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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Ιστορίες για την Αρχή του Χρόνου σ’ένα 

ερηµονήσι 
 

 

ειλή! Προδότρια!» 

  Η Ερία γρονθοκόπησε την Μάνζρα καταπρόσωπο. Η ξανθιά 

πολεµίστρια σωριάστηκε στην αµµουδιά, µ’αίµα να τρέχει 

απ’τα χείλη της. «Μας εγκατέλειψες! 

  »Κάτι τέτοιο ήταν αναµενόµενο από τούτους τους δυο»−έδειξε 

κατηγορηµατικά τον Άνεµο και τη Νύχτα−,«αλλά όχι κι από σένα!» 

  «Ε! ε! Ηρέµησε,» πρότεινε ο τυχοδιώχτης, που, για πρώτη φορά, 

εδώ και πολλές µέρες, ο Ανώνυµος δεν ήταν κοντά του (είχε πετάξει, 

όταν άρχισε ο σεισµός). «Κάποιοι από µας έχουµε περισσότερο το 

ένστικτο της αυτοσυντήρησης απ’τους άλλους.» 

  «Και κάποιοι είναι πιο δειλοί απ’τους άλλους!» αντιγύρισε, 

εξοργισµένη, η Ερία. 

  Η Μάνζρα σηκώθηκε απ’την άµµο, δίχως να στραφεί να κοιτάξει, 

ξανά, την αρχηγό της. Έφυγε, µε γρήγορα βήµατα, σκουπίζοντας το 

αίµα απ’το στόµα της. 

  Ο Άνεµος χειροκρότησε. «Μπράβο!» είπε στην Ερία. «Έτσι πρέπει, 

να τσακωνόµαστε µεταξύ µας!» 

  «Κοίτα ποιος µιλά!» σφύριξε εκείνη. «Ο άνθρωπος που, συνεχώς, 

τους κρίνει όλους!» 

  «Άκου να δεις –εγώ µπορεί−» 

  «Σας παρακαλώ!» τον διέκοψε ο Φάλµαριν. «Σας παρακαλώ! 

Ειρήνη ηµίν. Είµαστε όλοι αναστατωµένοι –το καταλαβαίνω−, αλλά 

καλύτερα να συγκρατήσουµε τα νεύρα µας.» 

∆
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  «Τώρα µας το λες, ε, µάγε;» έβαλε τα χέρια του στη µέση ο 

Άνεµος. «Τι σ’έπιασε εκεί πέρα και πήγες να µας ανατινάξεις 

όλους;» 

  «∆εν ήµουν εγώ, κύριε,» εξήγησε ο Φάλµαριν. «Ήταν ο 

Μάργκανθελ –το πνεύµα του είχε κυριέψει το κορµί µου.» 

  «Ποιος είν’ο Μάργκανθελ;» ρώτησε η Νύχτα, ακόµα ταραγµένη 

απ’όλα όσα είχαν συµβεί. 

  «Ένας αρχαίος Θεός του Κακού,» πληροφόρησε τους συντρόφους 

του ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Ένας αρχαίος Θεός του Κακού;» απόρησε ο Άνεµος. «Θα µας 

τρελάνεις, µάγε; ∆εν υπάρχουν Θεοί –είναι µονάχα θρύλοι.» 

  «Οι Θεοί υπήρχαν, στην Πρώιµη Εποχή του Άρµπεναρκ,» τόνισε ο 

Φάλµαριν. 

  Μια φωνή σταµάτησε την κουβέντα τους: «Ρε παίδες, µήπως 

µπορείτε να µε λύσετε;» 

  Στράφηκαν στον Καπετάν Κλέντριν, και τον πλησίασαν –εκτός 

απ’τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, ο οποίος καθόταν, κουρασµένα, 

σ’ένα βράχο και δε µιλούσε καθόλου. Η Ερία κοίταξε τον ναυτικό 

προσεκτικά: Τα δόντια του δεν ήταν, πια, σφιγµένα, ούτε τα µάτια 

του κόκκινα. 

  «Μας επιτέθηκες, Καπετάνιε,» εξήγησε·  «γιαυτό αναγκαστήκαµε 

να σε δέσουµε.» 

  «Ναι… το θυµάµαι,» παραδέχτηκε ο Κλέντριν. «Αλλά δεν ήµουν ο 

εαυτός µου. ∆εν ξέρω τι µε είχε πιάσει…» 

  Καθώς η Ερία τον έλυνε, ο Φάλµαριν είπε: «Ο Μάργκανθελ πρέπει 

νάχε µπει και στο δικό σας σώµα, Καπετάνιε. Ή, µάλλον, όχι 

ακριβώς αυτός, αλλά κάποιο µέρος της δύναµής του, το οποίο σας 

έκανε, για λίγο, ένα διαβολικό ον του Κακού.» 

  «Ααα…» έκανε ο Κλέντριν, ενώ σηκωνόταν όρθιος και τέντωνε τα 

µέλη του. «∆εν έχω ιδέα τι µου συνέβη. Αλλά, κατά πάσα 

πιθανότητα, αυτό που λέγεις θάναι, φίλε µου. Πράγµατι, αισθάνθηκα 

κάτι να εισβάλλει στο νου µου, όταν µαχόµασταν τον… εχθρό, πάνω 
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στο πλοίο.» Έστρεψε το κεφάλι του στη θάλασσα. «Μετά, κείνος ο 

καταραµένος σεισµός ταρακούνησε το νησί και τα νερά γύρω του, 

και δείτε, ρε σύντροφοι, τι απέγινε η Θαλάσσια Λεπίδα µου…» Ο 

τόνος της φωνής του ήταν λυπηµένος. 

  Το καράβι του είχε πεταχτεί απ’τη θάλασσα και είχε βγει στην 

ξηρά, κοπανώντας πάνω σε βράχια. Το σκαρί του είχε σπάσει. 

  «Αλήθεια, γιατί έγινε αυτός ο σεισµός, µάγε;» ρώτησε ο Άνεµος. 

«Νόµιζα πως ήρθε το τέλος του Άρµπεναρκ…» 

  Ο Φάλµαριν κούνησε το κεφάλι του. «Πραγµατικά, δεν ξέρω…» 

Ύστερ’ από λίγο, πρόσθεσε: «Πρέπει να βρούµε τη Μάνζρα. ∆ε 

µπορεί να τριγυρίζει σε τούτο το νησί µόνη της, τέτοια ώρα» (είχε 

νυχτώσει, και σκοτάδι απλωνόταν παντού γύρω·  το µοναδικό φως 

πρόσφεραν τα τέσσερα φεγγάρια στον ουρανό)·  «πιθανώς κι άλλοι 

κίνδυνοι να καραδοκούν, κρυµµένοι…» 

  «Και µαντέψτε ποια θα πάει να βρει τη φίλη µας,» είπε ο Άνεµος, 

στρεφόµενος στην Ερία. 

  «Εντάξει, εγώ θα πάω να τη βρω –δειλέ τυχοδιώχτη,» αποκρίθηκε η 

αρχηγός της αποστολής κι έφυγε, µε το ίδιο γρήγορα βήµατα που 

είχε φύγει κι η Μάνζρα. 

  Ο Φάλµαριν πλησίασε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή και κάθισε 

πλάι του. «Είσαι καλά, φίλε µου;» 

  «Όχι…» αποκρίθηκε, ειλικρινά, εκείνος, µε το κεφάλι του 

σκυµµένο και τα µακριά, µαύρα µαλλιά του να τυλίγουν το πρόσωπό 

του στη σκιά. 

  «Καταλαβαίνω πώς αισθάνεσαι,» είπε ο Φάλµαριν, σιγανά. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στράφηκε να τον κοιτάξει. 

«Αλήθεια;» 

  Ο Φάλµαριν µειδίασε, αχνά. «Περίπου… Και η δική µου ψυχή 

είναι τροµερά ανάστατη. Αλλά το σώµα µου δε χτυπήθηκε απ’την 

ενέργεια µε την οποία χτυπήθηκε το σώµα σου.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή πήρε µια βαθιά ανάσα. «Ήταν… σα 

να έπλεα σ’έναν ωκεανό φωτιάς και καυτού λαδιού, ενώ µια άλλου 
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είδους φωτιά προερχόταν από µέσα µου, για ν’αντιµετωπίσει εκείνη 

που µε χτυπούσε απέξω.» 

  «Είσαι ο µόνος άνθρωπος που γνωρίζω στον οποίο έχει ποτέ 

επιτεθεί Θεός και έχει επιβιώσει.» 

  «∆εν ήταν Θεός,» είπε, κυνικά, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Ναι·  ήταν µισός-Θεός. Ωστόσο, αυτό δεν κάνει την αντοχή σου 

λιγότερο θρυλική,» εξήγησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Τότε, τι να πούµε για σένα, Φάλµαριν;» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-

Με-Μισή-Ψυχή. «Εσύ πολέµησες τον µισό-Θεό και τον έδιωξες από 

µέσα σου.» 

  «Ήταν η Ερία που µε βοήθησε,» είπε εκείνος. «Αν δεν επέµενε να 

µου µιλά, µε κίνδυνο της ζωής της, πιστεύοντας ότι θα συνέλθω, 

µπορεί ο Μάργκανθελ να µε είχε κυριέψει για τα καλά.» 

  Ο Άνεµος άναψε φωτιά, και αυτός, η Νύχτα κι ο Καπετάν Κλέντριν 

κάθισαν γύρω της. 

  «Μάγε, έλα και συ,» φώναξε στο Φάλµαριν. «Φέρε και τον φίλο 

σου.» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού έριξε ένα ερωτηµατικό βλέµµα 

στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. Εκείνος έγνεψε καταφατικά·  έτσι 

σηκώθηκαν και πήγαν να κάνουν παρέα στους άλλους. 

  «Ο Γκούλχακ… είναι νεκρός;» θέλησε να µάθει η Νύχτα. 

  Ο Φάλµαριν κούνησε το κεφάλι του, λυπηµένα. «Ναι, κυρία µου… 

Το καταραµένο µηχάνηµα τον έφαγε ζωντανό·  µόνο ένα σκέλεθρο 

µε κοµµάτια σάρκας επάνω είχε αποµείνει από δαύτον, όταν 

φεύγαµε. Τώρα, πια, δεν πιστεύω νάχει µείνει τίποτα παραπάνω από 

σκόνη…» 

  Όλοι µελαγχόλησαν µ’ετούτα τα νέα·  ακόµα κι ο Άνεµος, που είχε 

τσακωθεί µε τον πολεµιστή του Βασιληά του Σαραόλν, γιατί άλλο 

είναι ένας µικρός καυγάς κι άλλο πράγµα ο θάνατος… 

  Η φωτιά έτριζε και σπίθες πετάγονταν, ενώ έντοµα της νύχτας είχαν 

αρχίσει να µαζεύονται γύρω της. Οι σύντροφοι κοιτούσαν ο ένας τον 
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άλλο σιωπηλά, όλοι τους σοκαρισµένοι από τα γεγονότα στα οποία 

είχαν γίνει µάρτυρες. 

  «Θα µου πείτε κι εµένα ακριβώς τι συνέβη;» ρώτησε ο Καπετάν 

Κλέντριν. 

  Ο Φάλµαριν αναστέναξε, κουρασµένα. «Ναι, Καπετάνιε.» Και 

άρχισε να του διηγείται…. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η  Ερία  έψαχνε,  µες  στο  σκοτάδι  της  νύχτας.    

  Παρατηρούσε πως η γεωγραφία του νησιού είχε αλλάξει, µετά 

απ’τον σεισµό. Μερικά χάσµατα είχαν ανοίξει και ακόµα κι 

ολόκληρα κοµµάτια του είχαν αποκοπεί απ’το υπόλοιπο και είχαν 

σχηµατίσει άλλα, µικρότερα νησάκια. Το δάσος ήταν ανάστατο: 

κάποια δέντρα στέκονταν όρθια, κάποια είχαν πάρει παράξενες 

κλίσεις, και κάποια είχαν σωριαστεί στο έδαφος. Τα εγκαταλειµµένα 

πλοία των εµπόρων και των πολεµιστών που είχαν έρθει παλιότερα 

εδώ είχαν όλα κοµµατιαστεί. Τα σκαριά είχαν κάνει µεγαλύτερες 

τρύπες απ’αυτές που τυχόν υπήρχαν, και τα κατάρτια είχαν σπάσει. 

  Τι καταστροφή! Η αρχηγός τούτης της καταραµένης αποστολής 

αναρωτιόταν τι είχε προκαλέσει τον σεισµό: Η διάλυση της 

διαβολικής µηχανής, ή τ’ότι εκείνο το πανίσχυρο Πνεύµα είχε 

πεταχτεί ξαφνικά έξω απ’τον Φάλµαριν; Ή, µήπως, και τα δυο 

έπαιξαν κάποιο ρόλο; 

  Το πρόβληµα, όµως, τώρα, ήταν πως δεν έβλεπε πουθενά την 

Μάνζρα. Πού είχε πάει; Αναστέναξε. Της είχε µιλήσει άσχηµα και 

απότοµα, και την είχε χτυπήσει κιόλας. ∆εν έπρεπε νάχε αντιδράσει 

έτσι. Καθώς το σκεφτόταν, ολοένα διαπίστωνε πόσο λανθασµένα 

είχε πράξει. Ήταν λογικό που η ξανθιά πολεµίστρια είχε 

τροµοκρατηθεί·  και η ίδια η Ερία δεν ήξερε τι την είχε κρατήσει 

εκεί, µπροστά στον Φάλµαριν –ήταν σίγουρα τρέλα, και, ευτυχώς, 
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είχε αποβεί σε καλό, αλλιώς η αρχηγός της αποστολής, τώρα, θα 

ήταν στάχτη… όπως ο Γκούλχακ. 

  Μελαγχόλησε ακόµα χειρότερα, όταν στο νου της ήρθε εκείνος. 

Και συλλογίστηκε πόσο θα είχε λυπηθεί η Μάνζρα, που δεν τον είδε 

µαζί τους, όταν επέστρεψαν… Πάντα τον συµπαθούσε ιδιαίτερα·  κι 

εκείνος αυτήν. 

  Ερία, φέρθηκες σαν ηλίθια, έβρισε τον εαυτό της νοερά η 

πολεµίστρια, καθώς συνέχιζε την αναζήτησή της για τη… φίλη της –

αν ήταν φίλη της, πια… 

  «Μάνζρα!...» 

  Η φωνή της αντήχησε τριγύρω, ανάµεσα στα δέντρα –τα πεσµένα 

και τα όρθια− και πάνω απ’το στραπατσαρισµένο απ’τον σεισµό 

έδαφος. 

  «Μάααανζρααααα!…» 

  Η Ερία προχώρησε κι άλλο, στενεύοντας τα µάτια της, για να 

συνηθίσουν στο σκοτάδι της νύχτας και στο άνω-κάτω τοπίο όπου 

βρισκόταν, ώστε να εντοπίσει την ξανθιά πολεµίστρια, σε περίπτωση 

που εκείνη δεν απαντούσε από θυµό –δικαιολογηµένο θυµό, όφειλε 

να παραδεχτεί η αρχηγός της αποστολής. 

  Όταν ήταν κοντά σε µια απότοµη πλαγιά που είχε δηµιουργήσει ο 

σεισµός, αντίκρισε, στην άκρη ενός µεγάλου βράχου, µια σκιερή 

φιγούρα να κάθεται, κοιτώντας τη θάλασσα. 

  «Μάνζρα;» φώναξε, πάλι. 

  Η φιγούρα δεν απάντησε. 

  «Μάνζρα, µίλα µου. ∆εν τόκανα επίτηδες·  ήµουν θυµωµένη –

αναστατωµένη απ’όλα όσα συνέβησαν.» 

  Ξανά, η φιγούρα δεν απάντησε. 

  Η Ερία ξεφύσησε, αγανακτισµένη, και ανηφόρισε το µονοπάτι που 

οδηγούσε στον µεγάλο βράχο. Ένα απότοµο, επικίνδυνο –ιδιαίτερα 

µες στη νύχτα− µονοπάτι, καλλιτεχνική δηµιουργία του σεισµού. 

  Στάθηκε πίσω απ’την καθισµένη φιγούρα·  τώρα, µπορούσε, 

αναµφίβολα, να διακρίνει την Μάνζρα. 
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  «Γύρνα να µε κοιτάξεις,» ζήτησε, µε ήπιο τόνο στη φωνή της. 

  Εκείνη γύρισε, δίχως να σηκωθεί. 

  «Με συγχωρείς, Μάνζρα,» είπε η Ερία. «∆εν το ήθελα.» 

  Η πολεµίστρια σηκώθηκε όρθια εµπρός της. Το πρόσωπό της 

φώτιζε το ασηµένιο φως των φεγγαριών του Άρµπεναρκ, και η 

αρχηγός της αποστολής µπορούσε να δει, καθαρά, τα δάκρυα στα 

µάγουλά της.  

  «∆εν είσαι δειλή,» τη διαβεβαίωσε η Ερία. «Ούτε προδότρια.» 

  «Όχι,» απάντησε η Μάνζρα. «Είµαι. Σας εγκατέλειψα την ώρα που 

µε χρειαζόσασταν…» 

  «∆εν είν’έτσι,» κούνησε το κεφάλι της η Ερία. «Έκανες ό,τι θα 

έκανε κάθε λογικός άνθρωπος: Φοβήθηκες. Εγώ, απλά, ήµουν 

παράτολµη –ιδιαίτερα παράτολµη. Σε σηµείο ηλιθιότητας. Αν τα 

πράγµατα δεν είχαν πάει καλά, θα ήµουν νεκρή, τώρα, Μάνζρα. Πώς 

ήταν δυνατόν να περιµένω και οι άλλοι να αποδειχτούν το ίδιο 

παράτολµοι –και ηλίθιοι− µε µένα;» 

  Η Μάνζρα χαµήλωσε, για λίγο το βλέµµα της, σκεπτική·  ύστερα, το 

σήκωσε, πάλι. «Τι έγινε αφότου έφυγα;» 

  «Ο Φάλµαριν κατάφερε να διώξει τον εχθρό από µέσα του,» 

εξήγησε η Ερία. 

  «Ο Γκούλχακ…;» 

  Η αρχηγός της αποστολής έσφιξε τα χείλη της. Έπειτα, αγκάλιασε, 

σφιχτά, την ξανθιά  πολεµίστρια·  κι εκείνη δε χρειαζόταν λόγια, για 

να καταλάβει τι είχε συµβεί. Η Ερία την  αισθάνθηκε  να  κλαίει  

πάνω  στον ώµο της. Τι να της έλεγε; δε µπορούσε να της πει 

τίποτα… 

  Ύστερ’από λίγο, «Πάµε,» πρότεινε. «Σίγουρα, ο Φάλµαριν θα έχει 

να µας πει πολλά, σχετικά µε το τι πραγµατικά είδαµε σήµερα.» 

  Η Μάνζρα έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι της. 

 

**  **  **  ** 
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  «Σαν πολύ δεν αργούν;» είπε η Νύχτα. Κανένας δεν µίλησε. 

«Άνεµε, δεν πας να δεις;» 

  «Εγώ;» έκανε ο τυχοδιώχτης. «∆ε µπορεί να µας πει ο µάγος;» 

  «∆εν είµαι σε θέση να υφάνω το παραµικρό ξόρκι, κύριε,» δήλωσε 

ο Φάλµαριν. 

  «Έχει δίκιο,» τόνισε η Νύχτα. «Ο άνθρωπος θάναι πτώµα, µετά από 

τόσα που πέρασε. ∆ε φτάνει που µας προστάτεψε, στο πλοίο, 

πολέµησε και µ’αυτό το Πνεύµα που µπήκε µέσα του! Πήγαινε να 

δεις.» 

  Ο Άνεµος τη λοξοκοίταξε. «Τέτοια θα µου κάνεις, όταν 

πλουτίσουµε και παντρευτούµε;» 

  Η Νύχτα τον κοπάνησε, µε τη γροθιά της στο µπράτσο. «Σήκω 

πάνω, γιατί δε βλέπω να πλουτίζουµε, σύντοµα!» 

  Ο Άνεµος σηκώθηκε, µουγκρίζοντας. «Καπετάν Κλέντριν, δεν 

έρχεσαι µαζί µου για βόλτα;» 

  «Παλιοµπαγαπόντη, µεγάλωσες µες στα λιµάνια κι ακόµα φοβάσαι 

το σκοτάδι;» τον πείραξε ο ναυτικός. 

  Οι άλλοι γέλασαν. 

  «Καλά! να δείτε τι έχετε να πάθετε µετά,» έκανε, εκδικητικά, ο 

Άνεµος, κι άρχισε να βαδίζει προς τη µεριά όπου είχαν πάει η Ερία 

και η Μάνζρα. 

  Σε λίγο, η φωνή του ακούστηκε: «Βοήθεια –δυο φαντάσµατα!» 

  Η Νύχτα πετάχτηκε πάνω, τραβώντας ένα ξιφίδιο απ’τη µπότα της. 

Κι ο Καπετάν Κλέντριν σηκώθηκε, πάραυτα, στα πόδια του, 

ξεθηκαρώντας το γιαταγάνι που κρεµόταν στη µέση του. 

  «Βούλωστο, Άνεµε!» ακούστηκε µια άλλη, γυναικεία φωνή, που 

όλοι αναγνώριζαν. «∆εν έχουµ’όρεξη για τα κρύα αστεία σου!» 

  Η Ερία. 

  Ο τυχοδιώχτης και οι δυο πολεµίστριες ζύγωσαν τη φωτιά των 

υπολοίπων. Ο Άνεµος, µόλις αντίκρισε τη Νύχτα και τον Κλέντριν 

µε τα όπλα τους στα χέρια, γέλασε. 

  «Σας τρόµαξα, ε; Σας τόχα υποσχεθεί!» 
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  Όλοι κάθισαν. 

  «Έχει τίποτα να φάµε;» ρώτησε η Ερία. 

  «Θα πάω να κοιτάξω στο πλοίο,» είπε ο Κλέντριν. «Να δω τι 

υπάρχει εκεί.» 

  «Νάρθω µαζί σου, να σου κρατάω το χέρι, Καπετάνιε;» έκανε, 

ειρωνικά, ο Άνεµος. 

  «Είσ’ανυπόφορος, κάποιες φορές!…» γρύλισε η Νύχτα. 

  Εκείνος αναστέναξε. «Κάπως πρέπει να διώξω κι εγώ την θλίψη 

µου…» 

  «Τι θλίψη, Άνεµε;» ρώτησε η Ερία. 

  «∆εν υπάρχει θησαυρός εδώ!» διαµαρτυρήθηκε ο τυχοδιώχτης. 

«Κάναµε τόσο δρόµο και δεν υπάρχει θησαυρός!» 

  «Όλοι σε είχαµε προειδοποιήσει,» τόνισε η Ερία –«και εσένα και τη 

Νύχτα.» 

  «Ήταν ένα ρίσκο,» αποκρίθηκε η τυχοδιώχτρια. «Παίξαµε… 

χάσαµε, δυστυχώς·  αλλά θα έχουµε κι άλλες ευκαιρίες.» 

  Τα λόγια της φάνηκαν να εµψύχωσαν τον Άνεµο, γιατί 

χαµογέλασε, παίρνοντας µια βαθιά ανάσα. «Ναι…» είπε, µε ελπίδα 

να καθρεπτίζεται στο βλέµµα του. 

  Ο Κλέντριν επέστρεψε, µε φαγητό για όλους. «Τα πράγµατα µέσα 

στη Θαλάσσια Λεπίδα είν’άνω-κάτω, όπως καταλαβαίνετε,» ανέφερε. 

«Και, απ’ό,τι κρίνω, το πλοίο έχει τέτοιες ζηµιές που δε θα 

µπορέσουµε εµείς να επιδιορθώσουµε. Χρειάζεται να το πάµε σε 

ταρσανά –και δε νοµίζω να υπάρχει κανένας σε τούτο το 

ερηµονήσι.» 

  «∆ηλαδή, µας λες ότι… έχουµε ξεµείνει εδώ;» θύµωσε ο Άνεµος. 

  «Έτσι φοβάµαι, θησαυροκυνηγέ µου,» αποκρίθηκε, µασώντας 

παστό ψάρι, ο Κλέντριν. 

  «Τι θησαυροκυνηγός, ρε Καπετάνιε;» αναστέναξε ο Άνεµος. «Άµα 

δε φύγουµε απο δώ, σύντοµα νεκρός θα είµαι, και πάνε τα κυνήγια κι 

οι θησαυροί!» 
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  «Μην πανικοβάλλεσαι,» του είπε η Νύχτα. «Κάποιο τρόπο θα 

βρούµε.» 

  «Ναι·  κάθε µέρα καράβια περνάνε από τούτο το νησί, δε βλέπεις;» 

µόρφασε ο Άνεµος. 

  «Ένα-ένα,» είπε η Ερία. «Πρώτα, µας ενδιαφέρει κάτι άλλο: Τι 

ακριβώς έγινε µε την µηχανή, Φάλµαριν;» 

   «Λοιπόν,»  άρχισε  η  Σοφός  του  Κύκλου  του  Φτερού,  

παίρνοντας  µια βαθιά ανάσα. «Πιστεύω, κατ’αρχήν, ότι 

δαιµονάνθρωποι την είχαν κατασκευάσει, γιατί ποιος άλλος θα 

έφτιαχνε ένα τέτοιο πράγµα;…» Κανένας δεν φάνηκε να διαφωνεί, 

οπότε εκείνος συνέχισε:  «Τώρα… η δουλειά της εν λόγω µηχανής 

ήταν να τρέφει το πλάσµα εντός της µε τις ψυχές των πληρωµάτων 

των καραβιών που ζύγωναν το νησί. Τα καλώδια που ήταν επάνω 

της συνδέονταν µε τις άκρες των κρυστάλλινων στηλών, υπό την γη, 

γι’αυτή ακριβώς τη δουλειά. Όσον αφορά το πλάσµα που βρισκόταν 

µέσα στο µηχάνηµα, δεν ξέρω κατά πόσο βρισκόταν απ’την αρχή 

εκεί·  πιστεύω ότι δηµιουργήθηκε, σιγά-σιγά, µε τη δύναµη των 

ψυχών που άρπαζε η µηχανή. Και δεν ήταν ακριβώς ‘πλάσµα’· οι 

δαιµονάνθρωποι προσπαθούσαν ν’αναστήσουν έναν νεκρό Θεό του 

Κακού, τον Μάργκανθελ. Όταν εµείς, λοιπόν, σπάσαµε το 

µηχάνηµα, ό,τι είχε δηµιουργηθεί απ’τον Θεό αυτό πετάχτηκε έξω –

ένας µισός-Θεός, εν ολίγοις. Εισέβαλε στο κορµί µου και άρχισε να 

σας χτυπά, οργισµένος που τον εµποδίσατε να ολοκληρώσει την 

ανάστασή του.» 

  Όσοι τον άκουγαν είχαν παραλύσει απ’τα λόγια του και δεν άγγιζαν 

καθόλου το φαγητό τους. 

  «Και τι έγινε, τώρα;» µπόρεσε να ρωτήσει η Ερία. «Πού πήγε ο… 

µισός-Θεός;» 

  Ο Φάλµαριν κούνησε το κεφάλι του, δείχνοντας άγνοια. «∆ε 

γνωρίζω. Πάντως, δεν είναι νεκρός, και ελπίζω να βρίσκεται µακριά 

απο δώ. Είναι εντελώς τρελαµένος. Έχει αναµνήσεις από εποχές 

ξεχασµένες·  ποτέ δε θα µπορούσε να προσαρµοστεί στη δική µας 
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εποχή, µετά από τόσα που µεσολάβησαν µεταξύ αυτής και της δικής 

του. 

  »Βέβαια, πρέπει να σας τονίσω, επίσης, πως ήταν ευτύχηµα για 

τούτο τον κόσµο που εµποδίσαµε την αναδηµιουργία του. 

Φανταστείτε τι θα µπορούσε να κάνει ένας Θεός µόνος του στον 

Άρµπεναρκ…» 

  «Τι εννοείς µόνος του, µάγε;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  «Εννοώ χωρίς άλλους Θεούς,» εξήγησε ο Φάλµαριν. «Ποια 

ισορροπία θα υπήρχε. Τα πάντα θα κινούνταν όπως θα τα 

επιθυµούσε ο Θεός αυτός –ο µοναδικός Θεός. Κανείς δε θάχε τη 

δύναµη να του αντισταθεί·  θα µπορούσε να ισοπεδώσει ολάκερες 

πόλεις µε τις δυνάµεις του. Θα ήταν θέµα επιβίωσης να υπακούµε 

στις προσταγές του.» 

  Ένα ρίγος διαπέρασε τους συντρόφους του Σοφού του Κύκλου του 

Φτερού. 

  «Υπάρχει… υπάρχει  περίπτωση  ο  µισός-Θεός  να  ολοκληρωθεί  

και  να γίνουν όσα είπες;» ρώτησε η Ερία. 

  «Τα πάντα είναι πιθανά, δυστυχώς…» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. 

  «Συνεπώς, πρέπει να τον βρούµε και να τον εξολοθρεύσουµε, 

προτού συµβεί τίποτα το ανεπανόρθωτο,» κατέληξε, αποφασιστικά, 

η Ερία. 

  «Θαυµάσια! Αυτό είναι καταπληκτικό! Εσύ είσαι καταπληκτική –

το ξέρεις; Τώρα θα τα βάλουµε και µε Θεούς;» απόρησε ο Άνεµος. 

  «Κανείς δε σε υποχρεώνει να µας βοηθήσεις!» αντιγύρισε, ψυχρά, 

η Ερία, κοιτώντας τον µε απέχθεια. 

  «Μπορεί να πεθάνει;» ρώτησε τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού, 

αναφερόµενη στον µισό-Θεό. 

  «Θα πρέπει να επιστρέψουµε στον Πύργο του Φτερού, για να σας 

το απαντήσω τούτο, κυρία µου,» δήλωσε ο Φάλµαριν. «Θα χρειαστεί 

να ψάξω σε αρχαία βιβλία και να συµβουλευτώ και τον Κύριο του 

Πύργου.» 
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  «Και… είπες ότι ο Θεός που προσπαθούσε να αναγεννηθεί λεγόταν 

κάπως…» 

  «Μάργκανθελ,» τη βοήθησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Ναι. Ποιος ήταν;» 

  «Είναι µεγάλη ιστορία,» είπε ο Φάλµαριν. «Θέλετε να την 

ακούσετε εν συντοµία;» 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά η Ερία. 

  «Ένα παραµυθάκι το βράδυ είν’ό,τι πρέπει, για να µας πάρει ο 

ύπνος,» παρατήρησε ο Άνεµος. 

  «Ο Μάργκανθελ ήταν ένας απ’τους Θεούς που πρωτοήρθαν στον 

Άρµπεναρκ, ύστερ’απ’τη δηµιουργία του –ένας Θεός του Κακού. Το 

πρώτο του έργο ήταν να διαφθείρει τους δαίµονες και να τους κάνει 

διαβολικά πλάσµατα−» 

  «Τι εννοείς, Φάλµαριν;» απόρησε η Νύχτα. «∆εν ήταν οι δαίµονες 

ανέκαθεν διαβολικοί;» 

  «Αχ!» αναστέναξε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Μου 

φαίνεται, τελικά, πως θα το ξενυχτίσουµε·  γιατί, όπως όλοι οι 

άνθρωποι, έτσι κι εσείς γνωρίζετε πολύ λίγα πράγµατα για τον 

κόσµο στον οποίο κατοικείτε. 

  »Αρχίζω, λοιπόν, από την Αρχή –την Αρχή του Χρόνου για τον 

Άρµπεναρκ. Όταν δηµιουργήθηκε ο Άρµπεναρκ απ’την πρωταρχική 

ύλη του Χάους, καθώς θρυλείται, δυο φυλές αποφάσισαν να τον 

ονοµάσουν ‘σπίτι’: οι άνθρωποι και οι δαίµονες. Οι άνθρωποι ήταν 

αδύναµα όντα, σωµατικά και ψυχικά·  κι  αυτές  οι  αδυναµίες  τους  

τους  έκαναν  κακούς,  

µοχθηρούς, δόλιους−» 

  «Μάγε, άµα θες να µας βρίσεις, µπορείς να το κάνεις κι ευθέως,» 

διέκοψε ο Άνεµος·  «δε χρειάζονται τούτα τα παραµύθια.» 

  «Μη µε διακόπτετε, παρακαλώ, κύριε,» είπε ο Φάλµαριν. Και 

συνέχισε: «Οι δαίµονες, απ’την άλλη, ήταν πανέµορφα όντα, µε 

χρυσαφένια φτερά, πανέξυπνα, ισχυρά σωµατικά και ψυχικά·  η 

µαγεία έρεε µέσα τους. Και δε µιλάω για τη δική µας, την 
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πνευµατική µαγεία·  µιλάω για µια πολύ, πολύ πιο αγνή µαγεία, που 

κανείς, πλέον, σήµερα δεν έχει τη δύναµη να χειριστεί. Α, και, εκτός 

αυτών, ο δαίµονες ήταν και τα πιο καλοσυνάτα πλάσµατα στον 

Άρµπεναρκ, σε αντίθεση µε τους ανθρώπους. Αλλά, παρότι είχαν τη 

δύναµη να καταστρέψουν τους δεύτερους, οι οποίοι ήταν δόλιοι και 

µοχθηροί, δεν το έκαναν·  µέχρι εκεί έφτανε η καλοσύνη τους. 

  »Ύστερα, ήρθαν οι Θεοί, µαζί τους και ο Μάργκανθελ, του οποίου 

το πρώτο διαβολικό έργο ήταν να διαφθείρει τους δαίµονες, που 

έβλεπε, καθαρά, ότι ήταν τα ισχυρότερα πλάσµατα του Άρµπεναρκ. 

Το πώς τους διέφθειρε είναι µια άλλη ιστορία−» 

  «Ωραία, θάχουµε ν’ακούµε κι άλλα παραµυθάκια, µέχρι 

ν’αφήσουµε τα κόκαλά µας σε τούτο το ερηµονήσι,» σχολίασε ο 

Άνεµος. 

  Ο Φάλµαριν τον αγνόησε. «Έτσι, οι δαίµονες µετατράπηκαν σε 

µοχθηρά όντα. Και, όπως θα καταλαβαίνετε, ήταν δέκα φορές 

χειρότεροι απ’τους ανθρώπους, λόγω των τροµερών τους δυνάµεων. 

Τότε, έγινε ο Μέγας Πόλεµος των ανθρώπων και των δαιµόνων, και 

ο Άρµπεναρκ ολάκερος άρχισε να καταστρέφετε. Στο τελευταίο 

συνέβαλαν και ορισµένες µηχανορραφίες του Μάργκανθελ, για τις 

οποίες λέγονται πολλά, µα τίποτα δεν είναι βέβαιο. 

  »Πριν συνεχίσω, να µην λησµονήσω να σας πω ότι εκείνη την 

περίοδο ήταν που πρωτοεµφανίστηκαν και οι δαιµονάνθρωποι, από 

αναµείξεις δαιµόνων µε ανθρώπους. Παλιότερα, οποιοσδήποτε 

δαίµονας το θεωρούσε µάλλον κατώτερο της αξιοπρέπειάς του να 

ζευγαρώσει µε άνθρωπο·  όµως µε τον Μέγα Πόλεµο πολλά 

παράδοξα συνέβησαν. 

  »Αλλά είχαµε µείνει στο γεγονός ότι ο Άρµπεναρκ καταστρεφόταν 

από τις µηχανορραφίες του Μάργκανθελ, οι οποίες είναι γνωστό πως 

επηρέασαν τα Κέντρα Σταθερότητας του κόσµου µας. Τότε, οι άλλοι 

Θεοί αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν και να σταµατήσουν το 

κακό, τοποθετώντας Στηρίγµατα Ισχύος στα Κέντρα Σταθερότητας, 

ώστε να εµποδιστεί η ∆ιάλυση. Η Φάνραζ, η Κυρά της Θάλασσας, 
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τοποθέτησε το Πορφυρό Κοχύλι στον Ωκεανό·  ο Μάσµαρθ –ή 

Φοίνιξ− ξερίζωσε ένα απ’τα φτερά του και τοποθέτησε το Φτερό του 

Φοίνικα στην Βόρεια Γη·  τέλος, η Ακµένκ, Θεά της Ερήµου, 

τοποθέτησε τον Κρύσταλλο στη Νότια Γη. Και, για να µη µε 

ρωτήσετε, αυτά είναι τα Στηρίγµατα Ισχύος που υπάρχουν ακόµα 

και στην εποχή µας και λέγεται ότι, αν αποµακρυνθούν απ’τα 

Κέντρα Σταθερότητας, θα επέλθει η ∆ιάλυση. Και έτσι θα γίνει, αν 

ποτέ φανούµε απερίσκεπτοι οι άνθρωποι, ως φυλή.  

  »Θέλετε να συνεχίσω;» 

  «Ναι,» είπε, αµέσως, η Νύχτα, που πάντα απολάµβανε τις παλιές 

ιστορίες. «∆ε µας ανέφερες ακόµα πώς πέθανε ο Μάργκανθελ.» 

  «Α, ναι,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Σωστά…» Φάνηκε να 

σκέφτεται, για λίγο·  έπειτα, συνέχισε τη διήγησή του: «Μετά, έγινε ο 

Πόλεµος των Θεών. Οι Θεοί του Καλού εναντιώθηκαν στους Θεούς 

του Κακού, γιατί οι τελευταίοι είχαν βοηθήσει τον Μάργκανθελ να 

καταστρέψει τον Άρµπεναρκ.» 

  «Να κάνω µια ερώτηση, Φάλµαριν;» είπε η Ερία. 

  «Ευχαρίστως, κυρία µου.» 

  «Γιατί ο Μάργκανθελ ήθελε να καταστρέψει τον Άρµπεναρκ; ∆εν 

είναι λογικό. Κι εκείνος εδώ δε θα κατοικούσε, άλλωστε; Ποιος ο 

λόγος να γκρεµίσει το σπίτι του;» 

  «Ο Μάργκανθελ επιθυµούσε να δηµιουργήσει έναν ‘καινούργιο, 

καλύτερο Άρµπεναρκ, κατ’εικόνα και καθ’οµοίωσή του’,» εξήγησε 

ο Φάλµαριν·  «δηλαδή, έναν κόσµο όπου το Κακό θα βασίλευε κι 

αυτός θα ήταν ο Κυβερνήτης των Πάντων. Ευτυχώς, τα σχέδιά του 

απέτυχαν·  αλλά µε τι κόστος! 

  »Όσο µάχονταν οι Θεοί του Άρµπεναρκ αναµεταξύ τους, ήρθαν 

εκείνοι που εµείς γνωρίζουµε µονάχα µε το όνοµα ‘Οι Έξω-Θεοί’. 

Και τότε ήταν που το πραγµατικό µακελειό αρχίνισε. Ονοµάστηκε 

∆εύτερος Πόλεµος των Θεών, και όλοι οι Θεοί –και του Άρµπεναρκ 

και οι Έξω− καταστράφηκαν. ∆εν έµεινε τίποτα από δαύτους, εκτός 

απ’τα Πνεύµατα, µέσω των οποίων εµείς, που ορισµένοι µάς 
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αποκαλούν ‘µάγους’, υφαίνουµε τα ξόρκια µας. Και να µη 

λησµονήσω να σας πω πως και οι δαίµονες καταστράφηκαν σ’αυτόν 

τον πόλεµο. Μονάχα οι άνθρωποι και οι δαιµονάνθρωποι επέζησαν –

τα πιο ανίσχυρα των όντων.» 

  «Και γιατί, τώρα, οι τελευταίοι θέλουν ν’αναστήσουν τον 

Μάργκανθελ; ∆εν ξέρουν τι κακό προξένησε στον Άρµπεναρκ;» 

απόρησε ο Άνεµος. 

  «Το ξέρουν,» του είπε ο Φάλµαριν. «Αλλά,  τον  λατρεύουν,  σαν  

πατέρα  

τους·  γιατί, αν δεν ήταν αυτός –αν δεν είχε διαφθείρει τους 

δαίµονες−, οι δαιµονάνθρωποι ποτέ δε θα είχαν γεννηθεί. Οπότε, 

προφανώς, νοµίζουν ότι θα τους προστατέψει και θα τους 

καταστήσει κυρίαρχους τούτου του κόσµου.» 

  «Τρέλα!» κούνησε το κεφάλι του ο Άνεµος. «Σκέτη τρέλα!» 

  «Σ’αυτό συµφωνούµε, κύριε,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. 

  «Και… το όνοµα του Θεού, το ‘Μάργκανθελ’, δε θυµίζει λίγο 

την−» άρχισε η Ερία. 

  «−Μάγκραθµελ, το Βασίλειο των ∆αιµοναθρώπων;» τελείωσε ο 

Φάλµαριν. «Ναι, κυρία µου. Και είναι απόλυτα λογικό. Οι 

δαιµονάνθρωποι ονόµασαν έτσι τη χώρα τους για να τους θυµίζει 

τον Κύριό τους. Ανέκαθεν περίµεναν την επιστροφή του.» 

  «Τώρα, που τελειώσαµε, λοιπόν, µε τα παραµύθια, πρέπει να 

σκεφτούµε και πώς θα φύγουµε απο δώ,» τόνισε ο Άνεµος. 

  «Αύριο,» πρότεινε η Νύχτα. «Είµαστε όλοι κουρασµένοι.» 

  Η Ερία συµφώνησε·  το ίδιο κι η Μάνζρα κι ο Κλέντριν. Έτσι, 

έπεσαν για ύπνο, στην παραλία, φέρνοντας κουβέρτες απ’την 

σµπαραλιασµένη Θαλάσσια Λεπίδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Ο θησαυρός του Ανέµου και της Νύχτας, 

και η σχεδία 
 

 

ύχτα, σήκω!» 

  «Τι;» Η τυχοδιώχτρια άνοιξε, κουρασµένα, τα µάτια της κι 

αντίκρισε τον Άνεµο να την κουνά απ’τον ώµο. «Τι είναι, 

αγάπη µου;» 

  «Σήκω, να ψάξουµε,» την προέτρεψε εκείνος. 

  «Να ψάξουµε τι;» Η Νύχτα πήρε καθιστή θέση και κοίταξε γύρω 

της: ήταν βράδυ ακόµα. «Μες στ’άγρια µεσάνυχτα;» Οι υπόλοιποι 

της οµάδας κοιµόνταν. 

  «Υπάρχει κάποιος θησαυρός σε τούτο το νησί,» είπε ο Άνεµος. 

«Πρέπει να τον βρούµε!» 

  «Άνεµε…!» αναστέναξε η Νύχτα, «πέσε να κοιµηθείς…» Και η 

ίδια ακολούθησε τη συµβουλή του εαυτού της, τραβώντας, ξανά, την 

κουβέρτα απάνω της. 

  Εκείνος την ταρακούνησε, πάλι. «Νύχτα! Θ’αφήσουµε το θησαυρό 

να µας ξεφύγει; ∆ε µπορεί τόσα που λέγονταν νάταν ψέµατα!» 

  «Άνεµε. Έλα εδώ,» ζήτησε η τυχοδιώχτρια. 

  «Πού;» 

  «Ξάπλωσε δίπλα µου·  θέλω να σου πω κάτι.» 

  «Καλά…» Ο Άνεµος ξάπλωσε πλάι της. 

  «Αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σε ηρεµήσω, βραδιάτικα,» 

είπε η Νύχτα, κωµικά, «θα θυσιαστώ…» Τύλιξε το χέρι της πίσω 

απ’το λαιµό του και έκανε να τον φιλήσει. 

  Ο Άνεµος πίεσε, µε το δάχτυλό του, στο στέρνο της. «Όχι. Έχουµε 

δουλειά.» 

  «Μα τα Πνεύµατα, τι δουλειά;…» µόρφασε, σε απόγνωση, η 

Νύχτα. 

Ν
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  «Πάµε να βρούµε το θησαυρό,» επέµεινε ο Άνεµος, παίρνοντας το 

πρόσωπό της µέσα στις χούφτες του. 

  «∆εν υπάρχει θησαυρός, αγάπη µου,» είπε η Νύχτα.  

  «Όχι –υπάρχει θησαυρός,» διαφώνησε ο Άνεµος. «Το 

διαισθάνοµαι!» 

  «Τόχω ξανακούσει αυτό…» τον λοξοκοίταξε η Νύχτα. 

  «Τούτη τη φορά είναι διαφορετικά,» εξήγησε ο Άνεµος. «Είναι… 

είναι… είναι διαφορετικά.» 

  Η Νύχτα κάγχασε. «’Ντάξει, µας έπεισες. Κοιµήσου, τώρα.» 

Κουκουλώθηκε στην κουβέρτα της, γυρίζοντας απ’την άλλη. 

  «Καλά. Θα πάω µόνος µου,» δήλωσε ο τυχοδιώχτης και σηκώθηκε 

όρθιος. 

  Η Νύχτα άπλωσε το χέρι της και του έπιασε το πόδι, προτού 

προλάβει ν’αποµακρυνθεί. «Άνεµε…» 

  «Τι;» ξεφύσησε εκείνος. 

  «Έρχοµαι, που να φάν’ την ψυχή σου τα Πνεύµατα!…» Η Νύχτα 

βγήκε απ’την κουβέρτα της, φόρεσε, βιαστικά, τις µπότες και την 

κάπα της και τον ακολούθησε. «Τι να σου κάνω, άµα δε βρούµε 

τίποτα;» µούγκρισε. 

  Ο Άνεµος έβαλε το χέρι του στους ώµους της, καθώς βάδιζαν, 

γρήγορα. «Να µου δώσεις ένα δυνατό, αργό φιλί;» 

  «Έτσι λες, ε;» 

  «Ναι.» 

  «Μπορεί ν’απογοητευτείς.» 

  «Η ζωή είναι γεµάτη από απογοητεύσεις, απ’ό,τι φαίνεται, 

τελικά…» φιλοσόφησε ο Άνεµος. 

  «Κάνει κρύο, που να πάρει,» είπε η Νύχτα, µετά από λίγο, καθώς 

ένας δυνατός  αέρας  άρχισε  να  φυσά.  Τύλιξε  την  κάπα,  σφιχτά,  

πάνω   της. 

  Τώρα, οι δυο τους βρίσκονταν στις παρυφές του δάσους µε τα, 

κυριολεκτικά, ταρακουνηµένα δέντρα, που έριχναν παράξενες, 
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εφιαλτικές σκιές. Στα δεξιά τους ήταν οι απόκρηµνοι βράχοι της 

ακτής. 

  «Μέσα ή έξω;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  «Τι;» συνοφρυώθηκε η Νύχτα, στρεφόµενη να τον κοιτάξει. 

  «Πού να ψάξουµε για το θησαυρό; Μέσα στο δάσος ή έξω 

απ’αυτό;» διευκρίνισε ο Άνεµος. 

  «Πίσω στον καταυλισµό των άλλων;» πρότεινε η τυχοδιώχτρια. 

  «Νύχτα, µιλάω σοβαρά,» τόνισε ο Άνεµος. 

  «Αλήθεια; −δε σου φαίνεται.» 

  «Πάµε µέσα στο δάσος.» Ο άντρας προχώρησε πρώτος, ανάµεσα 

στα δέντρα, προσπαθώντας να µη σκοντάψει σε κανένα πεσµένο από 

δαύτα. 

  «Πάντα τον ευκολότερο δρόµο διαλέγει αυτός ο άνθρωπος!…» 

αναποδογύρισε τα µάτια της η Νύχτα. 

  «Σταµάτα να παραπονιέσαι,» είπε ο Άνεµος. «∆ε θάναι και τόσο 

άσχηµα, όταν θάµαστε πλούσιοι.» 

  «Μα, ακόµα κι αν βρούµε κάποιο θησαυρό−» 

  Ο τυχοδιώχτης στράφηκε, απότοµα, στο µέρος της. «Α! Ώστε το 

παραδέχεσαι ότι θα βρούµε θησαυρό!» 

  «Άνεµε –είπα: ακόµα και αν βρούµε θησαυρό, πώς θα τον 

µεταφέρουµε πίσω στο Σαραόλν, έτσι όπως έχουµε ξεµείνει, σε 

τούτο το ερηµονήσι;» 

  «Αυτό δεν είναι πρόβληµα, αγάπη της ζωής µου,» αποκρίθηκε 

εκείνος, αρχίζοντας, πάλι, να βαδίζει. 

  Η Νύχτα προχώρησε γρήγορα, για να τον προλάβει, αποφεύγοντας 

ένα κλαδί, που παραλίγο να µπλεχτεί ανάµεσα στα πόδια της. 

«Σοβαρά, ε, καρδιά µου;» 

  «Ναι –σοβαρότατα. Τα έχω σκεφτεί όλα.» 

  «Για πες µου.» 

  «Θα φτιάξουµε»−ο Άνεµος πήδησε πάνω από έναν πεσµένο 

κορµό−«σχεδία.» 
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  «Αυτό είναι, ίσως, το µόνο καλό που έχεις σκεφτεί, τώρα 

τελευταία,» παραδέχτηκε η Νύχτα. 

  «Μα, τι είν’αυτά που λες; −όλα όσα έχω σκεφτεί είναι καλά·  απλά, 

εσύ είσαι τόσο απαισιόδοξη που δεν−» 

  «−πιστεύω πως υπάρχει θησαυρός σε τούτο το ερηµονήσι, ε;» τον 

έκοψε η τυχοδιώχτρια. 

  «Νύχτα! το κάνεις ν’ακούγεται τόσο…» 

  «Αληθινό, που σε τροµάζει;» 

  «Αληθινό; Μα, φυσικά και δεν είν’αληθινό! Θα δεις που θα βρούµε 

θησαυρό,» επέµεινε ο Άνεµος. 

  Η Νύχτα µόνο αναστέναξε, µην απαντώντας. ∆εν είχε καθόλου 

λογική, τέλος πάντων, τούτος ο άνθρωπος; Άντρες!… σκέφτηκε. 

  Προχώρησαν µέσα στο δάσος, για αρκετή ώρα, χωρίς να µιλούν, 

βλέποντας µε το φως των τεσσάρων φεγγαριών του Άρµπεναρκ, τα 

οποία χρωµάτιζαν ασηµένιους τους κορµούς των δέντρων και 

έκαναν τα φυλλώµατα να γυαλίζουν. ∆εν ήταν λίγες οι φορές που οι 

δυο τυχοδιώχτες νόµιζαν ότι κάτι εξώκοσµο ήταν µπροστά, δεξιά, 

αριστερά ή πίσω τους και ύψωναν τα όπλα τους, περιµένοντας 

κάποιο αποκρουστικό ον να πεταχτεί, όµως, τελικά, διαπίστωναν 

πως ο εχθρός τους δεν ήταν τίποτ’άλλο απ’τις σκιές… 

  «Άνεµε, αυτό έχει αρχίσει να µε κουράζει,» είπε η Νύχτα. 

  «Μην τα παρατάς τόσο εύκολα,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «∆ε µου λες, περιµένεις να σκοντάψουµε πάνω σε κάνα σεντούκι, 

γεµάτο χρυσάφι;» σχεδόν γρύλισε η Νύχτα. «Πού στ’ανάθεµα πάµε, 

δίχως κανένα στοιχείο;» 

  «Έχουµε ένα στοιχείο,» τόνισε ο Άνεµος. 

  «Ποιο;» απαίτησε η Νύχτα. 

  «Ότι υπάρχει θησαυρός εδώ,» αποκρίθηκε ο τυχοδιώχτης. 

  «Πολύ καθησυχαστικό!…» 

  Όταν το πρώτο φως της αυγής έπεφτε στον Άρµπεναρκ, οι δυο 

θησαυροκυνηγοί βγήκαν απ’το δάσος και βρέθηκαν σε µια βραχώδη 

ακτή, όπου ήταν τσακισµένο ένα απ’τα εµπορικά καράβια που είχαν 
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έρθει στο νησί και τα πλήρωµατά τους είχαν βρει τροµερή καταδίκη, 

καθώς οι κρυστάλλινες στήλες τούς είχαν ρουφήξει τις ψυχές. 

  «Νάτος!» φώναξε, ξαφνικά, ο Άνεµος, και η Νύχτα στράφηκε στο 

µέρος του, παραξενεµένη. «Να ο θησαυρός µας! Τελικά, η 

διαίσθησή µου ήταν σωστή –όπως πάντα. Πώς δεν τόχα σκεφτεί 

τόση ώρα;» 

  Η κορακοµάλλα γυναίκα τον κοίταξε µε συµπόνια στα µάτια της, 

σα να ήταν τρελός. «Αγάπη µου, νοµίζω πως η πολλή αϋπνία σε έχει 

επηρεάσει…» 

  Ο Άνεµος γέλασε, δυνατά. «Νύχτα, Νύχτα! –δεν το βλέπεις;» 

Έδειξε το εµπορικό πλοίο. «Να ο θησαυρός µας!  Και  σκέψου  πόσα  

άλλα  τέτοια καράβια υπάρχουν ακόµα για να ληστέψουµε!» 

  Η τυχοδιώχτρια συνοφρυώθηκε. «Άνεµε… δεν ξέρω αν αυτό 

ονοµάζεται ‘θησαυρός’ ή ‘πλιάτσικο’, αλλά είναι άλλη µια καλή 

ιδέα−» 

  «−µέσα στις τόσες που είχα, τώρα τελευταία, ε;» πρόσθεσε εκείνος, 

µειδιώντας. 

  Η Νύχτα έτριξε, παιχνιδιάρικα, τα δόντια της. «Είσαι αδιόρθωτος,» 

του χαµογέλασε. 

  Ο Άνεµος την έσφιξε στην αγκαλιά του και την φίλησε, δυνατά. 

«Μου χρωστούσες ένα φιλί,» της θύµισε. 

  «Πάµε,» πρότεινε η Νύχτα. Και έτρεξαν προς το καράβι, µε το 

νυσταγµένο τους ύφος ξεχασµένο·  µια λάµψη στο πρόσωπο το είχε 

αντικαταστήσει. 

  Πλησίασαν το ριγµένο στο πλάι πλοίο, που, προφανώς, είχε πάρει 

τούτη την θέση από το σεισµό και µετά. Τα κατάρτια του ήταν 

σπασµένα και τα πανιά του κουρελιασµένα. 

  «Για να δούµε τι χρήµατα µπορούµε να βρούµε…» Ο Άνεµος 

άνοιξε την πόρτα στην καµπίνα του Καπετάνιου, µε µια κλοτσιά. 

Μέσα ήταν τα κουφάρια δυο αντρών, µαζί µε άλλα πράγµατα το ένα 

ριγµένο πάνω στ’άλλο, µπερδεµένα αναµεταξύ τους.  
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  Ο τυχοδιώχτης µπήκε, µε προσοχή, και τράβηξε έξω ένα σεντούκι. 

Το έδωσε στην Νύχτα, που το σήκωσε, µετά δυσκολίας, λόγω του 

βάρους του, και το απόθεσε πάνω σ’έναν µεγάλο βράχο. Επιχείρησε 

να τ’ανοίξει, µα δεν άνοιγε. 

  «Είναι κλειδωµένο,» πληροφόρησε τον φίλο της. 

  «Μη σε νοιάζει·  θα βρω το κλειδί,» αποκρίθηκε ο Άνεµος, και 

έψαξε τα πτώµατα µέσα στην καµπίνα. «Φτούσου!» καταράστηκε. 

«∆εν είν’εδώ.» Έψαξε και το υπόλοιπο δωµάτιο. «Ούτε πουθενά 

αλλού!» 

  Βγήκε και πλησίασε την Νύχτα. «Τι κάνουµε, τώρα, αγάπη;» 

  Εκείνη ανασήκωσε τους ώµους της. «Κάποιο τσεκούρι θα βρούµε, 

για να το σπάσουµε…» 

  «Σωστά,» συµφώνησε ο Άνεµος. «∆εν πάµε να ρίξουµε µια µατιά 

και στο εµπόρευµα του πλοίου;» 

  «Πάµε,» συµφώνησε η Νύχτα. 

  Κατέβηκαν –µάλλον, µπήκαν, έτσι όπως ήταν πεσµένο στο πλάι το 

καράβι− στο  αµπάρι  και  κοίταξαν µέσα, µέχρι εκεί όπου µπορούσε 

να φτάσει το φως του ανατέλλοντος Λούντρινχ. Ο Άνεµος τράβηξε 

προς το µέρος του ένα µεγάλο, πλεχτό καλάθι. Το άνοιξε και 

ανακάλυψε πως περιείχε φορέµατα. Και, απ’ότι διαπίστωσαν, αυτός 

κι η Νύχτα, ανοίγοντας κι άλλα µεγάλα καλάθια, το εµπόρευµα του 

καραβιού ήταν ρούχα. 

  «Άµα τα πουλήσουµε, µπορούσε να µαζέψουµε… πολλά λεφτά,» 

είπε ο Άνεµος. 

  «Αλλά ενδιαφέρεσαι να γίνεις έµπορος;» τον ρώτησε η 

συντρόφισσά του. 

  Εκείνος κούνησε το κεφάλι του. «Όχι, αν δεν µου είν’εντελώς 

απαραίτητο… Εξάλλου, θα βρούµε κι άλλα σεντούκια γεµάτα 

χρυσάφι,  στα υπόλοιπα εµπορικά πλοία.» 

  «Προς το παρόν, δεν ρίχνουµε κάναν ύπνο;» πρότεινε η Νύχτα. 

  «Ύπνο;» 

  «Ναι. Είµαι πτώµα απ’όλη αυτή την πεζοπορία·  εσύ;» 
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  «Εντάξει,» ανασήκωσε τους ώµους του ο Άνεµος.  

  Ξάπλωσαν λίγο πιο πέρα απ’το εµπορικό πλοίο, τυλιγµένοι στις 

κάπες τους. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Άνεµε!» 

  Ο τυχοδιωχτικός θησαυροκυνηγός άνοιξε τα βλέφαρά του, 

κουρασµένα. Η Νύχτα δεν ήταν κοντά του, κι όµως δικής της ήταν η 

φωνή. Αισθανόταν ζαλισµένος. 

  «Άνεµε, απο δώ! Κοιµάσαι σαν τους ελέφαντες της Νότιας Γης!» 

  Ο µελαχρινός άντρας στράφηκε στ’αριστερά του, καθώς 

ανασηκωνόταν στους αγκώνες του. Είδε τη Νύχτα να στέκεται πάνω 

σ’έναν βράχο µε τη θάλασσα κάτωθέ της. Στο χέρι της κρατούσε ένα 

ζευγάρι µπότες, πάνω απ’το κενό. 

  «Τι κάνεις εκεί;» απόρησε ο Άνεµος. 

  «Πετάω τις µπότες σου στον Ωκεανό,» τον πληροφόρησε, µ’ένα 

στραβό, πειραχτικό χαµόγελο, η Νύχτα. Και άφησε τα υποδήµατα να 

πέσουν. 

  «Τι!» γούρλωσε τα µάτια του ο Άνεµος. 

  «Αυτό γιατί µε τραβούσες µες στο δάσος νυχτιάτικο!» γέλασε η 

Νύχτα, κατεβαίνοντας απ’το βράχο όπου στεκόταν, µ’ένα ανάλαφρο 

πήδηµα. 

  «Θα  σε  καθαρίσω,  επιτόπου!»  Ο  Άνεµος  πετάχτηκε  όρθιος  και   

της  

χίµησε. 

  Η Νύχτα, ακόµα γελώντας, έτρεξε µακριά του. Αλλά εκείνος την 

πρόλαβε και την άρπαξε απ’τη µέση, τυλίγοντας τα χέρια του γύρω 

της και σηκώνοντάς τη απ’το έδαφος, ενώ εκείνη κλοτσούσε τον 

αέρα µε τα γυµνά της πόδια.  

  «Να σε πετάξω στη θάλασσα να µου τις βρεις;» γρύλισε. 

  «Αν µε πετάξεις στη θάλασσα, θα χάσεις κάτι πολυτιµότερο…» 
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  «Αλήθεια, τι;» 

  «Εµένα·  εκτός κι αν τα βράχια αποδειχτούν, τελικά, τόσο µαλακά 

όσο τα µαξιλάρια.» 

  Ο Άνεµος φίλησε το πλάι του λαιµού της. «Θάπρεπε να σε 

σκοτώσω, κανονικά… αλλά όλο µε ρίχνεις…» Την άφησε να 

πατήσει στη γη και κείνη στράφηκε στο µέρος του, κολλώντας τα 

χείλη της πάνω στα δικά του. 

  «Θα βρεις άλλες µπότες στο καράβι, χαζούλη…» του ψιθύρισε, 

καθώς έπεφταν στο χορτάρι. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Νύχτα.» 

  «Ναι…;» µουρµούρισε εκείνη, καθώς λαγοκοιµόταν, 

κουκουλωµένη στην κάπα του Ανέµου. 

  «Νύχτα. Κοίτα µε.» 

  Η µελαχρινή γυναίκα ανασηκώθηκε, στον έναν αγκώνα, και 

ατένισε τον Άνεµο να στέκεται πάνω στο βράχο όπου στεκόταν 

εκείνη, όταν πέταξε τις µπότες του στον Ωκεανό. Τώρα, αυτός 

κρατούσε ένα παντελόνι και µια τουνίκα πάνω απ’τα κύµατα. 

  «Τα ρούχα σου!» της είπε, γελώντας, και τ’άφησε να πέσουν. 

  «Άνεµε!» πετάχτηκε όρθια η Νύχτα, κρατώντας την κάπα του πάνω 

της. «Αυτό ήταν… αυτό ήταν –ό,τι χειρότερο µπορούσες να κάνεις!» 

  «Μπορώ να κάνω πολύ χειρότερα πράγµατα,» την πληροφόρησε 

εκείνος, µ’ένα στραβό µειδίαµα, κατεβαίνοντας απ’τον βράχο. 

  «Γελοίε!» Η Νύχτα γύρισε απ’την άλλη, µουτρωµένοι, 

σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά της. 

  Ο Άνεµος την πλησίασε, χαµογελώντας, και αγκάλιασε τους ώµους 

της, ψιθυρίζοντάς της στ’αφτί: «Θα βρεις άλλα ρούχα στο πλοίο –

εκεί όπου  θα  

βρω κι εγώ µπότες…» 

  «Το έκανες επίτηδες, ε;» µούγκρισε η Νύχτα. «Από εκδίκηση!» 
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  «Ωωω! –τροµερή διαπίστωση! ∆ώστε στην κυρία ένα ρουµπίνι!» 

  «Είσαι απαίσιος!…» 

  Ο Άνεµος γέλασε. «Έλα·  πάµε στο πλοίο να ντυθούµε.» Άρχισε να 

προχωρά. Η Νύχτα τον ακολούθησε, και, σύντοµα, εκείνη είχε 

ντυθεί, πάλι, µε παντελόνι και τουνίκα. Αλλά ο τυχοδιώχτης δεν 

έβρισκε µπότες πουθενά. 

