρώνοντας τα  

χέρια µπροστά της. 

  Εκείνος δεν απάντησε, καθώς άνοιγε την διπλή, ξύλινη πόρτα και 

τα βήµατά του χάνονταν στον διάδροµο. 

  Η Αάνθα ήπιε κρασί, σκούπισε τα χείλη της, µεµια µαύρη πετσέτα, 

και την έριξε, θυµωµένα, πάνω στο τραπέζι, µε µια απότοµη κίνηση. 

Σηκώθηκε κι έφυγε απ’το δωµάτιο, αρχίζοντας να βαδίζει, άσκοπα, 

στις γαλαρίες του παλατιού της.  

  Ίσως ο Κράντµον να είχε δίκιο. ∆εν λάµβανε τίποτα για ό,τι έδινε. 

Σίγουρα, θα αισθανόταν πικραµένος. Όµως δεν της ήταν εύκολο να 

κάνει κάποιον Βασιληά του Ωκεανού. Ο φίλος της ήταν από 

ευγενική οικογένεια, όχι κάποιος τυχαίος, και τον συµπαθούσε πολύ. 

Παρ’όλ’αυτά…  

  Κούνησε το κεφάλι της, µπερδεµένη. Ένας βασιληάς πρέπει νάχει 

διάφορες αρετές. Τις είχε εκείνος όλες; Αλλά, απ’την άλλη, µήπως 

τις είχαν οι υπόλοιποι βασιληάδες του Άρµπεναρκ; Μήπως τις είχε η 

ίδια; Ήταν η τελειότερη βασίλισσα που θα µπορούσε να έχει το 

Βασίλειο του Ωκεανού; Ήταν ο πατέρας της ο τελειότερος 

Βασιληάς; Ποιος ήταν τέλειος, στο κάτω-κάτω; Ίσως νάπρεπε, 

τελικά, να δώσει στον Κράντµον την τιµή που ζητούσε… Ίσως… 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο 

Το δαιµονικό πρόσωπο στο φυλαχτό 
 

 

 επόµενή µας στάση, µάλλον, θα είναι στο Γκένχεκ,» είπε ο 

Καπετάν Κλέντριν. 

  «Υπάρχουν κι άλλα, µικρότερα νησιά, πριν απ’αυτό,» H
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τόνισε ο Γκούλχακ, δείχνοντας σηµεία πάνω στον χάρτη που ήταν 

απλωµένος στο γραφείο της καµπίνας του Καπετάνιου. 

  «Αλλά θέλετε να το ρισκάρουµε να κάνουµε παραπάνω από µία 

στάσεις;» ρώτησε ο Κλέντριν. 

  «Ο Καπετάνιος έχει δίκιο,» συµφώνησε µαζί του η Ερία, που 

καθόταν στον καναπέ της καµπίνας, έχοντας ένα ελαφρύ πουκάµισο 

ριγµένο πάνω απ’τους επιδέσµους που έντυναν το τραύµα της στα 

πλευρά. «Είδατε όλοι τι συνέβη, όταν σταµατήσαµε σε κείνο το 

µικρό λιµάνι. Εγώ κι ο Φάλµαριν παραλίγο να σκοτωθούµε. Αφού 

κάποιος µας κυνηγά, καλύτερα να µην του δίνουµε πολλές ευκαιρίες 

να µας ξεκάνει.» 

  Η Μάνζρα  έγνεψε   καταφατικά   και   κοίταξε   τον   Γκούλχακ,  

που   κι  αυτός ένευσε, λέγοντας: «Ναι…» 

  Ο Άνεµος δεν µίλησε, στεκόµενος κοντά σ’ένα παράθυρο και 

χαϊδεύοντας τον Ανώνυµο, που ήταν γαντζωµένος στον πήχη του. 

  «Σε λίγο καιρό θ’αρχίσω να ζηλεύω τον παπαγάλο,» του είπε η 

Νύχτα, µειδιώντας, στραβά, προς το µέρος του. 

  Ο Άνεµος γέλασε. 

  Ο Φάλµαριν, όµως, ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, καθώς σταύρωνε τα 

χέρια εµπρός του, λέγοντας, µε σκοτεινό ύφος: «Τα πράγµατα είναι 

δύσκολα. Πολυπλοκότερα απ’ό,τι φανταζόµαστε, νοµίζω…» 

  «Τι υπονοείς, µάγε;» ρώτησε ο Άνεµος, λοξοκοιτώντας τον. 

  «Ποτέ δεν υπονοώ τίποτα, κύριε,» αποκρίθηκε ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού. «Και θα προτιµούσα εάν δε µ’αποκαλούσατε 

‘µάγο’…» Μειδίασε, ψυχρά. 

  «Κι εγώ θα προτιµούσα να µη µας µιλούσες στον πληθυντικό,» 

αντιγύρισε ο Άνεµος. Και ο αέρας ανάµεσά τους φάνηκε να 

ηλεκτρίστηκε. Ύστερα, ο τυχοδιώχτης κούνησε το κεφάλι του και 

γύρισε απ’την άλλη, για να κοιτάξει έξω απ’το παράθυρο. 

  «∆εν χρειάζεται να τσακωνόµαστε για µικροπράγµατα,» τόνισε η 

Ερία. «∆ε θέλουµε διχόνοια ανάµεσά µας, τώρα, που πρέπει νάµαστε 

ενωµένοι.» 
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  «∆εν τσακωνόµαστε,» τη διαβεβαίωσε ο Άνεµος, δίχως να στραφεί, 

για να την κοιτάξει. 

   Ο Φάλµαριν έγνεψε, µε το κεφάλι του, αµίλητος. 

  «Και στο Γκένχεκ, όπου θα σταµατήσουµε,» συνέχισε την αρχική 

τους κουβέντα η Ερία, «θα είµαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. 

Κανένας δεν θα βγει στις ταβέρνες του λιµανιού.» 

  «Αυτό, πιστεύω, είναι τραβηγµένο,» της είπε ο Γκούλχακ. 

«Καλύτερα εσύ και ο Φάλµαριν να καθίσετε στο πλοίο, γιατί εσάς 

κυνηγούν, απ’ό,τι έχω καταλάβει.» 

  «Συγκεκριµένα, εµένα κυνηγούν, όπως έχουµε ξαναπεί,» 

διευκρίνισε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Έχω την εντύπωση 

πως φοβούνται µην τους χαλάσω τα σχέδια.» 

  «Πώς, δηλαδή;» ρώτησε η Μάνζρα, σηκώνοντας ένα φρύδι της. 

  «Αυτό,» παραδέχτηκε ο Φάλµαριν, «θα πρέπει να το ανακαλύψω, 

αν είναι να επιτύχουµε στην αποστολή µας.» 

  «Τελικά, ο Βασιληάς Βένγκριλ έκανε καλά που πρόσταξε  να  σε 

πάρουµε µαζί µας,» παρατήρησε η Ερία. «Γιατί… εγώ στην αρχή δεν 

ήµουν και τόσο σίγουρη ότι… θα µας φαινόσουν χρήσιµος.» 

Ανασήκωσε τους ώµους της. «Αλλά, βέβαια, τότε, πίστευα πως 

επρόκειτο για µια απλή υπόθεση πολύ έξυπνων πειρατών·  πράγµα 

που δεν πιστεύω πλέον… 

  »Όµως…» αναστέναξε, «τι είν’αυτά που λέω; Σου χρωστάω τη ζωή 

µου, Φάλµαριν. ∆εν σε ευχαρίστησα… Σ’ευχαριστώ τώρα.» 

  «Υποχρέωσή µου, κυρία µου,» αποκρίθηκε, πάντα ευγενικός, ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Εξάλλου, µην ξεχνάτε ότι εσείς 

σώσατε τη ζωή µου πρώτη, όταν πεταχτήκατε στο δρόµο εκείνου του 

βέλους, που µε είχε στόχο.» 

  Η Ερία δε µίλησε·  µόνο χαµογέλασε και κοκκίνισε λίγο. 

  Ο Άνεµος άνοιξε την πόρτα και βγήκε απ’την καµπίνα. 

  «Πού πας;» τον ρώτησε η Νύχτα. 

  «Να πάρω καθαρό αέρα.» 

  «Έρχοµαι.» 
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  Βγήκε κι εκείνη. 

  «Το Γκένχεκ θάναι κι ένα καλό µέρος για να συγκεντρώσουµε 

πληροφορίες, για το τι συµβαίνει στα πλοία που χάνονται στα δυτικά 

νερά του βασιλείου, µιας και το εν λόγω νησί, άλλωστε, εκεί 

βρίσκεται…» είπε η Ερία. 

  «Κι εσύ που έλεγες να µην πάµε σε ταβέρνες…» τη λοξοκοίταξε ο 

Γκούλχακ. «Υπάρχει καλύτερο µέρος να συγκεντρώσει κανείς 

πληροφορίες από µια ταβέρνα; Κάθε είδους φήµες κυκλοφορούν 

σ’αυτές.» 

  «Ναι,» συµφώνησε η Ερία. «Όµως,» τόνισε, «δεν χρειάζεται να 

βγούµε όλοι, για ν’ακούσουµε  τι λένε οι ντόπιοι. Θα βγουν µερικοί 

από µας… εκείνοι που ξέρουν από τέτοια…» 

  Ο Γκούλχακ κι η Μάνζρα αλληλοκοιτάχτηκαν. 

  «Ο Άνεµος και η Νύχτα;» ρώτησε η δεύτερη. 

  «Ακριβώς,» κούνησε το κεφάλι της καταφατικά η Ερία. Στράφηκε 

στον Φάλµαριν. «Εσύ τι λες, δάσκαλε;» 

  «Ο Άνεµος και η Νύχτα είναι, αναµφίβολα, καλοί στη δουλειά 

τους,» απάντησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «∆ε µου λες; σε πειράζει να σου κάνω µια προσωπική ερώτηση;» 

του είπε ο Γκούλχακ. 

  Ο Φάλµαριν σήκωσε ένα φρύδι του, γυρίζοντας προς τον πολεµιστή 

του Βασιληά. 

  «Σε ενοχλεί να σ’αποκαλούν ‘µάγε’, αλλά όχι ‘δάσκαλε’;» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού χαµογέλασε πλατιά. «Ναι·  έτσι 

ακριβώς είναι, κύριε.» 

  «Γιατί;» ρώτησε η Μάνζρα. 

  «Γιατί είµαι δάσκαλος, κυρία µου.» Άνοιξε την πόρτα της καµπίνας 

και βγήκε στο κατάστρωµα, για να αποθαρρύνει τους συντρόφους 

του από τις ερωτήσεις που ήξερε πως θ’ακολουθούσαν: «τι 

διδάσκεις;», «σε ποιους το διδάσκεις;», «γιατί διδάσκεις αυτό που 

διδάσκεις;» κι άλλα τέτοια. 
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  Στην πλώρη αντίκρισε την Νύχτα και τον Άνεµο να στέκονται 

αγκαλιασµένοι, µε τον Ανώνυµο στον ώµο του τελευταίου. ∆εν 

πλησίασε, παρά στάθηκε σ’ένα σηµείο της κουβέρτας, 

αγναντεύοντας τον Ωκεανό κι αναρωτούµενος ποιος µπορεί να 

κρυβόταν πίσω απ’την επίθεση των δαιµοναθρώπων εναντίον του κι 

εναντίον της Ερία. Ή ποιος µπορεί να κρυβόταν πίσω απ’την όλη 

υπόθεση των χαµένων πλοίων. Άπαντες έµοιαζε να περιµένουν από 

κείνον να λύσει το µυστήριο, κι αυτό, για κάποιο λόγο, τον είχε 

κάνει να πιστέψει ότι, όντως, µονάχα εκείνος µπορούσε να το λύσει. 

Αλλά ήταν τούτη η αλήθεια, ή µια ψευδαίσθηση; Πιθανώς, το 

δεύτερο. Ωστόσο, δεν έβλαπτε να προσπαθήσει να συγκεντρώσει 

όσα στοιχεία είχε, µέχρι στιγµής, µήπως και καταλάβει τι  τους 

περίµενε στο υποτιθέµενο νησί –αν ήταν νησί… 

  Κατ’αρχήν, τόσα καράβια είχαν χαθεί. Τα πρώτα ήταν εµπορικά, 

αλλά, µετά, όταν στάλθηκαν πολεµικά από τον Βασιληά Βένγκριλ 

και την Βασίλισσα Αάνθα κι αυτά χάθηκαν. Συνεπώς, κατέληξε πως 

δεν είχε καµια σηµασία αν το σκαρί µετέφερε εµπόρευµα ή µη. Τότε, 

τι να έπαιζε, πραγµατικά, ρόλο; Οι ίδιοι οι άνθρωποι; το πλήρωµα; 

Γιατί; Ο Φάλµαριν δε µπορούσε τώρα να σκεφτεί το λόγο, πάντως, 

αναµφίβολα, πρέπει νάταν οι άνθρωποι ο στόχος εκείνων που έκαναν 

τα πλοία να εξαφανίζονται. 

  Επιπλέον, όταν µίλησε ο παπαγάλος (ο «Ανώνυµος», όπως τον 

αποκαλούσε ο Άνεµος), µιµήθηκε τις κραυγές των συγκεκριµένων 

ανθρώπων που µετέφερε ένα καράβι. Ήταν τροµαγµένες κραυγές –

τρελαµένες κραυγές. Κάτι επιτιθόταν στα πληρώµατα –κάτι που δε 

µπορούσαν εκείνοι να πολεµήσουν, γιατί δεν είχαν µάγους µαζί τους. 

Τούτη ήταν και  η   διαφορά   της   οµάδας   της   Ερία: είχε αυτόν  –

τον Φάλµαριν, και έλπιζαν πως θα τους έσωζε απ’την καταστροφή. 

  Εποµένως, ως τώρα, τα στοιχεία ήταν δύο: Στόχος των χαµένων 

πλοίων ήταν οι άνθρωποι που µετέφεραν, και η «επίθεση» (ό,τι 

µπορεί να σήµαινε «επίθεση», στη συγκεκριµένη περίπτωση) 

γινόταν µέσω µαγείας.  
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  Και… −ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού αναστέναξε, καθώς το 

σκεφτόταν τούτο− ο Άνθρωπος µόνο σ’ένα µέρος του συνδέεται µε 

τη µαγεία –στο ψυχικό. Ήταν, λοιπόν, οι ψυχές των πληρωµάτων ο 

στόχος; 

  Μετά, υπήρχε κι ένα άλλο στοιχείο, βέβαια… Ότι δαιµονάνθρωποι 

πρέπει νάταν µπλεγµένοι στην υπόθεση… Φυσικά, αυτό δεν 

αναιρούσε τα προηγούµενα. Ίσα-ίσα, που οι Μαγκραθµέλιοι ήταν 

συνηθισµένο να προσπαθούν να προκαλέσουν αναταραχές. Όµως το 

γεγονός ότι έστω κι ένας από δαύτους –και, µάλιστα, δολοφόνος− 

βρέθηκε στην Ράλβοχ, την κεντρική νήσο του Βασιλείου του 

Ωκεανού, σήµαινε πως υπήρχε κάποιος προδότης εκεί… Κάποιος 

µέσα στο Βασίλειο, ο οποίος ήταν φίλος των διαβολανθρώπων… 

  Ποιος; 

  «∆άσκαλε;» 

  Ο Φάλµαριν γύρισε, για να δει την Ερία. «Αισθάνεστε αρκετά καλά 

για να στέκεστε;» ρώτησε. 

  Εκείνη µειδίασε. «Ένα βέλος δε θα µε κάνει ανάπηρη. Έχω 

ξανατραυµατιστεί σε µάχη.» 

  «Χαίροµαι,» αποκρίθηκε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Που έχω ξανατραυµατιστεί σε µάχη;» έκανε η Ερία. 

  Ο Φάλµαριν γέλασε. «Που είστε καλά,» εξήγησε. 

  «∆ε νοµίζεις πως θα µπορούσαµε, πια, να µιλάµε… στον ενικό;» 

ρώτησε η Ερία. 

  «Μα, τι πρόβληµα έχετε όλοι σας µε τον πληθυντικό;» απόρησε ο 

Φάλµαριν. 

  «Κανένα,» αποκρίθηκε η Ερία. «Απλά, δεν έχουµε συνηθίσει να 

µιλάµε στον πληθυντικό στους φίλους µας…» 

  «Εγώ πάντα στον πληθυντικό µιλάω στους µαθητές µου και στους 

άλλους δασκάλους, στον Πύργο του Φτερού,» δήλωσε ο Φάλµαριν. 

  «Στους µαθητές σου;» παραξενεύτηκε η Ερία. 

  «Ναι·  γιατί όχι;» ανασήκωσε τους ώµους του ο Φάλµαριν. 
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  «Καλά. Πάω να πω στον Άνεµο και τη Νύχτα τι θα  πρέπει  να 

κάνουν, όταν φτάσουµε στο Γκένχεκ,» τον πληροφόρησε η Ερία.  

  Αποµακρύνθηκε απ’τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού και ζύγωσε 

τους δυο τυχοδιώχτες, στην πλώρη. 

  «Να σας ζητήσω µια χάρη;» ρώτησε. 

  «Φυσικά,» αποκρίθηκε η Νύχτα. 

  «Εκτός και να περιλαµβάνει να πηδήξουµε, τώρα, στη θάλασσα,» 

πρόσθεσε ο Άνεµος, κάνοντάς τες και τις δυο να µειδιάσουν. 

  «Όχι, δεν περιλαµβάνει τίποτα τέτοιο,» τον διαβεβαίωσε η Ερία. 

«Θέλω, όταν σταµατήσουµε στο Γκένχεκ, να βγείτε απ’το πλοίο και 

να ρωτήσετε,  στις ταβέρνες, για φήµες, σχετικά µε τα καράβια που 

χάνονται στα δυτικά νερά. Πιστεύω πως είστε καλοί σ’αυτό… κάνω 

λάθος;» 

  «Όχι, δεν κάνεις λάθος,» είπε η Νύχτα. «Θα δούµε τι µπορούµε να 

µάθουµε.» Στράφηκε στον Άνεµο. «Ε;» 

  Εκείνος έγνεψε καταφατικά, δίχως να δείχνει πως επρόκειτο για 

κάποια σπουδαία δουλειά. 

  «Ευχαριστώ,» είπε η Ερία. 

  «Μη µας ευχαριστείς. Για το θησαυρό ερχόµαστε µαζί σας,» της 

θύµισε η Νύχτα. «Οπότε, ό,τι είναι να µάθουµε για το νησί όπου 

χάνονται τα πλοία µάς ενδιαφέρει.» 

   

**  **  **  ** 

 

  «Βασιληά µου. Βασίλισσά µου.» Ο Μπράλµακ, ο Αρχικατάσκοπος 

του Σαραόλν, έκανε µια µικρή υπόκλιση µπροστά στον Βένγκριλ και 

την ∆ήνκα, που κάθονταν στους θρόνους τους. Στ’αριστερά ήταν το 

µεγάλο τραπέζι όπου βρίσκονταν οι βασιλικοί σύµβουλοι, οι οποίοι 

έστρεψαν τα κεφάλια τους, για να κοιτάξουν.  

  «Τι νέα έχεις;» τον ρώτησε ο µονάρχης. 
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  «Γνωρίζω ποιος συνωµοτεί εναντίον σου, Βασιληά µου. Και θα τον 

φανερώσω τώρα. Ακόµα κι αν αυτό κοστίσει τη ζωή µου,» δήλωσε ο 

Μπράλµακ, αναστατώνοντας τους πάντες µες στην αίθουσα. 

  «Τι θες να πεις;» Ο Βένγκριλ πετάχτηκε όρθιος, και η ∆ήνκα πλάι 

του. 

  «Βασιληά µου.» Ο Μπράλµακ ύψωσε το χέρι και έκανε να στραφεί 

προς το τραπέζι τον συµβούλων, για να δείξει κάποιον. Αλλά− 

  «Ααααααααααααρρρρρρρρρρργκρρρρχχ!» ούρλιαξε κι έπεσε στα 

γόνατα, κρατώντας, µε τα δυο χέρια, το στέρνο  του.  Ύστερα,  

κατέρρευσε στο πάτωµα, ενώ καπνός υψωνόταν πάνω απ’το καµένο 

κουφάρι του. 

  «Φρουροί!» κραύγασε ο Βένγκριλ. Κι αµέσως, στρατιώτες 

συγκεντρώθηκαν, από τα τριγυρινά δωµάτια, στην µεγάλη, βασιλική 

αίθουσα. 

  Ύστερα, ο Βασιληάς του Σαραόλν στράφηκε στους συµβούλους 

του, κοιτώντας τους όλους µε σκληρό βλέµµα. «Τι ήταν αυτό που 

είπε; Ποιος είν’ο προδότης ανάµεσά σας;» 

  «Και καλύτερα να µιλήσει αµέσως,» πρόσθεσε ο Πόνκιµ, ο 

βασιλικός διπλωµάτης. «Άλλως θα υποφέρει αφάνταστα, όταν 

βρεθεί!» Στένεψε τα σκοτεινά του µάτια, που σπινθηροβολούσαν. 

  Κανένας δε µίλησε. 

  «Θα ανακαλύψω ποια είν’ή αλήθεια!» δήλωσε ο Βένγκριλ. 

Κατέβηκε απ’το υπερυψωµένο επίπεδο του πατώµατος, όπου 

βρισκόταν ο θρόνος του και στάθηκε πάνω απ’τον Μπράλµακ. 

Γονάτισε, στο ένα πόδι, δίπλα του και γύρισε το πτώµα ανάσκελα. 

Καθώς τα χέρια του Αρχικατασκόπου παραµερίστηκαν απ’το καµένο 

του στέρνο, ο Βασιληάς του Σαραόλν αντίκρισε µέσα απ’την 

κουρελιασµένη, µαύρη τουνίκα του άντρα ένα σύµβολο να κρέµεται 

από µια χρυσή αλυσίδα:  

  Ήταν ένα κεφάλι, αλλά όχι ανθρώπινο·  µήτε έµοιαζε µ’αυτά των 

δαιµοναθρώπων. Πρέπει νάταν το κεφάλι ενός πραγµατικού δαίµονα 

–όντα που θρυλείτο πως κατοικούσαν τα Αρχαία Χρόνια στον 
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Άρµπεναρκ, µα η φυλή τους είχε, πλέον, εξαφανιστεί… Το πρόσωπο 

ήταν σµιλευµένο πάνω σε χρυσάφι·  στα πλάγια του έµοιαζε νάχει 

πολύχρωµα φτερά·  τα µάτια του ήταν καµωµένα από σµαράγδια. Το 

όλο του παρουσιαστικό ήταν τροµακτικό, αλλά όχι επειδή ήταν 

ειδεχθές ή κακάσχηµο, παρά επειδή ήταν… πανέµορφο. Ήταν 

τέτοιας οµορφιάς που τρόµαζε τον µονάρχη να την κοιτάξει –του 

προκαλούσε ανείπωτο τρόµο. 

  «Τι είν’αυτό;» ρώτησε, µε δέος, η ∆ήνκα. 

  «∆εν ξέρω…» κούνησε το κεφάλι του, σα να τάχε χαµένα, ο 

Βασιληάς. Πήρε το µενταγιόν µε το δαιµονικό κεφάλι στο χέρι του 

και κραύγασε από πόνο, προτού το πετάξει, απότοµα, στο έδαφος, 

κρατώντας τα δάχτυλά του. 

  «Βένγκριλ!» έκανε, τροµοκρατηµένη, η ∆ήνκα. «Βασιληά µου!» 

Τον αγκάλιασε, ενώ το πρόσωπό της είχε γίνει χλοµό όσο ποτέ. 

  Ο µονάρχης ξαναστάθηκε όρθιος, σφίγγοντας τα δόντια του. 

Στράφηκε στους  συµβούλους  του.  «Θα  λογοδοτήσετε  –όλοι σας! 

Εκείνος  που φταίει –θα τιµωρηθεί!» 

  «Μα-µα, Βασιληά µου, εµείς…» ψέλλισε η Αλφάρνα, η σύµβουλος 

οικονοµικών. «∆εν… Κάτι πολύ άσχηµο είχε συµβεί στον 

Μπράλµακ. Μπορεί… µπορεί να µην ήταν στα συγκαλά του… 

Βασιληά µου, σε παρακαλώ…» 

  «Η Αλφάρνα δεν έχει άδικο, Μεγαλειότατε,» είπε ο Πόνκιµ. 

«Πρέπει να το παραδεχτείτε. Οφείλουµε να ερευνήσουµε όλες τις 

πιθανές περιπτώσεις.  

  »Και θα γνωρίζετε, βέβαια, πως εγώ θέλω µονάχα το καλό του 

βασιλείου. ∆εν θα µ’εµπιστευτείτε και τώρα –όπως πάντα;» 

  Ο Βένγκριλ στράφηκε στο µέρος του, βαριανασαίνοντας απ’τον 

καυτό –αλλά, συγχρόνως, για κάποιο παράξενο λόγο, παγερό− πόνο 

που του είχε προκαλέσει το περιδέραιο στο χέρι µε τ’οποίο το άγγιξε. 

«Πόνκιµ… Έχεις δίκιο… Έχω πανικοβληθεί. Πρέπει να κρατήσουµε 

την ψυχραιµία µας, αν είναι να βρούµε κάποια άκρη…» 
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  «Βασιληά µου, θες να φωνάξω την θεραπεύτρια να δει το τραύµα 

σου;» ρώτησε η ∆ήνκα. 

  «Ναι, σε παρακαλώ, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε, λαχανιασµένα, 

ο Βένγκριλ. 

  Η ∆ήνκα αποµακρύνθηκε απ’αυτόν και προχώρησε προς έναν 

απ’τους διαδρόµους, φωνάζοντας: «Υπηρέτες! Υπηρέτες!» 

  «Αλλά,» πρόσθεσε, επιβλητικά, ο Βένγκριλ στους συµβούλους του, 

«κανείς δε φεύγει, προς το παρόν, από τούτη την αίθουσα.» 

  «Όπως επιθυµείτε, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, 

γνέφοντας καταφατικά, µε το κεφάλι. «∆ε νοµίζω κανείς νάχει 

αντίρρηση,» σφύριξε, κοιτώντας τους υπόλοιπους, έναν-έναν, σαν 

όλοι νάταν «ο προδότης»… 

  Σε λίγο, η ∆ήνκα επέστρεψε, µαζί µε την Τανθνίκα, την 

θεραπεύτρια, (µια γυναίκα µετρίου αναστήµατος, µε µαυρόγκριζα 

µαλλιά, δεµένα κότσο, η οποία ήταν ντυµένη µ’ένα γαλάζιο φόρεµα) 

και την Έρµελ. 

  Η τελευταία έτρεξε κοντά στον Βένγκριλ. «Πατέρα, είσαι καλά;» 

  «Ναι, κόρη µου,» αποκρίθηκε εκείνος, «καλά είµαι…» 

  «Τι είν’αυτό;» Η µατιά της Έρµελ στράφηκε στο φυλακτό µε το 

δαιµονικό πρόσωπο, στο πάτωµα. 

  «Επικίνδυνο,» την προειδοποίησε ο Βένγκριλ. «Μην τ’αγγίξεις.» 

  «Βασιληά µου, µπορώ να δω το χέρι σου;» ζήτησε η Τανθνίκα. 

Εκείνος, ασφαλώς, την άφησε. «Ναι…» είπε η θεραπεύτρια. 

«Μοιάζει µε κάψιµο… τίποτα παραπάνω. Πώς έγινε;» 

  «Μ’ετούτο το µενταγιόν.» Ο Βένγκριλ έδειξε το κόσµηµα στο 

πάτωµα. 

  «Πρέπει να το πέταξες γρήγορα, µόλις αισθάνθηκες να σε καίει, 

έτσι, Βασιληά µου;» ρώτησε η Τανθνίκα. 

  «Ε…» έκανε ο Βένγκριλ. «Να σου πω την αλήθεια, δεν θυµάµαι 

πώς αντέδρασα εκείνη τη στιγµή. Σπασµωδικά, υποθέτω. Ναι, το 

πέταξα, αµέσως…» Στράφηκε στη ∆ήνκα, ερωτηµατικά. 

  Εκείνη κατένευσε, µε το κεφάλι. 
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  Η Τανθνίκα έβγαλε ένα µπουκαλάκι, απ’το σάκο που κρεµόταν 

στον ώµο της, και άλειψε, µε το περιεχόµενό του, τα δάχτυλα του 

Βένγκριλ που είχαν αγγίξει το δαιµονικό φυλαχτό.  

  Μετά, το βλέµµα της στράφηκε, ανήσυχο, στον Μπράλµακ, και 

γονάτισε πλάι του. Ακούµπησε το λαιµό του. «Είναι νεκρός,» 

διαπίστωσε. 

  «Το ήξερε ότι θα πέθαινε,» είπε ο Βένγκριλ. «Προσπάθησε να µε 

προειδοποιήσει για έναν προδότη που βρίσκεται εδώ µέσα. Και 

έδειξε προς τους συµβούλους µου…» Τους κοίταξε, πάλι, όλους, 

ερευνητικά. ∆εν µπορούσε να δει σε κανενός τα µάτια ενοχή. Ή, 

λοιπόν, ο δολοπλόκος προδότης γνώριζε πολύ καλά να κρύβει την 

ταραχή του, ή ο Μπράλµακ είχε κάνει λάθος… Ή όλα τούτα ήταν 

µια… φάρσα…; Ήταν δυνατόν να είναι φάρσα;… 

  «Με το περιδέραιο τι θα κάνουµε;» ρώτησε η ∆ήνκα, κοιτάζοντάς 

το, ξαπλωµένο στο πάτωµα. 

  «Κανείς δε θα τ’αγγίξει,» πρόσταξε ο Βένγκριλ. 

  «Και θα τόχουµε εκεί;» απόρησε η ∆ήνκα. «Άσε µε να δοκιµάσω 

να το πιάσω µε το µαντήλι µου.» Η Βασίλισσα έβγαλε ένα κοµµάτι 

πορφυρό µεταξωτό πανί απ’τον κόρφο της. 

  «Όχι!» Ο Βένγκριλ τής έπιασε, σφιχτά, τον καρπό. Οι φλέβες είχαν 

φουσκώσει στο µέτωπό του και αισθανόταν το αίµα να σφυροκοπεί 

τα µηλίγγια του. «Είσαι τρελή; ∆εν πρόκειται για κάτι 

υπερθερµασµένο! Πρόκειται για µαγεία, ∆ήνκα! ∆ιαβολική µαγεία!» 

  Η Βασίλισσα ξανάβαλε το µαντίλι στον κόρφο της, καθώς ο 

σύζυγός της της ελευθέρωσε το χέρι. «Και τι θα γίνει µ’αυτό το 

πράγµα;» ρώτησε, ξεροκαταπίνοντας. 

  «Κατ’αρχήν…» Ο Βένγκριλ στράφηκε στους φρουρούς. «Φύγετε·  

δε σας χρειάζοµαι άλλο.» Και προς τους συµβούλους: «Είµαι 

βέβαιος ότι κάτι παράξενο συµβαίνει. Μου ήσασταν όλοι πιστοί 

τόσα χρόνια·  αποκλείεται κάποιος  από  σας   να   συνωµοτεί   

εναντίον  µου.   Συγχωρέστε   µε   που αµφέβαλα για σας·   θα  

ερευνήσω  περισσότερο  το  ζήτηµα  να  µάθω  την αλήθεια.»  
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  Έπειτα, τράβηξε την κόρη και την σύζυγό του κοντά στο θρόνο του 

και τις προειδοποίησε, εκεί όπου ήταν σίγουρος πως κανείς δεν τους 

άκουγε: «Νάστε πολύ, πολύ προσεκτικές. Αναµφίβολα, ο προδότης 

είναι εδώ, κάπου ανάµεσά µας.» 

  «Τότε, γιατί τους είπες−;» πήγε να ρωτήσει η ∆ήνκα. 

  «Για να τους κάνω να πιστέψουν πως δεν τους υποψιάζοµαι και 

τόσο,» εξήγησε ο Βένγκριλ. «Όµως θα βάλω έναν κατάσκοπο να 

παρακολουθεί τον καθένα τους. Όπως τους τόνισα –θα  µάθω την 

αλήθεια.  

  »Τώρα… φώναξε κάποιον να περιµαζέψει τον δύσµοιρο τον 

Μπράλµακ.» 

  «Και… και µε το φυλαχτό τι θα γίνει, πατέρα;» ρώτησε η Έρµελ. 

  «Εσύ, κόρη µου, θα πας να βρεις έναν απ’τους Σοφούς του Κύκλου 

του Φτερού, να έρθει εδώ για να µας βοηθήσει,» είπε ο Βασιληάς. 

  «Βένγκριλ!» διαφώνησε η ∆ήνκα. «Στέλνεις το παιδί µας, να−;» 

  «−να κάνει µια δουλειά την οποία δεν θέλω να εµπιστευθώ 

σ’άλλον,» τόνισε ο µονάρχης. «Αισθάνοµαι πως εχθροί µάς 

περιτριγυρίζουν. Έχω άσχηµα όνειρα. Τα πλοία µας χάνονται. Τα 

µηνύµατά µου εξαφανίζονται, περιέργως, µέσα στο ίδιο µου το 

βασίλειο. Ο Αρχικατάσκοπός µου πέθανε από ανόσια µαγεία.» 

  Στράφηκε στην κόρη του. «Μπορείς, Έρµελ;» 

  «Ναι, πατέρα,» αποκρίθηκε εκείνη. «Θα φέρω έναν Σοφό του 

Κύκλου του Φτερού. Εξάλλου, δεν βρίσκονται και τόσο µακριά, 

απ’ό,τι έχω ακούσει: µιας µέρας δρόµο, µε άλογο, προς τα δυτικά 

κατοικούν.» 

  «Ναι,» είπε ο Βένγκριλ. «Καλή τύχη. Θα φροντίσω να φύγεις µε 

µεγάλη µυστικότητα από εδώ, εντάξει;» 

  Η Έρµελ έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι, καταλαβαίνοντας την 

ανησυχία του πατέρα της. 

 

**  **  **  ** 
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  «Τι είναι αυτά που έµαθα, φίλε µου Βένγκριλ;» είπε ο Σόλµορχ, 

ντυµένος σαν δανδής, όπως συνήθως, έχοντας επισκεφτεί την 

µεγάλη αίθουσα του θρόνου, το απόγευµα, µια ώρα που κανένας 

σύµβουλος δεν ήταν εκεί, παρά µονάχα ο Βασιληάς, η Βασίλισσά 

του κι η κόρη τους. «Ο Αρχικατάσκοπος Μπράλµακ είναι νεκρός;» 

  Ο Βένγκριλ, η ∆ήνκα κι η Έρµελ αλληλοκοιτάχτηκαν, µην 

ξέροντας κατά πόσο µπορούσαν να εµπιστευτούν ακόµα κι αυτόν, 

που τον ήξεραν χρόνια… 

  «Τι τρέχει;» ρώτησε ο Σόλµορχ, παραξενεµένος. 

  «Τι άκουσες για τον Μπράλµακ;» είπε ο Βασιληάς. 

  «Ότι τον σκότωσε ένα φυλαχτό ανίερης µαγείας, και ότι το ίδιο 

φυλαχτό έκαψε το χέρι σου.» Πραγµατικό ενδιαφέρον έµοιαζε να 

καθρεπτίζεται στο πρόσωπο του ευγενή. 

  Ο Βένγκριλ τού έδειξε τα ελαφρώς σηµαδεµένα δάχτυλά του. 

  Ο Σόλµορχ γούρλωσε τα µάτια του. «Ώστε είν’αλήθεια! Μα, τα 

πανάρχαια Πνεύµατα!…» 

  «Κι ετούτο είναι το φυλαχτό, φίλε µου.» Ο Βασιληάς σηκώθηκε 

απ’την καρέκλα του και παραµέρισε ένα πορφυρό πανί που είχε 

βάλει πάνω απ’το περιδέραιο, το οποίο, ασφαλώς, ακόµα κανείς δεν 

είχε πάρει απ’το πάτωµα. Έπειτα, επέστρεψε στο κάθισµά του. 

  «Γιατί τόχετε αφήσει εκεί;» απόρησε ο Σόλµορχ. 

  «Κανείς δεν τολµά να τ’αγγίξει,» δήλωσε ο Βένγκριλ. 

  «Και εκεί θα µείνει;» παραξενεύτηκε ο Σόλµορχ. 

  «Θα…» άρχισε ο Βένγκριλ. «Θα δούµε τι θα κάνουµε, φίλε µου…» 

  Ο Σόλµορχ συνοφρυώθηκε. «Μου κρύβεις κάτι;…» 

  «Τι να σου κρύβω;» απόρησε ο Βένγκριλ, µορφάζοντας. 

  «∆εν ξέρω,» παραδέχτηκε ο Σόλµορχ. «Όµως… σας βλέπω και 

τους τρεις πολύ… µαζεµένους –συσπειρωµένους –σα να φοβάστε 

κάτι. Αλλά ό,τι κι αν είν’αυτό, εµένα πάντα µπορείτε να 

µ’εµπιστευτείτε.» 

  «Ναι, φίλε µου…» Ο Βένγκριλ φάνηκε σκεπτικός, και ίσως να 

µιλούσε στον ευγενή, αλλά η ∆ήνκα τού έσφιξε το γόνατο, κάτω 
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απ’το τραπέζι, προειδοποιώντας τον. Έτσι, αποκρίθηκε σ’εκείνον: 

«Αν υπήρχε κάτι να σου πω, θα σ’το έλεγα. Σ’εµπιστεύοµαι.» 

Σήκωσε τους ώµους του. «Αλλά δεν υπάρχει τίποτα.» 

  «Εντάξει, Βένγκριλ·  όπως θέλεις.» Ο Σόλµορχ γέµισε τα ποτήρια 

όλων  µε κρασί. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Βασιληάς κι η Βασίλισσα του Σαραόλν ήταν ξαπλωµένοι στο 

µεγάλο κρεβάτι τους µε τις κουρτίνες, όταν οι δυο ήλιοι του 

Άρµπεναρκ είχαν ολοκληρώσει τους κύκλους τους εδώ και κάποια 

ώρα. 

  «Φοβάµαι,» είπε η ∆ήνκα. 

  «Κι εγώ,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, σφίγγοντας, τρυφερά, το χέρι 

της και φιλώντας τα δάχτυλά της. «Αλλά… πιστεύω ότι θα 

καταφέρουµε ν’ανακαλύψουµε τι συµβαίνει. Και θα δώσουµε τέλος 

σ’ό,τι κι αν είν’αυτό.» 

  «Φοβάµαι και για την κόρη µας. Αύριο, θα φύγει…» Η ∆ήνκα ήταν 

έτοιµη να κλάψει. 

  Ο Βένγκριλ στράφηκε να την κοιτάξει. «Μην αρχίσουµε, πάλι, τα 

ίδια,» αναστέναξε. «Αν και, τώρα, έχεις λόγο που ανησυχείς… Όµως 

προσπάθησε να µην ανησυχείς·  δε θα κάνει καλό σε κανέναν µας. Η 

Έρµελ θα βγει µε πλήρη µυστικότητα απ’την Μάρβαθ·  κανείς δε θα 

καταλάβει τίποτα. Ούτε ο κρυφός εχθρός µας.» 

  «∆ε θα πάει και κάποιος µαζί της;» ρώτησε η ∆ήνκα. «Θα ήταν 

κα−» 

  «Φυσικά και θα στείλω µαζί της την Μπόρνεφ,» τη διαβεβαίωσε ο 

Βένγκριλ. 

  Η ∆ήνκα χώθηκε στην αγκαλιά του και κοιµήθηκε. ∆ύο φορές, 

κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξύπνησε από εφιάλτες που αφορούσαν 

την κόρη της. Και το πρωί σηκώθηκε µε την αυγή, παρά τις 

συνήθειές της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο 

Το Κακό µέσα στο παλάτι 
 

 

α ξαναδώ το παιδί µου να φεύγει,» µουρµούρισε, 

παραπονιάρικα, η ∆ήνκα, καθώς ντυνόταν, µε τα καλά της 

(όπως συνήθως, άλλωστε), έχοντας ξυπνήσει µε την αυγή. 

  «Μην το κάνεις να φαίνεται έτσι,» είπε ο Βένγκριλ, αγκαλιάζοντας 

τους ώµους της, ενώ εκείνη στεκόταν µπροστά σ’έναν µεγάλο 

καθρέφτη. «Θα πάει, για λίγο µόνο, στον Πύργο του Φτερού, για να 

φέρει βοήθεια. Αλλιώς τι θα γίνει µ’αυτό το καταραµένο φυλαχτό; 

Έλα, τώρα, να τη βρούµε να της µιλήσουµε, προτού φύγει…» Της 

έδωσε ένα ελαφρύ χτύπηµα, µε την παλάµη του, στα οπίσθια. 

  «Βένγκριλ!» µούγκρισε η Βασίλισσα. «Περίµενε. ∆ε θέλω η κόρη 

µας να µε δει ατηµέλητη, προτού µας εγκαταλείψει και ίσως… δε… 

µε ξαναδεί ποτέ…» 

  «∆ήνκα!…» αναστέναξε ο Βένγκριλ. Τη σήκωσε απ’τη µέση και 

την έβγαλε απ’το υπνοδωµάτιό τους, παρά τις διαµαρτυρίες της. 

  Όταν έφτασαν στο δωµάτιο της Έρµελ, εκείνη ήταν έτοιµη για 

αναχώρηση. Φορούσε πράσινο παντελόνι, καφετιές µπότες και 

επίσης καφετιά τουνίκα µε κοντά µανίκια. Στους καρπούς της είχε 

περάσει σιδερένια περικάρπια, µε σκαλίσµατα. Στη µέση της 

τυλιγόταν µια µαύρη, πέτσινη, λεπτή ζώνη, απ’όπου κρεµόταν ένα 

λιγνό ξίφος, µε περίτεχνα λαξευµένη λαβή. Τα ανοιχτά-καστανά 

µαλλιά της ήταν δεµένα σε µια αλογοουρά πίσω της. Στον ώµο της 

κρεµόταν ένας σάκος. 

  «Έρµελ!» Η ∆ήνκα γούρλωσε τα µάτια της. «∆εν είσαι ντυµένη 

όπως πρέπει νάναι µια κυρία του παλατιού –µια πριγκίπισσα!…» 

  «Όµως έτσι, όπως είµαι ντυµένη, µητέρα, λίγοι θα 

µ’αναγνωρίσουν,» αποκρίθηκε η κόρη της. 

Θ
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  «Σωστά,» συµφώνησε ο Βένγκριλ. Πήρε τα χέρια της Έρµελ στα 

δικά του και φίλησε τα δάχτυλά της. «Να προσέχεις, λουλουδάκι.» 

  «Θα προσέχω, πατέρα.» 

  «Τώρα, έλα,» την προέτρεψε ο Βασιληάς. Η Έρµελ πήρε την κάπα 

της, την τύλιξε γύρω της, φορώντας και την κουκούλα, και τον 

ακολούθησε. 

  «Η Μπόρνεφ;» ρώτησε. 

  «Ναι. Πού είναι η Μπόρνεφ;» είπε κι η ∆ήνκα, κοιτώντας, 

αυστηρά, τον Βένγκριλ. 

  «Έξω απ’τα τείχη της πόλης θα σε περιµένει,» εξήγησε εκείνος 

στην κόρη του. «Βιάσου. ∆ε θέλω κανείς να καταλάβει τίποτα.» Της 

έδειξε µια σκάλα, που οδηγούσε στα διαµερίσµατα των υπηρετών. 