  «Καλά να πάθεις!» γέλασε η Νύχτα. 

  Ο Άνεµος έβαλε τις γροθιές στη µέση του. «Άκου να σου πω, 

αδελφούλα: Εγώ µεγάλωσα στα λιµάνια ξυπόλυτος·  νοµίζεις ότι δε 

µπορώ λίγο χωρίς µπότες;» Και βγήκε απ’το αµπάρι του πλοίου. 

  Αναπάντεχα, αντίκρισε τον Φάλµαριν µπροστά του. 

  «Γεια σου, µάγε,» είπε. 

  Η Ερία, η Μάνζρα κι ο Κλέντριν έρχονταν απ’το δάσος, όπως κι ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Γιατί φύγατε;» απαίτησε η αρχηγός, καθώς κι η Νύχτα έβγαινε 

απ’τ’αµπάρι του πλοίου. «∆ε σκεφτήκατε πώς θ’ανησυχούσαµε για 

σας; Και, στο κάτω-κάτω, τι σας έπιασε να τρέχετε πάνω σ’ετούτο το 

ερηµονήσι προτού εµείς ξυπνήσουµε και ως το µεσηµέρι;» 

  Ο Άνεµος κοίταξε στον ουρανό και διαπίστωσε πως και ο 

Λούντρινχ και ο Βάνσπαρχ ήταν ψηλά. Αναστέναξε, σταυρώνοντας 

τα χέρια µπροστά του. «Μας συγχωρείς, Ερία. Αλλά είχα το βράδυ 

αυτή τη διαίσθηση ότι υπάρχει θησαυρός στο νησί, και δε µπορούσα 

να ήσυχασω…» 

  «Αλίµονο!…» αναποδογύρισε τα µάτια της η πολεµίστρια. 

«Πείστηκες, τουλάχιστον, ότι δεν υπάρχει;» 

  «Όχι,» απάντησε ο Άνεµος. «Γιατί υπάρχει,» βιάστηκε να 

προσθέσει, βλέποντας πως η Ερία ήταν στα πρόθυρα να τραβήξει το 

σπαθί της από θυµό. «Είναι τα πλοία –τα εµπορικά πλοία που έχουν 

ναυαγήσει εδώ!» Και έδειξε το σεντούκι. «Βρήκαµε αυτό. Καθώς κι 

αρκετά καλάθια γεµάτα ρούχα τα οποία µπορούµε να πουλήσουµε.  
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  »Υπάρχει, όµως, ένα µικρό πρόβληµα: δεν έχουµε τρόπο 

ν’ανοίξουµε το µπαούλο·  µήπως κουβαλάτε κάποιο τσεκούρι µαζί 

σας;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Κλέντριν. «Στην Θαλάσσια Λεπίδα.» 

  «Τότε, πάµε εκεί,» πρότεινε ο Άνεµος. «Καπετάνιε, θα µε 

βοηθήσεις µε το σεντούκι;» 

  Ο Κλέντριν έγνεψε καταφατικά·  οπότε ο ένας έπιασε το µπαούλο 

από δεξιά κι ο άλλος από αριστερά και ξεκίνησαν να βαδίζουν. 

  «Αντί να χάνουµε το χρόνο µας, θάπρεπε να σκεφτόµαστε έναν 

τρόπο για να φύγουµε από τούτο το νησί,» είπε η Ερία, καθώς 

διέσχιζαν το δάσος. 

  «Ουδέν πρόβληµα!» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Μέσα στην απέραντη 

σοφία µου, τόχω σκεφτεί κι αυτό.» 

  «Για πες µας, λοιπόν, σε τι κατέληξε η… απέραντη σοφία σου;» 

απαίτησε η Ερία. 

  «Να φτιάξουµε µια σχεδία,» εξήγησε εκείνος. 

  «Σχεδία;…» µόρφασε η πολεµίστρια. 

  «Χµ,» έκανε ο Καπετάν Κλέντριν. «Θα µπορούσα να πω πως, για 

την άθλια κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε, αυτή είναι µια καλή 

λύση, αφού, ούτως ή άλλως, αποκλείεται να µπορέσουµε να 

επιδιορθώσουµε τη Θαλάσσια Λεπίδα.» 

  «Άνεµε, πού πήγαν οι µπότες σου;» είπε η Μάνζρα, κοιτώντας τα 

γυµνά πόδια του τυχοδιώχτη. 

  «Ρώτα τη Νύχτα,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Η Μάνζρα στράφηκε στην κορακοµάλλα γυναίκα, αλλ’αυτή δε 

µίλησε·  µόνο έριξε ένα βλέµµα στον Άνεµο κι αντάλλαξαν ένα λεπτό 

µειδίαµα. 

  Επέστρεψαν εκεί όπου ήταν η Θαλάσσια Λεπίδα, και ο Καπετάν 

Κλέντριν έφερε ένα τσεκούρι από µέσα. Κοπάνησε το µπαούλο, 

µέχρι που έσπασε. Στο εσωτερικό του αποκαλύφθηκαν χρυσά 

νοµίσµατα, που έλαµπαν στο φως των ήλιων του Άρµπεναρκ. 
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  Ο Άνεµος γέλασε και φίλησε τα χείλη της Νύχτας. «Θα 

πλουτίσουµε, µόλις πάρουµε ό,τι υπάρχει και στ’άλλα καράβια!» 

  «Τέρµα οι περιπλανήσεις σε τούτο το ερηµονήσι,» δήλωσε η Ερία. 

«Τώρα, θα φτιάξουµε τη σχεδία.» 

  «Ξέχνα το,» αντιγύρισε ο Άνεµος. «∆εν αφήνω τίποτα πολύτιµο 

πίσω.» 

  «Αρχίστε εσείς να τη φτιάχνετε,» πρότεινε η Νύχτα, «και θα σας 

βοηθήσουµε, όταν τελειώσουµε µε τα εµπορικά πλοία.» 

  Η Ερία ξεφύσησε. «Όπως θέλετε. Αλλά βιαστείτε.» 

  Ύστερα, κάθισαν να φάνε το µεσηµεριανό τους, βλέποντας τη 

θάλασσα να γλείφει την αµµουδιά της παραλίας, µε τα κύµατά της. 

Ο καιρός είχε αρχίσει να γίνεται πιο κρύος. 

  «Μπορεί νάχουµε καταιγίδα ως τ’απόγευµα,» είπε ο Κλέντριν, 

κοιτώντας τον ουρανό. 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά ο Άνεµος. «Έχεις καµια σκηνή στη 

Θαλάσσια Λεπίδα;» 

  Ο Κλέντριν κούνησε το κεφάλι του αρνητικά. «Όχι.» 

  «Τότε, καλύτερα να φτιάξουµε καταφύγιο µε φύλλα,» πρότεινε ο 

Άνεµος. 

  «Και η σχεδία;» έκανε η Ερία. 

  «Άστη γι’αύριο,» της είπε ο τυχοδιώχτης. «Τώρα, προέχει να 

προστατευτούµε απ’την καταιγίδα.» Σηκώθηκε όρθιος. «Ελάτε·  

δουλειά.» 

  «Περίµενε να καταπιούµε!» διαµαρτυρήθηκε η Μάνζρα. 

  Ο Άνεµος ξανακάθισε στην άµµο, περιµένοντάς τους να 

τελειώσουν το φαγητό τους και τρώγοντας κι ο ίδιος λίγο ακόµα. 

  Μετά, πήραν πελέκια απ’την Θαλάσσια Λεπίδα κι άρχισαν να 

κόβουν µεγάλα κλαδιά απ’τα δέντρα, γεµάτα φύλλα, για να τα 

στερεώσουν έτσι, ώστε να κατασκευάσουν µια µικρή καλύβα, που 

θα στους χωρούσε, σχετικά άνετα, όλους. Μόλις την ετοίµασαν, 

άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες σταγόνες της βροχής. 

  «Πάνω στην ώρα,» παρατήρησε η Νύχτα, µπαίνοντας. 
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  Ο Άνεµος την ακολούθησε. Το ίδιο κι η Ερία, η Μάνζρα κι ο 

Καπετάν Κλέντριν. Μονάχα ο Φάλµαριν κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή έµειναν έξω, κοιτώντας τον ορίζοντα. 

  «Ε, µάγε! Έλα!» φώναξε ο τυχοδιώχτης. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού στράφηκε στο µέρος του, 

χτύπησε τον πρώην-Ράθµαλ, ελαφρά, στον ώµο, και µπήκαν κι 

εκείνοι στο πρόχειρο καταφύγιο. 

  «Τι βλέπατε;» ρώτησε η Ερία. 

  «Τα Πνεύµατα είν’ανήσυχα,» είπε, µε απλανές βλέµµα, ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Πάλι;» έκανε ο Άνεµος. «∆ε µ’αρέσει τούτο! Όποτε αυτά τα 

Πνεύµατα είν’ανήσυχα, κάτι κακό συµβαίνει…» 

  «Αυτό φοβάµαι και γω,» συµφώνησε ο Φάλµαριν, µ’ένα κούνηµα 

του κεφαλιού του. «Μου µοιάζει κάτι να έρχεται…» 

  «Νόµιζα ότι θα µε καθησύχαζες, µάγε!…» παραπονέθηκε ο 

Άνεµος. 

  «Φάλµαριν, µπορεί να είναι…;» Η Ερία έχασε τα λόγια της, και το 

στόµα της έµεινα µισάνοιχτο. 

  Ο  Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κι ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού 

αλληλοκοιτάχτηκαν. 

  «Όχι,» απάντησε στην αρχηγό της αποστολής ο δεύτερος. «∆εν 

πιστεύω νάναι ο Μάργκανθελ…. Κάτι έρχεται απ’το νερό·  τα 

Πνεύµατα του Ωκεανού είναι αναστατωµένα.» 

  Η Μάνζρα ξεθηκάρωσε το σπαθί της. «Για κάθε ενδεχόµενο,» είπε 

στους άλλους, που έστρεψαν τις µατιές τους προς το µέρος της. 

  Η καταιγίδα αγρίευε, µε το πέρασµα του χρόνου. Αστραπές έσχιζαν 

τον ουρανό, βροντές τον ταρακουνούσαν·  βροχή έπεφτε, τόσο 

δυνατή που δε µπορούσες να δεις πάνω από τρία µέτρα απόσταση·  

αγέρας σφύριζε, παρασέρνοντας την άµµο και τα φύλλα των 

δέντρων. 
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  «Τι θεοµηνία και τούτη…» µουρµούρισε η Νύχτα, τυλιγµένη στην 

κάπα της και µε το κεφάλι της ακουµπισµένο στον ώµο του Ανέµου. 

«Όλα µας έχουνε βρει σε τούτο το καταραµένο ταξίδι.» 

  «Μη λες µεγάλα λόγια,» τη συµβούλεψε ο τυχοδιώχτης. «Ποτέ δεν 

ξέρεις τι άλλο µπορεί να γίνει.» 

  «Κάτι επικίνδυνο ζυγώνει,» πληροφόρησε τους συντρόφους του ο 

Φάλµαριν. «Είναι κοντά µας.» 

  Πρόλαβε δεν πρόλαβε να τελειώσει τα λόγια του και όλοι τους 

είχαν όπλα στα χέρια. 

  «Ελπίζω τούτο να µην είναι κανένα απ’τα χοντρά αστεία σου, 

µάγε,» είπε ο Άνεµος, αν και ήξερε πως ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού δεν έλεγε ποτέ αστεία και, µάλιστα, «χοντρά». 

  Ο Φάλµαριν ξεκίνησε να φωνάζει παράξενα λόγια, που κανείς –

εκτός, ίσως, απ’τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή− δεν καταλάβαινε. 

  «Τι κάνει, τώρα;» ρώτησε η Μάνζρα την Ερία. 

  Η αρχηγός της αποστολής έδειξε την άγνοιά της, ανασηκώνοντας 

τους ώµους της. 

  Όταν ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού ολοκλήρωσε τη γητειά του, 

η βροχή φάνηκε να παραµερίζει, σαν κουρτίνα, µπροστά απ’την 

οµάδα. Και πίσω της σκιερές µορφές φανερώθηκαν να γλιστρούν 

έξω απ’τη θάλασσα και να σέρνονται πάνω στην άµµο. Έµοιαζαν µε 

φίδια –πελώρια φίδια –πράγµα που τους άφησε όλους άφωνους, για 

λίγο. Ύστερα, αστραπές φώτισαν το µέρος και αποκαλύφθηκε τι, 

πραγµατικά, ήταν τα πλάσµατα: Είχαν γυναικεία σώµατα απ’τη µέση 

και πάνω, κι απ’τη µέση και κάτω ουρές που έµοιαζαν µε κάτι 

ανάµεσα σε ερπετό και ψάρι. Τα µαλλιά στο κεφάλι τους ήταν 

πράσινα και ανακατεµένα, πέφτοντας µπουρδουκλωµένα γύρω απ’τα 

πρόσωπά τους. Στα στόµατά τους µυτερά δόντια φύτρωναν, τα οποία 

γυάλιζαν, µες στην καταιγίδα·  όπως και τα γαµψά νύχια στις άκρες 

των δαχτύλων τους. 

  «Γοργόνες!» αναφώνησε ο Καπετάν Κλέντριν. «Φυλαχτείτε. Τα 

σκυλόδοντά τους είναι δηλητηριώδη.» 
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  «Καλά τάλεγα γω,» µουρµούρισε, µε δέος, ο Άνεµος: «Κάθε φορά 

που αυτά τα καταραµένα τα Πνεύµατα είναι ανήσυχα, κάτι κακό 

συµβαίνει…» Κράτησε το ξιφίδιό του σε αµυντική θέση·  το ίδιο κι η 

Νύχτα, πλάι του. 

  Οι γοργόνες έρχονταν, σερνόµενες στην άµµο και σφυρίζοντας, 

καθώς φιδίσιες, διχαλωτές γλώσσες ξεπρόβαλαν απ’τα στόµατά 

τους. 

  «∆εν έχω ξαναδεί τέτοια πλάσµατα,» είπε η Μάνζρα. «Αλλά έχω 

ακούσει για δαύτα. Νόµιζα ότι ζούσαν µονάχα στους θρύλους…» 

  «∆ε ζουν µονάχα στους θρύλους, φιλενάδα,» την πληροφόρησε η 

Νύχτα·  «ζουν και στον Άρµπεναρκ.» 

  Ο Φάλµαριν, κρατώντας ακόµα τη βροχή ανοιγµένη σαν κουρτίνα 

εµπρός τους, φώναξε κι άλλα µαγικά λόγια και ένα αστροπελέκι 

κατήλθε εξ ουρανού, πέφτοντας στο κεφάλι µιας γοργόνας και 

καρβουνιάζοντάς την. Το ουρλιαχτό της αντήχησε, πάνω απ’το 

χαλασµό της καταιγίδας. 

  «Ετοιµαστείτε να υπερασπιστείτε τους εαυτούς σας!» φώναξε 

στους συντρόφους του ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. Και κάλεσε 

ακόµα ένα αστροπελέκι, για να χτυπήσει άλλη µια γοργόνα. 

  Η Μάνζρα στάθηκε αριστερά του Φάλµαριν και η Ερία δεξιά του, 

καθώς τα τέρατα ζύγωναν. Η πρώτη αποµάκρυνε ένα, διαγράφοντας 

ένα ηµικύκλιο, µε το σπαθί της. Η δεύτερη σπάθισε και βρήκε µια 

γοργόνα στο λαιµό, τερµατίζοντας τη ζωή της. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού κάλεσε κι άλλο αστροπελέκι, 

πετυχαίνοντας, πάλι, το στόχο του –το κεφάλι του όντος που 

αντίκριζε. Η Ερία βγήκε απ’το πρόχειρο καταφύγιο που είχαν 

φτιάξει, εκείνη κι οι σύντροφοί της, και χίµησε σε µια γοργόνα. 

Κατέβασε το ξίφος της κάθετα και της έσπασε το κρανίο. Ο Καπετάν 

Κλέντριν ακολούθησε την πολεµίστρια, κραδαίνοντας ένα τσεκούρι. 

  Ένα απ’τα τέρατα στηρίχτηκε στα χέρια του και πετάχτηκε προς 

την Μάνζρα. Εκείνη γούρλωσε τα µάτια, αιφνιδιασµένη, αλλά 

πρόλαβε να θέση το ξίφος της κάθετα εµπρός της και να τρυπήσει τη 
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γοργόνα στο στοµάχι. Μια άλλη άπλωσε τα νύχια της και πιάστηκε 

απ’τα πλευρά της ξανθιάς πολεµίστριας·  άνοιξε το στόµα της, για να 

τη δαγκώσει, µε τα δηλητηριώδη δόντια της, στην κοιλιά. Αλλά δεν 

πρόλαβε, καθώς ο Άνεµος έµπηξε το ξιφίδιό του, ως τη λαβή, στη 

ράχη της.  

  «Ευχαριστώ, τυχοδιώχτη,» είπε η Μάνζρα. 

  «Ούτε να το σκέφτεσαι, κούκλα,» αποκρίθηκε εκείνος, βγαίνοντας 

απ’το φτιαγµένο από φυλλωσιές κατάλυµα της οµάδας, για 

ν’αναµιχτεί στη µάχη. 

  Το τσεκούρι του Καπετάν Κλέντριν πήρε τα κεφάλια δυο 

γοργόνων, καθώς εκείνες χιµούσαν, σερνόµενες, καταπάνω του. 

  Η Ερία άκουσε ένα σφύριγµα πίσω της και αισθάνθηκε νύχια να 

µπήγονται στην πλάτη της. Γρύλισε, µέσα από σφιγµένα δόντια, ενώ, 

συγχρόνως, αντίκριζε ένα απ’τα τέρατα νάρχεται από µπρος της, 

έτοιµο να την ξεσχίσει. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή πετάχτηκε κι 

άρπαξε τη γοργόνα στη ράχη της απ’τα µαλλιά, ρίχνοντάς την κάτω 

και σκοτώνοντάς την, µε το πελέκι του. Η πολεµίστρια, πάραυτα, 

έµπηξε το λεπίδι της στο µαλακό στήθος εκείνης που της χιµήσουµε 

καταµέτωπο. 

  «Βλέπω πως δεν έχεις ξεχάσει την τέχνη σου, Ράθµαλ,» είπε η 

Ερία. 

  «Κάποια πράγµατα που γνώριζε αυτός ο Ράθµαλ τα γνωρίζω κι 

εγώ,» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Ο Άνεµος κλότσησε µια γοργόνα καταπρόσωπο, σπάζοντας τα 

δηλητηριώδη δόντια της, και η Νύχτα τής κάρφωσε το ξιφίδιό της 

στο λαιµό, αρπάζοντάς την απ’τα πράσινά της µαλλιά. 

  Εν τω µεταξύ, αστροπελέκια βάλλονταν απ’τον ουρανό, 

πετυχαίνοντας πολλά απ’τα τερατόµορφα πλάσµατα. 

  Ξαφνικά, η βροχή, την οποία είχε παραµερίσει ο Φάλµαριν, σαν 

κουρτίνα, µπροστά απ’το καταφύγιο της οµάδας, άρχισε, πάλι, να 

πέφτει, λούζοντάς τους όλους. 

  «Μάγε!» µούγκρισε ο Άνεµος. «Επίτηδες τόκανες αυτό;» 
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  Η Ερία αποκεφάλισε µια γοργόνα·  ο Κλέντριν άνοιξε το κεφάλι 

µιας άλλης στα δύο. 

  «Υποχωρούν!» φώναξε η αρχηγός της αποστολής, βλέποντας τα 

τέρατα να σέρνονται, πάλι, µες στο νερό. 

  «Ελάτε στο καταφύγιο,» είπε ο Φάλµαριν, που καθόταν µέσα. 

  «Μας κοροϊδεύεις κιόλας, τώρα, µάγε!» διαµαρτυρήθηκε ο Άνεµος, 

µπαίνοντας,  βρεγµένος.  «Εσύ καλά ήσουν εδώ κι αποφάσισες να 

µας κάνεις όλους παπί, ε;» 

  «∆εν ήταν αυτή η πρόθεσή µου,» τον διαβεβαίωσε ο Φάλµαριν. 

«∆εν µπορούσα, συγχρόνως, να προστάζω τα Πνεύµατα να ρίχνουν 

αστροπελέκια και να κρατούν την βροχή µακριά µας·  κάποια στιγµή, 

έχασα τον έλεγχό τους.» 

  «Αφού είµαστε όλοι καλά, δεν υπάρχει πρόβληµα,» είπε η Ερία. 

«Λίγο νερό δε θα µας βλάψει.» 

  «Πώς είν’αυτές οι γρατσουνιές στην πλάτη σου;» τη ρώτησε ο 

Φάλµαριν. 

  «Τσούζουν λιγάκι, µα δεν πρέπει νάναι τίποτα το σοβαρό.» 

  «Εσένα;» Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού στράφηκε στην 

Μάνζρα. 

  «∆εν τραυµατίστηκα καν·  η γοργόνα, απλά, έσχισε τα ρούχα µου,» 

εξήγησε η ξανθιά πολεµίστρια. 

  «Είν’ευχάριστο που δεν µας προξένησαν κανένα κακό αυτές οι 

µέγαιρες του Ωκεανού,» είπε ο Κλέντριν. «Αν είχαν δαγκώσει 

κάποιον από µας, θάχαµε µπελάδες.» 

  «Το δηλητήριό τους είναι θανατηφόρο,» εξήγησε ο Άνεµος. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο κορµός έπεσε, ύστερα από ένα ακόµα χτύπηµα του τσεκουριού 

του Ανέµου, κάνοντας έναν δυνατό θόρυβο. Ο τυχοδιώχτης 

σκούπισε τον ιδρώτα στο µέτωπό του. 
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  «Αυτή η σχεδία δε θ’αργήσει να φτιαχτεί, µε τον ρυθµό που 

κόβουµε τα δέντρα,» παρατήρησε η Νύχτα, µ’ένα µειδίαµα. 

  «Μια σχεδία δεν είναι µόνο να κόψεις τα δέντρα,» αποκρίθηκε ο 

Άνεµος. «Έχει κι άλλα πράγµατα.» 

  «∆ηλαδή, έχεις ξαναφτιάξει;» ρώτησε η Νύχτα, χτυπώντας, µε το 

τσεκούρι της, έναν κορµό. 

  «Ναι,» δήλωσε ο Άνεµος, και ήρθε να τη βοηθήσει, βαρώντας τον 

ίδιο κορµό, µε το δικό του τσεκούρι, απ’την άλλη µεριά. 

  «∆ε µου τόχες ποτέ πει,» αποκρίθηκε η Νύχτα. 

  «Εσύ τι νόµιζες; πώς θα σας πρότεινα να φτιάξετε σχεδία, αν ήµουν 

ερασιτέχνης σ’αυτό;» γέλασε ο Άνεµος. 

  «Είσαι  τεχνίτης, εποµένως, µπαγαπόντη µου;» ρώτησε ο Κλέντριν, 

πελεκώντας ένα δέντρο, µόνος του. 

  «Έµαθα,» εξήγησε ο Άνεµος. Μειδίασε, προσθέτοντας: «Μετά από 

αρκετές αποτυχηµένες προσπάθειες.» 

  «Πότε έγινε αυτό;» θέλησε να µάθει η Νύχτα. 

  «Κάποτε, ξέµεινα σ’ένα ερηµονήσι, σαν κι ετούτο,» είπε ο Άνεµος. 

«∆εν υπήρχε άλλος τρόπος να φύγω, οπότε έφτιαξα σχεδία.» 

  «Πώς ξέµεινες στο ερηµονήσι;» ρώτησε η Μάνζρα. 

  «Εσύ πώς λες; Ναυάγησε το πλοίο στ’οποίο βρισκόµουν. Ο 

Καπετάνιος ήτανε χειρότερος απ’τον Καπετάν Κλέντριν, να 

φανταστείς!» 

  «Ε!» µούγκρισε ο ναυτικός. «Πρόσεχε τα λόγια σου, 

παλιολιµανόγατε, µπαγαπόντη, ξιπασµένε θησαυροκυνηγέ!» 

  Οι άλλοι γέλασαν. 

  «Για µένα έχουνε να λένε σ’όλα τα λιµάνια,» συνέχισε ο Κλέντριν. 

«Λίγους καπεταναίους καλύτερους απ’την αφεντιά µου θα βρεις 

σ’ολάκερο τον Άρµπεναρκ!» 

  «∆εν αµφιβάλλω, Καπετάνιε,» χαµογέλασε ο Άνεµος. 

«Αστειευόµουν πιο πριν, φυσικά.» 
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  «Πέφτει,» προειδοποίησε η Ερία. Κι αυτή κι η Μάνζρα 

αποµακρύνθηκαν απ’το δέντρο τους, αφήνοντάς το να σωριαστεί 

στην υγρή απ’την χτεσινοβραδινή καταιγίδα γη. 

  «Ακόµα ένα,» είπε ο Άνεµος. «Καλό είναι που δεν αργούµε. Αλλά 

ο µάγος κι ο άλλος, ο ψυχωτικός, τι κάνουν εκεί πέρα;» Ο 

τυχοδιώχτης έστρεψε το κεφάλι του στον Φάλµαριν και τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, που στέκονταν µακριά απ’τους 

συντρόφους τους, κοντά σε κάτι βράχια της παραλίας, συζητώντας 

αναµεταξύ τους. 

  «Μην αποκαλείς τον Ράθµαλ έτσι!» θύµωσε η Ερία. 

  «Πώς; Ψυχωτικό;»  

  «Ναι –ψυχωτικό. Μην τον ξαναπείς έτσι! Μια χαρά άνθρωπος 

ήταν, µέχρι που ήρθε εδώ και… δεν ξέρω τι του συνέβη.» Άρχισε, 

πάλι, να πελεκά ένα δέντρο, παρέα µε τη Μάνζρα. 

  Ο Άνεµος σταµάτησε ν’ανεβοκατεβάζει το τσεκούρι του και 

φώναξε, δυνατά, στον Φάλµαριν: «Μάγε! Έλα εδώ πέρα!» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

στράφηκαν στο µέρος του, και ξεκίνησαν να βαδίζουν. 

  «Καιρός είναι να κάνουν λίγη δουλειά κι αυτοί,» µουρµούρισε ο 

Άνεµος, συνεχίζοντας να πελεκά τον κορµό εµπρός του. 

  «Πέφτει,» τον πληροφόρησε η Νύχτα, µε µια τελευταία τσεκουριά 

της. 

  Ο τυχοδιώχτης κι η φίλη του αποµακρύνθηκαν απ’το σωριαζόµενο 

στην υγρή γη δέντρο. 

  Ο Φάλµαριν κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ήρθαν. «Τι θα θέλατε, 

κύριε;» ρώτησε ο πρώτος. 

  «∆εν υφαίνεις τα µάγια σου να κόψεις τούτα τα δέντρα, χωρίς να 

χρειάζονται τα τσεκούρια µας;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  «∆εν νοµίζω να έχω διδαχτεί την µαγεία του ξυλοκόπου, κύριε,» 

αποκρίθηκε ο Φάλµαριν, µ’ένα µειδίαµα. 
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  «Ξεχνάς τα βασικά, µάγε,» είπε ο Άνεµος, ξεκινώντας το κόψιµο 

ενός άλλου δέντρου, µαζί µε τη Νύχτα. «Αλλά, όπως και νάχει, 

πιάσε ένα πελέκι και βοήθησέ µας.» 

  «Φοβάµαι πως θα µπορούσα να σας προσφέρω λίγη βοήθεια, 

κύριε,» είπε ο Φάλµαριν. «Αλλ’αφού επιµένετε, φέρτε µου µερικά 

τσεκούρια.» 

  «Μερικά τσεκούρια;» απόρησε ο Άνεµος. «Γιατί; ένα για σένα κι 

ένα για τον φίλο σου δε σου φτάνουν;» 

  «Όχι,» δήλωσε, απλά, ο Φάλµαριν. 

  «Πάω εγώ να φέρω,» είπε ο Καπετάν Κλέντριν, κι έφυγε 

κατευθυνόµενος στην Θαλάσσια Λεπίδα. 

  «Να δούµε τι θα τα κάνεις;» κάγχασε ο Άνεµος. «Αλλά όποιος 

βαριέται να ζυµώσει…» ∆ε συνέχισε, επιδιδόµενος στα χτυπήµατα 

του πελεκιού του πάνω στον κορµό του δέντρου. 

  Σε λίγο, ο Καπετάν Κλέντριν επέστρεψε µε πέντε τσεκούρια και 

τ’άφησε στο έδαφος, κοντά στον Φάλµαριν, προτού πιάσει το δικό 

του, για να ξεκινήσει, πάλι, το πελέκηµα του κορµού που είχε 

αφήσει στη µέση. 

  «Τώρα, δες, φίλε µου, αυτό που λέγαµε προηγουµένως,» είπε ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

Φώναξε µερικά παράξενα λόγια, ύψωσε τα χέρια του και τα πέντε 

πελέκια σηκώθηκαν στον αέρα. Περιτριγύρισαν έναν κορµό και τον 

βάρεσαν αρκετές φορές, ενώ οι άλλοι τα κοιτούσαν καλά-καλά. Το 

δέντρο δεν άργησε να πέσει. 

  «Ναι... ‘Φοβάµαι πώς θα µπορούσα να προσφέρω λίγη βοήθεια’, ε, 

µάγε;» κάγχασε ο Άνεµος. 

  «Χωρίς τσεκούρια, όντως, λίγη βοήθεια θα µπορούσα να σας 

προσφέρω, κύριε,» εξήγησε ο Φάλµαριν. Στράφηκε στον Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή. «Τώρα, κάντο εσύ.» 

  Τα πελέκια έπεσαν στο έδαφος, σαν οι αόρατες γροθιές που τα 

κρατούσαν, ξαφνικά, να τ’άφησαν. Ο άντρας που παλιά ονοµαζόταν 
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Ράθµαλ φάνηκε ν’αυτοσυγκεντρώνεται. Σήκωσε το ένα του χέρι και 

είπε κι εκείνος παράξενα λόγια. Τρία απ’τα τσεκούρια υψώθηκαν. 

  «Και τ’άλλα δύο –µην εγκαταλείπεις!» τον παρότρυνε ο Φάλµαριν. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έκανε και τα δυο που κείτονταν 

ακόµα στο χώµα να σηκωθούν. Και όλα µαζί ξεκίνησαν να πελεκούν 

ένα δέντρο, το οποίο, ύστερ’από λίγο, έπεσε. Μαζί µε τα τσεκούρια. 

  Ο πρώην-Ράθµαλ φάνηκε κουρασµένος απ’αυτή την επίδειξη 

µαγείας. 

  «Μπράβο,» του είπε ο Φάλµαριν. «Τα πας καλά.» 

  «Ναι, σύντοµα, θάχουµε κι άλλο µάγο ανάµεσά µας,» σχολίασε ο 

Άνεµος. «Αλλά, δε µου λες, µάγε –µεγάλε µάγε, εννοώ−, γιατί αυτού 

του µιλάς στον ενικό, ενώ σ’όλους εµάς στον πληθυντικό;» 

  Ο Φάλµαριν µειδίασε. «Ποτέ δεν µου πέρασε απ’το µυαλό να 

µιλήσω στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή στον πληθυντικό.» Και 

αποµακρύνθηκε, µαζί µε τον µαθητευόµενό του, καθώς συζητούσαν 

σιγανά, αναµεταξύ τους. 

  «Ανυποµονώ να φτάσουµε στο Σαραόλν,» είπε, µετά από κάποια 

ώρα, ο Άνεµος. «Για να επενδύσουµε το θησαυρό µας.» 

  «Βρήκατε πολλά χρήµατα το πρωί;» ρώτησε η Ερία, που εκείνη, η 

Μάνζρα κι ο Κλέντριν έκοβαν µόνοι τους δέντρα, όσο οι δυο 

τυχοδιώχτες έψαχναν τα καράβια τα οποία είχαν ναυαγήσει στο νησί. 

  «Σε κάθε πλοίο υπήρχε, τουλάχιστον, ένα σεντούκι,» αποκρίθηκε η 

Νύχτα. «Οπότε, χρειαζόµαστε µεγάλη σχεδία, για να τα 

κουβαλήσουµε.» 

  Ο Άνεµος γέλασε. 

  «Παίδες, έχει περάσει το µεσηµέρι,» παρατήρησε ο Κλέντριν, 

καθώς το σωµατώδες κορµί του γυάλιζε απ’τον ιδρώτα στο φως των 

δίδυµων ήλιων του Άρµπεναρκ. «∆ε σταµατάµε, τώρα, να φάµε και 

τίποτα; ‘Ξάλλου, πιστεύω έχουµε κόψει αρκετούς κορµούς.» 

  Ο Άνεµος κοίταξε τριγύρω. «Καλά λες, Καπετάνιε,» συµφώνησε, 

µ’ένα νεύµα. «Ίσως, παραπάνω απ’όσους θα χρειαστούµε. Όντως, 

θέλουµε λίγη ξεκούραση.» 
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  «Μετά από ένα µπάνιο στη θάλασσα,» πρόσθεσε η Νύχτα, 

κάνοντας πίσω τα µαύρα µαλλιά της και σκουπίζοντας, συγχρόνως, 

ιδρώτα απ’το µέτωπό της. 

  Έριξαν κάτω τα τσεκούρια τους και πήγαν στην παραλία. Γδύθηκαν 

και βούτηξαν στο δροσερό νερό.  

  «Πάγωσα!» έκανε η Μάνζρα. «Τόση ώρα δεν καταλαβαίναµε το 

κρύο, καθώς πελεκούσαµε.» 

  Ο Άνεµος κούνησε καταφατικά το κεφάλι του. 

  Βγήκαν, γρήγορα, απ’τη θάλασσα, γιατί δεν µπορούσαν να  µείνουν 

µέσα παραπάνω, σκουπίστηκαν, βιαστικά, και ντύθηκαν, ρίχνοντας 

και τις κάπες πάνω τους. Η Νύχτα άναψε φωτιά κι όλοι τους 

συγκεντρώθηκαν τριγύρω. Ο Κλέντριν έφερε προµήθειες απ’τη 

Θαλάσσια Λεπίδα και ξεκίνησαν να τρώνε, πίνοντας κρασί µαζί. 

  Ο Φάλµαριν κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ήρθαν κοντά τους. 

«Πολύ µαζεµένοι µού φαίνεστε,» παρατήρησε ο Σοφός του Κύκλου 

του Φτερού. 

  «Το κρύο µάς έπιασε στα ξαφνικά, δάσκαλε,» αποκρίθηκε η Ερία. 

  «Λέω αύριο να καθαρίσουµε τους κορµούς,» πρότεινε ο Άνεµος. 

«Τώρα, αισθάνοµαι όλο το κορµί µου µουδιασµένο…» 

  Άπαντες έγνεψαν καταφατικά, συµφωνώντας. Έτσι, πέρασαν το 

απόγευµά τους κοντά στη φωτιά, συζητώντας και τρώγοντας. Όταν 

οι ήλιοι ολοκλήρωσαν τους κύκλους τους και χάθηκαν ο ένας στην 

Ανατολή και ο άλλος στη ∆ύση, ο Άνεµος ρώτησε: 

  «∆εν έχει παραµυθάκι, σήµερα, µάγε;» 

  «Καλύτερα, κοιµηθείτε, για νάχετε δυνάµεις, αύριο,» αποκρίθηκε ο 

Φάλµαριν. 

  «∆ες εδώ! ∆ες εδώ! Μας στρώνει στη δουλειά, σα σκλάβους, ενώ ο 

ίδιος κάθεται και φιλοσοφεί µε τον άλλο, τον…» ψυχωτικό, ήθελε να 

προσθέσει, αλλά θυµήθηκε πως η Ερία του είχε πει να µην τον 

αποκαλεί έτσι. Αναστέναξε. «Τέλος πάντων…» 

  Η Νύχτα γέλασε, κοφτά. 
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**  **  **  ** 

 

  Την επόµενη µέρα, η οµάδα της Ερία επιδόθηκε στο να καθαρίζει 

τους κορµούς από τα κλαδιά και τ’άγρια σηµεία τους. Όλοι είχαν 

σηκωθεί πρωί-πρωί και είχαν πιάσει δουλειά δίχως να λείπει 

κανένας·  γιατί ο Άνεµος και η Νύχτα πίστευαν ότι είχαν ψάξει όλα 

τα συντρίµµια των εµπορικών πλοίων και δεν είχαν αφήσει κάποιο 

«θησαυρό». 

  «∆άσκαλε,» είπε η αρχηγός της αποστολής, «µπορείς να µας 

βοηθήσεις, µε τα µάγια σου;» 

  «∆εν νοµίζω,» κούνησε το κεφάλι του ο Φάλµαριν. «Να κόβεις τα 

δέντρα, µε τα τσεκούρια,  είναι  άλλο, κι άλλο είναι να καθαρίζεις 

τους κορµούς.» 

  «Ψεύδεται ασυστόλως,» είπε ο Άνεµος, βουτηγµένος στον ιδρώτα, 

καθώς έκοβε, µε το ξιφίδιό του, ένα κλαδί. 

  Το µεσηµέρι πλύθηκαν, πάλι, στη θάλασσα, πάγωσαν, και 

κουκουλώθηκαν στις κάπες τους, για να καθίσουν γύρω από µια 

ζεστή φωτιά. Είχαν καθαρίσει τα µισά απ’τα κοµµένα δέντρα που 

πίστευαν πως θα τους χρειάζονταν, για να κατασκευάσουν τη σχεδία. 

  «Τα υπόλοιπα θα τα καθαρίσουµε τ’απόγευµα,» είπε η Ερία. 

  «Τ’απόγευµα;» παραπονέθηκε ο Άνεµος. «Ήλπιζα να 

ξεκουραστούµε λιγάκι…» 

  «Εσύ δε βιαζόσουν να φύγεις απο δώ;» τον ρώτησε η Ερία. 

  Εκείνος δεν απάντησε, αλλά δεν έφερε κι αντίρρηση, γιατί ήξερε 

πως όσο πιο γρήγορα έφευγαν από τούτο το ερηµονήσι, τόσο το 

καλύτερο·  άλλωστε, αυτός κι η Νύχτα είχαν έναν ολόκληρο 

θησαυρό να επενδύσουν. 

  Έτσι, µετά απ’το φαγητό και λίγη ανάπαυση, έπιασαν, πάλι, 

δουλειά, καθαρίζοντας τους κορµούς. Και, ως την ολοκλήρωση των 

κύκλων των ήλιων του Άρµπεναρκ, είχαν τελειώσει. 

  «Είµαι κουρέλι,» είπε η Μάνζρα, καθώς το σκοτάδι τύλιγε το νησί.  
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  «Ναι,» συµφώνησε η Ερία. «Αναµφίβολα, είµαστε όλοι 

κουρασµένοι, όµως θα πρέπει να φυλάµε βάρδιες, εναλλάξ, µέχρι το 

πρωί.» 

  «Ερία−» άρχισε ο Άνεµος, αλλά εκείνη τον διέκοψε: 

  «Μπορεί να ξανάρθουν οι γοργόνες,» τόνισε. 

  «Ξεκουραστείτε,» πρότεινε ο Φάλµαριν. «Τα Πνεύµατα θα 

στέκονται φρουροί µας·  και θα ειδοποιήσουν εµένα και τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, αν κάτι µας πλησιάζει.» 

  «Ορίστε, ο µάγος έδωσε τη λύση!» είπε ο Άνεµος. 

  «Αν είναι έτσι, εντάξει,» αποκρίθηκε η Ερία. «Ας κοιµηθούµε…» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ήρθε η ώρα του δεσίµατος,» είπε ο Άνεµος, όταν σηκώθηκε, το 

επόµενο πρωί. Ύστερα, τεντώθηκε. «Ααα…» µούγκρισε. «Η πλάτη 

µου µε πεθαίνει!…» 

  «∆εν είσ’ο µοναδικός,» τον διαβεβαίωσε η Νύχτα, δένοντας τις 

µπότες της. 

  «Αυτό είναι το µόνο βέβαιο,» συµφώνησε η Ερία, µ’ένα µειδίαµα, 

λοξοκοιτώντας τους δυο τυχοδιώχτες. «Μάνζρα, σήκω, επιτέλους!» 

Πασπάτεψε, µε την µύτη του ποδιού της, τ’αριστερά  πλευρά της 

ξανθιάς πολεµίστριας. «Πώς τα καταφέρνεις πάντα και κοιµάσαι 

έτσι;» 

  «Αρχηγέ…!» µουρµούρισε η Μάνζρα, µέσα στον ύπνο της. «Είσαι, 

συνεχώς, καταπιεστική!…» 

  «Σήκω!» πρόσταξε η Ερία, βάζοντας τα χέρια της στη µέση. 

  «’Ντάξει! ’ντάξει!» Η Μάνζρα έβγαλε την κουβέρτα από πάνω της 

και φόρεσε τις µπότες της, προτού σταθεί όρθια. Τρίβοντας τα µάτια 

της, είπε: «Ποτέ δε µ’αφήνεις να κοιµηθώ όσο θέλω!» 

  «Υπερβολές…!» αναστέναξε η Ερία. 

  «Ελάτε·  ας πιάσουµε δουλειά,» πρότεινε ο Καπετάν Κλέντριν. 

«Πάω να φέρω σχοινί απ’το πλοίο, για να δέσουµε τη σχεδία µας.» 
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  Και, σε λίγο, ο Καπετάνιος της Θαλάσσιας Λεπίδας τούς 

προµήθευσε µε τρεις µεγάλες κουλούρες σχοινί. Έφεραν τους 

κορµούς κοντά τους και ξεκίνησαν να τους δένουν. Κατ’αρχήν, 

έδεσαν τον έναν πλάι στον άλλο και, ύστερα, όταν τελείωσαν 

µ’αυτό, τους έδεσαν κι όλους µαζί, για να ισχυροποιήσουν τη 

σχεδία, ώστε να µη διαλυθεί, αν συναντούσαν καµια φουρτούνα·  

πράγµα αρκετά πιθανό µε τον καιρό που είχε, τώρα τελευταία.  

Πρόσθεσαν ένα όρθιο, µακρύ ξύλο, στο κέντρο του πλεούµενου, και 

έβαλαν πάνω του το πανί, το οποίο, στην πραγµατικότητα, ήταν ένα 

κοµµάτι του σαφώς µεγαλύτερου πανιού της Θαλάσσια Λεπίδας. 

Τέλος, έφτιαξαν ένα δοιάκι, για το µικρό σκάφος τους. 

  Ο Άνεµος και η Νύχτα φόρτωσαν τα µπαούλα µε τον θησαυρό τους 

στην νεοκατασκευασµένη σχεδία. «Ελπίζω να µην αφήσαµε τίποτα 

πίσω,» είπε ο πρώτος. 

  «Πλεονέκτη,» µειδίασε η τυχοδιώχτρια. 

  «Θα φάµε και θα ξεκινήσουµε,» είπε η Ερία. 

  Γδύθηκαν, έκαναν µπάνιο στη θάλασσα, για να ξεφορτωθούν τον 

ιδρώτα από πάνω τους, σκουπίστηκαν και ντύθηκαν, γρήγορα, γιατί 

ήταν κρύα µέρα σήµερα. Κάθισαν γύρω από µια φωτιά, τυλιγµένοι 

στις κάπες τους και γευµατίζοντας απ’τις προµήθειες που είχαν µαζί 

τους. 

  «Πώς τα βλέπεις τα πράγµατα, µάγε; Θα τα καταφέρουµε να 

φτάσουµε ασφαλείς στο Σαραόλν;» είπε ο Άνεµος. 

  «Ελπίζω,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν, «να µη νοµίζετε πως θα 

κατορθώσουµε να πάµε ως το Βασίλειό µας µε τούτη τη σχεδία. 

Καλά θα κάνουµε να βρούµε κάποιο πλοίο, καθ’οδόν, για να µας  

µεταφέρει µέχρις εκεί.» 

  «Μα, φυσικά κι έτσι θα γίνει, φίλε µου,» τόνισε ο Καπετάν 

Κλέντριν. «Θα πάµε στο κοντινότερο νησί –στο Γκένχεκ, ας πούµε− 

και θα µπαρκάρουµε σε κάνα καράβι, για την Θέρληχ. Αν και δεν 

περνούν πολλά πλοία απ’αυτά τα νερά, τον τελευταίο καιρό, πιστεύω 

κάποιο θα πετύχουµε. Κι αν όχι, θα αγοράσουµε καµια βάρκα.» 
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  «Και στην πρωτεύουσα του Βασιλείου του Ωκεανού, θα βρούµε τη 

Βασίλισσα Αάνθα,» πρόσθεσε η Ερία. «Οπότε, θα της µιλήσουµε 

γι’αυτόν τον σκοτεινό Θεό που δηµιούργησαν οι δαιµονάνθρωποι.» 

  «Τον Μάργκανθελ,» της θύµισε ο Φάλµαριν. «Και είναι µισός-

Θεός.» 

  «Ό,τι κι αν είναι, είναι επικίνδυνος για όλους µας·  και η Βασίλισσα 

του Ωκεανού πρέπει να ενηµερωθεί,» τόνισε η Ερία. «Όπως κι ο 

Βασιληάς Βένγκριλ, όταν επιστρέψουµε στο Σαραόλν.» 

  «Και δε χρειάζεται ν’ανησυχούµε για το πώς θα φτάσουµε εκεί, 

όταν είµαστε, πια, στη Θέρληχ·  η Βασίλισσα Αάνθα θα µας δώσει 

κάποιο καράβι της, υποθέτω,» είπε ο Κλέντριν. 

  «Αναµφίβολα,» έγνεψε καταφατικά η Ερία. 

  Όταν τελείωσαν το µεσηµεριανό τους, φόρτωσαν προµήθειες και 

όλα τ’απαραίτητα στην σχεδία και την έσπρωξαν στη θάλασσα. 

Ανέβηκαν πάνω της και ο Άνεµος ξεδίπλωσε το πανί, τ’οποίο, 

αµέσως, φούσκωσε απ’τον αγέρα. Έπειτα, ο τυχοδιώχτης έπιασε το 

δοιάκι και ξεκίνησε να πιλοτάρει το πλεούµενο. 

  Ο Κλέντριν ακούµπησε το χέρι του στον ώµο του Ανέµου. «Σε 

βλέπω να αισθάνεσαι σαν καπετάνιος, µπαγαπόντη µου.» 

  Εκείνος γέλασε. «∆εν έχεις κι άδικο.» Ένα πρωτόγνωρο 

συναίσθηµα ολοκλήρωσης τον πληµµύριζε. Οδηγούσε µια σχεδία 

γεµάτη θησαυρούς στο Σαραόλν, όπου θα γινόταν πλούσιος, όπως 

πάντα ήταν το όνειρό του! Στράφηκε και χαµογέλασε, πλατιά, στην 

Νύχτα, η οποία του επέστρεψε το χαµόγελο. 

  Η Μάνζρα κι η Ερία κοιτούσαν τον Ωκεανό που απλωνόταν εµπρός 

τους, µην στρέφοντας τα κεφάλια τους πίσω, στο καταραµένο 

ερηµονήσι, γιατί ήταν σίγουρες πως θλίψει θα τις γέµιζε, για τον 

θάνατο του Γκούλχακ. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και ο Φάλµαριν στέκονταν στην 

µέση, περίπου, της σχεδίας, πλάι στο κατάρτι, τυλιγµένοι στις κάπες 

τους, που ανέµιζαν, καθώς τις έπαιρνε ο θαλασσινός αέρας. 

Αισθάνονταν ο ένας µεγάλη συντροφικότητα κοντά στον άλλο, γιατί 
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µοιράζονταν κοινά µυστικά που οι σύντροφοί τους ποτέ δε θα 

κατανοούσαν. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Η ανακάλυψη ενός κατασκόπου 
 

 

ι σύµβουλοι του Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν δούλευαν 

στο µεγάλο τραπέζι τους, στην βασιλική αίθουσα, ενώ ο 

µονάρχης καθόταν στο θρόνο του, σκεπτικός. Σκοτεινοί 

συλλογισµοί γέµιζαν το νου του. Τους κοιτούσε όλους, τους 

τρυπούσε, µε τη µατιά του, αλλά δεν είχε την παραµικρή ιδέα για το 

ποιος απ’αυτούς µπορεί να ήταν ο προδότης. Και οι κατάσκοποί του, 

παρότι είχαν περάσει µέρες, δεν είχαν ανακαλύψει τίποτα. Ούτε ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού Ζάλαθναπτ και ο µαθητευόµενός του 

Τλάφαρ. Ήταν απελπιστικό να τρέµεις το θάνατο –το δικό σου ή 

κάποιου µέλους της οικογένειάς σου− µέσα στο ίδιο σου το παλάτι… 

Ο Φόβος είχε απλώσει τα πλοκάµια του και είχε τυλίξει τον Βασιληά 

και τη Βασίλισσα του Σαραόλν·  µονάχα η κόρη τους, η Έρµελ, 

έµοιαζε να µην τόχει πάρει και τόσο σοβαρά, όσο οι γονείς της… 

Καλύτερα έτσι, όµως, πίστευε ο Βένγκριλ, γιατί, τουλάχιστον, δεν 

ένιωθε αυτόν τον ανείπωτο τρόµο. 

  Ο µονάρχης είχε σταµατήσει να µιλά στους πάντες·  λόγια έβγαιναν 

απ’τα χείλη του µόνο για τα αναγκαία πράγµατα, και, πάλι, οι λέξεις 

του ήταν µετρηµένες. Είχε αποξενώσει ακόµα και τον Σόλµορχ, ο 

οποίος ήταν ανέκαθεν φίλος του. Τώρα, πια, δεν ήξερε ποιον να 

εµπιστευτεί. 

  Έστρεψε το βλέµµα του στην ∆ήνκα, που καθόταν στο θρόνο δίπλα 

του. Η Βασίλισσα ήταν πιο µαζεµένη από ποτέ. Είχε τα χέρια 

Ο
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σταυρωµένα µπροστά της και τα µάτια της έµοιαζαν να ερευνούν το 

δωµάτιο εξονυχιστικά, λες και κάποιος φονιάς µπορεί, από στιγµή σε 

στιγµή, να πεταγόταν πίσω από τα παραπετάσµατα ή τις 

ταπετσαρίες. 

  Ένας άντρας µε γκριζόµαυρα, πλούσια γένια και µακριά µαλλιά, 

δεµένα κοτσίδα πίσω του, µπήκε στην µεγάλη αίθουσα του θρόνου 

του Σαραόλν, µε στρατιωτικό βήµα. Ήταν ντυµένος µε µια 

ατσαλένια ολόσωµη αρµατωσιά, που, στο θώρακα, είχε λαξευµένο 

το έµβληµα του Βασιλείου. Ένας πορφυρός µανδύας, µε χρυσό 

σιρίτι, έπεφτε πίσω απ’τους ώµους του και του έφτανε ως τις κνήµες. 

Στην ζώνη του ήταν θηκαρωµένο ένα πλατυλέπιδο ξίφος. 

  Έκανε µια µικρή υπόκλιση. «Βασιληά µου. Βασίλισσά µου.» 

  «Σ’ακούµε, Αρχιστράτηγε Άρθαλκ,» είπε ο Βένγκριλ. 

  «Έρχοµαι να σας µεταφέρω νέα απ’το Θόνµαρκ,» δήλωσε ο 

πάνοπλος άντρας.  

  «Ανάφερε,» του έδωσε την άδεια ο Βένγκριλ. 

  «Μόλις έµαθα ότι ο αριθµός των Μαγκραθµέλιων αυξάνεται έξω 

απ’τα δυτικά µας σύνορα, Μεγαλειότατε,» είπε ο Άρθαλκ. 

  Η έκφραση του Βασιληά έγινε ανήσυχη·  ύστερα, θυµωµένη·  τέλος, 

µετατράπηκε σε σκεπτική. Ο Βένγκριλ έµπλεξε τα δάχτυλα των 

χεριών του µεταξύ τους. «Τι υποθέτεις πως συµβαίνει, 

Αρχιστράτηγε;» 

  «Ό,τι υποθέτουν όλοι, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε ο Άρθαλκ: «πως 

οι Μαγκραθµέλιοι προετοιµάζουν µεγάλη επίθεση. Ωστόσο, δεν 

έχουν δείξει, ακόµα, εχθρικές διαθέσεις.» 

  «Στείλε το µεγαλύτερο µέρος του στρατού µας στο Θόνµαρκ, 

Αρχιστράτηγε,» πρόσταξε ο Βένγκριλ. «Σε περίπτωση που οι 

δαιµονάνθρωποι αποφασίσουν να µας επιτεθούν, δεν πρέπει να µας 

βρουν απροστάτευτους.» 

  «Σαφώς, Βασιληά µου,» συµφώνησε ο Άρθαλκ. «Προσωπικά, κι 

εγώ την ίδια άποψη έχω.» 
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  «Ωραία, τότε,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Μπορείς να πηγαίνεις, 

Αρχιστράτηγε, για να ξεκινήσεις τις προετοιµασίες.» 

  Ο Άρθαλκ έφυγε απ’την αίθουσα του θρόνου, µε µια µικρή 

υπόκλιση, βαδίζοντας στρατιωτικά. 

  «Απ’το κακό στο χειρότερο πηγαίνουµε·  το βασίλειο θα 

καταστραφεί,» είπε, φαταλιστικά, η ∆ήνκα, µε ακαθόριστη έκφραση 

στο πρόσωπό της. 

  Ο Βένγκριλ πήρε το χέρι του απ’τον βραχίονα του θρόνου και το 

απόθεσε στον ώµο της συζύγου του, σφίγγοντάς τον. «Όχι. 

Θ’αγωνιστούµε! ∆εν θάναι η πρώτη φορά που οι Μαγκραθµέλιοι 

µάς έχουν επιτεθεί –αν µας επιτεθούν, τελικά−, ούτε, πιθανώς, θάναι 

η τελευταία. Όµως το Σαραόλν πάντα άντεχε και πάντα θ’αντέχει!» 

Τεντώθηκε και φίλησε, τρυφερά, τα χείλη της. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο στρατώνας της Μάρβαθ ήταν ανάστατος. Πολεµιστές φορούσαν 

τις πανοπλίες τους και εφοδιάζονταν µε όπλα·  άλογα έβγαιναν 

απ’τους στάβλους, αφού σταβλίτες τα είχαν σελώσει·  εφόδια 

φορτώνονταν σε κάρα·  και οι διοικητές συγκέντρωναν τα τάγµατά 

τους. 

  Ο Έντρηλ συνάντησε την Μπόρνεφ σε µια αποθήκη όπλων. 

  «Άκουσα πως θάρθουν µαζί µας και τα Πορφυρά Ξίφη,» είπε η 

πολεµίστρια. 

  «Ναι, θάρθουν,» αποκρίθηκε εκείνος. «Ο Βασιληάς, φαίνεται, πήρε 

στα σοβαρά αυτή τη συγκέντρωση Μαγκραθµέλιων έξω απ’τα 

σύνορα. Και, για να ρωτάς, θα είναι και το δικό σου τάγµα στο 

στρατό, ε, Μπόρνεφ;» 

  «Ναι.» 

  «Ωραία. Τότε, θα σε δω µετά,» είπε ο Έντρηλ. Πήρε τα όπλα που 

χρειαζόταν και έφυγε απ’την αποθήκη, πηγαίνοντας να 

συγκεντρώσει τους στρατιώτες του. Σε λίγο βρισκόταν έξω απ’τον 
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στρατώνα, µε τα Πορφυρά Ξίφη συναγµένα πίσω του. Ήταν το 

δεύτερο σε σηµασία τάγµα µετά τα Χρυσά Ξίφη, που ήταν η 

βασιλική φρουρά και που δεν θα ερχόταν στο Θόνµαρκ. Ο Βασιληά 

είχε δώσει την διοίκησή του στον Έντρηλ σαν ανταµοιβή που 

βοήθησε την κόρη του και την Μπόρνεφ ενάντια στους 

δαιµονανθρώπους, που τους είχαν καταδιώξει, όταν εκείνες πήγαιναν 

στον Πύργο του Φτερού, για να ζητήσουν βοήθεια, σχετικά µε το 

δαιµονικό φυλαχτό που, τώρα, είχε στην κατοχή του ο Ζάλαθναπτ –

µε κάποιο κίνδυνο της ζωής του, όπως είχε ο ίδιος υποστηρίξει. 

  Ο Έντρηλ έριξε µια µατιά στο παλάτι του Βένγκριλ, που υψωνόταν 

πάνω απ’τα υπόλοιπα χτίρια της πρωτεύουσας του Σαραόλν. Το 

µυαλό του πήγε, αµέσως, στην Πριγκίπισσα Έρµελ. Αλλά κούνησε 

το κεφάλι του, για να το καθαρίσει από τέτοιες σκέψεις. Είχε 

αποφασίσει πως η Μπόρνεφ είχε δίκιο: η κόρη του Βασιληά ήταν 

πολύ µικρή και δεν ήξερε τι ζητούσε. Εξάλλου, τώρα, πια, ο 

∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών είχε συνηθίσει την παρέα της 

πορφυροµάλλας διοικήτριας του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών 

Σπαθιών. 

  Ο Έντρηλ έδωσε το σύνθηµα για να ξεκινήσουν, αφού όλοι εκείνον 

περίµεναν, µιας και, λόγω της υψηλής θέσης του, ήταν ο αρχηγός 

τούτου του στρατού που στελνόταν στο Θόνµαρκ και αριθµούσε 

δύο-χιλιάδες µαχητές. Προέλασαν στους δρόµους της Μάρβαθ, 

καθώς οι φρουροί της πόλης τούς άδειαζαν από περαστικούς, και 

βγήκαν απ’την δυτική πύλη. 

  Ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών είχε πληροφορηθεί από τον 

ίδιο τον Αρχιστράτηγο Άρθαλκ ότι πολεµιστές θα έρχονταν απ’όλα 

τα δουκάτα του Σαραόλν και, συνολικά, υπολογιζόταν να συναχθεί 

µια δύναµη τριάντα-χιλιάδων στρατιωτών, που, µαζί µε τους 

ανθρώπους του Θόνµαρκ, θα έφταναν τις τριάντα-τέσσερις-χιλιάδες. 

Καλά θα έκαναν οι Μαγκραθµέλιοι να το ξανασκεφτούν, πριν 

επιτεθούν στο φρούριο, στα δυτικά σύνορα του Σαραόλν. 
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  Ο Έντρηλ χαµογέλασε, καθώς ο στρατός του προχωρούσε πάνω 

στην λιθόστρωτη δηµοσιά. Την τελευταία φορά που είχε βρεθεί στο 

Θόνµαρκ, δεν ήταν παρά ένας απλό µισθοφόρος, που είχε πουλήσει 

τις υπηρεσίες του στον Άρχοντα Έζφερκ·  τώρα, θα τον συναντούσε 

ως ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών και απεσταλµένος του 

Βασιληά. Του άρεσε. 

   

**  **  **  ** 

 

  «Πού πάει αυτός ο στρατός;» Η Έρµελ στράφηκε, απ’το παράθυρο, 

σ’έναν φρουρό του διαδρόµου του παλατιού. 

  «∆εν γνωρίζω, Πριγκίπισσά µου·  δεν ενηµερωθήκαµε για τίποτα,» 

αποκρίθηκε ο άντρας. 

  Η Έρµελ ξανάστρεψε το βλέµµα της στο παράθυρο. Στην αρχή του 

στρατού µπορούσε να δει την κόκκινη σηµαία των Πορφυρών 

Σπαθιών. Και ήξερε πως ο πατέρας της είχε αναθέσει στον Έντρηλ 

την διοίκηση αυτού του τάγµατος. Πράγµα που σήµαινε πως ο 

µισθοφόρος που είχε συντρέξει εκείνη και τη Μπόρνεφ εναντίον των 

δαιµονανθρώπων έφευγε… χωρίς η Πριγκίπισσα να έχει προλάβει να 

του πει αντίο… 

  Έπρεπε να µάθει πού πήγαινε το στράτευµα! Άφησε το παράθυρο 

και κατευθύνθηκε, µε βιαστικά βήµατα, στην βασιλική αίθουσα του 

Βένγκριλ. Ο µονάρχης µιλούσε µε τους συµβούλους του, στο µεγάλο 

τραπέζι, ενώ η Βασίλισσα καθόταν στο θρόνο της. 

  Η Έρµελ την πλησίασε. «Μητέρα, προς τα πού πηγαίνει ο στρατός 

που φεύγει, τώρα, απ’την Μάρβαθ;» 

  Η ∆ήνκα ήταν σα να ξύπνησε από κάποιο όνειρο. «Φεύγει στρατός 

απ’την πόλη; Αλήθεια, κόρη µου;» Κούνησε το κεφάλι της. «∆εν 

έχω ιδέα…» 

  «Μα, µητέρα, δεν−;» 

  «∆ε µου λες, µήπως, κανείς σε παρακολουθεί, µέσα στο παλάτι;» 

  «Όχι, µητέρα,» αποκρίθηκε η Έρµελ. 
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  Η έκφραση της ∆ήνκα έγινε ανήσυχη. «Είσαι σίγουρη; απολύτως 

σίγουρη; Να προσέχεις, κόρη µου·  κάποιος θέλει το κακό µας…» 

  «Θα προσέχω,» υποσχέθηκε η Έρµελ. ∆εν της άρεσε καθόλου να 

βλέπει έτσι την µητέρα της·  η όλη υπόθεση µε τον προδότη µέσα στο 

παλάτι την είχε τροµάξει απερίγραπτα. Έπρεπε να βρει κάποιον 

τρόπο να την ηρεµήσει… 

  Είδε τον Βένγκριλ να αποµακρύνεται απ’το τραπέζι των 

συµβούλων και να έρχεται στο θρόνο του. «Πώς είσαι σήµερα, 

λουλουδάκι µου;» ρώτησε την Πριγκίπισσα. 

  «Πολύ καλά, πατέρα. Αλλά, δε µου λες, γιατί φεύγει αυτός ο 

στρατός απ’την πρωτεύουσα; Πού πηγαίνει; Τον είδα να βγαίνει 

απ’τη δυτική πύλη.» 

  Ο Βένγκριλ αναστέναξε. «Πάλι, Μαγκραθµέλιοι συγκεντρώνονται 

στα σύνορά µας, λουλουδάκι µου,» εξήγησε. «Και ο αριθµός τους 

έχει µεγαλώσει. Έτσι, εγώ κι ο Αρχιστράτηγος Άρθαλκ 

συµφωνήσαµε να στείλουµε στρατό στο Θόνµαρκ, ώστε να είµαστε 

έτοιµοι για τα πάντα.» 

  «Και θα πάνε και τα Πορφυρά Ξίφη µαζί; Πρόκειται για τόσο 

σηµαντική υπόθεση;» 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά ο Βασιληάς. «Αλλά, ευχόµαστε να µην 

είναι τίποτα το σπουδαίο και να µη δεχτούµε επίθεση. Γιατί, µέχρι 

στιγµής, οι δαιµονάνθρωποι έφερναν µαχητές τους στα σύνορα, 

αλλά δεν είχε γίνει καµια συµπλοκή.» 

  Η Έρµελ αισθάνθηκε, για λίγο, µια µοχθηρή, αόρατη σκιά να 

πλανιέται πάνωθέ της. Ύστερα, το συναίσθηµα χάθηκε, και είπε 

στον πατέρα της: «Μπορώ να σου µιλήσω ιδιαιτέρως;» 

  «Ναι,» ανασήκωσε τους ώµους του ο Βένγκριλ. 

  Η ∆ήνκα συνοφρυώθηκε·  δεν της άρεσε να της κρύβουν πράγµατα. 

  «Τι είναι;» ρώτησε ο Βασιληά την κόρη του. 

  «Η µητέρα δεν ήταν εδώ, όταν συµφωνήσατε µε τον Αρχιστράτηγο 

Άρθαλκ να στείλετε στρατό στο Θόνµαρκ;» 

  «Εδώ ήταν,» τη διαβεβαίωσε ο Βένγκριλ. 
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  «Τότε, γιατί, όταν τη ρώτησα πού πηγαίνει ο στρατός που φεύγει 

απ’την πόλη, δεν γνώριζε;» έθεσε το ερώτηµα η Έρµελ. 

  Ο Βένγκριλ έσφιξε τα χείλη του·  ύστερα, µίλησε: «Λουλουδάκι 

µου, η µητέρα σου είναι πολύ φοβισµένη. ∆εν ξέρω τι ακριβώς της 

συµβαίνει…» 

  «Εµένα µου µοιάζει… άρρωστη,» παρατήρησε η Έρµελ. 

  «Ο φόβος µπορεί να σε κάνει άρρωστο,» της είπε ο Βένγκριλ. 

«Καλύτερα να την αφήσουµε να ηρεµήσει.» 

  «Μα, αν φοβάται, δε θα ηρεµήσει. Τουλάχιστον, όχι µέχρι να 

πιάσουµε τον προδότη που βρίσκεται στο παλάτι,» τόνισε η Έρµελ. 

  «Ίσως,» παραδέχτηκε ο Βένγκριλ. «Αλλά εγώ δεν µπορώ να κάνω 

κάτι άλλο, για να τη βοηθήσω…» 

  Εγώ, όµως, πιθανώς, να µπορώ, σκέφτηκε η Έρµελ. «Καλά, 

πατέρα,» είπε. «Πρέπει να φύγω, τώρα. Θα τα πούµε το µεσηµέρι.» 

  «Να προσέχεις,» την προειδοποίησε ο Βένγκριλ, καθώς η 

Πριγκίπισσα στρεφόταν προς την έξοδο της αίθουσας του θρόνου.  

  Η Έρµελ αναζήτησε τον Τλάφαρ, µέσα στους διαδρόµους και στα 

δωµάτια του παλατιού της Μάρβαθ, και, τελικά, τον αντίκρισε, από 

κάποια απόσταση, να συζητά µε τον Ζάλαθναπτ, τον δάσκαλό του. 

Αποφάσισε να µην τους πλησιάσει·  καλύτερα, να τον έβρισκε να του 

µιλήσει όταν ήταν µόνος του.  

  Αναρωτιόταν αν κι η Μπόρνεφ είχε κατευθυνθεί, µαζί µε τον 

στρατό, στο φρούριο Θόνµαρκ. Ήταν, λοιπόν, καιρός ν’ανακαλύψει, 

πηγαίνοντας στον στρατώνα. Και, όταν επέστρεφε, ήλπιζε να 

συναντούσε τον Τλάφαρ χωρίς τον Ζάλαθναπτ.  

  Βγήκε απ’το παλάτι και βάδισε στους δρόµους. Παρότι 

προσπαθούσε να είναι ήρεµη, σ’αντίθεση µε τη µητέρα της, που είχε 

πανικοβληθεί, δε µπορούσε να µην υποπτεύεται κάθε «σκιερό» τύπο 

που περνούσε κοντά της. Αυτός ο άντρας µε την κάπα και την 

κουκούλα γιατί να µην ήταν δαιµονάνθρωπος; Ο άλλος, που καθόταν 

στο σκοτάδι εκείνου το σοκακιού, γιατί να µην ήταν δολοφόνος; 
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Κάποιος που τύχαινε (;) να βαδίζει πίσω της γιατί να µην ήταν 

κατάσκοπος; 

  Ψυχραιµία, Έρµελ!… είπε στον εαυτό της η Πριγκίπισσα, 

φοβούµενη µην καταντήσει σαν τη Βασίλισσα ∆ήνκα.  

  Έφτασε στον στρατώνα, ρώτησε για την Μπόρνεφ και έµαθε πως η 

φίλη της είχε, τελικά, πάει µαζί µε τον στρατό. Ένα συναίσθηµα 

µοναξιάς, ξαφνικά, την γέµισε. Πάντα στηριζόταν στην 

κοκκινοµάλλα πολεµίστρια·  τώρα, θάπρεπε να τα καταφέρει µόνη 

της. Θάπρεπε µόνη της ν’αντιµετωπίσει τον εχθρό του πατέρα της, 

που κρυβόταν στο παλάτι –όποιος κι αν ήταν… 

  Επέστρεψε στην βασιλική οικία και, αυτή τη φορά, βρήκε τον 

Τλάφαρ, µπροστά απ’το δωµάτιό του, νάναι έτοιµος να ξεκλειδώσει 

την πόρτα. 

  «Πρέπει να σου µιλήσω,» του ψιθύρισε. Κι εκείνος την 

ακολούθησε, µέχρι που έφτασαν στο δικό της δωµάτιο και µπήκαν. 

  «Τι τρέχει;» ρώτησε ο µαθητευόµενος Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού. 

  Η Έρµελ κάθισε στον καναπέ. «Η µητέρα µου…» 

  «Τι έχει;» Ο Τλάφαρ κάθισε πλάι της. 

  «Ανησυχεί πάρα πολύ. Είναι κατατροµαγµένη,» εξήγησε η 

Πριγκίπισσα. «Πρέπει να την βοηθήσουµε.» 

  «∆ε νοµίζω ότι εγώ κι ο δάσκαλος µπορούµε να κάνουµε κάτι, 

κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Τλάφαρ. «Ο εχθρός κρύβει τα ίχνη του 

καλά. Οι κατάσκοποί σας πρέπει να τον ξετρυπώσουν·  δική µας 

δουλειά είναι να τον πολεµήσουµε, όταν τον έχουν βρει, γιατί είναι 

ισχυρός µάγος, που ελέγχει σκοτεινές δυνάµεις.» 

  «Και η µητέρα µου;» διαµαρτυρήθηκε η Έρµελ. «Τι θα γίνει 

µ’αυτήν; Θα πεθάνει απ’τον φόβο της!» 

  Ο Τλάφαρ ξεφύσησε. «Προσπαθήστε να την βοηθήσετε. ∆ώστε της 

θάρρος. Τι να κάνω εγώ; Ούτ’εγώ µπορώ να κάνω τίποτα, ούτε ο 

δάσκαλος…» 
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  Η Έρµελ ακούµπησε το πρόσωπό της στο στέρνο του και ο 

µαθητευόµενος τύλιξε τα χέρια του γύρω απ’τους ώµους της. Τα 

µανίκια της ρόµπας του ήταν φαρδιά και έµοιαζαν µε τα φτερά του 

αετού που καλύπτουν ένα µικρότερο πτηνό. 

  «Ω, Τλάφαρ…» αναστέναξε η Πριγκίπισσα. «Όλη τούτη η 

κατάσταση είναι… άθλια. Το Κακό µοιάζει να µας κατακλύζει από 

παντού: Οι Μαγκραθµέλιοι συγκεντρώνονται στα σύνορά µας, 

προδότες βρίσκονται µέσα στο βασίλειο –στο ίδιο το βασιλικό 

παλάτι.» Σήκωσε το κεφάλι της και κοίταξε την όψη του. «Αλλά 

σ’αγαπώ,» είπε, και φίλησε τα χείλη του. 

  «Θα κάνω ό,τι µπορώ, για να περάσει αυτός ο εφιάλτης,» 

υποσχέθηκε ο Τλάφαρ. «Όµως, πρώτα, πρέπει να ξέρουµε µε τι 

έχουµε να κάνουµε. Γιατί δε µπορείς ν’αντιµετωπίσεις έναν αόρατο 

εχθρό.» 

   

**  **  **  ** 

 

  Η νύχτα απλώθηκε πάνω απ’τη Μάρβαθ, σαν κατάρα, για το 

Βασιληά και τη Βασίλισσα του Σαραόλν·  γιατί τις νυχτερινές ώρες 

ήταν που οι χειρότεροι εφιάλτες τούς κατέκλυζαν. Τα βράδια ήταν 

που έβλεπαν, στα όνειρά τους, το δαιµονικό πρόσωπο στο φυλαχτό 

να ζωντανεύει ν’αποκτά φρικτό κορµί και να ρουφά τις ψυχές τους. 

Και, τότε, ξυπνούσαν ουρλιάζοντας και λουσµένοι στον ιδρώτα, ενώ 

κάποια σκιερή φιγούρα, µέσα στο παλάτι, σιγογελούσε, εωσφορικά, 

τρεφόµενη, µε διαβολικό θράσος, απ’το φόβο τους. 

  Η ∆ήνκα έπινε, πάλι, κρασί, στεκόµενη µπροστά στο παράθυρο της 

βασιλικής κρεβατοκάµαρας και κοιτάζοντας την πρωτεύουσα από 

κάτω, η οποία ήταν κατάµαυρη, εκτός από τα αναµµένα φώτα στα 

παράθυρα των σπιτιών, που έσχιζαν το σκοτάδι, σαν τρύπες πάνω σε 

ύφασµα. 

  «Άφησε αυτό το ποτήρι, επιτέλους, αγαπηµένη µου,» είπε ο 

Βένγκριλ, πλησιάζοντάς την. 
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  «Έτσι δεν σκέφτοµαι,» αποκρίθηκε η ∆ήνκα, και ήπιε άλλη µια 

γουλιά απ’το κρασί της. «Έτσι δεν σκέφτοµαι,» επανέλαβε, λες και 

είχε ξεχάσει πως το είχε πει µόλις πριν λίγο. 

  Ο Βένγκριλ την έσφιξε στην αγκαλιά του και την αισθάνθηκε 

παγωµένη πάνω του. «Αγάπη µου, δεν είσαι καλά,» της ψιθύρισε. 

«Προσπάθησε να δείξεις θάρρος. Αυτός ο φόβος σ’έχει καταβάλει. 

Και τούτο ακριβώς θέλει ο εχθρός µας –µην του δίνεις την 

ευχαρίστηση.» 

  Η Βασίλισσα άφησε το ποτήρι της στο περβάζι του παραθύρου και 

χώθηκε πιο βαθιά στην αγκαλιά του Βασιληά του Σαραόλν. 

«Βένγκριλ…» µουρµούρισε. 

  «Σ’αγαπώ, ∆ήνκα,» αποκρίθηκε εκείνος, φιλώντας τα ξανθά µαλλιά 

της. 

  Ύστερα, η πόρτα των βασιλικών διαµερισµάτων τους χτύπησε, δυο 

φορές. 

  «Βασιληά µου;» ακούστηκε η φωνή του φρουρού απ’έξω. 

  Ο Βένγκριλ άφησε την ∆ήνκα, όταν ήταν σίγουρος πως θα 

στεκόταν και δε θάπεφτε, και πλησίασε τη θύρα, ανοίγοντάς την και 

λέγοντας, συγχρόνως: «Τι είναι, βραδιάτικα;» Αλλά σταµάτησε, 

αµέσως, τα λόγια του, µόλις αντίκρισε εµπρός του τον Κάνφαρ, έναν 

απ’τους κατασκόπους του. 

  «Βασιληά µου, πρέπει να σας µιλήσω,» είπε. «Το θέµα είναι 

µεγάλης σπουδαιότητας.» 

  «Τι είναι; Πες µου,» τον παρότρυνε ο Βένγκριλ, µε µια έκφραση 

προσµονής στο πρόσωπό του. 

  «Νοµίζω πως ανακάλυψα ποιος είναι ο προδότης, µέσα στο παλάτι, 

Βασιληά µου,» δήλωσε ο Κάνφαρ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Μάχη µέσα στη σιωπή 
 

 

 Βένγκριλ κοίταξε, για λίγο, τον ξανθοµάλλη κατάσκοπο 

εµπρός του µε δυσπιστία. Ύστερα, «Ποιος;» τον παρότρυνε 

να µιλήσει, µε ανυποµονησία στον τόνο της φωνής του. 

  «Ο Τράνθλας, Βασιληά µου,» ανέφερε ο Κάνφαρ. 

  «Ο σύµβουλος µου;» απόρησε ο Βένγκριλ. «Όταν ανέλαβε τη θέση 

του συµβούλου της πολιτείας, µετά το θάνατο του γέρο-Χάνχερχ, 

ποτέ δεν υποψιάστηκα τι φίδι µπορεί να ήταν! Πάντα πίστευα πως 

ήταν καλός άνθρωπος…» Ο Βασιληάς κούνησε το κεφάλι του, 

φανερά έκπληκτος απ’αυτό που άκουγε απ’τον κατάσκοπό του. 

Έπειτα, σήκωσε, πάλι, το βλέµµα του. «Αλλά, τώρα, αφού µας 

αποκάλυψε τι τέρας είναι, πρέπει να συλληφθεί αµέσως –και να 

λογοδοτήσει!» 

  «Μεγαλειότατε, µπορώ να σας πω και κάτι άλλο, προτού 

ενεργήσετε;» ρώτησε ο Κάνφαρ. 

  «Τι είναι;»  

  «∆εν   ξέρω   κατά  πόσο  οι  πληροφορίες  µου  για  τον  Τράνθλας  

είναι αληθινές. Ένας τύπος µού πέταξε ένα κοµµάτι χαρτί, από 

κάποια απόσταση, κι επάνω έγραφε: ‘Αυτός που ψάχνεις είναι ο 

Τράνθλας.’ ∆εν γνωρίζω αν τούτη είναι η πραγµατικότητα…» 

  «Ποιος ήταν που σου πέταξε το χαρτί;» ζήτησε να µάθει ο 

Βένγκριλ. 

  «∆ε µπορούσα να τον δω, Μεγαλειότατε. Η συνάντησή µας έγινε 

πριν µερικά λεπτά, στον κήπο του παλατιού, και, όπως θα 

καταλαβαίνετε, σκοτάδι υπήρχε. Επιπλέον, ο άγνωστος φορούσε 

µαύρη κάπα και κουκούλα.» 

  «Όπως και νάχει, πρέπει να µάθουµε αν οι κατηγορίες εναντίον του 

Τράνθλας είναι πραγµατικές,» τόνισε ο Βένγκριλ. «Εσείς οι δυο.» Ο 

Ο
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Βασιληάς στράφηκε στους φρουρούς που στέκονταν εκατέρωθεν της 

πόρτας του δωµατίου του. 

  «Μάλιστα, Μεγαλειότατε,» είπαν εκείνοι, συγχρόνως. 

  «Ο ένας σας ας πάει να φωνάξει τον φιλοξενούµενό µας Σοφό του 

Κύκλου του Φτερού,» πρόσταξε ο Βένγκριλ. «Να τον φέρει εδώ.» 

  Κι ο στρατιώτης που βρισκόταν στα δεξιά της πόρτας έφυγε, µε 

γρήγορα βήµατα. 

  «Είναι ανάγκη να καλέσουµε τον Σοφό, Μεγαλειότατε;» ρώτησε ο 

Κάνφαρ τον µονάρχη του. 

  «Ο εχθρός µας είναι ισχυρός µάγος,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. 

«Ίσως να µην µπορέσουµε να τον πιάσουµε µόνοι.» 

  Η ∆ήνκα ήρθε απ’την κρεβατοκάµαρα, βαδίζοντας ζαλισµένα. «Τι 

είναι, Βασιληά µου;» 

  «Μάλλον, βρήκαµε τον προδότη, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο 

Βένγκριλ. «Και, σύντοµα, θα τον έχουµε στα χέρια µας.» 

  Το πρόσωπο της ∆ήνκα, πάραυτα, φωτίστηκε. «Ποιος είναι;» 

  «Ο Τράνθλας,» δήλωσε ο Βένγκριλ. 

  «Ο Τράνθλας;…» έκανε η ∆ήνκα. «Ποτέ δε θα το περίµενα… ∆εν 

είναι πολύ νέος, για να είναι τόσο µοχθηρός;» 

  «Η ηλικίας δεν παίζει κανένα ρόλο, Βασίλισσά µου,» είπε ο 

Βένγκριλ. «Αλλά, τώρα, θα πληρώσει για ό,τι µας έκανε να 

περάσουµε.» 

  Ο Ζάλαθναπτ ήρθε απ’τον σκοτεινό διάδροµο, σαν φάντασµα, 

προπορευόµενος του στρατιώτη που είχε σταλεί για να τον καλέσει 

και του µαθητή του, Τλάφαρ. 

  «Έφτασα, Βασιληά µου.» Η έκφρασή του ήταν αποφασισµένη, 

γιατί διαισθανόταν το λόγο  για  τον οποίο µπορεί να τον είχε 

καλέσει ο Μονάρχης του Σαραόλν, µέσα στ’άγρια µεσάνυχτα. 

  «Νοµίζουµε πως βρήκαµε τον προδότη,» είπε ο Βένγκριλ, κι αυτό 

αρκούσε·  αµέσως, ξεκίνησαν να βαδίζουν, µε γρήγορες δρασκελιές, 

προς το δωµάτιο του Τράνθλας, του συµβούλου της πολιτείας του 

Σαραόλν. Ο Βασιληάς προσπάθησε, βιαστικά, να πείσει την ∆ήνκα 
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να µην τους ακολουθήσει, αλλά κείνη τον αγνόησε και ήρθε µαζί 

τους, δίχως, πια, να παραπατά. 

  «Κάνε πέρα!» πρόσταξε ο Βένγκριλ τον φρουρό πλάι στην πόρτα 

του συµβουλάτορά του. 

  Εκείνος υποκλίθηκε και παραµέρισε. 

  Ο Βασιληάς άνοιξε, απότοµα, την πόρτα, ξεθηκαρώνοντας το σπαθί 

απ’τη µέση του. «Τράνθλας –καταραµένο φίδι!» 

  Ένας καστανός άντρας, γύρω στα τριάντα-πέντε, µε κοντά µαλλιά, 

πετάχτηκε απ’το κρεβάτι του, από τη µέση και πάνω γυµνός. 

  «Μεγαλειότατε!…» ψέλλισε. «Τι τρέχει;…» 

  «Σιχαµένε φίλε των δαιµονανθρώπων –θα σε καρατοµήσω 

επιτόπου!» Ο Βένγκριλ χίµησε προς τον άντρα και τον άρπαξε, µε το 

ένα του χέρι, απ’το λαιµό, ενώ, µε τ’άλλο, ύψωνε το ξίφος του. Όλοι 

είχαν παραλύσει, βλέποντας την οργή του µονάρχη τους –εκτός 

απ’τον Ζάλαθναπτ. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού έπιασε τον ώµο του 

εξοργισµένου Βασιληά. «Μεγαλειότατε,» είπε, σταθερά. 

«Περιµένετε.» 

  Ο Βένγκριλ, βλέποντας την ήρεµη έκφραση που καθρεπτιζόταν στα 

µάτια του Ζάλαθναπτ, ηρέµησε, κάπως, κι ο ίδιος. Κατέβασε το 

σπαθί του και ελευθέρωσε το λαιµό του Τράνθλας, που ξερόβηξε, 

σπασµωδικά. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού σταύρωσε τα χέρια εµπρός του 

και διαπέρασε τον τροµαγµένο σύµβουλο µε την ατσαλένια του 

µατιά. 

  «Τι είναι;» ρώτησε εκείνος. «Σας παρακαλώ, πείτε µου! Βασιληά 

µου –δεν καταλαβαίνω. Γιατί τούτη η εισβολή στο δωµάτιό µου;» 

  «Ίσως αυτό να σου θυµίζει κάτι!» Ο Κάνφαρ πέταξε ένα κοµµάτι 

χαρτί πάνω στο κρεβάτι. 

  Ο Τράνθλας το σήκωσε στα χέρια του, που έτρεµαν. «Όχι!» 

φώναξε. «Ψέµατα! Ψέµατα! Ποιος ευθύνεται γι’αυτό; Βασιληά µου, 

είναι ψέµατα!» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

314 

  «Τι είναι ψέµατα;» απαίτησε ο Κάνφαρ, δίχως να δείχνει να χάνει 

την ψυχραιµία του. «Μέσα  γράφει: ‘Αυτός που ψάχνεις είναι ο 

Τράνθλας’. Πού ξέρεις εσύ ποιον έψαχνα εγώ και γιατί τον έψαχνα;» 

  «Μα… Σας παρακαλώ, κύριε!» συνοφρυώθηκε, θυµωµένα, ο 

σύµβουλος. «∆ε σας γνωρίζω καν!» 

  «Είµαι ο Κάνφαρ, βασιλικός κατάσκοπος –κύριε. Και, εδώ και 

καιρό, αναζητώ –εγώ κι οι συνάδελφοί µου− έναν προδότη, µέσα 

στο παλάτι.» 

  Η όψη του Τράνθλας χλόµιασε. Το χαρτί έπεσε απ’τα χέρια του. 

«Ψέµατα,» είπε, ξανά, αλλά πιο σιγανά. «Ποιος σ’το έδωσε αυτό;» 

  «Κάποιος, έξω, στον κήπο. ∆εν µπόρεσα να δω το πρόσωπό του, 

γιατί τον συνάντησα πριν λίγο και ήταν βράδυ·  επιπλέον, φορούσε 

µαύρη κάπα και κουκούλα.» 

  «Είπε ψέµατα… ∆εν είµαι προδότης…» 

  Ο Ζάλαθναπτ τούς κοίταξε όλους ερευνητικά, µε τη µατιά του. Η 

κατάσταση τού έµοιαζε πολύ, πολύ παράξενη. Ήταν ο σύµβουλος, 

όντως, προδότης, ή κάποιος προσπαθούσε να τους παραπλανήσει; 

Αλλά, ούτως ή άλλως, ποιος ήταν ο µυστηριώδης άντρας στον κήπο; 

  «Μίλησέ µας, αλλιώς τα Πνεύµατα θ’αδράξουν την ψυχή σου!» 

απείλησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού τον Τράνθλας, και 

αντίκρισε φόβο να καθρεπτίζεται στα µάτια του. 

  «Μα –σας λέω την αλήθεια!» φώναξε ο σύµβουλος. 

  Ο Ζάλαθναπτ ύψωσε τα χέρια του και ξεκίνησε µια παράξενη 

γητειά, µουρµουρίζοντας ακατανόητα λόγια. Ένας ψυχρός ανέµος 

φύσηξε στο δωµάτιο·  οι κουρτίνες του κρεβατιού κουνήθηκαν·  

διαβολικά πρόσωπα φάνηκαν στον αέρα –και ο Τράνθλας άρχισε να 

σπαρταρά, σαν ψάρι έξω απ’το νερό, πάνω στα σκεπάσµατά του, 

βγάζοντας πνιχτούς ήχους. 

  Ύστερα, ηρέµησε, βαριανασαίνοντας. 

  «Ελπίζω, τώρα, να σου λύθηκε η γλώσσα,» είπε, εωσφορικά, ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Γιατί, αν δε σου λύθηκε, νάσαι 

βέβαιος πως θα σου λυθεί, στα µπουντρούµια του Βασιληά.» Ο 
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Ζάλαθναπτ ήταν, όµως, πια, πεπεισµένος πως τούτος ο άντρας δεν 

ήταν ο προδότης που αναζητούσαν –ο µαύρος µάγος. ∆εν είχε 

κανενός είδους δυνάµεις, διαφορετικά, ως τώρα, θα τις είχε 

χρησιµοποιήσει·  αν µη τι άλλο, για να προστατέψει τον εαυτό του 

απ’τα µάγια του Σοφού. Ωστόσο, ίσως ο Τράνθλας να γνώριζε κάτι 

που θα τους φαινόταν χρήσιµο·  ίσως… 

  «Πιστέψτε µε, δεν είµαι προδότης,» έκανε, αγκοµαχώντας, ο 

σύµβουλος. 

  «Καταραµένο σκουλήκι!» Ο Βένγκριλ σήκωσε το σπαθί του. 

  Ο Ζάλαθναπτ τού έπιασε το χέρι. «Βασιληά µου, να σας µιλήσω 

λίγο;…» 

  Αποµακρύνθηκαν απ’το κρεβάτι του Τράνθλας, ενώ οι δυο 

στρατιώτες στέκονταν εκεί κοντά, καθώς κι ο Τλάφαρ κι ο Κάνφαρ·  

ο σύµβουλος  δεν  είχε  ελπίδες να δραπετεύσει. 

  «Μεγαλειότατε, δεν είν’αυτός που ζητάµε,» ψιθύρισε ο Ζάλαθναπτ 

στο Μονάρχη του Σαραόλν. 

  «Μα… Γιατί;» απόρησε εκείνος, που πίστευε πως, επιτέλους, το 

πρόβληµά µε τον προδότη είχε φτάσει στο τέλος του. 

  «Γιατί δεν είναι µάγος,» εξήγησε ο Ζάλαθναπτ. «Του επιτέθηκα, µε 

τη µαγεία µου, για να το διαπιστώσω. Αν είχε µυστικιστικές 

δυνάµεις, θα µου αντιστεκόταν. Μάλιστα, αν είχε τις δυνάµεις 

εκείνου τον οποίο αντιµετώπισα µέσω του δαιµονικού φυλαχτού, δε 

θα δίσταζε να µας εξολοθρεύσει όλους, για να δραπετεύσει. Μόνο 

εγώ κι ο µαθητευόµενός µου θα είχαµε κάποια ελπίδα εναντίον του.» 

  «∆ηλαδή, µου λες ότι πιάσαµε τον λάθος άνθρωπο;» έσµιξε τα 

φρύδια του ο Βένγκριλ. 

  «Ναι, Βασιληά µου. Πιθανότατα, εκείνος που έδωσε το χαρτί στον 

κατάσκοπό σας να ήταν ο πραγµατικός εχθρός.» 

  «Κατάρα!» γρύλισε ο Βένγκριλ. 

  «Όµως κάτι µε απασχολεί… Γιατί ο προδότης επέλεξε αυτόν, 

συγκεκριµένα, τον σύµβουλο; Αν γνωρίζει ότι είµαι εδώ –πράγµα 

βέβαιο, πιστεύω−, θα ξέρει ότι εγώ έχω τη δύναµη να καταλάβω άµα 
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είναι µάγος ή όχι, δοκιµάζοντάς τον, µε τη δική µου µαγεία. Οπότε, 

κάποιος άλλος λόγος θα υπάρχει που τον διάλεξε…» 

  «Μίλα µου καθαρά,» ζήτησε ο Βένγκριλ, µε συνωµοτικό τόνο στη 

φωνή. 

  «Μπορεί κι ο Τράνθλας να είναι προδότης –αλλά άλλου είδους…» 

εξήγησε ο Ζάλαθναπτ. 

  «∆ε σε καταλαβαίνω,» παραδέχτηκε ο Βένγκριλ. 

  «Βασιληά µου, ούτε κι εγώ καταλαβαίνω τι ακριβώς συµβαίνει στο 

παλάτι σας, όµως ο Τράνθλας κάτι κρύβει. Φαίνεται απ’την έκφρασή 

του·  απ’τον τρόπο που τρέµουν τα χέρια του. Κι απ’ό,τι είπε, όταν 

πρωταντίκρισε το χαρτί που τον στιγµάτισε ως ‘αυτόν που 

ψάχνουµε’.» 

  «Και τι να κάνω, τώρα;» ζήτησε τη συµβουλή του Σοφού του 

Κύκλου του Φτερού ο Βένγκριλ. 

  «Αφήστε µε να µιλήσω εγώ,» πρότεινε ο Ζάλαθναπτ. 

  «Βεβαίως,» συµφώνησε ο Βένγκριλ. 

  Ξαναπλησίασαν το κρεβάτι, όπου βρισκόταν ο Τράνθλας. 

  «Τα ξέρουµε όλα, πλέον,» τον πληροφόρησε ο Ζάλαθναπτ. 

«Έχουµε στοιχεία για σένα, τα οποία τα µάγια µου επιβεβαίωσαν, 

πέρα από κάθε  σκιά αµφιβολίας. Αύριο, θα εκτελεστείς·  έτσι έκρινε 

ο Βασιληάς µας.» 

  «Σας παρακαλώ, Βασιληά µου, όχι!» πετάχτηκε ο Τράνθλας, 

στρεφόµενος στον Βένγκριλ, ικετευτικά. «Θα σας πω ό,τι θέλετε! 

Αλλά µην το κάνετε αυτό!…» 

  «Άρχισε να µας τα λες όλα!» πρόσταξε ο µονάρχης, αυστηρά, 

θαυµάζοντας, συγχρόνως, την ευφυία του Ζάλαθναπτ, που κατάφερε 

να κάνει τον προδοτικό του σύµβουλο να µιλήσει. 

  «Είµαι απεσταλµένος της ∆ούκισσας Ζέκαλ, του ∆ουκάτου 

Έβµορ−» 

  «Είσαι απ’το Άργκανθικ.» Ο Βένγκριλ το είπε σαν ήδη να το 

γνώριζε, για να παραπλανήσει τον Τράνθλας, αν και, στην 

πραγµατικότητα, τα νέα τούτα τον εξέπλητταν. 
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  «Η ∆ούκισσα έχει κι άλλους κατασκόπους της, σ’αρκετά µέρη του 

Σαραόλν−» δήλωσε ο «σύµβουλος». 

  «Ποιους και πού;» απαίτησε ο Βένγκριλ, µε δυνατή φωνή. 

  «∆εν… δεν ξέρω, Βασιληά µου. Αλήθεια! Όσο κι αν µε 

βασανίσετε, δε θα µπορώ να σας πω. Η ∆ούκισσα δεν µιλάει ποτέ 

για τους άλλους.» 

  «Γιατί σας έχει στείλει εδώ;» µούγκρισε ο Μονάρχης του Σαραόλν. 

  «Ούτε κι αυτό το ξέρω. Εµείς είµαστε σαν πιόνια της. ∆εν 

γνωρίζουµε ποιο είναι το σχέδιό της. Όµως µας έχει ζητήσει –εµένα 

µου έχει ζητήσει, τουλάχιστον, να παρακολουθώ κάθε κίνησή σας 

και να της την αναφέρω.» 

  «∆εν περίµενα αυτή τη στάση απ’το Άργκανθικ!» φώναξε ο 

Βένγκριλ. «Νόµιζα ότι είχαµε αφήσει τέτοιες εποχές εχθρότητας 

πίσω µας·  αλλά, φαίνεται, τελικά, η ιστορία επαναλαµβάνεται. Η 

δούκισσά σου θα µετανιώσει για τα σχέδιά της. Θα βρω όλους της 

τους κατασκόπους και θα τους εξολοθρεύσω!» Στράφηκε στους 

στρατιώτες του. «Πάρτε τον στα µπουντρούµια!» 

  Οι δυο άντρες τον άρπαξαν απ’τα µπράτσα και τον τράβηξαν έξω 

απ’το κρεβάτι, βγάζοντάς τον απ’το δωµάτιο, ενώ εκείνος φώναζε: 

«Βασιληά µου, για ό,τι θελήσεις είµαι στη διάθεσή σου! ∆εν είµαι 

πιστός στη ∆ούκισσα!…» Ύστερα, η φωνή του χάθηκε στο 

διάδροµο. 

  «Αύριο, έχουµε πολλά πράγµατα να προετοιµάσουµε, Βασίλισσά 

µου,» είπε ο Βένγκριλ. «Ας ξεκουραστούµε απόψε.» Και έφυγε, µαζί 

µε την ∆ήνκα, απ’το δωµάτιο του πρώην-συµβούλου του, ενώ οι 

φρουροί του και ο Κάνφαρ τούς ακολουθούσαν. 

  Ο Ζάλαθναπτ και ο Τλάφαρ έµειναν πίσω, µόνοι στην 

κρεβατοκάµαρα. 

  «Κάτι σας απασχολεί, δάσκαλε,» είπε ο µαθητευόµενος. 

  «Ναι,» παραδέχτηκε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Αλλά ο 

Βασιληάς έχει δίκιο: ας ξεκουραστούµε, απόψε·  αύριο, µας 

περιµένει πολλή δουλειά.» 
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  «Αναφέρεστε στους κατασκόπους αυτής της δούκισσας, δάσκαλε;» 

ρώτησε ο Τλάφαρ. 

  «Όχι·  αναφέροµαι στην σκοτεινή δύναµη που κρύβετε πίσω 

απ’όλ’αυτά και προσπαθεί να παρασύρει τον νου του Βασιληά 

Βένγκριλ σ’άλλα πράγµατα από κείνα µε τα οποία θάπρεπε 

ν’ασχολείται,» εξήγησε ο Ζάλαθναπτ. 

 

**  **  **  ** 

 

  Αργότερα, ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού στριφογύριζε σ’ένα 

µεγάλο µπαλκόνι του παλατιού, ενώ ο νυχτερινός αέρας έκανε τη 

µαύρη ρόµπα του και τα µακριά, γκριζόµαυρα µαλλιά του να 

κυµατίζουν.  

  Συνεχώς, κάποιος κρυβόταν πίσω απ’όλα τα παράξενα συµβάντα 

σε τούτο το παλάτι, σκεφτόταν. Πίσω απ’το δαιµονικό φυλαχτό 

(που, αυτή τη στιγµή ο Ζάλαθναπτ είχε στην τσέπη του)· πίσω 

απ’αυτόν τον  Αργκανθικιανό κατάσκοπο·  πίσω απ’την απόπειρα 

δολοφονίας των απεσταλµένων του Βασιληά Βένγκριλ, των οποίων 

η δουλειά ήταν να ερευνήσουν την υπόθεση των χαµένων πλοίων –

και απ’τους οποίους κανένα µήνυµα δεν είχε έρθει ακόµα, σχετικά 

µε το πώς πήγαινε η αποστολή τους…  

  Η σκοτεινή δύναµη κρυβόταν κάπου µέσα στην βασιλική οικία –

ήταν, κατά πάσα πιθανότητα, ένας απ’τους συµβούλους. Μα, κανείς 

δε µπορούσε να τον εντοπίσει. Κάπως, κατάφερνε να τους ξεγελά 

όλους− 

  −Μαγεία! 

  Οι αισθήσεις του Σοφού του Κύκλου του Φτερού, αµέσως, 

αντιλήφθηκαν το ξόρκι που είχε µόλις υφανθεί κοντά του. Κάποιος 

είχε προστάξει τα Πνεύµατα να περιτριγυρίσουν το µπαλκόνι, ώστε 

να εµποδίζουν κάθε είδους ήχο να βγαίνει απ’αυτό, για να µην τον 

ακούσει κανένας άλλος, στο παλάτι ή στον κήπο. 

  Ο Ζάλαθναπτ στράφηκε πίσω του. 
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  Εκεί στεκόταν ένας άντρας, ντυµένος πλούσια και φορώντας µαύρη 

κάπα και κουκούλα. Αλλά το πρόσωπό  του  φαινόταν.  Ήταν  ο  

Πόνκιµ, ο βασιλικός διπλωµάτης! 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού στένεψε τα µάτια του. «Ώστε 

εσύ! Εσύ ήσουν πίσω απ’όλ’αυτά!» ∆εν του µιλούσε στον 

πληθυντικό, όπως συνήθιζε, γιατί δεν αισθανόταν κανέναν σεβασµό 

γι’αυτόν τον υπηρέτη του Κακού. 

  «Και είµαι πίσω απ’όλα,» διόρθωσε ο Πόνκιµ, µ’ένα διαβολικό 

µειδίαµα να κάνει την εµφάνισή του κάτω απ’το µουστάκι του. 

«Σύντοµα, θα πετύχω τους σκοπούς µου. Ο Βασιληάς Βένγκριλ δεν 

µπορεί να φανταστεί τι θύµα είναι!» Γέλασε. «Έχει δαγκώσει ό,τι 

δόλωµα τού έχω βάλει µπροστά του·  δεν είν’ευφυέστερος από ένα 

ψάρι!» Τα µάτια του διαβολικού άντρα γυάλισαν. «Αλλά κι οι δυο 

ξέρουµε γιατί είµαι δω. ∆ε θέλω να σ’έχω άλλο στα πόδια µου, µάγε·  

είσαι ο µοναδικός κίνδυνος για µένα στο παλάτι. Ήρθα για να σε 

εξολοθρεύσω!» 

  «Τότε, καλύτερα να βάλεις τα δυνατά σου!» σφύριξε ο Ζάλαθναπτ, 

γνωρίζοντας πως έπρεπε να πολεµήσει µόνος του, µιας και δεν 

µπορούσε να ειδοποιήσει κάποιον, για βοήθεια, µε το ξόρκι που είχε 

υφάνει ο Πόνκιµ πάνω στο µπαλκόνι, ώστε κανένας ήχος να µην 

ακούγεται τριγύρω. 

  Ο Πόνκιµ τέντωσε το χέρι του και τσάκισε τα δάχτυλά του, σα να 

συγκέντρωνε δύναµη από κάποιον εξώτερο κόσµο. Ο Σοφός ύψωσε 

τα δικά του χέρια, για να προστατέψει τον εαυτό του, µε µια αόρατη 

ασπίδα. Όµως η δύναµη του υπηρέτη του Κακού ήταν τροµερή·  την 

είχε αισθανθεί µέσω του φυλαχτού –και, τώρα, την αντιµετώπιζε 

καταµέτωπο. 

  Ο Ζάλαθναπτ παραπάτησε και κρατήθηκε απ’τα κάγκελα του 

µπαλκονιού. Ύστερα, ένιωσε µια καυτή λόγχη να διαπερνά το 

στήθος του και πετάχτηκε προς τα πίσω, ουρλιάζοντας, ενώ κανείς 

δεν τον άκουγε, για να έρθει να τον συντρέξει. 
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  «Χαα-χαα-χαα-χαα!…» γέλασε, αργόσυρτα, ο Πόνκιµ. «∆εν ήσουν, 

τελικά, τόσο επικίνδυνος!» 

  «∆εν τελείωσες µαζί µου ακόµα!» Ο Ζάλαθναπτ στάθηκε, πάλι, 

ευθυτενής και πρότεινε, απότοµα, τα χέρια του, µε τα δάχτυλα 

τεντωµένα και µε τις φλέβες να φουσκώνουν επάνω τους. 

  Ο Πόνκιµ πισωπάτησε δυο βήµατα, αλλά αντιστάθηκε στην 

επίθεση. Ένα σατανικό µειδίαµα  διαγράφηκε στην όψη του. Στένεψε 

τα µάτια, καρφώνοντας µε το βλέµµα του τον Σοφό του Κύκλου του 

Φτερού, κι εκείνος έβγαλε άλλη µια κραυγή. Γονάτισε, κρατώντας 

τους κροτάφους του. Ξαναεπιχείρησε να χτυπήσει τον διπλωµάτη, 

επικαλούµενος τις δυνάµεις των Πνευµάτων. Αλλά ο Πόνκιµ είχε 

µεγαλύτερο έλεγχο επάνω τους·  φοβόνταν να τον πλησιάσουν. Και 

τα έστρεψε κατά του Ζάλαθναπτ, ο οποίος έσφιξε τα δόντια, ενώ τα 

µάτια του είχαν εξογκωθεί απ’τον πόνο και γραµµές φαίνονταν στο 

λαιµό του. 

  Ο µαύρος µάγος τον κλότσησε, καταπρόσωπο, κάνοντας αίµα να 

πεταχτεί απ’τη µύτη του και σωριάζοντάς τον στο έδαφος. Ύψωσε 

τα χέρια του πάνω απ’το αδύναµο κουβάρι στο οποίο είχε 

µετατραπεί ο δάσκαλος του Τλάφαρ και αόρατες δυνάµεις έβαλαν 

τον Σοφό από παντού. Ο Ζάλαθναπτ ούρλιαξε, παλεύοντας να τις 

εµποδίσει απ’το να εισχωρήσουν στο κορµί και στην ψυχή του. Και, 

τότε, αντιλήφθηκε πως ο εχθρός του δεν προσπαθούσε, απλά, να τον 

σκοτώσει·  αυτό, ίσως, να τόχε καταφέρει και πιο πριν –

προσπαθούσε να τον εξορίσει στη Λήθη, στη Χώρα της Λησµονιάς, 

ώστε όλοι να τον ξεχάσουν και κανείς να µην θυµάται ότι ποτέ 

υπήρξε. Αλλά ο Ζάλαθναπτ, τώρα, πίστευε πως είχε µια ευκαιρία να 

νικήσει. Ο στόχος που είχε βάλει ο Πόνκιµ ήταν πολύ υψηλός·  

θάπρεπε να καταναλώσει όλες του τις δυνάµεις. Αν ο Σοφός άντεχε, 

ύστερα, θα µπορούσε, εύκολα, να τον κατατροπώσει. 

  Συγκέντρωσε το νου του, καλώντας τα Πνεύµατα να τον 

προφυλάξουν. Έτσι, άλλα άφηναν την «παράταξη» του Πόνκιµ και 

στρέφονταν στην προστασία του Ζάλαθναπτ, άλλα ο µαύρος µάγος 
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κυρίευε, µε τη θέλησή του, και τα έβαζε να χτυπήσουν τον αντίπαλό 

του. Μια χαοτική µάχη διεξαγόταν στον πνευµατικό κόσµο. Μια 

µάχη ανθρώπων που επηρέαζε και τα Πνεύµατα, τα οποία εκείνοι 

πρόσταζαν, µε τη βούληση τους και µε µαγικές λέξεις. 

  Το πρόσωπο του Πόνκιµ ήταν σφιγµένο·  η προσπάθεια που 

κατέβαλε ήταν µεγάλη: δεν είναι εύκολο να εξορίσεις κάποιον στη 

Λήθη. Και ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού αµυνόταν µε τροµερό 

πείσµα –δεν µπορούσε να επιτεθεί στον διπλωµάτη, αλλά 

προστατευόταν, κάνοντάς τη δουλειά του τελευταίου δύσκολη. 

  Τελικά, η άµυνα του Ζάλαθναπτ άρχισε να υποχωρεί·  τα 

αποθέµατα της δύναµής του εξαντλούνταν. Όπως και του Πόνκιµ. 

Όµως εκείνος είχε τη δυνατότητα  να  κρατήσει  λίγο  ακόµα.  Και 

λίγο έφτανε –η ασπίδα του Σοφού καταστράφηκε, σε χιλιάδες 

πνευµατικά θραύσµατα. Πνεύµατα σκορπίστηκαν απο δώ κι απο κεί, 

µέσα στη νύχτα, ουρλιάζοντας, ενώ κανένας κοινός θνητός δε 

µπορούσε ν’ακούσει τα ουρλιαχτά τους. 

  Ο µαύρος µάγος έστειλε και τα τελευταία αποθέµατα ισχύος του 

κατά του αντιπάλου του. Τον είδε ν’ανοίγει το στόµα του, βουβά, σα 

να πνιγόταν. Αλλά, έπειτα, άκουσε µια δυνατή κραυγή να βγαίνει 

απ’τα χείλη του, καθώς µια πορφυρογάλαζη ενέργεια τύλιγε το κορµί 

του, κάνοντάς το ολοένα και πιο διάφανο, ώσπου χάθηκε, σα να µην 

ήταν τίποτα παραπάνω από αέρας. 

  Όλοι όσοι ήξεραν τον Ζάλαθναπτ, πάραυτα, µέσα σ’εκείνο το 

κλάσµα του δευτερολέπτου, τον λησµόνησαν για πάντα. Ακόµα και 

ο Πόνκιµ, που άρχισε να γελά, υψώνοντας τα χέρια του, νικηφόρα, 

δεν ήξερε, πια, γιατί γελούσε. Όµως πρέπει νάταν για κάτι που είχε 

κατορθώσει…. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Ένας διπλωµάτης τυλιγµένος στο 

µυστήριο και στις πλεκτάνες 
 

 

ην εποµένη, όλοι όσοι γνώριζαν τον Σοφό του Κύκλου Φτερού 

Ζάλαθναπτ τον ξέχασαν, σαν ποτέ να µην υπήρξε. Η παρουσία 

του σβήστηκε απ’τη µνήµη και τη συνείδησή τους. Πολλοί 

µαθητές βρέθηκαν δίχως δάσκαλο στον Πύργο του Φτερού, και οι 

Σοφοί εκεί αναρωτήθηκαν πώς αυτοί οι νέοι µαθήτευαν µόνοι τους. 

Τελικά, τους πήραν υπό τη µαθητεία τους, µοιράζοντάς τους 

αναµεταξύ τους. Και, κάπου στους καταλόγους τους, ορισµένοι 

πρόσεξαν πως τούτοι οι µαθητές ανήκαν σε κάποιον ονόµατι 

«Ζάλαθναπτ», όµως κανένας δεν τον θυµόταν, κι αυτό τούς 

παραξένεψε πάρα, µα πάρα, πολύ… 

  Στο παλάτι του Σαραόλν, στην βασιλική οικία, ο Πόνκιµ, ο 

διπλωµάτης του Βασιληά, καθόταν στο δωµάτιό του εξουθενωµένος. 

Γνώριζε ότι το προηγούµενο βράδυ είχε καταναλώσει πολλές απ’τις 

µυστικιστικές του δυνάµεις, για να εξορίσει κάποιον στη Λήθη. 

Ποιος ήταν αυτός ήξερε πως ήταν φυσικό να µην θυµάται, πλέον. 

Αλλά, αναµφίβολα, θα του είχε προξενήσει πρόβληµα, για 

ν’αναγκαστεί να υφάνει ένα τέτοιο ξόρκι, µε αποτέλεσµα   να   

καταπονηθεί.   Γιατί  το  να  στείλεις  ένα ον στη Λήθη θεωρείται 

τροµερό κατόρθωµα ανάµεσα στις τάξεις κάθε είδους µάγων.  

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Τλάφαρ τριγύριζε στους διαδρόµους του παλατιού, έχοντας ένα 

παράξενο συναίσθηµα έλλειψης εντός του. Ήταν αυγή, και τα 

βήµατά του ακούγονταν δυνατά, καθότι ήταν ο µοναδικός ήχος 

τούτη την πρωινή ώρα. Αναλογίστηκε, πάλι, τα χτεσινοβραδινά 

Τ
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γεγονότα: Ο Βασιληάς τον είχε καλέσει στο δωµάτιό του, γιατί 

πίστευε πως βρήκε τον προδότη, ο οποίος, ως γνωστόν, ήταν µάγος, 

και θα χρειαζόταν η βοήθεια του µαθητευόµενου Σοφού του Κύκλου 

του Φτερού, προκειµένου να τον νικήσει. Τελικά, όµως, ο Τράνθλας 

δεν ήταν ο προδότης, επειδή αποκαλύφθηκε πως δεν ήταν και µάγος. 

Όµως πώς ακριβώς αποκαλύφθηκε το τελευταίο ο Τλάφαρ δεν 

θυµόταν ακριβώς. Μάλλον, ήταν µια διαίσθηση που ο ίδιος είχε·  δεν 

είχε αποδείξεις ότι ο πρώην-σύµβουλος της πολιτείας δεν µπορούσε 

να καλέσει τα Πνεύµατα… Αλλά, αν µπορούσε, δε θα τα είχε 

καλέσει, για να σώσει τον εαυτό του, όταν ο Βένγκριλ πρόσταξε να 

τον πετάξουν στα µπουντρούµια; Ωστόσο, ίσως νάχε κάποιο 

διαβολικό σχέδιο κατά νου. Καλά θα έκανε ο Τλάφαρ να τον έχει 

από κοντά –δηλαδή, να πηγαίνει, κάπου-κάπου, στα µπουντρούµια 

και να βλέπει τι γίνεται µε τον κρατούµενο. 

  Και τώρα ήταν µια καλή ώρα να του κάνει µια µικρή επίσκεψη. 

Ίσως να µάθαινε και τίποτ’άλλο γι’αυτόν, που ο Βασιληάς δεν είχε 

µάθει, µέσω των απειλών του, χτες βράδυ… 

  Ο Τλάφαρ κατευθύνθηκε στα µπουντρούµια. Κατέβηκε µεγάλες, 

στριφτές σκάλες και έφτασε σε δωµάτια που δεν φωτίζονταν απ’το 

πρωινό φως του ήλιου, παρά από δαυλούς και λάµπες. Σκιές 

τρεµόπαιζαν στους τοίχους και φύλακες στέκονταν εκατέρωθεν 

ξύλινων πορτών επενδυµένων µε σίδερο. Οι στρατιώτες άφηναν τον 

µαθητευόµενο Σοφό του Κύκλου του Φτερού να περνά, δίχως 

πολλές ερωτήσεις, γιατί τέτοιες διαταγές είχαν απ’τον Βασιληά τους. 

  Ο Τλάφαρ έφτασε µπροστά απ’την εξολοκλήρου σιδερένια θύρα 

ενός κελιού. Κοίταξε µέσα απ’το καγκελωτό παραθυράκι. Οι τοίχοι 

του µέρους ήταν καµωµένοι από µεγάλες, γκρίζες πέτρες, 

καλυµµένες απ’την υγρασία. Στο έδαφος βρισκόταν ένας σωρός από 

άχυρα, πάνω στον οποίο κοιµόταν ένας καστανός άντρας, µε κοντά 

µαλλιά. 

  Ο Τράνθλας δεν είχε κάνει, ακόµα, καµια προσπάθεια να ξεφύγει. 
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  Ο Τλάφαρ σκέφτηκε πως ίσως να ήταν καλύτερα να τον ρωτούσε 

ευθέως ό,τι ήθελε να µάθει. 

  «Ξυπνήστε! Θέλω να σας µιλήσω.» 

  Ο πρώην-σύµβουλος του Βασιληά σάλεψε·  βλεφάρισε στο αµυδρό 

φως του µέρους και κοίταξε τον µαθητευόµενο Σοφό του Κύκλου 

του Φτερού µε στενεµένα µάτια. «Τι θέλεις από µένα;» Η φωνή του 

ήταν ξερή. 

  «Να µου απαντήσετε σε τούτο: Γνωρίζετε την τέχνη του ελέγχου 

των Πνευµάτων;» 

  «Πώς;» έκανε ο Τράνθλας, απορηµένος. «Εννοείτε αν είµαι 

µάγος;» 

  «Ναι.»  

  «Όχι, κύριε,» αποκρίθηκε, αµέσως, ο Τράνθλας, κουνώντας το 

κεφάλι του. 

  «Μπορεί να ψεύδεται…» 

  Ο Τλάφαρ γύρισε κι αντίκρισε τον Πόνκιµ, στις σκιές των δαυλών 

του µπουντρουµιού. 

  «Ίσως, κύριε,» συµφώνησε ο µαθητευόµενος Σοφός του Κύκλου 

του Φτερού. «Όµως θα µπορούσα να µάθω τι κάνετε εδώ, µια τέτοια 

ώρα;» 

  Ο Πόνκιµ αναστέναξε. «Μόλις έµαθα τα νέα απ’τον Βασιληά µας. 

Αναρωτιέµαι πώς τόσο καιρό ήµασταν τυφλοί και δεν βλέπαµε τον 

Τράνθλας γι’αυτό που πραγµατικά ήταν… Όταν πέθανε ο γέρο-

Χάνχερχ, ο προηγούµενος σύµβουλος της πολιτείας του Σαραόλν, 

εµφανίστηκαν κάµποσοι που διεκδίκησαν τη θέση του. Ανάµεσά 

τους, ο Τράνθλας ξεχώρισε –και, µάλιστα, το πάθος του να γίνει 

σύµβουλος του Μεγαλειότατου ήταν έκδηλο. Αλλά, φαίνεται, 

τελικά, ότι πίσω απ’αυτό το… προσποιητό πάθος, κάτι άλλο, πιο 

σατανικό κρυβόταν.» Πλησίασε το καγκελωτό παραθυράκι στην 

σιδερένια πόρτα και κοίταξε µέσα, στο κελί, τον καστανοµάλλη 

άντρα. «Το µόνο πάθος σου αποδείχτηκε πως ήταν να υπηρετείς την 

δούκισσά σου, στο Άργκανθικ, προδότη, βοηθώντας στην επιτυχία 
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του σχεδίου της –όποιο κι αν είν’αυτό! Και εγώ δεν πιστεύω ότι δεν 

το γνωρίζεις,  όπως  ισχυρίστηκες  µπροστά  στο  Βασιληά  µας·   θα  

σε κάνω να µιλήσεις!» 

  «Πόνκιµ, σου ορκίζοµαι, δεν έχω ιδέα για τα σχέδια της 

∆ούκισσας,» αποκρίθηκε ο Τράνθλας. «Ένας πράκτοράς της ήµουν –

τίποτ’άλλο. Κι αν ο Βασιληάς είναι έξυπνος –όπως πιστεύω πως 

είναι−, θα καταλάβει τις δυνατότητές µου και θα µε πάρει στις 

υπηρεσίες του. ∆εν είµαι πιστός ούτε  στο Άργκανθικ, ούτε στη 

∆ούκισσα Ζέκαλ.» Η φωνή του ήταν κουρασµένη. 

  «Έναν προδότη κανείς δεν τον εµπιστεύεται!» έφτυσε ο Πόνκιµ και 

του γύρισε την πλάτη, αρχίζοντας να βαδίζει, γοργά, έξω απ’τα 

µπουντρούµια. 

  «Κύριε, σας παρακαλώ, πείτε µια καλή κουβέντα στον Βασιληά εκ 

µέρους µου,» ζήτησε ο Τράνθλας απ’τον Τλάφαρ. 

  «∆εν µπορώ να επηρεάζω την άποψη κανενός, κύριε,» αποκρίθηκε 

ο µαθητευόµενος Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Ας αποφασίσει ο 

Βασιληάς µόνος του.» 

  Και εγκατέλειψε κι αυτός τα µπουντρούµια του παλατιού. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Βένγκριλ είχε συγκεντρώσει, πρωί-πρωί, τους κατασκόπους του 

στην βασιλική αίθουσα, ενώ η ∆ήνκα ακόµα κοιµόταν, όπως και η 

Έρµελ. Εµπρός του, τώρα, στέκονταν έξι άντρες και δυο γυναίκες. 

Εκείνος καθόταν στον θρόνο του. Ήταν ντυµένος µε µια µαύρη 

τουνίκα, σκούρο γκρίζο παντελόνι, και καφετιές µπότες µε γούνα. 

Στους ώµους του έπεφτε ένας πορφυρός µανδύας, που κι αυτός είχε 

γούνα γύρω απ’το λαιµό. Ο µονάρχης είχε ντυθεί κάπως βαριά, γιατί 

σήµερα ήταν κρύα µέρα. Πλάι, στο δεξί χέρι του θρόνου του, 

στηριζόταν, θηκαρωµένο, το σπαθί του. 

  «Τα πράγµατα άλλαξαν,» είπε σ’αυτούς που ήταν συγκεντρωµένοι 

µπροστά του. «Βρέθηκε ο προδότης στο παλάτι µου, και 
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αποδείχτηκε πως ήταν ένας κατάσκοπος του Άργκανθικ. Τώρα, 

πρέπει να βρείτε κι άλλους κατασκόπους, σ’όλα τα σηµεία του 

Σαραόλν·  αλλά, κυρίως, η επιθυµία µου είναι να ψάξετε σε µέρη 

εξουσίας: στα παλάτια βαρόνων, δουκών κι αρχόντων.» 

  «Μάλιστα, Μεγαλειότατε. Τι να κάνουµε µαζί τους, όταν τους 

βρούµε;» ρώτησε ο Κάνφαρ. 

  «Εξολοθρεύστε τους,» πρόσταξε ο Βένγκριλ, µε σκληρή όψη στο 

πρόσωπό του. «∆ε θ’ανεκτώ άλλους ανεπιθύµητους στο Βασίλειό 

µου! Το Σαραόλν θα ξαναβρεθεί υπό τον δικό µου έλεγχο·  δε θα 

τ’αφήσω, πια, στον έλεγχο διαφόρων εχθρικών δυνάµεων!» 

  Ο Πόνκιµ εκείνη την ώρα έµπαινε στην αίθουσα του θρόνου. Ήταν 

ικανοποιηµένος, αλλά γνώριζε καλά να κρύβει την ικανοποίησή του. 

Το σχέδιό του δούλευε ακριβώς όπως ήθελε. Ο Βασιληάς, αµέσως, 

είχε ξεσπάσει πάνω   στους  κατασκόπους   της   ∆ούκισσας   Ζέκαλ.   

Ο   ανόητος! Πού ν’αντιληφθεί πως όλα ήταν προσχεδιασµένα; Πού, 

ιδιαίτερα, ν’αντιληφθεί πως έτσι οδηγείτο, τελικά, στην πτώση του –

και στην πτώση ολάκερου του Σαραόλν!… Και, επί του παρόντος, ο 

διπλωµάτης ήξερε ποια θα ήταν η επόµενή του κίνηση. Ο Βένγκριλ 

ήταν τόσο… προβλέψιµος άνθρωπος… 

  «Μπορείτε να πηγαίνετε,» είπε ο µονάρχης στους κατασκόπους 

του. Και, καθώς εκείνοι εγκατέλειπαν την βασιλική αίθουσα: 

«Πόνκιµ.» 

  Ο διπλωµάτης προχώρησε, για να σταθεί µπροστά στον θρόνο του 

Βένγκριλ και να κάνει µια µικρή υπόκλιση. «Μεγαλειότατε.» Πες το, 

ηλίθιε, συλλογίστηκε. 

  Και εκείνος το είπε: «Σύνταξε µια επιστολή προς τον Βασιληά 

Κάρχοκ του Άργκανθικ. Ανάφερέ του τις κινήσεις της ∆ούκισσας 

Ζέκαλ εναντίον του Σαραόλν και τόνισέ του πως δεν θα ανεχτούµε 

άλλες, παρόµοιες ενέργειες απ’οποιονδήποτε υπήκοό του!» 

  «Ως προστάξετε, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Μπορώ 

να καταλάβω πόσο αγανακτισµένος θα αισθάνεστε.» 
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  «∆ε µπορείς, Πόνκιµ!» είπε ο Βένγκριλ. «Από παντού µε απειλούν! 

Και το Άργκανθικ άρχισε, πάλι, τα παλιά του κόλπα εναντίον του 

Βασιλείου µου. ∆ε θα το ανεχτώ! Τώρα, κάνε τη δουλειά σου.» 

  «Μάλιστα, Βασιληά µου.» Ο Πόνκιµ προχώρησε προς το µεγάλο 

τραπέζι των συµβούλων –όπου, για την ώρα, δεν ήταν κανείς− και 

κάθισε σε µια άδεια καρέκλα. Νιώθεις παγιδευµένος, σαν το ψάρι 

µέσα στα δίχτυα. Και, παρότι νοµίζεις ότι βρήκες κάποια διέξοδο, 

στην πραγµατικότητα, βυθίζεσαι ολοένα και  βαθύτερα στον βούρκο! 

Ο διπλωµάτης µπορούσε να δει το τέλος του Σαραόλν να επιτελείται 

µπροστά στα νοερά του µάτια, καθώς συνέτασσε την επιστολή 

που… δεν επρόκειτο να έστελνε στον Βασιληά Κάρχοκ του 

Άργκανθικ. Και είχε τους λόγους του, ασφαλώς, που δεν θα την 

έστελνε, γιατί γνώριζε καλά πως ο µονάρχης του γειτονικού 

Βασιλείου δεν ήξερε τίποτα για τις µηχανορραφίες της ∆ούκισσας 

Ζέκαλ και, πιθανώς, να προσπαθούσε να την τιµωρήσει, για να 

αποκαταστήσει, ξανά, την γαλήνη µε το Σαραόλν. Κάτι που ο 

Πόνκιµ δεν επιθυµούσε να συµβεί. Στο κάτω-κάτω, εκείνος είχε 

βάλει αυτούς τους τροχαλίες σε κίνηση·  θα ήταν παρανοϊκό να ήθελε 

να τους σταµατήσει. Εκείνος είχε συνεννοηθεί µε τη ∆ούκισσα να 

γεµίσει το Σαραόλν µε κατασκόπους της, δήθεν ότι, κάποτε, έτσι θα 

κατάφερνε να γίνει βασίλισσα. Αλλά όλοι οι  ηλίθιοι, στο τέλος, θα 

έβγαιναν µετανιωµένοι και µια πραγµατική δύναµη θ’αναδυόταν από 

τα σκότη όπου βρισκόταν λησµονηµένη, αναµένοντας το πέρασµα 

του χρόνου, για να δράσει…  

  Έτσι, ο Πόνκιµ συνέγραφε ακόµα µια επιστολή που, περιέργως, 

ποτέ δεν θα έφτανε στον προορισµό της –όπως είχε γίνει και µε την 

επιστολή προς τον Άρχοντα Φερχ της Όρφαλχ. Και όσο έγραφε, 

σκεφτόταν πόσο µισούσε τον µακαρίτη αρχικατάσκοπο του 

Βασιληά, Μπράλµακ, ο οποίος τον είχε προδώσει και είχε 

προκαλέσει αναστάτωση στην Αυλή του Βένγκριλ, ενηµερώνοντάς 

τον πως κάποιος απ’τους συµβούλους του δεν του ήταν και τόσο 

πιστός. Βέβαια, είχε πληρώσει για την προδοσία του, µε τη ζωή του. 
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Όµως ο διπλωµάτης ήθελε κάτι ακόµα χειρότερο γι’αυτόν·  Λήθη, 

ίσως! –εκεί όπου είχε στείλει εκείνον τον άλλο που τον ενοχλούσε, 

τον οποίο, ασφαλώς, δεν µπορούσε να θυµηθεί. Αλλά το σηµαντικό 

ήταν πως είχε βγάλει τον αρχικατάσκοπο απ’τα πόδια του. 

  Τελείωσε µε την επιστολή και σηκώθηκε απ’το τραπέζι. «Θα 

φροντίσω να σταλεί πάραυτα, Βασιληά µου,» είπε, προτού φύγει 

απ’την αίθουσα του θρόνου, γελώντας νοερά… 

 

**  **  **  ** 

 

  Όταν η Έρµελ κατέβηκε στην βασιλική αίθουσα, η Βασίλισσα 

∆ήνκα δεν ήταν ακόµα εκεί. Στον θρόνο καθόταν ο Βασιληάς 

Βένγκριλ, µε το σαγόνι ακουµπισµένο στη γροθιά του·  και στο 

µεγάλο τραπέζι παραδίπλα βρίσκονταν όλοι του οι σύµβουλοι, εκτός 

απ’τον Τράνθλας, τον σύµβουλο της πολιτείας. 

  «Καληµέρα, πατέρα,» είπε η Πριγκίπισσα. 