Απο κεί θα µπορούσε να βγει, απαρατήρητη, απ’την πίσω πόρτα του 

παλατιού. 

 

**  **  **  ** 

 

  Μια σκιερή φιγούρα γέλασε, µπροστά στον µαγικό καθρέφτη όπου 

φαίνονταν ο Βένγκριλ κι η οικογένειά του: ένα πνιχτό, διαβολικό 

γέλιο. 

  «Ανόητε Βασιληά του Σαραόλν… τι αφελής που είσαι! Νόµιζες ότι 

θα βγάλεις την κορούλα σου απ’το παλάτι δίχως εγώ να το ξέρω;» Κι 

άλλα γέλια. «Εγώ, Βασιληά –τα ξέρω όλα. Χα-χα-χα-χα-χα…!» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Έρµελ πέρασε απ’τα δωµάτια των υπηρετών: έναν µακρύ 

διάδροµο, δεξιά  κι  αριστερά  του  οποίου  βρίσκονταν  ξύλινες  

πόρτες.   Σε   κάποιο σηµείο συνάντησε µια υπηρέτρια που έβγαινε, 

για τις πρωινές της δουλειές. Η Πριγκίπισσα την γνώριζε, αλλά δε 

µίλησε. Η κοπέλα γούρλωσε τα µάτια της, φοβισµένη, καθώς 
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αντίκριζε την παράξενη άγνωστη, µε την κάπα και την κουκούλα. 

Παραµέρισε και η κόρη του Βασιληά πέρασε εύκολα. 

  Άνοιξε την πίσω πόρτα του παλατιού και βγήκε, στον µεγάλο κήπο 

του Βένγκριλ. Πανέµορφα πουλιά κελαηδούσαν, µε την αυγή, καθώς 

ο ήλιος διαπερνούσε τα πυκνά φυλλώµατα των εξωτικών δέντρων µε 

κάποια δυσκολία.  

  Ο πατέρας της τα είχε κανονίσει έτσι, ώστε να µην στέκονται 

φύλακες στην δυτική µεριά, απ’όπου εκείνη θα έφευγε. Αλλά µόνο 

για κάποια ώρα. ∆ηλαδή, είχε περιορισµένο χρόνο στη διάθεσή της. 

Οπότε, βάδισε γοργά µέσα την βλάστηση, που πάντα απολάµβανε, 

ακολουθώντας τα πετρόστρωτα µονοπάτια. Όταν βρέθηκε µπροστά 

στα κάγκελα του κήπου, τα σκαρφάλωσε και ξεκίνησε να περπατά 

γοργά στους πρωινούς δρόµους της Μάρβαθ. Κίνηση, ασφαλώς, δεν 

είχε µια τέτοια ώρα. 

  Ωστόσο, η Έρµελ είχε την παράξενη αίσθηση ότι την 

παρακολουθούσαν. Νόµιζε πως, συνεχώς, κάποιος σκοτεινός τύπος 

κρυβόταν µέσα σε κάθε κάθετο στενό της οδού που διέσχιζε. Μια 

παγερή ανατριχίλα διαπέρασε το κορµί της, γιατί είχε την εντύπωση 

πως οι φόβοι της δεν ήταν αβάσιµοι. Κάπου-κάπου, αντίκριζε κάτι 

σκιερό ν’αποµακρύνεται, στο βάθος. Και τα όσα της είχε πει ο 

πατέρας της και το πόσο επιφυλακτικός έδειχνε την τρόµαζαν… 

Υπήρχε περίπτωση τούτος που, τώρα, την παρακολουθούσε (αν, 

τελικά, κάποιος την παρακολουθούσε) να ήταν ένας απ’τους εχθρούς 

τους; Το χέρι της έσφιξε, γερά, τη λαβή του ξίφους της·  ένιωθε ότι 

το όπλο µπορούσε να της προσφέρει προστασία. 

  Όταν έβγαινε, βέβαια, απ’την Μάρβαθ, θα αντάµωνε την Μπόρνεφ, 

έξω απ’τα τείχη, και θα ήταν περισσότερο προστατευµένη. Όποιος κι 

αν ήταν ο εχθρός θα το σκεφτόταν να επιτεθεί και στις δυο, όταν 

ήταν µαζί… Έτσι, η Πριγκίπισσα συνέχισε να βαδίζει, όσο πιο 

γρήγορα µπορούσε, αισθανόµενη τα πόδια της να την καίνε µες στις 

µπότες. 
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  Και εκείνη η σκιά, διαρκώς, γλιστρούσε από σοκάκι σε σοκάκι, σαν 

παιχνίδισµα του φωτός… 

  Η καρδιά χτυπούσε δυνατά στο στήθος της Έρµελ·  και χτύπησε 

ακόµα δυνατότερα, όταν αντίκρισε την δυτική πύλη της πόλης, στο 

τέλος του δρόµου, εµπρός της. 

  Λίγο και φτάσαµε, συλλογίστηκε. Λίγα βήµατα… 

  Αν και έβλεπε τους φρουρούς, στις επάλξεις, δε µπορούσε να 

ξεπεράσει το φόβο της για την παράξενη «σκιά», που την 

κυνηγούσε. Συγκεκριµένα, οι πολεµιστές στα τείχη δεν την έκαναν 

να νιώθει διόλου ασφαλής. Άµα ο διώκτης της πεταγόταν γρήγορα, 

εδώ όπου εκείνη βρισκόταν, θα µπορούσε, άνετα, να τη µαχαιρώσει 

κάµποσες φορές, προτού οι στρατιώτες προλάβουν νάρθουν. 

  Όµως βγήκε απ’την πύλη δίχως να συµβεί τίποτα απ’τις δυσοίωνες 

σκέψεις της. Και, έξω απ’τα τείχη, αντίκρισε µια κουκουλοφόρο 

φιγούρα µε κάπα και δύο άλογα. Το ένα το είχε καβαλήσει και 

τ’άλλο το κρατούσε απ’τα γκέµια. 

  Πλησίασε. «Μπόρνεφ;» ρώτησε. 

  «Φυσικά,» µειδίασε η πολεµίστρια, κάτω απ'την κουκούλα της, 

µέσα απ’την οποία ξέφευγε µια τούφα πορφυρών µαλλιών. Τα 

πράσινα µάτια της, όµως, πάραυτα, στένεψαν, όταν παρατήρησαν 

πόσο χλοµή ήταν η Πριγκίπισσα. «Τι έχεις, Έρµελ; Φοβάσαι; Μην−» 

  «∆εν είν’αυτό,» τόνισε εκείνη. «Είµαι σχεδόν σίγουρη ότι κάποιος 

µε ακολουθεί, Μπόρνεφ…» Έριξε µια κλεφτή, ανήσυχη µατιά πίσω 

της. 

  «∆εν βλέπω κανέναν,» είπε η πολεµίστρια. «Να φωνάξω στους 

φρουρούς να το ερευνήσουν;» 

  Η Έρµελ θυµήθηκε τον πατέρα της, που της έλεγε να µην 

εµπιστεύεται κανέναν απόλυτα, αυτό τον καιρό. Επίσης, φοβόταν 

πως, ίσως, άµα εξαγρίωνε τον διώκτη της (αν ήταν, όντως, 

πραγµατικός), µπορεί κάτι… κακό να γινόταν. 

  Κούνησε το κεφάλι της. «Όχι. Πάµε. Γρήγορα.» 
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  «Ανέβα, τότε,» της πρότεινε η Μπόρνεφ. Και η Πριγκίπισσα 

καβάλησε το ελεύθερο άτι. Καθώς κάλπαζαν, η πολεµίστρια ρώτησε: 

«Μήπως ήταν της φαντασίας σου; Μήπως σ’έχει επηρεάσει ο 

Βασιληάς; Γιατί µου φάνηκε πολύ αναστατωµένος, όταν µου µίλησε, 

µερικές ώρες πριν την αυγή. Φοβάται πολύ για τη ζωή σου. Όλοι 

αυτή η υπόθεση µε το φυλαχτό µου µοιάζει ότι τον τρόµαξε 

ιδιαίτερα.» 

  «Χωρίς λόγο, όµως;» αποκρίθηκε η Έρµελ. «Μπόρνεφ, έχει δίκιο. 

Κάτι πολύ παράξενο συµβαίνει. Κάποιος κατάφερε να την φέρει 

στον Μπράλµακ, τον Αρχικατάσκοπό του. Πράγµα που σηµαίνει 

πως αυτός ο ‘κάποιος’ είναι πολύ, πολύ επικίνδυνος. Σίγουρα, θα 

ξέρεις πόσο καλά εκπαιδευµένος ήταν ο Μπράλµακ.» 

  «Ναι,» παραδέχτηκε η πολεµίστρια, γνέφοντας καταφατικά. 

  Η Έρµελ άλλαξε θέµα: «Έχεις ξαναπάει στην κατοικία των Σοφών 

του Κύκλου του Φτερού;» 

  Η Μπόρνεφ κούνησε το κεφάλι της. «Όχι.» 

  «Έχω ακούσει παράξενα πράγµατα για δαύτη,» είπε η Πριγκίπισσα: 

«ότι πνεύµατα συγκεντρώνονται εκεί, κάνοντας συµβούλιο, σχετικά 

µε το ποιον θνητό θ’αρπάξουν το επόµενο βράδυ…» 

  «∆εν είναι λιγάκι τραβηγµένο αυτό;» σήκωσε ένα της φρύδι η 

Μπόρνεφ. 

  «∆εν ξέρω,» µουρµούρισε η Έρµελ. «Κι άλλα λέγονται: ότι οι 

Σοφοί τρώνε έντοµα, ας πούµε…» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Μπόρνεφ. «Τούτο είν’αρκετά διαδεδοµένο. 

∆ε γνωρίζω γιατί. Λες, τώρα, στ’αλήθεια να τρώνε έντοµα;» 

  Έκαναν κι οι δυο τους µια γκριµάτσα απέχθειας. 

  Έστριψαν σ’ένα παλιό µονοπάτι, στα νότια, τ’οποίο περνούσε 

ανάµεσα από λόφους µε λιγοστή βλάστηση, αλλά  γεµάτους 

ξερόχορτα κι αγκάθια. 

  «Απο δώ µένουν οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού;» ρώτησε η 

Έρµελ. 

  «Έτσι ξέρω,» αποκρίθηκε η Μπόρνεφ. 
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  «Τι άγονος τόπος…» παρατήρησε η Έρµελ, κοιτώντας γύρω της. 

  «∆εν θα µείνουµε εδώ, φιλενάδα,» είπε η πολεµίστρια. «Πάντως, 

ναι, δεν είναι και το πιο ευχάριστο µέρος.» 

  Το µεσηµέρι έπιασε ζέστη. Κι οι δυο ήλιοι βρίσκονταν ψηλά στον 

ουρανό και έριχναν τις αχτίνες τους στον Άρµπεναρκ σαν πύρινα 

βέλη. 

  «Κοντεύω να σκάσω, µέσα σ’ετούτη την κάπα,» παραδέχτηκε η 

Έρµελ. «∆ε σταµατάµε, Μπόρνεφ;» 

  «Ναι, γιατί όχι;» ανασήκωσε τους ώµους της εκείνη. Και έδειξε. 

«Να ένα δέντρο. Σπάνιο εδώ, ε; Ας το εκµεταλλευτούµε. Κι έχει και 

πλούσια φυλλώµατα, απ’ό,τι βλέπω…!» 

  Το πλησίασαν και αφίππευσαν, δένοντας τ’άτια τους σ’ένα ξερό 

κούτσουρο, παραπέρα. Οι ίδιες κάθισαν κάτω απ’τη σκιά του 

δέντρου, που ήταν το µοναδικό εκεί γύρω. 

  «∆εν είναι άδικο που εµείς έχουµε κρυφτεί απ’τον ήλιο, αλλά 

έχουµε αφήσει τα ζώα µας στο έλεός του;» είπε η Πριγκίπισσα. 

  «Καλύτερα αυτά παρά εµείς, φιλενάδα.» Η Μπόρνεφ έλυσε την 

κάπα απ’το λαιµό της και την απόθεσε πλάι της, ελευθερώνοντας τα 

σγουρά, πορφυρά µαλλιά  της,  που  έπεσαν  στους  ώµους  της. 

Ήταν ντυµένη µε φολιδωτή αρµατωσιά. 

  Η Έρµελ ακολούθησε το παράδειγµά της κι έβγαλε κι εκείνη την 

κάπα της, καθώς και φαγητό απ’το σάκο της, για να γευµατίσουν. 

  «Τελικά, τώρα, που το σκέφτεσαι πιο ήρεµα, σε παρακολουθούσε 

κάποιος το πρωί;» ρώτησε η πολεµίστρια. 

  Η Έρµελ ανασήκωσε τους ώµους της. «∆εν ξέρω, ρε Μπόρνεφ… 

Έτσι νοµίζω… Πάντως, φοβήθηκα πολύ.» 

  «Ο Βασιληάς πρέπει να µάθει γι’αυτό,» τόνισε η πορφυροµάλλα. 

  «Όχι, καλύτερα όχι,» πρότεινε η Πριγκίπισσα. «∆ε θέλω να τον 

ανησυχήσω. Αφού τίποτα δε συνέβη, όλα είν’εντάξει…» 

  «∆εν είν’εντάξει, Έρµελ,» διαφώνησε η Μπόρνεφ. «Ποτέ δεν 

ξέρεις τι µπορεί να γίνει.» 

  «∆ηλαδή, τι;» απαίτησε η Έρµελ, δαγκώνοντας  µια µερίδα κρέας. 
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  «Όπως σου είπα –ποτέ δεν ξέρεις,» αποκρίθηκε η Μπόρνεφ. 

«Πάντως, κάτι µπορεί να γίνει. Και προτιµότερο είναι να µην το 

ριψοκινδυνεύουµε. Τουλάχιστον, γνωρίζεις ότι ο πατέρας σου 

νοιάζεται για σένα. Για τούτο µπορείς νάσαι βέβαιη.» 

  Ύστερα, η πολεµίστρια σηκώθηκε, απότοµα, σε κοντοκαθιστή 

θέση, πιάνοντας τη λαβή του σπαθιού της. «Κάποιος έρχεται!» 

  Η Έρµελ γύρισε πίσω της, για να κοιτάξει. Ατένισε, σε απόσταση, 

κάποιον ταξιδιώτη, µε µαύρη κάπα και κουκούλα, να ζυγώνει, 

βαδίζοντας αργά. ∆ε µπορούσε να διακρίνει άµα ήταν άντρας ή 

γυναίκα. 

  Όταν ξαναστράφηκε στην Μπόρνεφ, εκείνη είχε ήδη σηκωθεί στις 

µαύρες, σκονισµένες µπότες της και κρατούσε το ξίφος της 

γυµνολέπιδο και µε τα δυο χέρια. 

  «Πολύ δεν ανησυχείς;» τη ρώτησε η Πριγκίπισσα, καθώς κι εκείνη 

σηκωνόταν όρθια. 

  «Μ’αυτό που σου συνέβη το πρωί, όχι αρκετά,» διευκρίνισε η 

πορφυροµάλλα πολεµίστρια. 

  Ο άγνωστος σταµάτησε να βαδίζει, κάπου πέντε µέτρα απόσταση 

απ’τις δυο γυναίκες. 

   «Ποιος είσαι;» του φώναξε η Μπόρνεφ. 

  Σαν απάντηση εκείνος (εκείνη;) έριξε στο έδαφος ένα µικρό και 

στρογγυλό αντικείµενο, το οποίο έκανε έναν µεταλλικό ήχο. Κάτι 

γυάλισε πάνωθέ του: Μια γαλάζια ενέργεια! που µεγάλωσε και 

µεγάλωσε, ώσπου δηµιούργησε ένα οβάλ, λαµπερό σχήµα, στο ύψος 

του κουκουλοφόρου. 

  «Τι κάνεις εκεί;» Η φωνή της Μπόρνεφ, τώρα, ήταν θυµωµένη. 

  Η Έρµελ έπιασε τη λαβή του ξίφους της, αισθανόµενη, ξανά, 

εκείνο το παγερό συναίσθηµα ν’απλώνεται στο κορµί της. Υπήρχε 

περίπτωση… µπορούσε να… είναι εκείνος που την παρακολουθούσε 

στην πρωτεύουσα του Σαραόλν;… 

  Ξεθηκάρωσε, αργά, το σπαθί της. 
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  Μέσα απ’το αστραφτερό, γαλάζιο, οβάλ σχήµα βγήκε κάποιος, 

ντυµένος κι αυτός µε µαύρη κάπα και κουκούλα. Έπειτα, κι άλλος 

ένας, κι άλλος ένας, κι άλλος ένας, κι άλλος ένας…. 

  «Μπόρνεφ…» Η Έρµελ έπιασε το µπράτσο της πορφυροµάλλας 

φίλης της, φοβισµένη. «Τι… τι κάνουν τούτοι;» 

  «Ποιοι είστε;» γρύλισε η πολεµίστρια. 

  ∆έκα άνθρωποι (;) είχαν συγκεντρωθεί έξω απ’το οβάλ σχήµα, 

προτού ένας τσιριχτός ήχος ακουστεί απ’την µεταλλική συσκευή που 

ήταν η βάση του. Τότε, καπνός σηκώθηκε από δαύτη και το σχήµα 

διαλύθηκε. 

  «Σας ρώτησα κάτι!» φώναξε η Μπόρνεφ.  

  Εκείνος που είχε παρουσιαστεί πρώτος, ζυγώνοντας τις δυο 

γυναίκες µε τα πόδια, κατέβασε την κουκούλα του. Κι αυτές 

αντίκρισαν το πρόσωπο ενός δαιµοναθρώπου!  

  Κι οι υπόλοιποι έβγαλαν τις κουκούλες τους –δαιµονάθρωποι όλοι 

τους! 

  «Τι θέλετε, καθάρµατα;» απαίτησε η Μπόρνεφ. 

  «Όχι εσένα,» απάντησε, σταθερά, ο αρχηγός. «Την κοπέλα. 

Τώρα…!» 

  Η Μπόρνεφ αισθάνθηκε το χέρι της Έρµελ να τρέµει πάνω στο 

µπράτσο της. «Ούτε να το σκέφτεσαι!» αντιγύρισε στον 

δαιµονάθρωπο. 

  «Όπως επιθυµείς,» αποκρίθηκε εκείνος. «Σκοτώστε την 

κοκκινοµάλλα,» πρόσταξε. «Και φέρτε µου την κοπέλα.» 

  Οι δέκα πολεµιστές του πλησίασαν και ξεκίνησαν να σχηµατίζουν 

κύκλο γύρω απ’τις δυο γυναίκες, που κρατούσαν δίλαβα τα ξίφη 

τους, περιµένοντάς τους να επιτεθούν. 

  Τότε, απρόσµενα, µια πολεµική κραυγή ακούστηκε. Και ένας 

άντρας φάνηκε νάρχεται, καβάλα σ’ένα καφέ άτι. Είχε κορακίσια, 

πλούσια µαλλιά, που ανέµιζαν πίσω του, και στο δεξί χέρι έφερε ένα 

µεγάλο τσεκούρι. Η κάπα του ήταν πράσινη, η τουνίκα του κίτρινη 

και το παντελόνι κι οι µπότες του καφετιά. 
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  Έπεσε  πάνω  στους  δαιµονανθρώπους,  διαγράφοντας  ένα  

θανατηφόρο ηµικύκλιο, µε τη λεπίδα του, και αποκεφαλίζοντας τον 

έναν. 

  «Ξιπασµένα γουρούνια!» γρύλισε. «Σιχαίνοµαι τη φάρα σας!» 

  Η Μπόρνεφ γέλασε, ευχαριστηµένη µ’αυτή την απρόσµενη τροπή 

των πραγµάτων, και έµπηξε τη λεπίδα της στην κοιλιά ενός 

έκπληκτου πολεµιστή. Ένα ξίφος σφύριξε πλάι της και τ’απέκρουσε. 

Στράφηκε και ξέσχισε το στήθος του άντρα που το κράδαινε. 

  Η Έρµελ στάθηκε πλάτη-πλάτη µε την πορφυροµάλλα φίλη της και 

σταµάτησε την επίθεση ενός δαιµοναθρώπου. 

  «Μπράβο, Πριγκίπισσα!» της φώναξε η Μπόρνεφ. «Αποτελείωσέ 

τον τώρα!» Η ίδια απέκρουσε δυο άγριες σπαθιές που την είχαν 

στόχο. 

  Η Έρµελ έκανε να καρφώσει τον εχθρό της στην κοιλιά, αλλά 

κείνος απέφυγε το χτύπηµά της και, πάραυτα, κατέβασε το υψωµένο 

ξίφος του προς το µέρος της. Η κόρη του Βασιληά έσκυψε και η 

λάµα πέρασε ξυστά πλάι της, κόβοντας µια τούφα καστανόξανθα 

µαλλιά. 

  Έπειτα, το κεφάλι του δαιµοναθρώπου έφυγε απ’τους ώµους του, 

καθώς ένα τσεκούρι άστραψε στο φως των µεσηµεριανών ήλιων. 

  «Πρόσεχε, κούκλα!» είπε ο µελαχρινός ξένος που καβαλούσε το 

καφέ άτι. 

  Η Μπόρνεφ έµπηξε το ξίφος της στο στέρνο ενός εχθρού κι 

αµέσως, πήδησε προς τα πίσω, για να πετύχει µονάχα τον αέρα η 

επίθεση εκείνου που βρισκόταν δίπλα στον µακαρίτη. Ξάφνου, η 

Έρµελ πετάχτηκε και του χίµησε. Ο δαιµονάθρωπος απέκρουσε τη 

σπαθιά της. Αλλά δεν τα κατάφερνε τόσο καλά και µε τις δυο να του 

επιτίθενται συγχρόνως·  έτσι η Μπόρνεφ τού διαπέρασε τα πλευρά, 

σκοτώνοντάς τον. 

  Ο νεόφερτος ξένος απέκρουσε τρεις αντιπάλους, µε τον πέλεκύ του, 

τον οποίο στριφογύρισε και πήρε ένα κεφάλι. Μετά, τον κατέβασε 
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στον ώµο ενός, µπήγοντας τη λεπίδα ως την καρδιά του 

διαβολανθρώπου. 

  «∆αιµονόσποροι!» µούγκρισε. «Θα σας καθαρίσω όλους!» 

  Η Μπόρνεφ σκότωσε γρήγορα έναν και στράφηκε στον επόµενο, µε 

την Έρµελ πλάι της. Εκείνος ύψωσε το ξίφος του και το έστρεψε 

προς το κεφάλι της πολεµίστριας, που απέκρουσε. Η Πριγκίπισσα 

είδε το άνοιγµα που της παρουσιάστηκε και έχωσε το λεπίδι της στο 

λαιµό του εχθρού. 

  «Ωραία!» µειδίασε προς το µέρος της η Μπόρνεφ. «Τα πας καλά!» 

  Ο ξένος µε το τσεκούρι έσπασε το θώρακα του τελευταίου 

δαιµοναθρώπου. Και στράφηκε στον αρχηγό τους, ο οποίος είχε ήδη 

αποµακρυνθεί   και  έτρεχε.  Χτύπησε  τ’άλογο  του  στα   πλευρά,   

µε  τα τακούνια των µποτών του, και κάλπασε πίσω του, βγάζοντας 

µια δυνατή πολεµική κραυγή απ’τα χείλη. Εκείνος, όµως, ανέβηκε 

σ’ένα µαύρο άτι, που ήταν όχι πολύ µακριά, και έφυγε, µε τροµερή 

ταχύτητα. 

  «Ξιπασµένοι!…» έκανε ο νεόφερτος, αγκοµαχώντας·  και 

σταµάτησε το δικό του άλογο, τραβώντας τα γκέµια, γιατί ήξερε πως 

ήταν κουρασµένο και δε θα προλάβαινε τον δαιµονανθρώπο, που, 

ούτως ή άλλως, προηγείτο και το ζώο του έµοιαζε νάναι ιδιαίτερα 

καλής ράτσας. 

  Επέστρεψε στις δυο γυναίκες που είχε βοηθήσει. 

  «Ευχαριστούµε, φίλε,» του είπε η Μπόρνεφ. 

  «Χαρά µου να συντρέξω δυο όµορφες κυρίες,» αποκρίθηκε εκείνος, 

κατεβαίνοντας απ’τ’άτι του και κάνοντας την Έρµελ να κοκκινίσει. 

«Όπως και να ξεπαστρέψω µερικά απ’αυτά τα διαβολοσπέρµατα.» 

  «Ποιος είσαι;» ρώτησε η Μπόρνεφ. 

  «Ονοµάζοµαι Έντρηλ,» συστήθηκε ο άγνωστος. «Κι εσείς;» 

Σήκωσε ένα µαύρο φρύδι του. 

  «Είµαι η Μπόρνεφ, πολεµίστρια του Βασιληά Βένγκριλ. Και η φίλη 

µου απο δώ−» 
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  «Είµαι η Πριγκίπισσα Έρµελ, θυγατέρα του Βασιληά,» πετάχτηκε η 

καστανόξανθη κοπέλα, µην παίρνοντας τα µάτια της από πάνω του.  

  «Γοητευµένος.» Ο Έντρηλ σήκωσε το χέρι της, µε το δικό του, και 

το φίλησε. 

  «Βρισκόµασταν σε κάπως δύσκολη θέση, µέχρι που ήρθατε, 

κύριε,» είπε η Έρµελ, νιώθοντας τα µάγουλά της να καίνε. 

  «Σας παρακαλώ, να µου µιλάτε στον ενικό,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ. 

Ύστερα, συνοφρυώθηκε. «Αλλά θα µπορούσα να µάθω πού πηγαίνει 

η Πριγκίπισσα του Σαραόλν σε τούτα τα µέρη;» 

  «Πηγαίνουµε στην κατοικία των Σοφών του Κύκλου του Φτερού, 

φίλε,» είπε η Μπόρνεφ. «Και δε νοµίζω πως χρειαζόµαστε συνοδό. 

Αν και σ’ευχαριστούµε, βέβαια, για τη βοήθειά σου µε τους 

δαιµονανθρώπους.» 

  «Ακόµα κι αν αυτός ο συνοδός έχει ξαναβρεθεί στον Πύργο του 

Φτερού;» ρώτησε ο Έντρηλ. 

  «Έχεις ξαναβρεθεί στον Πύργο του Φτερού;» είπε, αµέσως, η 

Έρµελ. 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά ο Έντρηλ. «Είµαι µισθοφόρος, αλλά, 

γενικά, κάνω ό,τι δουλειά βρω, άµα µου δοθεί η ευκαιρία·  έτσι έχω 

ταξιδέψει πολύ.» 

  «Βλέπεις, Μπόρνεφ;»  Η Έρµελ  στράφηκε στην πολεµίστρια.  «Ο 

άνθρωπος ξέρει το δρόµο.» 

  Εκείνη φάνηκε να δυσανασχετεί. «Έµενα κάτι άλλο µ’απασχολεί, 

τώρα,» δήλωσε: «Πώς βρέθηκαν τούτοι οι δαιµονάνθρωποι εδώ.» 

  «Ο ένας πρέπει να µας ακολουθούσε από πριν,» διευκρίνισε η 

Πριγκίπισσα. «Οι υπόλοιποι ήρθαν µέσα από κείνο το φωτεινό 

πράγµα…» 

  «Τι φωτεινό πράγµα;» ρώτησε ο Έντρηλ.  

  «Αυτός που µας ακολούθησε ως εδώ (δηλαδή, µάλλον µας 

ακολούθησε, γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς µπορεί να βρέθηκε πίσω 

µας) έριξε κάτω ένα µεταλλικό δίσκο και από δαύτον βγήκε ένα 

οβάλ, φωτεινό σχήµα, µέσω του οποίου ήρθαν οι άλλοι πολεµιστές.» 
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  «Οι δαιµονάνθρωποι αυτό το αποκαλούν ‘εσωδιαστασιακή θύρα’, 

απ’όσο γνωρίζω,» την πληροφόρησε ο Έντρηλ. «Πού πέταξε το 

µεταλλικό αντικείµενο;» 

  «Εκεί.» Η Έρµελ έδειξε. 

  Εκείνος πλησίασε και γονάτισε πλάι του. Οι γυναίκες ήρθαν κοντά. 

Ήταν ένας µεταλλικός δίσκος, όσο η παλάµη ενός άντρα, µε 

παράξενα σχήµατα σκαλισµένα επάνω. Στο κέντρο είχε κάτι που 

γυάλιζε: ένα µικρό, στρογγυλό κοµµάτι γυαλί. Τώρα, καπνός έβγαινε 

από µέσα του. 

  Ο Έντρηλ σηκώθηκε όρθιος και το κλότσησε πέρα. «Μια απ’τις 

σατανικές συσκευές των επιστηµόνων των δαιµονανθρώπων,» 

εξήγησε. «Είν’όλοι τους τρελοί.» 

  «Ας ξεκουραστούµε, τώρα, λίγο, πριν ξεκινήσουµε, πάλι, για την 

κατοικία των Σοφών,» πρότεινε η Μπόρνεφ. «Αλλά µακριά από 

τούτα τα κουφάρια.» Έλυσε τ’άτι της απ’το κούτσουρο όπου τόχε 

δέσει και το καβάλησε. 

 

**  **  **  ** 

 

  ∆εν άργησαν όλοι τους να βρεθούν καθισµένοι πλάι σ’ένα µικρό 

ρυάκι, µε τ’άτια τους να πίνουν νερό, µε δυσκολία, απο κεί –τόσο 

ρηχό ήταν. Το καλό του µέρους, όµως, ήταν πως είχε κάποια δέντρα 

–χαµόδεντρα, βέβαια, µα σκιά έκαναν. 

  «Πώς και βρέθηκες απο δώ, Έντρηλ;» ρώτησε η Έρµελ. 

  Ο άντρας ήπιε κρασί απ’το φλασκί του και απάντησε: «Ερχόµουν 

απ’το Θόνµαρκ.» 

  «Τι έκανες στο Θόνµαρκ;» θέλησε να µάθει η Πριγκίπισσα. 

  «∆ούλευα ως µισθοφόρος για τον Άρχοντα Έζφερκ,» εξήγησε  ο  

Έντρηλ. «Καλός εργοδότης. Πληρώνει σωστά.  

  »Εσύ πώς, όµως, βρέθηκες εδώ; ∆εν ήξερα ότι ο Βασιληάς θα 

έστελνε την κόρη του για µια δουλειά που θα µπορούσε να κάνει 

µόνη της και η Μπόρνεφ, ας πούµε…» 
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  «Το θέµα είναι πως…» Η Έρµελ κόµπιασε, µην ξέροντας αν έπρεπε 

να του µιλήσει ανοιχτά. Ο Βένγκριλ τής είχε πει να µην εµπιστεύεται 

κανέναν. Ακόµα και την πορφυροµάλλα φίλη της να προσέχει… 

  «Τι;» ρώτησε ο Έντρηλ. «Και πώς βρέθηκε αυτός ο 

δαιµονάνθρωπος στο Σαραόλν και σε κυνηγούσε;» 

  «Αυτό µ’έχει κάνει και µένα ν’αναρωτιέµαι,» δήλωσε η Μπόρνεφ, 

προσπαθώντας να βγάλει την Έρµελ απ’τη δύσκολη θέση. «Οι 

δαιµονάνθρωποι δεν επιτρέπεται να περνούν τα σύνορα.» 

  «Μαγεία πρέπει νάναι µπλεγµένη εδώ,» της είπε ο Έντρηλ. «Οι 

Σοφοί του Κύκλου του Φτερού ίσως να µπορούν να σας βοηθήσουν. 

Όµως δεν τους αναζητούσατε, αρχικά, γι’αυτό, έτσι δεν είναι; Γιατί 

τους αναζητούσατε;» 

  Οι δυο γυναίκες φάνηκαν να δυσανασχετούν. 

  «Τόσο µυστικό είναι;» απόρησε ο Έντρηλ. «Μην ανησυχείτε·  δεν 

είµαι προδότης ή τίποτα τέτοιο. Εξάλλου, σας είπα, ήµουν 

µισθοφόρος στο Θόνµαρκ, στα δυτικά σύνορα…» 

  Η Έρµελ µίλησε, τελικά: «Ζητάµε τη βοήθεια τους γιατί χτες ο 

Αρχικατάσκοπος του πατέρα µου ήρθε στο παλάτι και…» Του 

διηγήθηκε όλα όσα είχαν συµβεί, και του είπε για τις ανησυχίες του 

Βένγκριλ. 

  «Αν τα πράγµατα είναι έτσι, τότε, η κατάσταση είναι δύσκολη,» 

παρατήρησε ο Έντρηλ. «Σίγουρα, όποιος είναι ο προδότης έστειλε 

τον δαιµονάνθρωπο να σας κυνηγήσει. Πρέπει νάναι φίλος των 

Μαγκραθµέλιων.» 

  «Αυτό, όµως, πάλι δεν εξηγεί πώς κατάφερε να τον µπάσει στο 

Βασίλειο,» τόνισε η Μπόρνεφ. 

  «Σου είπα, µε µαγεία, ή µ’αυτές τις συσκευές που κατασκευάζουν 

οι Μαγκραθµέλιοι,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ. 

  «Θα µας βοηθήσεις να βρούµε τον προδότη;» Η Έρµελ στράφηκε 

στο µέρος του, κοιτώντας τον στα µάτια. 

  «Θα κάνω ό,τι µπορώ,» υποσχέθηκε ο Έντρηλ. 
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  «∆ίχως ανταµοιβή;» σήκωσε τα φρύδια της η Μπόρνεφ.  «Οι 

µισθοφόροι, συνήθως−» 

  «Γνωρίζω ότι ο Βασιληάς είναι γενναιόδωρος άνθρωπος,» είπε ο 

Έντρηλ. «Σίγουρα, θα µε ανταµείψει και χωρίς να του το ζητήσω.» 

  «Μα και φυσικά θα σ’ανταµείψει –και µόνο επειδή µας βοήθησες.» 

Η Έρµελ απόθεσε το χέρι της, κάπως συγκρατηµένα, πάνω στον ώµο 

του. 

  «∆εν ξεκινάµε, τώρα, για την κατοικία των Σοφών του Κύκλου του 

Φτερού,» πρότεινε η Μπόρνεφ. «Και, ως το βράδυ, θάµαστε εκεί.» 

Σηκώθηκε στις µπότες της. 

  Ο Έντρηλ κι η Έρµελ στράφηκαν να την κοιτάξουν, 

δυσαρεστηµένα·  ήταν φανερό πως ήθελαν να µιλούσαν κι άλλο 

µεταξύ τους. Αλλά η πορφυροµάλλα πολεµίστρια προχώρησε προς 

τ’άλογό της, κάνοντας πίσω τη χαίτη της και ανεβαίνοντας στη ράχη 

του. Οπότε, η Πριγκίπισσα και ο τυχοδιωχτικός µισθοφόρος την 

ακολούθησαν. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο 

Η Πριγκίπισσα του Σαραόλν 

επισκέπτεται τον Πύργο του Φτερού 
 

 

ιατί είχες έρθει παλιότερα στην κατοικία των Σοφών;» ρώτησε 

η Έρµελ τον Έντρηλ, καθώς κάλπαζαν, πάνω στον παλιό 

δρόµο, ανάµεσα στους ξερούς λόφους. 

  «Γιατί ο Άρχοντας Έζφερκ του Θόνµαρκ επιθυµούσε να τους 

συµβουλευτεί για κάποιο ζήτηµα,» αποκρίθηκε ο µισθοφόρος. 

Γ
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  «Και γιατί έφυγες απ’το Θόνµαρκ, αφού µας έλεγες πως ο 

Άρχοντας ήταν τόσο καλός εργοδότης;» τον ρώτησε η Μπόρνεφ. 

  «Ποτέ δεν µένω πολύ καιρό σ’ένα µέρος. Σκοπεύω να αναζητήσω 

δουλειά κάπου αλλού,» εξήγησε ο Έντρηλ. «Εξάλλου, έχω 

κουραστεί, τόσο καιρό στα σύνορα.» 

  «Γιατί δεν έρχεσαι στη Μάρβαθ;» του πρότεινε η Έρµελ. «Θα 

µπορούσα να φροντίσω να βρεις δουλειά στο παλάτι!» 

  «Ίσως και νάρθω,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ. «∆εν έχω τίποτα να 

χάσω.» 

  «Στα σύνορα, όµως, θα υπάρχει µεγάλη ζήτηση για µισθοφόρους,» 

είπε η Μπόρνεφ. «Σίγουρα θα είδες πόσοι Μαγκραθµέλιοι είναι 

συγκεντρωµένοι εκεί…  Εγώ,  που  δε  συχνάζω  σ’αυτά  τα  µέρη,  

και  πάλι  έχω   ακούσει πολλά.» 

  «Πράγµατι, η παρουσία των δαιµοναθρώπων είναι αισθητή,» 

παραδέχτηκε ο Έντρηλ. «Όµως τίποτα δε συµβαίνει, έξω απ’το 

ν’ανησυχούν όλοι για µια ‘πιθανή εισβολή’, που, προσωπικά, δεν 

προβλέπω να γίνεται σύντοµα.» 

  «Τότε, γιατί συγκεντρώνονται οι εχθροί µας;» απόρησε η Μπόρνεφ. 

  «Ό,τι ξέρεις ξέρω,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ, «παρότι ήµουν στα 

σύνορα για κάποιο καιρό. Ούτε καν κάποιος από δαύτους δεν βγήκε 

να µιλήσει, να µας πει… τις απαιτήσεις τους –κάτι, τέλος πάντων. 

Μια ανεξήγητη σιγή, λες και, απλά, κάθονται εκεί για να µας 

σπάσουν τα νεύρα ή το ηθικό. Και θα µπορούσα να πω πως τα 

καταφέρνουν, γιατί και όλοι έχουν εκνευριστεί –ιδιαίτερα ο 

Άρχοντας Έζφερκ− και το ηθικό των στρατιωτών έχει πέσει αρκετά, 

αφού φοβούνται πως τίποτα παράξενο γίνεται. Άκουσα κάτι 

απίστευτα πράγµατα… Αλλά, βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις…» 

  «Τι απίστευτα πράγµατα, δηλαδή;» ρώτησε η Έρµελ, ακαδηµαϊκά. 

  «Λέγανε, για παράδειγµα, ότι, κάποια στιγµή, τα τείχη του 

Θόνµαρκ θα πέσουν, από τερατώδεις σεισµούς, και οι 

δαιµονάνθρωποι (οι οποίοι, ασφαλώς, θα έχουν προκαλέσει τους εν 

λόγω σεισµούς) θα εισβάλουν, για να µας κοµµατιάσουν άπαντες. Κι 
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άλλες τέτοιες ιστορίες, που ήταν, φυσικά, όλες τους 

παρατραβηγµένες.» 

  «Απ’αυτά που έχουµε δει απ’τους Μαγκραθµέλιους, δε θάπρεπε 

τίποτα να θεωρούµε, πλέον, αδύνατο, φίλε µου,» διαφώνησε η 

Μπόρνεφ. «Τα µυαλά τους είναι διαβολικά. Γιατί τι διαφορετικού 

είδους µυαλά θα µπορούσαν να σκεφτούν εκείνες τις καταχθόνιες 

µηχανές που φτιάχνουν.» 

  «Έτσι είναι,» παραδέχτηκε ο Έντρηλ. «Και γω δε λέω πως δεν 

πρέπει να φοβόµαστε τους δαιµοναθρώπους. Αν µη τι άλλο, έχουν 

κερδίσει τον φόβο µας, αν όχι το Βασίλειό µας. Απλά, άµα κι εσύ 

είχες ακούσει ό,τι άκουσα, δεν αµφιβάλλω καθόλου πως θα 

τάβρισκες υπερβολικά.» 

  «Πιθανώς…» µόρφασε η Μπόρνεφ. 

  Ήταν βράδυ, πια, όταν αντίκρισαν εµπρός τους τον στριφτό πύργο, 

την κατοικία των Σοφών του Κύκλου του Φτερού. Χτισµένος από 

καφετιά πέτρα, στην κορυφή του είχε κεραµίδια, που σχηµάτιζαν ένα 

κωνοειδές καπέλο. Υπήρχε κάτι στην ατµόσφαιρα τούτου του 

µέρους –στον ίδιο τον αέρα− που το έκανε να δείχνει εξώκοσµο, σαν 

να µην ανήκει όχι, απλώς, στο Σαραόλν,  αλλά  πουθενά στον 

Άρµπεναρκ. Σαν να είχε έρθει από κάποιο µακρινό σηµείο του 

Σύµπαντος, όπου αυτό το στριφτό χτίσµα που υψωνόταν πάνω 

απ’τους λόφους έστεκε µοναχό, µέσα στον Χώρο και στο Χρόνο. 

  «Ο Πύργος του Φτερού,» είπε ο Έντρηλ, µε κάποιο δέος στη φωνή 

του. 

  Η Έρµελ κοίταζε, χαµένη στην απόµακρη, ερηµική οµορφιά της 

κατοικίας των Σοφών, των οποίων τη βοήθεια αναζητούσε ο πατέρας 

της και Βασιληάς του Σαραόλν. 

  Η Μπόρνεφ, ωστόσο, ήταν και επιφυλακτική, αν και γνώριζε πως 

οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού δεν ήταν εχθρικοί. Ίσως έφταιγαν 

οι ποικίλες φήµες που είχαν έρθει στ’αφτιά της για τούτο το µέρος. 

  Ο Έντρηλ ζύγωσε πρώτος την είσοδο, και οι δυο γυναίκες τον 

ακολούθησαν. Αφίππευσαν όταν αφίππευσε κι εκείνος. 
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  «Ο Βασιληάς Βένγκριλ ζητά τη βοήθεια των Σοφών του Κύκλου 

του Φτερού!» φώναξε η Μπόρνεφ. 

  Περίµεναν –µια σχετικά µικρή αναµονή, που, όµως, τους έµοιαζε 

για µια αιωνιότητα. 

  Ύστερα, η παλιά, ξύλινη εξώπορτα του πύργου άνοιξε, για να 

φανερώσει ένα µεσόκοπο άντρα, ντυµένο µε µαύρο ράσο. Τα µάτια 

του ήταν γκρίζα και γυαλιστερά, και µια τούφα γκριζόµαυρων 

µαλλιών ξεπρόβαλε µέσα απ’την κουκούλα του. 

  «Πολύ συχνά ζητά ο Βασιληάς βοήθεια από µας, τον τελευταίο 

καιρό, κυρία µου,» παρατήρησε. Και συστήθηκε: «Ονοµάζοµαι 

Ζάλαθναπτ του Κύκλου του Φτερού.  

  »Κυρίες µου, κύριε –παρακαλώ, περάστε.» Παραµέρισε απ’την 

είσοδο και πίσω του φάνηκε ένας διάδροµος, φωτιζόµενος από 

δαυλούς. «Αφήστε τ’άτια σας έξω. ∆ε θα τα βρει κανένα κακό –σας 

διαβεβαιώνω.» 

  Η Μπόρνεφ κι η Έρµελ δίστασαν, µα ο Έντρηλ τούς έγνεψε 

καταφατικά και, τελικά, έκαναν όπως πρότεινε ο Σοφός. 

  «Ελάτε, ελάτε,» τους προέτρεψε ο Ζάλαθναπτ, αρχίζοντας ο ίδιος 

να βαδίζει στον διάδροµο. 

  Εκείνοι τον ακολούθησαν, και η εξώπορτα έκλεισε, σχεδόν 

αθόρυβα, πίσω τους, λες και ευγενικά χέρια την έσπρωξαν. Η Έρµελ 

έσφιξε τον καρπό της Μπόρνεφ, κοιτάζοντας  τριγύρω,  τις   σκιές   

που γεννούσε το φως των δαυλών, µε επιφύλαξη. 