  «Καληµέρα, λουλουδάκι µου,» αποκρίθηκε ο µονάρχης, και το 

πρόσωπό του φώτισε, όπως πάντα φωτιζόταν, όταν αντίκριζε την 

κόρη του. «Πρέπει να σου µιλήσω,» πρόσθεσε, µετά, και κατέβηκε 

απ’το θρόνο του. 

  «Τι είναι;» ρώτησε η Έρµελ. 

  «Βρήκαµε τον προδότη,» εξήγησε ο Βένγκριλ. 

  «Τον προδότη;» Η Έρµελ χαµογέλασε, πλατιά. «Επιτέλους, πατέρα, 

µπορούµε, πλέον, να ηρεµήσουµε!» 

  Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι του. «Φοβάµαι πως όχι, κόρη µου.» 

  «Γιατί; Τι τρέχει;» συνοφρυώθηκε, περίεργη, η Έρµελ. 

  «Στάσου να σου εξηγήσω,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, και της 

διηγήθηκε όλα όσα είχαν συµβεί χτες βράδυ στο δωµάτιο του 

Τράνθλας·  παρέλειψε, ασφαλώς, το ρόλο του Ζάλαθναπτ, γιατί είχε 

λησµονήσει τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού –όπως κι άπαντες 

στον Άρµπεναρκ, όταν ο Πόνκιµ τον έστειλε στη Λήθη. 
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  «Ποιος ήταν αυτός που έδωσε στον Κάνφαρ το σηµείωµα, στον 

κήπο;» ρώτησε η Έρµελ. 

  «∆εν το έχουµε ανακαλύψει,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς. «Και εγώ, 

προσωπικά, ανησυχώ τροµερά, γιατί σηµαίνει πως περίεργες 

δυνάµεις βρίσκονται σε δουλειά µέσα στο παλάτι µου. Όµως, 

σηµασία έχει πως ο προδότης πιάστηκε και πως θα εξολοθρεύσουµε 

και όλους τους υπόλοιπους κατασκόπους του Άργκανθικ στο 

Σαραόλν.» 

  «Πατέρα, ελπίζω να µην οδηγούµαστε προς έναν πόλεµο…» είπε η 

Έρµελ. 

  «Όχι, κόρη µου,» κούνησε το κεφάλι του ο Βένγκριλ. «Κάτι τέτοιο 

θα προσπαθήσω να το αποτρέψω, πάση θυσία. Ωστόσο, δε θα 

επιτρέψω ούτε στιγµή Αργκανθικιανοί κατάσκοποι να βρίσκονται 

στο Βασίλειό µου!» 

  «Υποθέτω πως έχεις δίκιο, πατέρα,» συµφώνησε η Έρµελ. «Η 

µητέρα πώς είναι; Θα πρέπει να αισθάνεται καλύτερα, τώρα, που 

κάτι ανακαλύψαµε για το τι συµβαίνει…» 

  «Όταν την άφησα, κοιµόταν ήσυχα,» απάντησε ο Βένγκριλ, «ενώ, 

τον τελευταίο καιρό, είχε τροµερούς εφιάλτες. 

  »Τώρα, µε συγχωρείς·  θυµήθηκα µια δουλειά που έχω µε τους 

συµβούλους µου.» Ο Βασιληάς πλησίασε το τραπέζι όπου κάθονταν 

εκείνοι. 

  Η Έρµελ ζύγωσε τον Τλάφαρ, ο οποίος στεκόταν µπροστά σε ένα 

απ’τα παράθυρα της αίθουσας, αγναντεύοντας την πρωτεύουσα του 

Σαραόλν. 

  «Έµαθα τι έγινε,» του είπε. «Είναι όλα όπως φαίνονται;» 

  «Νοµίζω πως όχι,» εξέφρασε την άποψή του ο µαθητευόµενος 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Κατ’αρχήν, σήµερα, αισθάνοµαι 

πως κάτι δεν πάει καλά…» 

  «Γιατί;» ρώτησε η Έρµελ. 
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  Ο Τλάφαρ ανασήκωσε τους ώµους του. «∆εν ξέρω. Ύστερα, είναι 

τ’άλλο θέµα… Ο Τράνθλας δεν είµαι βέβαιος άµα, τελικά, είναι 

µάγος…» 

  «Και τι σχέση έχει αυτό µε την όλη υπόθεση;» 

  «Έχει απόλυτη σχέση,» τόνισε ο µαθητευόµενος Σοφός του  

Κύκλου  του  

Φτερού. «Γιατί ο προδότης µέσα στο παλάτι ήταν µάγος·  µας το 

απέδειξε, τότε, που µας επιτέθηκε, µέσω του δαιµονικού φυλαχτού, 

το οποίο… πού βρίσκεται τώρα;» 

  «Εσύ δεν τόχεις;» απόρησε η Έρµελ.   

  «Όχι,» έγνεψε αρνητικά ο Τλάφαρ. «Ούτε εσείς το έχετε ή ο 

Βασιληάς;» 

  Κι η Έρµελ έγνεψε αρνητικά. 

  Ο Τλάφαρ αναστέναξε. «Γιαυτό σας λέω: αισθάνοµαι κάτι να µην 

πηγαίνει καλά, σήµερα. Σαν κάτι να λείπει… Πολλά πράγµατα µου 

φαίνονται ανεξήγητα…» 

  «Θα φταίει η αναστάτωση, χτες βράδυ,» υπέθεσε η Έρµελ. «Πάµε 

στο δωµάτιό µου, να ηρεµήσουµε κι οι δυο;» 

  Ο Τλάφαρ µειδίασε. «∆εν είστε ήδη ήρεµη;» 

  «Ίσως. Αλλά εσύ, σίγουρα, δεν είσαι,» αποκρίθηκε η Πριγκίπισσα. 

«Πάµε,» του ψιθύρισε, σφίγγοντάς του το χέρι. 

  Ο Τλάφαρ έριξε  µια µατιά στην αίθουσα: Όλοι ήταν 

απασχοληµένοι γύρω απ’το µεγάλο τραπέζι των συµβούλων. Ο 

µαθητευόµενος Σοφός του Κύκλου του Φτερού, ούτως ή άλλως, δεν 

είχε θέση εδώ. Και, έτσι όπως αισθανόταν απ’το πρωί, δε θα τον 

έβλαπτε λίγη ανάπαυση… 

  «Πάµε,» συµφώνησε. Και έφυγαν, γρήγορα, απ’το µεγάλο δωµάτιο, 

δίχως κανείς να τους καταλάβει, έτσι πνιγµένοι στις υποθέσεις του 

Βασιλείου καθώς ήταν. 

 

**  **  **  ** 
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  Η ∆ούκισσα Ζέκαλ του ∆ουκάτου Έβµορ, στο Άργκανθικ, 

χασµουρήθηκε. Είχε µόλις επιστρέψει στα προσωπικά της 

διαµερίσµατα, έχοντας τελειώσει το µεσηµεριανό της γεύµα, και 

έκλεινε την ξύλινη πόρτα πίσω της. 

  Ήταν µια ψηλή γυναίκα, µε µακριά, σγουρά, µαύρα µαλλιά, που 

έπεφταν στην πλάτη και στους ώµους της. Είχε µεγάλα, σκοτεινά 

µάτια, µικρή µύτη και  σαρκώδη   χείλη.  Ήταν  ντυµένη  µε  ένα  

γαλάζιο φόρεµα, µε βαθιά λαιµόκοψη. Η φαρδιά, µελανή ζώνη της 

ήταν το µόνο πράγµα που το κρατούσε τυλιγµένο πάνω της, εκτός 

από ένα µεγάλο κουµπί, κρυµµένο πίσω απ’αυτήν. Στο λαιµό της 

∆ούκισσας κρεµόταν ένα περιδέραιο, καµωµένο από πέρλες. 

Στ’αφτιά της σκουλαρίκια ήταν περασµένα, χρυσά και µακρόστενα. 

Στα  πόδια  της  φορούσε  µαύρα  σανδάλια  µε  τακούνια, τα 

κορδόνια των οποίων δένονταν πάνω στις κνήµες της. 

  Κάθισε σε µια καρέκλα και τα έλυσε, διεξοδικά, προτού τα πετάξει 

παραδίπλα και σηκωθεί, πηγαίνοντας προς το πελώριο κρεβάτι της 

µε τις κουρτίνες. Αισθανόταν µια δυνατή υπνηλία. Κάτι τέτοια, 

καµια φορά, την έπιαναν µετά το µεσηµεριανό φαγητό, ιδιαίτερα 

όταν το τελευταίο ήταν βαρύ. 

  Έβγαλε απ’τα δάχτυλά της τα δαχτυλίδια που φορούσε, καθώς και 

τα βραχιόλια απ’τους καρπούς της. Τ’άφησε σ’ένα τραπεζάκι, 

µπροστά από έναν καθρέφτη, µαζί µε το περιδέραιό της µε τις πέρλες 

και τα χρυσά σκουλαρίκια της. Ήταν έτοιµη να λύσει και τη ζώνη 

απ’τη µέση της, όταν αισθάνθηκε ένα κάλεσµα –ένα κάλεσµα που 

είχε κάποιο καιρό να αισθανθεί. 

  Στράφηκε προς ένα έπιπλο καλυµµένο µε λευκό πανί. Τράβηξε το 

πανί και ένας µεγάλος καθρέφτης αποκαλύφθηκε. Το πλαίσιό του 

ήταν ασηµένιο κι επάνω του ήταν σκαλισµένα δαιµονικά πρόσωπα 

και άνθη µ’αγκάθια. Μέσα του φαινόταν ένα αντρικό πρόσωπο, µε 

κοντά, µαύρα µαλλιά και µουστάκι. 

  «Πόνκιµ,» είπε η ∆ούκισσα, κάπως, έκπληκτη. «Έχουµε καιρό να 

συναντηθούµε.» 
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  «Ήµουν απασχοληµένος, Ζέκαλ,» αποκρίθηκε, ψυχρά, ο Πόνκιµ. 

Ύστερα, τα σκοτεινά µάτια του στένεψαν. «Έχω δυσάρεστα νέα για 

σένα.» 

  «Τι δυσάρεστα νέα;» απαίτησε η ∆ούκισσα, συνοφρυωµένη. 

  «Ο Βένγκριλ ανακάλυψε τον Τράνθλας,» δήλωσε ο Πόνκιµ, δίχως 

η όψη του να φανερώνει κανένα συναίσθηµα. 

  Τα ήδη γουρλωτά µάτια της Ζέκαλ γούρλωσαν ακόµα περισσότερο. 

«Πώς! Πώς έγινε αυτό;…» ψέλλισε. 

  «Έχει γεµίσει το παλάτι µε κατάσκοπους, ο καταραµένος,» εξήγησε 

ο Πόνκιµ. «Πρέπει να ψυλλιάστηκε κάτι.» 

  «Να προσέχεις!» τόνισε η Ζέκαλ. 

  «Μη σε νοιάζει για µένα, καλή µου ∆ούκισσα,» αποκρίθηκε ο 

Πόνκιµ. «Εγώ είµαι ο πιο προστατευµένος των υπηρετών σου. Για 

τους άλλους ανησυχώ…» 

  «Ποιος άλλους;» έκανε η Ζέκαλ, αν και γνώριζε πολύ καλά σε 

ποιους αναφερόταν·  µάλιστα, υποψιαζόταν και τι είχε συµβεί. 

  «Ο Τράνθλας µίλησε.» Οι υποψίες της ∆ούκισσας βγήκαν 

αληθινές. 

  «Το σκουλήκι!» σφύριξε. «Θα τον τσακίσω!» 

  «Ποτέ δεν τον εµπιστευόµουν,» δήλωσε ο διπλωµάτης. «Ήταν 

δειλός. Μάλιστα, πρόσφερε τις υπηρεσίες του και στον Βένγκριλ…»  

  «Πόνκιµ, έπρεπε να το αποτρέψεις αυτό απ’το να συµβεί!» φώναξε 

η Ζέκαλ. 

  «Ποιο απ’όλα, ∆ούκισσά µου;» ρώτησε εκείνος. 

  «Το να πιαστεί ο Τράνθλας,» εξήγησε η Ζέκαλ. 

  «∆ούκισσά µου, γνωρίζεις ότι δεν ήξερε πως δουλεύω για σένα, 

γιατί επιθυµούσα –και επιθυµώ− να κρατώ την ταυτότητά µου κρυφή 

απ’όλους. Αν τον είχα προειδοποιήσει, θ’αποκάλυπτα τον εαυτό 

µου…» 

  «Μπορούσες να το κάνεις έµµεσα!» πετάχτηκε η Ζέκαλ. 

  «Ούτως ή άλλως, δεν είχα χρόνο,» δικαιολογήθηκε ο Πόνκιµ. «Και, 

τώρα, ό,τι έγινε έγινε. Η µοναδική µας επιλογή είναι να στρέψουµε 
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τα πράγµατα έτσι, ώστε το πλεονέκτηµα νάναι, ξανά, µε το µέρος 

µας. Και, αν είναι να κάνεις κάτι, καλύτερα να το κάνεις γρήγορα, 

γιατί οι κατάσκοποι του Βένγκριλ έχουν ξεκινήσει ολόκληρο 

ανθρωποκυνηγητό κατά των κατασκόπων σου. Όποιον βρίσκουν θα 

τον φονεύουν, δίχως δεύτερη κουβέντα.» 

  Η Ζέκαλ φάνηκε σκεπτική·  διστακτική. 

  «Άµα είναι να γίνεις βασίλισσα, πρέπει να δράσεις,» της τόνισε ο 

Πόνκιµ. «Αλλά µην ξεχάσεις να µ’ενηµερώσεις, πρώτα, πριν κάνεις 

την οποιαδήποτε κίνηση. 

  »Τώρα, πρέπει να σ’αφήσω. Θα τα ξαναπούµε, συντόµως.» 

  Το πρόσωπό του χάθηκε απ’τον καθρέφτη. 

  Η Ζέκαλ κάθισε στο κρεβάτι·  η υπνηλία τής είχε χαθεί, καθώς 

σκέψεις κατέκλυζαν το νου της. Γιατί η απόφαση που επρόκειτο να 

πάρει δεν ήταν καθόλου εύκολη. Έπρεπε να ενεργήσει έτσι, ώστε να 

εµποδίσει τον Βασιληά Βένγκριλ απ’το να βρει και να εξολοθρεύσει 

τους κατασκόπους  της, ενώ, συγχρόνως, έπρεπε και να µην 

ανακαλύψει ο Βασιληάς Κάρχοκ του Άργκανθικ το σχέδιό της·  

επειδή είχε στείλει κατασκόπους στο Σαραόλν δίχως την έγκρισή του 

–δίχως καν να τον ρωτήσει− και, αν εκείνος το ανακάλυπτε, ήταν 

βέβαιη πως θα έχανε το δουκάτο της. Αν, όµως, οι µηχανορραφίες 

της πετύχαιναν, θα γινόταν βασίλισσα. Οι άνθρωποί της  

αυξάνονταν,  µέσα  στο  Σαραόλν,  και,  σύντοµα,  θα  είχαν 

καταλάβει όλες τις σηµαντικές θέσεις του Βασιλείου. Η µόνη θέση 

που θα έµενε κενή θα ήταν αυτή του µονάρχη –ο θρόνος −στον 

οποίο η ίδια θα καθόταν.  

  Ο Πόνκιµ, βέβαια, της τα είχε προτείνει όλ’αυτά, εµφανιζόµενος 

απ’το πουθενά, ενώ, παλιότερα, ούτε καν τον γνώριζε. ∆εν είχε ποτέ 

καταλάβει γιατί προσφέρθηκε να την βοηθήσει να γίνει βασίλισσα –

κι αυτό την τρόµαζε, κάπως. Όµως όχι αρκετά, ώστε να σταµατήσει 

τα σχέδιά της προς εκείνη την κατεύθυνση. Ο Πόνκιµ µπορεί να είχε, 

στο κάτω-κάτω, όποιους λόγους ήθελε·  το σηµαντικό ήταν πως είχε 

αποδειχτεί βασικός σύµµαχος, µέσα στο Σαραόλν. Αλλά, τώρα, που 
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το συλλογιζόταν, η ∆ούκισσα θυµόταν ότι ο διπλωµάτης είχε πει 

κάτι πως είχε ορισµένες προσωπικές διαφορές µε τον Βασιληά 

Βένγκριλ·  ωστόσο, ποτέ δεν είχε διευκρινίσει τι είδους προσωπικές 

διαφορές ήταν αυτές… 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

Οι δρόµοι του Σαραόλν αποδεικνύονται 

επικίνδυνοι 
 

 

 Σόλµορχ βρισκόταν στον κήπο του αρχοντικού των Έχµελθ, 

καπνίζοντας το τσιµπούκι του, ενώ καθόταν, αναπαυτικά, σε 

µια κουνιστή πολυθρόνα.  

  Τον τελευταίο καιρό, βαριόταν ανυπόφορα και, συγχρόνως, ήταν 

προβληµατισµένος, γιατί είχε αποξενωθεί από έναν καλό του φίλο: 

τον Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν. Και η αλήθεια ήταν πως δεν 

γνώριζε την αιτία αυτής της αποξένωσης. Κάθε φορά που 

επισκεπτόταν το παλάτι, ο µονάρχης δεν µιλούσε µαζί του φιλικά, 

όπως παλιά, παρά έµοιαζε να κρατά τις αποστάσεις του, για κάποιον 

ανεξήγητο λόγο… Έτσι, ο ευγενής είχ’αρχίσει να πηγαίνει όλο και 

λιγότερο στην βασιλική οικία, µε αποτέλεσµα, κάποτε, να φτάσει να 

µην πατά καθόλου το πόδι του εκεί, ενώ, παλιότερα, σχεδόν κάθε 

µέρα ήταν φιλοξενούµενος του Βένγκριλ. Περνούσε απογεύµατα, µε 

αυτόν και τη ∆ήνκα, πάνω σε ψηλά µπαλκόνια, πίνοντας τσάι και 

συζητώντας τις υποθέσεις του Βασιλείου, µε ήπιους τόνους. 

Μάλιστα, έδινε και συµβουλές µέσα στην κουβέντα τους, οι οποίες, 

αρκετές φορές, αποδεικνύονταν πολύ σωστές. Τώρα, πια, όµως, ούτε 

ο Βασιληάς, ούτε η Βασίλισσα τού µιλούσαν ιδιαίτερα. 

Ο
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  Ο Σόλµορχ αναστέναξε·  κάτι έπρεπε να κάνει για να σπάσει την 

ανία του. Η έπαυλή του –αν και άλλοι θα µπορούσαν να την έχουν 

µονάχα στα όνειρά τους− είχ’αρχίσει να τον πνίγει. Είχε κάνει 

µερικές επισκέψεις στους γειτονικούς ευγενής, αλλά τους έβρισκε 

όλους τους βαρετούς –όχι όπως τον Βασιληά Βένγκριλ. Και ακόµα 

και τις κυρίες που γνώριζε, τον τελευταίο καιρό, τις έβρισκε, επίσης, 

βαρετές –αν όχι περισσότερο… Φυσικά, εκείνες πάντα του έκαναν 

τα γλυκά µάτια –όπως ήταν φυσικό άλλωστε, συλλογίστηκε ο 

Σόλµορχ, στρώνοντας τον γιακά του πουκαµίσου του. ∆εν υπήρχαν 

και πολλοί ευγενείς που να συναγωνίζονται το ντύσιµο ή το 

παρουσιαστικό του. Και, πράγµατι, ήταν δανδής µε τα όλα του. 

  Αισθανόταν µεγάλη πλήξη. Ακόµα και η γιαγιά του, Μάρβηλ, που 

κάποτε έλεγε παλιές ιστορίες τώρα, πια, το είχε σταµατήσει. Ήταν 

πολύ γριά και περνούσε τις περισσότερες ώρες της στο δωµάτιό της, 

ή τριγύριζε στον κήπο. Οπότε, δεν υπήρχαν και πολλά πράγµατα να 

κινήσουν το ενδιαφέρον του Σόλµορχ. 

  Η γιαγιά Μάρβηλ ήταν το µόνο µεγαλύτερο από κείνον µέλος της 

οικογένειας: Ο πατέρας του ευγενή είχε χάσει τη ζωή του, σ’έναν 

πόλεµο µε τους Μαγκραθµέλιους, και η µητέρα του είχε πεθάνει από 

θλίψη, µερικές µέρες αφότου έµαθε τα νέα. Από τότε, ο Σόλµορχ 

σιχαινόταν τον πόλεµο, όσο τίποτ’άλλο·  προτιµούσε την ηρεµία, τα 

τραγούδια, τους χορούς, το διάβασµα, τις παλιές ιστορίες και 

οτιδήποτε άλλο ήταν ενδιαφέρον, δίχως να σκοτώνει ανθρώπους. 

Αλλά, παρ’όλα τα ενδιαφέροντά του, τελευταίως, βαριόταν αφόρητα. 

  Απ’όποια σκοπιά κι αν κοίταζε τη ζωή του, είχε γίνει µια αφόρητη 

ανία. Τελικά, η φιλία του µε τον Βένγκριλ είχε µεγάλη σηµασία 

γι’αυτόν, καθώς και οι υποθέσεις του Βασιλείου. Μάλλον, είχε 

βασιλικό αίµα µέσα του·  γιατί λεγόταν πως η οικογένειά του είχε µια 

µακρινή συγγένεια µε την οικογένεια του τωρινού Μονάρχη του 

Σαραόλν. Κάποιοι προ-προ-προ-παππούδες τους ήταν αδέλφια, 

απ’ό,τι έγραφαν τα βιβλία των γενεαλογικών δέντρων, τουλάχιστον. 
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  Ο ευγενής άκουσε ελαφρά βήµατα πίσω του, πάνω στο χορτάρι του 

κήπου. 

  «Καληµέρα, Βίνµη,» είπε, άνετα. 

  Η κοκκινοµάλλα κοπέλα, που ήταν πέντε χρόνια µικρότερή του, 

έβαλε, τροµαγµένα, το χέρι στο στέρνο της, καταπίνοντας µια φωνή 

έκπληξης. Ήταν ντυµένη µ’ένα µεταξωτό φόρεµα κι ένα κοντό 

γιλέκο. 

  «Είναι σχεδόν µεσηµέρι, Σόλµορχ –και οι δυο ήλιοι βρίσκονται 

στον ουρανό.» 

  «Ναι;» αποκρίθηκε εκείνος, αδιάφορα, καπνίζοντας την πίπα του, 

δίχως να στραφεί να την κοιτάξει. «∆εν το είχα παρατηρήσει, καθώς 

καθόµουνα, ανέµελα, εδώ. 

  »Αλήθεια, πώς είν’ο κηπουρός;» Ο Σόλµορχ ήξερε ότι η αδελφή 

του έβλεπε κρυφά (τουλάχιστον, έτσι νόµιζε εκείνη) τον άντρα που 

περιποιείτο τον κήπο της έπαυλης των Έχµελθ. 

  «Ο κηπουρός;» έκανε, δήθεν απορηµένη, η Βίνµη. «Πώς σου ήρθε, 

τώρα, αυτό;» 

  «Έτσι,» απάντησε, πάλι, προσποιούµενος αδιαφορία, ο Σόλµορχ. 

«Είπα, µήπως τον είδες καθόλου…» 

  «Όχι,» ανασήκωσε τους ώµους της η Βίνµη. «Πού να τον δω;» 

  «Αν δεν λαθεύω ήταν απ’τη µεριά του κήπου απ’όπου ήρθες κι 

εσύ,» διευκρίνισε ο Σόλµορχ. 

  «Ναι;» Η Βίνµη έβαλε θυµωµένα τα χέρια στη µέση της. «Και πού 

ξέρεις εσύ από πού ήρθα;» 

  Ο Σόλµορχ σηκώθηκε απ’την καρέκλα του, µ’έναν αναστεναγµό. 

«Είπαµε αδελφούλα, είµαι µεγαλύτερος από σένα, αλλά»−στράφηκε 

να την κοιτάξει−«δεν είµαι κουφός κιόλας.  

  »Και, τώρα, µπορείς να βάλεις, πάλι, τα παπούτσια σου…» 

µειδίασε, κοιτώντας τα υποδήµατα που κρατούσε η Βίνµη, 

ελπίζοντας πως µε τα πόδια της γυµνά θα έκανε λιγότερο θόρυβο, 

πάνω στο γρασίδι, και θα περνούσε πίσω απ’τον αδελφό της, δίχως 

εκείνος να την ακούσει. 
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  «Γιατί; Μ’αρέσει να περπατάω ξυπόλυτη στον κήπο!» 

  «Κι εγώ που θυµόµουν πως, παλιά, φοβόσουν τα φίδια…» είπε ο 

Σόλµορχ. 

  «Αυτό ήταν παλιά!» τόνισε η Βίνµη. «Ποιο είναι το πρόβληµά 

σου;» 

  «Εµένα;» Ο Σόλµορχ κούνησε το κεφάλι του. «Τίποτα… τίποτα.  

  »Α! και φοράς το γιλέκο σου ανάποδα –το µέσα έξω,» πρόσθεσε, 

καθώς της ξαναγύριζε την πλάτη και καθόταν στην κουνιστή 

καρέκλα του, καπνίζοντας. 

  «Τι;» έκανε η Βίνµη, και κοίταξε τον εαυτό της. Κοκκίνισε. 

«Καθώς ξύπνησα,» είπε, αµέσως, «δεν… δεν πρόσεξα ότι η 

υπηρέτρια το είχε έτσι. ∆ικό της λάθος ήταν!» Έβγαλε το γιλέκο και 

το φόρεσε απ’την καλή. «Ευχαριστώ για την υπενθύµιση, 

αδελφούλη.» 

  «∆εν κάνει τίποτα,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, φυσώντας καπνό απ’τα 

ρουθούνια του. «Απλά, απορώ για το εξής…» 

  «Για τι πράγµα;» συνοφρυώθηκε η Βίνµη. 

  «Ο πατέρας δεν ήταν και τόσο µπερµπάντης·  ούτε η µητέρα τόσο 

µπερµπάντισσα. Εµείς πώς βγήκαµε έτσι;» 

  «Τι εννοείς;» είπε, πειραγµένη, η αδελφή του. «Να µιλάς µόνο για 

τον εαυτό σου –παλιογυναικά! Που όλες οι κόρες των ευγενών εδώ 

γύρω –άντε µην πω!» µούγκρισε, κι έφυγε, βιαστικά. 

  Ο Σόλµορχ χαµογέλασε, πλατιά, καθώς άκουγε τα βήµατά της 

ν’αποµακρύνονται. Ύστερα, γέλασε, ελεύθερα. Πήρε µια γερή 

τζούρα απ’το τσιµπούκι του και έβγαλε τον καπνό, αργά, απ’το 

στόµα. Τούτη ήταν µια απ’τις συνηθισµένες, αρκετά διασκεδαστικές 

κουβέντες που είχε µε την αδελφή του·  όχι τίποτα το πρωτότυπο. 

Αλλά κάτι το πρωτότυπο ήθελε τώρα ο ευγενής. Κάτι που να του 

κινήσει πραγµατικά το ενδιαφέρον… 

  Σηκώθηκε απ’την καρέκλα του και άρχισε να κάνει βόλτα στον 

κήπο της έπαυλης των Έχµελθ, που ήταν αρκετά µεγάλος και 
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πλούσιος, αλλά, ασφαλώς, ούτε κατά διάνοια, δεν πλησίαζε, µήτε σε 

µέγεθος, µήτε σε οµορφιά, εκείνον του Βασιληά Βένγκριλ. 

  Κατά τη διάρκεια της βόλτας του συνάντησε τον κηπουρό, έναν 

γεροδεµένο, ξανθό νέο, ο οποίος σήµερα, παρά το σχετικό κρύο, 

ήταν ντυµένος ελαφριά, µ’ένα παντελόνι, µπότες, και ξεκούµπωτο, 

κοντοµάνικο γιλέκο. Ο Σόλµορχ δεν απορούσε που η αδελφή του τα 

πήγαινε… ιδιαίτερα καλά µ’ετούτον τον τύπο. 

  «Καληµέρα,» τον χαιρέτησε. «Πώς πάει η δουλειά;» 

  «Μια χαρά, κύριε Σόλµορχ. Μια χαρά,» αποκρίθηκε εκείνος, µ’ένα 

πλατύ χαµόγελο. 

  «Χαίροµαι, χαίροµαι,» είπε ο ευγενής. «∆εν πιστεύω να υπάρχει 

τίποτα εδώ γύρω που να σου αποσπά την προσοχή απ’την εργασία 

σου, ε;» 

  «Εκτός απ’τα πανέµορφα άνθη σας, τίποτ’άλλο, κύριε Σόλµορχ.» 

  «Σ’ευχαριστώ για τη φιλοφρόνηση, φίλε µου,» µειδίασε ο ευγενής. 

  «∆ική µου είναι η ευχαρίστηση, κύριε Σόλµορχ, να φροντίζω όλα 

τα πανέµορφα λουλούδια του κήπου σας.» 

  «Πράγµατι, όλα,» συµφώνησε ο Σόλµορχ, φεύγοντας και φυσώντας 

καπνό απ’το στόµα του. «Τα λέµε αργότερα.» 

  Κοίτα να δεις, που έχουµε καταντήσει να κάνουµε τα ίδια και τα 

ίδια… αναστέναξε από µέσα του. Βόλτες στον κήπο, χαιρετούρες µε 

τον κηπουρό, παιχνίδια κρυφτού µε την Βίνµη –και η γιαγιά έχει 

σταµατήσει, πια, να λέει ιστορίες! Κούνησε το κεφάλι του. ∆ράµα!… 

  Τουλάχιστον, όταν µιλούσε µε τον Βένγκριλ µάθαινε τα του 

Βασιλείου·  υπήρχε ενδιαφέρον. Τώρα, το τελευταίο πράγµα που 

θυµόταν να έχει συζητήσει µαζί του ήταν εκείνη η υπόθεση µε τα 

χαµένα πλοία, για την οποία κανείς δεν έλεγε, πλέον, τίποτα. Άραγε 

οι απεσταλµένοι του Βασιληά  είχαν καταφέρει να σταµατήσουν το 

κακό; Όπως και νάχε, το σηµαντικό ήταν πως δεν είχ’ακουστεί να 

εξαφανίζεται κανένα άλλο καράβι στα δυτικά νερά του Βασιλείου 

του Ωκεανού… 
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  Και τι άλλο είχαν συζητήσει, προτού αποξενωθούν; Ο Σόλµορχ 

προσπαθούσε να φέρει στο µυαλό του τις κουβέντες τους, ώστε να 

σπάσει την τροµερή ανία που τον κατέκλυζε. Α, ναι! µιλούσαν για 

κείνον τον δρόµο, βόρεια, στην Βαρονία της Τάθβιλ. Η Βαρονέσα 

είχε ζητήσει χρήµατα απ’τον Βένγκριλ, για να τον ανακατασκευάσει, 

αλλά εκείνος είχ’αποφασίσει να µην της τα δώσει αµέσως·  έτσι, 

έβαλε τον Πόνκιµ να της γράψει µια επιστολή, όπου θα τη ρωτούσε 

τι ακριβώς συµβαίνει στη Βαρονία της: δηλαδή, γιατί η ίδια δεν έχει 

αρκετά χρήµατα, για να επιδιορθώσει τον δρόµο, και πώς αποφάσισε 

τώρα να τον χρησιµοποιήσει, αφού, παλιότερα, θεωρείτο 

«στοιχειωµένος» απ’τους κατοίκους της περιοχής της. 

  Και, τελικά, τι έγινε και µε τούτη την υπόθεση ο Σόλµορχ δεν 

έµαθε. Ή, µήπως, δεν είχε γίνει, ακόµα, τίποτα; Τώρα, που το 

σκεφτόταν, ωραία δε θάταν να επισκεφτεί την Βαρονέσα Τάθβιλ; 

∆εν ήταν σαν τις άλλες κυρίες εδώ γύρω·  ήταν περισσότερο 

ενδιαφέρουσα, ως προσωπικότητα –τουλάχιστον, όταν ο Σόλµορχ 

την είχε γνωρίσει·  αλλά δεν πίστευε να είχ’αλλάξει µέσα σε ενάµιση 

χρόνο! 

  Οπότε, να πώς θα έπραττε, για να σπάσει την πλήξη του: θα 

ταξίδευε ως τη Βαρονία της Τάθβιλ, να της κάνει µια µεγάλη 

επίσκεψη, να τα πούνε λίγο, να θυµηθούν τον παλιό καιρό (µε 

διάφορους τρόπους), και να µάθει τι είχε γίνει, τελικά, µε τον 

«στοιχειωµένο δρόµο» της περιοχής! 

  Ώρα ήταν, εποµένως, ν’αρχίσει να ετοιµάζεται. Ήδη αργούσε! 

Μπήκε, σχεδόν τρέχοντας, στην έπαυλη της οικογένειάς του και 

κατευθύνθηκε στο δωµάτιό του. Αλλά δεν πρόλαβε να φτάσει·  µια 

ηλικιωµένη φωνή τον σταµάτησε: 

  «Σόλµορχ! Για πού τόβαλες; Το φαγητό είν’έτοιµο.» 

  Ο ευγενής γύρισε κι αντίκρισε την γιαγιά Μάρβηλ. Ήταν κοντή –

όπως οι περισσότερες γιαγιάδες− και ντυµένη πλούσια. Τα µακριά, 

άσπρα µαλλιά της ήταν πιασµένα κότσο, πίσω απ’το κεφάλι της, µε 

µια χρυσή αλυσίδα. 
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  «Είµαι απασχοληµένος, τώρα,» προσπάθησε να δικαιολογηθεί. 

  «Τίποτα δεν είναι σηµαντικότερο απ’το µεσηµεριανό φαγητό,» 

τόνισε η Μάρβηλ. «Έλα στην τραπεζαρία. Η αδελφή σου είναι ήδη 

εκεί.» 

  «Καλά, καλά·  έρχοµαι!» αναστέναξε ο Σόλµορχ. 

  Η Μάρβηλ στράφηκε απ’την άλλη κι άρχισε να βαδίζει στον 

διάδροµο του αρχοντικού, µε αργά βήµατα. «Και µην ξεχάσεις να 

πλύνεις να χέρια σου,» του θύµισε. 

  Ο Σόλµορχ αναποδογύρισε τα µάτια του. «Γιαγιάδες!…» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Πού πήγαινες, τόσο βιαστικά, προ ολίγου, νεαρέ;» ρώτησε η 

Μάρβηλ τον Σόλµορχ, όταν αυτός είχε έρθει στην τραπεζαρία της 

έπαυλης. 

  Ο ευγενής έκοψε, µε το πάσο του, ένα κοµµάτι κρέας και το έβαλε 

στο στόµα. Το µάσησε, επίσης µε το πάσο του, καθώς σκεφτόταν τι 

να πει, και, τελικά, µίλησε: 

  «Θα πάω ένα ταξιδάκι. Για να ξεσκάσω λίγο…» 

  «Πού;» θέλησε να µάθει η Βίνµη. 

  «Βόρεια,» δήλωσε ο Σόλµορχ. 

  «Βόρεια;» έκανε η γιαγιά Μάρβηλ. «Αυτό είναι λιγάκι 

ακαθόριστο…» 

  «Βόρειο-ανατολικά,» έγινε σαφέστερος ο Σόλµορχ. 

  «Τώρα, µας διαφώτισες!» γέλασε η Βίνµη, ρίχνοντάς του, 

συγχρόνως, µια λοξή µατιά, γιατί ήξερε πως, όποτε τα µασούσε, κάτι 

ύποπτο είχε στο νου του. 

  «Στη Βαρονία της Τάθβιλ πάω,» είπε, ευθέως, ο Σόλµορχ·  πού να 

γλίτωνε από γιαγιά κι αδελφή δίχως ανάκριση… 

  «Της Τάθβιλ;» µειδίασε η Βίνµη. «Γιαυτό δε µας έλεγες τίποτα!» 



ΕΧΘΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

341 

  «Τι να σας πω; ∆εν είναι δα και τόσο σηµαντικό,» ανασήκωσε τους 

ώµους του ο Σόλµορχ. «Συγκεκριµένα, πηγαίνω να µάθω τι έγινε µε 

την ανακατασκευή ενός παλιού δρόµου.» 

  Η Βίνµη κάγχασε. «Από ποιον αδελφό, συνήθως, ακούω τέτοια 

παραµύθια;…» 

  «Αλήθεια. Υπήρχε κάποιο πρόβληµα µ’αυτόν τον δρόµο. Αν και, 

βέβαια, τούτος δεν είναι ο µόνος λόγος για τον οποίο πάω,» 

παραδέχτηκε ο Σόλµορχ. «Θέλω να ξεσκάσω λίγο. Να βγω. Μ’έχει 

φάει η έπαυλη, το καθισιό και το κάπνισµα! Επιπλέον, η παρέες εδώ 

γύρω είναι βαρετές. Και µε το Βασιληά έχω αποξενωθεί τον 

τελευταίο καιρό… ούτε κι εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο.» 

  «∆εν είναι καλό κανείς ν’αποξενώνεται µε το Βασιληά –ιδιαίτερα 

όταν πριν είχε στενές επαφές µαζί του,» τόνισε η Μάρβηλ. «Ποτέ 

δεν ξέρεις πότε µπορεί να χρειαστείς κάποιο µέσο…» 

  «Γιαγιά, δεν φταίω εγώ που έχουµε αποµακρυνθεί. Στην 

πραγµατικότητα, δεν ξέρω τι έχει συµβεί, καθώς είπα. Είναι 

παράξενο…» Ο Σόλµορχ κούνησε το κεφάλι του. Ύστερα, 

χαµογέλασε. «Όπως και νάχει, µόλις τελειώσουµε το φαγητό, 

συγκεντρώνω ό,τι θα µου χρειαστεί στο ταξίδι και φεύγω για τη 

Βαρονία της Τάθβιλ!» Ήταν ενθουσιασµένος µε την όλη ιδέα. 

  «Πάρε και κάποιον µαζί σου,» τον συµβούλεψε η Μάρβηλ. «Μην 

πας µόνος. Μπορεί ν’απαντήσεις ληστές στο δρόµο. Μέχρι και 

δαιµονάνθρωποι έχω ακούσει ότι κυκλοφορούν τον τελευταίο 

καιρό.» 

  «Όπως πάντα, είσαι υπερβολική, γιαγιά,» είπε ο Σόλµορχ. «Όχι και 

δαιµονάνθρωποι!…» 

  «Μη µ’ αψηφάς, νεαρέ µου,» µούτρωσε η Μάρβηλ. «Ναι –

δαιµονάνθρωποι σού λέγω! Πολλοί το ψιθυρίζουν. Τους έχουνε δει 

ν’αγναντεύουν ανυποψίαστους ταξιδιώτες στο δρόµο από δασώδη 

υψώµατα και, µετά, να χάνονται ανάµεσα στα δέντρα. Το Σαραόλν 

δεν είναι, πια, τόσο ασφαλές όσο παλιότερα.» 
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  «Γιαγιά, πάντα διατρέχαµε κίνδυνο απ’τους Μαγκραθµέλιους,» 

αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Μην αναφέρω, τώρα, και τους µικρούς 

πολέµους που γίνονταν, κάπου-κάπου, µε το Άργκανθικ.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ενώ έβαζε τα πράγµατά του σ’έναν µεγάλο σάκο, ο Σόλµορχ 

άκουσε έναν χτύπο στην πόρτα του δωµατίου του. 

  «Ποιος είναι;» ρώτησε 

  «Ο Μάνκιν.» 

  Ο Σόλµορχ χαµογέλασε και κούνησε το κεφάλι του. Ύστερα, 

άνοιξε την πόρτα, για ν’αντικρίσει έναν άντρα ψηλότερα απ’αυτόν, 

µε καστανά, µακριά µαλλιά, δεµένα αλογοουρά πίσω του, και λίγα 

γένια στο σαγόνι. Φορούσε φολιδωτή πανοπλία και ένα σπαθί 

κρεµόταν στο πλευρό του. 

  Ο αρχηγός των φρουρών της έπαυλης µειδίασε. «Θα πάµε ταξιδάκι, 

έµαθα;» 

  «Και σένα, προφανώς, σου ζητήθηκε απ’τη γιαγιά και την αδελφή 

µου να µε συνοδέψεις ως τη Βαρονία της Τάθβιλ,» είπε ο Σόλµορχ, 

επιστρέφοντας στο αµπαλάρισµα των ρούχων του. 

  «Είστε ευφυής, κύριε Σόλµορχ. Πάντα µου άρεσε αυτό σε σας,» 

παραδέχτηκε ο Μάνκιν. «∆εν πιστεύω να σας πειράζει η παρέα 

µου…» 

  Ο ευγενής γύρισε στο µέρος του·  ένα αχνό µειδίαµα έσκασε µύτη 

στο πρόσωπό του. «Καθόλου, φίλε µου. Αναρωτιόµουν µε ποιον θα 

µιλούσα, µέχρι να φτάσω στην Βαρονία. Αλλά, τώρα, ξέρω πως, 

σίγουρα, το ταξίδι µου δε θα είναι βαρετό.» 

  «Ευχαριστώ για τη φιλοφρόνηση, κύριε Σόλµορχ.» 

  «Μη µου µιλάς, όµως, στον πληθυντικό, Μάνκιν. ∆ε θα τ’αντέξω,» 

είπε ο ευγενής, κλείνοντας τον σάκο του. 

  «Σπαθί πήρες µαζί σου;» ρώτησε ο αρχηγός των φρουρών της 

έπαυλης, επωφελούµενος απ’την ευκαιρία. 
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  Ο Σόλµορχ γέλασε και ξαναγύρισε, για να τον κοιτάξει. Κούνησε 

το κεφάλι του. «Αφού ξέρεις την άποψή µου για τα όπλα…» 

  «Όµως ζούµε σε ταραγµένες εποχές,» τόνισε ο Μάνκιν. «Καλύτερα 

να φυλαγόµαστε.» Σήκωσε το δάχτυλό του. «Γιαυτό»−άνοιξε έναν 

σάκο κι από µέσα τράβηξε ένα θηκαρωµένο ξίφος µε σκαλισµένη 

λαβή−«σου έφερα τούτο!» 

  «Μάνκιν…!» αναστέναξε ο Σόλµορχ, βάζοντας τα χέρια στη µέση 

του. 

  «Μην παραπονιέσαι, τώρα! Είν’ένα απ’τα πιο καλοφτιαγµένα 

σπαθιά που έχω αντικρίσει στη ζωή µου. Και ποτέ δε θα σκεφτόµουν 

να τ’αγγίξω –ανήκει σε σένα και µόνο σε σένα. Από τον πατέρα στον 

γιο.» 

  «Ο πατέρας µου σκοτώθηκε φέροντας αυτό το ξίφος, Μάνκιν,» του 

θύµισε ο ευγενής. 

  «Όµως πέθανε ηρωικά, πολεµώντας πλάτη-πλάτη µε τον Βασιληά 

µας. Και λένε ότι παραπάνω από είκοσι Μαγκραθµέλιοι έχασαν τις 

ζωές τους κάτω απ’το κοφτερό άγγιγµα τούτης της λεπίδας, προτού 

το τελειωτικό χτύπηµα δοθεί στον πατέρα σου.» 

  «Μάνκιν, σιχαίνοµαι τον πόλεµο,» αναστέναξε ο Σόλµορχ. 

  «Αλλά το σπαθί είναι δικό σου!» Ο πολεµιστής πρότεινε τη λαβή 

του όπλου προς τον ευγενή. 

  Ο Σόλµορχ άπλωσε, διστακτικά το χέρι του και τράβηξε το ξίφος 

απ’το καλοφτιαγµένο θηκάρι. Η λεπίδα άστραψε στο φως που 

έµπαινε απ’το παράθυρο του δωµατίου. Ήταν πρόσφατα γυαλισµένη. 

Ο ευγενής ζύγιασε το όπλο στο χέρι του. Ήταν από γερό ατσάλι, 

βαρύ, όµως το βάρος του ήταν έτσι κατανεµηµένο, που δεν σε 

δυσκόλευε να το χειριστείς. Ακόµα κι ο Σόλµορχ, που σχεδόν ποτέ 

του δεν είχε πιάσει σπαθί, το έβρισκε βολικό. 

  Ο Μάνκιν γέλασε. «Έχεις το αίµα του πατέρα σου µέσα σου! Κι 

εκείνος έτσι το κρατούσε.» 

  Ο Σόλµορχ, ενοχληµένος απ’το σχόλιο του πολεµιστή, πήρε το 

θηκάρι απ’το χέρι του και πέρασε µέσα τη λεπίδα του ξίφους. «∆ε θα 
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µου χρειαστεί,» είπε. Και πρόσθεσε, µόλις ο άντρας εµπρός του πήγε 

να πει κάτι: «Αλλά θα το πάρω µαζί µου, αφού επιµένεις.» 

  Ο Μάνκιν µειδίασε. «Ωραία. Έτσι θ’ανησυχώ λιγότερο για το 

κεφάλι σου. Έχεις ακούσει ότι δαιµονάνθρωποι τριγυρίζουν στο 

Σαραόλν, τον τελευταίο καιρό;» 

  «Η γιαγιά µού το είπε, όταν γευµατίζαµε,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

Συνοφρυώθηκε. «∆ε νοµίζεις ότι είναι, κάπως, υπερβολικό; 

∆αιµονάνθρωποι εδώ; Αφού δεν επιτρέπεται να περάσουν τα 

σύνορα.» 

  Ο Μάνκιν γέλασε. «Σόλµορχ! Είπαµε –δεν ασχολείσαι µε τον 

πόλεµο, µα δεν είσαι και τόσο άβγαλτος. Καµια µπαγαποντιά είναι 

στη µέση. Με κάποιο τρόπο, όντως, περνούν τα σύνορα, απ’ό,τι 

δείχνει. Πώς µη ρωτάς, γιατί δεν ξέρω. Στο κάτω-κάτω, είναι 

δουλειά του Βασιληά να το ερευνήσει. Ή των αρχόντων που έχουν 

φρούρια στα δυτικά µέρη του Σαραόλν, στα βουνά.» 

  «Τέλος πάντων,» αναστέναξε ο Σόλµορχ. «∆εν ξεκινάµε για τη 

Βαρονία;» 

  «Όπως επιθυµείτε, κύριε,» αποκρίθηκε, επίσηµα αλλά 

καλοπροαίρετα, ο Μάνκιν. «Να βοηθήσω µε τους σάκους σου;» 

ρώτησε, ύστερα, πιο φιλικά. «Αλήθεια, πολλοί δεν είναι; Τι έχεις 

µέσα σε τρεις σάκους;» 

  «Τ’απολύτως απαραίτητα,» απάντησε, σα να ήταν αυτονόητο, ο 

Σόλµορχ, λιγάκι προσβεβληµένος. 

  «Καλά. Πάω πάσο,» είπε ο Μάνκιν, και σήκωσε τους δυο απ’τους 

τρεις σάκους. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Σόλµορχ ανέβηκε στην µαύρη φοράδα του, βγάζοντάς την απ’τον 

στάβλο της έπαυλης. Ο Μάνκιν ήδη καθόταν στην ράχη ενός άλλου 

αλόγου, καφετί χρώµατος. 
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  «∆εν τ’άφηνες σήµερα, να φύγεις αύριο, το πρωί, γιόκα µου;» 

πρότεινε η Μάρβηλ. 

  «Όσο πιο γρήγορα φύγω, τόσο το καλύτερο, γιαγιά,» αποκρίθηκε ο 

Σόλµορχ. «Οι τοίχοι τούτου του σπιτιού µε πνίγουν.» 

  «Να προσέχεις,» είπε η Βίνµη, και ο ευγενής έσκυψε, για να του 

δώσει ένα δυνατό φιλί στο µάγουλο. 

  «Αντίο,» χαιρέτησε ο Σόλµορχ. «Και, αδελφούλα, χαιρετίσµατα 

στον κηπουρό,» πρόσθεσε, κλείνοντάς της το µάτι, καθώς έµπηγε τα 

τακούνια των µποτών του στα πλευρά της φοράδας του και 

ξεκινούσε να καλπάζει, µαζί µε τον Μάνκιν. 

  «Χαιρετίσµατα στον κηπουρό;» απόρησε η Μάρβηλ. «Τι εννοούσε, 

κόρη µου;» 

  «Τίποτα, γιαγιά,» χαµογέλασε, αµήχανα, η Βίνµη·  «απλώς, ήθελε 

να φανεί ευγενικός.» Και φώναξε πίσω απ’τον ευγενή που έφευγε: 

«Σόλµορχ –εµείς θα τα πούµε όταν επιστρέψεις!» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η έπαυλη των Έχµελθ ήταν νότια της Μάρβαθ, έτσι ο Σόλµορχ και 

ο Μάνκιν έστριψαν τ’άτια τους βόρειο-ανατολικά, για να βρεθούν 

στη δηµοσιά που ξεκινούσε από την ανατολική πύλη της 

πρωτεύουσας του Σαραόλν. Πέρασαν δίπλα από άλλες επαύλεις, που 

ο ευγενής γνώριζε όλες σε ποιους ανήκαν και τους θεωρούσε 

άπαντες –τουλάχιστον, τον τελευταίο καιρό− βαρετούς ανθρώπους. 

Χαιρόταν που έφευγε από τούτα τα µέρη, για να επιστρέψει 

ανανεωµένος –αν και δεν σκόπευε να επιστρέψει σύντοµα·  θα 

καθόταν για κάµποσες µέρες στην Βαρονία της Τάθβιλ. ∆εν πίστευε 

η Βαρονέσα νάχε κανένα πρόβληµα. Αλλά −τι σκεφτόταν;− σιγά µην 

είχε πρόβληµα µ’έναν επισκέπτη σαν κι αυτόν –κοµψό, όµορφο, µε 

καλούς τρόπους –τι άλλο θέλει µια γυναίκα;  

  Οι δίδυµοι ήλιοι του Άρµπεναρκ έγερναν προς τα άκρα του 

ορίζοντα, ο ένας προς την Ανατολή κι ο άλλος προς τη ∆ύση, 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

346 

κάνοντας παράξενα αντιφεγγίσµατα. Τότε, ήταν που ο Σόλµορχ κι 

Μάνκιν βρέθηκαν στην µεγάλη, λιθόστρωτη δηµοσιά και συνέχισαν 

την πορεία τους πάνω της. 

  «Πού υπολογίζεις νάµαστε, ως το τέλος της µέρας;» ρώτησε ο 

ευγενής. 

  «Στα σύνορα της Βαρονίας του Κνάβορ,» αποκρίθηκε ο αρχηγός 

της φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ. 

  «∆εν πρόκειται να ζυγώσουµε το κάστρο αυτού του Βαρόνου,» 

δήλωσε ο Σόλµορχ. «∆εν τον συµπαθώ καθόλου.» 

  «Όπως νοµίζεις,» είπε ο Μάνκιν. «Προσωπικά, δεν τον γνωρίζω.» 

  «Εγώ, δυστυχώς, τον γνωρίζω,» τον πληροφόρησε ο Σόλµορχ. 

«Βρέθηκα εδώ την προηγούµενη φορά που πήγαινα στην Βαρονία 

της Τάθβιλ.» 

  «Και ποιο ήταν το πρόβληµα;» θέλησε να µάθει ο Μάνκιν. 

  «Εµ… Όπως ήταν φυσικό, η κόρη του µου έκανε τα γλυκά µάτια 

και κείνος, αµέσως −ούτε καν τη γνώριζα, καλά-καλά!−, ήθελε να 

µας παντρέψει. Αρνήθηκα, τσακωθήκαµε και έφυγα απ’τη 

Βαρονία.» 

  Ο Μάνκιν µειδίασε. 

  «Είναι ένας στρυφνός γέρος και τίποτ’άλλο,» µούγκρισε ο 

Σόλµορχ. 

  Στο δρόµο συνάντησαν λίγους ταξιδιώτες, κι αυτοί πήγαιναν προς 

την Μάρβαθ·  κανείς δεν έφευγε απ’την πρωτεύουσα τέτοια ώρα. 

Εκτός του ότι, γενικώς, όλοι προτιµούσαν τις πρωινές ώρες, για να 

ξεκινούν τα ταξίδια τους, τώρα, συνέτρεχε και ο επιπρόσθετος λόγος 

ότι ακούγονταν αυτές οι παράξενες φήµες, για δαιµονανθρώπους 

µέσα στο Βασίλειο. 

  Οι ήλιοι είχαν χαθεί στον ορίζοντα, έχοντας ολοκληρώσει τους 

κύκλους τους, όταν ο Σόλµορχ κι ο Μάνκιν πέρασαν το φυλάκιο που 

χώριζε το Βασιλικό ∆ουκάτο –όπως ονοµαζόταν αυτό όπου 

βρισκόταν η Μάρβαθ, η πρωτεύουσα του Σαραόλν− απ’την Βαρονία 

του Κνάβορ και µπήκαν στη δεύτερη. Εκεί σταµάτησαν τ’άτια τους, 
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κοντά σ’ένα σύδεντρο, καθώς η νύχτα είχε προ πολλού τυλίξει το 

τοπίο στον µαύρο µανδύα της. 

  «Αααχ –φύση!» έκανε ο Σόλµορχ, ακουµπώντας την ράχη του στον 

κορµό ενός δέντρου, καθώς ο αρχηγός της φρουράς της έπαυλης 

άναβε φωτιά. «Ε, Μάνκιν;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε, αδιάφορα, εκείνος. 

  «∆εν είσαι άνθρωπος που απολαµβάνει ό,τι του δίνεται,» 

παρατήρησε ο Σόλµορχ. Σηκώθηκε απ’την καθιστή του θέση και 

άνοιξε το σάκο µε τις προµήθειες, για να βγάλει φαγητό. «Μµµ! Η 

γιαγιά φρόντισε για µας, φίλε µου!» 

  Ο Μάνκιν γέλασε, καθώς η φωτιά άναβε και τη φυσούσε, για να 

µεγαλώσει. 

  «Αλλά τόσα γλυκά µού χαλάνε τη σιλουέτα,» διαµαρτυρήθηκε ο 

ευγενής. 

  «Κύριε Σόλµορχ, λυπάµαι που σ’το λέω,» αποκρίθηκε ο Μάνκιν, 

ρίχνοντας µερικά ξύλα µέσα στην, πλέον, αρκετά φουντωµένη 

φωτιά, «αλλά δεν έχεις ιδιαίτερη σιλουέτα.» 

  Ο ευγενής έδωσε δυο χτυπήµατα, µε την παλάµη του, στην αρκετά 

φουσκωτή κοιλιά του. «Ναι… ίσως νάχεις δίκιο,» παραδέχτηκε, 

κάπως, θλιµµένα. «Θ’αρχίσω, κάποια στιγµή, να γυµνάζοµαι.» 

  «Και δεν υπάρχει καλύτερη γυµναστική απ’την ξιφοµαχία,» τόνισε 

ο Μάνκιν, καθώς ερχόταν να καθίσει δίπλα του. «Θα σκληρύνεις την 

κοιλιά σου, ενώ, συγχρόνως, θα µάθεις την τέχνη του σπαθιού. Θα 

σε αναλάβω, προσωπικά!» 

  «Σιχαίνοµαι τον πόλεµο,» του θύµισε, γι’άλλη µια φορά, ο 

Σόλµορχ, λοξοκοιτώντας τον. 

  «Η ξιφοµαχία δεν είν’απαραίτητα πόλεµος.» Ο Μάνκιν γέλασε. 

«Μην το παίρνεις τόσο κατάκαρδα –δε θα σκοτώσουµε κανέναν. 

Ούτε µια σταγόνα αίµατος δεν θα χυθεί!» 

  «Καλά, ας φάµε·  και, όταν επιστρέψουµε στην έπαυλη, βλέπουµε,» 

πρότεινε ο Σόλµορχ. 

  Το φαγητό τους διέκοψε µια κραυγή: 
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  «Βοήθεια! Βοηθήστε µε!» 

  Η φωνή ήταν αντρική, και κάποιος φάνηκε να τρέχει προς το µέρος 

του ευγενή και του πολεµιστή του. Η µορφή του ήταν µαύρη µες στη 

νύχτα. Προφανώς, είχε ατενίσει από απόσταση τη φωτιά κι ερχόταν. 

Πίσω του καλπασµός αντηχούσε. 

  «Πόσα άλογα;» ρώτησε, αµέσως, ο Σόλµορχ, καθώς αυτός κι ο 

Μάνκιν πετάγονταν όρθιοι. 

  «Τέσσερα,» απάντησε ο εµπειροπόλεµος άντρας. «Τράβα το σπαθί 

σου.» Και ο ίδιος τράβηξε το δικό του. 

  «Σιχαίνοµαι τον πόλεµο!» τόνισε –ξανά− ο Σόλµορχ. 

  «Τράβα το σπαθί σου!» επέµεινε ο Μάνκιν, καθώς  οι καβαλάρηδες 

φαίνονταν στον ορίζοντα: σκοτεινές σιλουέτες, που δεν ξεχώριζαν 

απ’τ’άλογά τους, µοιάζοντας νάναι ένα µ’αυτά, σαν τερατόµορφα 

πλάσµατα.  

  Ο άντρας που έτρεχε να γλιτώσει είχε πλησιάσει. Και κατέρρευσε 

µπροστά στην φωτιά του ευγενή και του πολεµιστή του, 

αγκοµαχώντας. Ήταν γύρω στα σαράντα και είχε µακριά, καστανά 

µαλλιά. Τα µάτια του ήταν ορθάνοιχτα από τρόµο. 

  «Σας παρακαλώ –βοηθήστε µε,» ψέλλισε, λαχανιασµένα. 

  «Μη σε νοιάζει, φίλε,» είπε ο Μάνκιν. 

  Ο Σόλµορχ τράβηξε, ανοικειοθελώς, το σπαθί του. ∆εν του άρεσε η 

ιδέα ότι µπορεί να έχυνε αίµα απόψε –ή άλλοι να έχυναν το δικό του 

αίµα! 

  «Σταµατήστε!» φώναξε ο Μάνκιν στους τέσσερις καβαλάρηδες, 

καθώς εκείνοι ζύγωναν γρήγορα. «Να µιλήσουµε!» 

  «Πέθανε, άνθρωπε!» ήταν η απόκριση ενός από δαύτους, καθώς 

όλοι χιµούσαν καταπάνω τους. 

  Ήταν δαιµονάνθρωποι! 

  «Καλά τάλεγε η γιαγιά και δεν την άκουγα!» γρύλισε ο Σόλµορχ, 

αποκρούοντας, µετά δυσκολίας, τη σπαθιά ενός εχθρού. 

  Ο Μάνκιν µαχόταν µε την ψυχρότητα και την ακρίβεια ενός 

έµπειρου πολεµιστή. Σταµάτησε το λεπίδι που πήγαινε για το κεφάλι 



ΕΧΘΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

349 

του και, µ’έναν ελιγµό αντάξιό του, πέρασε, σα σίφουνας, δίπλα 

απ’τον έκπληκτο Μαγκραθµέλιο, σχίζοντας, συγχρόνως, τα πλευρά 

του και ρίχνοντάς τον απ’τ’άτι του. 

  Πάραυτα, δίχως να χάσει ούτε δευτερόλεπτο, στράφηκε, για να 

προστατέψει τον κύριό του: Χίµησε προς τον δαιµονάνθρωπο που 

ύψωνε το σπαθί του πάνω απ’τον Σόλµορχ και του έµπηξε τη λάµα 

του βαθιά στην κοιλιά. 

  Ο ευγενής φώναξε: «Μάνκιν –πρόσεχε τον άλλο!» 

  Ο πολεµιστής στράφηκε και απέκρουσε την επίθεση ενός 

Μαγκραθµέλιου. Ο Σόλµορχ τινάχτηκε και διαπέρασε το στήθος του 

δαιµονανθρώπου, µε το ξίφος της οικογένειάς του. 

  «Αυτό για τον πατέρα µου, καθάρµατα!» έφτυσε. Σιχαινόταν να 

πολεµά, µα οι διαβολάνθρωποι είχαν σκοτώσει τον γονιό του –και 

δεν τους λυπόταν καθόλου. 

  Ο ένας αποµένων ιππέας τράβηξε τα γκέµια του αλόγου του, το 

έστρεψε απ’την άλλη και κάλπασε µακριά, µέσα στη νύχτα. 

  «Ίσως ξαναγυρίσει,» υπέθεσε ο Σόλµορχ. 

  «Άµα θέλει, ας κοπιάσει,» µούγκρισε ο Μάνκιν, σκουπίζοντας το 

λεπίδι του απ’το αίµα και θηκαρώνοντάς το. 

  Ο ευγενής κάρφωσε το δικό του σπαθί στο έδαφος. Στράφηκε στον 

άγνωστο. «Ποιος είστε, κύριε;»  

  Εκείνος σηκώθηκε όρθιος, πιο ήρεµος από πριν. «Ίµπνιφορ, ο 

Παραµυθάς·  στις υπηρεσίες σας.» 

  «Παραµυθάς; Εννοείς τροβαδούρος;» 

  «Όχι, κύριε. ∆εν γνωρίζω να τραγουδώ. Απλά, αφηγούµαι 

ιστορίες,» εξήγησε ο καστανοµάλλης άντρας. 

  «Μιας, λοιπόν, και αφηγείσαι ιστορίες, δε µας λες τι σου συνέβη 

και πού βρέθηκαν τούτοι οι δαιµονόσποροι εδώ;» πρότεινε ο 

Μάνκιν. 

  «Πολύ ευχαρίστως, κύριε.» Οι τρεις άντρες κάθισαν γύρω απ’τη 

φωτιά. «∆εν είναι και καµια σπουδαία ιστορία –αυτή είν’η αλήθεια. 

Ταξίδευα προς την Μάρβαθ, ερχόµενος απ΄την Βαρονία της Τάθβιλ, 
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και, αναπάντεχα, αντίκρισα αυτούς τους τέσσερις να µε 

καταδιώκουν. Οπότε, χτύπησα, δυνατά, τα γκέµια πάνω στ’άτι µου, 

για ν’αποµακρυνθώ. Η καρδιά µου σφυροκοπούσε·  ιδρώτας µε 

έλουζε, κύριοι –κρύος ιδρώτας. Γιατί δεν ήξερα ποιοι µπορεί να ήταν 

οι διώκτες µου –ή τι µπορεί να   ήταν−» 

  «Στο ψητό, φίλε µου. Σε παρακαλώ,» τον διέκοψε ο Μάνκιν. 

  «Βιάζεστε;» παραξενεύτηκε ο Ίµπνιφορ. «Νόµιζα πως µια 

καλοειπωµένη ιστορία δίπλα στη φωτιά θα ήταν ό,τι πρέπει, τούτο το 

κρύο βράδυ…» 

  «Προτιµούµε να µας τα πεις εν συντοµία,» αποκρίθηκε ο Μάνκιν, 

και ο Σόλµορχ δεν έφερε αντίρρηση, καθώς δάγκωνε ένα κοµµάτι 

απ’τη µηλόπιτα της γιαγιάς Μάρβηλ. 