  Ο Έντρηλ, ωστόσο, έµοιαζε πιο ήρεµος·  ήταν φανερό πως είχε 

ξανάρθει εδώ. 

  Ο Ζάλαθναπτ τούς οδήγησε πάνω σε µια στριφτή σκάλα. Ανέβηκαν 

σ’έναν όροφο, δίχως να δουν κανένα άλλο µέσα στον πύργο, και ο 

Σοφός άνοιξε µια πόρτα. Ένα µικρό καθιστικό φανερώθηκε. 

  «Σαν στο σπίτι σας…» 

  Ο Έντρηλ κάθισε στον καναπέ, µπροστά στα τζάκι·  η Έρµελ πήρε 

θέση δίπλα του και η Μπόρνεφ δεξιά αυτής. 

  «Πρέπει να σας µιλήσουµε…» είπε στον Σοφό. 
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  «Ασφαλώς, κυρία µου,» προθυµοποιήθηκε εκείνος. Έκλεισε την 

πόρτα, κατέβασε την κουκούλα του, ελευθερώνοντας µακριά, 

γκριζόµαυρα µαλλιά, και κάθισε σε µια αναπαυτική πολυθρόνα, 

απέναντί τους. Έβγαλε µια πίπα µέσα απ’το ράσο του κι άρχισε να 

καπνίζει. «Ελεύθερα… Μην είστε τόσο… σφιγµένοι. Παρακαλώ…» 

  «Λοιπόν,» ξεκίνησε η Μπόρνεφ. Ύστερα, άλλαξε γνώµη: «Ο 

Βασιληάς έστειλε την κόρη του, την Πριγκίπισσα Έρµελ απο δώ, για 

να σας µιλήσει.» 

  Ο Ζάλαθναπτ έστρεψε το βλέµµα του στην καστανόξανθη κοπέλα. 

«Τιµή µας που σας φιλοξενούµε στον πύργο µας, Πριγκίπισσά µου. 

Σας ακούµε.» 

  Οπότε, η Έρµελ τού διηγήθηκε –στην αρχή, µε κάποιο δισταγµό, 

αλλά, έπειτα, µε περισσότερη ευχέρεια− ό,τι είχε συµβεί από τότε 

που πέθανε ο Μπράλµακ, ο βασιλικός Αρχικατάσκοπος, από το 

διαβολικό φυλαχτό. Επίσης, ανέφερε και την επίθεση των 

δαιµονανθρώπων εναντίον αυτής και της Μπόρνεφ. 

  «∆αιµονικό πρόσωπο είπατε;» Ο Ζάλαθναπτ σήκωσε ένα του 

φρύδι, καθώς κάπνιζε. 

  «Στο περιδέραιο; Ναι, κύριε,» κατένευσε η Έρµελ. «Έτσι, 

τουλάχιστον, πιστεύει ο πατέρας. Γιατί, βέβαια, κανείς δεν έχει δει 

δαίµονες. Αµφιβάλλουµε άµα ποτέ υπήρξαν, µάλιστα…» 

  «∆εν αµφιβάλλουµε καθόλου, κυρία µου,» διαφώνησε ο 

Ζάλαθναπτ. «Οι δαίµονες υπήρξαν –και ήταν… τα πιο όµορφα και 

καλοσυνάτα όντα του Άρµπεναρκ.» 

  «Οι δαίµονες, κύριε;» απόρησε η Έρµελ. «Είστε βέβαιος;» 

  Ο Ζάλαθναπτ µειδίασε, γνέφοντας καταφατικά και βγάζοντας 

καπνό απ’τα ρουθούνια του. «Ω, ναι… Οι δαίµονες ήταν τα πιο 

όµορφα και τα πιο καλοσυνάτα όντα στον Άρµπεναρκ·  και ο 

Άνθρωπος είναι το εγωιστικότερο και το µοχθηρότερο ον στον 

Άρµπεναρκ. Φυσικά, το πρόβληµα είναι το εξής: Ότι οι δαίµονες 

ήταν τα πιο όµορφα και καλοσυνάτα όντα, ενώ ο Άνθρωπος είναι το 

εγωιστικότερο και µοχθηρότερο ον…» 
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  «Μα, κύριε… ξέρω για τις γνώσεις σας, ασφαλώς… αλλά όλοι οι 

θρύλοι και οι ιστορίες λένε πως οι δαίµονες ήταν κακάσχηµοι και 

κακοί,» είπε η Έρµελ. 

  «Κατ’αρχήν, κακάσχηµοι ποτέ δεν ήταν,» εξήγησε ο Ζάλαθναπτ. 

«Πάντα ήταν πανέµορφοι. Ωστόσο, η υπερβολική οµορφιά, κάποιες 

φορές, είναι τόσο… εκτυφλωτική που καταντά να µένει στο µυαλό 

των ανθρώπων ως… υπερβολική ασχήµια. Τώρα, όσον αφορά το 

πόσο ‘κακοί’ ήταν… Κάποτε, ήταν τα πιο καλοσυνάτα όντα, καθώς 

ήδη είπα. Κάποτε, όµως·  µετά, διαστρεβλώθηκαν τα µυαλά τους, και 

επιθυµούσαν µονάχα να καταστρέψουν τον Άνθρωπο. Κι αυτό είναι 

που εµείς θυµόµαστε: τις µέρες των σκοτεινών δαιµόνων.» Φύσηξε 

καπνό απ’τα ρουθούνια του και γέλασε, κοφτά. «Βέβαια, ποιος ξέρει 

αν οι δαίµονες είχαν το δίκιο τους…; Κάποιοι λένε πως µας είχαν 

τόσο πολύ µισήσει, για τον τρόπο µε τον οποίο ζούσαµε, που δε 

µπορούσαν να µας κοιτούν άλλο. 

  »Τέλος πάντων, όποια κι αν είναι η αλήθεια, το φυλαχτό που 

βρίσκεται στη βασιλική αίθουσα του Σαραόλν, τούτη τη στιγµή, 

είναι και πανάρχαιο και πολύ επικίνδυνο, αν οι θρύλοι αληθεύουν.» 

  «Και τι λένε οι θρύλοι;» θέλησε να µάθει η Έρµελ, λιγάκι 

τροµαγµένη απ’όλα όσα άκουσε απ’τον Σοφό, τα οποία δεν 

κατανόησε απόλυτα. 

  «Τα φυλαχτά αυτά φτιάχτηκαν από τους δαίµονες –τους µοχθηρούς 

δαίµονες−, τις ηµέρες που εκείνοι είχαν, πλέον, διαφθαρεί και δεν 

υπήρχε σωτηρία, γι’αυτούς απ’τα νύχια του Σκότους. Ούτε οι Θεοί 

του Φωτός δεν µπορούσαν να τους βοηθήσουν. Αλλά τούτη είναι µια 

άλλη ιστορία. Τώρα… πώς µπορείτε να σωθείτε απ’το περιδέραιο 

εσείς: Νοµίζω ότι θα πρέπει να έρθω µαζί σας, για να επικαλεστώ τα 

Πνεύµατα.» Ο Ζάλαθναπτ αναστέναξε. «Όµως, η υπόθεση δεν είναι 

τόσο απλή. Πώς εµφανίστηκε το φυλαχτό είναι εκείνο που 

επιβάλλεται να µας ανησυχήσει. Γιατί, ακόµα κι αν εγώ το πάρω 

απ’το παλάτι και το εξαφανίσω απ’τα µάτια όλων, ώστε κανείς να 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

168 

µην το ξαναδεί, φοβάµαι πως το Βασίλειο, πάλι, δε θάναι 

ασφαλές…» 

  «Τι µπορεί να συµβαίνει, κύριε;» ρώτησε η Έρµελ. 

  «∆εν ξέρω,» παραδέχτηκε ο Σοφός. «Οι δαίµονες, σύµφωνα µε ό,τι 

γνωρίζουµε, δεν υπάρχουν, πια, στον Άρµπεναρκ·  έχουν εξαφανιστεί 

ως τον τελευταίο. Ωστόσο, ποτέ δεν ήµαστε απολύτως σίγουροι 

γι’αυτό…» 

  «Θέλετε να πείτε πως µπορεί κάποιος… να ζει ακόµα;» 

  «Ναι. Γιατί όχι; Κάποιος που επιβίωσε απ’όλους τους πολέµους της 

Ιστορίας. Οι δαίµονες δεν πεθαίνουν από ηλικία·  καθώς τα χρόνια 

περνούν, γίνονται σοφότεροι –και δυνατότεροι. Θα ήταν ανάθεµα 

για την εποχή µας να υπάρχει ένας δαίµονας από την Αρχή των 

Ηµερών. ∆ε θα είχαµε τρόπο να τον αντιµετωπίσουµε, πιστεύω… 

Αλλά δε νοµίζω να υπάρχει. Θα µου έµοιαζε παράξενο… πολύ 

παράξενο…» 

  «Αύριο θα έρθετε µαζί µας;» είπε η Έρµελ. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Ζάλαθναπτ. Σηκώθηκε απ’την πολυθρόνα 

του. «Προς το παρόν, βολευτείτε εδώ, όπου µπορείτε. Μας 

συγχωρείτε που δεν έχουµε ένα καθωσπρέπει δωµάτιο για την 

Πριγκίπισσα του Σαραόλν, αλλά, βλέπετε, ο Πύργος του Φτερού δεν 

χτίστηκε ποτέ για να φιλοξενεί µουσαφίρηδες, παρά για τη 

διδασκαλία της Γνώσης.» 

  «∆εν πειράζει,» ανασήκωσε, αµήχανα, τους ώµους της η Έρµελ. 

«∆εν υπάρχει πρόβληµα.» 

  «Χαίροµαι,» είπε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Καληνύχτα 

σας.» Και έφυγε, εγκαταλείποντάς τους στο µικρό καθιστικό… 

  «Παράξενο µέρος·  παράξενοι άνθρωποι,» παρατήρησε η Μπόρνεφ. 

  «Κι εγώ το ίδιο είπα, όταν πρωτοήρθα εδώ,» µειδίασε ο Έντρηλ. 

  «Ας κοιµηθούµε, όµως,» πρότεινε η Έρµελ. «∆ε νοµίζω να 

κινδυνεύουµε.» 

  «Αυτό σίγουρα,» συµφώνησε ο Έντρηλ, γνέφοντας καταφατικά. 

«∆εν υπάρχει κίνδυνος στον Πύργο του Φτερού. Είναι ίσως το 
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ασφαλέστερο µέρος σ’όλο το Σαραόλν, παρότι δεν µοιάζει για 

κανένα σπουδαίο φρούριο.» 

  «Και, αναµφίβολα, δεν είναι,» είπε η Μπόρνεφ. «Θα πέσει, µόλις 

δεχτεί το πρώτο βλήµα από καταπέλτη.» 

  Η Έρµελ έβγαλε την κουβέρτα απ’το σάκο της και την άπλωσε στο 

δάπεδο, για να ξαπλώσει πάνω. Οι άλλοι δυο, σύντοµα, 

ακολούθησαν το παράδειγµά της. 

  «Παράξενα δεν µιλούσε αυτός ο Ζάλαθναπτ;» ρώτησε, σιγανά, 

τους συντρόφους της η Πριγκίπισσα, καθώς κι οι τρεις τους 

λαγοκοιµόνταν. 

  «Όλοι τους έτσι είναι,» είπε ο Έντρηλ. «Αρχίζω να πιστεύω πως 

όσο περισσότερα γνωρίζει κανείς, τόσο πιο αλλόκοτος γίνεται.» 

  Η Έρµελ στράφηκε να τον κοιτάξει, κουκουλωµένη  στην  

κουβέρτα  της  

καθώς ήταν. «Γιατί;» 

  «∆εν ξέρω,» παραδέχτηκε ο Έντρηλ. «Αλλ’απ’ό,τι έχω 

παρατηρήσει, γενικά, αυτό συµβαίνει.» 

  Έπειτα, δεν µίλησαν για κανένα δεκάλεπτο, και ο τυχοδιωχτικός 

µισθοφόρος και η Μπόρνεφ κοιµήθηκαν, ενώ η Έρµελ ήταν ακόµα 

ξύπνια και κοιτούσε το ταβάνι του µικρού καθιστικού όπου 

βρίσκονταν. ∆ιαπίστωσε ότι δε µπορούσε, εύκολα, να την πάρει ο 

ύπνος, µετά απ’όσα είχε ακούσει απ’τον Ζάλαθναπτ. Τελικά, η πολύ 

γνώση σε κάνει παράξενο. 

  Όµως οι δαίµονες καλοσυνάτα πλάσµατα;… Τι αλλόκοτο… Πάντα 

της έλεγαν ότι ήταν µοχθηροί και τροµεροί στην όψη. Βέβαια, και ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού είπε ότι µονάχα πολύ, πολύ παλιά 

είχαν ακόµα καλοσύνη στην ψυχή τους·  ύστερα, την έχασαν, για 

κάποιο λόγο που δε διευκρίνισε… 

  Αλλά τι καθόταν και τα σκεφτόταν αυτά; Μάλλον επειδή της είχαν 

κάνει εντύπωση. ∆εν κοιµόταν καλύτερα; 

  ∆ε µπορούσε. 
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  Ξαφνικά, άκουσε κάτι σαν… βήµατα έξω απ’την πόρτα του 

καθιστικού. 

  Πάγωσε. 

  Έλα, Έρµελ, προσπάθησε να καθησυχάσει τον εαυτό της. Μην είσαι 

ανόητη. Αποκλείεται δαιµονάνθρωποι να ήρθαν εδώ. Αποκλείεται. 

  Σήκωσε λίγο το κεφάλι της, µέσα απ’την κουβέρτα, κι έριξε µια 

κλεφτή µατιά στη θύρα. Τα βήµατα χάθηκαν. Η Πριγκίπισσα 

πετάχτηκε πάνω, δίχως ιδιαίτερο θόρυβο και δίχως να φορέσει τις 

µπότες της, για να µην κάνουν φασαρία τα πόδια της. Άνοιξε, 

σιγανά, την πόρτα κι έριξε µια γρήγορη µατιά στον φωτιζόµενο από 

δαυλούς διάδροµο, έξω. Ατένισε µια σκοτεινή φιγούρα, στο τέλος 

του, να στρέφεται στη µεριά της. 

  Τα µάτια της συνάντησαν δυο άλλα µάτια –γαλανά και… νεανικά. 

Ο νεαρός ήταν ξανθός, µε λίγο µακριά µαλλιά, και ντυµένος µε µπεζ 

ρόµπα, δεµένη στη µέση του µε µια µαύρη, πέτσινη ζώνη. Στο 

στέρνο του κρεµόταν ένα φυλαχτό, που απεικόνιζε κάτι που η Έρµελ 

υπέθετε πως οι σοφοί και οι µάγοι όλου του Άρµπεναρκ πρέπει 

ν’αποκαλούσαν ρούνο. 

  Η Πριγκίπισσα χαµογέλασε, αµήχανα. «Γεια…» 

  «Με συγχωρείτε, κυρία µου,» είπε ο νεαρός. «Σας ξύπνησα; ∆εν 

ήταν η πρόθεσή µου…» Χαµήλωσε το βλέµµα του. 

  «Όχι,» τόνισε, αµέσως, η Έρµελ. «∆ε µε ξυπνήσατε.» Αισθανόταν 

λιγάκι άβολα να του µιλά στον πληθυντικό, γιατί έµοιαζε νάναι στην 

ηλικία της·  αλλά, αφού και κείνος έτσι της είχε µιλήσει… «Ήµουν 

ήδη ξύπνια και σκεφτόµουν.» 

  «Τότε, µε συγχωρείτε που σας διέκοψα απ’τις σκέψεις σας,» 

διόρθωσε ο νεαρός. 

  «Μα κι αυτές δεν ήταν τίποτα σπουδαίες,» µειδίασε η Έρµελ. 

«Ούτως ή άλλως, δεν έβγαζα κανένα συµπέρασµα…» 

  «Ίσως θα µπορούσα να σας βοηθήσω, καλή µου κυρία,» 

προθυµοποιήθηκε ο νεαρός. «Αλλά τι λέω; Σίγουρα, θα θέλετε να 

ξεκουραστείτε. Με συγχωρείτε, πάλι·  δικό µου λάθος που ήρθα εδώ. 



ΕΧΘΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

171 

Ο δάσκαλος, συνεχώς, µου λέει ότι είµαι πολύ περίεργος –παραπάνω 

απ’ό,τι χρειάζεται. Και η περιέργεια, τονίζει, είναι χρήσιµη µονάχα 

σε µικρές δόσεις. Όµως σας σκοτίζω µε τη ζωή µου…» 

  «∆εν είν’αυτό,» αποκρίθηκε η Πριγκίπισσα. «Εγώ… δεν θα 

µπορούσα να κοιµηθώ, έτσι κι αλλιώς.» 

  «∆εν αισθάνεστε άνετα στον Πύργο;» 

  «Όχι. Άνετα είναι, αλλά…» 

  «Σας κρατάω; Καταλαβαίνω. Καλη−» 

  «Στάσου,» τον πρόλαβε η Έρµελ. 

  Ο νεαρός µαθητευόµενος στράφηκε, πάλι, στο µέρος της. «Θα 

θέλατε κάτι;» 

  «Ναι,» απάντησε η Πριγκίπισσα. «∆ηλαδή, όχι. Όχι όπως νοµίζετε. 

Απλά, δεν µπορώ να κοιµηθώ, όπως σας είπα, και µια παρέα –αν 

εσείς δεν είχατε κάτι καλύτερο να κάνετε− θα ήταν ευχάριστη. 

Ξέρετε, να µιλήσουµε, για λίγο… Έχω κάποιες απορίες, που ίσως να 

έχετε τις γνώσεις να µου λύσετε.» 

  Ο νεαρός την πλησίασε και πρότεινε το χέρι του. «Τλάφαρ, 

µαθητευόµενος Σοφός του Κύκλου του Φτερού, υπό τη διδασκαλία 

του Σοφού Ζάλαθναπτ.» 

  «Έρµελ,» συστήθηκε η κοπέλα,  σφίγγοντας  το  χέρι  του.  

«Εννοείς πως είσαι µαθητευόµενος του Ζάλαθναπτ;» 

  «Ναι, κυρία µου.» Ο Τλάφαρ συνέχισε να της µιλά µε τον ίδιο 

σεβασµό και η Πριγκίπισσα αισθάνθηκε λιγάκι ένοχη που εκείνη του 

είχε, πριν λίγο, µιλήσει στον ενικό. 

  «Ο δάσκαλός σας µας έβαλε στον Πύργο,» είπε. «Και µας µίλησε.» 

  «Το γνωρίζω, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Τλάφαρ. «Και –ντρέποµαι 

που το µολογώ− ήµουν περίεργος να δω τους ανθρώπους που 

φιλοξενούµε…» 

  «∆εν υπάρχει ντροπή,» τον διαβεβαίωσε η Έρµελ. «Αφού, όπως 

σας είπα, δε µπορούσα να κοιµηθώ.» Ανασήκωσε τους ώµους της, 

νιώθοντας πιο άνετα µαζί του, τώρα, που είχαν κάπως γνωριστεί. 

Ύστερα, ρώτησε: «Μήπως θα γινόταν… να µου µιλάτε στον ενικό;» 
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  «Κυρία µου, σας σέβοµαι πολύ, για να σας µιλάω στον ενικό,» 

εξήγησε ο Τλάφαρ. 

  Η Έρµελ κοκκίνισε. «Εντάξει. Αλλά… να σας ρωτήσω, τώρα, 

κάποια πράγµατα;» 

  «Ναι. Όµως, παρακαλώ, ακολουθήστε µε κάπου όπου µπορούµε να 

καθίσουµε. Οι σύντροφοί σας θα κοιµούνται, έτσι δεν είναι;» 

  Η Πριγκίπισσα έγνεψε καταφατικά. 

  Ο Τλάφαρ προχώρησε, γνέφοντας της να τον ακολουθήσει. 

«Ελάτε.» 

  Η Έρµελ πήγε πίσω του. Έστριψαν δεξιά και ο µαθητευόµενος 

άνοιξε µια ξύλινη πόρτα, µ’ένα σιδερένιο κλειδί που έβγαλε µέσα 

απ’τη ρόµπα του. Στον ίδιο διάδροµο υπήρχαν κι άλλες πόρτες –όλες 

τους µικρές σαν κι αυτήν. 

  Ο Τλάφαρ µπήκε σ’ένα σκοτεινό δωµάτιο και άναψε µια λάµπα. Το 

µέρος φωτίστηκε. Ήταν µικρό. Ένα γραφείο από παλιό ξύλο 

βρισκόταν στο κέντρο του, µια σκονισµένη βιβλιοθήκη πίσω 

απ’αυτό, ένα κρεβατάκι λίγο παραπέρα, και ο υπόλοιπος χώρος ήταν 

στολισµένος µε βιβλία, περγαµηνές και χαρτιά, πεταµένα απο δώ κι 

απο κεί. 

  «Το κελί µου,» είπε ο νεαρός. «Συγχωρέστε την ακαταστασία. 

Καθίστε.» Τράβηξε την µοναδική καρέκλα εδώ µέσα: εκείνη πίσω 

απ’το γραφείο του. 

  Η Έρµελ έκλεισε την πόρτα και κάθισε. «Το κελί σας, είπατε;» 

  «Ναι.» 

  «∆ε µου µοιάζει µε… κελί…» οµολόγησε η Πριγκίπισσα. 

  Ο Τλάφαρ µειδίασε. «Σίγουρα θα εννοείτε κάποιου άλλου είδους 

‘κελί’. Στον Πύργο του Φτερού ονοµάζουµε ‘κελιά’ τα µέρη 

διαµονής των µαθητευόµενων και ‘διαµερίσµατα’ τα µέρη διαµονής 

των δασκάλων.» 

  Η Έρµελ χαµογέλασε. «Τώρα, κατάλαβα,» παραδέχτηκε. 
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  «Ήταν φυσικό να µπερδευτείτε,» είπε ο Τλάφαρ. «∆εν το 

γνωρίζατε.» Κάθισε στην άκρη του κρεβατιού του. «Τι θα θέλατε να 

µε ρωτήσετε;» 

  «Ο δάσκαλός σας µου µίλησε για τους δαίµονες,» άρχισε η Έρµελ, 

και το ενδιαφέρον του µαθητευόµενου φάνηκε να κινήθηκε, αµέσως. 

«Είπε ότι ήταν πανέµορφα πλάσµατα και καλοσυνάτα. Είν’αυτό 

αλήθεια;» 

  «Ο δάσκαλός µου δεν ψεύδεται,» δήλωσε ο Τλάφαρ. 

  «∆εν το είπα…» πήγε να δικαιολογηθεί η Έρµελ. «Απλά, ήθελα να 

ρωτήσω αν τόχατε ακούσει και σεις;» 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά ο Τλάφαρ. «Είναι γνωστό σε µας εδώ, 

στον Πύργο του Φτερού.» 

  «Πώς είναι δυνατόν, όµως, αν οι δαίµονες ήταν τόσο καλοσυνάτα 

όντα, να έγιναν τόσο µοχθηρά, µετά; Τι τους άλλαξε;» 

  «Σκοτεινές δυνάµεις,» εξήγησε ο Τλάφαρ. «Θεοί. Γιατί, ξέρετε, 

τότε, υπήρχαν ακόµα Θεοί, ενώ η εποχή µας είναι άθεη.» 

  «Τι έγινε µ’αυτούς;» 

  «Το να σας εξηγήσω τι έγινε –που κι εγώ δεν το ξέρω τόσο καλά− 

σηµαίνει πως πρέπει να σας µιλήσω για την Ιστορία του Άρµπεναρκ 

από την Αρχή του Χρόνου,» αποκρίθηκε ο Τλάφαρ. «Αλλά 

καλύτερα θα ήταν αυτά να σας τα πει κάποιος που τα γνωρίζει 

καλύτερα…» 

  «Οι άλλοι Σοφοί… Αισθάνοµαι, κάπως, σε δύσκολη θέση µαζί τους 

–µε το δάσκαλό σου, τουλάχιστον, µε τον οποίο συζήτησα. Μ’εσένα, 

όµως, είµαι πιο άνετα. Γιαυτό ρωτάω πράγµατα που µου φαίνονται 

παράξενα.» 

  Ο µαθητευόµενος δεν απάντησε. 

  Η Έρµελ σηκώθηκε και βάδισε, κάνοντας µια βόλτα µες στο µικρό 

δωµάτιο και κοιτάζοντας τους τόµους και τις περγαµηνές που 

βρίσκονταν στην βιβλιοθήκη. «Όλ’αυτά τάχεις διαβάσει;» ρώτησε 

τον Τλάφαρ. 

  Εκείνος µειδίασε. «Προσπαθώ.» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

174 

  «∆εν τάχεις διαβάσει, δηλαδή, όλα ακόµα;» Η Έρµελ στράφηκε 

προς το µέρος του, στεκόµενη εµπρός του, καθώς εκείνος καθόταν 

στην άκρη του κρεβατιού. 

  «Ο δάσκαλος λέει ότι η Γνώση δεν αποκτιέται αµέσως, αλλά µε 

αργά, σταθερά βήµατα,» εξήγησε ο Τλάφαρ. «Πιστεύει πως, απλώς, 

δε θα καταλάβαινα τίποτα άµα διάβαζα µονοµιάς όλα τα βιβλία στη 

βιβλιοθήκη µου.» 

   Η Έρµελ δεν µίλησε, περιµένοντάς τον να συνεχίσει. 

  «∆εν ξέρω αν σας τα εξηγώ αρκετά κατανοητά… Ο δάσκαλος 

υποστηρίζει, εν ολίγοις, πως η Γνώση αποκτιέται σταδιακά: Πρέπει 

να µάθεις καλά αυτό µε τ’οποίο ασχολείσαι µια δεδοµένη στιγµή, 

προτού συνεχίσεις σε κάτι άλλο, µια άλλη δεδοµένη στιγµή.» 

  Η Έρµελ γέλασε, συγκρατηµένα, και κάθισε δίπλα του στο κρεβάτι. 

  «Γιατί γελάτε;» ρώτησε ο Τλάφαρ, γυρίζοντας να την κοιτάξει. 

  «Ω, µε συγχωρείς,» έκανε η Πριγκίπισσα. «∆εν ήθελα να σε 

προσβάλω ή τίποτα τέτοιο.» ∆ιαπίστωσε πως, πάλι, του µιλούσε 

στον ενικό·  τώρα, όµως, δεν την πείραζε. «Ξέρεις γιατί µου φάνηκε 

αστείο;» 

  Ο Τλάφαρ χαµογέλασε. «Γιατί;» Τα γαλανά του µάτια κοίταξαν 

µέσα στα πράσινα δικά της, όπως είχαν κοιτάξει την πρώτη φορά. 

  Η Έρµελ κατέβασε το βλέµµα της, έσφιξε τα χείλη της. «Κοίτα, 

προσπάθησες να µου τα πεις πιο απλά αυτά που ήθελες να µου πεις, 

αλλά, στην ουσία, τα έκανες πιο περίπλοκα και, ενώ πριν τα είχα 

καταλάβει, µετά δεν καταλάβαινα λέξη απ’όσα έλεγες.» 

  Τώρα κι ο Τλάφαρ γέλασε, και η Πριγκίπισσα ακούµπησε το χέρι 

της στο δικό του και στηρίχτηκε, για λίγο, πάνω του. Το πρόσωπο 

του µαθητευόµενου βρέθηκε κοντά στο δικό της κι εκείνος, ξαφνικά, 

τη φίλησε. Ύστερα, αποµακρύνθηκε. 

  «Με… µε συγχωρείτε,» είπε. 

  Η Έρµελ γάντζωσε τα δάχτυλά της στον ώµο του. «Μη µου ζητάς 

συγνώµη. Φίλησέ µε ξανά!» 
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  Και ο Τλάφαρ την ξαναφίλησε, τυλίγοντας τα χέρια του γύρω της, 

καθώς η Πριγκίπισσα του Σαραόλν λύγιζε προς τα πίσω, 

ξαπλώνοντας στο µικρό κρεβάτι. 

  «Κάτι µου λέει πως, αν το µάθει αυτό η Μπόρνεφ, θα τσακωθούµε 

άγρια,» µουρµούρισε. 

  Και, σαν απάντηση, «Ο δάσκαλος θα µε σκοτώσει,» της ψιθύρισε ο 

Τλάφαρ. 

  Ύστερα, κι οι δυο τους βούλιαξαν σε µια θάλασσα αναστατωµένων 

αισθήσεων. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τλάφαρ, θα έρθεις µαζί µου, στη Μάρβαθ;» ρώτησε η Έρµελ, 

καθώς ήταν ξαπλωµένη στο στέρνο του. 

  «∆ε νοµίζω να το  επιτρέψει  ο  δάσκαλος,  κυρία µου,» εξήγησε  ο 

µαθητευόµενος, µε το άρωµα των µαλλιών της να πληµµυρίζει τα 

ρουθούνια του. 

  «Μα και ο δάσκαλός σου θα έρθει στην Μάρβαθ!» πετάχτηκε η 

Έρµελ, και ανασηκώθηκε, για να κοιτάξει το πρόσωπό του. 

  «Αλήθεια;» 

  «Ναι. Ο πατέρας µου µε έστειλε εδώ για να φέρω κάποιον απ’τους 

Σοφούς του Κύκλου του Φτερού στο παλάτι του, ώστε να δει τι 

µπορεί να κάνει µε το δαιµονικό φυλαχτό.» 

  Ο Τλάφαρ πετάχτηκε σε καθιστή θέση. «Ο πατέρας σου! Στο 

παλάτι! Είσαι… η Πριγκίπισσα του Σαραόλν, η κόρη του Βασιληά 

Βένγκριλ;» Η έκφραση στο πρόσωπό του ήταν σαστισµένη. 

  Η Έρµελ χαµογέλασε. «Ναι.» 

  «Γιατί δεν µου τόπες νωρίτερα;» απαίτησε ο µαθητευόµενος. 

  Η Έρµελ ανασήκωσε τους γυµνούς ώµους της. «Γιατί να σ’το πω;» 

  «Γιατί να µου το πεις; Γιατί να µου το πεις;» Ο Τλάφαρ είχε γίνει 

κατακόκκινος στο πρόσωπο. Έκανε πίσω τα µαλλιά του, µε το χέρι, 

ακουµπώντας το µέτωπό του στην παλάµη του, και τον αγκώνα του 
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εν λόγω χεριού στο σηκωµένο του γόνατο. «Ο δάσκαλος σίγουρα θα 

µε σκοτώσει!» 

  Η Έρµελ τον αγκάλιασε, βρισκόµενη πίσω του. «Έλα, τώρα… ∆εν 

είναι τόσο τραγικό…» 

  Ο Τλάφαρ την κοίταξε στα µάτια. «∆εν πρέπει να το µάθει,» 

τόνισε.  

  «Εντάξει,» συµφώνησε η Έρµελ. «∆ε θα το µάθει. Κανείς δε θα το 

µάθει. Είµαστε σύµφωνοι.» Του έδωσε το χέρι της. 

  Ο µαθητευόµενος το πήρε στο δικό του και το φίλησε. «Πήγαινε, 

τώρα. Σε παρακαλώ.» 

  Η Έρµελ σηκώθηκε, ντύθηκε, βιαστικά, και άνοιξε την πόρτα του 

µικρού δωµατίου. «Θα έρθεις αύριο µαζί µας, που θα ξεκινήσουµε 

για τη Μάρβαθ;» 

  «∆εν ξέρω,» αναστέναξε ο Τλάφαρ. «Πήγαινε –δε θέλω κανείς να 

υποψιαστεί τίποτα.» 

  Η Πριγκίπισσα έφυγε και έφτασε, γρήγορα, στο καθιστικό που είχε 

παραχωρήσει σ’εκείνη, στην Μπόρνεφ και στον Έντρηλ ο 

Ζάλαθναπτ. Χώθηκε µες στην κουβέρτα της κι έκλεισε τα µάτια, για 

να κοιµηθεί. Ευχόταν ο Τλάφαρ να ερχόταν µαζί τους αύριο, καθώς 

την έπαιρνε ο ύπνος. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο 

Ένας σκοτεινός µάγος κρυµµένος πίσω 

από ένα δαιµονικό φυλαχτό 
 

 

 Μπόρνεφ και ο Έντρηλ δεν πρέπει να κατάλαβαν ότι η 

Έρµελ έφυγε απ’το µικρό καθιστικό τη νύχτα, γιατί το πρωί, 

όταν τους ξύπνησε όλους ο Ζάλαθναπτ, δεν είπαν τίποτα. H
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  «Συγκεντρωθείτε έξω απ’τον Πύργο,» τους ζήτησε ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού. «Θα σας συναντήσω εκεί σε λίγο.» 

  Οπότε, η Πριγκίπισσα, η πολεµίστρια και ο µισθοφόρος πήραν τους 

σάκους τους στον ώµο, κατέβηκαν τις πέτρινες, στριφτές σκάλες, 

προχώρησαν σ’ένα διάδροµο, δίχως να συναντήσουν κανέναν, και η 

εξώπορτα άνοιξε µε δική της θέληση εµπρός τους. 

  «Φιγουρατζήδες πάντα αυτοί οι µάγοι…» σχολίασε ο Έντρηλ, 

καθώς πλησίαζε το άλογό του και του χάιδευε το λαιµό. 

  Η Έρµελ διαπίστωσε πως ήταν αυγή, γιατί τώρα µόλις ο Λούντρινχ 

υψωνόταν απ’την ανατολή, ρίχνοντας αχτίνες που απλώνονταν, σαν 

ένα φωτεινό, αραχνοΰφαντο πέπλο, πάνω στους ξερούς λόφους, 

όπου ορθωνόταν µυστηριακός ο Πύργος του Φτερού. 

  Η Πριγκίπισσα αναρωτιόταν αν, τελικά, ο Τλάφαρ θα ερχόταν µαζί 

της, στη Μάρβαθ. Αλλά πότε να προλάβαινε να µιλήσει στο 

δάσκαλό του, αφού σε λίγο θ’αναχωρούσαν; Μάλλον δε θα τους 

συνόδευε… Η Έρµελ σταύρωσε τα χέρια µπροστά της κι 

αναστέναξε, κάπως απογοητευµένη. 

  Η Μπόρνεφ στράφηκε να την κοιτάξει, µ’ένα ερωτηµατικό βλέµµα 

στα µάτια, καθώς ο πρωινός άνεµος έκανε τα πορφυρά της µαλλιά 

ν’ανεµίζουν. Η κόρη του Βασιληά, απλά, χαµογέλασε, για να της 

δείξει πως ήταν καλά. 

  «Θάναι αρκετά κρύα η µέρα σήµερα,» είπε, ακαδηµαϊκά, ο Έντρηλ. 

«Το αισθάνοµαι.» Καβάλησε τ’άτι του. 

  Η Μπόρνεφ καβάλησε το δικό της. «Ως το βράδυ, θάµαστε στην 

πρωτεύουσα, όµως. Έλα, Έρµελ, ανέβα στ’άλογό σου.» 

  Η Πριγκίπισσα υπάκουσε, καθώς ακόµα σκεφτόταν άµα θαρχόταν 

ο Τλάφαρ. Όταν είχε, πλέον, συµπεράνει πως αποκλείεται να 

ερχόταν, ο Ζάλαθναπτ βγήκε απ’τον Πύργο του Φτερού, 

ακολουθούµενος απ’τον νεαρό, ξανθό µαθητευόµενό του. Η Έρµελ 

δε µπόρεσε παρά να χαµογελάσει, αλλά ο εκπαιδευόµενος Σοφός δεν 

ανταποκρίθηκε, για προφανείς λόγους. 
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  «Ο µαθητευόµενός µου, Τλάφαρ, επέµενε να µας συντροφεύσει,» 

είπε ο Ζάλαθναπτ. «Είναι φιλοµαθής νέος –και πολύ περίεργος: 

µειονέκτηµα και πλεονέκτηµα γι’αυτόν, θα όφειλα να οµολογήσω.» 

  «∆εν έχετε άλογα;» ρώτησε η Μπόρνεφ. 

  «Όχι. Υποχρεωτικά θα ιππεύσουµε µαζί σας, κυρία µου.» Και ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού ζύγωσε το άτι του Έντρηλ και 

ανέβηκε πίσω απ’τον µισθοφόρο. 

  «Έλα µαζί µου,» είπε η Έρµελ στον Τλάφαρ, προτού προλάβει η 

Μπόρνεφ να µιλήσει. Προσπαθούσε να κρατά τον τόνο της φωνής 

της εντελώς ουδέτερο·  δεν ήθελε η πορφυροµάλλα πολεµίστρια να 

υποψιαστεί τίποτα. 

  «Όπως επιθυµείτε, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο µαθητευόµενος, τόσο 

αδιάφορα που έκανε την Πριγκίπισσα ν’αναρωτιέται αν κοιµήθηκε 

και ξέχασε όσα είχαν περάσει µαζί, χτες  βράδυ. Αισθάνθηκε 

ψιλοενοχληµένη, αλλά, συγχρόνως, ζήλευε την  αυτοκυριαρχία  του  

Τλάφαρ.  Τι  µάθαιναν, τέλος πάντων, µέσα σ’αυτόν τον στριφτό 

πύργο;… 

  Ξεκίνησαν να καλπάζουν, µέσα στους ξερούς λόφους, 

ακολουθώντας το αρχαίο µονοπάτι που τους είχε φέρει εδώ. 

  «Ελπίζω να µην απαντήσουµε, πάλι, δαιµονανθρώπους,» είπε η 

Έρµελ, απολαµβάνοντας, την ίδια στιγµή, το άγγιγµα του 

µαθητευόµενου που κρατιόταν πάνω της. 

  «Αν απαντήσουµε, κακό δικό τους!» γέλασε ο Έντρηλ. «Κανείς 

τους δε θα ξεφύγει, τούτη τη φορά!» Κι έκλεισε το µάτι στην 

Πριγκίπισσα, η οποία ένιωσε, ξαφνικά, άβολα που το έκανε αυτό, 

ενώ ο Τλάφαρ ήταν µπροστά… 

  «∆εν είναι να παίρνει κανείς τους Μαγκραθµέλιους στ’αστεία,» 

είπε ο Ζάλαθναπτ. «Οι διαβολικές τους µηχανές βρίσκονται πέρα 

από την κατανόησή µας.» 

  «Έχω αντιµετωπίσει τη φάρα τους µπόλικες φορές,» δήλωσε ο 

Έντρηλ. «Γνωρίζω αρκετά καλά τις τακτικές τους. Ωστόσο, µην 

νοµίζετε, κύριε, ότι ποτέ υποτιµώ έναν αντίπαλο…» 
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  Κατά το µεσηµέρι, βρέθηκαν στο ρηχό ρυάκι όπου είχαν 

σταµατήσει και την προηγούµενη µέρα. Άφησαν τ’άτια τους να 

πιουν νερό και οι ίδιοι κάθισαν, αναπαυτικά, κάτω απ’τη σκιά που 

δηµιουργούσαν τα χαµόδεντρα. Αν και η αλήθεια ήταν πως δεν είχε 

τόση ζέστη, αφού ένας παγερός άνεµος φυσούσε από τα βόρεια. Οι 

ταξιδιώτες ήταν τυλιγµένοι στις κάπες τους, καθώς έτρωγαν φαγητό 

απ’τις προµήθειές τους. 

  «Ούτε ζώα δεν έχει σ’ετούτους τους καταραµένους λόφους, για να 

κυνηγήσει κανείς και να φάει τίποτα της προκοπής…!» µούγκρισε ο 

Έντρηλ, καρφώνοντας τον πέλεκύ του στο έδαφος. Στράφηκε στον 

Ζάλαθναπτ. «Γιατί χτίσατε τον πύργο σας σε τούτη την ερηµιά;» 

  «Επειδή είναι ερηµιά,» αποκρίθηκε, µυστηριακά, ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού. 

  «Αυτό µου τη δίνει µε σας!…» αναστέναξε ο Έντρηλ. «∆εν 

καταλαβαίνω πάντα τι ακριβώς θέλετε να πείτε. 

  »Πώς και συ αποφάσισες να γίνεις σαν και δαύτους;» ρώτησε τον 

Τλάφαρ. 

  «Είµαι υπέρ της Γνώσης, κύριε,» απάντησε ο µαθητευόµενος. 

  ∆εν φάνηκε καλή δικαιολογία στον Έντρηλ, αλλά δεν µίλησε. 

  «Ξέρεις να υφαίνεις µάγια;» ρώτησε η Έρµελ τον Τλάφαρ, καθώς 

καθόταν κοντά του. Η φωνή της δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατή,  γιατί  

δεν  την ενδιέφερε ν’ακούσουν οι άλλοι τι έλεγε. 

  «Λίγα, κυρία µου, και όχι τόσο ισχυρά,» εξήγησε ο µαθητευόµενος. 

  «Θα µου δείξεις;» είπε, ακόµα πιο σιγανά, η Έρµελ. 

  «Φοβάµαι πως δεν µπορώ να το κάνω αυτό.» 

  «Γιατί;» 

  «Απαγορεύεται από τους δασκάλους του Πύργου.» 

  Το απόγευµα τούς βρήκε, πάλι, να καλπάζουν. Πέρασαν από τα 

κουφάρια των δαιµονανθρώπων που είχαν αντιµετωπίσει την 

προηγούµενη µέρα, συνέχισαν και, όταν η νύχτα έπεφτε, ήταν στην 

πλακόστρωτη δηµοσιά που οδηγούσε στην πρωτεύουσα του 
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Σαραόλν. Την ακολούθησαν και έφτασαν. Προτού µπουν, όµως, η 

Έρµελ είπε: 

  «Ο πατέρας µου επιθυµεί ο ερχοµός σας νάναι κρυφός. Φορέστε 

όλοι τις κουκούλες σας.» 

  Έτσι έκαναν, λοιπόν. Και, όταν βρέθηκαν στους δρόµους της 

πόλης, η Πριγκίπισσα πρόσθεσε: «Θα µπούµε από την δυτική µεριά 

του παλατιού, όπου το καγκελωτό τείχος του κήπου θάναι αφύλακτο, 

µέχρι τα µεσάνυχτα. Θα τόχει κανονίσει κι αυτό ο πατέρας µου·  µην 

ανησυχείτε.» 

  «Τ’άλογα θα τα πάρω εγώ,» δήλωσε η Μπόρνεφ, «και θα τα πάω 

στο στρατώνα. Τα δικά µας, τουλάχιστον. Εσύ πού θα πας το δικό 

σου, Έντρηλ;» 

  «Μπορώ κι εγώ να το αφήσω στον στάβλο του στρατώνα;» ρώτησε 

ο µισθοφόρος. 

  «Κανονικά, όχι,» εξήγησε η Μπόρνεφ. «Πρέπει να δουλεύεις εκεί. 

Αλλά µη σε νοιάζει, όταν έχεις εµένα µαζί σου.» Μειδίασε. 

  «Ωραία,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ. «Παρατηρώ πως είσαι το ίδιο 

καλή να σταβλίζεις κρυφά άλογα, όσο να πολεµάς 

διαβολανθρώπους!» 

  «Έρµελ, εσύ θα πας µόνη µε τους δυο Σοφούς στο παλάτι, εντάξει; 

Ξέρεις πού να µε βρεις. Κι ο Έντρηλ θάναι µαζί µου,» είπε η 

Μπόρνεφ. 

  Η Πριγκίπισσα έγνεψε καταφατικά, κατεβαίνοντας απ’τ’άλογό της, 

ύστερα απ’τον Τλάφαρ. «Έγινε. 

  »Ακολουθήστε µε,» προέτρεψε τον Ζάλαθναπτ και τον 

µαθητευόµενό του, καθώς η πορφυροµάλλα πολεµίστρια και ο 

κορακοµάλλης µισθοφόρος έπαιρναν τ’άτι της απ’τα γκέµια κι 

αποµακρύνονταν, µέσα στους νυχτερινούς δρόµους της Μάρβαθ, 

πάνω στα δικά τους. 

  Η  Έρµελ  προχώρησε,  βιαστικά,  µε  τους  δυο  άντρες  στο  

κατόπι  της. Τελικά, έφτασαν στην δυτική µεριά του κήπου του 

παλατιού. Εκείνη σκαρφάλωσε πάνω στα κάγκελα και πήδησε στο 
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εσωτερικό·  το ίδιο κι ο Τλάφαρ. Ο δάσκαλός   του,  όµως,   πέρασε  

από  µέσα  τους,  σαν  να  ήταν  αέρας.  Η Πριγκίπισσα κι ο 

µαθητευόµενος ανοιγόκλεισαν τα µάτια τους. 

  «Τι κάθεστε και µε κοιτάτε;» απαίτησε ο Ζάλαθναπτ. «Παρακαλώ, 

προχωρήστε.» 

  Η Έρµελ βάδισε στον εξωτικό κήπο του πατέρας της, 

ακολουθώντας ένα λιθόστρωτο µονοπάτι, µε τον Τλάφαρ και το 

δάσκαλό του πίσω της. Έφτασαν µπροστά σε µια πόρτα, την οποία η 

κοπέλα άνοιξε και οδήγησε τους κατοίκους του Πύργου του Φτερού 

µέσα από διαδρόµους και πάνω σε σκάλες, ώσπου βρέθηκαν σ’ένα 

µικρό σαλονάκι, ψηλά στο εσωτερικό του παλατιού. Εκεί τους 

περίµεναν ο Βένγκριλ και η ∆ήνκα, κι οι δυο τους ντυµένοι µε τα 

βασιλικά τους ρούχα. Στο κεφάλι του πρώτου ήταν η κορόνα του. 

  Η Πριγκίπισσα έβγαλε την κουκούλα της. «Πατέρα, τους έφερα.» 

  «Αγάπη µου! Ευτυχώς είσαι καλά!» Η Βασίλισσα την αγκάλιασε, 

σφιχτά, προτού εκείνη προφτάσει ν’αρθρώσει άλλη λέξη. 

  Η Έρµελ αποµακρύνθηκε απ’τη µητέρα της, µε κάποια δυσκολία, 

για να συστήσει τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού και τον 

µαθητευόµενό του. 

  «Πώς µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε, Βασιληά µου;» ρώτησε ο 

Ζάλαθναπτ. 

  «Θα περιµένουµε ως τα µεσάνυχτα,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, «και 

τότε θα κατεβούµε στην αίθουσα του θρόνου µου, για να δείτε το 

φυλαχτό. Γιατί πολύ φοβάµαι πως κάποιος προδότης κρύβεται στο 

παλάτι µου, και δεν θέλω να µας αντιληφθεί.» 

  «Όπως επιθυµείτε, Βασιληά µου,» είπε ο Ζάλαθναπτ. 

  «Τι έµαθαν οι κατάσκοποί σου, πατέρα;» ρώτησε η Έρµελ. 

  «Τίποτα ακόµα,» δήλωσε ο Βένγκριλ, σταυρώνοντας τα χέρια 

µπροστά του·  η όψη του ήταν σκεπτική. «Αλλά και γι’αυτούς δεν 

είµαι τόσο σίγουρος… Πιθανώς, νάναι επίσης προδότες.»  
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  Στράφηκε στον Σοφό του Κύκλου του Φτερού και τον µαθητή του. 

«Μπορείτε να µου πείτε, κύριοι, τι υποψιάζεστε για την όλη 

κατάσταση; Πιστεύω πως η κόρη µου σας µίλησε σχετικά…» 

  «Ναι,» παραδέχτηκε ο Ζάλαθναπτ, καθώς όλοι κάθονταν σε 

πολυθρόνες. «Μας µίλησε.  Και  υποψιάζοµαι  πως  το  Σαραόλν  

βρίσκεται  σε  µεγάλο κίνδυνο.» Τα λόγια του πάγωσαν την ∆ήνκα 

και τον Βένγκριλ. Αλλά ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού συνέχισε, 

εξηγώντας τους ακριβώς τι ήταν παλιά οι δαίµονες και πώς 

µετατράπηκαν σε όντα του Σκότους από µοχθηρές δυνάµεις. 

  «Και τι µπορεί να σηµαίνει το δαιµονικό πρόσωπο στο φυλαχτό;» 

ρώτησε ο Βασιληάς.  

  «Τα φυλαχτά φτιάχτηκαν από δαίµονες, για να ελέγχουν 

ανθρώπους,» είπε ο Ζάλαθναπτ. «Στην εποχή µας, όµως, που 

πιστεύουµε πως κανένας δαίµονας, πλέον, δε ζει, µπορώ να υποθέσω 

ότι στο Βασίλειο βρίσκεται κάποιος δαιµονολάτρης –ή κάποιοι 

δαιµονολάτρες…» 

  «Τα νέα που µου φέρνετε, κύριε, είναι πολύ ανησυχητικά,» 

παρατήρησε ο Βένγκριλ, µε την όψη του σκοτεινιασµένη. «Γιατί δεν 

υπάρχει αµφιβολία πως, για να µηχανορραφεί αυτός ο 

δαιµονολάτρης εναντίον µου, ένα πράγµα µονάχα µπορεί να επιθυµεί 

–το θρόνο µου.» 

  Ο Ζάλαθναπτ έγνεψε καταφατικά. 

  «Έχετε ακούσει για τα χαµένα πλοία στα δυτικά νερά του 

Βασιλείου του Ωκεανού;» τον ρώτησε η ∆ήνκα. 

  «Ναι, Βασίλισσά µου. Στείλατε εκεί έναν δικό µας, Σοφό του 

Κύκλου του Φτερού, αν δε λαθεύω…» 

  «Πιστεύετε πως αυτό που συµβαίνει –τ’ότι χάνονται τα καράβια, 

εννοώ− µπορεί να σχετίζεται µε τον εχθρό µας;» 

  «∆ιόλου απίθανο…» 

  «Και δεν έχουµε νέα απ’την Ερία,» είπε ο Βένγκριλ, µελαγχολικά. 

  «Είναι πολύ νωρίς ακόµα,» εξήγησε η ∆ήνκα. 
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  «Ναι,» αναστέναξε ο Βένγκριλ. «Θα περιµένουµε, ως συνήθως. 

Όµως διαισθάνοµαι πως αυτές οι αναµονές στρέφονται εναντίον 

µας…» 

  Τα µεσάνυχτα, κατέβηκαν όλοι τους στην βασιλική αίθουσα, η 

οποία ήταν άδεια, φωτιζόµενη από ένα πολύφωτο στο ταβάνι. 

Σιγαλιά απλωνόταν εντός της και στους τριγυρινούς διαδρόµους. Η 

ατµόσφαιρα έκανε τον Βασιληά και τη Βασίλισσα να φοβούνται·  και 

είναι άσχηµο να φοβάσαι µέσα στο ίδιο σου το παλάτι, γιατί ο φόβος 

είναι ένα συναίσθηµα που γαντζώνεται πάνω σου σαν τη βδέλλα, 

αλλά δε ρουφά αίµα, παρά θάρρος, µέχρι να σ’αφήσει ένα άµυαλο, 

τρεµάµενο ον, που υποπτεύεται τους πάντες και τα πάντα γύρω του, 

που τροµοκρατείται από το παίξιµο µιας σκιάς στον τοίχο… 

  Ο Βένγκριλ έσκυψε και σήκωσε το πανί απ’το φυλαχτό –αλλά δεν 

υπήρχε φυλαχτό από κάτω! 

  «Πώς!» εξεπλάγη ο µονάρχης, γουρλώνοντας τα πράσινα µάτια 

του. 

  «Πατέρα,» είπε η Έρµελ, «πού… πού είναι το περιδέραιο;…» 

  Η ∆ήνκα κρατήθηκε απ’το µπράτσο του Βένγκριλ. «Εµείς δεν το 

πήραµε…» 

  «Ο προδότης το πήρε,» δήλωσε, δίχως αµφιβολία, ο Ζάλαθναπτ. 

«Εκείνος ευθύνεται γι’αυτό. Θα γνώριζε για τον ερχοµό µου –για τον 

ερχοµό κάποιου Σοφού του Κύκλου του Φτερού.» 

  «Μα, πώς;» απόρησε ο Βένγκριλ. «Η κόρη µου έφυγε απο δώ µε… 

µε κάθε δυνατή µυστικότητα!» 

  «Όχι και µε τόση µυστικότητα, απ’ό,τι αποδείχτηκε, τελικά, 

πατέρα. Λυπάµαι που δε σ’το είπα αυτό νωρίτερα, αλλά πρέπει να 

σ’το πω τώρα…» 

  «Τι είναι, λουλουδάκι µου;» 

  «∆αιµονάνθρωποι επιτέθηκαν σε µένα και την Μπόρνεφ, όταν 

ταξιδεύαµε στους λόφους, προς τον Πύργο του Φτερού. Γλιτώσαµε 

επειδή επενέβη ένας πλανόδιος µισθοφόρος, ονόµατι Έντρηλ.» 
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  «Γιατί δεν µου το ανέφερες πριν;» απαίτησε ο Βένγκριλ, βάζοντας 

τα χέρια στη µέση του. 

  «∆εν… Θα σ’το έλεγα µετά. ∆εν νόµιζα πως η στιγµή ήταν 

κατάλληλη,» δικαιολογήθηκε η Έρµελ. 

  «Εσείς το γνωρίζατε αυτό;» ρώτησε ο Βένγκριλ τον Ζάλαθναπτ. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού έγνεψε καταφατικά. «Και µην 

κατηγορείτε, Βασιληά µου, την κόρη σας, που δεν το µάθατε 

αµέσως. Πραγµατικά, η κουβέντα µας πριν δε µας οδήγησε σ’αυτό.» 

  «∆αιµονάνθρωποι στο Βασίλειό µου;…!» σφύριξε ο Βένγκριλ. 

«Αδύνατον! Ποιος ευθύνεται για τούτο; Θα το µετανιώσει!» Έσφιξε 

τις γροθιές του, εξοργισµένος. 

  «Ηρεµήστε, Βασιληά µου,» πρότεινε ο Ζάλαθναπτ. «Παρακαλώ. 

∆εν θα καταφέρετε τίποτα έτσι. Αφήστε µε να δω τι µπορώ να 

κάνω…»  

  Ζύγωσε το σηµείο όπου βρισκόταν το φυλαχτό και γονάτισε, στο 

ένα πόδι. Ύψωσε τα χέρια του πάνω απ’το δάπεδο και µουρµούρισε 

ακατανόητα λόγια στην γλώσσα των Πνευµάτων. 

  Η Έρµελ έριξε µια µατιά στον Τλάφαρ, για να δει τις αντιδράσεις 

του στη γητειά που ύφαινε ο δάσκαλός του. Αλλά εκείνου η όψη δεν 

φανέρωνε τίποτα. 

  Ο Ζάλαθναπτ έµοιαζε να συζητά µε κάτι αόρατο. Ύστερα, 

σηκώθηκε όρθιος. «Βασιληά µου,» είπε. «Τα Πνεύµατα 

αισθάνθηκαν µάγια να  επιτελούνται  εδώ,  τα  οποία  είµαι   βέβαιος  

πως  ήταν απαραίτητα, για ν’αγγίξει κάποιος το δαιµονικό φυλαχτό.» 

  «∆ηλαδή, µου λες ότι ο προδότης είναι και µάγος;» απαίτησε ο 

Βένγκριλ. 

  «Ναι,» κούνησε, αργά και καταφατικά, το κεφάλι του ο Ζάλαθναπτ. 

«Είναι πολύ πιθανό, Βασιληά µου… πολύ πιθανό…» 

  «Τι θα κάνουµε;» Τα µάτια της ∆ήνκα στράφηκαν στον Βένγκριλ, 

σχεδόν δακρυσµένα. 

  «Θα βρούµε τρόπο να τον εντοπίσουµε, Βασίλισσά µου,» τη 

διαβεβαίωσε ο Ζάλαθναπτ.  
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  «Πώς;» θέλησε να µάθει ο Βένγκριλ. «Πώς θα γίνει αυτό;» 

  «∆εν γνωρίζουµε ακόµα, Μεγαλειότατε,» εξήγησε ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού. «Αλλά ο µαθητευόµενός µου κι εγώ θα 

µείνουµε στο παλάτι σας, µέχρι ν’αποκαλύψουµε τον σκοτεινό 

µάγο.» 

  «Είναι κάποιος απ’τους συµβούλους του πατέρα µου,» είπε η 

Έρµελ. «∆εν µπορείτε να τον βρείτε, αν τους φέρουµε όλους εµπρός 

σας;» 

  Ο Ζάλαθναπτ κούνησε το κεφάλι του, αρνητικά. «∆εν νοµίζω, 

κυρία µου. Μπορούµε να εντοπίσουµε, όµως, τη µαγεία του, γιατί τα 

Πνεύµατα µάς µιλούν, όταν τα επικαλείται κάποιος. ∆εν γνωρίζουν 

ποιος ήταν αυτός, αλλά γνωρίζουν πότε και πού τα επικαλέστηκε.» 

  «Και ο εχθρός σας έχει τη δύναµη να ανιχνεύσει και τη δική µας 

µαγεία, επίσης,» πρόσθεσε ο Τλάφαρ, έχοντας τα χέρια σταυρωµένα 

µπροστά του, έτσι που έµοιαζαν να χάνονται µέσα στην µπεζ ρόµπα 

του. 

  «∆ηλαδή, θα πρέπει, πάλι, να περιµένουµε,» συµπέρανε ο 

Βένγκριλ. 

  «Φοβάµαι πως ναι, Βασιληά µου,» είπε ο Ζάλαθναπτ. «∆εν 

µπορούµε να κάνουµε κάτι γρήγορα.» 

  «Όµως οι κατάσκοποί µου;…» µουρµούρισε ο Βένγκριλ. «Αυτοί 

πρέπει να έµαθαν ποιος απ’τους συµβούλους µου ύφανε τα µάγια, 

αφού τους παρακολουθούσαν όλους –θα τους ρωτήσω!» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Σας ακούω: Τι βρήκατε;» ζήτησε να πληροφορηθεί ο Βασιληάς 

του Σαραόλν.  Στεκόταν   σ’ένα   µισοσκότεινο  δωµάτιο,  µαζί  µε  

κάµποσους άντρες και γυναίκες, που ενεργούσαν ως κατάσκοποί του 

µέσα στο παλάτι. 

  «Τίποτα,» αποκρίθηκαν, ένας-ένας, µε τη σειρά. 
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  «Αποκλείεται!» φάνηκε να θύµωσε ο Βένγκριλ, σουφρώνοντας τα 

φρύδια του. Γραµµές αυλάκωσαν το µέτωπό του. «Μου λέτε 

ψέµατα! Το δαιµονικό φυλαχτό πάρθηκε απ’την αίθουσα του 

θρόνου. Ο προδότης το πήρε –κι εσείς παρακολουθούσατε όλους 

τους πιθανούς προδότες.» 

  «Βασιληά µου,» είπε µια γυναίκα, «παρ’όλ’αυτά, δεν βρήκαµε 

τίποτα…» 

  «Ζάλαθναπτ. Μπορείς να βοηθήσεις την κατάσταση;» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού γλίστρησε µέσα απ’τις σκιές ενός 

τοίχου, σαν φάντασµα. Πίσω του άφησε τον µαθητευόµενό του να 

παρακολουθεί, προσεκτικά, τα δρώµενα. Ύψωσε το δεξί του χέρι 

προς τους κατασκόπους και ξεκίνησε να ψιθυρίζει λόγια. 

  «Ααααααααααααααααααααα!»  

  Η κραυγή που βγήκε απ’τα χείλη της γυναίκας η οποία είχε µιλήσει 

πριν λίγο στον Βασιληά γέµισε το δωµάτιο και τάραξε όλους τους 

τριγυρινούς χώρους. Καπνός υψώθηκε απ’το στέρνο της, καθώς 

κατέρρεε στη µοκέτα του πατώµατος. 

  Ο Βένγκριλ γονάτισε, αµέσως, πλάι της κι έσχισε, µε µια απότοµη 

κίνηση, το κουρελιασµένο πουκάµισό της. 

  Το δαιµονικό φυλαχτό έπεφτε στο στήθος της, και τα σµαραγδένια 

µάτια του άστραψαν, µε διαβολικές φωτιές. Το στόµα του κινήθηκε 

κι ένα εωσφορικό γέλιο βγήκε: 

  «Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα!» 

  «Μακριά του!» Ο Ζάλαθναπτ τράβηξε τον Βασιληά του Σαραόλν 

απ’τον ώµο, αναγκάζοντάς τον ν’αποµακρυνθεί, όπως έκαναν κι 

όλοι οι κατάσκοποι, τροµοκρατηµένοι. 

  «Καταραµένε επικαλεστή Πνευµάτων! Νιώσε την οργή µου!» 

  «Αααααααααααργκχχχ!» Ο Ζάλαθναπτ πετάχτηκε πίσω, κρατώντας 

το κεφάλι ανάµεσα στις χούφτες του. 

  «∆άσκαλε!» φώναξε ο Τλάφαρ. Ύψωσε τα χέρια εµπρός του και 

ύφανε, γρήγορα, ένα ξόρκι. 
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  Το φυλαχτό άρχισε να υψώνεται στον αέρα, ενώ ο Ζάλαθναπτ 

πισωπατούσε, λαχανιασµένος και σκυµµένος, προσπαθώντας να 

συνέλθει. Έπειτα, το περιδέραιο έγινε κατακόκκινο− 

  −και το δαιµονικό του γέλιο αντήχησε, πάλι: «Α-χα-χα-χα-χα-χα-

χα-χα! ∆εν έχεις τη δύναµη να µου αντιταχτείς, µαθητευόµενε!» 

  Ο Τλάφαρ τινάχτηκε πίσω, κοπανώντας πάνω στον τοίχο, βίαια. 

  Το φυλαχτό έπεσε, πάλι, πάνω στη νεκρή κατάσκοπο− 

  −αλλά, πάραυτα, ξανασηκώθηκε. Τώρα, ο Ζάλαθναπτ το κρατούσε 

στον αέρα! 

  Μια γαλάζια λάµψη ξεκίνησε να το καλύπτει, µε δυσκολία, γιατί 

ήταν φανερό πως εκείνο πάλευε να την αποτινάξει. Τελικά, όµως, 

φυλακίστηκε απ’αυτήν και πέταξε προς τη χούφτα του Σοφού του 

Κύκλου του Φτερού, ο οποίος έκλεισε τα δάχτυλά του γύρω του, 

δίχως να πάθει κακό. 

  «Ήταν πανίσχυρός, δάσκαλε…» είπε ο Τλάφαρ, αγκοµαχώντας 

απ’το χτύπηµα που είχε δεχτεί κι απ’την ισχύ που τον είχε 

διαπεράσει. 

  Ο Ζάλαθναπτ έγνεψε καταφατικά. «Ναι, ήταν…» 

  «Τι συνέβη;» ρώτησε ο Βένγκριλ. 

  «Ο εχθρός σας, Βασιληά µου, ενεργούσε µέσω τούτου του 

φυλαχτού,» εξήγησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Ποιον παρακολουθούσε αυτή η κατάσκοπος;» ρώτησε ο Βένγκριλ 

τους άλλους κατασκόπους του, αναφερόµενος στη νεκρή. 

  «∆εν ξέρουµε, Μεγαλειότατε,» απάντησε ένας. «Τους 

παρακολουθούσαµε εναλλάξ –όχι έναν αποκλειστικά ο καθένας.» 

  «Κακώς!» θύµωσε ο Βένγκριλ. «Αυτό να κάνετε απο δώ και στο 

εξής!» 

  «Ως προστάξετε, Βασιληά µου.» 

  Ο µονάρχης ρώτησε τον Ζάλαθναπτ: «Τι θα κάνουµε µε το 

φυλαχτό, τώρα;» 

  «Ο εχθρός σας έφυγε, για την ώρα, από µέσα του. Και όσο 

παραµένει εντός της προστατευτικής γητειάς που έχω υφάνει πάνω 
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του, δεν θα υπάρχει πρόβληµα. Θα το έχω µαζί µου, παρότι είναι 

επικίνδυνο.» 

  «Μα, δάσκαλε,» διαφώνησε ο Τλάφαρ, «εσύ δε µου έλεγες 

κάποτε−» 

  «Σιωπή, µαθητευόµενε. ∆εν είναι τώρα η κατάλληλη ώρα για 

ερωτήσεις,» τον διέκοψε ο Ζάλαθναπτ. Και προς τον Βένγκριλ: 

«Πηγαίνετε να αναπαυθείτε, Βασιληά µου. ∆εν πιστεύω να υπάρχει 

άµεσος κίνδυνος για τη ζωή σας·  και καλύτερα να κοιµηθείτε, για να 

καθαρίσει ο νους σας.» 

  «Πού το ξέρεις ότι δεν κινδυνεύει η ζωή µου, ή της οικογένειάς 

µου;» απαίτησε εκείνος. 

  «Αν ο εχθρός σας σας ήθελε νεκρούς, θα ήσασταν τώρα νεκροί, 

τόσο καιρό που βρίσκεται εδώ, στο παλάτι,» εξήγησε ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο 

Η Πριγκίπισσα του Σαραόλν κάνει µια 

επιλογή 
 

 

 Ζάλαθναπτ, η ∆ήνκα και ο Βένγκριλ συζητούσαν 

αναµεταξύ τους σε µια γωνία της βασιλικής αίθουσας του 

Σαραόλν, ενώ ο Τλάφαρ στεκόταν µπροστά σ’ένα ανοιχτό 

παράθυρο, αγναντεύοντας την πρωτεύουσα από κάτω, καθώς την 

έλουζε το φως του Λούντρινχ και ο Βάνσπαρχ µόλις ξεπρόβαλε 

απ’την ∆ύση. 

Ο
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  Αισθάνθηκε ένα χέρι στον ώµο του και γύρισε. Ήταν η Έρµελ, 

ντυµένη σαν αληθινή πριγκίπισσα, µε ένα θαλασσί, µακρυµάνικο 

φόρεµα και κοσµήµατα. «Βαριέσαι;» τον ρώτησε. 

  «Λίγο,» παραδέχτηκε ο µαθητευόµενος. 

  Η Έρµελ έριξε µια µατιά στον Βασιληά και τη Βασίλισσα που 

µιλούσαν µε τον Ζάλαθναπτ. «Τι λένε οι γονείς µου µε τον δάσκαλό 

σου;» 

  «Συλλογιούνται πώς να πιάσουν τον προδότη που κρύβεται εδώ 

µέσα, κυρία µου,» εξήγησε ο Τλάφαρ. 

  Η Έρµελ έριξε άλλη µια µατιά, αλλά, τώρα, στο τραπέζι των 

συµβούλων. «Ποιος απ’αυτούς λες να είναι;» 

  Ο µαθητευόµενος σήκωσε τους ώµους του. «Πραγµατικά, κυρία 

µου, δεν ξέρω…» 

  Η Έρµελ άγγιξε τις δίπλες της ρόµπας του, ισιώνοντάς τες. «Θα 

µπορούσαµε, επιτέλους, να κόψουµε αυτό το ‘κυρία µου’;» ρώτησε, 

κάπως, διστακτικά. 

  Ο Τλάφαρ απέφυγε ν’απαντήσει. «Θα µε ξεναγήσετε στο παλάτι 

σας;» 

  Η Έρµελ µειδίασε, πονηρά. «Θέλεις να δεις όλα τα δωµάτια;» 

  «Όχι όσο το δικό σας,» διευκρίνισε ο µαθητευόµενος, χαϊδεύοντας 

το χέρι της, καθώς ήταν ακόµα πιασµένο πάνω στην µπεζ ρόµπα του. 

«Εγώ σας έδειξα το κελί µου, στον Πύργο…» 

  Τα µάτια της Έρµελ γυάλισαν. «Έλα!» τον παρότρυνε, και 

προχώρησε πρώτη, γνέφοντάς του να την ακολουθήσει. 

  Έφυγαν απ’την αίθουσα του θρόνο και βάδισαν στους διαδρόµους 

του παλατιού, που αρκετοί φωτίζονταν από µεγάλα παράθυρα στους 

τοίχους και φρουροί βρίσκονταν εκεί όπου διασταυρώνονταν. 

  «Φαίνεται µεγάλο µέρος,» παρατήρησε ο Τλάφαρ. «Πόσο καιρό θα 

πάρει σε κάποιον να το εξερευνήσει ολάκερο;» αναρωτήθηκε. 

  «∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε, ειλικρινά, η Έρµελ. «∆εν έχω ποτέ 

αρχίσει να το εξερευνώ απ’την αρχή ως το τέλος. Η αλήθεια είναι 

πως ίσως να µην έχω δει κι όλα του τα δωµάτια…» 
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  Ανέβηκαν µια πλατιά σκάλα µε λίγα σκαλοπάτια, στρωµένη µε 

πορφυρό χαλί. Βρέθηκαν σ’ένα φαρδύ, κοντό πέρασµα µε 

σβησµένους δαυλούς στους τοίχους, επειδή, τώρα, έµπαινε φως 

απ’το παράθυρο στο τέλος του κι αυτοί δε χρειάζονταν. ∆υο πόρτες 

ήταν στ’αριστερά. Η Πριγκίπισσα άνοιξε την πιο κοντινή τους. 

  «Κι οι δυο στο ίδιο µέρος οδηγούν,» εξήγησε: «στο δωµάτιό µου.» 

Μπήκαν σ’έναν χώρο µε πέτρινο τζάκι, ένα µικρό τραπέζι, µια 

ταπετσαρία (σκηνή κυνηγιού), χαλί, που κάλυπτε όλο το πάτωµα, 

έναν πολύχρωµο σοφά, και µια µεγάλη λάµπα, που βρισκόταν στο 

δάπεδο και έφτανε την πόρτα στην απέναντι µεριά σε ύψος. «Εδώ 

είναι το σαλόνι µου.» 

  «Ωραίο σαλόνι,» παραδέχτηκε ο Τλάφαρ. 

  Η Έρµελ στράφηκε να τον κοιτάξει, για να δει αν το έλεγε 

ειρωνικά. Εκείνος χαµογέλασε. «Τι;» ρώτησε. 

  «Τίποτα,» κούνησε το κεφάλι της η Πριγκίπισσα,  παρατηρώντας 

στην όψη του πως δεν το είχε πει ειρωνικά, τελικά. Γύρισε και 

βάδισε προς την πόρτα αντίκρυ. Την άνοιξε. «Κι εδώ είναι το 

υπνοδωµάτιο.» 

  Ένα δωµάτιο φανερώθηκε, εντός του οποίου βρισκόταν ένας 

µεγάλος καθρέφτης στον δεξή τοίχο, ένα γραφείο στον αριστερό 

(που δε φαινόταν να δεχόταν συχνή χρήση), ένα µεγάλο κρεβάτι µε 

κουρτίνες στο κέντρο, και µια µπαλκονόπορτα παραδίπλα, που οι 

δικές της κουρτίνες ήταν τραβηγµένες. 

  Η Έρµελ πλησίασε το γραφείο, και ο Τλάφαρ την ακολούθησε. Η 

Πριγκίπισσα πήρε ένα µεγάλο νύχι απο κεί και του το έδειξε. «Είναι 

νύχι από αληθινό γρύπα,» του είπε, περήφανα. «Ο πατέρας µου το 

βρήκε σ’ένα απ’τα ταξίδια του, όταν ήταν µικρός.» 

  «Πού έχει ταξιδέψει ο πατέρας σας;» ρώτησε ο µαθητευόµενος. 

  Η Έρµελ άφησε το νύχι στο γραφείο, πάλι, και κουλούριασε τα 

χέρια της πίσω απ’το λαιµό του. «Πάψε να µου µιλάς στον 

πληθυντικό και θα σου απαντήσω…» είπε, µ’ένα στραβό µειδίαµα. 
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  «∆εν µπορώ να προδώσω τις αρχές µου,» δήλωσε ο Τλάφαρ. «Ούτε 

τον δάσκαλό µου.» 

  «Μα ήδη το έχεις κάνει,» του θύµισε η Έρµελ. «Όταν αγαπηθήκαµε 

στο κελί σου, στον Πύργο. Θα το επέτρεπε αυτό ο δάσκαλός σου;» 

  «∆εν ξέρω,» παραδέχτηκε ο Τλάφαρ και χάιδεψε το µάγουλό της. 

  «Τότε γιατί δεν του το είπες;» απαίτησε η Πριγκίπισσα, αρχίζοντας 

να πισωπατά προς το κρεβάτι της, τραβώντας τον µαζί της, καθώς τα 

χέρια της ήταν ακόµα τυλιγµένα γύρω του. 

  «Μα επειδή δεν ξέρω δεν του το είπα,» εξήγησε ο Τλάφαρ. «∆εν 

ξέρω πως θα αντιδρούσε.» Έσκυψε και φίλησε το µάγουλό της, 

ύστερα το λαιµό της. 

  Η Έρµελ αποµακρύνθηκε απ’τον µαθητευόµενο, γελώντας, και 

πρότεινε το χέρι της, για να µην τον αφήσει να την πλησιάσει. 

Ξεκούµπωσε τα κουµπιά του φορέµατός της κι αυτό γλίστρησε στο 

πάτωµα. Ο Τλάφαρ καταβρόχθισε κάθε πόντο του νεανικού κορµιού 

της, µε το γαλάζιο βλέµµα του, προτού η Πριγκίπισσα πέσει, 

ορµητικά, στην αγκαλιά του…. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Νοµίζω πως πρέπει, κάποια στιγµή, να το πω στον δάσκαλο,» 

αναστέναξε ο Τλάφαρ, καθώς η Έρµελ ήταν ζαρωµένη στην αγκαλιά 

του, µέσα στα βελούδινα σκεπάσµατα. Τα κοσµήµατά της –

περιδέραιο, δαχτυλίδια,  βραχιόλια,  σκουλαρίκια−  ήταν  άτακτα  

διασκορπισµένα  στο κρεβάτι. 

  «∆ε σ’αρέσουν τα µυστικά, αγάπη µου;» ρώτησε η Πριγκίπισσα 

του Σαραόλν. 

  «Εσάς σας αρέσουν;» αποκρίθηκε ο µαθητευόµενος. 

  Η Έρµελ ξεφύσηξε. «Πότε θα σταµατήσεις να µου µιλάς στον 

πληθυντικό;» 

  «Ποτέ,» είπε, απλά, εκείνος. 
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  Η Πριγκίπισσα σκαρφάλωσε πάνω του και έφερε το πρόσωπό της 

κοντά στο δικό του. «Αν συνεχίσεις να µου µιλάς στον πληθυντικό, 

θα πάω στον Ζάλαθναπτ και θα του πω πως µε ξελόγιασες και 

πως−!» 

  «∆ε θα το έκανες αυτό!» πετάχτηκε ο Τλάφαρ. 

  Η Έρµελ έπεσε στο πλάι, ξαναβουτώντας µες στα σκεπάσµατα, ενώ 

γελούσε. «Ορίστε! Μίλησες στον ενικό! Τα κατάφερα!» 

  Κι ο µαθητευόµενος γέλασε. «Παλιοκόριτσο!» µούγκρισε, ύστερα, 

και της χίµησε, τραβώντας την κουβέρτα από πάνω τους. 

  «Βοήθεια!» συνέχισε να γελά η Πριγκίπισσα. 

 

**  **  **  ** 

 

  Αργότερα, όταν κι οι δυο ήλιοι του Άρµπεναρκ βρίσκονταν ψηλά 

στον ουρανό, η Έρµελ βγήκε απ’το παλάτι, µε την εικόνα του 

προσώπου του Τλάφαρ ακόµα έντονη στο µυαλό της. Στην 

πραγµατικότητα, δεν ήθελε να φύγει, αλλά έπρεπε να συναντήσει 

την Μπόρνεφ στο πανδοχείο «Η Κίτρινη Ώρα», για να της πει τι έγινε 

χτες βράδυ, καθώς και τον Έντρηλ, για να τον φέρει, ύστερα, στον 

πατέρα της, ώστε να εισπράξει την αµοιβή του, που τις βοήθησε 

εναντίον των δαιµονανθρώπων. Εξάλλου, καλά έκανε που 

αποµακρυνόταν λίγο απ’τον µαθητευόµενο, µην άρχιζε ο δάσκαλός 

του, ή κάποιος άλλος, να υποψιάζεται τίποτα. ∆εν είχε 

συνειδητοποιήσει γιατί, µα νόµιζε πως θάταν καλύτερα αν 

κρατούσαν τη σχέση τους κρυφή… 

  Η Κίτρινη Ώρα ήταν γεµάτη κόσµο, γιατί το µεσηµέρι πλησίαζε. 

Ανάµεσά στους ανθρώπους που κάθονταν στα τραπέζια, ξεχώρισε 

την πορφυρο- µάλλα πολεµίστρια εύκολα·  πάντα την ξεχώριζε 

εύκολα, µέσα σε πλήθη. Σίγουρα οφειλόταν στα κόκκινα µαλλιά της. 

∆ίπλα της καθόταν ο Έντρηλ. Έπιναν µπίρες. 
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  «Νόµιζα ότι µας είχες ξεχάσει!» είπε, κάνοντας τη θυµωµένη, η 

Μπόρνεφ, αλλά, ασφαλώς, αστειευόταν,  πράγµα  που  η  

Πριγκίπισσα  δεν  

δυσκολεύτηκε να καταλάβει. 

  «Το µυαλό µου ήταν αλλού,» παραδέχτηκε η Έρµελ·  και κοκκίνισε, 

προς στιγµή, αν και γνώριζε πως οι φίλοι της δεν ήξεραν τίποτα για 

τον Τλάφαρ κι αυτήν. 

  «Λοιπόν, τι έγινε στο παλάτι;» ρώτησε η Μπόρνεφ. 

  Η Έρµελ τής τα διηγήθηκε όλα. 

  «Μου µοιάζει πως η οικογένειά σου έχει άσχηµα µπλεξίµατα,» 

παρατήρησε ο Έντρηλ. 

  «Ναι,» παραδέχτηκε η Έρµελ. «Και… µε συγχωρείς που δεν σε 

πήγα στον πατέρα µου αµέσως. Συνέβησαν αυτά που σας είπα, 

οπότε… Αλλά έλα τώρα!» πρόσθεσε, γρήγορα. 

  «Θα µπορεί να µε δεχτεί;» αναρωτήθηκε ο Έντρηλ. «Πλησιάζει 

µεσηµέρι…» 

  «Τότε, ας βιαστούµε.» Η Έρµελ σηκώθηκε απ’την καρέκλα της. 

  Ο Έντρηλ γέλασε, τελείωσε τη λίγη µπίρα που είχε µείνει στην 

κούπα του, σηκώθηκε κι αυτός, πέρασε τη ζώνη µε το σπαθί του στη 

µέση και είπε: «Φύγαµε.» Στράφηκε στην Μπόρνεφ. «Τα λέµε 

µετά.» 

  «Έγινε,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια, µ’ένα χαµόγελο. 

   

**  **  **  ** 

 

  «Πατέρα, αυτός είναι ο Έντρηλ,» σύστησε τον µισθοφόρο η Έρµελ 

στον Βασιληά του Σαραόλν, που καθόταν στο θρόνο του. Η ∆ήνκα 

έλειπε, εκείνη τη στιγµή, αλλά ο Ζάλαθναπτ βρισκόταν εκεί κοντά, 

µέσα στην αίθουσα του θρόνου, παρακολουθώντας, σαν αετός, τους 

βασιλικούς συµβούλους· το ίδιο κι ο Τλάφαρ. 

  Ο Βένγκριλ κοίταξε τον κορακοµάλλη άντρα, ερευνητικά. 

«Χαίροµαι πολύ για τη γνωριµία, κύριε. Αλλά…» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

194 

  «Πατέρα, δεν θυµάσαι ποιος είναι;» απόρησε η Έρµελ. 

  Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι του. «Όχι, κόρη µου. Μου τον είχες 

αναφέρει και παλιότερα;» 

  «Και βέβαια! Είναι ο άνθρωπος που βοήθησε εµένα και τη 

Μπόρνεφ να πολεµήσουµε τους δαιµοναθρώπους. ∆ίχως τη βοήθειά 

του, πιθανώς να είχαµε πεθάνει.» 

  «Φυσικά!» Ο Βένγκριλ κατέβηκε απ’το θρόνο του και έσφιξε το 

χέρι του Έντρηλ. «Κύριε, σας είµαι υπόχρεος εκατοµµύρια φορές! 

Πώς θα µπορούσα να σας ανταµείψω; Με χρυσάφι, µε πολύτιµους 

λίθους, κάποιο σπάνιο φυτό, µια θέση στο παλάτι;»  

  «Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε, µε σεβασµό, ο Έντρηλ, «η αλήθεια 

είναι πως το µόνο που θα ήθελα…» Κόµπιασε λίγο. Και στράφηκε 

στην Πριγκίπισσα. «Έρµελ, θα δεχόσουν να µε παντρευτείς;» 

  Εκείνη αισθάνθηκε πως την χτύπησαν µε κάποιο βράχο και πως ο 

κόσµος αναποδογύρισε γύρω της. Όχι πως έβρισκε τον τυχοδιωχτικό 

µισθοφόρο απωθητικό –αντιθέτως, µάλιστα, την γοήτευε−, αλλά ο 

Τλάφαρ;… Αν δεν είχε γνωρίσει τον µαθητευόµενο, όλα θα ήταν 

διαφορετικά, όµως, τώρα, δεν ήταν. 

  «Πρέπει… πρέπει να το σκεφτώ,» αποκρίθηκε. «Είµαι… ∆εν είµαι 

σίγουρη…» 

  Ο Έντρηλ φάνηκε απογοητευµένος, και η Έρµελ µισοµετάνιωσε τα 

λόγια της –αλλά τι άλλο να έκανε; 

  «Να περιµένω να µου απαντήσεις;» τη ρώτησε ο µισθοφόρος. 

  «Ναι,» είπε η Πριγκίπισσα –κι αυτό, µετά, το µετάνιωσε ακόµα 

περισσότερο, γιατί αισθανόταν πως ποτέ δε θα µπορούσε να του 

απαντήσει. Αν γνώριζε ο πατέρας της για τον Τλάφαρ, µπορεί τα 

πράγµατα να ήταν διαφορετικά, µα, τώρα, δε γνώριζε… 

  «Τότε, θα µπορούσα να καταταγώ στον στρατό σας, για λίγο καιρό, 

Βασιληά µου;» είπε ο Έντρηλ στον Βένγκριλ. 

  «∆ίχως άλλη κουβέντα,» αποκρίθηκε, αµέσως, εκείνος. «Μάλιστα, 

νοµίζω πως δύναµαι να σας δώσω τη θέση διοικητή. Ελάτε να 
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υπογράψουµε την σχετική συµφωνία.» Και προχώρησαν προς το 

τραπέζι, για να µιλήσουν µε τον Αρχιστράτηγο του Βασιλείου. 

  Η Έρµελ έµεινε µόνη. Στράφηκε κι έριξε µια µατιά στον Τλάφαρ, 

στην άλλη µεριά της αίθουσας. Ύστερα, κοίταξε, πάλι, τον Έντρηλ. 

Η αλήθεια ήταν πως κι οι δυο της άρεσαν. Ο µαθητευόµενος Σοφός 

του Κύκλου του Φτερού ήταν στην ηλικία της και αισθανόταν πιο 

άνετα µαζί του (παρά τον πληθυντικό). Ο τυχοδιωχτικός 

µισθοφόρος, όµως, είχε µια διαφορετική γοητεία·  κάτι που την 

τραβούσε σ’αυτόν… 

  Η Πριγκίπισσα αναστέναξε. Τι θα κάνω;…! συλλογίστηκε, 

απεγνωσµένα. 

 

 

**  **  **  ** 

 

  «Μπόρνεφ…» Η Έρµελ είχε επισκεφτεί την πορφυροµάλλα φίλη 

της στο δωµάτιό της, στον στρατώνα. Ήταν διοικήτρια ενός µικρού 

τάγµατος και έτσι δεν έµενε µαζί µε κάποια άλλη. «Θέλω να σου 

µιλήσω…» 

  «Τι είναι;» ρώτησε η πολεµίστρια την Πριγκίπισσα του Σαραόλν, 

που καθόταν σε µια καρέκλα του µικρού τραπεζιού, αντίκρυ της. 

  «Να… Είναι ότι…» Καθάρισε το λαιµό της. «Είµαι µπερδεµένη.» 

  «Είδες, πάλι, κάτι;» είπε, ανήσυχα, η Μπόρνεφ. «Κάποιος 

σ’ακολουθεί;» 

  Η Έρµελ κούνησε το κεφάλι της. «Όχι. ∆εν είν’αυτό…» 

  Η Μπόρνεφ συνοφρυώθηκε. «Τότε, τι είναι;» 

  «Είναι… Α…» Η Έρµελ ξεφύσησε. «Βάλε κάτι να πιούµε.» 

  Η πολεµίστρια την κοίταξε παραξενεµένη. Ανασήκωσε τους ώµους 

της. «Καλά.» Άφησε την καρέκλα της, γονάτισε πλάι σ’ένα µπαούλο 

κι από µέσα έβγαλε ένα µπουκάλι µισογεµάτο κρασί και δυο 

ποτήρια. Τα έφερε στο τραπέζι και τα γέµισε µε το ποτό, 

προσφέροντας το ένα στην Πριγκίπισσα. 
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  Εκείνη ήπιε, αµέσως, σχεδόν αδειάζοντάς το.  

  Η Μπόρνεφ µειδίασε. «Έρµελ. Ποτέ δεν πίστευα πως ήσουν 

τόσο… γερό ποτήρι… Αλλά µην πίνεις έτσι, απότοµα, θα µεθύσεις.» 

  «Μα, µόνο µεθυσµένη µπορώ να σου πω αυτό τ’οποίο ήρθα να σου 

πω,» εξήγησε η Πριγκίπισσα. 

  Η Μπόρνεφ αναστέναξε. «Πες το, επιτέλους! Θα τσακωθούµε.» 

Κατέβασε λίγο απ’το κρασί της. 

  «Λοιπόν,» έκανε, αποφασιστικά, η Έρµελ. «Θα το πω. Εγώ και… 

Α… Ναι… Κοίτα…» 

  Η Μπόρνεφ την ατένισε µ’ένα βλέµµα που έκανε την Πριγκίπισσα 

να γελάσει. «Τι θα γίνει, θα το πεις;» 

  «Εντάξει, εντάξει,» είπε η Έρµελ, χαµογελώντας. «Είµαι ολίγον τι 

µπλεγµένη µε τον Τλάφαρ, κατ’αρχήν…» 

  «Τι!» πετάχτηκε η Μπόρνεφ. «Τι-τι εννοείς;» 

  «Να, είδες; Τόξερα πως θ’αντιδρούσες έτσι·  γιαυτό δεν τόλεγα,» 

αποκρίθηκε η Έρµελ. 

  «Τι εννοείς είσαι µπλεγµένη µε τον Τλάφαρ;» απαίτησε η 

Μπόρνεφ. 

  «Είµαι µπλεγµένη όπως… µπορείς να φανταστείς,» διευκρίνισε η 

Έρµελ. «Έτσι.» Έφερε κοντά τον δείχτη του δεξιού της χεριού και 

τον δείχτη του αριστερού. 