  «Καλώς,» συµφώνησε ο Ίµπνιφορ. «Λοιπόν, µε κυνηγούσαν, 

κάποιος έριξε ένα βέλος –δεν κατάλαβα από πού−, πέτυχε τ’άλογό 

µου και έπεσα. Καθώς οι διώκτες µου έρχονταν να µε 

κατακρεουργήσουν, αντίκρισα ένα σηµάδι ελπίδας –τη φωτιά σας 

κύριοι! Σας ζύγωσα, τρέχοντας, όσο ταχύτερα µε πήγαιναν τα πόδια 

µου, και τη συνέχεια την ξέρετε.» 

  «∆εν έχεις ιδέα από πού ήρθαν οι διαβολάνθρωποι;» ρώτησε ο 

Μάνκιν. 

  Ο Ίµπνιφορ κούνησε το κεφάλι του. «Καµία απολύτως, κύριε.» 

  «Η όλη ιστορία µε δαύτους µ’έχει παραξενέψει πολύ…» Ο Μάνκιν 

φάνηκε προβληµατισµένος. 

  «Είπες πως ερχόσουν απ’τη Βαρονία της Τάθβιλ;» ρώτησε ο 

Σόλµορχ τον παραµυθά. 

  «Ναι, κύριε.» 

  «Πώς είναι τα πράγµατα απο κεί;» 

  Ο Ίµπνιφορ τεντώθηκε προς τη µεριά του ευγενή, στενεύοντας τα 

µάτια του και τονίζοντας κάθε λέξη: «Πολύ, πολύ παράξενα.» 

  «Τι εννοείς;» συνοφρυώθηκε ο Σόλµορχ. 

  «Φέρεται πως κάτι αλλόκοτο συµβαίνει µε τον παλιό στοιχειωµένο 

δρόµο,» εξήγησε ο παραµυθάς. 
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  «∆εν τον έχει επιδιορθώσει η Βαρονέσα ακόµα;» θέλησε να µάθει ο 

Σόλµορχ. 

  «Να τον επιδιορθώσει;» έκανε ο Ίµπνιφορ. «Ποιος θα ήταν τόσο 

τρελός, ώστε να πλησιάσει εκεί, για να κάνει τη δουλειά; Έτσι, 

παραµένει όπως ήταν: έρηµος, µε ξύλα πεταµένα παντού, ενώ οι 

πλάκες του είναι σπασµένες και λακκούβες ανοίγονται σε πολλά 

σηµεία. Μάλιστα, λένε ότι, πριν λίγο καιρό, το νερό του ποταµού 

εκεί κοντά φούσκωσε τόσο που έριξε και τη γέφυρα. Όµως κανείς 

δεν έχει ζυγώσει, για να µάθει αν τούτη η φήµη αληθεύει.» 

  Ο Σόλµορχ έριξε ένα ανήσυχο βλέµµα στον Μάνκιν. 

  «Εσείς ποιοι είστε; Και πού πηγαίνετε;» ρώτησε ο Ίµπνιφορ. 

  Εκείνοι συστήθηκαν. «Πάµε στην Βαρονία της Τάθβιλ,» είπε, µετά, 

ο ευγενής. 

  «Γιαυτό θέλατε να µάθετε τι γίνεται απο κεί,» συµπέρανε ο 

Ίµπνιφορ. «Κοιτάξτε, µην σας τροµάζουν όλα όσα σας λέγω·  δε θα 

κινδυνέψετε, αν δεν πλησιάσετε τον στοιχειωµένο δρόµο. Κι εδώ 

που τα λέµε, γιατί να τον πλησιάσετε; Εκτός και, ύστερα, να 

κατευθύνεστε στο Άργκανθικ…» 

  «Όχι, δεν πηγαίνουµε στον Άργκανθικ,» κούνησε το κεφάλι του ο 

Σόλµορχ. 

  «Έχει ακουστεί κανείς να πάθει κακό στον… στοιχειωµένο δρόµο;» 

ρώτησε ο Μάνκιν. 

  «∆εν πλησιάζουν πολλοί εκεί,» εξήγησε ο Ίµπνιφορ. Ύστερα, 

φάνηκε να σκέφτεται. «Ναι… τώρα, που το λες… Πριν κάνα-δυο 

µήνες, µου φαίνεται, η Βαρονέσα προσέλαβε µερικούς τυχοδιώχτες: 

θα τους πλήρωνε καλά κι εκείνοι θα εξερευνούσαν το δρόµο, για να 

της αναφέρουν τι πραγµατικά συµβαίνει σ’αυτό το µέρος. Τρεις 

ήταν·  κανένας δεν επέστρεψε. Άσχηµη ιστορία, φίλε µου.» 

  «Εσύ τι έκανες στη Βαρονία;» Ο Σόλµορχ ήταν που µίλησε. 

  «Ως συνήθως, τριγυρνούσα,» απάντησε ο  Ίµπνιφορ. «Παραµυθάς  

είµαι. Ταξιδεύω και λέω τις ιστορίες µου. Επίσης, πίστευα πως θα 
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µάθαινα και τίποτα καινούργιο, µ’όσα φηµολογούνται, τώρα 

τελευταία, για τον στοιχειωµένο δρόµο.» 

  «Και αποδείχτηκε η επίσκεψη στην Βαρονία αντάξια των 

προσδοκιών σου;» ρώτησε ο Μάνκιν. 

  «Αρκετά,» παραδέχτηκε ο παραµυθάς. «Μην ξεχνάς, φίλε µου, πως 

οι άνθρωποι που κάνουν τη δική µου δουλειά συλλέγουν κοµµάτια 

απο δώ, κοµµάτια απο κεί και φτιάχνουν µια ιστορία. Για τον 

στοιχειωµένο δρόµο, για παράδειγµα, µπορώ να πω χίλια-δυο 

πράγµατα, καθώς και για τον τρόπο που µε σώσατε οι δυο σας 

απ’τους Μαγκραθµέλιους.» Ο τόνος της φωνής του κατέβηκε, καθώς 

ψιθύρισε, σχεδόν συνωµοτικά: «Αλήθεια, γνωρίζετε τι κάνουν 

ετούτοι εδώ;» 

  «Μπα,» αποκρίθηκε ο Μάνκιν. «∆εν ξέρεις τι να πιστέψεις, πια…» 

  «Και φταίτε κι εσείς οι παραµυθάδες γι’αυτό,» τόνισε ο Σόλµορχ. 

«Υπερβάλλετε, πολλές φορές, για να βγάλετε µια ιστορία, και λέτε 

ένα σωρό φανταστικά πράγµατα, που οι άλλοι νοµίζουν πως 

είν’αληθινά.» 

  «∆ε µπορώ να πω πως έχεις άδικο,» παραδέχτηκε ο Ίµπνιφορ. 

«Αλλά έτσι δουλεύουµε. ∆εν είµαστε µαντατοφόροι·  ο σκοπός µας 

είναι να ψυχαγωγούµε, όχι να µεταφέρουµε φήµες.» 

  «Μα, ασφαλώς, δε σας κατηγορώ,» είπε ο Σόλµορχ «Απλά, µια 

διαπίστωση έκανα.» 

  «Να σου προσφέρουµε κάτι να φας;» Ο Μάνκιν πρότεινε λίγη 

απ’τη µηλόπιτα της γιαγιάς Μάρβηλ στον παραµυθά. 

  «Ευχαριστώ πολύ,» είπε ο Ίµπνιφορ, παίρνοντας ένα κοµµάτι. 

  Έφαγαν και, έπειτα, έπεσαν για ύπνο. Ο Μάνκιν φυλούσε σκοπιά 

κατά το µεγαλύτερο µέρος της νύχτας και µόνο δυο ώρες πριν την 

αυγή ξύπνησε τον Σόλµορχ, για να φυλάξει κι αυτός, ώστε ο 

πολεµιστής να µπορέσει να κλείσει λίγο τα µάτια του. Τον παραµυθά 

τον άφησαν να ξεκουραστεί, γιατί ήταν φανερό και στους δυο πως 

είχε περάσει µεγάλο σοκ, µετά απ’όσα του συνέβησαν σήµερα το 

βράδυ. 
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  Το πρωί, ο Ίµπνιφορ αποχαιρέτησε τον ευγενή της οικογένειας 

Έχµελθ και τον πολεµιστή του και κατευθύνθηκε δυτικά, προς την 

Μάρβαθ, την πρωτεύουσα του Σαραόλν. 

  «Εµείς έχουµε, τώρα, να διασχίσουµε τη Βαρονία του Κνάβορ,» 

είπε ο Σόλµορχ, βαριεστηµένα. «Λες ν’απαντήσουµε κι άλλους 

δαιµονανθρώπους;» 

  «Αν έχουν ληµέρι σ’αυτή την περιοχή, µπορεί,» υπέθεσε ο Μάνκιν. 

«Ίσως θάπρεπε να κανονίσουµε µια συνάντηση µ’αυτό το Βαρόνο, 

για να µας πει τι γνωρίζει για δαύτους,» πρότεινε. 

  «Συνάντηση µε τον Κνάβορ!» έκανε ο Σόλµορχ. «Ούτε να σου 

περνά απ’το µυαλό –αποκλείεται!» 

  «Σκέψου το,» επέµεινε ο Μάνκιν. «Ίσως µάθουµε κάτι περισσότερο 

απ’ό,τι ήδη γνωρίζουµε…» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

Ψίθυροι και σκιές σ’ένα σκοτεινό δάσος 
 

 

ελικά, δεν επισκέφτηκαν την οικία του Βαρόνου Κνάβορ, γιατί 

ο Σόλµορχ πίστευε πως δεν θα κατάφερνε τίποτα παραπάνω 

απ’το να µπλέξει, πάλι, σ’έναν καυγά µαζί του. Εξάλλου, είπε 

στον Μάνκιν, καλύτερα θα ήταν να ρωτήσουν τους ανθρώπους της 

Βαρονίας, για να µάθουν τι τρέχει µε τους Μαγκραθµέλιους. Έτσι, 

τώρα, είχαν σταµατήσει σε µια ταβέρνα, πλάι στο χωµατένιο δρόµο, 

και κάθονταν σ’ένα τραπέζι κοντά στην είσοδο, ακούγοντας τι 

έλεγαν οι ντόπιοι. 

  Παρότι περίµεναν να συζητούν για τους δαιµονανθρώπους, ούτε 

κουβέντα δεν έλεγαν για δαύτους. Τα θέµατά τους ήταν τα 

συνηθισµένα: η σπορά, το εµπόριο, οι φόροι. 

Τ
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  «Άκουσα κάτι φήµες, γείτονες,» είπε ο Μάνκιν, κάνοντας τους 

θαµώνες της ταβέρνας να στραφούν στο µέρος του, «ότι 

δαιµονάνθρωποι κυκλοφορούν σε τούτα τα µέρη. Αληθεύει;» 

  «∆άγκωσε τη γλώσσα σου,» αποκρίθηκε η χοντρή γυναίκα στο 

µπαρ. «Μακριά απο δώ η φάρα τους!» 

   «Αληθεύουν, όµως, οι φήµες που έχω ακούσει;» επέµεινε ο 

Μάνκιν. 

   «Φιλαράκο,» είπε ένας αγρότης που έπινε τη µπίρα του, «λένε 

µερικοί ότι ατένισαν κάτι περιέργους κουκουλοφόρους από 

απόσταση. Και ψιθυρίζεται πως είναι Μαγκραθµέλιοι. Αυτό 

είν’όλο.» 

  «Υπερβολές σίγουρα,» πρόσθεσε ένας άλλος αγρότης, που καθόταν 

στο ίδιο τραπέζι. 

  «Ίσως ναι, ίσως όχι,» τόνισε ένας άντρας, ντυµένος µε ρούχα 

ταξιδιώτη. «Η Χόλκραδ έχει έρθει στα µέρη µας, για να ερευνήσει το 

ζήτηµα. Και, όποτε η Χόλκραδ περιφέρεται στο Σαραόλν, κάτι κακό 

συµβαίνει…» 

  Τα λόγια του φάνηκαν να τρόµαξαν τους αγρότες, οι οποίοι 

κούνησαν τα κεφάλια τους, σε ένδειξη δυσπιστίας, αλλά το µόνο που 

κατάφερναν να δείξουν ήταν ο φόβος τους για την εν λόγω γυναίκα. 

  Ο Σόλµορχ γνώριζε ότι η Χόλκραδ ήταν µια παράξενη, µυστηριακή 

µάγισσα και ότι ο Βασιληάς Βένγκριλ την ήξερε, προσωπικά. 

Μάλιστα, ο µονάρχης υποστήριζε πως εκείνη του είχε δωρίσει ένα 

µαγικό ρουµπίνι, για να το βάλει πάνω απ’τη λαβή του ξίφους του, 

όταν το σφυρηλατούσε·  και το ρουµπίνι υποτίθεται πως θα τον 

προστάτευε από τα τραύµατα στις µάχες… Ο ευγενής δεν είχε ιδέα τι 

απ’αυτά ήταν αλήθεια, πάντως στο σπαθί του Βένγκριλ, όντως, 

υπήρχε ένας κατακόκκινος λίθος. 

  «Η Χόλκραδ…;» έκανε ο Σόλµορχ, σκεπτικός. 

  «Είναι µάγισσα,» του είπε ο Μάνκιν. «Επικίνδυνη, απ’ό,τι λέγεται, 

και στριµµένη.» 
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  «Ναι, αλλά εναντίον των δαιµονανθρώπων,» τόνισε ο Σόλµορχ. 

«Υποστηρίζει τον Βασιληά Βένγκριλ. Του έχει µαγέψει το ξίφος του. 

Ίσως θάπρεπε να την βρούµε, για να µάθουµε τι συµβαίνει εδώ πέρα, 

µε τους Μαγκραθµέλιους.» 

  Ο Μάνκιν αναστέναξε. «Εσύ είσαι ο αρχηγός, αλλά ελπίζω να µη 

µας βάλεις σε µπελάδες, φίλε µου…» Στράφηκε στον ταξιδιώτη. 

«Πού µπορούµε να βρούµε τη Χόλκραδ;» 

  «Τη Χόλκραδ…!» έκανε ένας αγρότης, έκπληκτος. 

  «Θ’αναζητήσετε αυτή τη µάγισσα;…» απόρησε ένας άλλος. «∆εν 

έχετε καθόλου τσερβέλο;» 

  Ο Μάνκιν τούς αγνόησε. «Ταξιδιώτη, σε ρώτησα κάτι.» 

  «Τη Χόλκραδ…» Ο άντρας µειδίασε. Είχε µακριά, µαύρα µαλλιά, 

δεµένα σε παράξενες πλεξούδες και όλες µαζί πιασµένες πίσω απ’το 

κεφάλι του, µ’ένα δερµάτινο κορδόνι. Φορούσε µια καφετιά, 

τριµµένη τουνίκα, λαδί  παντελόνι, µπότες λερωµένες απ’την σκόνη 

του δρόµου, και πράσινη κάπα. Στην καρέκλα πλάι του κρέµονταν 

ένας όχι ιδιαίτερα µεγάλος σάκος, µια φαρέτρα µε βέλη κι ένα µακρύ 

τόξο. «Την ξέρετε αυτή τη µάγισσα, κύριοι;» 

  «Πολύ περισσότερο από σένα,» τον διαβεβαίωσε ο Σόλµορχ. 

  Ο ταξιδιώτης κάγχασε. «Αν την γνωρίζατε τόσο καλά, δε θα 

ρωτούσατε εµένα πού µπορείτε να τη βρείτε –όµως µε ρωτάτε.» 

  «Κοίτα, ακουστά την έχουµε,» εξήγησε ο Μάνκιν. 

  «Τότε, θα ξέρετε ότι είναι επικίνδυνη και µυστηριώδης,» πρόσθεσε 

ο ταξιδιώτης. 

  «Το έχουµε υπ’όψη µας,» είπε ο Σόλµορχ. «Ωστόσο, επιθυµούµε 

να τη βρούµε.» 

  «Για να µάθετε για τους δαιµονανθρώπους, υποθέτω;» σήκωσε ένα 

φρύδι του ο ξένος. 

  «Ακριβώς, ταξιδιώτη,» έγνεψε καταφατικά ο Σόλµορχ. 

  «Συνεπώς… µπορείτε να µε συντροφεύσετε,» κατέληξε ο 

µαυροµάλλης άντρας µε τις πλεξούδες. 
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  «Να σε συντροφεύσουµε;» απόρησε ο Σόλµορχ, συνοφρυωµένος. 

«Εννοείς ότι κι εσύ αναζητάς την Χόλκραδ;» 

  «Ναι, κύριε,» απάντησε ο ταξιδιώτης. Σηκώθηκε απ’την καρέκλα 

του και κάθισε στο τραπέζι του ευγενή, προτείνοντας το χέρι του. 

«Μπάχτον, πλανόδιος τοξότης.» 

  Ο Σόλµορχ αντάλλαξε µια χειραψία µε τον ξένο, καθώς 

συστηνόταν·  και το ίδιο έκανε κι ο Μάνκιν. 

  «Και γιατί αναζητάς κι εσύ τη µάγισσα;» ρώτησε ο τελευταίος. 

  «Όπως εσάς, θέλω να µάθω τι τρέχει µε τους δαιµονανθρώπους,» 

εξήγησε ο Μπάχτον. 

  «Γιατί;» ζήτησε να πληροφορηθεί ο Σόλµορχ. 

  «Γιατί ο ∆ούκας της Χάργκοχ, σίγουρα, θα έχει να δώσει κάποια 

αµοιβή σ’εκείνον που θα µάθει από πού έρχονται οι Μαγκραθµέλιοι·  

καθώς και το πώς έρχονται, και το λόγο για τον οποίο έρχονται. 

Ύστερα, θα πληροφορήσω και το Βασιληά για τα ίδια ακριβώς 

πράγµατα και, το δίχως άλλο, θα µ’άνταµείψει κι αυτός. 

  »Εσείς γιατί ενδιαφέρεστε για την όλη υπόθεση;» Τους έριξε ένα 

ερευνητικό βλέµµα. «∆ε µου µοιάζετε για άνθρωποι του σιναφιού 

µου, ούτε για µισθοφόροι…» 

  «Είµαι ευγενής της οικογένειας Έχµελθ,» δήλωσε ο Σόλµορχ. «Και 

τυχαίνει να γνωρίζω τον Βασιληά από κοντά. Ο Μάνκιν είναι ο 

διοικητής της φρουράς στην έπαυλή µου.» 

  «Και ήρθατε εδώ για να µάθετε για τους δαιµονανθρώπους;» 

ρώτησε ο Μπάχτον. «Έχετε ανήσυχο πνεύµα, θα όφειλα να 

οµολογήσω, κύριε Σόλµορχ…» 

  «Βασικά, ερχόµουν να επισκεφτώ την Βαρονέσα Τάθβιλ, στη 

Βαρονία ανατολικά απο δώ·  είναι προσωπική µου φίλη. Αλλά στο 

δρόµο ανταµώσαµε, εγώ κι ο Μάνκιν, έναν παραµυθά, µε τ’όνοµα 

Ίµπνιφορ, τον οποίο καταδίωκαν τέσσερις έφιπποι Μαγκραθµέλιοι. 

Τον σώσαµε από δαύτους και µονάχα ένας τους ξέφυγε·  οι άλλοι 

σκοτώθηκαν απ’τα ξίφη µας.» 

  «Ίµπνιφορ, είπες, τον λέγανε τον παραµυθά;» 
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  «Ναι.» 

  Ο Μπάχτον γέλασε, δυνατά. «Τον γνωρίζω, τον παλιοαπαταιώνα. 

Μπλέχτηκε για τα καλά τούτη τη φορά! Τυχερός ήτανε που σας 

βρήκε στο δρόµο του, κύριε.» 

  «Αναµφίβολα, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

  «Πάλι, όµως, δεν καταλαβαίνω γιατί ψάχνετε πληροφορίες για τους 

δαιµονανθρώπους.» 

  «∆εν υπάρχει άλλος λόγος εκτός του ότι ενδιαφερόµαστε για την 

πατρίδα µας, ταξιδιώτη,» δήλωσε ο ευγενής. Ο Μάνκιν έγνεψε 

καταφατικά. 

  «Τότε, έχουµε κοινό σκοπό, για την ώρα,» συµπέρανε ο Μπάχτον. 

«Θα βρούµε µαζί τη µάγισσα Χόλκραδ και θα της ζητήσουµε να µας 

πει τι γνωρίζει για τους δαιµονανθρώπους που πλανιούνται σε τούτα 

τα µέρη. Γιατί»−τεντώθηκε προς τον Σόλµορχ και τον Μάνκιν, 

µιλώντας συνωµοτικά−«έχω βάσιµες πληροφορίες ότι οι 

περισσότεροι Μαγκραθµέλιοι βρίσκονται σ’αυτό το δουκάτο του 

Βασιλείου, που είναι στην ανατολή, παρά στα δυτικά δουκάτα, τα 

οποία είναι πιο κοντά στη χώρα των διαβολανθρώπων.» 

  «Παράξενο δεν είναι τούτο;» είπε ο Σόλµορχ. 

  «Σίγουρα,» συµφώνησε ο Μπάχτον, γνέφοντας καταφατικά. «∆εν 

γνωρίζω το λόγο για τον οποίο οι καταραµένοι συγκεντρώνονται 

σ’αυτές τις περιοχές, µα σκοπεύω να  τον  µάθω  –και  να  πληρωθώ 

καλά για τον κόπο µου.» 

  «Οπότε, προτείνω να φεύγουµε, φίλε µου,» είπε ο Μάνκιν. «Όσο 

πιο πολύ χρόνο έχουµε µπροστά µας, για να βρούµε την Χόλκραδ, 

τόσο το καλύτερο.»  

  Ο Μπάχτον κούνησε το κεφάλι του, συµφωνώντας. «Πάµε.» 

Σηκώθηκε απ’το τραπέζι, πήρε το σάκο, το τόξο και τη φαρέτρα του, 

και τα πέρασε στον ώµο·  έπειτα, έριξε µερικά κέρµατα στο δικό του 

τραπέζι, όπου καθόταν προ ολίγου, πίνοντας µια κούπα κρασί. 

  Εκείνος, ο Σόλµορχ κι ο Μάνκιν βγήκαν απ’την ταβέρνα. Οι δυο 

τελευταίοι έλυσαν τ’άτια τους απ’το δέντρο όπου τάχαν δέσει 
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προτού σταµατήσουν για να ξεκουραστούν και να µάθουν για τους 

δαιµονανθρώπους. Ο Μπάχτον έλυσε το δικό του άλογο, που το είχε 

δεµένο λιγάκι παραπέρα, σ’έναν φράχτη. 

  «Λοιπόν, προς τα πού θα κατευθυνθούµε;» ρώτησε ο αρχηγός της 

φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ τον πλανόδιο τοξότη, όταν όλοι 

τους ήταν έφιπποι. 

  «Νότια,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. «Στο δάσος που χωρίζει τη 

Βαρονία του Κνάβορ απ’το ∆ουκάτο Κάντνοµ.» 

  Οι τρεις άντρες ξεκίνησαν να καλπάζουν, ακολουθώντας µια απ’τις 

διακλαδώσεις του χωµατένιου δρόµου. Ήξεραν ότι, όταν κι οι δυο 

ήλιοι του Άρµπεναρκ ήταν ψηλά στον ουρανό, θα βρίσκονταν στο 

δάσος που είχε αναφέρει ο πλανόδιος τοξότης. Η οδός πάνω στην 

οποία ταξίδευαν περνούσε µέσα απ’το εν λόγω δάσος, για να 

πηγαίνουν και να έρχονται έµποροι απ’το ∆ουκάτο Κάντνοµ·  γιατί ο 

περισσότερος κόσµος φοβόταν να διασχίσει τις κατάφυτες περιοχές. 

Όµως ο Σόλµορχ και οι σύντροφοί του εκεί ακριβώς σκόπευαν να 

πάνε. 

  «Έχεις ξανανταµώσει τη Χόλκραδ, ταξιδιώτη;» ρώτησε ο Μάνκιν. 

  «Όχι, κύριε,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. «Ελπίζω να µην µας αρπάξει 

τις ψυχές, όπως λέγεται ότι κάνει, όταν θυµώνει.» 

  Ο Σόλµορχ είπε, µε σοβαρό ύφος: «Αυτές είναι προκαταλήψεις, 

φίλε µου. Ο Βασιληάς Βένγκριλ την εµπιστεύεται.» 

  «Γνωρίζεις τόσο καλά το Βασιληά;» παραξενεύτηκε ο Μπάχτον. 

  «Είναι ο καλύτερός µου φίλος,» εξήγησε ο Σόλµορχ. «Ή, 

τουλάχιστον, ήταν…» 

  «Γιατί; τι συνέβη;» απόρησε ο τοξότης. 

  «Κάτι, µ’ένα παράξενο φυλαχτό, πάνω στ’οποίο ήταν λαξευµένο 

ένα δαιµονικό πρόσωπο,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Από τότε, ο 

Βασιληάς µ’έχει αποξενώσει·  το ίδιο κι οι υπόλοιπη οικογένειά του. 

Μοιάζει να µε υποπτεύονται για κάτι… ∆εν ξέρω για τι·  µήτε θα 

µπορούσα ποτέ να φανταστώ. Φέρονται πολύ, πολύ αλλόκοτα. Αν 

θες την προσωπική µου άποψη, πιστεύω πως µυστηριώδη και κακά 
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πράγµατα συµβαίνουν εντός των τοίχων του παλατιού της 

Μάρβαθ…» 

  «Όπως;» ρώτησε ο Μπάχτον. 

  «∆εν µπορώ –δεν τολµώ− να µαντέψω, φίλε µου,» είπε ο Σόλµορχ. 

  «Τα νέα σου είναι µάλλον ανησυχητικά,» παρατήρησε ο Μπάχτον. 

«Ίσως να κινδυνεύει ολάκερο το Σαραόλν, µ’αυτά που συµβαίνουν 

στο παλάτι.» 

  «Ίσως,» συµφώνησε ο Σόλµορχ. «Όµως εγώ δεν µπορώ να κάνω 

τίποτα·  όχι, όταν ο Βασιληάς µ’απωθεί. Ό,τι µπορώ να κάνω το 

κάνω –κι ετούτο είναι να µάθω, τουλάχιστον, τι τρέχει µε τους 

δαιµονανθρώπους. Είναι ανήκουστο –Μαγκραθµέλιοι µέσα στο 

Βασίλειό µας!…» Κούνησε το κεφάλι του. 

  Το µεσηµέρι ήρθε, και βρέθηκαν στο σηµείο όπου ο δρόµος 

έµπαινε στο δάσος και το έσχιζε σε δυο µέρη: το ανατολικό και το 

δυτικό. Οι τρεις καβαλάρηδες σταµάτησαν, τραβώντας τα γκέµια 

των αλόγων τους, που χρεµέτισαν. 

  Ο Μπάχτον κατέβηκε απ’τη σέλα του και κοίταξε το µέρος 

τριγύρω. Κάποιοι έµποροι φαίνονταν στο βάθος, προς τα νότια·  

τουλάχιστον, για έµποροι έµοιαζαν, µε τα κάρα και τους φρουρούς 

τους. ∆εξιά κι αριστερά του χωµατένιου δρόµου απλωνόταν το 

δάσος, σκοτεινό και µυστηριώδες, εξάπτοντας τη φαντασία, µε τον 

άνεµο να περνά, σφυρίζοντας, ανάµεσα απ’τους κορµούς των 

δέντρων του και να κάνει τα φυλλώµατά τους να θροΐζουν. 

  «Οι άνθρωποι που κατοικούν σε αγροικίες, βόρεια απο δώ, µιλούν 

για ξωτικά και για νεράιδες,» πληροφόρησε ο πλανόδιος τοξότης 

τους νεοαπόκτητους συντρόφους του. 

  «Μήπως βλέπουνε και φωτάκια να χορεύουν, µες στο δάσος;» 

κάγχασε ο Σόλµορχ. 

  «Ναι·  πού το κατάλαβες;» αποκρίθηκε ο Μπάχτον, αφήνοντάς τον 

άφωνο. 

  «Σίγουρα, όλ’αυτά είναι τόσο δεισιδαιµονίες, όσο δεισιδαιµονία 

είναι κι ό,τι ακούγεται για τη Χόλκραδ,» συµπέρανε ο ευγενής. 
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  «Μη στοιχηµατίσεις τίποτα  πολύτιµο  πάνω  σ’αυτό,»  είπε  ο  

Μπάχτον, «γιατί το πιθανότερο είναι να χάσεις το στοίχηµα. Μια 

νύχτα, ξεκουραζόµουν όχι πολύ µακριά απ’το δάσος, στο σπίτι ενός 

γεωργού, και, µα τα Πνεύµατα, τα είδαµε –φωτάκια!−, ενώ, 

συγχρόνως, φωνές γλεντιού αντηχούσαν απ’τα δέντρα. 

  »Τέλος πάντων, ξωτικά ή όχι, πρέπει να µπούµε στο δάσος, για να 

βρούµε τη Χόλκραδ.» 

  «Και η γνώµη µου είναι πως πιο πολύ χρειάζεται να προσέχουµε 

για τους καταραµένους δαιµονανθρώπους,» τόνισε ο Μάνκιν, 

ξεθηκαρώνοντας το ξίφος του. 

  Ο Μπάχτον καβάλησε, πάλι, τ’άτι του. Προχώρησε πρώτος και ο 

ευγενής κι ο πολεµιστής του τον ακολούθησαν, καθώς περνούσε 

ανάµεσα απ’τους κορµούς των δέντρων του δάσους που ήταν ο 

φόβος κι ο τρόµος των αγροτών. Τ’άλογά τους βάδιζαν ανατολικά. 

  «Γιατί πηγαίνουµε ανατολικά;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Γιατί όχι;» αποκρίθηκε ο πλανόδιος τοξότης, τραβώντας την 

κουκούλα της πράσινής του κάπας πάνω στο κεφάλι του. 

«Ανατολικά βρίσκεται η Βαρονία της Τάθβιλ και ο στοιχειωµένος 

δρόµος, που, προσωπικά, πιστεύω πως σχετίζεται µε τους 

δαιµονανθρώπους.» 

  Ο Σόλµορχ συνοφρυώθηκε. «∆εν τόχα ποτέ σκεφτεί τούτο… 

Πιθανώς νάχεις δίκιο, φίλε µου. Αλλά ήµουν στο παλάτι, όταν η 

Τάθβιλ έστειλε µήνυµα στον Βασιληά, και δεν ανέφερε τίποτα για 

Μαγκραθµέλιους.» 

  «Μπορεί να µην ήταν σίγουρη γι’αυτό,» υπέθεσε ο Μπάχτον. 

«Αλήθεια, τι ζητούσε απ’τον Βασιληά;» 

  «Να της δώσει χρήµατα, για να φτιάξει τον στοιχειωµένο δρόµο,» 

αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

  «Και, τελικά, τι έγινε;» 

  «Ο Βασιληάς τής έστειλε δικό του µήνυµα, ρωτώντας την γιατί δεν 

είχε η Βαρονία αρκετές οικονοµίες, ώστε να επιδιορθώσει τον 

δρόµο.» 
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  «Και µετά;» 

  «∆εν έχει µετά,» δήλωσε ο Σόλµορχ. «Η Βαρονέσα δεν απάντησε. 

Ή, τουλάχιστον, εγώ δεν ήµουν στο παλάτι, όταν απάντησε. Και, 

όπως έχω χάσει επαφή µε το Βασιληά, δεν γνωρίζω, πια, τα του 

Βασιλείου τόσο καλά, όσο παλιότερα.» 

  «Η όλη ιστορία βροµάει,» είπε ο Μπάχτον. 

  «Τι εννοείς;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «∆εν κάνουµε µια στάση; και τα λέµε τρώγοντας,» πρότεινε ο 

πλανόδιος τοξότης. Ο ευγενής κι ο πολεµιστής του συµφώνησαν·  

έτσι ξεπέζεψαν, έβγαλαν προµήθειες απ’τους σάκους τους, και ο 

Μπάχτον εξήγησε στον Σόλµορχ τι, τελικά, εννοούσε: 

  «Κοίτα να δεις… ο δρόµος στην Βαρονία θεωρείται στοιχειωµένος 

εδώ και ένα-δυο χρόνια, απ’όσο ξέρω. Κάτι για διαβολικά Πνεύµατα 

ψιθυρίζουν οι ντόπιοι. Λοιπόν, αφού το πρόβληµα υφίσταται τόσο 

καιρό, τώρα σκέφτηκε η Βαρονέσα να το λύσει; ∆ε σε κάνει να 

παραξενεύεσαι; Ή, για κάποιο λόγο, παλιότερα, ήθελε ο δρόµος να 

είναι στοιχειωµένος·  ή είδε κάτι που την τάραξε πολύ και αποφάσισε 

πως, επιτέλους, ήταν ώρα να ειδοποιήσει το Βασιληά.» 

  «Μα, δεν ανέφερε τίποτα τέτοιο στο µήνυµά της, το οποίο ήταν 

προφορικό (κάποιον αγγελιαφόρο έστειλε, για να το µεταφέρει στο 

Βασιληά),» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Μια αιτιολογία, ωστόσο, 

νοµίζω πως υπήρχε… Ότι ο δρόµος έπρεπε να φτιαχτεί, για να είναι, 

πάλι, εύχρηστος απ’τους εµπόρους.» Αναστέναξε. «Τι να σου πω; η 

Τάθβιλ δεν µίλησε για κάτι συγκεκριµένο.  

  »Αλλ’απορώ γιατί κάθοµαι και κάνω τούτη την κουβέντα. Αφού 

αύριο, καλώς εχόντων των πραγµάτων, θάµαι στη Βαρονία της και 

θα µάθω την αλήθεια!» 

  «Μπορεί να µάθεις την αλήθεια που θα θέλει να σου πει η 

Βαρονέσα,» τον προειδοποίησε ο Μπάχτον. 

  «∆εν την έχω για τόσο δόλιο άτοµο,» είπε ο Σόλµορχ, δίχως να 

πείσει τον πλανόδιο τοξότη. 
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  Τελείωσαν το µεσηµεριανό τους και ξανακαβαλίκεψαν τ’άτια τους, 

ώστε να συνεχίσουν την αναζήτησή τους για την µυστηριώδη 

µάγισσα Χόλκραδ. Και, όσο κυλούσε ο χρόνος, το δάσος γύρω τους 

ολοένα σκοτείνιαζε. Το απόγευµα ήρθε και οι σκιές πύκνωσαν, ενώ 

το φως των ήλιων περνούσε κοκκινωπό ανάµεσα απ’τα φυλλώµατα, 

κάνοντας ανταύγειες που µπορούσε κανείς να τις περάσει για 

οτιδήποτε –από µοχθηρά Πνεύµατα, έτοιµα ν’αρπάξουν τη ψυχή του  

ανέµελου  ταξιδιώτη, µέχρι ξωτικά που επιθυµούσαν να παίξουν 

µαζί του. Ακόµα η οµάδα των τριών άντρων δεν είχε βρει τίποτα·  

ούτε ίχνος της γυναίκας που έψαχναν… 

  Η νύχτα έπεσε, και το σκοτάδι τύλιξε το δάσος. Τώρα, κάθε 

θρόισµα των φύλλων, κάθε  κίνηση  µικρών ζώων, κάθε µούγκρισµα, 

κάθε αλύχτηµα προκαλούσε τρόµο στους καβαλάρηδες και έκανε 

τ’άτια τους να χρεµετίζουν ταραγµένα. Πού και πού, νόµιζαν πως 

άκουγαν και µικρά γελάκια.  

  «∆ε µ’αρέσει τούτο το µέρος·  είναι ύπουλο,» είπε ο Μάνκιν, 

κρατώντας, γερά, στο χέρι το ξίφος του. «Το σκοτάδι δεν είναι 

έντιµος συνοδοιπόρος·  καλύτερα ν’ανάψουµε φως.» 

  Ο Σόλµορχ έβγαλε µια λάµπα απ’τον έναν απ’τους τρεις σάκους 

του και η λάµψη της αποκάλυψε την περιοχή γύρω απ’την οµάδα µε 

περισσότερες λεπτοµέρειες, διώχνοντας τις σκιές. ∆υο λαγοί έφυγαν, 

πάραυτα. 

  Ο Μάνκιν έστρεψε το κεφάλι του προς τα δεξιά. «Κάτι βρίσκεται 

εκεί·  δε νοµίζω να πρόκειται για ζώο…» 

  «Τ’άκουσα κι εγώ,» τον διαβεβαίωσε ο Μπάχτον, κι έβγαλε το τόξο 

απ’την πλάτη του, περνώντας ένα βέλος στη χορδή και στρέφοντάς 

το προς τη µεριά απ’όπου ήρθε ο θόρυβος. 

  «Εγώ, πάλι, δεν άκουσα τίποτα…» παραδέχτηκε ο Σόλµορχ, αλλά 

ξεθηκάρωσε το σπαθί του πατέρα του, για ασφάλεια. 

  «Βγες έξω, φίλε,» πρόσταξε, δίχως να υψώσει ιδιαίτερα τη φωνή 

του, ο Μπάχτον. 

  Ένας γρήγορος ήχος ακούστηκε, σαν κάποιος νάτρεξε µακριά. 
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  «Μην τον ακολουθήσετε,» είπε, αµέσως, ο Μάνκιν. «Μπορεί 

κανείς να χαθεί εύκολα εδώ πέρα.» 

  «Ποιος θα τον ακολουθούσε;» ανασήκωσε τους ώµους του ο 

Σόλµορχ. Και θηκάρωσε το σπαθί του. «Εξάλλου, ίσως νάταν κάνας 

αγριόχοιρος.» 

  «∆εν ήταν αγριόχοιρος.» ∆εν υπήρχε χώρος για να διαφωνήσουν οι 

άλλοι µε τον Μπάχτον, αν έκρινε κανείς απ’τον τόνο της φωνής του. 

«Πάµε,» πρότεινε. Και προχώρησαν, πάλι, πάνω στ’άτια τους, ενώ 

το δάσος έµοιαζε ζωντανό γύρω τους. 

  Ο Σόλµορχ ξανατράβηξε το σπαθί του, ακολουθώντας το 

παράδειγµα του Μάνκιν, που είχε, συνεχώς, τ’όπλο στο χέρι του. Ο 

πλανόδιος τοξότης, ωστόσο, έµοιαζε πιο άνετος, αλλά καθόλου 

λιγότερο σ’ετοιµότητα απ’τους συντρόφους του –αν όχι περισσότερο 

απ’αυτούς. 

  Πάλι –ένας ήχος! 

  Όλοι στράφηκαν·  το τόξο του Μπάχτον βρέθηκε, πάραυτα, στα 

χέρια του, µ’ένα βέλος στη τεντωµένη χορδή. 

  «Βγες!» πρόσταξε ο µαυροµάλλης άντρας. 

  Ένα υστερικό γέλιο αντήχησε. 

  «Βγες –αλλιώς θα σε τοξέψω!» απείλησε ο Μπάχτον. 

  Ξανά, το γέλιο. 

  «Σε προειδοποίησα!» Ο τοξότης ελευθέρωσε το βέλος του. 

  ∆εν κατάλαβε ποτέ αν χτύπησε κάποιον, γιατί, την ίδια στιγµή, 

δαιµονάνθρωποι πετάχτηκαν απ’τα φυλλώµατα, κραδαίνοντας 

σπαθιά και τσεκούρια και χιµώντας καταπάνω στους συντρόφους. 

  «Περίεργοι άνθρωποι·  θα σας µάθουµε πού να µη χώνεται τη µύτη 

σας!» σφύριξε ένας ανάµεσά τους. 

  Ο Μπάχτον αντιλήφθηκε ότι το γέλιο ήταν αντιπερισπασµός, για να 

τον κάνουν να ρίξει, ώστε, ύστερα, να επιτεθούν, δίχως να 

κινδυνεύουν να τους τοξέψει. Όµως εκείνος βρισκόταν σ’εγρήγορση 

και δεν άργησε διόλου να τοποθετήσει άλλο ένα βέλος στο τόξο του 

και να βάλει. 
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  ∆ιαπέρασε το στήθος ενός διαβολανθρώπου, ο οποίος σωριάστηκε 

στο έδαφος, µε µια δυνατή κραυγή. 

  Ο Μάνκιν απέκρουσε µια σπαθιά και καρατόµησε έναν αντίπαλό 

του, ενώ, συγχρόνως, φώναζε: «Πρόσεχε, κύριε Σόλµορχ!» 

  Ο ευγενής σταµάτησε την τσεκουριά ενός δαιµονανθρώπου, µε 

τ’όπλο του πατέρα του, κι άρχισε ν’ανταλλάσει χτυπήµατα µαζί του. 

  Ο Μπάχτον άφησε το τόξο του να πέσει στο έδαφος και πήρε έναν 

πελέκι απ’τη σέλα του. Τον ανέµισε πάνω απ’το κεφάλι του, 

κάνοντάς τον να συρίξει, καθώς έσχιζε τον αέρα, και τον κατέβασε 

στο κλειδοκόκαλο ενός Μαγκραθµέλιου, σκοτώνοντάς τον. Το 

άλογό του χλιµίντρισε και σηκώθηκε στα πισινά του πόδια, 

κλοτσώντας, άγρια, µε τα µπροστινά, και πετυχαίνοντας έναν 

δαιµονάνθρωπο στο στήθος. Αίµα πετάχτηκε απ’το στόµα του 

άτυχου, ενώ σωριαζόταν, ανάσκελα, στη γη. 

  «Κύριε Σόλµορχ!» Ο Μάνκιν στράφηκε σε βοήθεια του ευγενή, 

σχίζοντας το στέρνο ενός αντιπάλου, µε το λεπίδι του. 

  Ο Σόλµορχ απέκρουσε µια σπαθιά απ’τα δεξιά του. Έστρεψε το 

ξίφος του να επιτεθεί, αλλά βρήκε στο δρόµο του εκείνο του εχθρού 

του. Τον κλότσησε στο σαγόνι και, έπειτα, του διαπέρασε το λαιµό. 

  «Έχεις το αίµα του πατέρα σου εντός σου –τόλεγα εγώ!» φώναξε ο 

Μάνκιν, µαχόµενος τρεις Μαγκραθµέλιους, συγχρόνως. 

  Ένας δαιµονάνθρωπος, που στεκόταν µερικά µέτρα µακριά απ’τη 

συµπλοκή, άφησε στο έδαφος ένα µικρό σεντούκι. Το άνοιξε, άγγιξε 

κάτι µέσα, και, ύστερα, απο κεί ένα µεταλλικό πράγµα µε φτερά 

πετάχτηκε, κι άρχισε να πετά προς τους  συντρόφους.  Είχε  τέσσερα  

µακριά,  σιδερένια πόδια, µε ένα σουβλερό νύχι στο καθένα, και 

πάνω στο κυρίως σώµα του βρισκόταν ένας µεγάλος πορφυρός 

λίθος, που, πιθανότατα, ενεργούσε σαν κάποιου είδους µάτι. 

  «Τι διαολοκατασκεύασµα είν’τούτο;» µούγκρισε ο Μάνκιν, 

σπαθίζοντας καταπάνω στο φτερωτό µηχάνηµα. Το ξίφος του, όµως, 

δεν έβλαψε το µέταλλο. Και τα νυχάτα πόδια του αντιπάλου του 

έκαναν δυο µεγάλες, βαθιές γρατσουνιές στον δεξί ώµο του 
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πολεµιστή·  αίµα έτρεξε. «Ανάθεµα!…» γρύλισε εκείνος, καθώς ένας 

δαιµονάνθρωπος τον άρπαζε απ’την κάπα και τον τραβούσε κάτω 

απ’τ’άτι του, ρίχνοντάς τον στη γη. 

  Την ίδια στιγµή, ο Σόλµορχ άνοιξε το κρανίο του εν λόγω 

Μαγκραθµέλιου στα δύο, προτού αποκρούσει την επίθεση ενός 

άλλου. 

  Ο Μπάχτον έκοψε ένα κεφάλι, ενώ κι ο ίδιος πάλευε ενάντια σε 

τέσσερις εχθρούς, προσπαθώντας ν’αποφεύγει τα χτυπήµατά τους. Η 

κάπα του είχε σχιστεί σε πολλά σηµεία και µια µακριά, επιφανειακή 

χαρακιά του είχε γίνει στον αριστερό µηρό. 

  «Καταραµένοι!» Ο Μάνκιν τέντωσε το σπαθί του και διαπέρασε 

την κοιλιά του Μαγκραθµέλιου που ήρθε από πάνω του, ενώ 

αισθανόταν το χέρι του αδύναµο απ’τις πληγές στον ώµο, τις οποίες 

του είχε προκαλέσει το µεταλλικό, ιπτάµενο κατασκεύασµα. 

  Και νάτο, πάλι! φτερούγιζε µπροστά απ’το πρόσωπο του 

πολεµιστή, εµποδίζοντάς τον να κοιτάξει τους αντιπάλους του –και 

απειλώντας να του βγάλει τα µάτια, µε τα νύχια του. 

  Τότε, όµως, πετάχτηκε πίσω, σαν κάποια δύναµη να το έσπρωξε, 

απότοµα. 

  «Μα τα Πνεύµατα, τι συµβαίνει σε τούτο το δάσος!…» αναφώνησε 

ο Μάνκιν, αποκρούοντας τον κατερχόµενο πέλεκυ ενός 

δαιµονανθρώπου 

  Ο Μπάχτον πετσόκοψε ακόµα έναν εχθρό και στράφηκε σ’έναν 

άλλο, για να του σπάσει το κεφάλι απ’τη δεξιά µεριά και να τον 

σωριάσει στο χορτάρι, ενώ εκείνος σπαρταρούσε. 

  Το φτερωτό κατασκεύασµα στράφηκε εναντίον του Σόλµορχ. 

Αναπάντεχα το ξίφος στα χέρια του ευγενή άρχισε να λαµπυρίζει  

από µια γαλάζια δύναµη που το τύλιγε, στροβιλιζόµενη γύρω του. 

  «Χτύπα το!» άκουσε µια γυναικεία φωνή από κάπου. 

  Ο Σόλµορχ ύψωσε το λεπίδι του και, τάχιστα, το  κατέβασε.  

Πέτυχε  το µεταλλικό ον ανάµεσα στα φτερά. Νόµισε πως άκουσε 

ένα ουρλιαχτό νάρχεται ή απ’αυτό ή απ’το σπαθί του και το 
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κατασκεύασµα των δαιµονανθρώπων χωρίστηκε στη µέση, 

σπάζοντας. 

  Ύστερα, τρεις Μαγκραθµέλιοι πετάχτηκαν πίσω, από κάποια 

ανεξήγητη (;) αιτία, και σωριάστηκαν, καθώς µπουρδουκλώθηκαν ο 

ένας πάνω στον άλλο. Το άτι του Μπάχτον τούς ποδοπάτησε. 

  Ο Μάνκιν σηκώθηκε όρθιος και έµπηξε το λεπίδι του στην κοιλιά 

ενός δαιµονανθρώπου, ενώ ο Σόλµορχ απέκρουσε δυο επιθέσεις 

διψασµένες για αίµα. Αλλά, σύντοµα, οι αντίµαχοί του πέθαναν 

απ’το πελέκι του Μπάχτον και το ξίφος του αρχηγού της φρουράς 

της έπαυλης των Έχµελθ. 

  Κάποιοι Μαγκραθµέλιοι έτρεξαν µες στο σκοτάδι του δάσους, και 

χάθηκαν ανάµεσα στις σκιές. 

  Οι σύντροφοι στράφηκαν, για ν’αντικρίσουν µια γυναίκα να βγαίνει 

πίσω απ’τις φυλλωσιές. Μαζί της ήταν και ένα κοντό, φτερωτό 

πλάσµα, ντυµένο µε ξανθό τρίχωµα. 

  Μια σκέψη πέρασε απ’το µυαλό όλων: Ήταν αυτή η Χόλκραδ; 
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 γυναίκα ήταν ψηλή και είχε πλούσια, σγουρά, µαύρα 

µαλλιά, τα οποία χύνονταν στους ώµους και στο στήθος της. 

Τα µάτια της, όµως, ήταν καταγάλανα, σαν το γάργαρο νερό 

που κυλά από κάποια ορεινή πηγή. Φορούσε ένα σκούρο-πράσινο 

φόρεµα που είχε δυο µακριά σχισίµατα στους µηρούς. Πάνω του 

έπεφτε µια σκούρα-µπλε κάπα, µε γκρίζα, λυκίσια γούνα γύρω απ’το 

λαιµό. Στη µέση της τυλιγόταν µια, φαρδιά, χαλαρά δεµένη ζώνη, 

απ’την οποία κρέµονταν διάφορα πάνινα σακουλάκια και κόκαλα 

H
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µικρών ζώων. Τα πόδια της έντυναν ψηλές, καφετιές µπότες, δεµένες 

µε δερµάτινα κορδόνια. 

  Το πλάσµα του βρισκόταν στα δεξιά της ήταν κοντό (έφτανε ως τον 

γοφό της), είχε ξανθό τρίχωµα, όχι ιδιαίτερα ανοιχτό, και µαύρες, 

δερµάτινες φτερούγες φύτρωναν απ’την ράχη του. Η µουσούδα του 

ήταν αρκουδίσια και τα µάτια του γαλανά,  όχι,  όµως,  τόσο  όσο  

της  αφέντρας  του. Έναςµικρός κυνόδοντας προεξείχε απ’το στόµα 

του. Στα τριχωτά χέρια και πόδια του υπήρχαν µικρά νύχια, που, 

σίγουρα  ήταν  πολύ, πολύ κοφτερά κι εποµένως, επικίνδυνα. 

  Η οµάδα του Σόλµορχ δεν έβγαλε άχνα·  οι τρεις τους µονάχα 

στέκονταν και κοιτούσαν τη γυναίκα, που µπορούσαν να αισθανθούν 

πως ένας αέρας µυστηρίου την τύλιγε. Αλλά ούτε εκείνη είπε τίποτα, 

φανερά περιµένοντάς τους να µιλήσουν πρώτοι. 

  Τελικά, ο ευγενής ρώτησε: «Ποια είστε, κυρία µου;» 

  «Ποιοι είστε εσείς, κύριοι;» είπε η άγνωστη. «Και τι κάνετε µέσα 

στο δάσος τέτοια ώρα;» 

  «Εγώ είµαι ο Σόλµορχ·  κι απο δώ ο Μπάχτον κι ο Μάνκιν. 

Αναζητούµε µια µάγισσα, ονόµατι Χόλκραδ. Ίσως την έχεις δει, 

γιατί έχουµε πληροφορίες πως τριγυρίζει εδώ πέρα.» 

  «Μια µάγισσα…» Η γυναίκα τον πλησίασε·  το ίδιο και το  ξανθό 

πλασµατάκι της, τ’οποίο πετούσε, χτυπώντας τα φτερά του. 

«Ονόµατι Χόλκραδ…» 

  «Ναι,» απάντησε, απλά, ο Σόλµορχ. 

  Το φτερωτό ον υψώθηκε πλάι στο πρόσωπό του και είπε κάτι, σε 

µια άγνωστη σ’αυτόν γλώσσα, δείχνοντάς του τα δόντια του. 

  «Κάνε πίσω.» Ο ευγενής το έσπρωξε, ευγενικά, µε το χέρι του. 

Εκείνο γρύλισε και σήκωσε τα νύχια του. 

  Τότε, η µελαχρινή γυναίκα µίλησε, µάλλον, στην ίδια γλώσσα που 

είχε µιλήσει προ ολίγου και το πλασµατάκι. Αυτό στράφηκε να την 

κοιτάξει. Φτερουγίζοντας, αποµακρύνθηκε απ’τον Σόλµορχ και 

έµεινε να αιωρείται πάνω απ’τον ώµο της άγνωστης, που σταύρωσε 

τα χέρια µπροστά της και είπε στον ευγενή: 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

368 

  «Μου αναφέρατε τα ονόµατά σας, κύριε, αλλά όχι και το ποιοι 

είστε, ή γιατί αναζητάτε τη Χόλκραδ.» 

  «Αυτή είναι δική µας δουλειά,» τόνισε ο Μπάχτον. Κρέµασε το 

µατοβαµµένο τσεκούρι στη σέλα του αλόγου του, κατέβηκε απ’το 

ζώο και πήρε το πεσµένο του τόξο από κάτω. ∆ιαπίστωσε πως δεν 

είχε πάθει ζηµιά. «Εξάλλου, ούτε εµείς σε γνωρίζουµε τόσο καλά, 

για να σ’εµπιστευτούµε.» 

  «Εσύ έκανες το σπαθί µου να λάµψει, µε κάποια µυστικιστική 

δύναµη, για να χτυπήσω το µηχάνηµα των Μαγκραθµέλιων;» τη 

ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  Η γυναίκα δεν απάντησε. «Γιατί αναζητάτε τη Χόλκραδ;» 

απαίτησε. 

  Ο Σόλµορχ αναστέναξε, βλέποντας πως δεν υπήρχε άλλη λύση 

απ’το να της µιλήσει καθαρά. «Ακούσαµε πως ξέρει κάτι για τους 

δαιµονανθρώπους σ’ετούτες τις περιοχές.» 

  «Και λοιπόν;» 

  «Θέλουµε να µάθουµε τι ακριβώς γνωρίζει, για να σταµατήσουµε 

το κακό,» εξήγησε ο ευγενής. «Μας έχουν παραξενέψει δύο 

πράγµατα: Το πρώτο είναι το πώς οι διαβολάνθρωποι περνούν τα 

σύνορα·  και το δεύτερο τι κάνουν εδώ, σ’αυτό το ανατολικό 

δουκάτο του Βασιλείου, που βρίσκεται τόσο µακριά απ’τη ∆ύση, 

όπου είναι η Μάγκραθµελ.» 

  «Σε κανένα απ’τα δύο δεν γνωρίζω την απάντηση, κύριε Σόλµορχ,» 

είπε η γυναίκα: «Όµως, ένα είναι βέβαιο: οι δαιµονάνθρωποι 

έρχονται εδώ µέσω µαγείας. Χρησιµοποιούν κάποιες συσκευές που 

ονοµάζουν ‘δίσκους τηλεµεταφοράς’.» Έσκυψε και πήρε απ’τη ζώνη 

ενός Μαγκραθµέλιου έναν απ'τους εν λόγω δίσκους. Είχε παράξενα 

σκαλίσµατα πάνω του, και στο κέντρο του βρισκόταν ένα κοµµάτι 

γυαλί. «Να ένας.» 

  «Φαίνεται να γνωρίζεις πολλά,» συµπέρανε ο ευγενής. «Μήπως 

είσαι εσύ η Χόλκραδ;» 
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  «Ναι, εγώ είµαι η Χόλκραδ,» αποκρίθηκε η γυναίκα. «Και αναζητώ 

να µάθω από πού έρχονται οι δαιµονάνθρωποι·  γιαυτό βρίσκοµαι σε 

τούτες τις περιοχές, τον τελευταίο καιρό.» 

  Οι τρεις άντρες αλληλοκοιτάχτηκαν. Ύστερα, ο Σόλµορχ είπε, ενώ 

ο Μπάχτον έδενε το τραύµα στον ώµο του Μάνκιν: 

  «∆ε µπορείς να τους βρεις µέσω αυτού του δίσκου;» 

  «∆ε γνωρίζω τη λειτουργία του,» παραδέχτηκε η Χόλκραδ. «Μόνο 

οι κατασκευαστές των Μαγκραθµέλιων γνωρίζουν πώς να φτιάχνουν 

αυτά τα µαραφέτια και ορισµένοι απ’τους δαιµονανθρώπους πώς να 

τα χρησιµοποιούν.» 

  «Μπορούµε, όµως, να προσπαθήσουµε,» πρότεινε ο Σόλµορχ. 

Κατέβηκε απ’τη φοράδα του και πήρε απ’τη ζώνη ενός νεκρού τον 

δίσκο τηλεµεταφοράς του. Παρατήρησε πως τα σκαλίσµατα ήταν, 

στην πραγµατικότητα, κουµπιά. 

  «Μην τολµήσεις,» τον προειδοποίησε η Χόλκραδ. 

  «Γιατί;» απόρησε ο Σόλµορχ. 

  «Η µάγισσα έχει δίκιο, γαλαζοαίµατε,» είπε ο Μπάχτον, 

τελειώνοντας µε το δέσιµο της πληγής του Μάνκιν. «Ποτέ δεν ξέρεις 

τι  µπορεί  να  συµβεί. Μην µπλέκεσαι µε κάτι που δεν έχεις ιδέα 

πώς να χρησιµοποιήσεις.» 

  «Μην γίνεσαι υπερβολικός,» µόρφασε ο Σόλµορχ. 

  «Οι δίσκοι,» τον πληροφόρησε η Χόλκραδ, σηκώνοντας αυτόν που 

κρατούσε, «ανοίγουν µαγικές θύρες. Οι δαιµονάνθρωποι γνωρίζουν 

ποια δύο σηµεία του Άρµπεναρκ ενώνουν, όταν  τις ανοίγουν·  εσύ 

δεν γνωρίζεις –όπως κι εγώ δεν γνωρίζω.» 

  Ο Σόλµορχ κοίταξε, ερευνητικά, µε επιστηµονική περιέργεια, τα 

σκαλίσµατα πάνω στον δίσκο. «Πώς είναι δυνατόν να ξέρουν ποια 

σηµεία ενώνουν;…» 

  «Οι ρούνοι πρέπει να συµβολίζουν συντεταγµένες, απ’ό,τι έχω 

καταλάβει,» εξήγησε η Χόλκραδ. 

  «Συντεταγµένες;» συνοφρυώθηκε ο Σόλµορχ. «Τι εννοείς;» 
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  «Οι συντεταγµένες δείχνουν ένα σηµείο πάνω στον χάρτη του 

Άρµπεναρκ·  οι Μαγκραθµέλιοι γνωρίζουν τα σηµεία αυτά και 

ανοίγουν τις θύρες εκεί όπου επιθυµούν,» απάντησε η µάγισσα. 

«Προσπαθώ να κατανοήσω τη λογική των δίσκων τηλεµεταφοράς, 

αλλά, πίστεψέ µε, είναι πολύ δύσκολο για τον δικό µας νου. Και δεν 

εννοώ ότι οι Μαγκραθµέλιοι ειν’ευφυέστεροι από µας·  απλά, το 

µυαλό τους δουλεύει µε διαφορετικό τρόπο –κι αυτό τον τρόπο εµείς 

δεν µπορούµε, εύκολα, να τον κατανοήσουµε.» 

  «∆ηλαδή, έχουµε πιθανότητες;» ρώτησε ο Σόλµορχ, ενώ, τώρα, ο 

Μπάχτον καθάριζε το επιφανειακό τραύµα στο µηρό του µ’ένα 

βρεγµένο πανί. 

  «Ίσως,» είπε η Χόλκραδ. «Όµως χρειάζεται πολύ υποµονή. Και 

φοβάµαι πως και δοκιµές. Αλλά οι δοκιµές είν’επικίνδυνες·  γιαυτό 

δεν έχω ακόµα επιχειρήσει καµία. Ωστόσο, αν καταφέρω να 

λειτουργήσω έναν απ’τους δίσκους τηλεµεταφοράς, ίσως 

κατορθώσω να βρω από πού έρχονται οι δαιµονάνθρωποι –πράγµα 

που ψάχνω εδώ και καιρό.» 

  «Ας πάµε λίγο παραπέρα να κατασκηνώσουµε,» πρότεινε ο 

Μπάχτον, «µακριά από τούτα τα πτώµατα.» 

  Ο Σόλµορχ έγνεψε καταφατικά. Πήραν τ’άτια τους απ’τα γκέµια κι 

αποµακρύνθηκαν. Σταµάτησαν και άναψαν φωτιά, για να καθίσουν 

γύρω της. Τέσσερις ανθρώπινες φιγούρες και µια µικρή φτερωτή 

έµοιαζαν σαν εξώκοσµα φαντάσµατα, µέσα στις µυστηριακές σκιές 

του δάσους. 

  «∆εν έχεις δει κανένα αποτέλεσµα, ως τώρα;» ρώτησε ο ευγενής τη 

Χόλκραδ. 

  «∆υστυχώς, το µέρος όπου έχουν τη βάση τους οι δαιµονάνθρωποι 

µού είναι ακόµα άγνωστο,» παραδέχτηκε η µάγισσα, κουνώντας το 

κεφάλι της. 

  «Πάντως, κάπου εδώ κοντά πρέπει νάναι,» είπε ο Μπάχτον, «αφού 

σ’αυτά τα µέρη τους βλέπουν οι περισσότεροι.» 
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  «∆εν είµαι και τόσο σίγουρη για τούτο,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ. 

«Γιατί, µε τους δίσκους τηλεµεταφοράς που διαθέτουν, µπορεί να 

βρίσκονται οπουδήποτε στο Σαραόλν και νάρχονται.» 

  «Ή ακόµα και στη Μάγκραθµελ;» ρώτησε ο Μάνκιν, έκπληκτος. 

  «Όχι,» απάντησε η Χόλκραδ. «Τουλάχιστον, δε νοµίζω. Πιστεύω 

πως υπάρχει κάποιος περιορισµός στην απόσταση που µπορούν να 

διανύσουν µε τους δίσκους τηλεµεταφοράς. Μάλιστα, τον τελευταίο 

καιρό, έχω αρχίσει να υποπτεύοµαι πως ο κάθε δίσκος είναι 

καµωµένος έτσι ώστε να λειτουργεί σε µια συγκεκριµένη περιοχή.» 

  «∆ηλαδή;» σήκωσε ένα φρύδι του ο Σόλµορχ, τρώγοντας από τις 

προµήθειες µε τις οποίες τον είχε εφοδιάσει η γιαγιά Μάρβηλ. 

  «∆ηλαδή, µπορεί τούτος ο δίσκος»−η µάγισσα σήκωσε, πάλι, 

εκείνον που είχε πάρει απ’τον νεκρό δαιµονάνθρωπο−«νάναι 

φτιαγµένος µόνο για τηλεµεταφορά µέσα στο ∆ουκάτο Χάργκοχ.» 

  «Πώς έφτασες σ’αυτό το συµπέρασµα;» τη ρώτησε ο Μπάχτον. 

  «Παλιότερα είχα ξανασυναντήσει Μαγκραθµέλιους µε δίσκους, και 

οι τελευταίοι ήταν διαφορετικοί από τούτους που βρίσκω στους 

δαιµονανθρώπους στο ∆ουκάτο.» Έβγαλε έναν άλλο µεταλλικό 

δίσκο και τους έδωσε και τους δυο στον πλανόδιο τοξότη, που τους 

κοίταξε, προσεκτικά. 

  «Μα τα Πνεύµατα, έχεις δίκιο!» διαπίστωσε ο Μπάχτον. 

  «Και, έχοντας κάνει αυτή την ανακάλυψη, µε προβληµατίζει και 

κάτι ακόµα: Πώς οι Μαγκραθµέλιοι έχουν µελετήσει τόσο καλά 

αυτό το δουκάτο, για να έχουν κατασκευάσει δίσκους ειδικούς στην 

τηλεµεταφορά εντός του; Πρέπει να βρίσκονται για κάποιο καιρό 

εδώ. Κάποιο καιρό κατά τον οποίο εµείς δεν τους βλέπαµε, γιατί 

παρέµεναν κρυµµένοι. Τότε, όµως, ποιος τους βοήθησε, αρχικά, να 

περάσουν τα σύνορα και να έρθουν στα µέρη µας;» 

  Τα λόγια της έβαλαν τους υπόλοιπους σε σκέψεις. Ο Σόλµορχ είπε: 

«Και, αν έχουν δίσκους κατασκευασµένους για το ∆ουκάτο 

Χάργκοχ, είναι απίθανο να  έχουν   δίσκους   και   γι’άλλα   δουκάτα, 

ή ακόµα και για ολάκερο  το Σαραόλν;» 
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  «Καθόλου,» τον διαβεβαίωσε η Χόλκραδ, και σιγή έπεσε γύρω της, 

για µερικά δευτερόλεπτα. Ύστερα, πρόσθεσε: «Βέβαια, όλα τούτα 

είν’υποθέσεις…» 

  «Που ίσως, όµως, αποδειχτούν αληθινές,» τόνισε ο Μπάχτον, 

επιστρέφοντάς της τους δίσκους.  

  «Πρέπει να κάνουµε κάτι,» κατέληξε ο Μάνκιν. «Το κέντρο των 

δαιµονανθρώπων στο Σαραόλν πρέπει να βρεθεί. Γιατί, αναµφίβολα, 

έχουν κάποιο κέντρο εδώ πέρα, για τ’οποίο δε γνωρίζει κανείς. Έτσι, 

µπορούν να φτιάχνουν τις συσκευές τους ανενόχλητοι, και να τις 

κάνουν να λειτουργούν εντός του Βασιλείου.» Στράφηκε στον 

Σόλµορχ. «Σκέφτηκες ποτέ ότι ίσως, µε τους καταραµένους δίσκους 

τους, να έχουν τη δύναµη να εµφανιστούν ακόµα και µέσα στην 

έπαυλή µας;» 

  Ο ευγενής δεν µίλησε, φανερά σκεπτικός. «Τι θα κάνουµε;» 

ρώτησε, τελικά. 

  «Λέω το εξής: να µάθουµε τι δουλειά έχουν στο ∆ουκάτο 

Χάργκοχ,» πρότεινε ο Μπάχτον. 

  «Πώς;» ρώτησε ο Μάνκιν. 

  Ο Μπάχτον στράφηκε στην Χόλκραδ: «Τι γνωρίζεις για τον 

στοιχειωµένο δρόµο, στη Βαρονία της Τάθβιλ;» 

  «Ότι, αναµφίβολα, δεν είναι στοιχειωµένος,» αποκρίθηκε η 

µάγισσα. 

  «Πώς το ξέρεις;» θέλησε να µάθει ο Σόλµορχ. 

  «Το ξέρω επειδή δεν έχω αισθανθεί την παρουσία κανενός 

ιδιαίτερα οργισµένου Πνεύµατος εκεί,» τον πληροφόρησε η 

Χόλκραδ. «Κάτι άλλο, σκοτεινό συµβαίνει…» 

  «Που ίσως νάχει σχέση µε τους Μαγκραθµέλιους,» υπέθεσε ο 

Μπάχτον. «Εγώ, πάντως. αυτό υποπτεύοµαι.» 

  «Τι δουλειά, όµως, µπορεί να έχουν οι δαιµονάνθρωποι σ’έναν 

δρόµο που ενώνει το Σαραόλν και το Άργκανθικ;» έθεσε το ερώτηµα 

ο Μάνκιν. 
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  «Αυτό πρέπει ν’ανακαλύψουµε,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. «Και, 

Σόλµορχ, αφού, ούτως ή άλλως, εσύ, αρχικά, ξεκίνησες τούτο το 

ταξίδι για να επισκεφτείς την Βαρονέσα Τάθβιλ, νοµίζω πως δε 

θάπρεπε να παρεκκλίνεις της πορείας σου.» 

  «Εννοείς να την συναντήσω και να τη ρωτήσω τι γνωρίζει για όλα 

τα παράξενα που συµβαίνουν,» συµπέρανε ο ευγενής. 

  «Ναι. Και θάρθω µαζί σου. Εσύ, Χόλκραδ;» 

  «Φυσικά,» είπε η µάγισσα. «Έτσι κι αλλιώς, σε τούτο το δάσος δε 

µου φαίνεται να καταφέρνω τίποτα. Όποτε συναντώ 

δαιµονανθρώπους, το µόνο που πετυχαίνω είναι να µαζεύω µερικούς 

δίσκους ακόµα, τους οποίους είµαι πολύ προσεκτική για να ρισκάρω 

να χρησιµοποιήσω. Εξάλλου, ό,τι συµπεράσµατα ήταν να βγάλω εδώ 

τα έβγαλα.» 

  «Και µας βοήθησες ιδιαίτερα,» τόνισε ο Σόλµορχ, «κάνοντάς µας 

να καταλάβουµε πόσο µεγάλο µπορεί να είναι το πρόβληµα µε τους 

Μαγκραθµέλιους. Υπάρχει κίνδυνος για όλο το Βασίλειο.» 

  «Με την αυγή, ξεκινάµε για τη Βαρονία της Τάθβιλ,» δήλωσε ο 

Μπάχτον. 

 

**  **  **  ** 

 

  Καθώς ο Λούντρινχ ανέτειλε, τέσσερα άλογα έβγαιναν, 

καλπάζοντας, απ’το δάσος στα νότια της Βαρονίας του Κνάβορ, το 

οποίο οι αγρότες και οι χωρικοί φοβούνταν. Η Χόλκραδ είχε µιλήσει 

σε µια άγνωστη γλώσσα και το λευκό άτι της είχε έρθει, γρήγορο 

σαν τον άνεµο, προτού ξεκινήσουν. ∆εν έµοιαζε µε φυσιολογικό 

ζώο·  είχε κάτι το ξωτικό επάνω του, όπως και το πλασµατάκι που 

συντρόφευε τη µάγισσα. Επίσης, ήταν φανερά ταχύτερο απ’αυτά των 

υπολοίπων, αλλά πήγαινε πιο αργά, για να το προλαβαίνουν. 

  «Πού πουλάνε τέτοια άλογα, µάγισσα;» ρώτησε ο Μπάχτον. «Θέλω 

ν’αγοράσω κι εγώ ένα.» 
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  «Ακόµα κι αν σου έλεγα, δε νοµίζω πως θάσουν πρόθυµος να 

πληρώσεις την ανάλογη τιµή για να τ’αποκτήσεις, τοξότη,» 

αποκρίθηκε, µυστηριωδώς, η Χόλκραδ, κι αποµακρύνθηκε 

καλπάζοντας µπροστά απ’την οµάδα. 

  «Καταπληκτικό άτι, πάντως,» παραδέχτηκε ο Μάνκιν. 

  «Και το πλάσµα επάνω του καταπληκτικότερο,» πρόσθεσε ο 

Σόλµορχ. 

  «Ποιο; Αυτό το χνουδωτό πράγµα µε τα φτερά;» απόρησε ο 

Μάνκιν. 

  Ο Σόλµορχ γέλασε. «Όχι αυτό·  το άλλο, µε τα µακριά, µαύρα 

µαλλιά.» 

  «∆ε νοµίζω πως η Χόλκραδ µοιάζει µε τις γυναίκες που έχει 

συνηθίσει να συναναστρέφεται ένας ευγενής,» είπε ο Μπάχτον. 

  «Ο ευγενής έχει βαρεθεί να συναναστρέφεται µ’αυτές τις γυναίκες, 

πια,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

  Η µάγισσα σταµάτησε να καλπάζει τόσο γρήγορα όσο πριν και οι 

τρεις άντρες τη συνάντησαν παρακάτω, καθώς όλοι τους 

κατευθύνονταν προς τον χωµατένιο δρόµο της Βαρονίας. 

  «∆ε θέλω να τραβήξω την προσοχή κανενός, πηγαίνοντας 

βιαστικά,» είπε η Χόλκραδ. «Καλύτερα να συνεχίσουµε ενωµένοι.» 

  «Εξάλλου, ποτέ δεν ξέρεις πότε µπορεί να µας επιτεθούν οι 

Μαγκραθµέλιοι,» πρόσθεσε ο Σόλµορχ. 

  «∆εν επιτίθενται την ηµέρα,» τον πληροφόρησε ο Μπάχτον·  «µόνο 

τα βράδια.» 

  «Αλλά, τώρα, που το σκέφτοµαι, γιατί επιτίθενται, γενικώς;» 

απόρησε ο Σόλµορχ. «Τι λόγο έχουν;» 

  «Στο δάσος, όπου έµεινα για µερικές µέρες,» είπε η Χόλκραδ, 

«περίµεναν εµπόρους να περάσουν απ’τον δρόµο που το διασχίζει, 

για να τους ληστέψουν.» 

  «∆ηλαδή, ενδιαφέρονται για το χρυσάφι;» µόρφασε, απορηµένος, ο 

ευγενής. «Σαν κοινοί ληστές;» 
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  «Γιατί όχι;» ανασήκωσε τους ώµους της η Χόλκραδ. «Σ’όλους 

χρειάζονται τα χρήµατα…» 

  «∆εν προδίδουν, όµως, έτσι τη θέση τους εδώ;» 

  «Αναµφίβολα.» 

  «Αυτό είναι και το λάθος τους,» τόνισε ο Μπάχτον. 

  «Εκτός κι αν θέλουν να τραβήξουν την προσοχή µας,» πρόσθεσε η 

Χόλκραδ. «Αλλά ίσως και να µην τους ενδιαφέρει. Αφού δε 

µπορούµε να εντοπίσουµε τη βάση τους, γιατί τηλεµεταφέρονται, µε 

τους δίσκους τους, είτε ξέρουµε για δαύτους είτε όχι, µας είναι 

άχρηστο.» 

  Ο Σόλµορχ κούνησε το κεφάλι του. «Όλα είναι ασαφή. Υποθέσεις 

κάνουµε, συνεχώς, µα δεν καταλήγουµε πουθενά…!» 

  Προσπέρασαν µερικά αγροτόσπιτα, µια οµάδα εµπόρων, και δυο-

τρεις ταξιδιώτες, προτού στρίψουν ανατολικά, ακολουθώντας το 

δρόµο που οδηγούσε στην Βαρονία της Τάθβιλ. Όταν και ο 

Βάνσπαρχ ήταν στον ουρανό και το µεσηµέρι είχε έρθει, µπήκαν 

σ’αυτήν, περνώντας τα σύνορά της. 

  «Θα πάµε, κατευθείαν, στο κάστρο της Βαρονέσας,» είπε ο 

Μπάχτον, όταν σταµάτησαν, για να γευµατίσουν. «∆εν 

θ’αργοπορήσουµε καθόλου.» 

  «Έτσι δε συµφωνήσαµε;» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

  Και δεν µίλησαν άλλο, καθώς έτρωγαν. Καταλάβαιναν πως δεν είχε 

κανένα νόηµα να συζητούν περί των δαιµονανθρώπων, όταν δεν 

είχαν περισσότερα στοιχεία για το τι συνέβαινε στο ∆ουκάτο 

Χάργκοχ και σ’ολάκερο το Σαραόλν. Το µόνο που είχαν, τώρα, για  

σίγουρο ήταν ότι οι Μαγκραθµέλιοι µπορούσαν να 

τηλεµεταφέρονται, κατά βούληση, σε διάφορα σηµεία του 

Βασιλείου, έτσι που κανείς δεν ήταν δυνατόν να εντοπίσει πού 

κρύβονται. Ποια ήταν τα σχέδιά τους τα τέσσερα µέλη της οµάδας 

δεν ήθελαν ούτε να µαντέψουν·  γιατί δε θα ήταν τίποτα το καλό… 

  Η Βαρονία της Τάθβιλ ήταν περισσότερο ορεινή απ’αυτή του 

Κνάβορ, όπου υπήρχαν δάση και εκτάσεις µε ψηλό χορτάρι. Εδώ τα 
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άτια του Σόλµορχ και των άλλων ανέβαιναν σε απότοµα υψώµατα, 

καθώς ακολουθούσαν τον χωµατένιο δρόµο, περνούσαν πλάι από 

απόκρηµνες πλαγιές και µικρές, κρυστάλλινες λίµνες. Όπου υπήρχαν 

δέντρα ήταν συγκεντρωµένα πολλά µαζί και τα δάση που έφτιαχναν 

σκοτεινά και δύσκολα να τα διασχίσεις. 

  Οι καβαλάρηδες προσπέρασαν δυο χωριά και, τελικά, έφτασαν 

σ’ένα κάστρο, πάνω σ’έναν πετρώδη λόφο. Ο δρόµος τούς οδηγούσε 

µέχρι την πύλη του. Τα τείχη του ήταν ψηλά και γκρίζα·  γύρω του 

µια βαθιά τάφρος ήταν σκαµµένη και γεµάτη νερό. 

  Ο ευγενής φώναξε στην αρµατωµένη γυναίκα που στεκόταν στις 

επάλξεις, καθώς οι ήλιοι του Άρµπεναρκ ολοκλήρωναν τους 

κύκλους τους και η µορφή της ήταν σκοτεινή: 

  «Είµαι ο Σόλµορχ της οικογένειας Έχµελθ, από το Βασιλικό 

∆ουκάτο της Μάρβαθ. Ήρθα να επισκεφτώ τη Βαρονέσα.» 

  Η πολεµίστρια έκανε σινιάλο και η πύλη του κάστρου έπεσε, 

γεφυρώνοντας την τάφρο. Τα άτια της οµάδας του ευγενή πέρασαν 

στο κάστρο. Οι φρουροί εκεί κοίταξαν µε καχυποψία το ξανθό 

πλασµατάκι της Χόλκραδ, τ’οποίο γαντζώθηκε, τροµαγµένο, στον 

ώµο της µάγισσας, βλέποντας τα όπλα τους να γυαλίζουν στο 

λυκόφως. Τα νύχια του έκαναν µερικά µικρά σχισίµατα στην 

σκούρα-µπλε κάπα της, και κείνη του ψιθύρισε κάτι. 

  «Τι είν’αυτό το τέρας;» απαίτησε ένας οπλισµένος άντρας, 

δείχνοντας, µε το σπαθί του, το πλασµατάκι της Χόλκραδ. 

  «∆ε θα σας πειράξει, κύριε·  σας διαβεβαιώνω,» αποκρίθηκε εκείνη, 

µε σοβαρό ύφος. 

  «Πού είναι η Βαρονέσα Τάθβιλ;» ρώτησε ο Σόλµορχ, 

κατεβαίνοντας απ’τ’άλογό του. Οι σύντροφοί του ακολούθησαν το 

παράδειγµά του. ∆ύο σταβλίτες ήρθαν να πάρουν τ’άτια τους. 

  Καθώς οι τελευταίοι έφευγαν, µια γυναίκα βγήκε απ’το κεντρικό 

χτίριο του κάστρου. Ήταν καστανή και τα µαλλιά της συγκρατούσε 

πίσω µια χτένα. Στο λαιµό της είχε περασµένο ένα εφαρµοστό 
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περιδέραιο, µε ηµιπολύτιµους λίθους. Φορούσε ένα γαλάζιο φόρεµα 

και ένα πράσινο, ανοιχτό γιλέκο πάνω απ’αυτό. 

  «Σόλµορχ!» φώναξε, γελώντας και ζυγώνοντας, γρήγορα, τον 

ευγενή, για να τον αγκαλιάσει, σφιχτά, και να του δώσει ένα δυνατό 

φιλί στο στόµα. 

  «Υποθέτω πως χαίρεσαι που µε βλέπεις,» αποκρίθηκε εκείνος, 

µ’ένα χαµόγελο ως τ’αφτιά. 

  «Ο φίλος σου, που υποστήριζε πως έχει βαρεθεί να 

συναναστρέφεται µε γυναίκες της τάξης του, πια…» ψιθύρισε ο 

Μπάχτον στον Μάνκιν. 

  «Πάντα συµπαθούσε τη Βαρονέσα,» εξήγησε ο αρχηγός της 

φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ. 

  «Ποιος καλός άνεµος σε φέρνει απο δώ;» ρώτησε η Τάθβιλ τον 

Σόλµορχ. 

  Η όψη εκείνου σκοτείνιασε. «Φοβάµαι πως δεν είναι και τόσο 

καλός ο άνεµος που µε φέρνει εδώ, κούκλα,» αποκρίθηκε. 

  «Τι τρέχει;» ρώτησε η Βαρονέσα, κοιτώντας τον µ’ανησυχία να 

καθρεπτίζεται στα µάτια της. 

  «Πρέπει να συζητήσουµε,» είπε ο Σόλµορχ. 

  «Ασφαλώς. Αλλά ποιοι είναι οι φίλοι σου;» 

  «Απο δώ η Χόλκραδ. Ίσως να την έχεις ακουστά…» 

  Η Τάθβιλ κούνησε, αρνητικά, το κεφάλι. «Όχι, δε νοµίζω…» 

  «Είναι µάγισσα, αρκετά γνωστή στο Βασίλειο για τις δυνάµεις της. 

Μάλιστα, έχει µαγέψει το ξίφος του Βασιληά µας. Είναι αλήθεια 

µαγικό εκείνο το ρουµπίνι, Χόλκραδ;» 

  «∆ε νοµίζω πως είναι η κατάλληλη ώρα για να το συζητήσουµε,» 

αποκρίθηκε εκείνη, αυστηρά. 

  «Μια άλλη φορά, τότε,» είπε, ευγενικά, ο Σόλµορχ. 

  «Χάρηκα για τη γνωριµία, κυρία µου.» Η Τάθβιλ έσφιξε χέρια µε 

τη µάγισσα. 

  «Απο δώ ο Μπάχτον, πλανόδιος τοξότης,» σύστησε τον σύντροφό 

του ο Σόλµορχ. «Προσφέρθηκε να µας βοηθήσει.» 
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  «Χαίρω πολύ, κύριε.» Η Βαρονέσα αντάλλαξε µια χειραψία  και  

µ’αυτόν. Και ρώτησε τον ευγενή: «Να σας βοηθήσει σχετικά µε τι;» 

  «Θα σου εξηγήσω, όταν είµαστε κάπου πιο βολικά, γιατί είναι, 

κάπως, πολύπλοκη ιστορία. 

  »Απο δώ ο Μάνκιν, αρχηγός της φρουράς της έπαυλής µου. Πάµε 

µέσα, τώρα;» 

  «Βιαστικός είσαι σήµερα,» παρατήρησε η Τάθβιλ. 

  «Πίστεψέ µε, έχω πολλούς λόγους για να είµαι,» τη διαβεβαίωσε ο 

Σόλµορχ. 

  «Ανυποµονώ να µάθω τι τρέχει,» είπε η Τάθβιλ. «Ελάτε.» 

  Τους οδήγησε µέσα στο κυρίως χτίριο του κάστρου της και, αφού 

ανέβηκαν µερικά σκαλοπάτια, βρέθηκαν σ’ένα µικρό σαλονάκι, και 

κάθισαν. Ο Σόλµορχ τής διηγήθηκε όσα είχαν περάσει, µέχρι να 

φτάσουν εδώ, και της µίλησε για τις υποθέσεις που έκαναν, µαζί µε 

την Χόλκραδ, σχετικά µε τους δαιµονανθρώπους·  επίσης, της είπε 

ποιες απ’αυτές ήταν πιο πιθανές ν’αληθεύουν. 

  «Με µπέρδεψες,» παραδέχτηκε η Βαρονέσα. «Όλα τούτα µου 

µοιάζουν τόσο πολύπλοκα…» 

  «Κι εµείς που περιµέναµε εσύ να µας ξεµπλέξεις, µιλώντας µας 

σχετικά µε τον στοιχειωµένο δρόµο,» είπε ο Σόλµορχ. «Γιατί 

ζήτησες απ’το Βασιληά χρήµατα, για να τον επιδιορθώσεις;» 

  «Γιατί έπρεπε να πληρώσω ακριβά τους εργάτες, για να δουλέψουν 

σ’ένα θεωρούµενο στοιχειωµένο µέρος, ή ακόµα και να φέρω 

ανθρώπους από µακριά, επειδή ίσως οι ντόπιοι να µη δέχονταν να 

πλησιάσουν το δρόµο. Οπότε, ούτως ή άλλως, τα ηµεροµίσθια θα 

ήταν µεγαλύτερα απ’το κανονικό·  αυτός ήταν κι ο λόγος που ζήτησα 

χρήµατα απ’τον Βασιληά.» 

  «Και γιατί δεν του έστειλες µήνυµα, εξηγώντας του την κατάσταση, 

όταν εκείνος σ’το ζήτησε;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Όταν µου το ζήτησε;» απόρησε η Τάθβιλ. «Μα, ποτέ δε µου το 

ζήτησε. Στην επιστολή του έγραφε πως το Βασίλειο δεν έχει 
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χρηµατικό περίσσευµα για παλιούς δρόµους, και να µην τον 

ξαναενοχλήσω µε τέτοια µικροπράγµατα.» 

  «Τι!» συνοφρυώθηκε ο Σόλµορχ. 

  «Άλλα µας είπες,» στράφηκε στο µέρος του ο Μπάχτον. 

  «Άλλα είπε ο ίδιος ο Βασιληάς να γραφτούν στο µήνυµα που 

έστειλε!» τόνισε ο ευγενής. 

  «Σε ποιον τα είπε;» ρώτησε ο Μπάχτον. 

  Η έκφραση του προσώπου του Σόλµορχ άλλαξε, σαν, ξαφνικά, 

ν’αντιλήφθηκε κάτι που τόσο καιρό του διέφευγε και που ήταν 

αδύνατον ποτέ να το σκεφτεί. 

  «Τι είναι, γαλαζοαίµατε;» απόρησε ο Μπάχτον. 

  «Ο Βασιληάς Βένγκριλ είπε στον βασιλικό διπλωµάτη του, τον 

Πόνκιµ, να συντάξει την εν λόγω επιστολή…» αποκρίθηκε ο 

Σόλµορχ. «Αλλά… Ο Πόνκιµ; Γιατί ν’άλλαξε το µήνυµα; ∆εν είναι 

λογικό!» Κούνησε το κεφάλι του, σαν για να το καθαρίσει από 

λανθασµένες σκέψεις. Όµως, βαθιά εντός του, κάτι του φώναζε ότι 

δεν έκανε λάθος… 

  «Εκτός κι αν αυτός ο Πόνκιµ θέλει ο δρόµος να παραµείνει 

‘στοιχειωµένος’,» είπε η Χόλκραδ, στενεύοντας τα γαλανά της 

µάτια. 

  «Μα, γιατί;» απαίτησε ο Σόλµορχ. «Γιατί να θέλει κάτι τέτοιο;» 

  «Μόνο αν πάµε οι ίδιοι στο δρόµο θα µάθουµε,» συµπέρανε ο 

Μπάχτον, έτοιµος να πεταχτεί εκείνη τη στιγµή επάνω και να φύγει 

απ’το κάστρο. 

  «∆εν τελείωσα ό,τι είχα να σας πω για τον δρόµο,» τους είπε η 

Τάθβιλ. 

  «Σ’ακούµε,» δήλωσε ο Σόλµορχ, και σιγή έπεσε, καθώς η 

Βαρονέσα συνέχιζε: 

  «∆ε θα ζητούσα απ’τον Βασιληά χρήµατα, για να τον επιδιορθώσω, 

αν δεν είχα κάποιες υποψίες σχετικά µ’αυτόν. Άρχισα να πιστεύω 

πως, τελικά, δεν ήταν στοιχειωµένος, παρά κάτι άλλο συνέβαινε. 

Κάποια συνωµοσία ήταν στη µέση. Γιατί, τον µήνα προτού στείλω 
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το µήνυµα στον Μεγαλειότατο, συνεχώς, οι άνθρωποι της Βαρονίας 

µου έρχονταν και µου ανέφεραν πως έβλεπαν παράξενες σκιές να 

διασχίζουν τον δρόµο, ορισµένα βράδια, και να µπαίνουν στο 

Σαραόλν.» 

  «Αν δεν ήταν φαντάσµατα−» συµπέρανε ο Σόλµορχ. 

  «Και δεν ήταν –σας διαβεβαιώνω όλους,» τόνισε η Χόλκραδ. 

  «−οι σκοτεινές φιγούρες µπορεί να ήταν µονάχα ένα πράγµα: 

άνθρωποι από το Άργκανθικ –πιθανώς, κατάσκοποι.» 

  «Λογικά όλα όσα λέµε, µέχρι στιγµής,» συµφώνησε ο Μπάχτον, 

«αλλά σας ρωτάω το εξής: Τι σχέση έχουν οι Μαγκραθµέλιοι µε 

τους κατασκόπους απ’το Άργκανθικ; –υποθέτοντας πως η θεωρία 

µας είναι σωστή, φυσικά…» 

  «Αυτό είναι, πράγµατι, ένα µυστήριο,» παρατήρησε η Χόλκραδ. 

«Και, όπως είπες πριν, µπορούµε ν’ανακαλύψουµε τι πραγµατικά 

συµβαίνει µόνο πηγαίνοντας στον ‘στοιχειωµένο’ δρόµο. 

  »Βαρονέσα, ποιες ώρες οι άνθρωποί σου έβλεπαν τις σκοτεινές 

φιγούρες να έρχονται; Βραδινές, υποθέτω…» 

  Η Τάθβιλ έγνεψε καταφατικά. 

  «Συνεπώς, κι εµείς βράδυ πρέπει να πάµε,» δήλωσε η µάγισσα. Το 

ξανθό ον φτερούγισε πλάι της, παιχνιδιάρικα. 

  «Τι είδους πλάσµα είναι;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

  «Αερικό,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ. «Την λένε Ζίµπουνµπουρ.» Το 

φτερωτό ον στράφηκε στο µέρος της µάγισσας, ακούγοντας τ’όνοµά 

του. Εκείνη έγνεψε αρνητικά, µε το κεφάλι της, δείχνοντάς του ότι 

δεν µιλούσε σ’αυτό. 

  «Μπορούµε να φύγουµε σήµερα για τον δρόµο,» είπε ο Μπάχτον. 

«Αλλά προτείνω να τον ερευνήσουµε αύριο βράδυ, γιατί, τώρα, 

χρειαζόµαστε ξεκούραση απ’το ταξίδι µας.» 

  Κανείς δε διαφώνησε. 

 

**  **  **  ** 
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  «Αφέντη, έχουµε µπελάδες.» 

  Το πρόσωπο ενός δαιµονανθρώπου φαινόταν µέσα στον µαγικό 

καθρέφτη του Πόνκιµ. Ήταν αυτός που, στην µάχη µε τον Σόλµορχ 

και την οµάδα του, είχε ανοίξει το µικρό σεντούκι απ’τ’οποίο είχε 

βγει το µηχανικό, φτερωτό τέρας. 

  «Τι µπελάδες;» απαίτησε ο διπλωµάτης, µε σκοτεινό βλέµµα·  τα 

µάτια του γυάλιζαν, διαβολικά. 

  «Κάποιοι ήρθαν στο δάσος, στα νότια της Βαρονίας του Κνάβορ,» 

αποκρίθηκε ο Μαγκραθµέλιος. «Πολεµήσαµε µαζί τους. Μας 

κατατρόπωσαν, γιατί ήρθε σε βοήθειά τους η Χόλκραδ.» 

  «Η Χόλκραδ…!» γρύλισε ο Πόνκιµ. «Πώς σας αντιλήφθηκε;» 

  «Αφέντη, δεν γνωρίζουµε. ∆εν κάναµε κάτι το ασυνήθιστο,» 

δικαιολογήθηκε ο δαιµονάνθρωπος. 

  «Και ποια είναι τα συνηθισµένα πράγµατα που κάνετε, Μπόρβον;» 

σφύριξε ο Πόνκιµ. 

  «∆εν είχαµε κανένα πρόβληµα, µέχρι στιγµής, αφέντη.» 

  «Σε ρώτησα κάτι.» Ο τόνος της φωνής του διπλωµάτη δεν έδειχνε 

καθόλου κατανόηση. 

  «Πού και πού, ληστεύουµε κανέναν ταξιδιώτη…» εξήγησε ο 

Μπόρβον. «Αλλά κανείς δε µας βρίσκει, γιατί τηλεµεταφερόµαστε, 

µε τους δίσκους.» 

  «Ηλίθιοι! Η δουλειά σας δεν είναι να ληστεύετε στο ∆ουκάτο 

Χάργκοχ! Ξέρετε πολύ καλά ποια είν’η δουλειά σας.» 

  «Ναι, αφέντη. Ίσως να το παρακάναµε…» 

  «∆ε θέλω τη Χόλκραδ στα πόδια µου·  ανακατεύεται σε πράγµατα 

που δεν την αφορούν. Αν και η µάγισσα δεν είναι πραγµατική 

απειλή, προτιµώ οι κινήσεις µας να γίνονται στο σκοτάδι, ώσπου να 

είναι ώρα να φανερωθούµε. Κατάλαβες;» 

  «Μάλιστα, αφέντη.» 

  Ο Πόνκιµ έτριψε το σαγόνι του. «Ίσως να χρειαστεί να 

τακτοποιήσω αυτοπροσώπως τη Χόλκραδ…  
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  »Τέλος πάντων, αναγνώρισες κανέναν απ’τους άλλους µε τους 

οποίους πολεµήσατε;» 

  «Κάποιος φώναξε έναν ανάµεσα τους µε τ’όνοµα Σόλµορχ, 

αφέντη,» ανέφερε ο Μπόρβον. 

  «Ο Σόλµορχ!» έτριξε τα δόντια του ο Πόνκιµ. «Όχι ο Σόλµορχ!… 

  »Πού είναι, τώρα;» 

  «∆υο ανιχνευτές µας τους ατένισαν να καλπάζουν προς τη Βαρονία 

της Τάθβιλ, αφέντη,» είπε ο Μπόρβον. 

  Τα µάτια του Πόνκιµ στένεψαν, φιδίσια. «Πρέπει να κατάλαβαν 

κάτι, ε;» 

  «∆εν ξέρω, αφέντη…» παραδέχτηκε ο Μπόρβον. 

  «Τότε, τι πάνε να κάνουν στη Βαρονία της Τάθβιλ, βλάκα;» 

απαίτησε ο Πόνκιµ. «Έχουν ψυλλιαστεί κάτι για τον στοιχειωµένο 

δρόµο. 

  »Πρέπει να τους εξολοθρεύσετε –όλους!» 

 

 

**  **  **  ** 

 

  Ήταν βράδυ, όταν η ∆ούκισσα Ζέκαλ αισθάνθηκε, πάλι, το 

κάλεσµα του Πόνκιµ. Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι της, τυλίγοντας µια 

µαύρη, βελούδινη ρόµπα πάνω στο κορµί της, και τράβηξε το 

ύφασµα απ’τον µαγικό καθρέφτη. Το πρόσωπο του διπλωµάτη 

φάνηκε. 

  «Τι αποφάσισες;» την ρώτησε αυτός. 

  «Έστειλα ανθρώπους να ειδοποιήσουν τους κατασκόπους µου 

σ’όλο το Σαραόλν,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ. «Αλλά τι σ’έπιασε να µε 

καλέσεις βραδιάτικα;» 

  «Είµαι πολύ προβληµατισµένος, ∆ούκισσά µου,» αποκρίθηκε ο 

Πόνκιµ. 

  «Σχετικά µε τι;» ρώτησε εκείνη. 
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  «Μα, φυσικά, σχετικά µε τα σχέδιά µας. Εγώ επιθυµώ να εκδικηθώ 

τον Βένγκριλ, εσύ να γίνεις βασίλισσα. ∆ε θέλω να αποτύχουµε.» 

  «∆ε θ’αποτύχουµε,» είπε η Ζέκαλ. «Πόσο γρήγορα οι κατάσκοποί 

του θα βρουν τους πράκτορές µου; Πιο γρήγορα απ’ό,τι θα τους 

ειδοποιήσουν οι απεσταλµένοι µου νάναι προσεκτικοί;» έθεσε το 

ερώτηµα η ∆ούκισσα. Κούνησε το κεφάλι της. «∆ε νοµίζω.» 

  «Μην υποτιµάς τον Βένγκριλ,» την προειδοποίησε ο Πόνκιµ. 

«Ούτε τους ανθρώπους του.» 

  «∆εν υποτιµάω κανένα,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ. «Απλώς, σκέφτοµαι 

λογικά. Θα χρειαστούν χρόνο, για ν’ανακαλύψουν τους 

κατασκόπους·  µέσα σ’αυτό το χρόνο, λοιπόν, οι απεσταλµένοι µου 

θα προλάβουν να τους ειδοποιήσουν. Και, µη φοβάσαι, θα το κάνουν 

διακριτικά, ασφαλώς.» 

  «Πόσες µέρες είναι που τους έχεις στείλει να κάνουν τη δουλειά;» 

ζήτησε να µάθει ο Πόνκιµ. 

  «Μια µέρα αφότου µιλήσαµε τους έστειλα·  γιατί;» µόρφασε η 

∆ούκισσα. 

  «Και θα πάνε απ’τον συνηθισµένο δρόµο;» 

  «Ναι. Γιατί, όµως, µε ρωτάς αυτά τα πράγµατα;» 

  «Για κανέναν συγκεκριµένο λόγο. Απλά, αν το σχέδιό σου 

αποτύχει, νάσαι έτοιµη να εκπονήσεις δεύτερο.» Και µ’αυτά τα 

λόγια, το πρόσωπο του Πόνκιµ χάθηκε απ’τον καθρέφτη. 

  Η Ζέκαλ τον κάλυψε µε το λευκό πανί. Τι εννοούσε ο διπλωµάτης; 

Σα να ήξερε κάτι… Ίσως προσπαθούσε να την προειδοποιήσει 

έµµεσα. Αλλά γιατί να µην της µιλήσει ανοιχτά; Ήταν περίεργος 

άνθρωπος, δίχως αµφιβολία, οπότε η ∆ούκισσα καλά θα έκανε να 

συλλογιστεί αυτό που της είπε. Κάθισε στο γραφείο της, 

ακουµπώντας το κεφάλι στο δεξί της χέρι και παραµερίζοντας τα 

µακριά, µαύρα µαλλιά της. 

  Γι’άλλη µια φορά, ο Πόνκιµ είχε κάνει τον ύπνο να την 

εγκαταλείψει… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 

Ξένοι στον στοιχειωµένο δρόµο 
 

 

 Σόλµορχ πέρασε τη νύχτα µαζί µε την Τάθβιλ, και ξύπνησε 

πρώτος, όταν το φως του Λούντρινχ έµπαινε στο δωµάτιο, 

διασχίζοντας το κενό ανάµεσα στις κουρτίνες του παραθύρου 

της κρεβατοκάµαρας. Η Βαρονέσα κοιµόταν γαλήνια πάνω στο 

στέρνο του. 

  Ο ευγενής ήταν ανήσυχος σήµερα, και δεν πίστευε η ανησυχία του 

να τον άφηνε, µέχρι να ερχόταν το βράδυ. Τότε, αυτός κι οι 

σύντροφοί του –ο Μάνκιν, ο Μπάχτον κι η Χόλκραδ− θα πήγαιναν 

στον θεωρούµενο από τους κατοίκους της Βαρονίας «στοιχειωµένο» 

δρόµο στ’ανατολικά, κοντά στα σύνορα του Άργκανθικ. 

  Ο Σόλµορχ αναρωτιόταν τι κρυβόταν πίσω απ’τα παράξενα που 

συνέβαιναν στο Βασίλειο. Οι σκοτεινές φιγούρες τις οποίες είχαν 

αντικρίσει οι άνθρωποι εδώ γύρω να διασχίζουν το δρόµο, µάλλον, 

ήταν κατάσκοποι απ’το Άργκανθικ. Όµως κι αυτό δεν ήταν 

σίγουρο… Και το βασικότερο µυστήριο ήταν τούτο: είχαν ή δεν 

είχαν σχέση οι δαιµονάνθρωποι µε δαύτους; Απ’ό,τι θυµόταν ο 

ευγενής, το γειτονικό βασίλειο ποτέ δεν τάχε καλά µε τους 

Μαγκραθµέλιους, όπως και το Σαραόλν. Αλλά, τώρα, ίσως νάχε 

γίνει κάποια συµφωνία… Ήταν, ωστόσο, λιγάκι –αν όχι πολύ− 

απίθανο, γιατί όλοι οι άνθρωποι απεχθάνονταν τους 

δαιµονανθρώπους, καθώς κι οι δαιµονάνθρωποι απεχθάνονταν τους 

ανθρώπους. 

  Τι παράξενα πράγµατα είναι τούτα;… συλλογίστηκε ο Σόλµορχ. 

  Ύστερα, αισθάνθηκε την Τάθβιλ να σαλεύει πάνω του. «Είσαι 

ξύπνιος;» τον ρώτησε η Βαρονέσα, ενώ λαγοκοιµόταν. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε, αργά, εκείνος. 

  «Καληµέρα.» 

Ο
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  Ο Σόλµορχ φίλησε τα καστανά µαλλιά της, που πληµµύριζαν, όλη 

τη νύχτα, τα ρουθούνια του µε την υπέροχη οσµή τους. 

  «Είν’ωραία, που ξαναήρθες.» Η Τάθβιλ ανασηκώθηκε, για να τον 

κοιτάξει στο πρόσωπο και να κολλήσει τα χείλη της πάνω στα χείλη 

του, χαρίζοντάς του ένα φιλί µεγάλης διάρκειας. 

  «Μακάρι να είχα έρθει νωρίτερα,» αποκρίθηκε εκείνος, τυλίγοντας 

τα χέρια του γύρω της, «κι όχι τούτη την περίοδο, που συµβαίνουν 

όλα τα αλλόκοτα.» 

  «Θα σας συνοδέψω στον στοιχειωµένο δρόµο,» του είπε η 

Βαρονέσα. 

  «Τάθβιλ… καλύτερα όχι,» πρότεινε ο Σόλµορχ. «Λιγότεροι 

µπορούµε να ψάξουµε µε περισσότερη ευκολία το µέρος, δίχως να 

φοβόµαστε µη µας εντοπίσουν.» 

  «Μη µας εντοπίσουν ποιοι;» ρώτησε εκείνη. 

  «Αυτοί που χρησιµοποιούν το δρόµο, για να έρχονται απ’το 

Άργκανθικ –ή για όποιο άλλο λόγο τον χρησιµοποιούν, τέλος 

πάντων,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

  «Ένα άτοµο παραπάνω δε θα σας δυσκολέψει,» τόνισε η Τάθβιλ. 

«Εξάλλου,» πρόσθεσε, µ’ένα πονηρό µειδίαµα, «το ξέρεις ότι 

κινούµαι σαν γάτα, όταν το θέλω.» Φίλησε, ξανά, τα χείλη του, 

τυλίγοντας τους πήχεις της πίσω απ’το λαιµό του. 

  «∆εν είναι αστεία η επιχείρησή µας στον στοιχειωµένο δρόµο,» της 

είπε, αυστηρά, ο ευγενής. 

  «Μ’αρέσει, όταν παίρνεις αυτό το σοβαρό ύφος, Σόλµορχ,» 

χαµογέλασε η Τάθβιλ. Σηκώθηκε, απότοµα, από πάνω του και 

κάθισε, οκλαδόν, στο στρώµα, ακουµπώντας την  πλάτη  της  στον  

τοίχο.  «Θα έρθω,  ό,τι  κι  αν πεις.» 

  «Καλά, έλα…» αναστέναξε ο ευγενής. 

  «Μην κάνεις έτσι! ∆ε θα µε κουβαλάς,» µούτρωσε η Τάθβιλ. 

  Ο Σόλµορχ γέλασε. 

  «Γιατί γελάς;» απαίτησε η Βαρονέσα. 
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  Ο Σόλµορχ την λοξοκοίταξε, κωµικά. «Υπάρχει κάποιο 

πρόβληµα;» 

  «Πάντα υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε σένα,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. 

Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι, φορώντας µια πράσινη ρόµπα, και 

στάθηκε µπροστά στον καθρέφτη της.  

  «Ε! Τώρα, µε προσβάλεις!» διαµαρτυρήθηκε ο Σόλµορχ. 

  Η Τάθβιλ άρχισε να χτενίζει τα τελείως ανακατωµένα µαλλιά της. 

«Ήσουν εντελώς απρόσεκτος, χτες βράδυ,» είπε, σα νάκανε µια 

απλή διαπίστωση. 

  «Άλλη φορά θάµαι πιο προσεκτικός,» υποσχέθηκε ο ευγενής. 

  Η Βαρονέσα στράφηκε, απότοµα, στο µέρος του, ανεµίζοντας την 

πράσινή της ρόµπα και σείοντας την χτένα που κρατούσε εµπρός 

της. «Μην τολµήσεις!» 

  Ο Σόλµορχ χαµογέλασε, πλατιά, δείχνοντας τα δόντια του. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Χόλκραδ είχε σηκωθεί µε την αυγή και είχε ανεβεί σ’ένα ψηλό 

µέρος των τειχών του κάστρου της Τάθβιλ. Ο πρωινός άνεµος έκανε 

τη σκούρα-µπλε κάπα της ν’ανεµίζει. Η Ζίµπουνµπουρ, το µικρό, 

ξανθό, τριχωτό πλασµατάκι, φτερούγιζε πλάι της. Είχε βάλει το 

µικρό του χέρι πάνω απ’τα µάτια του, αγναντεύοντας το τοπίο 

ανατολικά. 

  «Ωραία θέα επέλεξες, µάγισσα,» άκουσε πίσω της η κορακοµάλλα 

γυναίκα, και ο Μπάχτον ήρθε να σταθεί δίπλα της, τυλιγµένος στην 

πράσινή του κάπα. 

  Η Χόλκραδ τον λοξοκοίταξε, δίχως να στρέψει το κεφάλι της προς 

τη µεριά του. «Ξυπνάς κι εσύ νωρίς, βλέπω.» 

  «Οι παλιές συνήθειες ξεπερνιούνται δύσκολα,» παραδέχτηκε ο 

Μπάχτον, µ’ένα λεπτό χαµόγελο. 

  «Αυτός εκεί είναι ο ‘στοιχειωµένος’ δρόµος.» Η Χόλκραδ έδειξε, 

µε το χέρι της, µια χωµάτινη  οδό, που περνούσε µέσα απ’τους 
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λόφους της ορεινής Βαρονίας, πίσω απ’τους οποίους ο Λούντρινχ 

ανέτελλε. 

  Ο Μπάχτον έγνεψε καταφατικά. «Το ξέρω. Τον έχω ξανατενίσει 

από απόσταση, κι έχω ακούσει πολλά για δαύτον·  όµως ποτέ δεν έχω 

πάει εκεί.» Γύρισε να την κοιτάξει. «Εσύ;» 

  «Έχω βρεθεί αρκετά κοντά, ώστε να µπορώ να αισθανθώ ότι δεν 

είναι πραγµατικά στοιχειωµένος ο δρόµος, όπως λέγεται, αλλά κι 

εγώ ποτέ δεν τον έχω διασχίσει, για να µάθω τι ακριβώς συµβαίνει,» 

αποκρίθηκε η Χόλκραδ. 

  «Θα τ’ανακαλύψουµε, λοιπόν, όλοι µαζί, σήµερα,» είπε ο 

Μπάχτον, καθώς ο άνεµος έπαιζε µε τα µακριά µαλλιά του, που ήταν 

δεµένα σε παράξενες πλεξούδες. 

  Η Ζίµπουνµπουρ φτερούγισε µπροστά απ’τον πλανόδιο τοξότη, 

λέγοντάς του κάτι που εκείνος δεν κατάλαβε. Η Χόλκραδ µίλησε 

στην ίδια γλώσσα και το πλασµατάκι αποµακρύνθηκε απ’τον άντρα. 

  «Πού τη βρήκες;» ρώτησε ο Μπάχτον. 

  «Κάπου,» απάντησε αόριστα η µάγισσα. 

  «∆ε θες να πεις, υποθέτω,» παρατήρησε ο τοξότης. 

  «Κάποια πράγµατα δεν µπορώ να τ’αποκαλύψω τόσο εύκολα,» 

εξήγησε η µάγισσα. 

  «Υπάρχουν, τελικά, τόσα πολλά στον κόσµο µας που δεν πρέπει να 

ξέρει κανείς; Γιατί εσύ, για παράδειγµα, κρύβεις ένα σωρό µυστικά, 

αν οι φήµες για σένα αληθεύουν,» είπε ο Μπάχτον. 

  Η Χόλκραδ µειδίασε, λεπτά. «Οι φήµες, συνήθως, υπερβάλλουν.» 

  «Ναι. Αλλά πόσο;» σήκωσε ένα φρύδι του ο Μπάχτον. 

  «Πολύ,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ. «Όµως, ναι, υπάρχει και κάποια 

αλήθεια µέσα τους. 

  »∆εν πάµε, τώρα, κάτω, να συναντήσουµε τους άλλους;» 

  «Θάχουν ξυπνήσει τόσο νωρίς;» 

  «Κι αν δεν έχουνε, σύντοµα, θα ξυπνήσουν.» Η µάγισσα άρχισε να 

πηγαίνει προς µια πέτρινη σκάλα των τειχών. 
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  Ο Μπάχτον συνοφρυώθηκε, συµπεραίνοντας πως δεν ήταν απ’τους 

τύπους που της άρεσαν ιδιαίτερα οι κουβέντες. Αλλά όλ’οι µάγοι 

έτσι δεν ήταν; Παράξενοι και µυστηριώδεις; 

  Τελικά, ίσως, υπάρχουν τόσα πολλά στον κόσµο µας που δεν πρέπει 

να ξέρει κανείς, σκέφτηκε ο τοξότης, καθώς ακολουθούσε την 

Χόλκραδ. 

 

**  **  **  ** 

 

  Συγκεντρώθηκαν σ’ένα σαλονάκι, αρκετά µικρό. Στον ανατολικό 

του τοίχο υπήρχε ένα παράθυρο⋅ στον δυτικό µια βαριά, ξύλινη 

πόρτα⋅ στον νότιο µια ταπετσαρία που απεικόνιζε ένα οικόσηµο⋅ και 

στον βόρειο ένα αναµµένο τζάκι, για να ζεσταίνει τον χώρο. Στο 

πάτωµα ήταν στρωµένο ένα χαλί. Σε µια πολυθρόνα, πλάι στο τζάκι, 

καθόταν η Χόλκραδ, µ’ένα ποτήρι κρασί στο χέρι και τη 

Ζίµπουνµπουρ στα πόδια της. Αντίκρυ της, σε µια άλλη πολυθρόνα 

ήταν η Τάθβιλ, ντυµένη µε ταξιδιωτικά ρούχα: γούνινο παντελόνι, 

ψηλές, µαύρες µπότες, και λευκό πουκάµισο. Στον καναπέ, απέναντι 

απ’τις δυο γυναίκες, κάθονταν ο Σόλµορχ, ο Μάνκιν κι ο Μπάχτον. 

  «Να πάρω και µερικούς στρατιώτες µαζί µου;» πρότεινε η 

Βαρονέσα. «Όχι πολλούς –δυο-τρεις.» 

  «Όχι,» αποκρίθηκε, κατηγορηµατικά, ο ευγενής της οικογένειας 

Έχµελθ. «∆εν χρειάζεται νάµαστε παραπάνω από όσοι ήδη είµαστε. 

Φτάνει που έρχεσαι κι εσύ, και, από τέσσερις, γινόµαστε πέντε·  δε 

θέλουµε κι άλλους.» 

  «Και θα πάµε χωρίς άλογα,» τόνισε ο Μπάχτον, «για να µην 

τραβάµε την προσοχή.» 

  Ο Σόλµορχ έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι του. «Θα 

ξεκινήσουµε απο δώ κατά το λιόγερµα του Λούντρινχ και του 

Βάνσπαρχ, για να είµαστε, ως το βράδυ, στον δρόµο. Εντάξει;» 

  «Εντάξει,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. «∆εν υπάρχει κανένα 

πρόβληµα.» 
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  «Θα µας βοηθήσεις, µε τη µαγεία σου, να εντοπίσουµε αν 

βρίσκεται κάποιος κρυµµένος εκεί όπου θα βαδίζουµε;» ρώτησε ο 

Μπάχτον τη Χόλκραδ. 

  «Θα κάνω ό,τι µπορώ,» αποκρίθηκε εκείνη, λακωνικά. 

   

**  **  **  ** 

 

  Όταν ο Λούντρινχ κρυβόταν πίσω απ’τους λόφους, στη ∆ύση, και ο 

Βάνσπαρχ πλησίαζε αυτούς στην Ανατολή, µια πενταµελής οµάδα 

βγήκε απ’το κάστρο της Βαρονίας. Όλοι τους φορούσαν κάπες, µε 

τις κουκούλες να καλύπτουν τα πρόσωπά τους,   και   έµοιαζαν   µε   

φαντάσµατα,   µέσα   στις σκιές του λυκόφωτος. Προχώρησαν προς 

τ’ανατολικά, ενώ ένας τρελός αέρας φυσούσε, παρασέρνοντας τα 

φύλλα των δέντρων από ένα δασάκι στα βόρεια. Οι φρουροί της 

Βαρονέσας Τάθβιλ είχαν ενηµερωθεί για το τι θα συνέβαινε, για να 

µη σταµατήσουν τον Σόλµορχ και τους άλλους, υποψιαζόµενοι πως 

ήταν τίποτα ύποπτοι κατάσκοποι. 

  Η συντροφιά πέρασε πλάι από ένα µικρό χωριό, βαδίζοντας πάνω 

στον χωµατένιο δρόµο, και, σε κάποιο σηµείο, η Τάθβιλ είπε: «Απο 

δώ και πέρα το µέρος θεωρείται στοιχειωµένο.» Ήταν το κοµµάτι 

της οδού που περνούσε µέσα απ’τους λόφους. 

  Τώρα, πια, είχε βραδιάσει και τα πάντα ήταν σκοτεινά, καθώς η 

οµάδα βάδιζε. Ο Μπάχτον είχε το τόξο του στο δεξί χέρι, και ήταν 

έτοιµος να τραβήξει βέλη απ’τη φαρέτρα στην πλάτη του, όποτε 

χρειαζόταν. Ο Μάνκιν έσφιγγε τη λαβή του ξίφους του, κάτω απ’την 

κάπα που έκρυβε το όπλο. Η Χόλκραδ µουρµούριζε µερικές λέξεις, 

σα να µιλούσε στον εαυτό της, κι έκανε µερικές ακατανόητες 

χειρονοµίες εµπρός της, µπλέκοντας και ξεµπλέκοντας τα δάχτυλά 

της. Η Ζίµπουνµπουρ ήταν κρυµµένη µέσα στην κάπα της µάγισσας, 

για να µην τραβά την προσοχή. 
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  «Κάποιοι έρχονται!» είπε, ξαφνικά, αλλά όχι δυνατά, η 

κορακοµάλλα γυναίκα·  η φωνή της δεν ήταν τίποτα παραπάνω από 

ένας ψίθυρος, που τον παρέσερνε ο άνεµος, όµως την άκουσαν όλοι. 

  Ο Μπάχτον, πάραυτα, πέρασε ένα βέλος στο τόξο του. Ο Μάνκιν 

ξεθηκάρωσε, αργά, το σπαθί του. Ο Σόλµορχ τράβηξε το ξίφος του 

πατέρα του, και η Τάθβιλ ένα λιγνό, ντελικάτο λεπίδι, αλλά 

πρότεινε: 

  «Ας κρυφτούµε, καλύτερα.» 

  Ο τοξότης έγνεψε καταφατικά. Και οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν 

πίσω από βράχια και θάµνους. Ο Μπάχτον ξαναϋψωσε το τόξο του, 

σηµαδεύοντας, και ο Μάνκιν δεν άφησε ούτε στιγµή τη λαβή του 

σπαθιού του. 

  Τρεις σκοτεινές φιγούρες φάνηκαν να έρχονται, µέσα στη νύχτα. 

Φορούσαν κουκούλες και ήταν τυλιγµένες σε κάπες. 

  «Όταν πλησιάσουν αρκετά, θα βγούµε,» είπε ο Σόλµορχ. 

  Οι άγνωστοι ζύγωσαν·  έµοιαζαν να κινούνται βιαστικά. Και, 

αναµφίβoλα, κάτι ύποπτο υπήρχε στις κινήσεις τους. 

  «Τώρα!» σφύριξε ο Σόλµορχ, και η οµάδα του πετάχτηκε έξω 

απ’την κρυψώνα της. 

  Ο   Μάνκιν,   µ’ένα   αστραπιαίο   άλµα,   βρέθηκε  µπροστά  στους 

τρεις µυστηριώδεις τύπους, µε το ξίφος του γυµνολέπιδο. Πλάι του, 

πάραυτα, ήρθαν ο ευγενής και η Βαρονέσα, κι εκείνοι κρατώντας τα 

όπλα τους, οι λεπίδες των οποίων άστραφταν στο φως των τεσσάρων 

φεγγαριών του Άρµπεναρκ –που το ένα απ’αυτά ήταν ολόκληρο, τα 

δύο πρεµιέρ και το τελευταίο ντερνιέρ. Ο Μπάχτον έµεινε πίσω, 

αλλά σηκώθηκε όρθιος, σηµαδεύοντας, µε το τόξο του. Κι η 

Χόλκραδ δεν κινήθηκε, όµως ήταν έτοιµη να δράσει οποιαδήποτε 

στιγµή. 

  «Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη –τώρα, σας πιάσαµε!» είπε ο 

Μάνκιν. 

  «Ποιοι είστε;» απαίτησε η Τάθβιλ. «Και γιατί έρχεστε έτσι στη 

Βαρονία µου;» 
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  Οι άγνωστοι έβγαλαν τις κουκούλες τους. Οι δύο ήταν γυναίκες κι 

ο ένας άντρας. Η γυναίκα που στεκόταν στα δεξιά του τελευταίου 

ήταν ξανθιά, καταπληκτικής οµορφιάς, και είχε τα µαλλιά δεµένα 

κότσο πίσω της·  η άλλη ήταν καστανοµάλλα και τα δικά της µαλλιά 

έπεφταν στους ώµους της, ενώ µια λεπτή, ασηµένια αλυσίδα ήταν 

περασµένη γύρω απ’το κεφάλι της, και στο µέτωπό της κρεµόταν 

απ’αυτήν ένα µάτι της γάτας. Ο άντρας ήταν µελαχρινός και είχε κι 

εκείνος µακριά µαλλιά·  τα µάτια του ήταν σκοτεινά και σκληρά, το 

πρόσωπό του φρεσκοξυρισµένο. 

  «Θα µπορούσα να µάθω γιατί µας επιτίθεστε;» συνοφρυώθηκε, 

προσβεβληµένος (ή, µήπως, προσποιείτο ότι ήταν 

προσβεβληµένος;). 

  «Τι ζητάτε σ’ετούτο τον δρόµο τέτοια ώρα;» ρώτησε η Τάθβιλ. «∆ε 

γνωρίζετε ότι είναι στοιχειωµένος;» 

  «Ναι –βλέπουµε ότι, όντως, είναι στοιχειωµένος,» αντιγύρισε η 

ξανθιά γυναίκα. «Από σας.» 

  «Είµαι η Βαρονέσα Τάθβιλ. Αυτές οι περιοχές µού ανήκουν. Και 

απαιτώ, εδώ και τώρα, να µάθω τη δουλειά σας!» 

  «Περνούσαµε, απλώς, Βαρονέσα µου,» δήλωσε ο άντρας. «Είµαστε 

ταξιδιώτες απ’το Άργκανθικ. Θα είχαµε την άδειά σας να 

διασχίσουµε τη Βαρονία σας;» 

  «∆ε σε πιστεύω,» είπε, ευθέως, η Τάθβιλ. 

  Ο άντρας αναστέναξε, κουνώντας το κεφάλι του. «Τι µπορώ να 

κάνω, για να σας πείσω;» 

  Η Χόλκραδ, εν τω µεταξύ, ανίχνευε το µέρος τριγύρω, µε τη µαγεία 

της,  γιατί της φαινόταν πως τα είχαν καταφέρει πολύ εύκολα να 

βρουν τα «φαντάσµατα» του «στοιχειωµένου δρόµου». Και, τώρα, 

εντόπισε κάποιους.  Τα  Πνεύµατα την ειδοποιούσαν για την 

παρουσία ορισµένων όντων, ευφυίας ανώτερης των ζώων. 

Βρίσκονταν στην απέναντι µεριά του χωµατένιου δρόµου, πίσω 

απ’την πλαγιά ενός λόφου. Προφανώς, παρακολουθούσαν. Αλλά 

ποιοι ήταν;… 
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  «Μόνο µ’έναν τρόπο µπορείτε να µου αποδείξετε ότι δεν είστε 

αυτοί που νοµίζω,» δήλωσε η Τάθβιλ –«κι ακόµα και τότε, βέβαια, 

δε θάµαι σίγουρη. 

  »Μάνκιν –ψάξτους,» πρόσταξε. 

  Ο αρχηγός της φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ πλησίασε τον 

άντρα απ’το Άργκανθικ. Εκείνος άνοιξε την κάπα του, 

στ’ανοιγόκλεισµα του µατιού, και, πριν προλάβει ο πολεµιστής να 

µετρήσει ως το τρία, είχε τη λεπίδα ενός ξιφιδίου στο λαιµό του, 

κρατώντας τον, γερά, απ’τα µαλλιά. 

  «Πέτα το!» διέταξε ο Μπάχτον, σηµαδεύοντάς τον, µε το τόξο του. 

  «Είναι νύχτα,» σφύριξε ο Αργκανθικιανός, ενώ οι δυο γυναίκες που 

ήταν µαζί του ξεσπάθωναν·  «µπορεί ν’αστοχήσεις και να πετύχεις το 

φίλο σου.» Τα µάτια του γυάλισαν. 

  «Θες να δοκιµάσω, ξιπασµένε;» έθεσε το ερώτηµα ο Μπάχτον, 

στενεύοντας τα δικά του µάτια, καθώς στόχευε τον εχθρό. 

  «Άστον να φύγει,» είπε ο Σόλµορχ. «Και µπορεί να µην πεθάνετε.» 

  «Καλύτερα ν’ανησυχείς για τον φίλο σου, κι όχι για µας,» 

αντιγύρισε η καστανοµάλλα Αργκανθικιανή, κρατώντας το ξίφος 

της, µε τα δύο χέρια. 

  «Θα κάνουµε µια συµφωνία,» πρότεινε η Χόλκραδ στον άντρα 

απ’το Άργκανθικ: «Θα πετάξουµε εµείς όλα µας τα όπλα µπροστά 

σας και σεις θ’αφήσετε τον Μάνκιν να φύγει. ∆ίκαιο, έτσι; Θάχετε 

ευκαιρία να την κοπανήσετε. Άµα θέλετε, µπορείτε να πάρετε και 

τ’αρµατατά µας µαζί σας…» Και οι σύντροφοι της µάγισσας 

άκουσαν τη φωνή της στο νου τους: Κάντε το, αν συµφωνήσει. 

Εµπιστευτείτε µε! 

  Ο Αργκανθικιανός συνοφρυώθηκε, κοιτώντας το πρόσωπό της, 

προσεκτικά. Αλλά δεν µπορούσε να δει τίποτα εκεί·  δεν 

φανερωνόταν κανένα συναίσθηµα, ούτε, φυσικά, αν έλεγε αλήθεια ή 

ψέµατα. 

  «Καλώς,» είπε. «Ρίξτε τα όπλα σας µπροστά µας.» 

  Κάντε το, πρόσταξε, νοερά, η Χόλκραδ τους συντρόφους της. 
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  Εκείνοι, ένας-ένας, έριξαν τα σπαθιά τους στα πόδια του άντρα, 

και, τέλος, ο Μπάχτον έριξε το τόξο του. 

  «Αποµακρυνθείτε, τώρα,» ζήτησε ο Αργκανθικιανός. Αυτοί 

αποµακρύνθηκαν, και ο άντρας ελευθέρωσε τον Μάνκιν, 

σπρώχνοντάς τον προς το µέρος τους. 

  Τότε, η Χόλκραδ ύψωσε, αµέσως, το χέρι της, είπε µερικά µαγικά 

λόγια, και τα όπλα της οµάδας του Σόλµορχ επέστρεψαν στις 

χούφτες τους. Οι Αργκανθικιανοί σάστισαν, για λίγο, και ο ευγενής, 

η Βαρονέσα κι ο αρχηγός της φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ τούς 

έκλεισαν το δρόµο, ενώ ο Μπάχτον πέρασε ένα βέλος στο τόξο του, 

σηµαδεύοντας τον άγνωστο άντρα. 

  «Τώρα, θα µιλήσουµε ειρηνικότερα, καθάρµατα,» γρύλισε ο 

Σόλµορχ, µε µια παράξενη λάµψη στο βλέµµα του. 

  «Θα πληρώσετε γι’αυτό!» σφύριξε ο Αργκανθικιανός. 

  Η Χόλκραδ, τότε, αισθάνθηκε τα όντα στην άλλη µεριά του δρόµου 

να κινούνται. 

  «Έχουµε παρέα,» πληροφόρησε τους δικούς της. «Απο κεί!» 

Έδειξε, καθώς σκιερές φιγούρες µε κάπες παρουσιάστηκαν απ’τα 

βράχια·  λεπίδες άστραψαν στο φεγγαρόφωτο. 

  «Ποιοι διάολοι είν’ετούτοι;» Ο Αργκανθικιανός κι οι δυο γυναίκες 

µαζί του έµοιαζαν έκπληκτοι. 

  Ένα βέλος εκτοξεύτηκε από µια βαλλίστρα και καρφώθηκε πλάι 

στο δεξί πόδι του Σόλµορχ. 

  «Καλυφθείτε!» φώναξε ο Μπάχτον.  

  Η οµάδα έτρεξε πίσω απ’τα βράχια όπου είχε κρυφτεί και πριν·  

µαζί της ήρθαν κι οι τρεις Αργκανθικιανοί. 

  «Ποιοι είν’αυτοί;» απαίτησε ο άντρας. 

  «Εµάς ρωτάς, κάθαρµα!» αντιγύρισε ο Σόλµορχ. 

  «Ποιον να ρωτήσω, αφού δεν ξέρω!» µούγκρισε εκείνος, 

ξεθηκαρώνοντας ένα σπαθί µέσα απ’την κάπα του, για να τόχει 

σ’ετοιµότητα. 
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  Μια σκιερή µορφή τούς ζύγωσε, και ο Μπάχτον ελευθέρωσε το 

βέλος του, τ’οποίο την βρήκε στο στήθος, σωριάζοντάς την. Η 

κουκούλα της έπεσε κι όλοι είδαν πως ήταν µια δαιµονογυναίκα! 

  «Χίλιες κατάρες!» αναφώνησε ο Μάνκιν. «∆αιµονάνθρωποι, πάλι!» 