  «Το ξέρει ο πατέρας σου;» ρώτησε η Μπόρνεφ. 

  «Όχι.» 

  «Το ξέρει ο δάσκαλος του Τλάφαρ;» 

  «Όχι.» 

  «Υπέροχα, Πριγκίπισσα του Σαραόλν!» αναποδογύρισε τα µάτια 

της η Μπόρνεφ. 

  «Υπάρχουν και χειρότερα,» πρόσθεσε, κάπως µαζεµένα, η Έρµελ. 

  «Πόσο χειρότερα;» σχεδόν γρύλισε η πολεµίστρια. 

  «Ο Έντρηλ µε ζήτησε σε γάµο…» δάγκωσε το κάτω χείλος της η 

Έρµελ. 
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  «Και τι του είπες;» ρώτησε η Μπόρνεφ, αν και πίστευε πως γνώριζε 

την απάντηση. 

  «Ότι… θα το… σκεφτώ,» µόρφασε, δήθεν αδιάφορα, η Έρµελ. 

  Η Μπόρνεφ χτύπησε τα νύχια της στην ξύλινη επιφάνεια του 

τραπεζιού, σουφρώνοντας, θυµωµένα, τα χείλη της. «∆ε µου λες, 

µικρή µου, πώς−» 

  «Υπάρχει και κάτι ακόµα χειρότερο,» την διέκοψε, δειλά, η Έρµελ. 

  «Κι άλλο;» απόρησε η Μπόρνεφ. 

  «Ναι…» Η Έρµελ καθάρισε το λαιµό. «Είναι… Νοµίζω πως µου 

αρέσουν και οι δύο,» είπε, γρήγορα. 

  «Θα τη σκοτώσω!» κοπάνησε το µέτωπο µε την παλάµη της η 

πορφυροµάλλα πολεµίστρια. 

  «Σε παρακαλώ, µη θυµώνεις, Μπόρνεφ. Εγώ ήρθα για να ζητήσω 

τη βοήθειά σου κι εσύ…; ∆εν είσαι φίλη µου;» 

  Εκείνη σήκωσε το βλέµµα της και της χαµογέλασε. «Φυσικά και 

είµαι, Έρµελ. Με συγχωρείς, αν θύµωσα. Αλλά δε µπορούσες να µου 

µιλήσεις πριν συµβούν όλα τούτα τα… µπερδεµένα;» 

  «∆εν είχα χρόνο,» παραδέχτηκε η Πριγκίπισσα. «Τι να κάνω, 

τώρα;» 

  «Είναι πασιφανές πως πρέπει να διαλέξεις έναν απ’τους δύο,» 

τόνισε η Μπόρνεφ. 

  «Να διαλέξω έναν απ’τους δύο, ε;» 

  Η πολεµίστρια έγνεψε καταφατικά. «Ναι.» 

  «Σίγουρα;» 

  «Εγγυηµένα πράγµατα.» 

  «Μα, Μπόρνεφ, δε µπορώ να –διαλέξω…» 

  «Τότε, εντάξει, µη διαλέξεις –αν πιστεύεις πως θα δεχτούν να τους 

έχεις και τους δύο!» 

  Η Έρµελ δάγκωσε το χείλος της. «Λες να µη δεχτούν, ε;…» 

  «Εσύ τι λες;» τη λοξοκοίταξε η Μπόρνεφ. 
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  «Σ’αυτή την περίπτωση… ναι, µε τον Τλάφαρ καλά περνάµε,» 

αποφάσισε η Πριγκίπισσα. «Αλλά και µε τον Έντρηλ καλά δε θα 

περνούσαµε;…» άλλαξε γνώµη. 

  «Έρµελ!…» 

  «Καλά, Μπόρνεφ! Καλά! Τον Τλάφαρ θέλω.» Ύστερα, αµέσως: 

«Μπορείς, όµως, να µου κάνεις µια χάρη;» 

  «Τι χάρη;» ρώτησε η πολεµίστρια. 

  «Μια µικρή, µικρή, µικρή χάρη για τη φίλη σου…;» 

  «Τι χάρη, Έρµελ;» 

  «Πες µου, πρώτα, κάτι: Σ’αρέσει ο Έντρηλ;» 

  «Αν αρέσει σε µένα ο Έντρηλ;» απόρησε η Μπόρνεφ. 

  Η Έρµελ έγνεψε καταφατικά. 

  «’Ντάξει είν’ό άνθρωπος. Μια χαρά.» 

  «Όχι, δε µε κατάλαβες. Θέλω να πω –σ’αρέσει ο Έντρηλ;» 

  «Ναι. Γιατί όχι; ∆ε θα τον παντρευόµουν κιόλας, βέβαια –αλλά, 

ούτως ή άλλως, δε νοµίζω να παντρευόµουν ποτέ κανέναν άντρα.» 

  «Γιατί;» 

  «Τώρα, αυτό είναι το θέµα; Ή γιατί µε ρωτάς αν µου αρέσει ο 

Έντρηλ; Άσε που αρχίζω να καταλαβαίνω, και−» 

  «Μπόρνεφ, αφού το παραδέχτηκες –δεν είναι τόσο άσχηµος−, δε 

µπορείς να τον απασχολήσεις λίγο; Να τον αποµακρύνεις από µένα, 

να µη µου ζητά να παντρευτούµε; Επειδή, άµα τον έχω συνέχεια 

κοντά µου, να µε ρωτάει αν αποφάσισα τι θα του απαντήσω, δεν 

ξέρω κι εγώ, στο τέλος, τι θα του πω… Ίσως να τον παντρευτώ, 

όµως είναι και ο Τλάφαρ στη µέση… Με καταλαβαίνεις; Θέλω να 

τον κάνεις να µε ξεχάσει·  και, ως αποτέλεσµα, θα τον ξεχάσω κι 

εγώ.» 

  Η Μπόρνεφ φάνηκε να το σκέφτεται. Ήπιε όλο το κρασί της, 

προτού µιλήσει: «Έγινε, Έρµελ.» Της έδωσε το χέρι. 

  Η Πριγκίπισσα, καθώς το έσφιγγε, σηκωνόταν απ’την καρέκλα της. 

«Πρέπει να φεύγω, τώρα.» 
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  Κι η Μπόρνεφ σηκώθηκε, για να την ξεπροβοδίσει. «Ορίστε τι 

κάνω για σένα.» 

  «Λες και θα κακοπεράσεις,»  µειδίασε  η  Έρµελ,  χτυπώντας  την,  

µε  τη  

γροθιά της, στο µπράτσο. 

  «Κακοµαθηµένη Πριγκίπισσα! –φύγ’απο δώ!» την έσπρωξε, 

παιχνιδιάρικα, η Μπόρνεφ, καθώς εκείνη έβγαινε απ’το δωµάτιο, 

γελώντας. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κράντµον κι ο Φέρντεχ στέκονταν σ’ένα απ’τα µπαλκόνια του 

παλατιού της Αάνθα, ατενίζοντας την πρωτεύουσα του Βασιλείου 

του Ωκεανού κάτωθέ τους. Ήταν βράδυ και τα τέσσερα φεγγάρια 

του Άρµπεναρκ στόλιζαν τον ουρανό, µαζί µε την βασιλική συνοδεία 

αρίφνητων άστρων. Ο κάθε άντρας είχε κι ένα κρυστάλλινο ποτήρι 

µε κρασί στο χέρι του. 

  «Νοµίζω πως αυτή η αναζήτησή µας για δαιµονανθρώπους δε µας 

οδηγεί πουθενά, φίλε µου,» είπε ο πολεµιστής του Βασιληά 

Βένγκριλ. 

  «Ναι,» αναστέναξε ο Κράντµον. «Έτσι πιστεύω κι εγώ. Έχεις, 

όµως, κάτι να προτείνεις;» Ήπιε µια γουλιά απ’το ποτό του. 

  «Ναι,» απάντησε, ευθέως, ο Φέρντεχ. «Να σταµατήσουµε να 

ερευνούµε τη Θέρληχ και να ξεκινήσουµε να ψάχνουµε όλη τη 

Νήσο. Εξάλλου, αυτή ήταν η αρχική ιδέα µου.» 

  «Η Ράλβοχ, όµως, είναι µεγάλη,» τόνισε ο Κράντµον. «Και, φίλε 

Φέρντεχ, γεµάτη δάση, σκοτεινά κι επικίνδυνα·  µην την κρίνεις 

απ’την ακτή της, επειδή µονάχα αυτή έχεις δει.» 

  «Μα, δεν καταλαβαίνεις; Το ότι είναι γεµάτη δάση δίνει τη 

δυνατότητα στους δαιµονανθρώπους να κρύβονται εκεί,» εξήγησε ο 

πολεµιστής του Βασιληά του Σαραόλν. 
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  «Χµµ,» έκανε, σκεπτικός, ο Κράντµον. «Πρέπει νάχεις δίκιο… 

Ωστόσο µια αποστολή στα δάση θα έκρυβε πολλούς κινδύνους για 

µας.» 

  «Αν δεν θέλεις νάρθεις, θα πάω εγώ,» δήλωσε, αποφασιστικά, ο 

Φέρντεχ. «Μ’ό,τι στρατιώτες έχει την καλοσύνη να µου προσφέρει η 

Βασίλισσα.» 

  «Φίλε µου, το πιθανότερο είναι να µην επιστρέψεις ποτέ·  ούτε κι οι 

δύσµοιροι   που  θα  φανούν   τόσο τολµηροί, ώστε νάρθουν µαζί 

σου,» αποκρίθηκε ο Κράντµον. 

  «Είσαι δειλός!» Ο Φέρντεχ στράφηκε να τον κοιτάξει κατάµατα, 

ενώ θυµός καθρεπτιζόταν στα δικά του µάτια. 

  «Ηρέµησε.» Ο Κράντµον ακούµπησε το χέρι του στον ώµο του 

πολεµιστή. «∆εν έχει γίνει άλλη επίθεση απ’τους δαιµονανθρώπους. 

Και, απ’την εµπειρία µου γνωρίζω το εξής, που, αν θες, το λαµβάνεις 

υπόψη σου: Ποτέ µην κάνεις εσύ την πρώτη κίνηση·  άσε τον εχθρό 

να την κάνει, και νάσαι έτοιµος γι’αυτόν. Έχω άδικο, Φέρντεχ;» 

  Εκείνος σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. «Τούτο είναι σωστό. 

Ωστόσο, έτσι νιώθω πως µένω άπραγος. Τουλάχιστον, ας στείλουµε 

ένα µήνυµα στον Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν, για να του 

αναφέρουµε την κατάσταση, ώστε να µην ανησυχεί. Τι λες;» 

  «Συµφωνώ,» αποκρίθηκε, µ’ένα φιλικό µειδίαµα, ο Κράντµον. «Θα 

το φροντίσω προσωπικά.» 

  «Μα η Βασίλισσα δεν πρέπει να το υπογράψει;» 

  «Ασφαλώς. Απλά, εγώ θα φροντίσω να της το θυµίσω, καθώς και 

να φύγει γρήγορα απ’το Βασίλειο του Ωκεανού.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο 

Βασιληάδες δίχως στοιχεία·  Σοφοί δίχως 

ιδέες 
 

 

ασίλισσά µου. Ο Φέρντεχ πρότεινε χτες βράδυ να στείλουµε 

µήνυµα στον Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν, αναφέροντάς 

του την κατάσταση. Το βρίσκεις συνετό;» 

  Ο Κράντµον µίλησε, ενώ ο ίδιος, ο Φέρντεχ, η Αάνθα και οι 

σύµβουλοί της βρίσκονταν στην αίθουσα του θρόνου του Βασιλείου 

του Ωκεανού και ήταν πρωί. 

  «Γιατί να µην το βρίσκω συνετό, Κράντµον;» απόρησε εκείνη. 

  Ο άντρας σήκωσε τα χέρια του. «Μια απλή ερώτηση έκανα, 

Βασίλισσά µου…» 

  «Ναι,» είπε η Αάνθα, σουφρώνοντας τα κόκκινα χείλη της. «Γιατί 

όχι; Ίσα-ίσα, που θα τον καθησυχάσουµε κιόλας. Όσο µπορούµε να 

τον καθησυχάσουµε µ’όλ’αυτά που συµβαίνουν…» 

  «Τουλάχιστον,  Βασίλισσά µου, θα γνωρίζει τι γίνεται,» εξέφρασε 

τη γνώµη του ο Φέρντεχ. «∆ε θα βρίσκεται σε άγνοια.» 

  «Τότε, θα γράψω ένα µήνυµα,» είπε η Αάνθα. Έκανε νόηµα στον 

σύµβουλο της πολιτείας να της δώσει πένα, µελάνι και χαρτί, και, 

σύντοµα, αυτά ήταν εµπρός της. 

  «Μην ξεχάσεις να αναφέρεις και τους δαιµονανθρώπους, 

Βασίλισσά µου,» της υπενθύµισε ο Φέρντεχ. «Καθώς και τους 

φόβους µας πως µπορεί τέτοιοι να κρύβονται και στο Σαραόλν.» 

  «Μα, και βέβαια, θα γνωστοποιήσω στον Βασιληά Βένγκριλ όλες 

µας τις υποψίες,» αποκρίθηκε η Αάνθα. 

  «Ναι,» συµφώνησε ο Κράντµον, «έτσι πρέπει, Βασίλισσά µου, 

γιατί καλό είναι να γνωρίζεις τον εχθρό σου, να τον περιµένεις να 

δράσει και, όταν δράσει, να είσαι έτοιµος γι’αυτόν·  δεν νοµίζεις;» 

Σήκωσε τα φρύδια του. 

Β
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  «Είναι µια λογική που δουλεύει τις περισσότερες φορές,» 

παραδέχτηκε η Αάνθα, µε µια γκριµάτσα αδιαφορίας. 

  «Αυτό έλεγα στον Φέρντεχ, χτες βράδυ,» εξήγησε ο Κράντµον, 

«επειδή µου πρότεινε να ερευνήσουµε τα δάση, στο κέντρο της 

Νήσου. Αλλ’αν κάναµε κάτι τέτοιο, θα ήταν επιζήµιο για µας. Τα 

δάση είν’επικίνδυνα.» 

  «Ίσως, όµως, όπως είπα, οι δαιµονάνθρωποι να κρύβονται εκεί,» 

υπέθεσε ο Φέρντεχ. 

  «Τότε, άστους να δράσουν εκείνοι πρώτοι,» τόνισε ο Κράντµον. 

«∆ε συµφωνείς;» 

  Ο Φέρντεχ δεν απάντησε, µα δεν έφερε κι αντίρρηση. Στο πρόσωπό 

του, ωστόσο, υπήρχαν αµφιβολίες για τις µεθόδους του ξανθού 

ευγενή. 

  Η Αάνθα βούτηξε την πένα της στο µελάνι κι άρχισε να γράφει το 

γράµµα. Όταν τελείωσε, το διάβασε στους υπόλοιπους, οι οποίοι, 

ένας-ένας, έγνεψαν καταφατικά. 

  «Τώρα, επίτρεψέ µου, Βασίλισσά µου…» Ο Κράντµον άπλωσε το 

χέρι του προς το µήνυµα, καθώς εκείνη το τύλιγε, σε κυλινδρική 

µορφή, το σφράγιζε και το έδενε, µε µια κορδέλα. «Θα φροντίσω να 

φύγει γρήγορα.» 

  Η Αάνθα τού το έδωσε, κι ο ξανθός άντρας βγήκε, αµέσως, απ’την 

αίθουσα του θρόνου. 

  Ο Φέρντεχ γέµισε ένα ποτήρι µε κρασί και ήπιε µια µικρή γουλιά, 

συνοφρυωµένος. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Καληµέρα, Έντρηλ,» είπε η Μπόρνεφ, όταν συνάντησε τον 

µισθοφόρο σ’έναν διάδροµο του στρατώνα της Μάρβαθ. 

  «Καληµέρα, Μπόρνεφ,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Πώς κι απο δώ; Σε προσέλαβε ο Βασιληάς στο στρατό του;» 

ρώτησε η πολεµίστρια. 
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  «Ναι. Τώρα είµαι ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών,»  εξήγηση ο 

Έντρηλ. 

  «Των Πορφυρών Σπαθιών;» εξεπλάγη η Μπόρνεφ. Μειδίασε, 

κάπως πονηρά. «Θα πρέπει να σ’έκρινε πολύ ικανό, για να σου 

προσφέρει τη διοίκηση του αµέσως κατώτερου τάγµατος από τα 

Χρυσά Ξίφη, που είναι η βασιλική φρουρά.» 

  «Ναι…» έκανε, σκεπτικός, ο Έντρηλ, φανερά δυσανασχετώντας 

για κάτι. 

  «Τι είναι; ∆ε χαίρεσαι;» απόρησε η Μπόρνεφ. 

  «Χαίροµαι. Ναι, χαίροµαι,» είπε ο Έντρηλ. «Αλλά…» αναστέναξε, 

«δε µ’αρέσει που δεν πήρα τη διοίκηση µε την αξία µου, παρά ως 

ευγνωµοσύνη του Βασιληά, επειδή βοήθησα την κόρη του κι εσένα 

εναντίον των δαιµονανθρώπων.» 

  «Μην κάνεις έτσι,» γέλασε η Μπόρνεφ. «∆εν είναι λίγοι εκείνοι 

που παίρνουν υψηλές θέσεις µε τέτοιους –ή χειρότερους− τρόπους. 

Στο κάτω-κάτω, για να αντιµετώπισες τόσους Μαγκραθµέλιους µαζί 

µας, δε µπορεί παρά να είσαι ικανός πολεµιστής. Και δεν άρπαξες 

και το πόστο κανενός: Ο προηγούµενος διοικητής, ο Μάζερακ, ήταν, 

πια, ηλικιωµένος και ήθελε να παραιτηθεί, έτσι κι αλλιώς.» 

  «Αλλά πού ξέρει ο Βασιληάς πως είµαι ικανός στο να προστάζω 

στρατιώτες στο πεδίο της µάχης;» έθεσε το ερώτηµα ο µισθοφόρος. 

  «Έντρηλ, αµφιβάλλεις για τον εαυτό σου;» ρώτησε, ευθέως, η 

Μπόρνεφ. 

  «Όχι… Πιστεύω πως έχω τη δυνατότητα να τα καταφέρω καλά…» 

παραδέχτηκε ο άντρας. 

  «Ορίστε, λοιπόν! Αλλιώς, µπορούσες, απλά, να µη δεχτείς τη θέση 

και να ζητήσεις κάποια χρηµατική αµοιβή, ε;» Η ερώτηση της 

Μπόρνεφ στόχευε να τον κάνει να της µιλήσει περισσότερο και να 

στραφεί αλλού η κουβέντα… 

  «Ασφαλώς,» είπε ο Έντρηλ. «Όµως δεν ήθελα χρηµατική αµοιβή. 

Κι ετούτη η θέση ίσως νάναι και προσωρινή, ξέρεις…» 
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  Η Μπόρνεφ σήκωσε ένα φρύδι της, προσποιούµενη άγνοια. 

«Αλήθεια; Γιατί;» 

 «Γιατί ζήτησα την Έρµελ σε γάµο,» δήλωσε ο Έντρηλ. 

  Η Μπόρνεφ δεν έδειξε ούτε να χαίρεται ούτε να λυπάται. 

«∆έχτηκε;» ρώτησε, εντελώς ουδέτερα. 

  «Όχι… Όχι ακριβώς. Λέει πως θέλει να το σκεφτεί, πρώτα.» 

  «Μάλιστα… Αλλά, εδώ πού τα λέµε, νοµίζω, προσωπικά, ότι είναι, 

κάπως, µικρή για τέτοια…» µόρφασε η πολεµίστρια. 

  «Μικρή;» 

  Η Μπόρνεφ σήκωσε τους ώµους της. «Ναι. Πάντα φαινόταν λιγάκι 

µεγαλύτερη απ’ό,τι είναι, γιαυτό ίσως να−» 

  «Όχι, δεν είναι καθόλου αυτό,» τη διέκοψε ο Έντρηλ. 

«Καταλαβαίνω πολύ καλά πόσο χρονών είναι. Εξάλλου, πώς µπορεί 

να νοµίζεις ότι µεγαλοδείχνει; ∆ε µεγαλοδείχνει καθόλου!…» 

  «Ναι;» έκανε, δήθεν σκεπτική, η Μπόρνεφ. «Εγώ πάντα την 

θεωρούσα, ξέρεις, πιο µεγάλη απ’ό,τι πραγµατικά είναι.» 

  «Ίσως επειδή κάνετε παρέα…» υπέθεσε ο Έντρηλ. «Και, 

αναµφίβολα, θα την έχεις συνηθίσει.» 

  «Ναι. Ίσως,» συµφώνησε η Μπόρνεφ. Ύστερα: «∆ε µου λες, πού 

θα πας να φας; Μεσηµεριάζει.» 

  «∆εν έχω αποφασίσει ακόµα,» παραδέχτηκε ο Έντρηλ. 

  «Πάµε στην Κίτρινη Ώρα;» πρότεινε η Μπόρνεφ. «Έχω πεινάσει.» 

  «Εντάξει,» συµφώνησε ο Έντρηλ. Και, καθώς βάδιζαν, ρώτησε: 

«Γιατί ονοµάζεται ‘Η Κίτρινη Ώρα’;» 

  «Επειδή οι µπίρες έχουν κίτρινο χρώµα και το πανδοχείο φηµίζεται 

ιδιαίτερα για τις µπίρες του,» εξήγησε η Μπόρνεφ. 

  Ο Έντρηλ µειδίασε. «Μάλιστα…» 

  Σε λίγο, βρίσκονταν στην Κίτρινη Ώρα, τρώγοντας. 

  «Πράγµατι, καλή τούτη η µπίρα,» παρατήρησε ο µισθοφόρος, 

πίνοντας µια µεγάλη γουλιά απ’την κούπα του. «Τόχα προσέξει και 

την προηγούµενη φορά που ήµασταν εδώ. Και µαζεύει κόσµο πολύ 
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το µέρος…» Κοίταξε τριγύρω. Μόνο ένα τραπέζι ήταν άδειο. 

«Πάντα έτσι είν’η κατάσταση;» 

  «Περίπου,» αποκρίθηκε η Μπόρνεφ. «Έτσι δεν ήταν και όταν 

είχαµε ξανάρθει;» 

  «Ναι.» Ο Έντρηλ έγνεψε καταφατικά. 

  «Να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό;» 

  Ο µισθοφόρος την κοίταξε, σηκώνοντας το κεφάλι απ’το φαγητό 

του. «Τι;» 

  «Σχετικά µε την Έρµελ,» διευκρίνισε η Μπόρνεφ. 

  «Γιατί;» 

  «Είναι φίλη µου και ενδιαφέροµαι γι’αυτήν.» 

  «Ρώτα.» 

  «Την αγαπάς πραγµατικά;» 

  Ο Έντρηλ σκούπισε το πρόσωπό του, µε µια µεγάλη, λευκή 

πετσέτα, και ακούµπησε την πλάτη στην καρέκλα του. «Νοµίζω πως 

ναι.» 

  «Μα, δεν την γνωρίζεις καλά-καλά,» είπε η Μπόρνεφ, 

ακουµπώντας κι εκείνη την πλάτη στην καρέκλα της. 

  «Σκοπεύω να τη γνωρίσω,» δήλωσε ο Έντρηλ, πίνοντας µια γουλιά 

απ’τη µπίρα του. «Αλλά έχω την εντύπωση πως µ’αποφεύγει στο 

παλάτι.» Ανασήκωσε τους ώµους του. «Ίσως επειδή σκέφτεται την 

πρότασή µου…» 

  «Ή ίσως επειδή είναι πολύ µικρή, Έντρηλ,» πρόσθεσε η Μπόρνεφ. 

«Σ’το είπα και πριν,» αναστέναξε. «Η Έρµελ είναι κοριτσάκι·  δεν 

είναι έτοιµη για κάτι τέτοιο.» Ακούµπησε τους αγκώνες της στο 

τραπέζι. «Και εσύ χρειάζεσαι µια αληθινή γυναίκα.» 

  Ο Έντρηλ την κοίταξε, διστάζοντας να µιλήσει. «Τι θες να πεις, 

Μπόρνεφ; Νόµιζα ότι δε µε συµπαθούσες. Ή, µήπως, έχεις βάλει 

κάποιο στοίχηµα µε τη φίλη σου;» Ο τόνος της φωνής του ήταν 

ενοχληµένος. Σηκώθηκε απ’το τραπέζι κι έριξε µερικά αργύρια πάνω 

του, προτού κάνει να φύγει. 

  «Μη φεύγεις, Έντρηλ,» ζήτησε η πολεµίστρια. 
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  Εκείνος δεν αποµακρύνθηκε, αλλά δεν κάθισε και στην καρέκλα 

του. 

  Η Μπόρνεφ ξεφύσησε. «Εντάξει. Άκου να δεις: Η Έρµελ δε θέλει 

να σε παντρευτεί.» 

  «Θα το πιστέψω όταν τ’ακούσω απ’τα χείλη της,» τόνισε ο Έντρηλ. 

  Κι η Μπόρνεφ σηκώθηκε όρθια. «Εκείνη δε θα σ’το πει. Σε 

συµπαθεί, ναι. Μα, δε θα σε παντρευτεί. Η πρότασή σου την… 

τρόµαξε. Εξάλλου, δε σε ξέρει και τόσο καλά.  

  »Και… δεν παύει να είναι µια ψιλό-κακοµαθηµένη πριγκίπισσα… 

∆εν είναι µια γυναίκα για σένα. Αλλιώς, σίγουρα, θάχεις συνηθίσει. 

Θα καθίσεις, µήπως, στην Μάρβαθ για πάντα; Ή θα είναι 

αναγκασµένη η Έρµελ να σε περιµένει εδώ, ενώ εσύ θα 

περιπλανιέσαι, πουλώντας τις υπηρεσίες σου ως µισθοφόρος;» Η 

πορφυροµάλλα πολεµίστρια γνώριζε, βέβαια, ότι η φίλη της θα 

πετούσε στην ιδέα ν’αφήσει το παλάτι και να φύγει  µαζί  µε  τον  

τυχοδιώχτη,  αλλά,  τώρα,  ο    σκοπός   ήταν να την ξεµπλέξει από 

δαύτον –για το δικό της καλό, στο κάτω-κάτω… 

  Ο Έντρηλ κάθισε, βαριά, στην καρέκλα του, ακουµπώντας το 

κεφάλι  στην χούφτα του και ξεφυσώντας. 

  Η Μπόρνεφ έφερε την καρέκλα της κοντά στη δική του και κάθισε 

κι αυτή. «Ξέρεις ότι έχω δίκιο. Η Έρµελ µπορεί να είναι όµορφη –

όπως κάθε κοπέλα στην ηλικία της−, αλλά υπάρχουν κι άλλα 

πράγµατα να σκεφτείς. Θέλεις να σου πω τι θα πρότεινα εγώ;» 

  Ο Έντρηλ στράφηκε στο µέρος της. «Τι;» 

  «Να την αφήσεις ήσυχη, σχετικά µε το γάµο,» είπε η Μπόρνεφ. 

«Να µην της ξαναµιλήσεις γι’αυτόν. Εντάξει;» 

  «Μα, αν εκείνη, τελικά, αποφασίσει να µε παντρευτεί; Τότε, 

θ’αρνηθώ;» απόρησε ο Έντρηλ. 

  Η Μπόρνεφ κούνησε το κεφάλι της. «∆ε… δε νοµίζω να σου 

ζητήσει να την παντρευτείς. Άκου µε –την γνωρίζω καλά.» Έσφιξε 

το χέρι του. 
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  Ο Έντρηλ φάνηκε προβληµατισµένος. «Θα κάνω όπως προτείνεις,» 

αποφάσισε. «Αισθάνοµαι σα να είδα, ξαφνικά, κάτι που δεν ήθελα 

πριν να δω…» 

  Η Μπόρνεφ µειδίασε. Τεντώθηκε και φίλησε το µάγουλό του. Του 

ψιθύρισε στ’αφτί: «Έχουν κάτι ωραία, αναπαυτικά, ευρύχωρα 

δωµάτια επάνω. Να κλείσω ένα;» 

  «Θα χρειαστούµε ευρύχωρο δωµάτιο;» τη λοξοκοίταξε ο Έντρηλ. 

  Η Μπόρνεφ γέλασε. Εκείνος τύλιξε τα χέρια του γύρω απ’τους 

ώµους της και της έκλεισε το στόµα µ’ένα δυνατό φιλί στα χείλη. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Αάνθα… Κάθε στιγµή που σ’αντικρίζω αισθάνοµαι ένα 

γαργαλητό παντού επάνω µου… Αναρωτιέµαι πώς µπορώ και 

συγκρατώ, πια, τον εαυτό µου στην βασιλική αίθουσα…» 

  Ο Κράντµον αγκάλιασε την Βασίλισσα του Ωκεανού, σαν βόας, 

καθώς εκείνη στεκόταν µπροστά στο παράθυρο του δωµατίου της, 

αγναντεύοντας τη θάλασσα να χτυπά τα βράχια. 

  «Θα έχει καταιγίδα απόψε,» είπε, σιγανά. 

  «Μόνο αυτό µπορείς να σκεφτείς, τώρα;» Ο ξανθός άντρας 

παραµέρισε τα πορφυρά, πλούσια µαλλιά της, που ήταν σαν µετάξι 

στο άγγιγµα, και έσυρε τα χείλη του πάνω στον αλαβάστρινο λαιµό 

της. 

  «Κράντµον…» έκανε, ξέπνοη, η Αάνθα, καθώς τα χέρια του την 

έσφιγγαν πάνω στο στέρνο του. «Ανησυχώ πολύ…» 

  Ο ξανθός άντρας την έστρεψε, ευγενικά, στο µέρος του και πήρε το 

πρόσωπό της στις χούφτες του. Τα µυστηριώδη µάτια του ατένισαν 

βαθιά µέσα στα πράσινα δικά της. «Για ποιο πράγµα, αγαπηµένη 

µου;» 

  «Για όλα όσα συµβαίνουν… Για τους δαιµονανθρώπους στο 

Βασίλειό µας·  για τα πλοία που χάνονται… Νιώθω πως κάτι 

µοχθηρό κρύβεται κάπου πολύ κοντά µου… νιώθω… άβολα.» 
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  «Γοργόνα µου,» χαµογέλασε, καλοσυνάτα, ο Κράντµον, «δεν 

χρειάζεται να φοβάσαι τίποτα, όταν είµαι εγώ εδώ. Οι 

Μαγκραθµέλιοι αποδείχτηκαν ακίνδυνοι, τελικά, αφού δεν έχουν 

κάνει άλλη κίνηση, πέρα από την απόπειρα δολοφονίας της αρχηγού 

των πολεµιστών του Βένγκριλ. Άµα θέλουν τόσο να κρύβονται στα 

δάση, άστους, τους ηλίθιους!» Γέλασε. «Το µόνο που µπορούν να 

κάνουν καλά απ’ό,τι φαίνεται, είν’αυτό –να κρύβονται. Και, 

µάλιστα, όχι εδώ κοντά, γιατί την πρωτεύουσα την ψάξαµε. Ψάξαµε 

κάθε σπιθαµή της, Βασίλισσά µου.» Φίλησε τα ρουµπινένια χείλη 

της. 

  «Κράντµον…» Η Αάνθα γαντζώθηκε στους ώµους του, πιέζοντας 

το κορµί της πάνω στο δικό του. «Τα λόγια σου µε ηρεµούν… αλλά, 

ίσως…» 

  «Κάνε µε Βασιληά σου,» της ψιθύρισε εκείνος, καθώς φιλούσε, 

ξανά, το λαιµό της, «και θ’ακούς τα λόγια µου κάθε µέρα και κάθε 

νύχτα –κάθε στιγµή της µέρας και κάθε στιγµής της νύχτας…» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι νέα σήµερα;» Ο Βένγκριλ είχε συγκεντρώσει, το βράδυ, τους 

κατασκόπους στο δωµάτιό του. Εκείνος στεκόταν όρθιος εµπρός 

τους·  η ∆ήνκα καθόταν σε µια πολυθρόνα και χασµουριόταν, 

νυσταγµένα, µ’ένα ποτήρι κρασί στο χέρι: ήταν ολίγον τι µεθυσµένη. 

  «Τίποτα σηµαντικό, Βασιληά µου,» είπε ένας κατάσκοπος. 

  «Γιατί σας πληρώνω;» φώναξε, ξαφνικά, ο Βένγκριλ, νιώθοντας 

ένα κύµα οργής να τον πληµµυρίζει. Ύστερα, πήρε  βαθιά ανάσα και 

προσπάθησε να ηρεµήσει. «Τέλος πάντων, δεν έχετε ούτε κάποια 

υποψία;» 

  «Μεγαλειότατε, οι σύµβουλοί σας φέρονται εντελώς… κανονικά,» 

δήλωσε µια γυναίκα. 
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  «Και,» πρόσθεσε κάποιος άλλος, «είναι φυσιολογικό και ο 

προδότης ανάµεσά τους να φέρεται έτσι, αν ξέρει –και, µάλλον, 

ξέρει− ότι τον παρακολουθούµε.» 

  «Θα πρέπει να γίνει κάτι, Μεγαλειότατε –κάτι που θα τον κάνει να 

κινηθεί, ώστε να τον εντοπίσουµε,» εξήγησε η κατάσκοπος που είχε 

µιλήσει πριν. 

  «Καλώς…» αναστέναξε, απογοητευµένα, ο Βένγκριλ. «Πηγαίντε, 

πηγαίντε.» 

  «Καληνύχτα, Μεγαλειότατε,» είπε ένας, καθώς εγκατέλειπαν το 

δωµάτιο. 

  Ο Βένγκριλ στράφηκε στη Βασίλισσά του και άρπαξε το ποτήρι µε 

το κρασί απ’τα χέρια της, προτού εκείνη προλάβει να το φέρει, πάλι, 

στα χείλη της. «∆ήνκα –σταµάτα, επιτέλους να πίνεις! ∆ε βγάζεις 

τίποτα έτσι!» 

  ∆άκρυα έτρεξαν στα µάγουλά της. «Και τι να κάνω, για να πάψω 

να σκέφτοµαι ότι κάποιος θάρθει το βράδυ, να µας µαχαιρώσει; −ότι 

κάποιος θα µπει στο δωµάτιο της…» (λυγµός) «…Έρµελ, για να τη 

µαχαιρώσει;» 

  Ο Βένγκριλ κάθισε στο χέρι της πολυθρόνας και αγκάλιασε τη 

σύζυγό του, που ακούµπησε το πρόσωπό της στο στήθος του. 

  «Ησύχασε το νου σου,» της πρότεινε, αλλά η φωνή του πρόδιδε 

πως κι ίδιος δεν ήταν ήρεµος. Και είναι, πραγµατικά, µάταιο να 

προσπαθείς να παρηγορήσεις κάποιον, όταν εσύ χρειάζεσαι µε τη 

σειρά σου κάποιον άλλο να σε παρηγορήσει… «Ξέρεις τι είπε ο 

Ζάλαθναπτ;» Περίµενε να σηκώσει το βλέµµα της·  και, όταν εκείνη 

το σήκωσε, µίλησε: «Είπε ότι ο προδότης δε θέλει να µας σκοτώσει, 

γιατί, αν ήθελε, τόσο καιρό που βρίσκεται εδώ µέσα, θα το είχε ήδη 

κάνει.» 

  Η ∆ήνκα άρχισε να κλαίει, χειρότερα από πριν, σαν ν’άκουσε 

ακριβώς αυτό που δεν ήθελε ν’ακούσει. 

  «Γυναίκες…» αναστέναξε ο Μονάρχης του Σαραόλν. 
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  «Βούλωστο, Βένγκριλ,» κλαψούρισε η ∆ήνκα, χωµένη στην 

αγκαλιά του. 

 

**  **  **  ** 

 

  «∆άσκαλε, δε νοµίζετε ότι θα έπρεπε να κάνουµε κάτι 

γρηγορότερα;» ρώτησε ο Τλάφαρ, καθώς αυτός κι ο Ζάλαθναπτ 

βάδιζαν σ’ένα µακρύ µπαλκόνι του παλατιού, ενώ ένας κρύος αέρας 

φυσούσε, κάνοντας τις ρόµπες τους να κυµατίζουν. 

  «Κάποιες φορές, µαθητευόµενέ µου, το προτιµότερο είναι να 

περιµένεις τον εχθρό σου να δράσει πρώτος,» αποκρίθηκε ο Σοφός 

του Κύκλου του Φτερού. «Και, όταν δράσει, να είσαι έτοιµος –να 

τον παγιδέψεις και να κερδίζεις τη µάχη.» 

  «Μα, δάσκαλε, πότε ο προδότης –όποιος κι αν είναι− θα δράσει;» 

έθεσε το ερώτηµα ο Τλάφαρ. «Φοβάµαι για τη βασιλική 

οικογένεια.» 

  «Εντοπίζω µια κάποια ένταση στη φωνή σας, µαθητευόµενε,» 

παρατήρησε ο Ζάλαθναπτ. «Υπάρχει ιδιαίτερος λόγος που φοβάστε 

για τη βασιλική οικογένεια;» 

  «Ιδιαίτερος λόγος; Τι εννοείτε, δάσκαλε;» 

  «Όπως, συνήθως, σας αποκρίνοµαι, εννοώ αυτό που λέω.» 

  «Είναι η βασιλική οικογένεια του Σαραόλν, δάσκαλε·  πώς να µην 

φοβάµαι γι’αυτήν. Όλοι µας θάπρεπε να φοβόµαστε. Εσείς δε 

φοβάστε;» 

  «Φοβάµαι. Για όλο το Βασίλειο, µαθητευόµενε.» Ύστερ’ από λίγο 

βάδισµα, πρόσθεσε: «Μια παγίδα χρειαζόµαστε. Το δόλωµα, για να 

πιάσουµε το ψάρι·  το τυρί, για να κλείσουµε τον ποντικό στη φάκα.» 

  «Ναι, δάσκαλε,» έγνεψε καταφατικά ο Τλάφαρ. «Έχετε, µήπως, 

κάποια ιδέα;» 

  «Όχι, µαθητευόµενε, δυστυχώς…» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο 

Στους τόπους του Λανχ, ένας τρελός που 

µιλά σε µια άγνωστη γλώσσα 
 

 

ς την αυγή, θα είµαστε στο Γκένχεκ, υποθέτω,» είπε ο 

Καπετάν Κλέντριν, ακουµπώντας τον δείκτη του χεριού του 

πάνω σ’ένα σηµείο του χάρτη στο γραφείο του. 

  «Οι πολεµιστές µου θα χαρούν που θα δουν, πάλι, ξηρά, 

Καπετάνιε,» είπε η Ερία, η οποία στεκόταν πλάι του, µέσα στην 

καµπίνα. «Ιδιαίτερα ύστερ’απ’την χτεσινοβραδινή καταιγίδα.» 

  «Ο καιρός αλλάζει,» έγνεψε καταφατικά ο Κλέντριν. «Προς το 

χειρότερο. Αυτό δε θα µας βοηθήσει καθόλου στο ταξίδι µας.» 

  «Τούτο είναι πολύ άσχηµο, τώρα, που η ένταση ανάµεσα στους 

δικούς µου µεγαλώνει, καθώς πλησιάζουµε στα δυτικά νερά, και 

όλοι κοιτούν, συνέχεια, τον Φάλµαριν, πιστεύοντας ότι θα τους 

µιλήσει για το τι πρέπει να κάνουµε, ώστε να µη χαθούµε κι εµείς 

όπως τους προηγούµενους που στάλθηκαν εδώ.» Η Ερία αναστέναξε 

και άνοιξε την πόρτα της καµπίνας. «Τουλάχιστον, σήµερα η νύχτα 

είναι γαλήνια.» Βγήκε στην κουβέρτα. 

    Στην πλώρη κάθονταν ο Άνεµος και η Νύχτα (πάντα µαζί µε τον 

παπαγάλο που ο πρώτος είχε ονοµάσει «Ανώνυµο»). Μακριά 

απ’αυτούς ήταν ο Γκούλχακ κι ο Φάλµαριν, συζητώντας κάτι 

αναµεταξύ τους.  

  Η αρχηγός της οµάδας προτίµησε να ζυγώσει τους δυο 

τυχοδιώχτες-θησαυροκυνηγούς, για να τους θυµίσει την αποστολή 

που είχαν υποσχεθεί πως θ’αναλάβουν. 

  «Με την αυγή θα είµαστε στο Γκένχεκ,» τους είπε η Ερία. «Είστε 

έτοιµοι;» 

Ω
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  Ο Άνεµος ανασήκωσε τους ώµους του. «Πάντα είµαστε έτοιµοι. 

Εξάλλου, το να συλλέξουµε µερικές πληροφορίες δεν είναι τίποτα το 

σπουδαίο ή πρωτόγνωρο για µας.» 

  «Όµως να προσέχετε,» τους προειδοποίησε η Ερία. «Γιατί µπορεί 

να κινδυνέψετε από δαιµονανθρώπους, αν µάθουν ότι είστε µαζί 

µας.» 

  «Ίσως να ξέρουν ήδη ότι είµαστε µαζί σας,» τόνισε η Νύχτα, ενώ ο 

βραδινός άνεµος έπαιρνε τα πλούσια, κορακίσια µαλλιά της. 

  «Ίσως,» παραδέχτηκε η Ερία. Ύστερα, σκέφτηκε κάτι. «Πολύ 

πιθανόν, µάλιστα, αν έχουν κατασκόπους στην Θέρληχ, την 

πρωτεύουσα του Βασιλείου του Ωκεανού. 

  »Αν πιστεύετε ότι θα είναι πολύ επικίνδυνο για σας να βγείτε απ’το 

πλοίο−» 

  «Έχουµε περάσει κι από χειρότερα,» την έκοψε ο Άνεµος. Κι έριξε 

ένα βλέµµα στην Νύχτα. «Έτσι, συντρόφισσα;» 

  «Όντως,» παραδέχτηκε εκείνη. «Και θα πάµε να κάνουµε τη 

δουλειά σου, Ερία –γιατί είναι, συγχρόνως, και δική µας δουλειά. 

Ωστόσο, θα φυλαγόµαστε παραπάνω απ’το κανονικό, εφόσον 

έχουµε αυτές τις υποψίες. Αν κι ο Άνεµος απο δώ, συνήθως, είναι 

λιγάκι παράτολµος.» 

  «Τ’ότι είµαι παράτολµος µάς έχει σώσει µπόλικες φορές,» τόνισε ο 

τυχοδιώχτης. 

  «∆εν είπα τ’αντίθετο,» συµφώνησε η Νύχτα. 

  «Εντάξει,» κατέληξε η Ερία. «Κάντε τη δουλειά σας όπως ξέρετε. 

Εγώ, απλά, σας εύχοµαι κάθε δυνατή τύχη.» 

  «Ευχαριστούµε,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Όλων των ειδών οι ευχές 

είναι ευπρόσδεκτες.» Χάιδεψε το κεφάλι του Ανώνυµου, ο οποίος 

τίναξε τα φτερά του, γαντζωµένος πάνω στον πήχη του τυχοδιώχτη. 

  Η αρχηγός της αποστολής έφυγε από κοντά τους και πήγε κοντά 

στον Γκούλχακ και τον Φάλµαριν. 

  «Τι νέα, Ερία;» ρώτησε ο ξανθός πολεµιστής του Βασιληά 

Βένγκριλ. 
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  «Θάµαστε στο Γκένχεκ µε την αυγή,» είπε εκείνη. 

  «Νέα µέρη, νέες παγίδες διαισθάνοµαι,» αναστέναξε ο Φάλµαριν. 