  Και, προτού προλάβει να ολοκληρώσει τα λόγια του, κι άλλοι 

Μαγκραθµέλιοι άρχισαν να µαζεύονται. 

  «Νοµίζω πως είµαστε µαζί, προς το παρόν,» παρατήρησε η ξανθιά 

Αργκανθικιανή, σπαθίζοντας εναντίον ενός, ο οποίος απέκρουσε το 

ξίφος της. Η καστανοµάλλα φίλη της, όµως, χίµησε και τον 

αποτελείωσε, διαπερνώντας του τα πλευρά. 

  Ένας δαιµονάνθρωπος πήδησε πάνω απ’τα βράχια όπου είχε 

καλυφθεί η οµάδα, επιτιθέµενος κατά του Σόλµορχ. Εκείνος ύψωσε 

το σπαθί του πατέρα του και σταµάτησε το θανατηφόρο χτύπηµα, 

ενώ ο Μάνκιν ερχόταν στο πλευρό του, αποκεφαλίζοντας τον εχθρό. 

Η Τάθβιλ ξιφοµαχούσε, λίγο παραπέρα, µε µια δαιµονογυναίκα. 

  Η Χόλκραδ είπε µια λέξη, και η Ζίµπουνµπουρ βγήκε µέσα απ’την 

σκούρα-µπλε κάπα της µάγισσας, για να φτερουγίσει µπροστά στα 

µάτια της αντιπάλου της Βαρονέσας και να την τυφλώσει, προς 

στιγµή. Η Τάθβιλ την  σκότωσε,  τρυπώντας την στην κοιλιά. 

  «Ευχαριστώ,» µειδίασε προς το µέρος του µικρού πλάσµατος, που 

έβγαλε έναν ήχο νίκης. 

  Ο Μπάχτον ανεβοκατέβαζε το τσεκούρι του, καθώς αγωνιζόταν, 

µαζί µε τον άγνωστο Αργκανθικιανό, ενάντια σε µπόλικους 

δαιµονανθρώπους, οι οποίοι τους κατέκλυζαν, γρυλίζοντας κατάρες 

στη γλώσσα τους. 

  Ο Μάνκιν είδε έναν φωτεινό δίσκο να δηµιουργείται στον αέρα, 

µερικά µέτρα µακριά του. Από µέσα βγήκαν τρεις Μαγκραθµέλιοι 

και, πίσω τους, ένας µε γκρίζα ρόµπα. Ύστερα, η µαγική θύρα 

έκλεισε. Οι πρώτοι στάθηκαν µπροστά απ’τον τελευταίο, υψώνοντας 

µεταλλικές ασπίδες και ξίφη. Εκείνος πήρε τρία σιδερένια σφαιρίδια 

από µια τσέπη του και τα πέταξε στον αέρα, προς τον άνθρωπο 

πολεµιστή. Τα σφαιρίδια φύτρωσαν αγκάθια και πάνω τους έπαιξε 
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κάποιου είδους παράξενη, γαλάζια ενέργεια, καθώς χιµούσαν στον 

Μάνκιν! 

  «Μα τα Πνεύµατα! Αποµακρυνθείτε!» κραύγασε ο άντρας στους 

συντρόφους του, τρέχοντας µακριά απ’τα διαβολικά 

κατασκευάσµατα. 

  Το ένα απ’τα σφαιρίδια πέτυχε έναν µεγάλο βράχο, κάνοντάς τον 

ν’ανατιναχτεί·  και, µαζί µε τα κοµµάτια πέτρας, πετάχτηκαν και τα 

αγκάθια του σφαιριδίου. Το άλλο συνάντησε έναν δεύτερο βράχο, µε 

παρόµοια αποτελέσµατα. Το τρίτο έχασε την πορεία του κι έσκασε 

εκεί όπου µάχονταν οι δυο γυναίκες απ’το Άργκανθικ. Κραυγές 

ακούστηκαν. 

  Ο Σόλµορχ χτυπήθηκε από µια πέτρα στο πλάι του κεφαλιού και 

παραπάτησε, σκόνταψε και κατρακύλησε σε µια πλαγιά, ενώ η 

όρασή του ήταν θολωµένη από διάφορα χρώµατα. Η Τάθβιλ 

αισθάνθηκε ένα απ’τα αγκύλια των σφαιριδίων να µπήγεται στο 

πίσω µέρος τη παλάµης της, λίγο πιο κάτω απ’τις φάλαγγες της 

γροθιάς της. Ούρλιαξε απ’τον διαπεραστικό πόνο, και το σπαθί της 

έπεσε, καθώς γονάτιζε, επειδή κι άλλα µικρά καρφιά και πέτρες την 

πέτυχαν. 

  Και ορισµένοι δαιµονάνθρωποι χτυπήθηκαν απ’τις εκρήξεις και  

σωριάστηκαν στο έδαφος, βογγώντας. Η καστανοµάλλα 

Αργκανθικιανή έπεσε, τραυµατισµένη, µ’αίµα να τρέχει απ’το 

µέτωπό της (κανείς δεν ήξερε αν ήταν ζωντανή)· η ξανθιά δεν ήταν 

σε τόσο άσχηµη κατάσταση, αλλά αρκετά απ’τα αγκάθια είχαν 

µπηχτεί στα γόνατά της και ούρλιαζε, κουλουριασµένη στη γη. 

  Η Χόλκραδ είχε προλάβει να υψώσει µια µαγική προστατευτική 

ασπίδα γύρω της, και αυτή και η Ζίµπουνµπουρ έµειναν άθικτες. Ο 

Αργκανθικιανός γλίτωσε πολλές απ’τις πέτρες που πετάχτηκαν, χάρη 

στους δαιµονανθρώπους που κύκλωναν αυτόν και τον Μπάχτον, οι 

οποίοι δέχτηκαν τα κοµµάτια των µεγάλων βράχων. Το ίδιο ίσχυε 

και για τον πλανόδιο τοξότη. Μάλιστα, τα µεταλλικά σφαιρίδια τούς 

εξυπηρέτησαν, αδρανοποιώντας πολλούς αντιπάλους. Ο Μάνκιν είχε 
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πέσει στο έδαφος και είχε καλύψει το κεφάλι του, για να 

προστατευτεί, αλλά ορισµένα αγκύλια καρφώθηκαν πάνω του, 

τρυπώντας τη φολιδωτή αρµατωσιά του. 

  «Κάθαρµα!» γρύλισε, εξοργισµένος, καθώς σηκωνόταν, πονώντας. 

Στράφηκε προς τον δαιµονάνθρωπο που είχε εκτοξεύσει τους 

εκρηκτικούς µηχανισµούς. Οι τρεις φρουροί ήταν ακόµα εµπρός του, 

και ο Μάνκιν χίµησε καταπάνω τους, αγνοώντας τη ζωή του. 

  Ο Μπάχτον σφάγιασε µια δαιµονογυναίκα, ανοίγοντάς της το 

κεφάλι στα δύο·  ο Αργκανθικιανός, ξέσχισε έναν θώρακα. Ύστερα, 

στράφηκε στην ξανθιά, χτυπηµένη σύντροφό του. Ένας 

Μαγκραθµέλιος ύψωνε το ξίφος του από πάνω της. «Βόλκρα!» 

φώναξε ο µελαχρινός άντρας. Τράβηξε ένα ξιφίδιο µέσ’απ’την κάπα 

του και το εκτόξευσε, πετυχαίνοντας τον εχθρό της στο λαιµό. 

  Ένας δαιµονάνθρωπος όρµησε στην Τάθβιλ, που προσπαθούσε να 

σηκωθεί, αισθανόµενη τα καρφιά που είχαν µπηχτεί µέσα της να την 

κεντρίζουν. Η Βαρονέσα τον είδε εγκαίρως και άπλωσε το µη-

τραυµατισµένο της χέρι –το αριστερό−, για να πιάσει το σπαθί της 

από κάτω, γιατί δεν µπορούσε καθόλου να κλείσει τ’άλλο µε το 

αγκάθι απ’το σφαιρίδιο εντός του. Η λάµα της υψώθηκε κι 

απέκρουσε το ξίφος του Μαγκραθµέλιου, που, ύστερα, έφυγε απ’τις 

γροθιές του, στριφογύρισε στον αέρα και τον καρατόµησε. 

  Η Χόλκραδ φάνηκε πίσω του. «Αποµακρύνσου,» πρόσταξε την 

Τάθβιλ. 

  «Πού;» απόρησε εκείνη. «Είναι παντού!» Κοίταξε γύρω.  «Ο 

Σόλµορχ;…» 

  «Αααααααααααααααααρρρρ!» Ο Μάνκιν κατέβασε, οργισµένος, το 

σπαθί του, κόβοντας την ασπίδα του αντιπάλου του και µπήγοντάς 

του τη λεπίδα στο στέρνο. Ο Μαγκραθµέλιος κατέρρευσε, φτύνοντας 

αίµα. 

  Ο πολεµιστής στράφηκε στον άλλο. Σπάθισε, αλλά τ’όπλο του 

αποκρούστηκε απ’την ασπίδα του εχθρού του. Ξανασπάθισε και του 

πήρε το κεφάλι. Σταµάτησε τη λεπίδα του τρίτου, που πήγαινε για τα 
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πλευρά του. Ένιωσε τα αγκάθια εντός του να του ρίχνουν 

ενοχλητικές τσιµπιές απ’την απότοµη κίνηση. 

  Ο δαιµονάθρωπος µε τη γκρίζα ρόµπα έβγαλε άλλα τρία σφαιρίδια 

απ’την τσέπη του. 

  «Θα σε γδάρω ζωντανό!» κραύγασε ο Μάνκιν, µε φλεγόµενα 

µάτια. 

  Ο Μαγκραθµέλιος εκτόξευσε τα σφαιρίδια καταπάνω στον 

πολεµιστή, µ’ένα υστερικό γέλιο, γεµάτο χαιρεκακία. Όµως, τώρα, η 

Χόλκραδ ήταν έτοιµη γι’αυτόν: Η Πνευµατική της µαγεία 

σταµάτησε τα µεταλλικά αντικείµενα στον αέρα και τα εκτόξευσε 

πέρα, για να εκραγούν µακριά απ’τη µάχη. 

  Ο Σόλµορχ σκαρφάλωσε απο κεί όπου είχε πέσει, µόλις συνήλθε 

κάπως απ’το χτύπηµα στο κεφάλι (τώρα, βέβαια, ένιωθε και µερικά 

αγκάθια που ήταν µέσα στο πετσί του). Πρόλαβε να δει τον 

δαιµονάνθρωπο µε τη γκρίζα ρόµπα να εκτοξεύει τα σφαιρίδια και 

τη µάγισσα να τα εξουδετερώνει. Ο ευγενής βρισκόταν γύρω στα 

τέσσερα µέτρα δεξιά του Μαγκραθµέλιου. Σήκωσε το σπαθί του 

πατέρα του απ’το έδαφος, έσφιξε τα δόντια, και χίµησε, µε µια 

πολεµική κραυγή που δεν είχε βγάλει ποτέ ξανά στη ζωή του, αλλά 

του ήρθε αυθόρµητα. 

  Η λάµα του γρύλισε οργισµένα στον αέρα, κατέβηκε, µ’ένα 

βουητό, και πέτυχε τον εχθρό στον ώµο. Κόκαλο ακούστηκε να 

σπάει και αίµα πετάχτηκε, πιτσιλώντας το πρόσωπο του 

διαβολανθρώπου και τα χέρια του Σόλµορχ. Ο Μαγκραθµέλιος 

κατέρρευσε, µε µια κραυγή πόνου. 

  «Έτσι µπράβο, µικρέ!» φώναξε ο Μάνκιν, χώνοντας το σπαθί του 

στα εντόσθια του τελευταίου αντιπάλου του και ζυγώνοντας κι αυτός 

τον δαιµονάνθρωπο που έβαλε προηγουµένως τα σφαιρίδια. 

  Ο Μπάχτον ξέσχισε την κοιλιά ενός Μαγκραθµέλιου, µε το πελέκι 

του, εµποδίζοντας το σατανικό ον απ’το να ζυγώσει τις δυο 

Αργκανθικιανές που βρίσκονταν στο έδαφος,  τραυµατισµένες.  Ο  

άγνωστος άντρας ήρθε πλάι του και τρύπησε έναν άλλο αντίµαχο 
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στο στέρνο, προτού εκείνος προλάβει να βλεφαρίσει. Ο 

Αργκανθικιανός ήταν ιδιαίτερα γρήγορος στις κινήσεις του, πράγµα 

που έδειχνε άνθρωπο καλά εκπαιδευµένο στο ξίφος. 

  Ο Μαγκραθµέλιος που κειτόταν ανάσκελα µπροστά στο Σόλµορχ 

και τον Μάνκιν επιχείρησε να βάλει το χέρι στην τσέπη του (για να 

τραβήξει κι άλλα απ’τα θανατηφόρα σφαιρίδια;), αλλά δεν πρόλαβε·  

ο ευγενής του κάρφωσε τον πήχη στον χώµα, µε το ξίφος του πατέρα 

του. 

  «Τώρα, θα σε κάνουµε κοµµάτια, κάθαρµα!» γρύλισε ο αρχηγός 

της φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ. Και έκοψε το αριστερό χέρι 

του δαιµονανθρώπου απ’τον αγκώνα. Εκείνος ούρλιαξε. Ο 

πολεµιστής ύψωσε το σπαθί του πάνω απ’το κεφάλι. Το κατέβασε, 

για ν’ανοίξει το κρανίο του Μαγκραθµέλιου και να χύσει το µυαλό 

του στη γη, αλλά ο Σόλµορχ έπιασε τον καρπό του Μάνκιν. 

  «Όχι! –τον χρειαζόµαστε,» τόνισε ο ευγενής. 

  Η Χόλκραδ σήκωσε, µε τη µαγεία της, σπαθιά απ’το έδαφος και 

διαπέρασε µ’αυτά τα κορµιά πέντε διαβολανθρώπων, σκοτώνοντάς 

τους. Κανένας, πια, δεν είχε µείνει·  ή όσοι απέµειναν έφυγαν. 

  «∆ε µπορώ να σταθώ!…» µούγκρισε, πονεµένα, η γυναίκα που ο 

Αργκανθικιανός είχε φωνάξει Βόλκρα, καθώς εκείνος προσπαθούσε 

να τη βοηθήσει να σηκωθεί. 

  «Ποιοι είστε, επιτέλους;» τον ρώτησε ο Μπάχτον. 

  «Κάποιοι ταξιδιώτες,» αντιγύρισε ο µελαχρινός άντρας, και 

στράφηκε στην άλλη γυναίκα, για να γονατίσει δίπλα της και 

ν’αγγίξει το λαιµό της. 

  «Ζει;» θέλησε να µάθει η Βόλκρα. 

  «Ίσα-ίσα,» αποκρίθηκε εκείνος. «Σίγουρα, δεν είναι σε κατάσταση 

να βαδίσει.» 

  «Πείτε µας ποιοι είστε και θα σας βοηθήσουµε,» δήλωσε η Τάθβιλ, 

δένοντας, µ’ένα µαντίλι, το τραυµατισµένο της χέρι, ενώ, 

συγχρόνως, σκεφτόταν τι θα χρειαζόταν, για να ξεκαρφώσει όλ’αυτά 

τ’αγκύλια από πάνω της (!)… 
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  Προτού προλάβει ο Αργκανθικιανός να µιλήσει, ο Μάνκιν άδραξε 

τον µόνο ζωντανό Μαγκραθµέλιο απ’τη λαιµόκοψη της ρόµπας του 

και τον σήκωσε. Η σάρκα του χεριού του που ήταν καρφωµένο στο 

έδαφος έµεινε πίσω, κάνοντάς τον, πάλι, να ουρλιάξει, τρελαµένος 

απ’τον πόνο. Ο Σόλµορχ µόρφασε, αηδιασµένος, βλέποντας το αίµα 

να τινάζεται, και τράβηξε το σπαθί του απ’τη γη. 

  Ο Μάνκιν πέταξε τον δαιµονάνθρωπο στα πόδια του άντρα απ’το 

γειτονικό βασίλειο, πλάι στην Βόλκρα. Εκείνος συνέχιζε να 

ουρλιάζει. 

  «Τον ξέρεις;» ρώτησε, δυνατά –για ν’ακουστεί η φωνή του πάνω 

απ’τα ουρλιαχτά−, στρεφόµενος στον Αργκανθικιανό. 

  «Όχι,» απάντησε, ξερά, αυτός. «Και θα δώσω τέλος στη µίζερη ζωή 

του –να σκάσει, επιτέλους, ο καταραµένος!» Ύψωσε το 

αιµατοβαµµένο ξίφος του. 

  «Σταµάτα!» τον προειδοποίησε ο Μάνκιν, δείχνοντάς τον µε το 

δικό του µατοβαµµένο λεπίδι. Ύστερα, στράφηκε στον 

Μαγκραθµέλιο. «Μίλα, καθίκι: Ξέρεις αυτόν τον άντρα και τις δυο 

γυναίκες;» 

  «Όχι!» έκρωξε εκείνος. 

  «Τότε, τι περιµένατε, εσύ και οι δικοί σου, πίσω απ’τα βράχια, 

παρακολουθώντας µας, ενώ είχαµε µια απλή… διαφωνία µεταξύ 

µας;» σφύριξε η Χόλκραδ. 

  «Θέλαµε να σας ληστέψουµε,» δήλωσε ο Μαγκραθµέλιος, 

αγκοµαχώντας απ’τους πόνους·  έµοιαζε να χάνει δύναµη απ’την 

αιµορραγία. 

  «Θα πεθάνει,» είπε η Τάθβιλ. 

  «Περιµένατε να ληστέψετε κάποιον σ’έναν δρόµο όπου κανείς δεν 

πατά, γιατί όλοι τον θεωρούν στοιχειωµένο, ξιπασµένε;» φώναξε ο  

Μάνκιν στον δαιµονάνθρωπο. Έβαλε την αιχµή του σπαθιού του 

µπροστά στο πρόσωπο του σατανικού όντος. «Θέλουµε την 

αλήθεια!» 
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  Ο Μαγκραθµέλιος γέλασε: ένα τρελό, εωσφορικό γέλιο. «Ποτέ δεν 

θα µάθεις την αλήθεια, καταραµένε άνθρωπε. Ο Κύριός µου θα 

κάψει την ψυχή σου!» 

  «Αααααρρ!» Ο Μάνκιν τον κλότσησε, καταπρόσωπο. Ο 

διαβολάνθρωπος έγειρε στο πλάι και πέθανε. 

  «Τον σκότωσες!» διαµαρτυρήθηκε η Τάθβιλ. «Τώρα, σίγουρα, δε 

θα µάθουµε τίποτα από δαύτον!» 

  «Ούτως ή άλλως, δε θα µαθαίναµε,» της είπε ο Σόλµορχ. Στράφηκε 

στους Αργκανθικιανούς. «Αλλ’απ’αυτούς µπορούµε να µάθουµε 

πράγµατα –όπως γιατί ήρθαν στα µέρη µας.» 

  «Σας είπα –είµαστε απλοί ταξιδιώτες,» τόνισε ο µελαχρινός άντρας. 

«Τώρα, µα τα Πνεύµατα, µπορείτε να µας βοηθήσετε; Η Βόλκρα 

είναι τραυµατισµένη άσχηµα και η Μίκθαλ πεθαίνει!» 

  «∆ε µας πείθεις, φιλαράκο,» δήλωσε ο Μπάχτον. «Ποτέ δε θα 

ερχόταν προς τα δω  µια   οµάδα   κανονικών ανθρώπων από έναν 

θεωρούµενο στοιχειωµένο δρόµο.» 

  «Τότε, εσείς τι κάνατε σε τούτο το µέρος;» απαίτησε ο 

Αργκανθικιανός. 

  «Προφανώς, περιµέναµε µη-κανονικούς ανθρώπους!» µούγκρισε ο 

Μάνκιν. «Μπήκες; Περιµέναµε να πιάσουµε κατασκόπους απ’το 

Άργκανθικ. Κι άµα δε µας πεις τι δουλειά έχετε εδώ και ποιοι είστε –

πέρα, φυσικά, απ’τα ονόµατά σας−, θάχετε την ίδια µοίρα µε τούτον 

δω τον λεχρίτη!» Έδειξε, µε το σπαθί του, το κουλό κουφάρι του 

δαιµονανθρώπου. 

  «Ήκνορ –πες τους!» σφύριξε η Βόλκρα, σφίγγοντας τα δόντια 

απ’τον πόνο των αγκαθιών στα πόδια της. 

  «Είµαστε οι κατάσκοποι που ψάχνατε,» παραδέχτηκε ο 

Αργκανθικιανός. 

   

**  **  **  ** 
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  Οι επιζώντες δαιµονάνθρωποι έτρεξαν, µέσα στους λόφους απ’τους 

οποίους περνούσε ο παλιός χωµατένιος δρόµος, και έφτασαν σε µια 

µεγάλη σπηλιά, όπου ήταν συναγµένοι κι άλλοι του είδους τους. 

  Μια Μαγκραθµέλια σηκώθηκε όρθια, µόλις τους αντίκρισε. 

  «Ο Μπόρβον…» της είπε, λαχανιασµένα, ένας. «Ή είναι νεκρός, ή 

αιχµάλωτος…» 

  «Αποτύχατε,» συµπέρανε η δαιµονογυναίκα, δίχως η όψη της να 

φανερώνει θυµό, αλλά ούτε, ασφαλώς, και καµια ικανοποίηση. 

Στράφηκε σ’ένα απ’τα τοιχώµατα της σπηλιά, όπου ήταν ένας 

µεγάλος καθρέφτης. Στάθηκε µπροστά του και άρθρωσε: 

  «Πόνκιµ! Υπηρέτη του Άρχοντά µας, σε καλώ. Πόνκιµ, µίλησέ 

µου.» 

  Ο βασιλικός διπλωµάτης παρουσιάστηκε µέσα στον κρύσταλλο, 

ντυµένος κοµψά. «Τι;» απαίτησε, πάραυτα. 

  «Ο Μπόρβον είναι νεκρός, αφέντη,» ανέφερε η Μαγκραθµέλια. 

«Και η επιχείρηση απέτυχε.» 

  Τα µάτια του Πόνκιµ άστραψαν, διαβολικά κι οργισµένα. Αλλά 

ρώτησε, ήρεµα: «Βρήκαν κατασκόπους απ’το Άργκανθικ;» 

  «Μάλλον, ναι, αφέντη,» αποκρίθηκε ο δαιµονάνθρωπος που είχε 

µιλήσει πριν από λίγο µε τη δαιµονογυναίκα. «Γιατί δεν µπορεί 

νάταν τίποτ’άλλο αυτοί µε τους οποίους διαπληκτίζονταν.» 

  «Τους σκοτώσατε;» 

  «Τους κατασκόπους, αφέντη;» 

  «Όλους.» 

  «∆εν ξέρουµε ακριβώς,» παραδέχτηκε ο Μαγκραθµέλιος. «Μία 

κατάσκοπος µπορεί νάναι νεκρή. Οι υπόλοιποι είναι 

τραυµατισµένοι.» 

  Ο Πόνκιµ, µε µια µεγάλη δρασκελιά, πέρασε µέσα απ’τον 

καθρέφτη, και µε τόνα χέρι άρπαξε τη δαιµονογυναίκα απ’το λαιµό, 

ενώ µε τ’άλλο τον δαιµονάνθρωπο. Τους σήκωσε απ’το έδαφος, µε 

εκπληκτική ευκολία. Οι άλλοι Μαγκραθµέλιοι στη σπηλιά 

πισωπάτησαν, τροµαγµένοι, ή σύρθηκαν µακριά απ’τον µαύρο µάγο. 
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  «Ακούστε καλά, τώρα!» σφύριξε εκείνος. «∆ε µ’αρέσει καθόλου να 

µ’απογοητεύουν. Απογοητέψτε µε µια φορά ακόµα και θα βρείτε 

τους εαυτούς σας στη Λήθη! 

  »Η δουλειά σας είναι τούτη απο δώ και στο εξής: Κανείς δεν θα 

φύγει απ’τη Βαρονία της Τάθβιλ. Κανείς δεν θα πάει στη Μάρβαθ να 

ειδοποιήσει το Βασιληά. Θα φροντίσετε να τους κρατήσετε µέσα στο 

κάστρο. Και, όσο θα βρίσκονται εκεί, παγιδευµένοι, θα επιχειρήσετε 

να εισβάλετε, για να τους δολοφονήσετε. Φέρτε όλους τους 

Μαγκραθµέλιους απ’το ∆ουκάτο Χάργκοχ, µε τους δίσκους 

τηλεµεταφοράς –αλλά κάντε όπως σας πρόσταξα, πάση θυσία.» 

Τους ελευθέρωσε τους λαιµούς, αφήνοντάς τους να πέσουν στο 

έδαφος, ξεροβήχοντας και βαριανασαίνοντας. «Αν αποτύχετε, θα 

εξοργιστώ πολύ –καθώς κι ο Άρχοντας.» Στράφηκε στον καθρέφτη 

και ξαναπέρασε  µέσα, σα να µην υπήρχε τίποτα που να τον 

εµποδίζει. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο 

Αποκλεισµένο κάστρο 
 

 

αλιοτόµαρα!» γρύλισε ο Μάνκιν, έχοντας το σπαθί του 

µπροστά στον Ήκνορ. «Είστε, τελικά, αυτοί που 

υποψιαζόµασταν εξ αρχής –κατάσκοποι απ’το Άργκανθικ.» 

  «Ποιος σας έστειλε;» απαίτησε η Τάθβιλ, µε οργή να καθρεπτίζεται 

στο πρόσωπό της. Αισθανόταν κορόιδο που χρησιµοποιούσαν την 

δική της Βαρονία, για να µπαίνουν στο Βασίλειο, δίχως εκείνη να 

έχει πάρει χαµπάρι τίποτα. 

Π
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  «Βοηθήστε την Βόλκρα και την Μίκθαλ και θα σας πούµε,» 

αποκρίθηκε ο Ήκνορ. «Ούτως ή άλλως, τώρα, είµαστε του χεριού 

σας…» 

  «Έχει δίκιο,» είπε ο Μπάχτον. «Αλλά δεν είµαστε σε κατάσταση 

για να κουβαλήσουµε κανέναν ως το κάστρο·  είµαστε όλοι 

χτυπηµένοι. Οπότε, εγώ που είµαι ο πιο άθικτος, θα πάω να φωνάξω 

τους στρατιώτες της Βαρονίας. Περιµένετε εδώ.» Και ο τοξότης 

έφυγε, καθώς η Τάθβιλ έγνεψε καταφατικά. 

  Ύστερα, η Βαρονέσα στράφηκε στον κατάσκοπο. «Όσο 

στεκόµαστε, απάντησέ µου: Ποιος σας έστειλε.» 

  «Και, µετά, τι θα µε ρωτήσετε; γιατί µ’έστειλε; Σας το δηλώνω από 

τώρα –αυτό δε µπορώ να σας το αποκαλύψω, αφού δεν το ξέρω·  δε 

µας λέει τα σχέδιά της,» εξήγησε ο Ήκνορ. 

  «Ποια δε σας λέει τα σχέδιά της;» απαίτησε η Τάθβιλ. 

  «Η ∆ούκισσα Ζέκαλ, του ∆ουκάτου Έβµορ,» αποκρίθηκε ο Ήκνορ. 

  «Γιατί;» συνοφρυώθηκε η Τάθβιλ. «Τι σκοπεύει να πετύχει;» 

  Ο Ήκνορ κούνησε το κεφάλι του. «Αυτό δεν είπα πριν; ∆εν ξέρω. 

∆ε µας ενηµερώνει. Απλά, θέλει να βρισκόµαστε στο Σαραόλν.» 

  «Έτσι, απλά; να βρισκόσαστε στο Σαραόλν;» Η Τάθβιλ έµοιαζε να 

µην τον πιστεύει. 

  «Ναι,» απάντησε ο Ήκνορ, δίχως να φανερώνει τίποτα η έκφραση 

του προσώπου του. 

  «Ποιοι άλλοι είναι εδώ;» ζήτησε να µάθει η Τάθβιλ. 

  «∆εν ξέρω.» 

  «Μη µου λες ψέµατα!» τον προειδοποίησε η Βαρονέσα, 

σηκώνοντας το σπαθί της, µε τ’αριστερό χέρι·  γιατί το δεξί της ήταν 

τραυµατισµένο από ένα απ’τ’αγκάθια που είχαν πετάξει τα σιδερένια 

σφαιρίδια του αρχηγού των δαιµονανθρώπων. 

  «∆ε λέω ψέµατα,» δήλωσε ο Ήκνορ. 

  «Εσείς γιατί ερχόσασταν;» ρώτησε ο Σόλµορχ, καθαρίζοντας το 

αίµα απ’το κεφάλι του, µε το µανίκι του πουκαµίσου του. 
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  «Για να µείνουµε εδώ, σ’ετούτη τη Βαρονία και να 

παρακολουθούµε,» εξήγησε, αµέσως, ο Ήκνορ. 

  «Κρύβεις κάτι,» σφύριξε η Τάθβιλ. 

  «Λυπάµαι που το νοµίζετε αυτό, κυρία µου,» είπε ο Ήκνορ. 

  «∆εν είµαστε ηλίθιοι, φίλε µου,» τόνισε ο Σόλµορχ. «Ξέρουµε από 

κατασκόπους –είστε γλιστεροί σαν τα χέλια.» 

  «Πιθανώς, κύριε. Μα, τώρα, στην κατάστασή µας»−ο Ήκνορ έριξε 

µια µατιά στην τραυµατισµένη στα πόδια Βόλκρα και στην 

µισοπεθαµένη Μίκθαλ−,«δε νοµίζω να έχουµε το περιθώριο να 

είµαστε διόλου ‘γλιστεροί’…» 

  Ο Σόλµορχ τον κοίταξε µε καχυποψία. Στράφηκε στη Χόλκραδ, 

αλλά η µυστηριώδης µάγισσα δε µίλησε·  απλά, κοιτούσε τους τρεις 

κατασκόπους απ’το Άργκανθικ. 

  «Γνωρίζεις αυτή τη ∆ούκισσα Ζέκαλ, Βαρονέσα µου;» ρώτησε  ο  

Μάνκιν την Τάθβιλ. 

  «Προσωπικά; όχι,» απάντησε εκείνη. «Έχω ακούσει για την 

αφεντιά της, όµως.» 

  «Τίποτα το ιδιαίτερο;» είπε ο Σόλµορχ. 

  Η Τάθβιλ κούνησε το κεφάλι της. «Όχι.» 

  Καλπασµός αλόγων ακούστηκε και, σύντοµα, καβαλάρηδες ήρθαν, 

µαζί µε τον Μπάχτον, που, τώρα, κι εκείνος ήταν έφιππος. 

  «Ανεβείτε,» είπε στους φίλους του. 

  Τις κατασκόπους οι στρατιώτες τις ανέβασαν µε προσοχή στ’άτια, 

γιατί ήταν άσχηµα τραυµατισµένες, και, όταν ήταν όλοι έτοιµοι, 

ξεκίνησαν. Γρήγορα, επέστρεψαν στο κάστρο της Τάθβιλ, 

διασχίζοντας τον χωµατένιο δρόµο, µέσα στη νύχτα. Η Βαρονέσα 

κάλεσε τους θεραπευτές της να κοιτάξουν τα τραύµατά τους και να 

βγάλουν τα αγκάθια των σιδερένιων σφαιριδίων των 

Μαγκραθµέλιων από πάνω τους. Έτσι, κανένας απ’τους συντρόφους 

του Σόλµορχ δεν κοιµήθηκε, παρά την κούραση που είχαν όλοι τους 

–ούτε και κανένας απ’τους θεραπευτές, οι οποίοι έτρεχαν απ’τον 

έναν ασθενή στον άλλο… Όταν τους είχαν περιποιηθεί άπαντες, η 



ΕΧΘΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

405 

Τάθβιλ τούς ζήτησε να συγκεντρωθούν στο σαλονάκι όπου είχαν 

συγκεντρωθεί και το πρωί·  µαζί τους κι ο Ήκνορ, αλλά όχι η Βόλκρα 

ή η Μίκθαλ, γιατί η πρώτη ήταν βαριά τραυµατισµένη και η δεύτερη 

ούτε καν είχε τις αισθήσεις της. Έµειναν σ’ένα δωµάτιο που τους 

είχε παραχωρηθεί, ενώ η Βαρονέσα είχε βάλει ανθρώπους να τις 

προσέχουν, επειδή, πληγωµένες ή όχι, δεν τις εµπιστευόταν –δεν 

εµπιστευόταν κανένα κατάσκοπο απ’το Άργκανθικ. 

  «Πονάω ολόκληρος…!» µούγκρισε ο Σόλµορχ. «Μα τα Πνεύµατα 

–νιώθεις χειρότερα άµα σου βγάζουν αυτά τα καρφιά, παρά όταν 

είναι µέσα σου. Η πλάτη µου…!» 

  «Πώς είναι το κεφάλι σου;» τον ρώτησε ο Μάνκιν, που είχε γδυθεί 

απ’την φολιδωτή πανοπλία του και, τώρα, φορούσε µια απλή ρόµπα, 

όπως κι οι υπόλοιποι. 

  «Αυτό δε µε πονά και τόσο,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, αγγίζοντας 

τον επίδεσµο, µε τον οποίο ο θεραπευτής τού είχε δέσει το τραύµα 

εκεί. 

  Η Τάθβιλ στράφηκε στον Αργκανθικιανό. «Ήκνορ,» είπε. «∆εν θα 

φύγεις από   τούτο   το   κάστρο. Επειδή µας βοήθησες, όµως, 

εναντίον των Μαγκραθµέλιων, δε θα σε στείλω στα µπουντρούµια·  

θα µένεις στο δωµάτιο που παραχώρησα στις συντρόφισσές σου. 

Μόλις κι οι τρεις αισθάνεστε καλύτερα, θα σας  πάµε  στον  

Βασιληά,  κι  απο  κεί  και  πέρα εκείνος θ’αποφασίσει για την τύχη 

σας.» 

  «Όπως επιθυµείτε, Βαρονέσα µου,» αποκρίθηκε αυτός, δίχως να 

φέρει καµια αντίρρηση·  η ψυχρότητά µε την οποία αντιµετώπιζε την 

όλη υπόθεση τούς εξέπληξε όλους. 

  «Γιατί µας κάλεσες εδώ, Τάθβιλ;» ρώτησε ο Σόλµορχ. «∆ε µας 

άφηνες, καλύτερα, να κοιµηθούµε; Είµαστε άπαντες κουφάρια που 

προσπαθούν να σταθούν όρθια –και δεν το καταφέρνουν πολύ 

καλά.» 
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  «Θέλω να µάθω τι σχέση µπορεί να είχαν οι Μαγκραθµέλιοι που 

µας επιτέθηκαν µε τούτους,» εξήγησε η Βαρονέσα, δείχνοντας, µε το 

βλέµµα της, τον Αργκανθικιανό κατάσκοπο. 

  «Καµια,» απάντησε ο Ήκνορ. «Η επίθεση των δαιµονανθρώπων 

ήταν τυχαίο γεγονός−» 

  «∆ε θα τόλεγα,» τον διέκοψε η Χόλκραδ. «Περίµεναν, κρυµµένοι 

πίσω απ’τα βράχια, προτού µας χιµήσουν. Ήθελαν να δουν πώς θα 

εξελιχτεί η κατάσταση.  

  »Κάτι παράξενο συµβαίνει…» 

  «Μα, ασφαλώς, δε νοµίζετε ότι εµείς, οι Αργκανθικιανοί, έχουµε 

Μαγκραθµέλιους συµµάχους!…» έκανε ο Ήκνορ. «Είναι παράλογο. 

Τους απεχθανόµαστε όσο κι εσείς. Σ’αυτό, τουλάχιστον, είµαστε 

µαζί.» 

  «Και σε τι δεν είµαστε, κατάσκοπε;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

  «Σε άλλα ζήτηµα, προφανώς,» αποκρίθηκε ο Ήκνορ. «Η ∆ούκισσα, 

αναµφίβολα, θα γνωρίζει καλύτερα από µένα. Μπορείτε να τη 

ρωτήσετε, αν επιθυµείτε, Βαρονέσα µου.» 

  «Να είσαι σίγουρος πως θα της στείλω µήνυµα, απαιτώντας να 

δικαιολογήσει τις ενέργειές της,» τόνισε η Τάθβιλ. 

  Ο Μάνκιν κοίταξε τον κατάσκοπο, συνοφρυωµένος. «∆ηλαδή, δεν 

ξέρεις τίποτα για τους δαιµονανθρώπους;» 

  «Απολύτως τίποτα,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «∆ε σε ωφελεί να µας κρύβεις τη σχέση σας µε τους 

Μαγκραθµέλιους,» του είπε η Τάθβιλ. «Ίσα-ίσα, που, αν µας 

αποκαλύψεις τι συµβαίνει, ο Βασιληάς µπορεί να φανεί πιο επιεικής 

µαζί σου.» 

  «∆ε µπορώ να σας πω κάτι που δεν γνωρίζω,» δήλωσε ο Ήκνορ. 

  «Αυτή είναι η τελευταία σου λέξη;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

  «Η τελευταία λέξη είναι πολύ µεγάλη κουβέντα, Βαρονέσα µου. 

Αλλά, ναι, δεν έχω να πω άλλα, για τώρα,» αποκρίθηκε ο Ήκνορ. 

  «Πολύ καλά. Πάµε για ύπνο,» προέτρεψε τους υπόλοιπους η 

Τάθβιλ. 
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**  **  **  ** 

 

  «Λοιπόν, τι θα κάνουµε;» ρώτησε η Τάθβιλ τον Σόλµορχ και τους 

συντρόφους του. Ήταν όλοι τους καθισµένοι γύρω από ένα µεγάλο 

τραπέζι και έπαιρναν πρωινό. Ο Ήκνορ δεν ήταν µαζί τους·  η 

Βαρονέσα ήθελε να τον κρατήσει µακριά απ’τη συζήτησή τους. 

  «Πρέπει, οπωσδήποτε, να ειδοποιήσουµε τον Βασιληά Βένγκριλ,» 

είπε ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ. «Οπότε ας στείλουµε 

κάποιον σήµερα.» 

  «∆εν περιµένουµε, να τον ειδοποιήσουµε όταν θα του 

παραδώσουµε και τους κατασκόπους;» πρότεινε ο Μπάχτον. 

  «Όχι,» διαφώνησε ο Σόλµορχ. «∆εν είναι καλό να περιµένουµε. Θα 

του γράψουµε σε µια επιστολή όλα όσα έχουµε ανακαλύψει, µέχρι 

στιγµής, και θα του την παραδώσουµε µ’έναν µαντατοφόρο.» 

  «Κι εγώ θα είµαι αυτός ο µαντατοφόρος,» δήλωσε ο Μάνκιν. 

  «Καλώς,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. «Τότε, θ’αρχίσω να γράφω.» 

Ζήτησε πένα και χαρτί από έναν υπηρέτη και, σύντοµα, τα είχε 

µπροστά της. Είπε στη Χόλκραδ: «Θα σε χρειαστώ, για να µου 

εξηγήσεις πώς να διατυπώσω αυτά που έχεις βρει για τους 

Μαγκραθµέλιους.» Η µάγισσα έγνεψε καταφατικά. Έτσι, η 

Βαρονέσα ξεκίνησε τη συγγραφή, ζητώντας, πολλές φορές, κατά τη 

διάρκειά της, τη γνώµη όλων γύρω απ’το τραπέζι. 

  Ύστερα, το µήνυµα τυλίχτηκε, σφραγίστηκε, µε την προσωπική 

σφραγίδα της Τάθβιλ, δέθηκε, µε µια µαύρη κορδέλα, και δόθηκε 

στον Μάνκιν. «Πρόσεχέ το,» ζήτησε η Βαρονέσα. 

  «Μαζί µου είναι ασφαλές,» τη διαβεβαίωσε ο πολεµιστής, µ’ένα 

νεύµα του κεφαλιού. 

  «Και, Μάνκιν…» είπε ο Σόλµορχ. 

  «Τι είναι, κύριε Σόλµορχ;» 

  «Πέρνα κι απ’την έπαυλη,» ζήτησε ο ευγενής, «και πες στην Βίνµη 

και στη γιαγιά Μάρβηλ ότι είµαι καλά.» 
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  «Έγινε,» συµφώνησε εκείνος. 

  «Αφότου δώσεις το µήνυµα στο Βασιληά, φυσικά,» τόνισε ο 

Σόλµορχ. 

  «Εντάξει,» είπε ο Μάνκιν. «Και, ύστερα, θα γυρίσω εδώ, γιατί είµαι 

σίγουρος πως δε µπορείτε να κάνετε δίχως τη βοήθειά µου.» 

  Η Τάθβιλ µειδίασε. Ύστερα, πρόσταξε να ετοιµάσουν το ταχύτερο 

άλογο για τον πολεµιστή, και να το φορτώσουν µε προµήθειες –όχι, 

όµως, τόσες ώστε να το βαραίνουν. Ήθελαν να µπορεί να τρέχει όσο 

το δυνατόν γρηγορότερα, για να µην αργήσει καθόλου ο Μάνκιν. 

Γιατί, µε τέτοιες καταχθόνιες δυνάµεις που βρίσκονταν σε δουλειά 

στο Βασίλειο, δεν είχαν το περιθώριο ν’αργοπορούν. 

   

**  **  **  ** 

 

  Ο Μάνκιν ανέβηκε στο µαύρο άτι που του παραχώρησε η 

Βαρονέσα Τάθβιλ, ενώ η ίδια, ο Σόλµορχ, ο Μπάχτον κι η Χόλκραδ 

ήταν κοντά του, έξω απ’τους στάβλους του κάστρου της Βαρονίας. 

  «Καλή τύχη,» του είπε ο ευγενής. 

  Ο αρχηγός της φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ γέλασε. «Εντάξει, 

κύριε Σόλµορχ. Μην κάνεις λες και πηγαίνω στον πόλεµο!» 

  «Μάνκιν –απεχθάνοµαι τον πόλεµο,» του θύµισε, γι’άλλη µια 

φορά, ο ευγενής. 

  «Ωστόσο, έχεις το ταλέντο του πατέρα σου στο σπαθί,» τόνισε 

εκείνος. «Φτάνει µονάχα να το εξασκήσεις λιγάκι, και θα πετάς, 

µικρέ!» 

  Ο Σόλµορχ αναστέναξε, κουνώντας το κεφάλι του. «∆εν έχω 

τέτοιες φιλοδοξίες, φίλε µου…» 

  «Όπως αγαπάς,» αποκρίθηκε ο Μάνκιν. «Θα τα πούµε µετά από 

κάποιες µέρες. Αντίο σ’όλους!» Χτύπησε τα γκέµια του αλόγου του 

και κάλπασε προς την πύλη του κάστρου, η οποία άνοιξε, και η 

γέφυρα έπεσε, σκεπάζοντας την τάφρο. 
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  Ο πολεµιστής βγήκε, συνεχίζοντας την πορεία του, πάνω στο 

χωµατένιο δρόµο. Κατευθυνόταν δυτικά, προς τη Βαρονία του 

Κνάβορ, την οποία θα διέσχιζε, για να βρεθεί στο Βασιλικό ∆ουκάτο 

και στη Μάρβαθ, την πρωτεύουσα του Σαραόλν. 

   Το άτι του, όµως, δεν πρόλαβε να πάει µακριά·  µόλις ανέβηκε έναν 

λόφο, ο Μάνκιν αντίκρισε τέσσερις σκοτεινές φιγούρες εµπρός του. 

Κάπες τις τύλιγαν και µαύρες κουκούλες σκίαζαν τα πρόσωπά τους. 

Πάραυτα, αστραφτερά   ξίφη   παρουσιάστηκαν  στο  δεξί  χέρι  

όλων  τους,  ενώ,  µε τ’αριστερό, ο καθένας πέταξε ένα µεταλλικό 

αντικείµενο στο έδαφος: δίσκοι τηλεµεταφοράς! Και πάνω απ’τον 

κάθε δίσκο, µια µαγική θύρα άνοιξε –γαλάζια, οβάλ σχήµατα, 

καθαρής ενέργειας. Μέσα απ’τις τέσσερις θύρες άρχισαν να 

βγαίνουν δαιµονάνθρωποι µε όπλα. 

  «Ανάθεµα!» αναφώνησε, έκπληκτος, ο Μάνκιν, ενώ τραβούσε, 

απότοµα, τα γκέµια του αλόγου του, για να σταµατήσει. Το ζώο 

κλότσησε, πολλές φορές, τον αέρα, µε τα µπροστινά του πόδια. 

  «Για πού τόβαλες, άνθρωπε;» σφύριξε ένας Μαγκραθµέλιος. 

  Ο Μάνκιν αισθάνθηκε το αίµα του να βράζει, και του ήρθε µια 

ακατάσχετη επιθυµία να σπάσει τα κεφάλια όλων των 

δαιµονανθρώπων. Όµως τιθάσευσε τον εαυτό του, γιατί ήξερε πως, 

αν επιτιθόταν, θα πέθαινε: Ήταν τραυµατισµένος απ’τη µάχη χτες 

βράδυ και οι αντίπαλοί του σαφώς υπεραριθµούσαν. Έστρεψε τ’άτι 

του απ’την άλλη και κάλπασε, γρήγορα. Πίσω του άκουσε διαβολικά 

γέλια, αλλά, γυρίζοντας, δεν είδε κανέναν να τον ακολουθεί. Σε λίγο, 

οι Μαγκραθµέλιοι ήταν, πλεον, µακριά του… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Σόλµορχ, είπες ότι ο Πόνκιµ έγραψε µια επιστολή, για να µου τη 

στείλει, αλλά αυτή η επιστολή δεν ήρθε ποτέ σε µένα, έτσι δεν 

είναι;» ρώτησε η Τάθβιλ. Εκείνη κι ο ευγενής βρίσκονταν µόνοι στο 

δωµάτιό της, µπροστά σ’ένα παράθυρο. «Αντί αυτής έλαβα µια 
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άλλη, που έγραφε να µην ξαναενοχλήσω τον Βασιληά µε τέτοια 

ζητήµατα.» 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά ο Σόλµορχ, που το είχε λησµονήσει. 

  «Ξεχάσαµε να το αναφέρουµε στο µήνυµα που δώσαµε στον 

Μάνκιν,» είπε η Τάθβιλ. «Αλλά, αν ο Πόνκιµ είναι προδότης, δεν 

πρέπει ο Βασιληάς να το µάθει;» 

  «Ο Πόνκιµ προδότης…» Ο Σόλµορχ κούνησε το κεφάλι του. «Μου 

φαίνεται πολύ, πολύ παράξενο. Ίσως κάτι άλλο να συνέβη στην 

επιστολή του Βένγκριλ και να ήρθε εδώ αλλαγµένη…» 

  «Όπως;» σήκωσε ένα φρύδι της η Τάθβιλ. 

  «Μπορεί ο µαντατοφόρος να συνάντησε δαιµονανθρώπους στο 

δρόµο, που τον σκότωσαν και έγραψαν µια δική τους επιστολή,» 

εξήγησε ο Σόλµορχ. 

  Η Βαρονέσα φάνηκε σκεπτική. «Ίσως… αλλά−» 

  «Τάθβιλ, κι εγώ, αρχικά, πίστεψα ότι κάτι ύποπτο γινόταν µε τον 

Πόνκιµ,» της είπε ο Σόλµορχ, «αλλά, µετά, σκέφτηκα πως ο 

διπλωµάτης είναι πολλά χρόνια πιστός στο Βασιληά µας. 

Αποκλείεται να−» 

  «Μην αποκλείεις τίποτα,» τόνισε η Βαρονέσα. 

  «Εντάξει. ∆εν το αποκλείω –όµως είναι πολύ απίθανο, δε νοµίζεις;» 

  Η Τάθβιλ φάνηκε να δυσανασχετεί. «Μ’όσα βλέπω, τον τελευταίο 

καιρό, δεν ξέρω…» Συνοφρυώθηκε, κοιτώντας  έξω  απ’το  

παράθυρο.  «Κάποιος έρχεται…» 

   Κι ο Σόλµορχ κοίταξε. «Πράγµατι…» Έπειτα, έκπληκτος: «Ο 

Μάνκιν!» 

  «Επιστρέφει;» απόρησε η Τάθβιλ. «Γιατί;» 

  «Πάµε να µάθουµε.» Έφυγαν απ’το δωµάτιο της Βαρονέσας, 

τρέχοντας, και κατέβηκαν τις σκάλες. Στο δρόµο, βρήκαν τον 

Μπάχτον και την Χόλκραδ και τους ζήτησαν να τους ακολουθήσουν. 

  «Τι έγινε;» ρώτησε ο τοξότης. «Γιατί τέτοιος πανικός;» Αλλά 

κανείς δεν του απάντησε. 
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  Έµαθε όταν βρίσκονταν έξω απ’το κεντρικό χτίριο του κάστρου και 

ο Μάνκιν περνούσε την πύλη των τειχών, η οποία έκλεινε πίσω του. 

Ο πολεµιστής κατέβηκε, λαχανιασµένος, απ’τ’άλογό του. 

  «Τι είναι;» είπε ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ. 

  «∆αιµονάνθρωποι, κύριε Σόλµορχ,» αποκρίθηκε ο Μάνκιν. 

«Πολλοί. Βασικά, στην αρχή, τέσσερις ήταν·  µετά, πέταξαν εκείνους 

τους δίσκους τηλεµεταφοράς και ήρθαν –ένα λεφούσι ήρθε! 

Αναγκάστηκα να επιστρέψω.» 

  «Κάποιος δε θέλει να φύγουµε απ’το κάστρο και να µεταφέρουµε 

στον Βασιληά τι συνέβη εδώ,» συµπέρανε ο Μπάχτον. 

  «Πάντα κάποιος είναι πίσω απ’ό,τι γίνεται!» σφύριξε η Τάθβιλ. 

«Αλλά ποιος είν’αυτός ο κάποιος, τέλος πάντων; 

  »Πάµε να µιλήσουµε στον Ήκνορ. Τούτη τη φορά, θα πάρουµε 

απαντήσεις!» 

  Μπήκαν, πάλι, στο κεντρικό χτίριο του κάστρου, ανέβηκαν µια 

πέτρινη σκάλα και διέσχισαν τους διαδρόµους. Η Βαρονέσα άνοιξε 

µια πόρτα, εκατέρωθεν της οποίας στέκονταν δυο φρουροί. Μέσα 

ήταν ένα δωµάτιο µετρίου µεγέθους µε τρία κρεβάτια. Ο Ήκνορ και 

η Βόλκρα βρίσκονταν καθισµένοι πάνω στα στρώµατά τους και κάτι 

συζητούσαν, προτού η Τάθβιλ τούς διακόψει·  η Μίκθαλ ήταν ακόµα 

αναίσθητη. 

  Ο Σόλµορχ κι οι υπόλοιποι ακολούθησαν την αρχόντισσα του 

κάστρου, η οποία σταύρωσε τα χέρια εµπρός της, κοιτώντας τον 

Αργκανθικιανό. «Ήρθε η ώρα να µας πεις όλη την αλήθεια!» 

  «Σας είπα ό,τι ξέρω,» αποκρίθηκε, ψυχρά, εκείνος. 

  Η Τάθβιλ έκανε να τον πιάσει απ’το γιακά, αλλά ο κατάσκοπος τής 

γράπωσε τον καρπό. «Σας είπα ό,τι ξέρω,» επανέλαβε. 

  Η Βαρονέσα τράβηξε το χέρι της, ελευθερώνοντάς το απ’τη λαβή 

του. «Ψεύδεσαι! Ποιος είναι κρυµµένος πίσω απ’όλα όσα 

συµβαίνουν;» 

  «∆εν καταλαβαίνω τι εννοείτε, κυρία µου,» δήλωσε ο Ήκνορ. «Τι 

έγινε, πάλι;» 
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  «Κάποιοι µου επιτέθηκαν, ενώ έφευγα απ’το κάστρο, πηγαίνοντας 

στον Βασιληά Βένγκριλ µε µήνυµα,» δήλωσε ο Μάνκιν –

«Μαγκραθµέλιοι.» 

  Ο Ήκνορ έσφιξε τα χείλη του. Είπε: «Νοµίζω πως όλοι 

βρισκόµαστε µέσα σε µια πλεκτάνη που κανείς µας δεν 

καταλαβαίνει. Αυτό συζητούσα, µόλις τώρα, µε τη Βόλκρα. Πρέπει 

να µε πιστέψετε –δεν γνωρίζω τίποτα για τους δαιµονανθρώπους. 

∆εν ξέρω αν η ∆ούκισσα Ζέκαλ γνωρίζει ή όχι –πάντως, εγώ δεν 

γνωρίζω.» 

  «Και τι… υποπτεύεστε ότι συµβαίνει;» ρώτησε ο Τάθβιλ. 

  Ο Σόλµορχ ζήτησε από έναν υπηρέτη να φέρει καρέκλες στο 

δωµάτιο. 

  «Κάποιος παίζει µαζί µας,» είπε, δίχως αµφιβολία στη φωνή της, η 

Βόλκρα. 

  «Ίσως η ∆ούκισσά σας,» τόνισε ο Μπάχτον. 

  «Πιθανώς,» συµφώνησε η κατάσκοπος. «Όµως δε νοµίζω κανένας 

Αργκανθικιανός να συµµαχούσε µε τους Μαγκραθµέλιους, για να 

πετύχει τους σκοπούς του.» 

  «Κάποιος άλλος είναι στη µέση,» πρόσθεσε ο Ήκνορ. 

  «Κάποιος άλλος! Όλο κάποιος άλλος είναι!» µούγκρισε ο Μάνκιν. 

«Μήπως, τελικά, µιλάµε για κανένα Πνεύµα; Ε, µάγισσα;» 

Στράφηκε στη Χόλκραδ. 

  Οι καρέκλες τους ήρθαν και κάθισαν, καθώς εκείνη απαντούσε: 

«Τα Πνεύµατα δε στήνουν πλεκτάνες·  αποκρίνονται µονάχα όταν τα 

επικαλεστεί κανείς.» 

  «Υπάρχει κανένας υποψήφιος δολοπλόκος;» ρώτησε ο Μπάχτον. 

Κοίταξε τους Αργκανθικιανούς κατασκόπους. «Εσείς ποιος λέτε ότι 

είναι;» 

  «∆εν λέµε,» αποκρίθηκε η Βόλκρα. «∆εν έχουµε ιδέα.» 

  «Προφανώς, ο τύπος είναι κάποιος που κανείς δεν τον 

υποπτεύεται,» είπε ο Ήκνορ. 

  «Ο Πόνκιµ;» Η Τάθβιλ συνοφρυώθηκε. 
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  Ο Σόλµορχ γέλασε. «Σου έχει γίνει ψύχωση, έτσι; Ο Πόνκιµ µπορεί 

να έστειλε το µήνυµα κι αυτό να χάθηκε στο δρόµο−» 

  «Ή µπορεί να είναι προδότης!» τον διέκοψε η Βαρονέσα. 

«Παραδέξου ότι υπάρχει κι ετούτη η πιθανότητα!» 

  «Το παραδέχοµαι. Αλλά, αν ήξερες τον Πόνκιµ…» ∆εν έβρισκε 

λόγια. «Αν τον ήξερες, θα τον εµπιστευόσουν. Όλοι που τον ξέρουν, 

τον εµπιστεύονται: ο Βασιληάς, η Βασίλισσα –όλοι.» 

  «Αυτούς τους τύπους να φοβάσαι, φίλε µου,» είπε ο Ήκνορ, µε µια 

σκοτεινή όψη στο πρόσωπό του.  

  «Κι εδώ που τα λέµε, πρέπει νάταν κάποιος που έχει ελευθερία 

κίνησης, µέσα στο Βασίλειο, εκείνος που έµπασε τους 

δαιµονανθρώπους εδώ,» πρόσθεσε η Χόλκραδ. 

  «Αναµφίβολα,» συµφώνησε ο Μπάχτον, γνέφοντας καταφατικά. 

  «Είναι ο Πόνκιµ,» κατέληξε η Τάθβιλ. «Ή, τουλάχιστον, υπάρχει 

µια µεγάλη πιθανότητα να είν’αυτός,» συµπλήρωσε, όταν είδε την 

έκφραση στο πρόσωπο του Σόλµορχ. 

  «Ωραία, και τι να κάνουµε, τώρα;» απαίτησε ο ευγενής, 

σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του. «Εκείνο που πρέπει να 

κάνουµε είναι να ειδοποιήσουµε το Βασιληά για όλες µας τις 

υποψίες.» 

  «Οι δαιµονάθρωποι δε θ’αφήσουν κανέναν αγγελιαφόρο να φύγει,» 

του είπε ο Μάνκιν. 

  «Τότε, ο αγγελιαφόρος θα φύγει µαζί µε πολεµιστές. Είκοσι ή 

τριάντα, ας πούµε,» πρότεινε η Τάθβιλ. 

  «∆ε θα ωφελήσει, Βαρονέσα µου,» κούνησε το κεφάλι του Μάνκιν. 

«Φέρνουν όσους θέλουν µέσα απ’αυτές τις µαγικές τους πόρτες. Στη 

δική µου περίπτωση, µόνο τέσσερις ήταν, πέταξαν ο καθένας έναν 

δίσκο, και άλλοι πέντε βγήκαν απ’το κάθε άνοιγµα. ∆ηλαδή, 

συγκεντρώθηκαν είκοσι-τέσσερις, πάνω-κάτω, στο ανοιγόκλεισµα 

του µατιού!» 

  «Ήταν λάθος µας που αφήσαµε τους Μαγκραθµέλιους να 

εισβάλουν στο Σαραόλν και να κατασκευάσουν τους δίσκους 
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τηλεµεταφοράς τους εδώ. Τώρα, µπορούν να βρίσκονται όπου 

θέλουν,» είπε η Χόλκραδ. 

  «Κάποιος τρόπος θα υπάρχει να τους αποφύγουµε και να πάµε στη 

Μάρβαθ!» τόνισε ο Σόλµορχ. «∆εν είναι δυνατόν νάµαστε 

παγιδευµένοι. Η µαγεία σου δε µπορεί να µας βοηθήσει;» 

  «Φοβάµαι πως όχι, σ’αυτό το θέµα,» κούνησε το κεφάλι της η 

Χόλκραδ. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Βασιληά µου.» Ο Πόνκιµ υποκλίθηκε µπροστά στο θρόνο του 

Βένγκριλ, πλάι στον οποίο καθόταν η ∆ήνκα. «Έχεις µήνυµα απ’τη 

Βασίλισσα Αάνθα του Βασιλείου του Ωκεανού.» 

  «Καιρός ήταν,» αποκρίθηκε ο Μονάρχης του Σαραόλν. «Έπρεπε να 

µάθω νέα και για την υπόθεση των χαµένων πλοίων. Αν και δεν 

εξαφανίζονται, πια, καράβια, τον τελευταίο καιρό, απ’ό,τι ακούω…» 

  Ο Πόνκιµ έδωσε το µήνυµα –που, στην πραγµατικότητα, είχε 

γράψει ο ίδιος− στον Βένγκριλ. Ένα άλλο που είχε στείλει η Αάνθα ο 

συνέταιρός του στην Θέρληχ είχε φροντίσει να χαθεί. 

  Ο Βασιληάς ξετύλιξε το χαρτί και το διάβασε: 

 

Αξιότιµε Βασιληά Βένγκριλ, 

 

∆ιαισθάνοµαι πως κάτι σατανικό συµβαίνει στο Βασίλειό µου. 

∆εν µπορώ να πω τι ακριβώς, αλλά υπάρχει. Οι απεσταλµένοι σας 

έπλευσαν προς τα δυτικά νερά και χάθηκαν. Κανείς δεν έχει, πια, 

ακούσει γι’αυτούς. Επιπλέον, ένα ακόµα πλοίο µου 

εξαφανίστηκε… 

  Και είναι και κάτι άλλο… 

  Πρέπει να σας µιλήσω –προσωπικά. Πρέπει να έρθετε στο 

Βασίλειο του Ωκεανού. Για να βρούµε µια λύση. Νοµίζω πως 

γνωρίζω τι είν’αυτό που µας απειλεί… 
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  Σας ικετεύω –ελάτε!… 

 

Με εκτίµηση, 

Αάνθα, Βασίλισσα του Ωκεανού 

 

  Το πρόσωπο του Βένγκριλ χλόµιασε. Στράφηκε στη σύζυγό του. 

«∆ήνκα, πρέπει να φύγω.» 

  «Να φύγεις;» απόρησε εκείνη. «Και πού να πας;» 

  «Στο Βασίλειο του Ωκεανού.» 

  «Γιατί; Τι τρέχει;» 

  «Η Βασίλισσα Αάνθα µού το ζήτησε,» εξήγησε ο Βένγκριλ. Και 

της έδωσε το γράµµα. 

  Η ∆ήνκα το διάβασε. Ύστερα, ρώτησε: «Και οι κατάσκοποι του 

Άργκανθικ που βρίσκονται στο Βασίλειό µας; Τι θα γίνει µε 

δαύτους;» 

  «Οι δικοί µου κατάσκοποι ήδη είναι στα ίχνη τους. Και, αν συµβεί 

κάτι, είµαι σίγουρος πως έχεις τη δύναµη να τα καταφέρεις και δίχως 

εµένα,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «∆ε µπορώ ν’αγνοήσω το κάλεσµα 

της Αάνθα. Φαίνεται να υπάρχει ανάγκη να µιλήσουµε. Κι έτσι, 

ίσως, βρούµε και µια λύση στα παράξενα προβλήµατα που 

κατακλύζουν το Σαραόλν, τον τελευταίο καιρό.» 

  «Να προσέχεις,» του είπε η ∆ήνκα. 

  «Θα προσέχω,» υποσχέθηκε ο Βένγκριλ. 

  «Πότε θα ξεκινήσεις;» 

  «Αύριο, µε την αυγή.» 

  Κι έτσι, φτάσαµε στην αρχή του τέλους, συλλογίστηκε ο Πόνκιµ, 

ικανοποιηµένος, καθώς κρυφάκουγε την κουβέντα τους… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο 

Η Μαύρη Αυγή 
 

 

 Βασιληάς Βένγκριλ είχε συγκεντρώσει την οικογένειά του 

στα βασιλικά διαµερίσµατά του παλατιού. Εκείνος, η ∆ήνκα 

και η Έρµελ κάθονταν δίπλα σ’ένα ανοιχτό παράθυρο, 

απ’όπου µπορούσαν να δουν το ένα απ’τα τέσσερα φεγγάρια του 

Άρµπεναρκ, καθώς και λίγο απ’το δεύτερο φεγγάρι. 