  «Μα δεν θα βγούµε καθόλου απ’το πλοίο,» εξήγησε η Ερία. «Μόνο 

η Νύχτα κι ο Άνεµος θα βγουν, ώστε να µάθουν ό,τι µπορούν για το 

τι φηµολογείται σχετικά µε τα χαµένα εµπορικά καράβια.» 

  «Κάποιες φορές, δεν πηγαίνεις εσύ στις παγίδες, παρά αυτές 

έρχονται σε σένα,» απάντησε ο Φάλµαριν. Αναστέναξε. «Αλλά 

ελπίζω να µην έχω δίκιο –για ετούτο το συγκεκριµένο νησί, 

τουλάχιστον…» 

  «Αναρωτιέµαι τι να κάνει ο Φέρντεχ,» είπε ο Γκούλχακ. «Άραγε 

έφτασε στην Θέρληχ και συνάντησε την Αάνθα;…» 

  «∆εν γνωρίζω αν συνάντησε την Αάνθα, αλλά υποθέτω πως είναι 

καλά,» Ήταν ο Φάλµαριν που µίλησε. 

  «Πώς το ξέρεις, δάσκαλε;» ρώτησε η Ερία. 

  «Μου µίλησαν τα Πνεύµατα, όταν τους το ζήτησα,» αποκρίθηκε ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Και δεν σου είπαν κιόλας αν βρήκε την Αάνθα;» απόρησε η Ερία. 

  «Τα Πνεύµατα, καθότι δεν αποτελούνται από ύλη, αισθάνονται 

περισσότερο αύρες, κυρία µου,» την πληροφόρησε ο Φάλµαριν.  

  Η Ερία δεν το κατάλαβε αυτό ακριβώς, όµως δεν ρώτησε τίποτα. 

Γιατί µπορεί η απάντηση του Σοφού του Κύκλου του Φτερού να 

οδηγούσε σε άλλες ερωτήσεις και το όλο θέµα να καταντούσε ένα 

µεγάλο µπλεγµένο δίχτυ. Αλλά η αρχηγός της αποστολής ήθελε να 

έχει το µυαλό της καθαρό, για τώρα. Έτσι άφησε τα Πνεύµατα και τη 

µαγεία για τους µάγους. Καληνύχτισε τον Φάλµαριν και τον 

Γκούλχακ και κατέβηκε τα σκαλιά του πλοίου, για να πάει να 

ξαπλώσει στην κουκέτα της. Ο ύπνος δεν άργησε να την πάρει. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ξηρά! Ξηρά!» 
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  Η φωνή του παρατηρητή ξύπνησε όλους εκτός απ’τους πιο 

υπναράδες ναύτες του πλοίου. Ωστόσο, πολλοί απ’τους πολεµιστές 

του Βασιληά του Σαραόλν παρέµειναν να κοιµούνται, γιατί τους είχε 

εξουθενώσει τροµερά η καταιγίδα την προηγούµενη νύχτα,  αφού 

δεν ήταν  διόλου συνηθισµένοι στη  θάλασσα.  Απ’τους  λίγους  που  

σηκώθηκαν   ήταν   κι    η   Ερία.   Ο Γκούλχακ άφησε το κρεβάτι 

του µετά από µερικά σπρωξίµατα της αρχηγού·  η Μάνζρα 

χρειάστηκε να δεχτεί ένα ποτήρι νερό στο κεφάλι, για να συνέλθει –

όπως και κάµποσοι άλλοι. 

  Ύστερα, ανέβηκαν όλοι στο κατάστρωµα. Εκεί ήδη στέκονταν ο 

Καπετάν Κλέντριν και ο Φάλµαριν, ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού, µαζί µε την Νύχτα, τον Άνεµο και –ασφαλώς− τον 

Ανώνυµο: Τέσσερις φιγούρες που φωτίζονταν απ’το πρώτο φως της 

ηµέρας, που έφερνε ο Λούντρινχ. 

  Στον ορίζοντα φαινόταν ένα νησί γεµάτο βουνά, απόκρηµνα µέρη 

και βραχώδεις ακτές. Η Θαλάσσια Λεπίδα κατευθυνόταν προς µια 

πόλη- λιµάνι, όπου ήταν αραγµένες µερικές βάρκες, όµως κανένα 

µεγάλο, εµπορικό πλοίο. 

  «Η Ράβµικ,» είπε ο Κλέντριν στους υπόλοιπους. «Ίσως το µόνο 

ασφαλές σηµείο για ν’αράξει κανένας το σκαρί του σε τούτο το 

βραχονήσι·  γεµάτο ύφαλους είν’το διαολεµένο!» 

  Η Θαλάσσια Λεπίδα µπήκε µε το πάσο της στο λιµάνι, σταµάτησε 

σε µια αποβάθρα και έριξε άγκυρα. Κάποιοι κάτοικοι της πόλης την 

κοιτούσαν καλά-καλά από ταβέρνες, αλλά οι περαστικοί έκαναν 

δήθεν ότι δεν την πρόσεχαν κι έφευγαν, βιαστικά. 

  «Όχι και τόσο θερµή υποδοχή…» σχολίασε ο Γκούλχακ, µέσ’απ’τα 

δόντια του. 

  Η Ερία στράφηκε στους πολεµιστές της. «Ακούστε, τώρα: Κανείς 

δε θα βγει από τούτο το καράβι. Επαναλαµβάνω –κανένας. Έγινα 

κατανοητή;» 

  Εκείνοι έγνεψαν καταφατικά. 
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  «Μιας και µιας φτάνουµε σε ξηρά, αρχηγέ, και…» διαµαρτυρήθηκε 

η Μάνζρα. 

  «Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος. ∆εν το ξανασυζητώ,» είπε η Ερία. 

«Μονάχα ο Άνεµος και η Νύχτα θα βγουν.» 

  «Και όσοι απ’τους ναύτες µου θέλουνε,» δήλωσε ο Κλέντριν. 

  «Καπετάνιε−» Η Ερία στράφηκε στο µέρος του. 

  «Επ! όχι κουµάντο στο πλήρωµά µου, κοπελιά,» τη διέκοψε ο 

Κλέντριν. «Εξάλλου, δε νοµίζω να βρίσκονται οι δικοί µου σε 

κίνδυνο. Απλοί ναύτες είναι.» 

  «Και,» πρόσθεσε ο Άνεµος, «θα φαινόταν περίεργο αν µόνο εγώ κι 

η Νύχτα βγαίναµε από τούτο το σκαρί. Θα κινούσαµε, αµέσως, τις 

υποψίες των δαιµονανθρώπων –αν υπάρχουν τέτοιοι εδώ.» 

  Η Ερία παρατήρησε πως υπήρχε λογική στα λόγια του και έγνεψε 

καταφατικά. 

  Οπότε, οι δύο τυχοδιώχτες βγήκαν µαζί µε τους ναύτες απ’τη 

Θαλάσσια Λεπίδα. Το πλήρωµα χωρίστηκε σε παρέες και η κάθε 

παρέα πήγε και προς µια απ’τις ταβέρνες του λιµανιού. Η Νύχτα και 

ο Άνεµος µπήκαν σε µία που ονοµαζόταν «Οι Τρεις Καπεταναίοι». 

  «Γεια χαρά, ταξιδιώτες!» τους χαιρέτησε ένας άντρας µε άσπρα 

γένια,  χοντρή, µπλε τουνίκα, µαύρο, φαρδύ παντελόνι και 

ευρύχωρες µπότες. «Πώς κι απο δώ; Έχουµε να βιγλίσουµε µεγάλο 

σκαρί αρκετό καιρό. Έχουνε τροµάξει όλ’οι στεριανοί µού 

φαίνεται.» Γέλασε και ήπιε µια µεγάλη γουλιά απ’τη µπίρα του. 

  «Και µε το δίκιο τους, Τανµέδιε,» είπε ένας νεότερος άντρας, µε 

µαύρα µαλλιά, ο οποίος καθόταν σ’ένα τραπέζι παραδίπλα, 

τυλιγµένος σε κάπα. 

  Η Νύχτα τράβηξε µια καρέκλα σ’αυτό το τραπέζι. «Μπορούµε να 

καθίσουµε, φίλε;» 

  «Φχαρίστως, κούκλα,» αποκρίθηκε εκείνος. «Έχουµε κάνα µήνα 

ν’ακούσουµε νέα από αλλού. Όπως είπε ο γέρο-Τανµέδιος απο δώ, 

έχουνε τροµάξει τα σκαριά όλα και δεν ζυγώνουν, πια, πολύ τα 

δυτικά νερά του Ωκεανού.» 
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  Ο Άνεµος και η Νύχτα κάθισαν. «Λόγω των εξαφανίσεων, ε;» 

υπέθεσε ο πρώτος, ενώ η κορακοµάλλα γυναίκα παράγγελνε µερικές 

µπίρες απ’την σερβιτόρα του µέρους. 

  «Βέβαια, σύντροφε,» αποκρίθηκε ο ξένος. 

  «Τι ακριβώς συµβαίνει, ξέρετε εσείς;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  «Λίγα,» αποκρίθηκε ο άντρας. «Γιατί κανένας ποτέ δεν επέστρεψε 

να µας µιλήσει.» 

  «’Κτος από έναν, Βένκεν,» του θύµισε ο Τανµέδιος. 

  «Εκτός από έναν;» Σήκωσε το φρύδι του ο Άνεµος. «Αναµφίβολα, 

θα µας ενδιέφερε αυτός ο ένας.» 

  Οι µπίρες τους ήρθαν. 

  «Λαθεύεις, φίλε,» του είπε ο Βένκεν. «Ο τύπος είναι τρελός –

πειραγµένος εδώ.» Έδειξε, µε το δάχτυλο, το κεφάλι του. 

  «Παραταύτα, θα µας ενδιέφερε,» τόνισε ο Άνεµος. «Πού µπορούµε 

να τον βρούµε;» 

  «Ρε φιλαράκο, µήπως είστε και σεις πειραγµένοι κάπως;» απόρησε 

ο Βένκεν. «Άκουσα ότι είχε τρικυµία στ’ανοιχτά. Κουνήθηκαν 

παραπάνω απ’όσο άντεχαν τα µυαλά σας;» 

  «Σε ρώτησα κάτι,» είπε, ενοχληµένος απ’το σχόλιό του, ο Άνεµος:  

«Πού µπορούµε να βρούµε τον τρελό.» 

  «Στους τόπους του Λανχ, βόρειο-δυτικά απο δώ.» Ήταν ο 

Τανµέδιος που απάντησε. «Μα δε θα σας συµβούλευα να πάτε, 

καπ’τάνιε. ’Κτος κι άµα θες να χάσεις την κυρά σου –ή και τη ζωή 

σου− νωρίτερα απ’ό,τι σ’τοχει γράψει η Μοίρα.» 

  «Γιατί;» ρώτησε ο Άνεµος. «Τι το τόσο επικίνδυνο καραδοκεί 

σ’αυτούς τους τόπους του Λανχ;» 

  «Γκαχούµιοι,» δήλωσε ο Βένκεν. 

  «Τι είναι οι… Γκαχούµιοι;» θέλησε να µάθει η Νύχτα, 

συνοφρυωµένη, ακουµπώντας την κούπα µε τη µπίρα της στο 

τραπέζι. 
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  «Τέρατα,» την πληροφόρησε ο Βένκεν. «Φρικτά τέρατα. 

Εκτρώµατα. ∆ε ζυγώνουνε την πόλη, αλλά τρέφονται µε τη σάρκα 

όποιου βρούνε έξω από δαύτη, στους τόπους του Λανχ.» 

  «Πώς µοιάζουν, όµως;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «∆εν έχω ποτέ µου δει, κυρά,» αποκρίθηκε ο Βένκεν. «Όσοι έχουνε 

δει, συνήθως, είναι νεκροί. Όµως οι θρύλοι λένε−» 

  «Εγώ ξέρω καλύτερα τι λένε οι θρύλοι,» τον έκοψε ο Τανµέδιος. 

«Λένε ότι οι Γκαχούµιοι έχουνε ένα κέρατο στο µέτωπο·  το δέρµα 

τους είναι κόκκινο-καφέ·  τα δόντια τους σα λεπίδες·  οι ράχες τους 

καµπουριασµένες και αγκάθια ξεφυτρώνουν από δαύτες, ενώ 

σέρνουν αποκρουστικές ουρές πίσω τους.» 

  «Η περιγραφή σου είναι πολύ πειστική, θα όφειλα να οµολογήσω, 

φίλε µου,» είπε ο Άνεµος. «Μήπως, κατά τύχη, τους έχεις… δει;» 

Σήκωσε ένα φρύδι του. 

  «Η αλήθεια είναι πως ναι, τους έχω δει,» παραδέχτηκε ο Τανµέδιος. 

  «Κοροϊδεύεις τους ανθρώπους, γέρο;» έκανε ο Βένκεν. «Ποτέ δε 

µούχεις πει κάτι τέτοιο.» 

  «Πιστεύεις ότι όλα τα λέω σε σένανε;» γέλασε ο Τανµέδιος. 

«Ναι… έχω δει τους Γκαχουµίους. Ήµασταν τέσσερις γεροί άντρες, 

ψηµένοι απ’τη θάλασσα –µόνο εγώ κατάφερα να ζήσω… λόγω 

δειλίας θα όφειλα, ντροπιασµένος ακόµα, να οµολογήσω…. 

  »Γιαυτό σας λέγω, καπ’τάνιε, µη ζυγώνετε τους τόπους του Λανχ.» 

Έσεισε το γέρικο, αλλά σκληρό, δάχτυλό του προς τον Άνεµο. 

  «Γιατί ονοµάζονται ‘του Λανχ’;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Λένε –δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό ή από πού ξεπήδησε ο 

θρύλος− πως ‘Λανχ’ είναι το όνοµα του αρχηγού των Γκαχουµίων. 

Και φηµολογείται ότι έχει έρθει από… αλλού.» 

  Η Νύχτα παραξενεύτηκε. «Τι… αλλού;» 

  «Από αλλού. Μονάχα τούτο ξεύρω. Τελεία.» 

  Ο Άνεµος ψιθύρισε στη σύντροφο του: «Πάµε να τα πούµε αυτά 

στην Ερία και στο Φάλµαριν;» 

  Η Νύχτα έγνεψε καταφατικά. 
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  Σηκώθηκαν απ’το τραπέζι. 

  «Φεύγετε τόσο γρήγορα;» απόρησε ο Βένκεν. «∆εν πιστεύω να 

τρέξετε στους τόπους του Λανχ! Θάταν µεγάλη βλακεία. Μόνο 

θάνατο θα βρείτε.» 

  «Εγώ σας προειδοποίησα,» δήλωσε ο Τανµέδιος. 

  «Καληµέρα και στους δυο σας,» χαιρέτισε ο Άνεµος, και αυτός κι η 

Νύχτα εγκατέλειψαν την ταβέρνα. 

  Επέστρεψαν στη  Θαλάσσια Λεπίδα, και βρήκαν την Ερία, τον 

Φάλµαριν, τον Γκούλχακ, την Μάνζρα και τον Καπετάν Κλέντριν να 

κάθονται στην πλώρη. 

  «Γυρίσατε τόσο σύντοµα;» απόρησε η αρχηγός της αποστολής.  

  «Νοµίζω πως µάθαµε ό,τι υπήρχε να µάθουµε,» εξήγησε η Νύχτα. 

Και τους µίλησε γι’αυτά που τους είπαν ο Τανµέδιος και ο Βένκεν. 

  «Μάγε, εσύ γνωρίζεις για τους Γκαχουµίους και για τον τόπο του 

Λανχ;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  «Για τον τόπο του Λανχ δεν έχω ιδέα,» παραδέχτηκε ο Φάλµαριν, 

«αλλά είναι ενδιαφέρον που τον µαθαίνω τώρα·  οι γνώσεις ποτέ δεν 

είναι άχρηστες. Ωστόσο για τους ‘Γκαχουµίους’ –όπως τους είπατε− 

έχω ξανακούσει·  αν και όχι µ’αυτή την ονοµασία.» 

  «Τι εννοείς;» θέλησε να µάθει ο Άνεµος. 

  «Αυτά τα πλάσµατα, σύµφωνα µε την περιγραφή που µου δώσατε, 

µου θυµίζουν τα αποτελέσµατα κάποιων πειραµάτων των 

Μαγκραθµέλιων. Αποτυχηµένων πειραµάτων, νοµίζω, γιατί ποτέ τα 

όντα εκείνα δεν χρησιµοποιήθηκαν ως πολεµιστές·  ήταν πολύ… 

άτακτα, δε µπορούσαν να πειθαρχήσουν, ώστε να πολεµήσουν µαζί 

µε άλλους. Θα επιτίθονταν τόσο στους εχθρούς όσο και στους δικούς 

τους.» 

  «Και πώς βρέθηκαν εδώ, στο Γκένχεκ;» απόρησε η Νύχτα. 

  «Υπάρχει ένας θρύλος ότι ήρθαν από τη Νότια Γη, διασχίζοντας 

τον Ωκεανό, πάνω σε µια κακοφτιαγµένη σχεδία,» δήλωσε ο 

Κλέντριν, όταν ο Φάλµαριν δεν µίλησε. 
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  «Και, αφού νότια τούτου του νησιού βρίσκεται η Μάγκραθµελ της 

Νότιας Γης, µπορούµε να συµπεράνουµε πως είναι πολύ πιθανό ο 

θρύλος του Καπετάνιου να είναι αληθινός,» είπε ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού. 

  «Το ερώτηµα, τώρα, είναι να πάµε να ρίξουµε µια µατιά στους 

τόπους του Λανχ ή όχι;» ρώτησε ο Άνεµος, στρεφόµενος στην Ερία. 

  «Λάθος –άλλο είναι το ερώτηµα,» πετάχτηκε ο Γκούλχακ. 

  Ο τυχοδιώχτης στράφηκε στο µέρος του, µε ερωτηµατική όψη στο 

πρόσωπό του. 

  «Το ερώτηµα είναι πώς ζει αυτός ο τρελός για τον οποίο ακούσατε 

στους τόπους του Λανχ, εφόσον οι… Γκαχούµιοι»−δεν είχε 

συνηθίσει την παράξενη λέξη−«κατοικούν εκεί και είναι τόσο 

επικίνδυνοι.» 

  «Ο Γκούλχακ έχει δίκιο,» τόνισε η Ερία. «Πώς είναι δυνατόν να 

µην τον έχουν σκοτώσει;» 

  «∆εν ξέρω,» κούνησε το κεφάλι του ο Άνεµος. 

  «Και δεν σκεφτήκαµε να ρωτήσουµε,» πρόσθεσε η Νύχτα. 

«Πάντως, οι ντόπιοι ήταν σίγουροι ότι ο τύπος µένει εκεί.» 

Ανασήκωσε τους ώµους της. «Ίσως να τον είδαν να πηγαίνει στους 

τόπους του Λανχ. Βέβαια, δε µας είπε κανείς ότι τον είδε και να 

γυρίζει…» 

  «Πιστεύω πως πρέπει να ρωτήσετε περισσότερα πράγµατα εκείνους 

που σας µίλησαν για τον τρελό,» είπε η Ερία. 

  Ο Άνεµος και η Νύχτα αλληλοκοιτάχτηκαν. 

  «Εντάξει,» αποκρίθηκε ο πρώτος στην αρχηγό της αποστολής. 

«Φεύγουµε.» 

  Εγκατέλειψαν, πάλι, το πλοίο και κατέβηκαν στο λιµάνι, ενώ και ο 

Βάνσπαρχ βρισκόταν στον ουρανό. Βάδισαν προς την ταβέρνα «Οι 

Τρεις Καπεταναίοι» και µπήκαν. Ο Βένκεν είχε φύγει, αλλά ο 

Τανµέδιος βρισκόταν ακόµα εκεί. 

  «Α!» έκανε, µόλις τους αντίκρισε, ενώ κατέβαζε µια γουλιά µπίρα. 

«Βάλατε µυαλό, βλέπω! ∆ε θα πάτε στους τόπους του Λανχ.» 
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  «Η αλήθεια, φίλε µου, είναι πως επιστρέψαµε για περισσότερες 

πληροφορίες,» εξήγησε ο Άνεµος, κι αυτός κι η Νύχτα κάθισαν στο 

τραπέζι του Τανµέδιου. 

  Εκείνος γέλασε. «Τελικά, δε βάζετε µυαλό µε τίποτα! Τι θέλετε να 

µάθετε;» 

  «Πώς µπορεί ο τρελός να ζει εκεί, µαζί µε τους  Γκαχουµίους;»  

ρώτησε η Νύχτα. «∆εν είναι και απ’τα πιο φιλόξενα όντα, απ’ό,τι 

µας είπατε…» 

  «Μα, δεν είναι σίγουρο πως, όντως, ζει,» τόνισε ο Τανµέδιος. 

«Καθόλου σίγουρο,» κούνησε το κεφάλι του. «Μπορεί νάναι και 

µακαρίτης.» 

  «∆ηλαδή, δεν έρχεται εδώ, στην πόλη;» είπε ο Άνεµος. 

  «Όχι,» τον διαβεβαίωσε ο Τανµέδιος. 

  «Πώς πρωτοεµφανίστηκε σε τούτα τα µέρη;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Τον ξέβρασε η θάλασσα, κοπελιά,» αποκρίθηκε ο Τανµέδιος. 

«Τονε βρήκε µια σερβιτόρα στο λιµάνι. Όταν τονε συνεφέρανε, 

αρχίνησε να µουρµουρίζει και να φωνάζει πράµατα ακατανόητα. 

Άλλοτε µιλούσε στην ανθρώπινη λαλιά, άλλοτε… δεν ξέρω σε τι 

λαλιά µιλούσε. Έφυγε απ’την πόλη τρέχοντας, και κατευθύνθηκε 

βόρειο-δυτικά, προς τους τόπους του Λανχ.» 

  «Κι από τότε, δεν τον έχετε ξαναδεί;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  «Ορισµένοι λεν πως τον βλέπουνε από απόσταση, πάνω 

σ’απόκρηµνες πλαγιές, ν’ατενίζει τον Ωκεανό. Προσωπικά, δεν τον 

έχω αντικρίσει,» δήλωσε ο Τανµέδιος. «Αυτά είχα να σας πω. Και 

µακριά απ’τους τόπους του Λανχ, άµα αγαπάτε τις ζωές σας.» 

  «Σ’ευχαριστούµε για τις πληροφορίες,» είπε ο Άνεµος, καθώς 

σηκωνόταν απ’την καρέκλα του, και το ίδιο κι η Νύχτα. 

  «Ίσως να µην είναι και τόσο καλή ιδέα, τελικά, να πάµε στους 

τόπους του Λανχ,»  είπε η κορακοµάλλα, ενώ έβγαιναν απ’τους 

Τρεις Καπεταναίους. 
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  Ο τυχοδιώχτης χάιδεψε τη ράχη του παπαγάλου του·  ο αέρας του 

λιµανιού έκανε τα µαλλιά του ν’αναδεύονται. «Φοβάσαι;» ρώτησε, 

πειραχτικά. 

  «Άνεµε! ∆εν κάνω πλάκα,» µούγκρισε η Νύχτα. «Τι πιθανότητες 

έχουµε να βρούµε τον τρελό, ανάµεσα στους Γκαχουµίους;» 

  «∆ε θα πάµε µόνοι µας·  θα πάρουµε και τους πολεµιστές της Ερία 

µαζί µας,» εξήγησε εκείνος. 

  «Ναι, αλλά ο τύπος µπορεί νάναι µακαρίτης,» υπέθεσε η Νύχτα. 

  «Μα ο Τανµέδιος είπε πως κάποιοι τον έχουν ατενίσει από 

απόσταση,» διαφώνησε ο Άνεµος. 

  «Ίσως νάταν άλλος αυτός που ατένισαν,» είπε η Νύχτα, καθώς 

ανέβαιναν την ράµπα της Θαλάσσιας Λεπίδας. 

  «Άλλος που να στέκεται έξω απ’την πόλη και ν’αγναντεύει τη 

θάλασσα;» απόρησε ο Άνεµος. «Μόνο ένας τρελός θα τόκανε αυτό, 

µε τόσα τέρατα που κυκλοφορούν τριγύρω.» 

   «Τι συζητάτε;» τους ρώτησε η Ερία, ενώ ζύγωναν την πλώρη. 

  «Αν θάπρεπε να πάµε στους τόπους του Λανχ ή όχι,» της απάντησε 

η Νύχτα. «Εγώ προτείνω να µην πάµε, γιατί οι πιθανότητες να 

βρούµε κάτι είναι µικρές.» 

  «Αλλά υπάρχουν πιθανότητες,» τόνισε ο Άνεµος. 

  «Τι σας είπαν οι ντόπιοι;» θέλησε να µάθει η Ερία. 

  Η Νύχτα επανέλαβε τα λόγια του Τανµέδιου. 

  «Είναι φανερό, λοιπόν, πως ο τύπος κατοικεί κάπου στους τόπους 

του Λανχ, αφού τον έχουν δει να στέκεται σε υψώµατα και 

ν’ατενίζει τη θάλασσα,» είπε ο Άνεµος. «Οι Γκαχούµιοι δεν τον 

έχουν σκοτώσει.» 

  «Παράξενο, όµως, δεν είν’αυτό;» ρώτησε η Μάνζρα. 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά η Ερία. «Αφού όλους τους σκοτώνουν 

και κανένας δεν πλησιάζει στους τόπους του Λανχ, γιατί νάχουν 

αφήσει εκείνον ζωντανό;» 

  «Το ίδιο µ’έχει κάνει κι εµένα ν’απορώ,» δήλωσε ο Καπετάν 

Κλέντριν. 
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  «Μάγε;» Ο Άνεµος στράφηκε, ερωτηµατικά, στο Φάλµαριν. 

  «Κατά πάσα πιθανότητα, κύριοι και κυρίες, το ότι ο τρελός φίλος 

µας είναι ακόµα ζωντανός οφείλεται σ’αυτό που του συνέβη στο 

πλοίο όπου βρισκόταν, προτού η θάλασσα τον ξεβράσει εδώ,» είπε ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «∆εν υπάρχει άλλη λογική 

εξήγηση.» 

  «Μα, τι µπορεί να του συνέβη;» θέλησε να µάθει ο Άνεµος. 

  «Όλοι ακούσαµε τις κραυγές του πληρώµατος ανάµεσα στο οποίο 

βρισκόταν και ο παπαγάλος που, τώρα, κάθετε στον ώµο σας, 

κύριε,» είπε ο Φάλµαριν. «Έτσι συµπεράναµε πως µονάχα µαγεία 

µπορεί νάναι µπλεγµένη στην υπόθεση. Και η µαγεία έχει παράξενα 

αποτελέσµατα·  τα Πνεύµατα είναι ιδιότροπα όντα…» 

  «Οπότε… τι κάνουµε;» ρώτησε ο Άνεµος την Ερία. «Πάµε όλοι 

µαζί στους τόπους του Λανχ; Όσο και δεινοί στην µάχη νάναι οι 

Γκαχούµιοι, σίγουρα, δε θα µπορούν να τα βάλουν µ’όλους σου τους 

πολεµιστές…» 

  Η αρχηγός της αποστολής αναστέναξε. «Αρχικά, είχαµε 

αποφασίσει να µην βγούµε απ’το πλοίο…» 

  «Έλα, όµως, που, τώρα, είναι αναγκαίο,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. 

  «∆εν είναι αναγκαίο,» διαφώνησε η Νύχτα.  

  «Ο τρελός θα µπορεί να µας δώσει πληροφορίες για το τι πρόκειται 

να συναντήσουµε,» εξήγησε ο Άνεµος. 

  «Ούτε καν στην ανθρώπινη λαλιά δε µιλά, και ακόµα κι ό,τι λέει 

σ’αυτήν είναι ακατανόητο,» αντιγύρισε η Νύχτα. 

  «Για τους κάτοικους της Ράβµικ,» διευκρίνισε ο Άνεµος. «Ο 

Φάλµαριν ίσως να τον καταλάβει.» Ξαναστράφηκε στην αρχηγό της 

αποστολής. «Λοιπόν, Ερία, τι λες να κάνουµε, τελικά;» 

  Εκείνη ρώτησε τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού: «Πόσο 

επικίνδυνοι µπορεί νάναι αυτοί οι Γκαχούµιοι;» 

  «Πολύ παραπάνω από έναν άοπλο, γεροδεµένο άνθρωπο και 

τουλάχιστον ισότιµοι µε οπλισµένους πολεµιστές,» είπε ο Φάλµαριν. 
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  «Κι εµείς έχουµε αρκετούς πολεµιστές,» τόνισε ο Άνεµος. «Πάνω 

από είκοσι.» 

  «Εντάξει,» σηκώθηκε όρθια η Ερία. «Πάµε. 

  »Καπετάνιε, αν δεν έχουµε επιστρέψει ως αύριο το πρωί, πριν την 

εµφάνιση του Βάνσπαρχ, ν’αρχίσεις ν’ανησυχείς.» 

  Πρόσταξε τους πολεµιστές της να συγκεντρωθούν έξω απ’τη 

Θαλάσσια Λεπίδα. Οι κάτοικοι της Ράβµικ αποµακρύνθηκαν 

απ’αυτούς, διατηρώντας τις αποστάσεις τους. Τους κοίταζαν από 

µακριά. Έτσι, οι απεσταλµένοι του Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν 

ξεκίνησαν για τους τόπους του Λανχ, βαδίζοντας βόρειο-δυτικά. Η 

Ερία προπορευόταν, µαζί µε τον Άνεµο, την Νύχτα και τον 

Φάλµαριν·  ο Γκούλχακ και η Μάνζρα φυλούσαν τα νώτα της 

οµάδας. 

  Βγήκαν απ’την πόλη, την οποία δεν περιτριγύριζε κανένα ισχυρό 

τοίχος, παρά µονάχα ένας ξύλινος φράχτης, τα ανοίγµατα του οποίου 

φρουρούσαν άντρες µε δερµάτινα γιλέκα, κάπες, ξίφη στις ζώνες, 

φαρέτρες στην πλάτη και τόξα στα χέρια. ∆εν µίλησαν καθόλου 

στους ανθρώπους της Ερία. Αφού δεν προκαλούσαν προβλήµατα 

στην Ράβµικ, δεν τους ενδιέφερε όπου κι αν πήγαιναν. Ένας µονάχα 

τους προειδοποίησε πως οι τόποι του Λανχ στους οποίους 

κατευθύνονταν ήταν πάρα πολύ επικίνδυνοι. Η αρχηγός της 

αποστολής τού απάντησε πως το γνώριζαν και πως αναζητούσαν 

κάποιον τρελό που η θάλασσα τον ξέβρασε εδώ, αφότου το πλοίο 

του χάθηκε, όπως πολλά εµπορικά τον τελευταίο καιρό. Ρώτησε, 

µάλιστα, αν τον είχαν δει, όµως οι φύλακες της Ράβµικ, απλά, 

έσεισαν αρνητικά τα κεφάλια τους. 

  «Υπάρχει ένα γενικότερο κλίµα φόβου εδώ,» παρατήρησε ο 

Άνεµος. «Η Βασίλισσα Αάνθα έπρεπε από καιρό νάχει φροντίσει να 

ξεπαστρέψει τους Γκαχουµίους.» 

  «Ίσως να µη γνωρίζει για το πρόβληµα,» αποκρίθηκε η Ερία. «Ή 

ίσως να µην έχει αρκετούς πολεµιστές, για να στείλει εδώ, να 

καθαρίσουν τα εδάφη από τα τέρατα.» 
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  «Στο κάτω-κάτω,» είπε η Νύχτα, «οι Γκαχούµιοι δεν ενοχλούν 

κανέναν µέσα στην πόλη·  µόνο όσους βγαίνουν. Και κανένας δεν 

βγαίνει.» 

  Η Ερία έγνεψε καταφατικά, συµφωνώντας. «Αν κάποτε γίνουν 

σχέδια να κατοικηθούν και οι τόποι του Λανχ, τότε, πιθανώς να 

πραγµατοποιηθούν και κάποιες ενέργειες εκκαθάρισης των 

Γκαχουµίων. Αλλά αµφιβάλλω άµα ποτέ θα θέλει κανείς να 

κατοικήσει εδώ·  δείτε τι απότοµα που είναι τα βράχια!» 

  Εκείνη κι η οµάδα της είχαν µόλις βρεθεί µπροστά σε µια άτσαλη 

ανηφόρα, όλο µεγάλες, κοφτερές πέτρες και λάκκους. 

  «Με προσοχή,» συµβούλεψε τους πολεµιστές της η αρχηγός της 

αποστολής, αρχίζοντας πρώτη ν’ανεβαίνει. 

  Ο Φάλµαριν, βαδίζοντας πλάι της, σήκωσε ένα µακρύ ξύλο απ’το 

έδαφος και το χρησιµοποίησε σα ραβδί, για να τον διευκολύνει στο 

ανέβασµα. Όταν βρίσκονταν όλοι τους σ’ένα ύψωµα, µπορούσαν να 

δουν κάτωθέ τους την Ράβµικ και τη Θαλάσσια Λεπίδα αραγµένη στο 

λιµάνι. 

  «Τι ξερότοπος…» είπε ο Γκούλχακ, ξέπνοος, κοιτώντας τα 

περίχωρα της πόλης. 

  «Και πού είν’επιτέλους αυτός ο τρελός;» ξεφύσησε η Μάνζρα. 

  «Ακόµα δεν ξεκινήσαµε την αναζήτησή µας γι’αυτόν,» της είπε ο 

Άνεµος. 

  «Γκγραααααααρρρ!…» 

  Η παράξενη, βραχνή κραυγή τούς τρόµαξε όλους, και έστρεψαν, 

γρήγορα, τα κεφάλια τους προς τα πάνω. Οι δύο ήλιοι του 

Άρµπεναρκ βρίσκονταν ψηλά στον ουρανό, καθώς ήταν σχεδόν 

µεσηµέρι. Έτσι, καθώς τους τύφλωναν, δεν µπόρεσαν να δουν παρά 

µια σκιερή µορφή στο ύψωµα. Αλλά, αναµφίβολα, δεν ήταν 

ανθρώπινη: ένα κέρατο προεξείχε απ’το µέτωπό της και ήταν 

εφιαλτικά µεγαλόσωµη. Γρήγορα, αποτραβήχτηκε και χάθηκε απ’τα 

µάτια τους. 

  «Γκαχούµιος,» είπε ο Άνεµος, µε απόλυτη βεβαιότητα. 
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  «∆εν είναι καλό που µας εντόπισαν από τόσο νωρίς,» τόνισε ο 

Φάλµαριν. «Να φυλάγεστε για ενέδρες.» 

  «Ενέδρες;» απόρησε ο Άνεµος. «Εσύ µας έλεγες, µάγε, πως οι 

Γκαχούµιοι είναι ‘άτακτα’ πλάσµατα,  γιαυτό δεν  τα  κράτησαν και  

στους  στρατούς τους οι Μαγκραθµέλιοι·  είναι, λοιπόν, ικανά να 

στήσουν ενέδρες;» 

  «Ποτέ δεν σκοτώνονται αναµεταξύ τους, κύριε,» τον πληροφόρησε 

ο Φάλµαριν. «Μάλιστα, συνεννοούνται όπως εµάς ο ένας µε τον 

άλλο.» 

  «Άσχηµα νέα τούτα,» παρατήρησε η Ερία, τραβώντας το σπαθί της 

και ξεκινώντας, πάλι πρώτη, προς ένα µονοπάτι που έµοιαζε 

λιγότερο τραχύ απ’τ’άλλα. 

  Οι πολεµιστές της ακολούθησαν, διασχίζοντας τα µέρη που οι 

ντόπιοι αποκαλούσαν «τόπους του Λανχ». Σε κάποια στιγµή, 

κουράστηκαν να βαδίζουν, µέσα στα άτσαλα βράχια και ζήτησαν να 

κάνουν στάση, µιας και ήταν µεσηµέρι. Η αρχηγός τους συµφώνησε· 

οπότε, καταυλίστηκαν, προσωρινά, κάτω από µια πλαγιά, που ήταν 

το πιο σκιερό σηµείο που µπορούσαν να βρουν, γιατί πολλά δέντρα 

δεν υπήρχαν. Ευτυχώς, δεν είχε ιδιαίτερη ζέστη·  συγκεκριµένα κρύο 

είχε, και όλοι ήταν τυλιγµένοι στις κάπες τους. 

  «Πού µπορεί να κατοικεί ένας τρελός;» ρώτησε ο Γκούλχακ. «Γιατί 

κάτι µου λέει πως θα πρέπει κι εµείς ν’αρχίσουµε να σκεφτόµαστε 

σαν τρελοί, για να τον βρούµε.» 

  «Ένας τρελός µπορεί να κατοικεί παντού,» αποκρίθηκε η Νύχτα. 

«Και δεν είναι δυνατόν να σκεφτείς σαν τρελός άµα δεν είσαι.» 

  «Θα επιχειρήσω να ζητήσω την βοήθεια των Πνευµάτων, για να 

τον εντοπίσω,» δήλωσε ο Φάλµαριν. 

  Και δεν τελείωσε καλά-καλά τα λόγια του, όταν µουγκρητά 

αντήχησαν από τα βράχια γύρωθέ τους. 

  Γκαχούµιοι! 

  Ήταν όπως τους είχε περιγράψει ο Τανµέδιος: χρώµα δέρµατος 

καφέ-κόκκινο, κέρατο στο µέτωπο, καµπουριασµένη ράχη µε 
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αγκάθια, και µακριά ουρά. Στα χέρια καρτούσαν µεγάλα ρόπαλα. 

Όµως άλλο είναι ν’ακους για ένα έκτρωµα κι άλλο να τ’αντικρίζεις 

µε τα ίδια σου τα µάτια·  έτσι, οι απεσταλµένοι του Βασιληά 

Βένγκριλ και οι δυο τυχοδιώχτες-θησαυροκυνηγοί κοκάλωσαν στις 

θέσεις τους, για µερικά δευτερόλεπτα: τόσο τροµερή ήταν η όψη των 

τεράτων. 

  Αλλά, έπειτα, τράβηξαν τα όπλα τους, καθώς οι Γκαχούµιοι τούς 

κύκλωναν, ερχόµενοι απ’όλες τις µεριές. 

  «Μόνο τούτοι µας έλειπαν…» είπε η  Μάνζρα,  έχοντας την ασπίδα 

της στο ένα χέρι και το ξίφος της στ’άλλο. 

  «Οι  κάτοικοι   της  Ράβµικ   δεν   έχουν   άδικο   που   τους   

φοβούνται,» συµπέρανε ο Γκούλχακ, κρατώντας γερά το δίλαβο 

σπαθί του. 

  Τα τέρατα άρχισαν να ζυγώνουν τους µαχητές του Σαραόλν, όταν 

είχαν σχηµατίσει ένα δαχτυλίδι γύρω τους. Στα πρόσωπά τους, 

κιτρινιάρικα, αρρωστηµένα µάτια γυάλιζαν και κοφτερά δόντια 

αποκαλύπτονταν, καθώς τα αποκρουστικά χείλη τους ήταν 

σηκωµένα. 

  «Ας µην το καθυστερούµε!» γρύλισε ο Γκούλχακ και έµπηξε, 

απρόσµενα, τη σπάθη του στο στέρνο ενός Γκαχουµίου. Εκείνος 

κατέρρευσε, βογκώντας βραχνά. Ένα ρόπαλο ήρθε προς τη µεριά 

του ξανθού πολεµιστή και, καθώς εκείνος έκανε να τ’αποφύγει, τον 

πήρε στο κεφάλι. ∆εν είχε προλάβει να φορέσει το κράνος του πριν –

όπως κι οι περισσότεροι−, έτσι αίµα πετάχτηκε και ο άντρας έπεσε 

στα γόνατα. 

  Απ’τις κραυγές γύρω του και τον χτύπο του ατσαλιού πάνω στα 

ρόπαλα καταλάβαινε ότι η µάχη είχε ξεσπάσει. Αλλά, τώρα, 

καλύτερα να µεριµνούσε για τον εαυτό του, πρώτα –το έκτρωµα 

εµπρός του ύψωνε το όπλο του, µε τα δύο χέρια! Ο Γκούλχακ ίσα 

που πρόλαβε να σηκώσει το δικό του και ν’άποκρούσει. Αλλά το 

σώµα του κλονίστηκε απ’την τροµερή σύγκρουση, γιατί η δύναµη 

του αντιπάλου του ήταν ανείπωτη. Έχασε τη λαβή του πάνω στη 
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σπάθη, η οποία έπεσε στο πετρώδες έδαφος. Εκείνος καταράστηκε 

µέσα απ’την ανάσα του, προσπαθώντας να έρθει στα συγκαλά του 

και να κυλήσει στο πλάι, για ν’αποφύγει την επόµενη επίθεση του 

Γκαχουµίου, που, σίγουρα, θα του άνοιγε το κρανίο σαν πεπόνι. 

  Τότε, απρόσµενα, µια πολεµική κραυγή ακούστηκε πλάι του και 

ένα λεπίδι δάγκωσε τον ώµο του ειδεχθούς τέρατος, κάνοντάς το να 

γρυλίσει και να στραφεί στ’αριστερά του. Ο Γκούλχακ στάθηκε στα 

µποτοφορεµένα πόδια του, σηκώνοντας µαζί και το δίλαβο σπαθί 

του. 

  Αντίκρισε τον Γκαχούµιο να ανεµίζει το βαρύ του ρόπαλο προς τη 

µεριά της Μάνζρα. Πάραυτα, έθεσε τη λεπίδα του οριζόντια και τον 

λόγχισε στα δεξιά πλευρά. Το τέρας βρυχήθηκε από πόνο και έχασε 

την ισορροπία του. Η πολεµίστρια του Σαραόλν κατέβασε το ξίφος 

της και το χτύπησε στον αυχένα, ο οποίος ήταν τόσο σκληρός που 

δεν κόπηκε απ’τη σπαθιά (!). Ωστόσο το πλάσµα κατέρρευσε σ’έναν 

µατωµένο σωρό σάρκας. 

  «Είσαι καλά;» ρώτησε η Μάνζρα. 

  «Ναι−» Ο  Γκούλχακ στράφηκε,  αµέσως, πίσω του, καθώς άκουσε 

ένα µη-ανθρώπινο µουγκρητό. Ίσα που πρόφτασε ν’αποκρούσει το 

ρόπαλο του Γκαχουµίου, µε τη λεπίδα του. 

  «Άνεµε –σ’τάλεγα εγώ!» Η Νύχτα απέφυγε, µετά βίας, το βαρύ, 

επικίνδυνο κούτσουρο που κρατούσε ένα απ’τα τέρατα. Το ξιφίδιό 

της δυσκολευόταν να το χρησιµοποιήσει, γιατί δίσταζε να πλησιάσει 

πολύ τον εχθρό. 

  Ο τυχοδιώχτης φίλος της πήδησε µακριά απ’το ρόπαλο ενός άλλου 

Γκαχουµίου. «Λίγη εξάσκηση δε µας κάνει κακό!» Τράβηξε το δικό 

του ξιφίδιο απ’τη δεξιά του µπότα και το έβαλε κατά του όντος, 

πετυχαίνοντάς το κάτω απ’τον ώµο και κοντά στη µασχάλη, καθώς 

εκείνο διέγραφε ακόµα ένα ηµικύκλιο µε το µεγάλο όπλο του. 

Βόγκησε και το ρόπαλο τού έπεσε. Ο Άνεµος επιχείρησε να το 

σηκώσει, όµως το βρήκε πολύ βαρύ για κείνον. Ο Γκαχούµιος 

ξεκάρφωσε τη λεπίδα του άντρα από πάνω του και στράφηκε, 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

228 

γρυλίζοντας οργισµένα, στο µέρος του. Άπλωσε τα νύχια του να τον 

ξεσχίσει. Εκείνος έσκυψε, γρήγορα. 

  Ένας πολεµιστής του Βασιληά ήρθε κοντά του και σπάθισε κατά 

του εχθρικού πλάσµατος, πετυχαίνοντάς το στην κοιλιά. Αυτό, 

πρώτα, έπεσε στα γόνατα και, έπειτα, πέθανε, καθώς σωριαζόταν στο 

έδαφος. 

  «Ευχαριστώ που τόχες αφοπλίσει,» είπε ο µαχητής. 

  «Ευχαριστώ που το σκότωσες,» µειδίασε ο Άνεµος. Ύστερα, 

στράφηκε στην κορακοµάλλα συντρόφισσά του. «Νύχτα!» 

  Ένας Γκαχούµιος την είχε ρίξει ανάσκελα και ύψωνε το ρόπαλό 

του. Ο τυχοδιώχτης έτρεξε, αρπάζοντας το ξιφίδιό του από κάτω. Ο 

πολεµιστής τον ακολούθησε. Αλλά δεν πρόλαβαν το τέρας, προτού 

κατεβάσει το όπλο του. Ευτυχώς, όµως, τ’αντανακλαστικά της 

Νύχτας ήταν γρήγορα και κύλησε στο πλάι, αποφεύγοντας το 

µοιραίο χτύπηµα. 

  Σηκώθηκε στα πόδια της, καθώς ο Άνεµος και ο µαχητής του 

Σαραόλν έρχονταν στο πλευρό της. Ο Γκαχούµιος άρχισε να 

σφυροκοπεί την ασπίδα του δεύτερου, µε το ρόπαλό του, καθώς 

εκείνος προσπαθούσε, απεγνωσµένα, να βρει άνοιγµα, για να τον 

χτυπήσει. Ο πολεµιστής σκόνταψε σε µια πέτρα πίσω του. Αλλά, 

προτού τον συνθλίψει το όπλο του τέρατος, µια ασπίδα –που δεν 

ήταν του στρατιώτη− βρέθηκε στο δρόµο του, και µια λεπίδα 

µπήχτηκε στα σωθικά του εχθρού. 

  «Νάναι πάντα κοφτερό το ξίφος σου, αρχηγέ,» είπε, ξέπνοος, ο 

άντρας, αντικρίζοντας την Ερία. 

  «Ερία, έρχεται κι άλλος!» φώναξε η Νύχτα. 

  Η πολεµίστρια γύρισε, αλλά το ρόπαλο του Γκαχουµίου έφυγε 

απ’το χέρι του και τον κοπάνησε, µερικές φορές, κατακέφαλα, µέχρι 

που αίµα πετάχτηκε και το κτήνος κατέρρευσε. 

  «∆ύο ξέφυγαν,» ανέφερε ο Φάλµαριν, πλησιάζοντας. «Οι 

υπόλοιποι είναι νεκροί.» 

  «Εσύ το έκανες αυτό, µάγε;» ρώτησε η Νύχτα. 



ΕΧΘΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

229 

  «Ποιο;» 

  «Το… Εσύ έκανες το ρόπαλό του να φύγει απ’το χέρι του και να 

τον χτυπήσει;» 

  «Ναι,» απάντησε, αδιάφορα, ο Φάλµαριν. 

  «Πόσοι δικοί µας είναι νεκροί;» θέλησε να µάθει η Ερία. 

  Ο Φάλµαριν κοίταξε, ερευνητικά, το µικρό πεδίο της µάχης. 

«Κανένας. Μόνο πέντε άντρες και δύο γυναίκες είναι 

τραυµατισµένοι.» 

  «Γκούλχακ, χτυπήθηκες κι εσύ;» είπε η Ερία, καθώς ο ξανθός 

πολεµιστής ζύγωνε, µαζί µε τη Μάνζρα, και οι υπόλοιποι 

συγκεντρώνονταν γύρω απ’την αρχηγό της αποστολής και τους 

«κοντινούς της συµβούλους». 

  «Ελαφρώς,» αποκρίθηκε ο άντρας, βάζοντας το αριστερό του χέρι 

στο κεφάλι. Η παλάµη του γέµισε αίµα. 

  «Περιποιηθείτε τα τραύµατά σας,» τους πρόσταξε όλους η Ερία. 

«∆ε θέλω µισερούς µαχητές στην οµάδα µου.» 

  Εκείνοι υπάκουσαν, αρχίζοντας να δένουν τις πληγές τους µε 

επιδέσµους απ’τους σάκους τους. 

  «Φάλµαριν, έλεγες πως θα εντοπίσεις τον τρελό, µε τα µάγια σου,» 

του θύµισε ο Άνεµος. 

  «Θα το κάνω, µόλις πάρω µερικές ανάσες,» υποσχέθηκε ο Σοφός 

του Κύκλου του Φτερού. 

  Η οµάδα της Ερία κάθισαν να ξεκουραστούν, άπαντες ξεθεωµένοι 

από τη µάχη. ∆εν τους είχε κουράσει τόσο η µαχητική ικανότητα 

των Γκαχουµίων, όσο η τροµερή τους δύναµη. Όποτε απέκρουαν τα 

ρόπαλα των τεράτων αισθάνονταν να ταρακουνιούνται σύγκορµοι. 

  Σε λίγο, ο Φάλµαριν στάθηκε κοντά σ’έναν µεγάλο βράχο και, 

στηριζόµενος στο ραβδί του, έκλεισε τα µάτια και άρχισε να 

µουρµουρίζει µέσ’απ’τα δόντια του. Είχε αποµακρυνθεί απ’τους 

υπόλοιπους, γιατί ήξερε πως, ούτως ή άλλως, δεν τους ενδιέφερε ο 

τρόπος µε τον οποίο επιτελείτο η µαγεία του, µόνο τ’αποτελέσµατά 

της. 
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   Όταν τελείωσε τη «συζήτησή» του µε τα Πνεύµατα, επέστρεψε 

στους συντρόφους του. Η όψη του δεν φανέρωνε ούτε επιτυχία ούτε 

αποτυχία να εντοπίσει τον τρελό. 

  Η έκφραση της Ερία, όµως, φανέρωνε την ανυποµονησία της να 

µάθει τι είχε βρει ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Είναι δυτικά απο δώ,» δήλωσε, απλά, εκείνος. 

  «∆ηλαδή, κατάφερες να τον εντοπίσεις;» είπε η αρχηγός της 

αποστολής. 

  «Και όχι µόνο…» Τώρα η Ερία παρατήρησε την κούραση στο 

πρόσωπο του Φάλµαριν –όπως και οι υπόλοιποι. 

  Συνοφρυώθηκε. «Κάτι δεν πήγε καλά;» 

  «Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι φυσιολογικός…» εξήγησε, αργά, ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Και βέβαια δεν είναι φυσιολογικός·  οι κάτοικοι της Ράβµικ τον 

θεωρούν τρελό,» είπε ο Άνεµος. 

  «Όχι, όχι,» κούνησε το κεφάλι του ο Φάλµαριν. «∆εν είναι καθόλου 

αυτό. Τα Πνεύµατα δεν ξεχωρίζουν τρελούς και γνωστικούς·  γι’αυτά 

όλοι είµαστε αύρες. Αλλά… ο εν λόγω κύριος δεν έχει µια 

συνηθισµένη αύρα. Η αύρα του είναι ισχυρή.» 

  «Ίσως να είναι µάγος!» πετάχτηκε ο Άνεµος. 

  «Όχι!» Η φωνή του Φάλµαριν ήταν δυνατή. «Οι µάγοι δεν έχουν 

διαφορετικές αύρες απ’τους υπολοίπους. Απλά, γνωρίζουν τη 

γλώσσα των Πνευµάτων και πώς να τα επικαλούνται.» 

  «Τότε, ποιοι έχουν διαφορετική αύρα απ’τους υπολοίπους;» 

ρώτησε η Νύχτα. 

  «Όντα αξιοσηµείωτης δύναµης,» απάντησε ο Σοφός του Κύκλου 

του Φτερού. 

  «Όπως;» θέλησε να µάθει η Ερία. 

  «Όπως ήταν, ας πούµε, οι δαίµονες, που, τώρα, πια, δεν υπάρχουν. 

Λέγεται πως είχαν ιδιαίτερα ισχυρές αύρες. Καθώς κι οι Θεοί.» 

  «Μα, σίγουρα, δε µιλάµε ούτε για δαίµονα ούτε για Θεό, έτσι, 

Φάλµαριν;» υπέθεσε η Νύχτα. 
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  «Αναµφίβολα,» συµφώνησε εκείνος. «Όµως κάτι παράξενο έχει 

συµβεί σ’αυτόν τον άνθρωπο·  κάτι παράξενο από το ταξίδι του µαζί 

µε ένα απ’τα πλοία που, τώρα, έχουν χαθεί.» 

  «Πάµε να τον βρούµε,» πρότεινε η Ερία. «Ελπίζω να τον 

συναντήσουµε προτού νυχτώσει. Είναι µακριά, Φάλµαριν;» 

  «∆εν ξέρω ακριβώς. Πάντως, όχι πολύ, υποθέτω.» 

  «Ξεκινάµε!» Η Ερία έκανε νόηµα στους πολεµιστές της να 

ετοιµαστούν και να την ακολουθήσουν. 

  «Παρατήρησες τι απότοµη που είν’η πλαγιά προς τα δυτικά;» της 

είπε ο Άνεµος. 

  Η Ερία  συνοφρυώθηκε. «Πράγµατι… Θάχουµε µεγάλο 

πρόβληµα.» 

  «Ας κάνουµε τον κύκλο,» πρότεινε η Νύχτα. «Μάλλον, θα βρούµε  

κάποιον άλλο, ασφαλέστερο δρόµο.» 

  «Ίσως, όµως, έτσι να καθυστερήσουµε,» είπε η Ερία. 

  «Καλύτερα λιγάκι καθυστερηµένοι, παρά γκρεµοτσακισµένοι,» 

µειδίασε η Νύχτα. 

  Η Ερία γέλασε, κοφτά. «Έγινε. Θα κάνουµε τον κύκλο.» 

  Οδήγησε τους στρατιώτες της προς τα βόρεια, κάτω από ψηλούς, 

απότοµους βράχους, που έριχναν πελώριες σκιές, µοιάζοντας µε 

αρχαίοι Θεοί ξεχασµένοι στις όχθες του ποταµού του Χρόνου. 

Ύστερα, έστριψαν λίγο δυτικά και βρήκαν ένα αρκετά βατό 

µονοπάτι. 

  «Είµαστε τυχεροί,» παρατήρησε ο Άνεµος. 

  «Μη βιάζεσαι να το κρίνεις αυτό, φίλε µου,» είπε ο Γκούλχακ, που 

το κεφάλι του ήταν δεµένο µ’έναν λευκό επίδεσµο, για να καλύπτει 

το τραύµα από το ρόπαλο του Γκαχουµίου. 

  Ενόσω ανηφόριζαν, βαδίζοντας πάνω στο στενό µονοπάτι, ο 

Φάλµαριν µουρµούρισε: «Τα Πνεύµατα τσιρίζουν… Κάτι παράξενο 

έχει αυτός ο άνθρωπος…» 

  Όταν ήταν σ’ένα ύψωµα, απ’τ’οποίο φαινόταν µια ερηµική, 

βραχώδης ακτή, όπου χτυπούσαν τα κύµατα της θάλασσας, 
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αντίκρισαν τον άντρα να κάθεται οκλαδόν στο κακοτράχαλο έδαφος. 

Είχε την πλάτη του γυρισµένη στην οµάδα της Ερία, και ο άνεµος 

έπαιρνε τα µακριά, µαύρα µαλλιά του. Προφανώς, ήταν 

απορροφηµένος µε το ν’αγναντεύει το πέλαγος. 

  «Κύριε,» του φώναξε η αρχηγός της αποστολής. «Κύριε. 

Μπορούµε να σας µιλήσουµε;» 

  Εκείνος σηκώθηκε, αργά, και, το ίδιο αργά, στράφηκε στο µέρος 

της, να την κοιτάξει. Το πρόσωπό του κάλυπταν γένια·  η όψη του 

είχε αλλάξει από παλιά, από τότε που τον γνώριζε η πολεµίστρια, 

αλλά δεν µπορεί να ήταν άλλος παρά αυτός. Αν και, τώρα, τα µάτια 

του είχαν κάτι το αλλόκοτο·  έµοιαζαν µ’αυτά κάποιου που αντικρίζει 

σε κόσµους πέρα, µακριά απ’τον Άρµπεναρκ, άυλους ή και υλικούς. 

  «Ράθµαλ;» 

  «Ράθµαλ…» επανέλαβε ο άντρας. «Ναι, µε ονόµαζαν κάποτε έτσι, 

όταν βρισκόµουν στις υπηρεσίες του Βασιληά Βένγκριλ του 

Σαραόλν.» 

  «Ράθµαλ, τι σου συνέβη;» ρώτησε η Ερία. «Γιατί δεν επέστρεψες 

στο Βασίλειο; Νοµίζαµε πως είχες χαθεί µαζί µε το καράβι σου.» 

  «Μα ο Ράθµαλ χάθηκε µαζί µε κάποιο καράβι,» απάντησε ο άντρας. 

«Τον ήξερα αυτό τον άντρα που αποκαλείς Ράθµαλ. ∆εν υπάρχει, 

πια…» 

  Η Ερία τον πλησίασε. «Ράθµαλ! Είσαι εδώ –σε βλέπω. Είσαι συ!» 

  «Όχι,» κούνησε το κεφάλι του ο άντρας. «∆εν είµαι ο Ράθµαλ. 

Είµαι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. ∆εν γνωρίζω ακριβώς γιατί, 

αλλά τούτο το όνοµα µού λέω ότι µου ταιριάζει…» 

  Κι ο Φάλµαριν τον ζύγωσε. «Τι συνέβη στον Ράθµαλ, φίλε µου; Τι 

συνέβη στο πλοίο;» 

  «Ο Ράθµαλ πέθανε, όταν οι άλλοι ούρλιαζαν… γιατί οι ψυχές τους 

χάνονταν. Μπορούσε να τις δει·  µπορούσε να δει τις ψυχές τους να 

χάνονται, να πηγαίνουν προς εκείνο το νησί –το καταραµένο µαγικό 

νησί. Ο Ράθµαλ… Ένας τρελαµένος απ’τον πόνο ναύτης τον 

έσπρωξε, έπεσε απ’το κατάστρωµα»−ο άντρας µιλούσε σαν 
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υπνωτισµένος−,«η θάλασσα τον παρέσυρε… αλλά η µισή ψυχή του 

είχε ήδη χαθεί. Βρίσκεται ακόµα στο νησί, µε τα παράξενα φώτα.» 

  «Τι είδους παράξενα φώτα;» ρώτησε ο Φάλµαριν, συνοφρυωµένος. 

  «Οι παράξενες στήλες…» Ο άντρας έµοιαζε να ονειρεύεται. «Η 

µαγεία τους κυρίευσε τον Ράθµαλ, και γεννήθηκα εγώ, ο Άνθρωπος-

Με-Μισή-Ψυχή. Η ενέργεια πληµµύρισε τον Ράθµαλ… όταν έπεσε 

στο πέλαγο, τον πληµµύρισε η ενέργεια, τον πληµµύρισε… Και 

γεννήθηκα εγώ. Αισθάνοµαι την ισχύ να ρέει εντός µου –έχω 

ανθρώπινο αίµα; ∆εν ξέρω τι µου συµβαίνει…» Μετά, άρχισε να 

µιλά σε µια γλώσσα που κανείς δεν καταλάβαινε –κανείς εκτός 

απ’τον Φάλµαριν, ο οποίος συνέχισε να συζητά µαζί µε τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Η Ερία, ο Άνεµος, η Νύχτα και όλοι οι υπόλοιποι πολεµιστές του 

Βασιλείου κάθισαν στο ύψωµα, άλλοι κοιτώντας τον Ωκεανό και 

άλλοι τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού και τον παράξενο άντρα να 

µιλούν, µε ακατανόητες λέξεις και φράσεις·  και η κουβέντα τους 

κράτησε ώρα –πολλή, πολλή ώρα…. 

  Όταν οι ήλιοι του Άρµπεναρκ έδυσαν και τα τέσσερα φεγγάρια του 

έκαναν την εµφάνισή   τους   στον νυχτερινό ουρανό, οι µόνοι ήχοι 

π’ακούγονταν ήταν οι οµιλίες του Φάλµαριν και του πρώην-Ράθµαλ 

σε κείνη την αλλόκοτη γλώσσα, καθώς και τα κύµατα που έσκαγαν 

στα βράχια. 

  Τελικά, ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού πλησίασε την Ερία και 

κάθισε πλάι της·  το ίδιο και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Θα έρθει µαζί µας,» δήλωσε ο πρώτος. 

  «Είσαι καλά, δηλαδή, τώρα, Ράθµαλ;» ρώτησε η αρχηγός της 

αποστολής. 

  Ο άντρας τής έριξε ένα σκληρό βλέµµα. «∆εν υπάρχει Ράθµαλ!» 

  «Τότε, γιατί έρχεσαι µαζί µας;» απόρησε η Ερία. 

  «Ζητώ να βρω το άλλο µισό της ψυχής µου,» εξήγησε ο Άνθρωπος-

Με-Μισή-Ψυχή. 
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  «Γιαυτό θα µας συνοδέψει,» πρόσθεσε ο Φάλµαριν. «Και η βοήθειά 

του µπορεί να µας φανεί πολύτιµη. Του εξήγησα πως δεν είναι 

καθόλου άχρηστος, όπως πίστευε. Τα όντα µε κατώτερη από την 

ανθρώπινη ευφυία δεν µπορούν να τον δουν, γιατί δεν υπάρχει 

εξολοκλήρου στον Άρµπεναρκ, µα και στον άυλο κόσµο των 

Πνευµάτων, συγχρόνως. ∆εν τα βλέπεις τα Πνεύµατα να µας 

περιστοιχίζουν, Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή;» 

  Ο πρώην-Ράθµαλ έγνεψε καταφατικά. «Τα Πνεύµατα είν’αυτά, 

ναι,» έγνεψε καταφατικά. «Σ’ευχαριστώ που µου το είπες, 

Φάλµαριν. Τους ρωτούσα τόσο καιρό τι πλάσµατα είναι και δε µου 

λέγανε·  µονάχα διαρκώς µου µιλούσαν µε αινίγµατα. Μ’έχουν 

τρελάνει στα αινίγµατα·  έτσι καθόµουν κι εγώ εδώ, ατενίζοντας τον 

Ωκεανό, και σκεφτόµουν να βρω τις λύσεις στα αινίγµατά τους.» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού µειδίασε. «Αλλά µαζί 

ανακάλυψα τις λύσεις στα µισά απ’αυτά, τουλάχιστον.» 

  «Και, τόση ώρα, σε τι γλώσσα µιλούσατε, µάγε;» ρώτησε ο 

Άνεµος. 

  «Μα, στη γλώσσα των Πνευµάτων, ασφαλώς,» αποκρίθηκε ο 

Φάλµαριν. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έµοιαζε να κοιτάζει, για µια στιγµή, 

τον αέρα –ή πίσω απ’τον αέρα. «Τα Πνεύµατα γελάνε, φίλε µου.» 

  «Πάντα γελάνε µε µας, τους Ανθρώπους,» εξήγησε ο Φάλµαριν. 

«Γελάνε επειδή αγνοούµε την παρουσία τους, ενώ εκείνα δεν 

αγνοούν τη δική µας…» 

  «Ε, µάγε! πες σ’αυτά τα Πνεύµατά σου να πάψουν να µας κοιτούν 

από κλειδαρότρυπες, αλλιώς θα…!» απείλησε ο Άνεµος. 

  «Αλλιώς τι θα κάνετε, κύριε;» στράφηκε στο µέρος του, 

µειδιώντας, ο Φάλµαριν. 

  Ο Άνεµος πήρε µια πέτρα και την πέταξε στη θάλασσα. «Τίποτα, 

ανάθεµά τα!» 

  Τώρα, και οι Άνθρωποι γέλασαν, µε την αδυναµία τους να µη 

µπορούν να δουν εκεί όπου, εύκολα, βλέπουν άλλα όντα… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο 

Ο αόρατος εχθρός 
 

 

ίγο πριν την εµφάνιση του Βάνσπαρχ από την ∆ύση, η Ερία 

και η οµάδα της επέστρεψαν στη Θαλάσσια Λεπίδα. 

  «Πάνω στην ώρα ήρθατε, για να µην τρέχω σ’αυτούς τους 

τόπους του Λανχ, ψάχνοντάς σας,» είπε ο Καπετάν Κλέντριν. «Και 

φέρατε και… Ποιος είν’ο κύριος;» 

  «Ο… Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή,» αποκρίθηκε η αρχηγός της 

αποστολής, µη µπορώντας ακόµα να συνηθίσει ν’αποκαλεί τον 

Ράθµαλ έτσι. 

  «Πώς;» συνοφρυώθηκε ο Κλέντριν. 

  «Το όνοµά του δεν έχει σηµασία,» τόνισε ο Φάλµαριν. «Σηµασία 

έχει ό,τι πρόκειται, τώρα, να σας πω.» 

  «Και τι έχεις να µας πεις, µάγε;» απαίτησε ο Άνεµος, 

σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του, ενώ ο Ανώνυµος καθόταν στον 

ώµο του. 

  «Κατ’αρχήν, στο νησί όπου κατευθυνόµαστε υπάρχει κάτι που 

κλέβει τις ψυχές των ανθρώπων   που πλησιάζουν. Κάποια παράξενα 

φώτα, µου εξήγησε ο κύριος απο δώ»−έριξε ένα βλέµµα στον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή−,«τα οποία έχουν τη µορφή όρθιων 

στηλών, το προκαλούν αυτό. Αλλά δε µπορώ να ξέρω σε τι ακριβώς 

αναφέρεται… Ωστόσο εκείνο για τ’οποίο µπορώ να σας 

διαβεβαιώσω είναι ότι δεν έχω τη δύναµη να σας προστατέψω όλους 

απ’το εν λόγω κακό. Ορισµένοι µόνο απ’την οµάδα σας, κυρία µου, 

πρέπει νάρθουν µαζί µας.» Κοίταξε την αρχηγό της αποστολής. 

«Και, προτείνω, κανείς απ’το πλήρωµά σας, Καπετάνιε.» Στράφηκε 

στον Κλέντριν. 

Λ
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  «Εµείς θα έρθουµε, ό,τι κι αν πεις, µάγε,» τόνισε ο Άνεµος, 

αναφερόµενος στον εαυτό του και τη Νύχτα. «Ένας θησαυρός µάς 

περιµένει εκεί πέρα, και δε σκοπεύουµε να τον χάσουµε, µετά από 

τόσο κόπο.» 

  «∆εν πρόκειται να βρείτε κανέναν θησαυρό, κύριε» αποκρίθηκε ο 

Φάλµαριν. «Γιαυτό να είστε βέβαιος. Αλλά, φυσικά, δε µπορώ να 

σας εµποδίσω απ’το να έρθετε…» 

  «Κι εγώ θα έρθω,» δήλωσε η Μάνζρα. 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά ο Γκούλχακ, «όπως κι εγώ. Μέσα 

είµαι.» 

  «Και, Ερία, εσείς θα έρθετε;» ρώτησε ο Φάλµαριν. 

  «Μα εννοείτε αυτό, δάσκαλε!» πετάχτηκε εκείνη. 

  «Ούτ’εγώ θ’αφήσω το πλοίο µου,» είπε αποφασιστικά ο Καπετάν 

Κλέντριν. 

  Και κάποιοι άλλοι απ’τους πολεµιστές του Βασιληά πήγαν να πουν 

πως θάρθουν, µα ο Φάλµαριν τους διέκοψε, υψώνοντας το χέρι του. 

«Όχι! Κανείς περαιτέρω δε θα µας συντροφεύσει. ∆ε θα δύναµαι να 

σας προστατέψω και θάναι σα να πηγαίνετε σε βέβαιο θάνατο –ή, 

µάλλον, σε κάτι ακόµα χειρότερο. 

  »Καπετάνιε, νοµίζω πως είναι ώρα γι’αναχώρηση.» 

  Η Ερία πρόσταξε τους ανθρώπους της οµάδας της να την 

περιµένουν εδώ, και, αν έβλεπαν πως αργούσε πολύ να επιστρέψει, 

να πάνε στο Σαραόλν, για να ειδοποιήσουν τον Βασιληά, αφού, 

πρώτα, θα περνούσαν απ’τη Θέρληχ, για να µεταφέρουν τα 

δυσάρεστα µαντάτα και στην Βασίλισσα Αάνθα. Ο Καπετάνιος 

έδωσε παρόµοιες διαταγές στους ναύτες του. 

  Έπειτα, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και ο Κλέντριν σήκωσαν την 

άγκυρα, ο Άνεµος και η Νύχτα έλυσαν τα πανιά. Η Θαλάσσια Λεπίδα 

έφυγε   απ’το   λιµάνι   της   µικρής   πόλης    Ράβµικ,    πλέοντας    

δυτικά. 

  «Θυµάσαι προς τα πού ακριβώς  είναι  το  καταραµένο  νησί;»  

ρώτησε  η Ερία τον πρώην-Ράθµαλ. 
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  «Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος, µε χαµένη φωνή, σα να κοίταζε αλλού 

κι όχι στον Άρµπεναρκ. «Αλλ’αν συνεχίσουµε έτσι, πρέπει, τελικά, 

να το βρούµε µπροστά µας…» 

  «Φάλµαριν.» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού, που στεκόταν στην πλώρη 

γύρισε, για ν’αντικρίσει τη Νύχτα να τον πλησιάζει. 

  «Τι θα θέλατε, κυρία µου;» ρώτησε. 

  «Είχες πει, προτού απαντήσουµε αυτόν τον… Άνθρωπο-Με-Μισή-

Ψυχή, ότι η αύρα του είναι διαφορετική απ’τις αύρες των άλλων –

πιο ισχυρή. Και αναρωτιόµουν σήµερα, καθώς ερχόµασταν απ’τους 

τόπους του Λανχ: πώς είναι δυνατόν να είναι πιο ισχυρή η αύρα ενός 

ανθρώπου που έχει µισή ψυχή;» 

  «Έχει µισή ψυχή,» συµφώνησε ο Φάλµαριν, «αλλά τον έχουνε 

λούσει και παράξενες δυνάµεις –οι οποίες του άρπαξαν την 

υπόλοιπη ψυχή του. Έτσι µπορεί να κοιτά, ταυτόχρονα, εδώ και στον 

κόσµο των Πνευµάτων. Και τα όντα µε κατώτερη ευφυία δεν τον 

βλέπουν, γιατί απλά δεν υπάρχει εξολοκλήρου στον Άρµπεναρκ. 

Κάτι παράξενο του έχει συµβεί, κυρία µου. Όµως αυτό το παράξενο 

τον κράτησε ζωντανό στους τόπους του Λάνχ, γιατί αλλιώς –αν οι 

Γκαχούµιοι µπορούσαν να τον δουν− θα είχε πεθάνει.  

  »Προσωπικά, τον λυπάµαι…» 

  «Μα, γιατί; Έχει δυνάµεις που δεν έχουµε εµείς,» είπε η Νύχτα. 

  «∆υνάµεις που δεν έπρεπε να διαθέτει,» διόρθωσε ο Φάλµαριν. 

«∆εν είναι απλό να κοιτά κανείς στον κόσµο των Πνευµάτων –

καθόλου απλό. Χρειάζεται εκπαίδευση, που εκείνος δεν είχε ποτέ 

του κάνει. Επίσης, έχει µισή ψυχή. Πράγµα που είναι τροµερά 

µαρτυρικό…» 

  «Μαρτυρικό; Πώς;» θέλησε να µάθει η Νύχτα. 

  «∆εν µπορείς να το καταλάβεις, αν δεν το αισθανθείς. Ούτε κι εγώ 

το καταλαβαίνω απολύτως. Είναι σαν… να σου λείπει, συνεχώς, 

κάτι,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Μόνο έτσι µπορώ να το εξηγήσω. 

Σα να ζητάς, διαρκώς, να ενωθείς µε κάτι που δεν υπάρχει.» 
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  «Όντως, πρέπει νάναι άσχηµο…» συµφώνησε η Νύχτα, κάπως 

αβέβαια. 

  «Και τα Πνεύµατα τον προβληµάτιζαν µε γρίφους, µέχρι που τον 

βοήθησα να λύσει αρκετούς από δαύτους. ∆υστυχώς, είναι  

διαβολικά παιχνιδιάρικα µε όσους δεν γνωρίζουν  καλά  να  

χειρίζονται  τις  δυνάµεις του νου τους, θα όφειλα να οµολογήσω…» 

Αναστέναξε. 

  Ο Καπετάν Κλέντριν βρισκόταν στο τιµόνι της Θαλάσσιας Λεπίδας, 

κοιτώντας τον ορίζοντα. Πλάι του στεκόταν ο Άνεµος, µε τα χέρια 

στη µέση και τον Ανώνυµο στον ώµο. Ο αέρας έκανε την κάπα του 

ν’ανεµίζει πίσω του. 

  «Ακόµα πιστεύεις, ρε παλιοµπαγαπόντη, ότι θα βρεις θησαυρό στο 

νησί;» ρώτησε ο Καπετάνιος. 

  «Ναι,» απάντησε, ξερά, ο τυχοδιώχτης, και τα µάτια του άστραψαν 

στη σκέψη ενός µπαούλου γεµάτο χρυσάφι –ή, καλύτερα, πολλών 

µπαούλων γεµάτων χρυσάφι. 

  «Τι λες, ρε χρηµατολιµασµένο τσακάλι των λιµανιών;» µούγκρισε 

ο Κλέντριν. «∆εν ακούς κανέναν;» Έφτυσε. «Αλλά τι κάθοµαι και 

σου λέγω τώρα, αφού τη βουτιά την έκανες·  ήρθες µαζί µας. ∆εν 

υπάρχει, πια, γυρισµός για σένα, µου φαίνεται.» 

  «Άµα δεν υπάρχει γυρισµός για µένα, Καπετάνιε,» αντιγύρισε, 

µ’ένα ειρωνικό µειδίαµα, ο Άνεµος, «δεν υπάρχει γυρισµός και για 

σας. Αλλά δε θάθελα να σκέφτοµαι αυτή την περίπτωση. Ε, Καπετάν 

Κλέντριν; Είσαι παλιός θαλασσόλυκος και πρέπει να γνωρίζεις πως 

η θάλασσα απαιτεί τόλµη από κείνους που ταξιδεύουν στα νερά 

της.» 

  «Τόλµη, ναι,» έγνεψε καταφατικά εκείνος. «Και σύνεση, 

µπαγαπόντη µου, όµως… και σύνεση.» 

  «Έχουµε το µάγο µαζί µας, για τη σύνεση, Καπετάνιε,» είπε ο 

Άνεµος. «Αν είναι σε κάτι καλός, είναι στη σύνεση, αναµφίβολα. 

Οπότε σε µας δε µένει παρά η τόλµη, δε νοµίζεις;» 
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  «Κάποια µέρα, συντόµως, θα σε πλακώσω στο ξύλο⋅ να µου το 

θυµηθείς!…» µούγκρισε ο Καπετάν Κλέντριν. 

  «Προσπάθησε, όποτε θες, Καπετάνιε,» τον προκάλεσε ο Άνεµος. 

  Ύστερα, κι οι δυο τους γέλασαν, δυνατά, κάνοντας την Ερία που 

καθόταν σ’ένα βαρέλι, κοντά στο κατάρτι, να στραφεί, 

παραξενεµένη, στο µέρος τους. Η αρχηγός της αποστολής, από την 

ώρα που είχε ξεκινήσει το καράβι, κοίταζε, προσεκτικά, τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, τον οποίο γνώριζε κάποτε ως Ράθµαλ. Ο 

άντρας στεκόταν στην άκρη της κουβέρτας, αγναντεύοντας τη 

θάλασσα ή τον ουρανό. Έµοιαζε να παραµιλά σε µια παράξενη 

γλώσσα. Αλλά η πολεµίστρια ήξερε πως συνοµιλούσε µε τα 

Πνεύµατα. ∆εν µπορούσε να τον συνηθίσει έτσι· θα προτιµούσε να 

ήταν ο παλιός  του,  λογικός  εαυτός, όχι τούτο το παράλογο πλάσµα 

που ατένιζε σ’άλλους κόσµους. Άραγε, αν έβρισκε το µέρος της 

ψυχής του που του έλειπε, θα γινόταν, πάλι, κανονικός, ή θα 

παρέµενε για πάντα όπως ήταν τώρα –κάτι απόµακρο. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή φώναξε στον Φάλµαριν, µιλώντας, 

πάλι, στη γλώσσα των Πνευµάτων. Ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού τού απάντησε στην ίδια γλώσσα και πήγε κοντά του. 

Άρχισαν να συζητούν για κάποιο θέµα. Και η Ερία, που τους 

παρακολουθούσε, δεν καταλάβαινε λέξη. Σε λίγο, αποφάσισε να βρει 

την Μάνζρα και τον Γκούλχακ, στην καµπίνα του Καπετάνιου. 

  Ο Άνεµος κατέβηκε απ’την πρύµνη και βάδισε ως την πλώρη, όπου 

καθόταν µόνη η Νύχτα, µε την κάπα τυλιγµένη γύρω της και την 

κουκούλα της στο κεφάλι. 

  «Κάποιες φορές, νοµίζω πως είµαστε ανόητοι,» του είπε. «Ίσως, 

τελικά, να µην υπάρχει θησαυρός.» 

  Ο τυχοδιώχτης αναστέναξε. «Όχι κι εσύ! Γιατί όλοι σας είστε τόσο 

απαισιόδοξοι;» 

  «Άνεµε,» η Νύχτα στράφηκε να τον κοιτάξει, «δεν είπα ότι δεν 

υπάρχει σίγουρα·  είπα, ίσως, τελικά, να µην υπάρχει.» 
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  «Αυτό σηµαίνει πως δεν πρέπει να προσπαθήσουµε;» ρώτησε 

εκείνος, και κάθισε πλάι της, βάζοντας το χέρι του στους ώµους της 

και αφήνοντας τον Ανώνυµο πάνω στα λίγα σκαλιά παραδίπλα. 

  «Πάντα προσπαθούµε,» αποκρίθηκε η Νύχτα, φιλώντας το µάγουλό 

του. 

   

**  **  **  ** 

 

  «Τι συζητούσατε;» ρώτησε η Ερία τον Φάλµαριν και τον Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή, το µεσηµέρι, όταν είχαν καθίσει, για να 

γευµατίσουν, στην καµπίνα του Καπετάνιου. 

  «Λύναµε γρίφους,» εξήγησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «∆ύο µας µένουν, πια,» είπε ο πρώην-Ράθµαλ. 

  Η Ερία τον κοίταξε, και τα µάτια της φανέρωναν λύπηση γι’αυτόν. 

  «Πρέπει να σας µιλήσω,» της είπε, σε λίγο, ο Φάλµαριν. 

«Ιδιαιτέρως.» 

  Η πολεµίστρια κι εκείνος βγήκαν στο κατάστρωµα, όπου δεν ήταν 

κανείς, εκτός απ’τον Καπετάν Κλέντριν, ο οποίος στεκόταν στην 

πρύµνη, οδηγώντας τη Θαλάσσια Λεπίδα. 

  «Θα  σας  παρακαλούσα  να  µην  κοιτάτε  τον  Άνθρωπο-Με-

Μισή-Ψυχή  

έτσι,» ζήτησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Τι εννοείς;» ρώτησε η Ερία, ξεφυσώντας. 

  «Το βλέµµα σας εµπεριέχει οίκτο, ή λαθεύω;» 

  «Ίσως… Ναι. Αλλά τι σηµασία έχει αυτό, Φάλµαριν; Πώς µπορώ 

να µην λυπάµαι. Αλλιώς τον γνώριζα παλιά−» 

  «Καταλαβαίνω… Αλλά αλλιώς γνώριζε κι ο ίδιος τον εαυτό του 

παλιά. Οπότε, προσπαθήστε να µην το δείχνετε τόσο πολύ. Το ότι 

είναι… παράξενος –µε τα δικά µας κριτήρια− δε σηµαίνει πως είναι 

και ανόητος.» 

  «Εντάξει, Φάλµαριν,» είπε η Ερία. «Θα προσπαθήσω.» 
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  Πριν µπουν στην καµπίνα, φώναξε στον Κλέντριν: «Καπετάνιε, θες 

να κατέβεις λίγο απο κεί; Θα κρατήσω εγώ το τιµόνι, µέχρι να φας.» 

  Εκείνος δεν απάντησε αµέσως, σα να το σκεφτόταν. Ύστερα, 

«Πρέπει να παραδεχτώ πως πεινάω,» είπε. «Και δε µπορώ ν’αρνηθώ 

µια τέτοια πρόταση.» 

  Κατέβηκε απ’το τιµόνι και η Ερία πήρε τη θέση του εκεί. Ο 

Καπετάνιος κι ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού µπήκαν στην 

καµπίνα. Ο Κλέντριν άρχισε να τρώει. Κατόπιν, ενώ δεν είχε 

τελειώσει ακόµα το φαγητό του, είπε στον Άνθρωπο-Με-Μισή-

Ψυχή: 

  «Φιλαράκο µου, άµα δεις κάποιο χάρτη, θα µπορείς να θυµηθείς 

πού είναι το νησί όπου πάθατε την πανωλεθρία;» 

  Εκείνος δεν απάντησε, σα να µην άκουσε τον Καπετάνιο. 

  «Κατάλαβες τι σε ρώτησα;» Ο Κλέντριν τού µίλησε λες και ο 

πρώην-Ράθµαλ ήταν ηλίθιος. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή εστίασε το βλέµµα του περισσότερο 

πάνω στον ναυτικό. «Ναι,» απάντησε, τελικά. ∆εν έδειχνε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για κουβέντα µε κανέναν, εκτός από τον Φάλµαριν. 

  «Λοιπόν, άµα δεις τον χάρτη, θα µας δείξεις πού είναι το νησί;» 

Και, δίχως προειδοποίηση, ο Κλέντριν ξεδίπλωσε το χάρτη αυτού 

του κοµµατιού του Ωκεανού και τον κράτησε ανοιχτό, µε τα δύο 

χέρια, εµπρός του, στραµµένο προς τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Εκείνος δεν ακούµπησε το δάχτυλό του πουθενά επάνω στο χαρτί. 

«Λυπάµαι, κύριε,» είπε. «∆ε θα µπορούσα ποτέ να σας δείξω το εν 

λόγω νησί. Ακόµα θυµάµαι… Ο Ράθµαλ τ’αντίκρισε να εµφανίζεται 

εκεί όπου ο Καπετάνιος και οι άλλοι δεν το  περίµεναν.  Απορούσαν  

από  πού  ήρθε.  ∆ιάφορα άρχισαν να ψιθυρίζονται. Ύστερα, ο πόνος 

ξεκίνησε. Ούρλιαζαν, φώναζαν, παρακαλούσαν, βλαστηµούσαν. Ο 

Ράθµαλ έπεσε στη θάλασσα, µ’ένα τµήµα του να λείπει… Και ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή γεννήθηκε…» 

  «Αυτή η ιστορία, όποτε την ακούω, µε κάνει ν’ανατριχιάζω,» είπε η 

Μάνζρα στον Γκούλχακ, που έτρωγαν ο ένας κοντά στον άλλο. 
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  «Τι ακριβώς ήταν εκείνο που σας χτύπησε;» ρώτησε ο Άνεµος τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Αυτός κούνησε το κεφάλι του. «∆εν ξέρω… Μια δύναµη, που 

προερχόταν απ’τις φωτεινές στήλες… Κάτι…» 

  «Σύντοµα –δυστυχώς ή ευτυχώς−, θ’ανακαλύψουµε,» είπε ο 

Φάλµαριν. 

  «Είσαι προετοιµασµένος, µάγε;» θέλησε να µάθει ο Άνεµος. 

  «Το ‘προετοιµασµένος’ είναι σχετικό,» του απάντησε ο Φάλµαριν. 

«Εύχοµαι να είµαι αρκετά προετοιµασµένος γι’αυτό που πρόκειται ν’ 

αντιµετωπίσουµε.» 

  «Πάντως, µπορείς να µας προστατέψεις όλους εµάς… Σίγουρα…;» 

είπε η Μάνζρα. 

  «Ναι,» δήλωσε ο Φάλµαριν. «Έτσι πιστεύω, γιατί δεν είστε 

ιδιαίτερα πολλοί. Αλλά θα πρέπει να στέκεστε κοντά µου και να 

ακολουθείτε τις οδηγίες µου.» 

  «Και πότε περιµένεις να µας δώσεις αυτές τις οδηγίες;» απόρησε ο 

Γκούλχακ. «Μπορεί να φτάσουµε από λεπτό σε λεπτό στον 

κίνδυνο.» 

  «Θα σας δώσω τις οδηγίες όταν θάναι κι η Ερία εδώ,» υποσχέθηκε 

ο Φάλµαριν. «Θέλω να τις ακούσετε όλοι.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ερία επέστρεψε στην καµπίνα κατά το απόγευµα και ο Καπετάν 

Κλέντριν ήταν έτοιµος να φύγει, για ν’αναλάβει εκείνος το τιµόνι. 

Αλλά ο Φάλµαριν τον πρόλαβε: 

  «Μείνετε, για λίγο, Καπετάνιε. Γιατί, όπως είπαµε πριν, πρέπει να 

µιλήσω σε όλους σας.» 

  «Τι είναι, δάσκαλε;» ρώτησε η Ερία. 

  «∆ε θα σας κουράσω,» υποσχέθηκε ο Φάλµαριν. «Θα σας εξηγήσω 

µόνο τι θα κάνετε, όταν φτάσουµε στο νησί.» Όλοι στράφηκαν στο 

µέρος του, σταµατώντας  τις  συζητήσεις  αναµεταξύ  τους και 
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κοιτώντας τον µε ενδιαφέρον. «Εκτός του ότι θα στέκεστε κοντά 

µου, για να µπορώ να σας προστατέψω, µε τις δυνάµεις µου, θα 

πρέπει να προσπαθείτε και οι ίδιοι να παλέψετε αυτό που θα µας 

επιτίθεται.» 

  «Πώς;» ρώτησε η Μάνζρα. 

  «Πολύ απλό τούτο είναι να το πω, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολα θα 

το καταφέρετε,» αναστέναξε ο Φάλµαριν. Φάνηκε να σκέφτεται τον 

τρόπο µε τον οποίο θα εξέφραζε τα υπόλοιπα λόγια του·  ύστερα, 

συνέχισε: «Όταν αισθανθείτε κάτι να εισβάλει στο νου σας, µην το 

αφήσετε να σας κυριέψει –πετάξτε το πίσω.» 

  Οι άλλοι τον κοίταξαν µ’εκφράσεις απορίας στα πρόσωπά τους·  

µονάχα ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έµοιαζε να τον καταλαβαίνει 

περισσότερο. Αυτό στενοχώρησε, κάπως, τον Σοφό του Κύκλου του 

Φτερού. 

  «∆ηλαδή,» επιχείρησε να εξηγήσει, µε πιο απλά λόγια, «δε θα 

σκέφτεστε ότι όντως κάτι πάει να εισβάλει –όµως δε θα το ξεχνάτε, 

συγχρόνως.» 

  «Μάγε, πας να µας τρελάνεις;» σήκωσε ένα φρύδι του ο Άνεµος. 

  «Προσπαθώ να σας κάνω να καταλάβετε τι θέλω να πω, ενώ δεν 

έχετε καµια εκπαίδευση πάνω σε τέτοιου είδους ζητήµατα,» 

αντιγύρισε, θυµωµένα, ο Φάλµαριν. Έπειτα, ηρέµησε. «Όπως έλεγα, 

πρέπει να ξέρετε ότι η απειλή –το κάτι− υπάρχει, αλλά είναι κάπου 

εκεί έξω –έξω απ’το νου σας. Εν ολίγοις να το κρατάτε σε 

απόσταση. Για παράδειγµα, έστω ότι το µυαλό σας ήταν η καρδιά 

του κάστρου, τότε, δε θάπρεπε ο εχθρός να περάσει τα τείχη, ώστε 

να την φτάσει; Γιατί, αν την έφτανε, θα ερχόταν το τέλος σας. 

Χρήσιµο, ίσως, θάταν, επίσης, να γνωρίζετε πως, όταν αναφέροµαι 

σε µυαλό ή νου, ουσιαστικά, εννοώ την ψυχή σας·  όµως εσείς θα 

νοµίζετε ότι η επίθεση γίνεται στο µυαλό σας. Μονάχα µετά απ’την 

εµπειρία ίσως κατανοήσετε τι, πραγµατικά, συνέβη. Όπως ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.» Στράφηκε στο µέρος του. 

  Εκείνος έγνεψε, αργά, καταφατικά, µε το κεφάλι του. 
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  Ένας ανείπωτος τρόµος τούς είχε καταλάβει όλους –πράγµα 

φανερό στα πρόσωπά τους. 

  «Μην ανησυχείτε τόσο,» προσπάθησε να τους καθησυχάσει ο 

Φάλµαριν. «Αυτά που σας λέω να κάνετε, σας τα λέω για να έχετε… 

επιπλέον προστασία απ’αυτή που θα σας προσφέρω εγώ –για να µε 

βοηθήσετε. Αν µπορούσατε να προστατευτείτε µόνοι σας, τότε, θα 

ήµουν άχρηστος σε τούτο το ταξίδι κι εσείς Σοφοί του Κύκλου του 

Φτερού. Ή ‘µάγοι’, όπως θέλουν να τους αποκαλούν µερικοί 

ανάµεσά σας.» 

  Ο Άνεµος µειδίασε. «Το πέταξες το σχόλιό σου, πάλι, 

παλιοµπαγαπόντη!» 

  Ο Καπετάν Κλέντριν ξέσπασε σε βραχνό γέλιο, και οι υπόλοιποι 

δεν άργησαν ν’ακολουθήσουν το παράδειγµά του. 

   

**  **  **  ** 

 

  Για δύο ολόκληρες µέρες έπλεαν, µε δυτική κατεύθυνση. Ο καιρός 

δεν ήταν καλός και η Θαλάσσια Λεπίδα κουνιόταν διαρκώς, 

ζαλίζοντας τους στεριανούς, οι οποίοι, όµως, πλέον, είχαν, κάπως, 

συνηθίσει τον Ωκεανό και δεν βρίσκονταν στην κατάσταση που ήταν 

παλιά. Ο Φάλµαριν, όπως συνήθως, δεν υπέφερε από τα 

συµπτώµατα των άλλων, πίνοντας ένα συγκεκριµένο βότανο, που 

είχε πολύ λίγο µαζί του, για να µοιραστεί. Όσο ταξίδευαν, συνέχιζε 

τα «µαθήµατα» του, για να είναι έτοιµη η οµάδα του, όταν θα 

ερχόταν, τελικά, η ώρα ν’αντιµετωπίσουν το καταραµένο νησί και 

τις ψυχοαπορροφητικές δυνάµεις του. 

  Και το µεσηµέρι της τρίτης µέρας, ενώ και ο Λούντρινχ και ο 

Βάνσπαρχ βρίσκονταν ψηλά στον ουρανό, ο Άνεµος φώναξε από το 

παρατηρητήριο: 

  «Ξηρά! Ξηρά!» 

  Και κατέβηκε, βιαστικά, στο κατάστρωµα. 

  «Νησί;» τον ρώτησε η Ερία. 
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  «Ναι!» έκανε ενθουσιασµένος ο Άνεµος, µ’ένα χαµόγελο ως 

τ’αφτιά. «Το νησί που ψάχνουµε –αυτό πρέπει νάναι!» 

  «Τότε, δε θάπρεπε νάστε τόσο χαρούµενος, κύριε,» τον 

συµβούλεψε, µε σκοτεινό ύφος, ο Φάλµαριν, κάτω απ’την κουκούλα 

του. «Ελέγξτε τα συναισθήµατά σας. Θα χρειαστεί να πολεµήσουµε.  

  »Ελάτε όλοι µαζί µου, στην πρύµνη,» ζήτησε. 

  Η οµάδα τον ακολούθησε και στάθηκαν άπαντες γύρω απ’τον 

Κλέντριν, που κρατούσε το τιµόνι. 

  «Αυτό ήταν, Καπετάνιε –θα γίνουµε πλούσιοι!» φώναξε ο Άνεµος. 

  Ο Φάλµαριν τού έριξε ένα φαρµακερό βλέµµα, γιατί τον εκνεύριζε 

ν’αγνοούν τα λόγια του. Η Νύχτα έσφιξε το χέρι του τυχοδιώχτη 

µέσα στο δικό της και έβαλε το δάχτυλο του άλλου της χεριού στα 

χείλη της, προτρέποντας τον να µη µιλά. 

  Η Ερία στένεψε τα µάτια της, καθώς το νησί φανερωνόταν στον 

ορίζοντα. Γύρω του κάτι  γυάλιζε.   Στήλες. Άστραφταν, όπως το 

φως των ήλιων έπεφτε πάνω τους. 

  «Αυτό είναι, σίγουρα,» είπε η αρχηγός της αποστολής, κρατώντας 

την ανάσα της. Στράφηκε στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. «Αυτό 

δεν είναι, Ράθµαλ;» 

  «Ο Ράθµαλ είναι νεκρός,» τόνισε εκείνος. «Αλλά, ναι, αυτό 

είναι…» 

  «Είθε τα Πνεύµατα να µας προστατέψουν,» µουρµούρισε ο 

Γκούλχακ. 

  «Πράγµατι, τα Πνεύµατα,» συµφώνησε ο Φάλµαριν. Η φωνή του 

δυνάµωσε: «Ετοιµαστείτε, όπως είπαµε!» Ύψωσε τα χέρια του στον 

αέρα κι άρχισε να συνοµιλεί µε αόρατες οντότητες, σε µια γλώσσα 

που κανείς, έξω απ’τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, δεν καταλάβαινε. 

  Σύντοµα, είδαν κάτι να αστράφτει αχνά γύρω τους, σαν ένα 

πελώριο προστατευτικό δαχτυλίδι να τους είχε περιτριγυρίσει. 

  «Τι είν’αυτό, µάγε;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  Ο Φάλµαριν δεν του απάντησε. 
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  Ύστερα, ο τυχοδιώχτης αισθάνθηκε κάτι… κάτι να τον χτυπά στο 

µυαλό. Πάραυτα, θυµήθηκε αυτά που είχ’ακούσει απ’τον Σοφό του 

Κύκλου του Φτερού. Προσπάθησε να το αγνοήσει, ενώ, συγχρόνως, 

γνώριζε ότι υπήρχε εκεί. Το ένιωσε ν’αποσύρεται. Τα κατάφερα! 

σκέφτηκε, απορηµένος µε τον εαυτό του. Τελικά, ίσως νάχω κρυφό 

ταλέντο στη µαγεία!… Όµως, στη συνέχεια, η επίθεση επέστρεψε, µε 

µεγαλύτερη δύναµη. Τι θέλω κι ανοίγω το µεγάλο µου… µυαλό; 

µούγκρισε ο Άνεµος, καθώς πάσχιζε να διώξει τον εχθρό.  

  Έριξε µια µατιά γύρω του. Παρατήρησε πως κι οι σύντροφοί του 

πρέπει να µάχονταν. Η Ερία είχε τα µάτια της κλειστά και κρατιόταν 

απ’την άκρη της πρύµνης. Βρισκόταν, φανερά, σε ψυχικό πόλεµο 

µ’ό,τι κι αν ήταν αυτό που επιτιθόταν. Ο Γκούλχακ είχε τα χέρια 

στους κροτάφους του και τα δόντια σφιγµένα πίσω απ’τα χείλη του. 

Η Μάνζρα στεκόταν ακίνητη –παγωµένη. Τα µάτια της ήταν 

ορθάνοιχτα και κοιτούσαν τη θάλασσα, λες και το νερό τής 

προσέφερε κάποια προστασία. Η Νύχτα έσφιγγε, µε το χέρι της, τον 

πήχη του τυχοδιώχτη φίλου της, αλλ’αυτός δεν το αισθανόταν·  άλλα, 

ισχυρότερα συναισθήµατα τον κατέκλυζαν. Κι εκείνο που υπερίσχυε 

ήταν το ένστικτο της αυτοάµυνας. Ο Καπετάν Κλέντριν είχε σχεδόν 

γείρει πάνω στο τιµόνι. Ο Άνεµος φοβόταν πως τον αντίκριζε να 

χάνει τη µάχη… Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στεκόταν δίπλα στον 

Φάλµαριν και µουρµούριζε µαζί του σε κείνη την αλλόκοτη γλώσσα.     

∆ιαολεµένος    µάγος     είναι    και      τούτος; απόρησε ο 

θησαυροκυνηγός. Όµως, µόλις αντιλήφθηκε ότι οι σκέψεις του τον 

άφηναν αφύλαχτο στον εχθρό, ξέχασε, αµέσως, όλους τους 

υπόλοιπους και συγκεντρώθηκε στον εαυτό του και µόνο·  εξάλλου, 

δε µπορούσε να κάνει τίποτα για να τους βοηθήσει. Ο µοναδικός που 

µπορούσε να κάνει κάτι για να βοηθήσει ήταν, ασφαλώς, ο Σοφός 

του Κύκλου του Φτερού, και ίσως κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Ο Φάλµαριν γνώριζε καλά το ρόλο του·  επάνω του ήταν ριγµένο το 

βάρος όλης τούτης της οµάδας. Καθοδηγούσε τα Πνεύµατα µε 

µαγικές λέξεις προσταγής, τα διασπούσε και τα ένωνε, 
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σχηµατίζοντας το προστατευτικό δαχτυλίδι γύρω απ’την πρύµνη. 

Και αισθανόταν την εχθρική ισχύ να το σφυροκοπεί. ∆εν είχε ποτέ 

του νιώσει µια τόσο µεγάλη δύναµη. Ήταν λες και γίγαντες 

κοπανούσαν τα τείχη µιας πόλης, µ’αποτέλεσµα εκείνα να τρέµουν 

απ’την κορυφή ως τα θεµέλια. Και ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού 

δεν ήξερε άµα θα τα κατάφερνε ν’αντιστέκεται, αν δεν είχε µαζί του 

και τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. ∆εν περίµενε ότι θα του ήταν 

τόσο χρήσιµος –όµως, τελικά, ήταν! Έµοιαζε µε µια ζωντανή πηγή 

ενέργειας, απ’την οποία αντλούσε δύναµη ο Φάλµαριν, για 

ν’αντιτίθεται στον αόρατο αντίπαλο. 

  Ποιος ήταν ο εχθρός, τέλος πάντων; Τι είδους οντότητα; Οι Θεοί 

δεν υπήρχαν, πλέον·  ούτε δαίµονες µάγοι… Όχι, όµως, τώρα, 

σκέψεις για πράγµατα άλλα από την άµυνα του εαυτού του και των 

συντρόφων του: Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού συγκεντρώθηκε 

στο προστατευτικό δαχτυλίδι, φορτίζοντάς το µε επιπλέον ενέργεια. 

  Κάποια στιγµή, νόµισε πως άκουσε έναν ψίθυρο στον νου του: 

  Ποιος µου αντιστέκεται έτσι; Θ’αρπάξω την ψυχή σου! Θα µε ταΐσεις 

κατώτερο ον –θα επιστρέψω  στον κόσµο σου, µάγε! 

  Η ψυχή του Φάλµαριν πάγωσε, αλλά εκείνος δεν τόβαλε κάτω. 

Συνέχισε να µάχεται –να διώχνει την πνευµατική ισχύ που τον 

κατέκλυζε επιθετικά και, τώρα, τα χτυπήµατά της ήταν πιο άγρια. 

Κοίταξε, προς στιγµή, τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή: Το πρόσωπό 

του είχε ασπρίσει·  κι εκείνος είχ’ακούσει την διαβολική φωνή στο 

µυαλό του. 

  Κουράγιο, φίλε µου, του είπε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. Σε 

χρειάζοµαι –χρειάζοµαι την δύναµή σου! Μαζί µπορούµε να τον 

νικήσουµε! 

  Ήταν εδώ και την προηγούµενη φορά, Φάλµαριν… 

  Ποιος είναι; 

  Είναι µυστήριο. Η µισή µου ψυχή φτύνει την παρουσία του –είναι 

κάτι το ανείπωτα διαβολικό. 

  Πολέµα τον –µαζί µου! 
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  Ενέργεια λαµποκοπούσε γύρω απ’το προστατευτικό δαχτυλίδι, 

γεµίζοντας τον αέρα µ’εξώκοσµους ήχους –ήχους που οι λέξεις 

αδυνατούν να περιγράψουν. 

  Ήρθε η ώρα –ΘΑ ΑΡΠΑΞΩ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΣΑΣ! 

  Το µαγικό δαχτυλίδι άρχισε να θρυµµατίζετε. Η ενέργεια πεταγόταν 

προς όλες τις κατευθύνσεις, σα να ξέφτιζε. Τα κοµµάτια της έπεφταν 

στη θάλασσα και ατµός σηκωνόταν. 

  Η Θαλάσσια Λεπίδα ζύγωνε το καταραµένο νησί. 

  Ο Φάλµαριν αντίκρισε καλύτερα τις φωτεινές στήλες: Κρύσταλλοι! 

Κάτι γνώριζε για κρυστάλλους –κάπου είχε ακούσει για δαύτους… 

  Βοηθήστε µε –ΟΛΟΙ! 

  Η νοητική κραυγή του απευθυνόταν στην οµάδα του. Και οι 

σύντροφοι του Σοφού του Κύκλου του Φτερού ανταποκρίθηκαν –αν 

κι εκείνος δεν περίµενε αυτό να γίνει τόσο γρήγορα, ή µε τέτοια 

αποτελεσµατικότητα. Αισθάνθηκε τον εχθρό να κραυγάζει και να 

µαζεύεται, αποµακρυνόµενος απ’το προστατευτικό δαχτυλίδι, 

τ’οποίο ξεκίνησε να επιδιορθώνει τις ζηµιές του. 

  Οι κρύσταλλοι! Όταν βρίσκονταν µέσα στον κύκλο που σχηµάτιζαν 

οι κρύσταλλοι γύρω απ’το νησί, ο Φάλµαριν και οι σύντροφοι του θα 

ήταν ασφαλείς από την ψυχοαπορροφητική µαγεία τους. 

  Ο Καπετάν Κλέντριν κρατούσε τη Θαλάσσια Λεπίδα σε σταθερή 

πορεία, παρότι είχε πέσει σα νεκρός πάνω στο τιµόνι. Στην ακτή 

όπου ζύγωναν υπήρχαν κι άλλα καράβια, τσακισµένα στα βράχια, ή 

ξαπλωµένα από το ήµισυ και πάνω στην αµµουδιά κι από το ήµισυ 

και κάτω βρισκόµενα µέσα στο νερό. 

  ΜΑΚΡΙΑ! ΜΑΚΡΙΑ! 

  Τώρα, ο Φάλµαριν µπορούσε να διακρίνει φόβο στη φωνή του 

ανώτερου όντος, και χαµογέλασε, διαβολικά. 

  Οι ώρες σου είναι µετρηµένες, ψυχοαρπαχτή! 

  «Αράξτε!» φώναξε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού, καθώς η 

Θαλάσσια Λεπίδα ζύγωνε στην ακτή του νησιού. Προχώρησε, 

πρώτος, ακολουθούµενος απ’τους υπόλοιπους, και ο Γκούλχακ κι ο 
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Άνεµος έριξαν άγκυρα. Ο εχθρός πάλευε, αλλά το προστατευτικό 

δαχτυλίδι του Φάλµαριν ήταν ισχυρό. 

  Κατέβηκαν απ’το καράβι, βουτώντας στο νερό, που τους έφτανε ως 

το λαιµό. Προχώρησαν, αργόσυρτα, σαν ζωντανοί-νεκροί, µε ηγέτη 

τους τον άντρα µε την κάπα και την κουκούλα, µέχρι που βγήκαν 

στην αµµουδιά. 

  Εκεί έστεκε ένας ψηλός κρύσταλλος –µια στήλη που τους 

ξεπερνούσε όλους σε ύψος. 

  Μόλις τον προσπέρασαν, ο Φάλµαριν διέλυσε το προστατευτικό 

δαχτυλίδι. Η παρουσία του εχθρού δεν υπήρχε, πια. 

  «Καταραµένα µαραφέτια!» Ο Γκούλχακ, σφίγγοντας, οργισµένος, 

τα δόντια του, σήκωσε ένα βαρύ τσεκούρι και κοπάνησε τον 

κρύσταλλο, σπάζοντάς τον. 

  Μια εξώκοσµη κραυγή ήρθε απ’το πυκνό δάσος στο εσωτερικό του 

νησιού, για να τους τροµοκρατήσει όλους. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20ο 

Μάργκανθελ 

 

 

οµίζω πως κάτι βρίσκεται µέσα σ’αυτό το δάσος,» είπε ο 

Γκούλχακ, διστακτικά, ακουµπώντας την κεφαλή του 

µεγάλου τσεκουριού του στο έδαφος. 

  «Σοβαρά;» έκανε, ειρωνικά, ο Άνεµος. «Όλοι µάγοι είστε σε τούτη 

την κοµπανία;» 

  «Βούλωστο, ηλίθιε θησαυροκυνηγέ!» αντιγύρισε ο Γκούλχακ. 

  «Μόλις απέδειξες ποιος είν’ηλίθιος, σπάζοντας αυτόν τον 

κρύσταλλο!» είπε, θυµωµένα, ο Άνεµος. 

Ν
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  «Σταµατήστε, τώρα!» τους διέκοψε η Ερία, προτού συνεχίσουν. 

«Ό,τι έγινε έγινε.» Στράφηκε στον Φάλµαριν. «Ήταν, πράγµατι, 

κακό που σπάσαµε τον κρύσταλλο;» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού κούνησε, αργά, το κεφάλι του. 

«Όχι, δε νοµίζω… Ίσα-ίσα, µάλλον, δώσαµε ένα πλήγµα παραπάνω 

στον εχθρό µας.» 

  Ο Γκούλχακ έριξε  στον  Άνεµο  ένα  νικηφόρο  βλέµµα.  Εκείνος  

γύρισε  

απ’την άλλη, σνοµπάροντάς τον. 

  «Ποιος είναι, αλήθεια, αυτός ο… εχθρός;» ρώτησε η Ερία. 

  «∆εν ξέρω ακριβώς,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Πάντως, είναι κάτι 

ισχυρό. Κάτι που έχει δυνάµεις ισχυρότερες απ’αυτές των 

Πνευµάτων. Πίστευα –όλοι στον Πύργο του Φτερού πιστεύαµε− πως 

τέτοιες δυνάµεις είχαν εξαφανιστεί, µε την πτώση των Θεών και τον 

αφανισµό των δαιµόνων…» 

  Ο Άνεµος γέλασε. «Σας τόλεγα ότι υπάρχει θησαυρός εδώ!» 

  «Με συγχωρείς, φίλε –έχεις αυταπάτες;» µούγκρισε ο Γκούλχακ. 

«Πού τον βλέπεις το θησαυρό; Πες το, να τον δούµε και µεις, µήπως 

και πλουτίσουµε!» 

  «Ο θησαυρός, προφανώς, ανήκει σ’αυτό το πλάσµα που µας 

πολεµά, ό,τι κι αν είναι!» εξήγησε ο Άνεµος. 

  «Ναι, προφανώς,» κάγχασε η Μάνζρα. 

  «Όταν βρούµε τον θησαυρό, µην πάρετε αργύριο, αφού δεν 

πιστεύετε στην ύπαρξή του!» αντιγύρισε ο Άνεµος. 

  «Ας προχωρήσουµε,» πρότεινε η Νύχτα. «Τώρα, είµαστε ασφαλείς, 

έτσι δεν είναι;» 

  «Εντελώς ασφαλείς δεν ξέρω αν είµαστε,» απάντησε ο Φάλµαριν. 

«Πάντως, όσο βρισκόµαστε µέσα στον κύκλο των κρυστάλλινων 

στηλών που περιτριγυρίζουν το νησί, δεν κινδυνεύουµε να χάσουµε 

τις ψυχές µας.» 

  «Καπετάνιε, είσαι καλά;» Η Ερία στράφηκε στον Κλέντριν, που 

είχε πέσει στα γόνατα, κρατώντας το κεφάλι του και γρυλίζοντας. 
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  «Εµένα δε µου φαίνεται καλά…» παρατήρησε ο Άνεµος·  ο 

Ανώνυµος έκρωξε. 

  «Καπετάνιε…;» Η Ερία ακούµπησε το χέρι της στον ώµο του 

Κλέντριν. Εκείνος τινάχτηκε, άγρια, πάνω και την έσπρωξε. Η 

αρχηγός της αποστολής παραπάτησε, αλλά δεν έπεσε. 

  Η έκφραση στο πρόσωπο του ναυτικού δεν ήταν φυσιολογική. Τα 

δόντια του ήταν σφιγµένα και γυµνωµένα, και τα µάτια του 

πορφυρά, λες και δαιµονικές φωτιές είχαν ανάψει µέσα τους! 

  «Μάγε, νοµίζω πως, πάλι, σε χρειαζόµαστε,» εξέφρασε την άποψή 

του ο Άνεµος. 

  «Αναισθητοποιήστε τον,» πρότεινε ο Φάλµαριν. 

  Ο Κλέντριν χίµησε στην Ερία, γρυλίζοντας, σα θηρίο. Εκείνη 

πήδησε παραδίπλα, αποφεύγοντάς τον, ενώ ξεθηκάρωνε το σπαθί 

της. Και η Μάνζρα κι ο Γκούλχακ τράβηξαν τα ξίφη τους. 

  «Ο µάγος είπε αναισθητοποιήστε τον, όχι ξεκοιλιάστε τον,» τόνισε 

ο Άνεµος. 

  «Σκάσε, τυχοδιώχτη!» αποκρίθηκε ο Γκούλχακ. Ζύγωσε, γρήγορα, 

τον Κλέντριν, επιχειρώντας να τον κοπανήσει µε το πλατύ µέρος της 

λεπίδας του. 

  Ο Καπετάνιος απέφυγε την επίθεση και έπεσε πάνω στον 

πολεµιστή, αγκαλιάζοντας τη µέση του και σωριάζοντάς τον, µε την 

πλάτη, στην αµµουδιά. Όµως η Μάνζρα ήρθε από πάνω του και τον 

βάρεσε, µε τη λαβή του ξίφους της, στον αυχένα, κάνοντάς τον να 

χάσει τις αισθήσεις του. 

  Ο Γκούλχακ σηκώθηκε όρθιος, παραµερίζοντας τον Κλέντριν. «Τι 

τον έπιασε, στα ξαφνικά;» 

  «∆εν ήταν στα ξαφνικά, στρατιωτάκι,» του είπε ο Άνεµος. «Στο 

πλοίο, τον είδα να χάνει τη µάχη µε τον εχθρό µας.» 

  Ο Φάλµαριν έγνεψε καταφατικά. «Ναι. Κάπως, επηρεάστηκε 

απ’αυτόν. ∆έστε τον.» 

  Η Μάνζρα κι η Ερία έκαναν όπως ζήτησε. 

  «Θα τον πάρουµε µαζί µας;» ρώτησε η Νύχτα. 
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  «Καλύτερα να τον αφήσουµε εδώ,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. 

«Εξάλλου, δεν βλέπω κανένα επικίνδυνο θηρίο τριγύρω…» 

  «Τα Πνεύµατα είναι ανήσυχα,» είπε, αφηρηµένα, ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή. 

  «Ναι, το ξέρω,» κούνησε καταφατικά το κεφάλι ο Φάλµαριν. 

«Τούτο το νησί είναι µέρος ισχυρής µαγείας.» 

  «Πάµε στο δάσος,» πρότεινε ο Άνεµος. «Απο κεί ήρθε η κραυγή, 

άλλωστε.» 

  «Ελάτε,» είπε ο Φάλµαριν, και ξεκίνησε να βαδίζει πρώτος.  

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή προχωρούσε στα δεξιά του και η 

Ερία στ’αριστερά, µε το ξίφος της γυµνολέπιδο. Μετά, έρχονταν ο 

Άνεµος και η Νύχτα, και, τέλος, ο Γκούλχακ και η Μάνζρα, για να 

φυλάνε τα νώτα τους. Τον Καπετάν Κλέντριν τον άφησαν στην 

παραλία, δεµένο, µε σκοπό να επιστρέψουν γι’αυτόν, αφού είχαν 

αντιµετωπίσει τον σκιώδη εχθρό που τον είχε µεταλλάξει, ψυχικά, σε 

τέρας. 

  Η βλάστηση τούς κατάπιε και παντού γύρω τους έβλεπαν πράσινο. 

Πού και πού µόνο ξεχώριζε κανένας κορµός. Το δάσος ήταν 

ιδιαίτερα πυκνό. Ίσως περισσότερο ζούγκλα, σαν αυτές που 

υπάρχουν στη Νότια Γη, όπου κανείς απ’τους ανθρώπους της 

οµάδας της Ερία δεν είχε ταξιδέψει. 

  «Πού πηγαίνουµε;» αναστέναξε η Μάνζρα. «∆εν µου φαίνεται να 

φτάνουµε πουθενά…» 

  «Ο εχθρός µας δεν πρέπει νάναι µακριά,» είπε ο Φάλµαριν. «Τον 

αισθάνοµαι.» 

  «Κι εγώ,» συµφώνησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Ύστερα από κάµποσο βάδισµα, απογευµάτιασε και µεγάλες σκιές 

τύλιξαν το δάσος, ενώ ένας παγερός αέρας φυσούσε, κάνοντας τα 

µέλη της οµάδας να κρατούν, γερά, πάνω τους τις κάπες που 

φορούσαν. 

  Όταν τα φυλλώµατα παραµερίστηκαν από µπρος τους, αντίκρισαν 

ένα ξέφωτο. Και στο εωσφορικό λυκόφως είδαν το παράξενο 



ΕΧΘΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

253 

µηχάνηµα, τ’οποίο τους πάγωσε την καρδιά. Ήταν πανύψηλο, όσο 

τρεις άντρες, και καµωµένο αποκλειστικά από µέταλλο. Επάνω του 

ήταν λαξευµένο ένα ανθρώπινο κορµί µε κερασφόρο κεφάλι. Μικρά 

φωτάκια έλαµπαν σε διάφορες µεριές του. Μακριά καλώδια 

ξεκινούσαν απ’την κορφή του, κατέβαιναν και εισχωρούσαν στη γη. 

  Τώρα, ο Φάλµαριν άρχιζε να καταλαβαίνει τι ακριβώς συνέβαινε. 

Κατ’αρχήν, τούτο το κατασκεύασµα δε µπορεί νάταν παρά µια 

σατανική επινόηση των δαιµονανθρώπων. Κατά δεύτερο λόγο, τα 

καλώδια, µάλλον, συνεχίζονταν υπογείως και συνδεόταν το καθένα 

και µε µια απ’τις κρυστάλλινες στήλες που κύκλωναν το νησί. 

Συνεπώς, οι ψυχές που απορροφούνταν απ’τα πληρώµατα των 

καραβιών τάιζαν αυτό το έκτρωµα. Αλλά γιατί; 

  ΜΑΚΡΙΑ ΜΟΥ! ΜΑΚΡΙΑ! 

  Η εωσφορική φωνή αντήχησε στο νου όλων. 

  Ανθρωπάκια –ΜΑΚΡΙΑ ΜΟΥ! 

  «Τι στ’ανάθεµα είν’αυτό το πράµα;» έκανε, χάσκοντας, ο Άνεµος. 

  «∆ε βλέπω κανένα θησαυρό εδώ, τυχοδιώχτη,» είπε ο Γκούλχακ. 

«Εκτός κι αν θεωρείς θησαυρό όλο τούτο το µέταλλο.» 

  Ο Φάλµαριν εξέφρασε την ερώτηση που ήταν στο µυαλό όλων: «Τι 

είσαι;» 

  Είµαι Θεός, ανθρωπάκια. 

  «Οι Θεοί εξολοθρεύτηκαν, µετά από πολέµους µεταξύ τους,»  είπε 

ο Φάλµαριν. 

  Ακριβώς, µάγε. Κι εγώ είµαι ο Μάργκανθελ –ή, θα γίνω ο 

Μάργκανθελ! Αναγνωρίζεις το όνοµα; 

  «Ναι…» Ο Φάλµαριν αναγνώριζε το όνοµα του διαβολικού Θεού 

που είχε επιχειρήσει, στην Πρώιµη Εποχή, ν’ανατρέψει την 

Ισορροπία στον Άρµπεναρκ και να φέρει την ∆ιάλυση. 

«Καταστρέψτε αυτό το µηχάνηµα,» πρόσταξε τους συντρόφους του. 

Και, όταν εκείνοι δίστασαν: «Τώρα!» 

  Ο Γκούλχακ πλησίασε, κρατώντας το τσεκούρι µε τ’οποίο είχε 

σπάσει τον κρύσταλλο, στην παραλία. 
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  Όχι! Μακριά µου, ανθρωπάκι! Θα γίνω Θεός! ∆ε θα µου στερήσετε 

τη δόξα –γιατί, αν το πράξετε, θα το µετανιώσετε όλοι σας, πικρά! 

  Ο πολεµιστής του Βασιληά του Σαραόλν, αγνοώντας τις 

προειδοποιήσεις του σατανικού «µέλλοντος Θεού», ύψωσε τον 

πέλεκύ του, µε τα δυο χέρια, και τον κατέβασε, µε δύναµη, πάνω 

στην µηχανή των δαιµονανθρώπων. 

  ΚΡΑΑΑΚ! 

  Ενέργεια πετάχτηκε τριγύρω και καπνοί σηκώθηκαν. 

  ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ! ούρλιαξε το µισοζωντανό ον µέσα της. 

  Ο Γκούλχακ ξαναβάρεσε το µηχάνηµα, και περισσότερος καπνός 

σηκώθηκε, ενώ οι λάµψεις δυνάµωσαν. 

  Ανόητοι θνητοί! 

  Μια µαύρη, αέρινη µορφή πετάχτηκε έξω απ’το µεταλλικό 

κατασκεύασµα. Θα πληρώωωωσεεεεεετεεεεε! Έπεσε πάνω στον 

αιφνιδιασµένο Φάλµαριν και εξαφανίστηκε. 

  Όλοι στράφηκαν στον Σοφό του Κύκλου του Φτερού. 

  «∆άσκαλε; Είσαι ’ντάξει;» ρώτησε η Ερία. 

  Εκείνος µειδίασε, στραβά. «Ω, ναι. Αισθάνοµαι πολύ καλά…» 

Στράφηκε στον Γκούλχακ και, προτείνοντας το δεξί του χέρι, 

εξαπέλυσε απ’την χούφτα του κυανοπόρφυρη ενέργεια. Τον πέτυχε 

στο στήθος και τον έστειλε πάνω στην τυλιγµένη στις λάµψεις 

µηχανή. 

  «Ααααααααρρρ!» ούρλιαξε ο πολεµιστής του Βασιληά, καθώς 

αισθανόταν όλο του το κορµί να φλέγεται. 

  «Γκούλχακ!» φώναξε η Μάνζρα, ενώ οι άλλοι είχαν µείνει άφωνοι. 

  «Πέθανε, ανθρωπάκι!» γέλασε, υστερικά, ο Φάλµαριν. 

  Και, τότε, κατάλαβαν πως τούτος δεν ήταν ο Σοφός του Κύκλου 

του Φτερού. Το πλάσµα –εκείνο  το µαύρο, άυλο πλάσµα που είχε 

πεταχτεί απ’το µεταλλικό κατασκεύασµα− βρισκόταν µέσα του! 

  «ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΩ ΟΛΟΥΣ!» 

  Τα χέρια του γέµισαν µε θανατηφόρα ενέργεια, καθώς η µικρή 

οµάδα πισωπατούσε, το κάθε µέλος της αποµακρυνόµενο απ’το 
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παράξενο ον. Μόνο ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στάθηκε εκεί όπου 

ήταν και πριν. 

  «Ωωω… Εσύ δε φοβάσαι;» γέλασε ο µισός-Θεός. «Έχουµε 

ξανασυναντηθεί παλιότερα, έτσι δεν είναι; Τότε, γλίτωσες και πήρες 

ένα κοµµάτι µου εντός σου –ήρθε η ώρα να επαναδιεκδικήσω αυτό 

που µου ανήκει, δε νοµίζεις, µισόψυχο ανθρωπάκι;» Εξαπέλυσε την 

ενέργεια καταπάνω του. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή πρότεινε τα χέρια του, επιχειρώντας 

να την σταµατήσει, καθώς οι λάµψεις τον τύλιγαν και το εξώκοσµο 

µουγκρητό τους αντηχούσε σ’όλο το νησί. 

  «Σ’αναγνωρίζω, τώρα, κακό Πνεύµα!» φώναξε. «Θα σε 

καταστρέψω!» 

  «Είσαι ανίκανος να µε καταστρέψεις, µισόψυχο ον!» γέλασε ο 

µισός-Θεός. «Ήταν λάθος µου που σ’άφησα  να ξεφύγεις τότε –ή, 

µάλλον, ήσουν τυχερός.» 

  «ΑΑΑααα…» Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή γονάτισε απ’την 

ενέργεια που τον κύκλωνε, προσπαθώντας ακόµα να την απωθήσει, 

µε τα χέρια του. 

  «Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα!» κραύγασε ο µισός-Θεός. 

  «Πρέπει κάτι να κάνουµε…» είπε η Ερία. 

  «Ναι –να τρέξουµε!» τόνισε ο Άνεµος. 

  «Όχι –πρέπει να βοηθήσουµε το Φάλµαριν!» φώναξε η αρχηγός της 

αποστολής. 

  «Το Φάλµαριν;» είπε ο Άνεµος. «∆ε νοµίζω να χρειάζεται τη 

βοήθειά µας!» 

  «Τη χρειάζεται –δεν είν’ο εαυτός του!» 

  «Ναι! Ναι! Λύγισε µπροστά στον Κύριό σου, µισόψυχο ον!» 

φώναξε ο «Φάλµαριν», βλέποντας τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή να 

καταρρέει. Έκανε µια µεγάλη δρασκελιά και τον γράπωσε απ’τον 

λαιµό σηκώνοντάς τον, σαν µαριονέτα, απ’το έδαφος. «Πώς σου 

πέρασε καν απ’τον ασθενικό σου νου ότι ήταν ποτέ δυνατόν να τα 

βάλεις µ’έναν Θεό;» 
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  «∆εν είσαι Θεός,» ψέλλισε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Σε 

εµποδίσαµε. Εµποδίσαµε την θεοποίησή σου –δεν είσαι 

ολοκληρωµένος.» 

  «ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΡΡ!» Ο µισός-Θεός τον εκτόξευσε πάνω 

σ’ένα  δέντρο,  και  εκείνος  έµεινε ακίνητος (νεκρός;). Ο κορµός 

κάηκε απ’την εξώκοσµη ενέργεια που τον έλουσε. 

  «Φάλµαριν!» φώναξε η Ερία. «Φάλµαριν, τι έκανες; ∆ιώξτον! 

∆ιώξτον από µέσα σου!» 

  «Χο-χο-χο-χο-χο!…» Το γέλιο του µισού-Θεού ήταν βραχνό, 

καθώς στρεφόταν στην Ερία και στους άλλους. «Επιθυµείς να 

δοκιµάσεις κι εσύ τη θεϊκή µου µαγεία, γυναίκα;» 

  «Αυτό ήταν,» έκανε ο Άνεµος −«φεύγουµε!» Τράβηξε τη Νύχτα 

απ’τον καρπό·  εκείνη δεν του αντιστάθηκε, και χάθηκαν στη 

βλάστηση. 

  «Φάλµαριν!» ξαναφώναξε η Ερία. «Άκουσέ µε! ∆εν είσαι αυτός!» 

  «Αρχηγέ, µήπως θάταν καλύτερα ν’ακολουθήσουµε τον Άνεµο και 

τη Νύχτα;» πρότεινε, τρέµοντας, η Μάνζρα. 

  «Χα-χα-χα-χα-χα-χα! Θα σε αφανίσω!» Τα µάτια του µισού-Θεού 

άστραψαν, µε κόκκινες λάµψεις και κίτρινη ακτινοβολία, καθώς 

κοιτούσαν την Ερία. Το χέρι του υψώθηκε προς το µέρος της και η 

χούφτα του γέµισε µε κυανοπόρφυρη ενέργεια. «∆ες τον θάνατο να 

έρχεται, γυναίκα!» 

  «Αρχηγέ, δε φεύγουµε;…» ψέλλισε η Μάνζρα. 

  «Μάνζρα, αν µας εγκαταλείψεις τώρα, θα το θεωρήσω λιποταξία!» 

την προειδοποίησε η Ερία, αν κι η ίδια αισθανόταν τα χέρια της να 

τρέµουν. 

  Η ξανθιά πολεµίστρια, αγνοώντας την, έφυγε, τρέχοντας. 

  «Ω, τι γενναία θνητή που είσαι!…» γέλασε ο µισός-Θεός, 

απευθυνόµενος στην Ερία. «Προκαλείς τις δυνάµεις ενός Θεού!» 

  «Φάλµαριν, µην κάθεσαι ν’ακούς αυτόν τον σαλτιµπάγκο!» φώναξε 

η πολεµίστρια. 
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  Η ενέργεια στη χούφτα του µισού-Θεού ήταν έτοιµη να εκτοξευτεί, 

όταν, ξαφνικά, έσβησε. Και µια κραυγή βγήκε απ’τα χείλη του 

κορµιού του Σοφού του Κύκλου του Φτερού. Τα χέρια του 

γράπωσαν το κεφάλι του, σα να διεξαγόταν κάποια εσωτερική πάλη. 

Το σώµα του όλο έτρεµε απ’την ισχύ που το έλουζε. 

 

**  **  **  ** 

 

  −Πίσω, άνθρωπε! Κάνε πίσω! Το κέλυφός σου µου ανήκει!− 

  −Τρελαµένε Θεέ –γύρνα στο µέρος του θανάτου σου κι άσε τον 

Άρµπεναρκ σε ησυχία!− 

  −Με τι δύναµη θα µε διώξεις, θνητέ;− 

  −Μ’όση δύναµη έχω στη  διάθεσή  µου! Επίστρεψε στην κόλαση 

απ’όπου ξεπήδησες!− 

  Τρελή πάλη αρχίνισε. Εσωτερικοί κόσµοι, φαντασιώσεις, µνήµες, 

δεξιότητες του νου, ευφυία, ευστροφία –µια αχαλίνωτη µάχη ψυχής 

και νόησης. Αλλά ήταν η Γνώση που έδωσε την πραγµατική βοήθεια 

στον θνητό. Η Γνώση που είχ’αποκτήσει στον Πύργο του Φτερού και 

την οποία δίδασκε. Αισθάνθηκε το διαβολικό Πνεύµα να τρέµει 

εµπρός στην αρχαία, απαγορευµένη Γνώση του, γιατί έφτανε µέχρι και 

σ’εποχές που εκείνο υπήρχε και ήταν αναµεµιγµένη µ’αυτή εποχών 

που ο Θεός δεν ζούσε. Η δύναµη του θνητού µεγάλωνε –µεγάλωνε µε 

κάθε σκέψη, µε κάθε δευτερόλεπτο που περνούσε, µε κάθε κλάσµα του 

δευτερολέπτου, µε κάθε ακόµα µικρότερη µονάδα χρόνου. 

  −Τούτο δε θα περάσει έτσι! Θα ξαναϊδωθούµε, ανθρωπάκι!− 

 

**  **  **  ** 

 

  «Αααααααααααρρρρρρ!» 

  Το κορµί του Σοφού του Κύκλου του Φτερού έπεσε στα γόνατα, 

υψώνοντας τα χέρια πάνω απ’το κεφάλι του. Και µια µαύρη, 

σκιώδης µορφή πετάχτηκε προς τον ουρανό. 
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  «Φάλµαριν;» ρώτησε, δειλά, η Ερία. 

  «Ναι, κυρία µου;» αποκρίθηκε εκείνος, καθώς σηκωνόταν όρθιος. 

  ∆εν υπήρχε αµφιβολία ότι ήταν αυτός. 

  «Φάλµαριν!» Η Ερία τον αγκάλιασε, σφικτά. Ύστερα, 

αποµακρύνθηκε λίγο και είπε: «Πώς είσαι;» 

  «Σωµατικός; Μια χαρά. Αλλά, µα τα Πνεύµατα, αισθάνοµαι το νου 

και την ψυχή µου να πλέουν σε ποτάµια πρωταρχικού Χάους…» 

  Τότε, αναπάντεχα το νησί όλο τραντάχτηκε! Η γη σείστηκε –κι 

ένας τροµερός σεισµός ξεκίνησε! 

  «Ο Γκούλχακ κι ο Ράθµαλ!» φώναξε, αµέσως, η Ερία. Στράφηκε 

προς τον πρώτο, που είχε πέσει στην δαιµονική µηχανή, και είδε πως 

εκεί υπήρχε µονάχα ένα σκέλεθρο, µε λίγη σάρκα πάνω του. «Ω, 

Γκούλχακ…» Τα µάτια της αρχηγού της αποστολής γέµισαν δάκρυα, 

καθώς το έδαφος τρανταζόταν κάτω απ’τα µποτοφορεµένα πόδια 

της. 

  Ο Φάλµαριν πλησίασε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. «Είναι 

ζωντανός,» φώναξε, για ν’ακουστεί πάνω απ’τον θόρυβο του 

σεισµού. «Βοήθησέ µε, Ερία!» 

  Σήκωσαν τον πρώην-Ράθµαλ και έβαλαν τα χέρια του στους ώµους 

τους, καθώς ξεκίνησαν να βαδίζουν, γρήγορα, για να αποφύγουν το 

διαβολικό µηχάνηµα, που είχ’αρχίσει να πέφτει, φέρνοντας µαζί του 

όλη την θανατηφόρα ισχύ που κουβαλούσε. 

  Το δάσος έτρεµε ολάκερο και πολλοί κορµοί δέντρων ξεριζώνονταν 

απ’τη γη και σωριάζονταν, επικίνδυνοι να πλακώσουν την Ερία, το 

Φάλµαριν και τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. Έµοιαζε να είχε έρθει 

το τέλος του κόσµου και τα πάντα να διαλύονταν. Και, σαν να µην 

έφταναν όλα τούτα, η καταστροφή και η πτώση της µηχανής των 

δαιµονανθρώπων είχε κάνει παράξενη κυανοπόρφυρη ενέργεια να 

πετάγεται παντού, απειλώντας να τους καταβροχθίσει. 

  Όταν το ταρακούνηµα του εδάφους είχε πάψει, οι τρεις άνθρωποι 

έβγαιναν απ’το δάσος, λαχανιασµένοι και βαριανασαίνοντας. 