  «Πατέρα, ήταν αυτό το µήνυµα τόσο επείγον;» ρώτησε η 

Πριγκίπισσα. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο µονάρχης, ενώ, συγχρόνως, φαινόταν να 

σκέφτεται κάτι·  και όχι αδικαιολόγητα: είχε πολλές σκοτούρες στο 

κεφάλι του, τον τελευταίο καιρό. «Η Βασίλισσα Αάνθα δε θα µου 

ζητούσε να την επισκεφτώ, αν δεν ήταν ανάγκη. Είπε ότι επιθυµεί να 

συζητήσουµε για τα χαµένα πλοία, αλλά άφησε υπαινιγµούς και για 

κάτι άλλο…» 

  «Τι άλλο, πατέρα;» θέλησε να µάθει η Έρµελ, που το ενδιαφέρον 

της, αµέσως, κεντρίστηκε. 

  Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι του. «∆εν… δεν ξέρω ακριβώς. ∆εν 

εξήγησε στο µήνυµα  για  τι  πράγµα  µιλούσε.» Πρόσθεσε:  «Όµως 

µου έδωσε την εντύπωση ότι πρόκειται για κάτι σηµαντικό –κάτι που 

δεν πρέπει… δε µπορώ να αγνοήσω. Μου έγραφε ότι µαζί θα βρούµε 

µια λύση –ότι ήξερε τι είν’αυτό που απειλεί τα βασίλειά µας. ∆ες και 

µόνη σου.» Έδωσε το γράµµα στην κόρη του. 

  Εκείνη το πήρε στα χέρια της και το διάβασε. «Όντως, πατέρα, 

είναι, αναµφίβολα, επείγον.» Έγνεψε καταφατικά. «Πρέπει να πας 

στη Βασίλισσα Αάνθα.» 

  «Και το Σαραόλν θα διαλυθεί, όσο λείπεις!…» συµπλήρωσε, 

φαταλιστικά, η ∆ήνκα, θέλοντας να του δείξει ότι έπραττε λάθος. 

Ο
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  «Μητέρα, µη φέρνεις την καταστροφή!» αντιγύρισε η Έρµελ. «Θα 

είσαι εσύ εδώ. Και εγώ.» 

  Ο Βένγκριλ κατένευσε. «Σας εµπιστεύοµαι και τις δύο, µε το 

Βασίλειό µου.» 

  «∆ε θα σ’απογοητεύσουµε, πατέρα,» υποσχέθηκε η Έρµελ. «Θα 

δεις.» 

  Ο Βένγκριλ τής χάρισε ένα πλατύ, φωτεινό χαµόγελο. «Χαίροµαι.» 

Σηκώθηκε απ’την πολυθρόνα του, την πλησίασε και φίλησε το 

µέτωπό της, κρατώντας το κεφάλι της στα µεγάλα, σκληρά απ’τις 

µάχες χέρια του. Την έσφιξε κοντά του, για µια τελευταία φορά, 

προτού φύγει για το Βασίλειο του Ωκεανού, γιατί θα αναχωρούσε 

αύριο µε την αυγή, και δεν ήθελε να ξυπνήσει την κόρη του τόσο 

νωρίς. 

  Η ∆ήνκα ήρθε κοντά τους και τους αγκάλιασε και τους δυο. 

Έπειτα, ο Βασιληάς είπε: «Να προσέχετε. Και ξέρετε ποιους εννοώ 

να προσέχετε: τους κατασκόπους της ∆ούκισσας Ζέκαλ. Οι 

Αργκανθικιανοί έχουν πολλές φορές αποδείξει τι ύπουλοι είναι·  

νάστε επιφυλακτικές.» 

  «Θα είµαστε, πατέρα,» αποκρίθηκε η Έρµελ, και τον φίλησε στο 

µάγουλο. Μετά, έφυγε απ’τα βασιλικά διαµερίσµατα και 

κατευθύνθηκε στα δικά της, όπου την περίµενε ο Τλάφαρ. Ακόµα 

δεν γνώριζε γι’αυτόν τίποτα κανένας απ’τους γονείς της·  και τώρα, 

σίγουρα, δεν ήταν η κατάλληλη στιγµή για να τους το πει. Όµως θα 

τους το έλεγε… κάποτε… 

  Η ∆ήνκα χώθηκε στην αγκαλιά του Βένγκριλ, µόλις έµειναν µόνοι. 

«Βασιληά µου…» είπε. 

  «Τι;» ρώτησε εκείνος, χαϊδεύοντας τα ξανθά µαλλιά της. 

  Η ∆ήνκα σήκωσε το πρόσωπό της, για να τον κοιτάξει στα µάτια. 

«Γύρνα σε µένα.» 

  Ο Βένγκριλ χαµογέλασε. «Θα γυρίσω, Βασίλισσά µου.» Και 

φίλησε, τρυφερά, τα χείλη της. 
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  ∆άκρυα µαζεύτηκαν στα µάτια της ∆ήνκα. «Ξέρεις… έχω… έχω…  

αυτό  

το κακό προαίσθηµα για το ταξίδι…» 

  «Αφήνεις τη φαντασία σου να σε παρασύρει,» αποκρίθηκε ο 

Βένγκριλ. «Τίποτα κακό δε θα συµβεί, Βασίλισσά µου. Σ’το 

υπόσχοµαι.» 

  «Μα, αν συµβεί… Τι θα πει µου το υπόσχεσαι; Αν είναι να συµβεί, 

τι θα κάνεις να το σταµατήσεις;» 

  Ο Βένγκριλ χαµογέλασε, πάλι. «Έχω περάσει και χειρότερα από 

ένα ταξιδάκι, στη νιότη µου. Τόσο γέρο µε βλέπεις;» απαίτησε, 

ξαφνικά, µε χιουµοριστική διάθεση. 

  Η ∆ήνκα µειδίασε, πονηρά. «Μόνο αν και συ µε βλέπεις τόσο 

γρια…» 

  «Γιαγιά!» γέλασε ο Βένγκριλ, καθώς την σήκωνε απ’τη µέση, 

φιλώντας το λαιµό της και πηγαίνοντάς την στο υπνοδωµάτιο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Μπάχτον ήταν τυχερός·  τα παλιά σανίδια του κάστρου της 

Βαρονέσας έτριξαν κάτω απ’τις πέτσινες µπότες του εισβολέα. Ο 

πλανόδιος τοξότης άνοιξε τα µάτια του, που γυάλισαν µες στο 

σκοτάδι του δωµατίου του. Το χέρι του πήγε στο πλατύ µαχαίρι πλάι 

στο κρεβάτι, και τα δάχτυλά του έκλεισαν πάνω στη λαβή. 

  Αντίκρισε µια σκοτεινή σιλουέτα να έρχεται απ’την πόρτα. Μια 

λεπίδα άστραφτε στη γροθιά της, και εκείνος υπέθετε πως είχε 

γραµµένο τ’όνοµά του πάνω της. Ο Μπάχτον πετάχτηκε όρθιος στα 

γυµνά του πόδια, ντυµένος µόνο µε µια περισκελίδα και κρατώντας 

σφιχτά το µαχαίρι του. Το σφριγηλό σώµα του λύγισε, καθώς ο 

άντρας ετοιµαζόταν να τιναχτεί εµπρός, για ν’αρπάξει τον αντίπαλό 

του. Αλλά εκείνος τον πρόλαβε: τινάχτηκε πρώτος, µε µια σφυριχτή 

κραυγή, ενώ το λιγνό κοντόσπαθό του στριφογύρισε, στρέφοντας 

την αιχµή του προς τα κάτω. Ο τοξότης άρπαξε τον καρπό του 
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αντίµαχού του, σταµατώντας το όπλο του απ’το να κατεβεί. 

Επιχείρησε να τον καρφώσει, µε το µαχαίρι του, αλλά δέχτηκε µια 

γονατιά στο διάφραγµα. Η ανάσα του κόπηκε, για λίγο, και ένα χέρι 

τον γρονθοκόπησε στο σαγόνι. Ο Μπάχτον παραπάτησε, 

ελευθερώνοντας τον φονιά και το όπλο του –το οποίο, πάραυτα, 

στράφηκε στο µέρος του. Ήρθε καρφωτά προς το στήθος του. Ο 

άντρας τ’απέφυγε µες στο σκοτάδι και γράπωσε τον εχθρό του απ’τα 

µαλλιά, καταφέρνοντας να βρεθεί πίσω του. Η λάµα του πήγε 

µπροστά στο λαιµό του. Εκείνος γρύλισε. 

  Ήταν µια γυναίκα. 

**  **  **  ** 

 

  Τ’αφτιά του Μάνκιν έπιασαν θορύβους απ’το διπλανό δωµάτιο·  και 

ο έµπειρος πολεµιστής αναγνώριζε τους ήχους της µάχης όταν τους 

άκουγε. Πετάχτηκε απ’το κρεβάτι του, αναρωτούµενος αν ήταν 

όνειρο, γιατί το διπλανό δωµάτιο ήταν του Μπάχτον, και όλοι τους 

βρίσκονταν στο κάστρο της Βαρονέσας Τάθβιλ·  τι µπορούσε να 

συµβεί εδώ; 

  Ο αρχηγός της φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ σηκώθηκε όρθιος 

και ξεθηκάρωσε το σπαθί του. Ύστερα, άκουσε άλλον έναν θόρυβο: 

ένα γρύλισµα. 

  Αυτό ήταν –δεν τα ονειρευόταν τούτα! 

  Άνοιξε, πάραυτα, την πόρτα του δωµατίου του, για να βγει και να 

τρέξει προς βοήθεια του Μπάχτον. Αλλά, ξαφνικά, είδε δυο λεπίδες 

να ξεπροβάλουν µεσ’απ’το σκοτάδι και να χιµούν καταπάνω του! Ο 

Μάνκιν πήδησε πίσω. 

  «Ποιοι διάολοι−;» 

  ∆υο σκιερές µορφές όρµησαν, σαν τον άνεµο·  τα κοντόσπαθά τους 

σφύριζαν στον αέρα. 

   

**  **  **  ** 
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  Η Χόλκραδ αισθάνθηκε κάτι παράξενο, και ξύπνησε. Μια 

αναταραχή στα Πνεύµατα. Κάποιου είδους δύναµη τα είχε 

ενοχλήσει·  κάποιου είδους εξωφυσική δύναµη. 

  Η µάγισσα σηκώθηκε απ’το κρεβάτι της (ενώ η Ζίµπουνµπουρ 

κοιµόταν ακόµα από κάτω του), φορώντας, βιαστικά, το φόρεµά της, 

αλλά µην κάνοντας τον κόπο να βάλει τις µπότες της. Πήρε ένα 

ξιφίδιο απ’το κοµοδίνο και το πέρασε στη ζώνη της, προτού ανοίξει 

την πόρτα. Αντίκρυ, είδε την πόρτα του δωµατίου του Μάνκιν 

ν’ανοίγει, επίσης, και να πετάγονται µέσα δυο µαυροντυµένες 

µορφές, ενώ εκείνος είχε ξυπνήσει και ένα σπαθί γυάλιζε στο χέρι 

του. 

  Η Χόλκραδ στράφηκε στ’αριστερά της όπου ήταν οι σκάλες που 

οδηγούσαν πάνω –εκεί που βρισκόταν το δωµάτιο της Τάθβιλ και 

του Σόλµορχ. Τρεις άλλες σκοτεινές φιγούρες τις πλησίαζαν. Η 

µάγισσα τράβηξε το ξιφίδιο απ’τη ζώνη της, το πέταξε στον αέρα και 

το καθοδήγησε, µε τις πνευµατικές της δυνάµεις, να καρφωθεί στην 

πλάτη ενός εισβολέα, ο οποίος βόγκησε και σωριάστηκε,  σαν  σακί  

στο  έδαφος, µέσα στη µαύρη του κάπα. Οι δυο σύντροφοί του 

γύρισαν. 

  Αλλά η Χόλκραδ, ως τώρα, δεν είχε κοιτάξει στα νώτα της·  έτσι 

δεν είχε παρατηρήσει την λεπτή σιλουέτα που την ζύγωνε από πίσω, 

ενώ ένα στιλέτο γυάλιζε στο χέρι της, µες στο σκοτάδι… 

 

**  **  **  ** 

 

  Μια δαιµονογυναίκα. 

  Ο Μπάχτον τής έσχισε το λαιµό, µε το πλατύ µαχαίρι του, 

αφήνοντάς τη να πέσει, άψυχη, στο πάτωµα. Πώς είχαν µπει οι 

καταραµένοι οι διαβολάνθρωποι εδώ; Έσφιξε τα δόντια του, 

οργισµένος, καθώς άρπαζε το τόξο και τη φαρέτρα του από κάτω. 

Άνοιξε την πόρτα, για να βγει απ’το δωµάτιο. 
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**  **  **  ** 

 

  Η Χόλκραδ άκουσε έναν σφυριχτό ήχο στα νώτα της·  ύστερα, µια 

τσιριχτή κραυγή πόνου και κάποιον να σωριάζεται. Στράφηκε, 

απότοµα, κι αντίκρισε µια δαιµονογυναίκα νεκρή, µ’ένα στιλέτο στη 

δεξιά γροθιά κι ένα βέλος καρφωµένο στο αριστερό στήθος. Στην 

άλλη µεριά του διαδρόµου στεκόταν ο Μπάχτον, µε το τόξο του στα 

χέρια. 

  Αλαλαγµοί ήρθαν απ’τη σκάλα, καθώς οι εισβολείς που πήγαιναν 

ν’ανεβούν εκεί, τώρα, της ορµούσαν. Καθώς το φως των δαυλών 

φώτιζε τα πρόσωπά τους, η µάγισσα παρατήρησε πως κι ετούτες 

ήταν διαβολογυναίκες. 

  Άρχισε να υφαίνει, γρήγορα, τα µάγια της. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Σκύλα!» γρύλισε ο Μάνκιν, αποκρούοντας το κοντόσπαθο της 

δαιµονογυναίκας εµπρός του και κοπανώντας τη στην κοιλιά, µε τη 

γροθιά του. Καθώς αυτή διπλώθηκε, στράφηκε στην άλλη, 

σπαθίζοντας. Εκείνη σταµάτησε την επίθεση του πολεµιστή και 

πισωπάτησε, γρυλίζοντας. 

  Η πρώτη έκανε να σηκωθεί, όµως βρήκε το λεπίδι του ανθρώπου να 

διαπερνά το στέρνο της, και πέθανε  γρήγορα. Η  συντρόφισσά  της  

βρήκε ευκαιρία και χίµησε πάνω στον Μάνκιν, γραπώνοντας, µε 

τόνα της χέρι  τα µαλλιά του, και υψώνοντας µε τ’άλλο το 

κοντόσπαθό της. 

  «Ραααααρρρρ!» µούγκρισε ο αρχηγός της φρουράς της έπαυλης 

των Έχµελθ και την πέταξε από πάνω του, κάνοντας την πλάτη της 

να κοπανήσει στο πάτωµα. Ύστερα, έστρεψε την αιχµή του ξίφους 

του προς τα κάτω και, γονατίζοντας, απότοµα, της διαπέρασε την 

κοιλιά. 
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**  **  **  ** 

 

  Η Χόλκραδ άρπαξε, µε αόρατες δυνάµεις, το κοντόσπαθο απ’το 

χέρι της µιας δαιµονογυναίκας και, χρησιµοποιώντας το, απέκρουσε 

το κοντόσπαθο της άλλης, που ερχόταν προς το κεφάλι της. Έστρεψε 

το βλέµµα της σ’αυτήν και τα µάτια τους συναντήθηκαν. Εκείνα της 

µάγισσας, όµως, άστραψαν παράξενα και η διαβολογυναίκα 

πετάχτηκε πίσω, µε µια δυνατή κραυγή, αφήνοντας τ’όπλο της να 

πέσει και καλύπτοντας το πρόσωπό της και µε τα δυο χέρια. 

  Τότε, κοντά στη σκάλα µια µαγική θύρα άνοιξε και τρεις ακόµα 

Μαγκραθµέλιες πετάχτηκαν απο κεί, στρεφόµενες, για να την 

ανεβούν. 

  «Όχι!» γρύλισε η Χόλκραδ. «Σόλµορχ!» φώναξε. «Τάθβιλ!» 

  Ο Μπάχτον δεν έχασε χρόνο: πέρασε ένα βέλος στο τόξο του και 

έβαλε, στο ανοιγόκλεισµα του µατιού. Το στέλεχος διαπέρασε το 

λαιµό µιας δαιµονογυναίκας. Πάραυτα, ο τοξότης είχε ακόµα ένα 

βέλος στο τηλέµαχο όπλο του και το εκτόξευε. Πέτυχε µια δεύτερη 

στην ράχη, σκοτώνοντάς τη. Όµως η τελευταία έτρεξε, ανεβαίνοντας 

την σκάλα, και χάθηκε απ’τα µάτια του. 

  «Κατάρα!» γρύλισε ο τοξότης και την κυνήγησε, καθώς ο Μάνκιν 

έβγαινε απ’το δωµάτιό του.  

  «Έλα!» φώναξε ο Μπάχτον στον αρχηγό της φρουράς της έπαυλης 

των Έχµελθ. «Ο κύριός σου κινδυνεύει!» 

  Η άοπλη διαβολογυναίκα µπροστά στην Χόλκραδ τράβηξε ένα 

ξιφίδιο, µέσ’απ’τα µαύρα ρούχα της. Αλλά δεν την ωφέλησε σε 

τίποτα, καθώς το πνευµατικά καθοδηγούµενο κοντόσπαθο τής 

χίµησε, τρυπώντας την κοιλιά της. Ύστερα, πήρε το κεφάλι της 

άλλης, που ακόµα κρατούσε το πρόσωπό της. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Σόλµορχ! Σόλµορχ!» 
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  Οι κραυγές ξύπνησαν τον ευγενή της οικογένειας των Έχµελθ, 

καθώς και την Βαρονέσα, που κοιµόταν δίπλα του. Οι φωνές 

έµοιαζαν µε του Μπάχτον και του Μάνκιν. 

  «Τι είναι;» απόρησε η Τάθβιλ, τρίβοντας τα µάτια της, µε το πίσω 

του χεριού της. 

  Ο Σόλµορχ σηκώθηκε όρθιος− 

  −και τότε, η πόρτα του δωµατίου, ξαφνικά, άνοιξε και µια 

δαιµονογυναίκα πετάχτηκε µέσα, κραδαίνοντας ένα κοντόσπαθο στο 

χέρι της και χιµώντας, κατευθείαν, πάνω στον ευγενή. 

  «Ανάθεµα!» Εκείνος ίσα που πρόλαβε ν’αποφύγει την κόψη. Η 

γροθιά της αντιπάλου του, όµως, τον πέτυχε καταπρόσωπο, 

κάνοντάς τον να παραπατήσει, έτσι ξαφνιασµένος καθώς ήταν, και 

να πέσει στο κρεβάτι. 

  Η Τάθβιλ άρπαξε το ξίφος του πατέρα του Σόλµορχ από δίπλα, και 

σπάθισε εναντίον της διαβολογυναίκας, που απέκρουσε, µε το δικό 

της λεπίδι, και επιτέθηκε καρφωτά, για να διαπεράσει την κοιλιά της 

Βαρονέσας, η οποία στεκόταν στα γόνατα πάνω στο στρώµα. Ο 

ευγενής έπιασε τον καρπό της Μαγκραθµέλιας και, καθώς ήταν 

µισοξαπλωµένος, σήκωσε το πόδι του και την κλότσησε στο 

στοµάχι, αναγκάζοντάς τη να πισωπατήσει. 

  Την ίδια στιγµή, ένα βέλος πετάχτηκε απ’την πόρτα και καρφώθηκε 

στα πλευρά της. Η Τάθβιλ ύψωσε το σπαθί, µε τα δυο χέρια, πάνω 

απ’το κεφάλι της και το κατέβασε στο κρανίο της δαιµονογυναίκας, 

σπάζοντάς το και πιτσιλώντας τον ηµίγυµνο Σόλµορχ µε αίµα. 

  «∆ε µπορούσες να τελειώσεις µαζί της λιγάκι πιο αναίµακτα;» 

µούγκρισε ο ευγενής. 

  Η Βαρονέσα τον λοξοκοίταξε, υποµειδιώντας. Ύστερα, ο Μπάχτον 

και ο Μάνκιν µπήκαν, λαχανιασµένοι, στο δωµάτιο και εκείνη 

τράβηξε τα σκεπάσµατα του κρεβατιού γύρω της, 

συνειδητοποιώντας πως δε φορούσε τίποτα. 

  «Είστε καλά;» ρώτησε ο αρχηγός της φρουράς της έπαυλης των 

Έχµελθ. 
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  «Ναι, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, καθώς σηκωνόταν σε 

καθιστή θέση. «Χάρη στις φωνές σας. Ευχαριστούµε που µας 

προειδοποιήσατε.» 

  «Το βέλος µου δεν αστόχησε,» παρατήρησε ο Μπάχτον, βλέποντάς 

το να προεξέχει απ’τα πλευρά της δαιµονογυναίκας. «Έτσι, όπως 

έτρεχα, νόµιζα ότι ίσως αστοχούσε και πετύχαινα εσένα ή την 

Τάθβιλ…» 

  «Πού είναι η Χόλκραδ;» ρώτησε η Βαρονέσα. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ζίµπουνµπουρ ήρθε κοντά στην µάγισσα, καθώς εκείνη πλησίαζε 

τη σκάλα. Τη ρώτησε κάτι στην γλώσσα της. Και η Χόλκραδ 

αποκρίθηκε, στην ίδια γλώσσα, ότι ήταν καλά. Ύστερα, άρχισε 

ν’ανεβαίνει τα σκαλοπάτια και στο δρόµο απάντησε τον Μπάχτον, 

τον Μάνκιν, το Σόλµορχ και την Τάθβιλ, που κατέβαιναν. 

  «Χαίροµαι που δεν πάθατε τίποτα,» είπε η µάγισσα. 

  «Και µεις,» αποκρίθηκε ο ευγενής. «Αλλά πρέπει να µάθουµε από 

πού µπήκαν οι δαιµονάνθρωποι.» 

  «∆εν µπήκαν από κάπου,» εξήγησε η Χόλκραδ. «Αισθάνθηκα µια 

αναταραχή στον πνευµατικό κόσµο, γιαυτό ξύπνησα·  και η 

αναταραχή ήταν οι µαγικές θύρες που δηµιουργήθηκαν, για να 

εισβάλουν οι εχθροί µας στο κάστρο.» 

  «∆ηλαδή, δεν είµαστε ασφαλείς εδώ;» είπε η Τάθβιλ, λιγάκι χλοµή. 

  «Όχι, απ’ό,τι φαίνεται,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ, κουνώντας το 

κεφάλι της. 

  «Πάµε να δούµε τι κάνουν ο Ήκνορ κι οι συντρόφισσές του,» 

πρότεινε ο Σόλµορχ. «Μπορεί οι φονιάδες να πήγαν κι εκεί.» 

  «Έχεις δίκιο,» είπε ο Μπάχτον, σαν τώρα η σκέψη να ήρθε στο νου 

του. «Πάµε!» 

  Έτρεξαν, και στους διαδρόµους του κάστρου βρήκαν νεκρούς 

φρουρούς, µε τους λαιµούς κοµµένους. 
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  «Μακέλεψαν τους στρατιώτες µου!» µούγκρισε η Τάθβιλ. «∆ε θα 

το επιτρέψω αυτό να ξανασυµβεί!» 

  «Λυπάµαι που σ’το λέω, αλλά δε µπορείς, προς το παρόν, να κάνεις 

τίποτα,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ. «Τουλάχιστον, ας µείνουµε 

ενωµένοι, που είµαστε πιο δυνατοί.» 

   

**  **  **  ** 

 

  «Προσέχετε!» φώναξε, αµέσως, ο Μάνκιν. 

  Βρίσκονταν σ’ένα σταυροδρόµι περασµάτων, µέσα στο κάστρο, 

όταν δαιµονογυναίκες χίµησαν από δεξιά κι αριστερά τους. Ανάµεσά 

τους ήταν και µία µε µακριά, λευκόγκριζα µαλλιά, που στο στέρνο 

της κρεµόταν ένα ασηµένιο φυλαχτό µε κάποιο σύµβολο: δυο 

θηλυκά µάτια και ένα στιλέτο ενδιάµεσά τους. 

  «Η Μαύρη Αυγή!» είπε ο Μπάχτον, περνώντας ένα βέλος στο τόξο 

του κι εκτοξεύοντάς το, για να καρφωθεί στο αριστερό στήθος µιας 

Μαγκραθµέλιας. «Τόχα καταλάβει.» 

  «Ποια Μαύρη Αυγή;» απόρησε ο Σόλµορχ, υψώνοντας το σπαθί του 

πατέρα του, για ν’αποκρούσει δυο επιθέσεις εναντίον του. Αυτές οι 

διαβολογυναίκες είναι πολύ γρήγορες!… παρατήρησε, νοερά 

  Ο Μάνκιν πετσόκοψε µια, κατεβάζοντας, άγρια, το σπαθί του και 

ανοίγοντάς της µια µεγάλη, κάθετη, πληγή απ’το στέρνο ως τη 

λεκάνη. 

  Η Τάθβιλ πετάχτηκε πλάι στον Σόλµορχ, καρφώνοντας το ξιφίδιό 

της στα πλευρά µιας Μαγκραθµέλιας που εκείνος αντιµετώπιζε. 

Ύστερα, ο ευγενής την αποτελείωσε εύκολα, καθώς αυτή διπλώθηκε. 

  «Η Μαύρη Αυγή,» είπε ο Μπάχτον, που στεκόταν πίσω απ’τους 

άλλους περνώντας βέλη στο τόξο του κι εκτοξεύοντάς τα. Με κάθε 

ένα πέθαινε και µια αντίµαχος των συντρόφων. «Η χειρότερη 

οργάνωση δολοφόνων των Μαγκραθµέλιων. Αποτελείται, κυρίως, 

από δαιµονογυναίκες.» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

426 

  «Ωραία!» µούγκρισε ο Σόλµορχ, αποκρούοντας ένα χτύπηµα. 

«Θαυµάσια! Αυτό µας βοηθάει πολύ!…» Ένα βέλος του Μπάχτον 

σκότωσε την δαιµονογυναίκα εµπρός του− 

  −και ο ευγενής βρέθηκε πρόσωπο µε πρόσωπο µ’αυτήν που είχε 

στο στέρνο της το έµβληµα της Μαύρης Αυγής, η οποία, µάλλον, 

ήταν αρχηγός τους. 

  «Ο αφέντη σε θέλει νεκρό!» σφύριξε, σπαθίζοντας, κάθετα. 

  Ο Σόλµορχ ίσα που πρόλαβε ν’αποκρούσει. «Εµένα ειδικώς; Οοο!» 

∆έχτηκε µια κλοτσιά στο στοµάχι και σωριάστηκε στο πάτωµα. 

  Η Τάθβιλ πετάχτηκε καταπάνω στην δαιµονογυναίκα, µε το ξιφίδιό 

της, αλλά κείνη την έριξε, εύκολα, στο πλάι, µ’ένα χτύπηµα του 

αγκώνα της, σαν η Βαρονέσα να µην ήταν παρά µια µικρή ενόχληση. 

Ύστερα, έκανε το κεφάλι της στα δεξιά, για ν’αποφύγει ένα βέλος 

του Μπάχτον. 

  «Ανάθεµα!» έφτυσε ο τοξότης·  τράβηξε το πλατύ µαχαίρι του και 

της χίµησε,   γρυλίζοντας,   λες   κι ήταν θηρίο.  Κι αυτόν η 

δολοφόνος δε µπορούσε να τον θεωρήσει µια µικρή ενόχληση. 

  Ο Μπάχτον απέφυγε το κοντόσπαθό της και επιτέθηκε, καρφωτά, 

µε το όπλο του, προς την κοιλιά της. Η δαιµονογυναίκα 

πλαγιοπάτησε και η λεπίδα του  βρήκε   τον   αέρα.  Η δολοφόνος 

σπάθισε   εναντίον   του.  Ο  Μπάχτον απέκρουσε. 

  Ο Σόλµορχ σηκώθηκε και το ξίφος του σφύριξε, καθώς έσχιζε τον 

αέρα και η κόψη του καρφωνόταν στα δεξιά πλευρά της 

Μαγκραθµέλιας. Η δολοφόνος ούρλιαξε και πισωπάτησε. Ο 

πλανόδιος τοξότης τής όρµησε, ρίχνοντάς τη στο έδαφος και 

καρφώνοντάς τη στο λαιµό, µε το µαχαίρι του. 

  Ο Μάνκιν, εν τω µεταξύ, αποτελείωνε έναν δαιµονάνθρωπο, ο 

οποίος ήταν απ’τους λίγους άντρες που υπήρχαν στη Μαύρη Αυγή. 

Κανείς άλλος δε φαινόταν τριγύρω. Οι διάδροµοι ήταν έρηµοι, 

γεµάτοι κουφάρια. 
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  Ύστερα, γρήγορα βήµατα ακούστηκαν. Η οµάδα στράφηκε προς τα 

δεξιά, όλοι µε τα όπλα τους έτοιµα. Ο Μπάχτον σήκωσε, πάλι, το 

τόξο του και πέρασε ένα βέλος. 

  Αλλά δεν ήταν άλλες δαιµονογυναίκες της Μαύρης Αυγής, µόνο 

µερικοί στρατιώτες της Τάθβιλ. 

  «Βαρονέσα,» είπε ένας. «Ευτυχώς είστε ζωντανή. Ήρθαµε στο 

δωµάτιό σας, να σας ειδοποιήσουµε ότι έχουµε εισβολείς, όµως δεν 

ήσασταν εκεί και φοβηθήκαµε για το χειρότερο…» 

  «Είµαι µια χαρά, ∆ιοικητά Πάλφην,» αποκρίθηκε εκείνη. «Οι 

Αργκανθικιανοί τι γίνονται;» 

  «∆εν ξέρουµε, Βαρονέσα,» παραδέχτηκε ο διοικητής. 

  «Ελάτε µαζί µας,» πρόσταξε η Τάθβιλ. «Εκεί πηγαίνουµε.» 

  Προχώρησαν, βιαστικά, µέσα στους διαδρόµους του κάστρου, 

συναντώντας, πάλι, νεκρούς φρουρούς, πού και πού. Και, τελικά, 

έφτασαν στο δωµάτιο το οποίο η Βαρονέσα είχε παραχωρήσει στους 

κατασκόπους απ’το Άργκανθικ. Οι δυο φύλακες εκεί ήταν 

σφαγµένοι και το πάτωµα γεµάτο αίµα. 

  «Γαµώτο!…» µόρφασε η Τάθβιλ.  

  «Ας µη βγάζουµε συµπεράσµατα ακόµα,» πρότεινε ο Μπάχτον, 

έχοντας σ’ετοιµότητα το τόξο του. «Άνοιξε την πόρτα και πετάξου 

στο πλάι, αµέσως,» ζήτησε απ’τον Μάνκιν. 

  Εκείνος υπάκουσε. Μέσα στο δωµάτιο ο τοξότης αντίκρισε έναν 

άντρα να κρατά ένα κοντόσπαθο, µε τα δυο χέρια, και να στρέφεται, 

απότοµα, προς το µέρος του. 

  «Ήκνορ,» ξεφύσησε. «Ζεις.» Έριξε µια µατιά στο πάτωµα, όπου τα 

κουφάρια ενός δαιµονανθρώπου και µιας δαιµονογυναίκας 

κείτονταν. 

  «Ευτυχώς, δεν ήρθαν περισσότεροι,» είπε η Βόλκρα, καθώς η  

οµάδα  της Τάθβιλ ηρεµούσε και έµπαινε στο δωµάτιο. Η 

κατάσκοπος καθόταν πάνω στο κρεβάτι της, κι αυτή µ’ένα 

κοντόσπαθο στο χέρι·  η Μίκθαλ φαινόταν να κοιµάται –δεν είχε 

ακόµα συνέλθει απ’τα τραύµατά της. 
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  «Τι γίνεται εδώ;» απόρησε ο Ήκνορ. «Μας κλείσατε σε τούτο το 

µέρος για να µας σφαγιάσουν οι δαιµονάνθρωποι;» 

  «Όποιος κι αν τους έχει στείλει είναι απελπισµένος –θέλει να 

πεθάνουµε οπωσδήποτε. Και, επίσης, πρέπει νάναι ισχυρός. Η 

Μαύρη Αυγή υπακούει µόνο στις προσταγές του Βασιληά της 

Βόρειας Μάγκραθµελ, του Χάµαγκορκ.» 

  «Ποια είν’αυτή η Μαύρη Αυγή;» ρώτησε, συνοφρυωµένος, ο 

Ήκνορ. 

  «Η χειρότερη οργάνωση δολοφόνων των Μαγκραθµέλιων,» 

εξήγησε ο Μπάχτον. «Αποτελείται, κυρίως, από δαιµονογυναίκες.» 

  «Θα πεθάνουµε, στο τέλος,» είπε η Βόλκρα, κουνώντας το κεφάλι 

της και ξεφυσώντας. «Ας φύγουµε από τούτο κάστρο!» 

  «Άµα µπορούσαµε να φύγουµε, θα το είχα ήδη κάνει, για να 

ειδοποιήσω το Βασιληά,» τόνισε ο Μάνκιν. «Αλλ’αυτό είν’το 

πρόβληµα –δε µπορούµε να φύγουµε.» 

  «Νοµίζω πως εγώ µπορώ να κάνω κάτι,» δήλωσε η Χόλκραδ·  

«τουλάχιστον, για να µη µπαίνουν οι Μαγκραθµέλιοι εδώ, µέσω των 

δίσκων τηλεµεταφοράς τους.» 

  «Τι;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Θα υφάνω ένα αόρατο πεδίο, γύρω απ’το κάστρο, αλλά θα 

χρειαστεί, πρώτα, να συγκεντρώσω τις δυνάµεις των Πνευµάτων. 

Και πρέπει να µε πάτε στον ψηλότερο πύργο τούτου του µέρους, για 

να το κάνω αυτό,» εξήγησε η Χόλκραδ. 

  «Εντάξει·  φύγαµε,» αποκρίθηκε, αµέσως, η Τάθβιλ. 

  «Θάρθω κι εγώ µαζί σας,» είπε ο Ήκνορ. 

  Η Βόλκρα τον έπιασε απ’τον πήχη. «Όχι! Μη µ’αφήνεις µόνη εδώ! 

∆ε µπορώ να περπατήσω.» 

  «Καλά, θα µείνω,» συµφώνησε ο κατάσκοπος. «Αλλά, Βαρονέσα, 

άσε µερικούς στρατιώτες σου µαζί µας,» πρόσθεσε, επιτακτικά. 

  Η Τάθβιλ έγνεψε καταφατικά και πρόσταξε έξι να µείνουν πίσω, 

ενώ οι υπόλοιποι θα πήγαιναν µε εκείνη και τους άλλους στον 

ψηλότερο πύργο του κάστρου. 
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  Έτσι, ξεκίνησαν. Οι διάδροµοι του σπιτιού της Βαρονέσας, τώρα, 

της έµοιαζαν µε τα δαιδαλώδη περάσµατα ενός λαβυρίνθου, όπου ο 

κίνδυνος µπορεί  να  καραδοκεί  παντού.  ∆υο  φορές  συνάντησαν  

λίγα   µέλη   της Μαύρης Αυγής, αλλά τα εξολόθρευσαν εύκολα, και, 

τελικά, ανέβηκαν µια µακριά σκάλα, η οποία τους έβγαλε στην 

κορυφή του ψηλότερου πύργου του κάστρου. 

  Εκεί στάθηκε η Χόλκραδ, µε τα µαύρα, πλούσια µαλλιά και το 

φόρεµά της ν’ανεµίζουν στον νυχτερινό αέρα, ενώ η Ζίµπουνµπουρ 

φτερούγιζε κοντά της. Οι υπόλοιποι είχαν αποµακρυνθεί απ’τη 

µάγισσα, όπως τους είχε ζητήσει η ίδια. Η Χόλκραδ άνοιξε τα χέρια 

της πάνω απ’το κεφάλι κι άρχισε να µιλά στη γλώσσα των 

Πνευµάτων, επικαλούµενοι τις δυνάµεις τους, ενώ τα δάχτυλα των 

χεριών της, σχηµάτιζαν παράξενα σύµβολα. 

  Ύστερα, από κανένα δεκάλεπτο, σταµάτησε τη γητειά και 

στράφηκε στους φίλους της, που, µε αγωνία, περίµεναν τι θα τους 

πει. 

  «Επιτελέστηκε,» τους πληροφόρησε η Χόλκραδ. «Μπορούµε να 

ξεκουραστούµε άφοβα στο κάστρο. Το µόνο που έχουµε, πια, να 

φοβόµαστε είναι τα µέλη της Μαύρης Αυγής που τυχόν βρίσκονται 

ακόµα µέσα.» 

  «Ας κοπιάσουν να φάνε ατσάλι!» µούγκρισε ο Μάνκιν, 

µισοϋψώνοντας το µατοβαµµένο σπαθί του. 

  Ο Μπάχτον µειδίασε. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Να προσέχεις.» 

  «Πόσες φορές µου το έχεις πει αυτό;» ρώτησε ο Βένγκριλ την 

∆ήνκα, καθώς είχε έρθει η αυγή και ετοιµαζόταν για το ταξίδι του. 

«Θα προσέχω.» 

  Αφού ντύθηκε µε ταξιδιωτικά ρούχα, αρκετά πλούσια, ώστε να 

δείχνουν την ανωτερότητά του, σε σχέση µ’έναν απλό ταξιδιώτη, 
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άφησε τα βασιλικά διαµερίσµατα και κατέβηκε στο ισόγειο του 

κάστρου, µαζί µε την Βασίλισσα. ∆ιέσχισαν τον πανέµορφο κήπο µε 

τα σπάνια φυτά και ζώα και βγήκαν στους δρόµους της Μάρβαθ, 

όπου µια οπλισµένη οµάδα Χρυσών Σπαθιών τον περίµενε. Συνολικά 

ήταν είκοσι άντρες, µε βαριές αρµατωσιές και οπλισµένοι ως τα 

δόντια. 

  «Έτοιµοι, ∆ιοικητά Κόλµιχ;» ρώτησε ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

  «Μάλιστα, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε εκείνος. Ήταν ένας ψηλός, 

γεροδεµένος άντρας, µε µακριά ξανθοκόκκινα µαλλιά, πάνω απ’τα 

οποία, τώρα, φόρεσε το βαρύ, ατσαλένιο, συµπαγές κράνος του. 

Στην επιφάνειά του είχε δυο αρκετά µεγάλες τρύπες, για να βλέπει ο 

άνθρωπος µέσα του, δυο  άλλες  πολύ  µικρότερες,  για να  µπορεί  

ν’αναπνέει,  και  µια σχισµή στο στόµα, για ν’ακούγεται η φωνή του. 

Στην κορυφή του µια χρυσή χαίτη ανέµιζε, που έδειχνε ότι ο κάτοχός 

του ήταν ο ∆ιοικητής των Χρυσών Σπαθιών –της βασιλικής 

φρουράς. 

  Ο Βένγκριλ φίλησε τα χείλη της ∆ήνκα και καβαλίκεψε το καφετί 

του άτι, που ήταν ντυµένο µε κόκκινα και χρυσά χρώµατα. «Θα 

επιστρέψω όσο γρηγορότερα µπορώ,» της είπε, προτού αυτός και οι 

είκοσι πολεµιστές του αρχίσουν να καλπάζουν προς την νότια πύλη 

της Μάρβαθ, που τους περίµενε ανοιχτή. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο 

Αναζητώντας τρόπους διαφυγής 
 

 

 Πόνκιµ κοιτούσε, απ’το παράθυρο του δωµατίου του, το 

Βασιληά Βένγκριλ να φεύγει. Ένα διαβολικό χαµόγελο ήταν 

στο πρόσωπό του. Ο Μονάρχης του Σαραόλν δε θα Ο
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ξαναγύριζε στο βασίλειο. Ο διπλωµάτης τα είχε κανονίσει έτσι, ώστε 

να πάει στο Βασίλειο του Ωκεανού, γιατί ήξερε πολύ καλά πως εκεί 

θα χανόταν, για πάντα… Κανείς, πια, δε θα ξανάκουγε γι’αυτόν. 

  Ο Πόνκιµ έριξε πίσω το κεφάλι του και γέλασε, ευχαριστηµένος µε 

τον εαυτό του. Έτριψε τα χέρια του. Όλα πήγαιναν σύµφωνα µε τα 

σχέδιά του! Κανείς δεν είχε µείνει, πλέον, για να του αντισταθεί. Η 

Βασίλισσα ∆ήνκα ήταν πολύ επιρρεπής σε οτιδήποτε. Ο 

µαθητευόµενος Σοφός του Κύκλου του Φτερού Τλάφαρ δεν είχε 

πραγµατικές δυνάµεις·  ο διπλωµάτης µπορούσε να τον τσακίσει 

όποτε το επιθυµούσε –και κάποιος που µπορείς να τσακίσεις κατά 

βούληση είναι ανάξιος λόγου. Και η Πριγκίπισσα Έρµελ…  Ο   

Πόνκιµ  είχε  κανονίσει  κάτι  και  γι’αυτήν…  Μα  δεν  ήταν ακόµα 

η κατάλληλη ώρα. Θα περίµενε λίγο, µέχρι ν’αποµακρυνθεί ο 

Βασιληάς. Ή, καλύτερα, µέχρι να φτάσει στην Θέρληχ, όπου θα… 

εξαφανιζόταν περιέργως. 

  «Μια καινούργια τάξη πραγµάτων έρχεται,» µουρµούρισε. «Κι εγώ 

θα είµαι ανάµεσα στους άρχοντες του Άρµπεναρκ.» 

  Υπήρχε, βέβαια, κι αυτή η µικρή ενόχληση… εκείνος ο Σόλµορχ, 

που είχε θέσει κάποιους τροχούς εν κινήσει, στην Βαρονία της 

Τάθβιλ. Όµως, τώρα, οι Μαγκραθµέλιοι είχαν αποκλείσει το κάστρο 

–και δε θ’άφηναν κανέναν να φύγει απο κεί, µέχρι να ήταν πολύ 

αργά –αν δεν κατάφερναν να τους δολοφονήσουν, πρώτα, όλους… 

  Και, µιας και το σκεφτόταν, ας µάθαινε τι συνέβαινε κι απ’αυτά τα 

µέρη… Στράφηκε στον µαγικό καθρέφτη του δωµατίου του…. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Αφέντη, η Ζίρφαλφην δεν επέστρεψε απ’το κάστρο –ούτε και οι 

περισσότεροι της Μαύρης Αυγής,» ανέφερε ο δαιµονάνθρωπος, που 

στεκόταν µπροστά στον µαγικό του καθρέφτη, σε µια σπηλιά, στην 

Βαρονία της Τάθβιλ. 
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  «Συνεπώς, αποτύχατε να τους δολοφονήσετε,» συµπέρανε ο 

Πόνκιµ. 

  «∆εν γνωρίζουµε αν κάποιοι απ’αυτούς, όντως, είναι νεκροί, 

αφέντη,» αποκρίθηκε ο Μαγκραθµέλιος. «Και… δε µπορούµε, πια, 

ν’ανοίξουµε εσωδιαστασιακές θύρες, για να µπούµε στο κάστρο.» 

  «Γιατί;» απαίτησε ο Πόνκιµ. 

  «∆εν ξέρουµε, αφέντη. Κάποια γητειά πρέπει να έχει υφανθεί, η 

οποία µπλοκάρει την τεχνολογία µας,» εξήγησε ο δαιµονάνθρωπος. 

«∆εν είναι δικό µας φταίξιµο, αφέντη.» 

  «∆ε µε πειράζει να µην πεθάνουν τώρα,» δήλωσε ο Πόνκιµ. «Αρκεί 

να µείνουν στο κάστρο και να µην φύγουν απο κεί. Ούτως ή άλλως, 

όταν έρθει ο καιρός, όλο το Σαραόλν θα χαθεί –µερικοί άνθρωποι δε 

θα το σώσουν. 

  »Κατάλαβες; Φρόντισε να παραµείνουν φυλακισµένοι, Κόζµαρ!» 

  «Μάλιστα, αφέντη,» έσκυψε το κεφάλι του ο δαιµονάνθρωπος. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Κάποιες Μαγκραθµέλιες της Μαύρης Αυγής βρέθηκαν και 

εξοντώθηκαν,» ανέφερε ο Μάνκιν στην Τάθβιλ, µπαίνοντας στο 

δωµάτιο όπου κρατούνταν ο Ήκνορ και οι δυο συντρόφισσές του. 

  «Καλώς,» αποκρίθηκε η Βαρονέσα. «Πιστεύεις ότι υπάρχουν κι 

άλλες µέσα στο κάστρο;» 

  Ο Μάνκιν κούνησε το κεφάλι του. «Όχι.» 

  «Κάτι πρέπει να γίνει, για να φύγουµε απο δώ,» είπε ο Μπάχτον, 

ακονίζοντας το τσεκούρι του. «∆εν είµαι καθιστικός τύπος.» 

  «Κι εγώ υποτίθεται πως ήρθα στη Βαρονία για να σπάσω την πλήξη 

µου,» πρόσθεσε ο Σόλµορχ, ακουµπώντας το σαγόνι στη γροθιά του, 

ενώ καθόταν σε µια ξύλινη πολυθρόνα. 

  «Μη µου πεις ότι όλα όσα συµβαίνουν σου φαίνονται βαρετά!» είπε 

η Τάθβιλ. 
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  «Εξαρτάται τι θεωρεί κανείς πως είναι ενδιαφέρον και τι όχι, 

Βαρονέσα µου,» αποκρίθηκε ο ευγενής. «Εγώ θεωρώ περισσότερο 

ενδιαφέρον ένα γλέντι, µια δεξίωση, µια γιορτή, από τούτο τον 

κλεφτοπόλεµο, όπου ανθρώπινες ζωές χάνονται.» Κούνησε το 

κεφάλι του. 

  «Σε κανέναν µας δεν αρέσει, κύριε Σόλµορχ,» τον διαβεβαίωσε ο 

Μάνκιν. «Αλλά είµαστε αναγκασµένοι να πολεµήσουµε –να 

σκοτώσουµε, για να µη σκοτώσουν εµάς.» 

  «Αυτά τα καθάρµατα, οι δαιµονάνθρωποι!…» µούγκρισε ο 

Μπάχτον. «Πόσους δικούς τους έχουν φέρει εδώ, τέλος πάντων;» 

  «Βαρονέσα, όλα τα κάστρα έχουν κάποιο µυστικό πέρασµα,» είπε ο 

Ήκνορ·  «εδώ δεν υπάρχει κανένα;» 

  «Υπάρχει,» απάντησε η Τάθβιλ. «Μα δε µπορεί να µας βοηθήσει να 

φύγουµε. Απλά, βγάζει έξω απ’τα τείχη, όχι κάπου µακριά απο δώ, 

ώστε να γλιτώσουµε απ’τους Μαγκραθµέλιους.» 

  «Ίσως, έχουµε µια λύση, Βαρονέσα,» είπε ο Μάνκιν. «Μπορούµε 

να εγκαταλείψουµε το κάστρο, µαζί µ’όλους τους στρατιώτες που 

βρίσκονται εδώ, και να συνθλίψουµε όποιους δαιµονανθρώπους 

σταθούν στο δρόµο µας!» 

  Η Τάθβιλ κούνησε το κεφάλι της. «Ήδη έχω χάσει αρκετούς 

πολεµιστές απ’τη Μαύρη Αυγή·  δε θέλω να χάσω κι άλλους.» 

  «Μα, δεν γίνεται αλλιώς,» τόνισε ο Μάνκιν. «Πώς θα 

ειδοποιήσουµε το Βασιληά;» 

  «Θα βρούµε µια άλλη λύση,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. «Εξάλλου, και 

να βγάλω το στρατό µου απ’το κάστρο, δεν είναι σίγουρο ότι οι 

δαιµονάνθρωποι δε θα µας τσακίσουν. Πιθανώς, νάναι περισσότεροι 

από µας.» 

  «Εµείς πόσοι θα είµαστε;» ρώτησε ο Μάνκιν. «Πόσους στρατιώτες 

έχεις;» 

  «∆υο-χιλιάδες,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. «Η Βαρονία µου δεν είναι 

καµια ιδιαίτερα µεγάλη ή πλούσια. Εξάλλου, όποτε χρειαζόµαστε 
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στρατιωτική βοήθεια, µας την προσφέρει ο ∆ούκας της Χάργκοχ, 

που ο στρατός του αριθµεί είκοσι-χιλιάδες µαχητές.» 

  «Τώρα, όµως, αυτός ο δούκας δε µπορεί να µας εξυπηρετήσει,» 

παρατήρησε ο Μάνκιν. «Εκτός κι αν καταφέρναµε να τον 

ειδοποιήσουµε… Αλλά πώς;» Κοπάνησε τη γροθιά του στην 

παλάµη. «∆ε µπορούµε να βγούµε από τούτο το καταραµένο 

κάστρο!» Και πρόσθεσε: «Με το συµπάθιο για το κάστρο σου, 

Βαρονέσα.» 

  Η Τάθβιλ µειδίασε. «Καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Το ίδιο νιώθω κι 

εγώ –παγιδευµένη.» 

  «Πάντα σκεφτόµαστε να φύγουµε προς τα δυτικά,» είπε ο Ήκνορ. 

«Αλλά δε σκεφτόµαστε να φύγουµε προς τ’ανατολικά…» 

  «Προς το Άργκανθικ;» απόρησε η Τάθβιλ. «∆εν έχουµε δουλειά 

εκεί –το Βασιληά Βένγκριλ θέλουµε να ειδοποιήσουµε,» του θύµισε. 

  «Και η ∆ούκισσα Ζέκαλ πρέπει να µάθει γι’αυτά που συµβαίνουν. 

∆εν είναι φυσιολογικά. Κάποια πλεκτάνη βρίσκεται στη µέση.» 

  «Αδιαφορούµε για την καταραµένη σου δούκισσα, κατάσκοπε,» 

µούγκρισε ο Μάνκιν. «Το Σαραόλν κινδυνεύει. Και δεν είµαστε 

ακόµα πεπεισµένη ότι δε φταίτε εσείς, οι Αργκανθικιανοί, γι’αυτό.» 

  «∆εν είµαστε φίλοι των δαιµονανθρώπων!» τόνισε ο Ήκνορ. 

«Νόµιζα ότι αυτό το είχαµε ξεκαθαρίσει.» 

  Κανείς δε µίλησε. Ύστερα, ο Σόλµορχ έσπασε τη σιγή: «Καλύτερα, 

να µην διαπληκτιζόµαστε αναµεταξύ µας. Επί του παρόντος, έχουµε 

έναν κοινό σκοπό: να φύγουµε από τούτο το κάστρο.» 

  «Ναι,» παραδέχτηκε ο Μάνκιν, ρουθουνίζοντας. «Έχεις δίκιο, 

κύριε Σόλµορχ.» 

  Η Χόλκραδ χάιδεψε το τρίχωµα της Ζίµπουνµπουρ, η οποία 

καθόταν στα γόνατά της, µιλώντας στη µάγισσα στην γλώσσα της. 

«Προτιµότερο είναι να σκεφτεί ο καθένας µόνος του τι µπορεί να 

γίνει και, ύστερα, να συγκρίνουµε τα σχέδιά µας.» 

  Οι άλλοι έγνεψαν καταφατικά. 
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**  **  **  ** 

 

  Το µεσηµέρι κάθισαν στην τραπεζαρία·  υπηρέτες τούς έφεραν 

φαγητά, µα δεν είχαν όρεξη να γευµατίσουν. 

  «Πού κατέληξε ο καθένας;» ρώτησε η Χόλκραδ. 

  Κανείς δε µίλησε. 

  «Εγώ, βέβαια, ακόµα προτείνω να πάρουµε όλο το στρατό που 

βρίσκεται εδώ µέσα και να βγούµε, αλλά η Βαρονέσα δε φαίνεται να 

συµφωνεί,» είπε ο Μάνκιν. «Και µε το δίκιο της, γιατί ίσως, όντως, 

νάναι τόσοι Μαγκραθµέλιοι µαζεµένοι που το µόνο που θα 

καταφέρουµε θάναι να σκοτωθούµε εµείς και να σκοτώσουµε και 

τους πολεµιστές µας.» 

  «Εσύ, Χόλκραδ, βρήκες κάτι;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  Η µάγισσα κούνησε το κεφάλι της καταφατικά. «Η Ζίµπουνµπουρ 

µπορεί να φύγει και να πάει στο Βασιληά.» 

  «Εννοείς αυτό… αυτό το πλάσµα που τώρα φτερουγίζει πλάι σου;» 

απόρησε ο Μάνκιν. «Μα, δε µιλάει τη γλώσσα µας!» 

  «Μπορούµε, όµως, να γράψουµε ένα µήνυµα και να της το 

δώσουµε, για να το πάρει µαζί της,» εξήγησε η Χόλκραδ. 

  «Καταπληκτική ιδέα,» συµφώνησε η Τάθβιλ. «Απορώ πώς δεν το 

είχαµε σκεφτεί τόσο καιρό. Θα της δώσουµε, λοιπόν, το 

προηγούµενο µήνυµα που είχα γράψει, προσθέτοντας εκεί και τις 

υποψίες µας για τον Πόνκιµ, τον βασιλικό διπλωµάτη.» Η Βαρονέσα 

σηκώθηκε απ’το τραπέζι, έφυγε κι επέστρεψε, γρήγορα, απ’το 

γραφείο της, µαζί µε την επιστολή, άγραφο χαρτί και µελάνι. ∆ίχως 

να χάσει ώρα, έπιασε δουλειά, γεµίζοντας το άδειο φύλλο µε µαύρα 

γράµµατα. Όταν τελείωσε, το σφράγισε, το έδεσε, µε µια 

σκουρόχρωµη κορδέλα, και το παρέδωσε στην Χόλκραδ, που, µε τη 

σειρά της, το έβαλε στο µικρό νυχάτο χέρι της Ζίµπουνµπουρ. 

  Ύστερα, της είπε κάτι, σε µια γλώσσα άγνωστη στους υπόλοιπους, 

και το ξωτικό τής απάντησε. Η µάγισσα ξαναµίλησε. Η 
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Ζίµπουνµπουρ έγνεψε καταφατικά, µε το ξανθό, τριχωτό της κεφάλι, 

και έφυγε, πετώντας, από ένα παράθυρο της τραπεζαρίας. 

  «Ελπίζω µονάχα να µη νοµίσει ο Βασιληάς Βένγκριλ πως ετούτη 

είναι κάποιου είδους φάρσα,» είπε ο Μάνκιν. 

  Οι άλλοι γέλασαν, γιατί ένιωθαν πως, επιτέλους, υπήρχε κάποια 

ελπίδα γι’αυτούς και για το βασίλειο… 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ζίµπουνµπουρ πετούσε πάνω απ’την ορεινή Βαρονία της Τάθβιλ, 

φεύγοντας απ’το κάστρο. Τα µικρά φτερά του ξωτικού χτυπούσαν 

τον αέρα και ωθούσαν το ξανθό του σώµα εµπρός. Τα µάτια του 

αγνάντευαν τα υψώµατα και τα χαµηλώµατα του εδάφους από κάτω. 

Η Φύση έµοιαζε ήρεµη, τη µια στιγµή− 

  −την άλλη, όµως, το πλασµατάκι αισθάνθηκε κάτι να κινείται. Κάτι 

µε κακόβουλες διαθέσεις. Κάτι που η Φύση δεν αποδεχόταν εύκολα, 

γιατί δεν ήταν ένα απ’τα δηµιουργήµατά της, παρά µια αφύσικη 

ένωση ανθρώπων µε τους αρχαίους δαίµονες. 

  Ο δαιµονάνθρωπος άφησε το βέλος του να εκτοξευτεί. 

  Η Ζίµπουνµπουρ γούρλωσα τα γαλανά της µάτια, έβγαλε µια 

µικρή, σχεδόν αστεία κραυγή και χτύπησε τα φτεράκια της, γρήγορα, 

για να γλιτώσει. Το βλήµα πέρασε ξυστά δίπλα της, σφυρίζοντας 

δαιµονισµένα στον αέρα. 

  Άλλα δυο βέλη εκτοξεύτηκαν απ’το ίδιο σύδεντρο απ’όπου είχε 

εκτοξευτεί και το προηγούµενο. Και το µικρό ξωτικό τ’απέφυγε κι 

αυτά, συνεχίζοντας να βγάζει αστείες κραυγές. Ύστερα, αντίκρισε 

ένα µεταλλικό σφαιρίδιο νάρχεται καταπάνω του. 

  «Ιιιιιιιιιιιιιιιιιπ!» έκανε, ξαφνιασµένη, η Ζίµπουνµπουρ, 

προσπαθώντας ν’αποµακρυνθεί απ’το παράξενο (εχθρικό;) 

αντικείµενο. 
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  Νόµιζε ότι το είχε αποφύγει και θα περνούσε από πάνω της, όταν το 

µεταλλικό σφαιρίδιο διαλύθηκε, µέσα σε µια µικρή έκρηξη, και ένα 

συρµατένιο δίχτυ έπεσε και τύλιξε το ξανθό πλασµατάκι. 

  «Άααααααααααιιιιιιιιιν!» φώναξε η Ζίµπουνµπουρ, καθώς 

βουτούσε στο σύδεντρο, στα χέρια ενός Μαγκραθµέλιου. 

  «Χε-χε-χε-χε-χε! Ευτυχώς, σε τσακώσαµε, άτακτο, άτακτο, 

ξωτικό!» κακάρισε, στη γλώσσα των δαιµοναθρώπων, ο Κόζµαρ. 

«Αλλιώς ο αφέντης θα είχε θυµώσει πολύ.» 

  «Σκρρρρρρ! Σκρρρρρ!» του έκανε η Ζίµπουνµπουρ, δείχνοντάς του 

τα δόντια της και σφίγγοντας στο νυχάτο χέρι της το γράµµα της 

Τάθβιλ. 

  «Τι κρατάς εκεί;» ξανακακάρισε ο Κόζµαρ, ενώ κι άλλοι 

δαιµονάνθρωποι συγκεντρώνονταν γύρω του. «Μήνυµα είν’αυτό; 

Μήνυµα για το Βασιληά; Χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα!…» 

   

**  **  **  ** 

 

  Η Ζίµπουνµπουρ βρέθηκε κρεµασµένη ανάποδα σ’ένα δέντρο, 

τυλιγµένη µέσα στο δίχτυ των Μαγκραθµέλιων. Αρκετοί 

δαιµονάνθρωποι κάθονταν εκεί κοντά, γύρω από µια φωτιά, 

ψήνοντας ένα προσφάτως σκοτωµένο ζαρκάδι. Ο Κόζµαρ ήταν 

ανάµεσά τους, και διάβαζε το µήνυµα που είχε αρπάξει απ’το ξανθό 

ξωτικό, παρά την αντίσταση που εκείνο είχε προβάλει –αποτέλεσµα 

της οποίας ήταν η µεγάλη γρατσουνιά στο δεξί χέρι του άντρα. 

  «Ώστε έχουνε καταλάβει αρκετά,» συµπέρανε. «Έχουν υποψιαστεί 

µέχρι και τον αφέντη µας, ο οποίος πρέπει να µάθει γι’αυτό,» 

κατέληξε. 

  «Θα θυµώσει, Κόζµαρ,» του είπε ένας άλλος Μαγκραθµέλιος. «∆ε 

θέλεις να τον θυµώσεις.» 

  «Ηλίθιε!» έφτυσε εκείνος. «Έχει ποικίλους τρόπους να 

ανακαλύπτει πράγµατα, µε τις δυνάµεις του. Και, αν υποψιαστεί ότι 

του το κρύψαµε, τότε να δεις πώς θα θυµώσει. Άσε που µπορεί να 
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εξοργίσουµε και τον Υπέρτατο Άρχοντα.» Σηκώθηκε όρθιος. 

«Πηγαίνω, αµέσως.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Κάτι δεν πήγε καλά,» είπε, ξαφνικά, η Χόλκραδ, ενώ εκείνη κι οι 

φίλοι της κάθονταν γύρω απ’το τραπέζι όπου πριν λίγο έτρωγαν. 

Τώρα, είχαν τελειώσει το φαγητό τους και ξεκουράζονταν. Ο 

Μάνκιν κάπνιζε µια πίπα. 

  «Τι εννοείς;» τη ρώτησε η Τάθβιλ. 

  «Η Ζίµπουνµπουρ…» Η Χόλκραδ έπιασε το κεφάλι της, σα να την 

πονούσε·  τα µαύρα, µακριά µαλλιά έκρυψαν την όψη της. 

  Οι άλλοι πάγωσαν, περιµένοντας τι θα έλεγε η µάγισσα, γιατί όλοι 

τους φοβούνταν το χειρότερο: ότι οι Μαγκραθµέλιοι είχαν, κάπως, 

εµποδίσει το πλασµατάκι να φύγει απ’τη Βαρονία, κι έτσι ο 

Βασιληάς Βένγκριλ ποτέ δε θα έπαιρνε το µήνυµά τους. 

  Η Χόλκραδ σήκωσε το βλέµµα της. Κοίταξε έναν-έναν όσους 

κάθονταν γύρω απ’το τραπέζι. «Η Ζίµπουνµπουρ βρίσκεται σε 

δύσκολη θέση,» τους πληροφόρησε. «Νοµίζω πως την έχουν πιάσει 

και την έχουν δέσει.» 

  «Ποιοι; Οι δαιµονάνθρωποι;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά η Χόλκραδ. 

  «Και το µήνυµα;» είπε ο ευγενής. 

  «Κατά πάσα πιθανότητα, της το πήραν,» αποκρίθηκε, µελαγχολικά, 

η µάγισσα. «Πρέπει να κάνω κάτι, για να τη βοηθήσω.» Η Χόλκραδ 

έβαλε τα χέρια στους κροτάφους της και έκλεισε τα µάτια. Έµοιαζε 

να αυτοσυγκεντρώνεται, για να µιλήσει στο µικρό, ξανθό ξωτικό 

της, που βρισκόταν µακριά. 

  Ζίµπουνµπουρ, άκου µε! Προσπάθησε να κόψεις τα δεσµά σου και να 

έρθεις εδώ –ξέχνα το µήνυµα. 

  ∆ε µπορώ· είναι από µέταλλο. 
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**  **  **  ** 

 

  «Ώστε γνωρίζουν για µένα…» είπε ο Πόνκιµ, µέσα απ’τον µαγικό 

καθρέφτη του Κόζµαρ. 

  «Σε υποπτεύονται, αφέντη,» αποκρίθηκε ο δαιµονάνθρωπος, που 

κρατούσε στο χέρι του την επιστολή της Τάθβιλ. «∆ε φαίνεται νάναι 

σίγουροι για την ανάµιξή σου.» 

  Ο Πόνκιµ µειδίασε, και γέλασε, εωσφορικά, σαν να µην τον 

απασχολούσε το θέµα. «Αυτό κάνει τα πράγµατα πιο ενδιαφέροντα·  

έτσι, Κόζµαρ;» 

  «Όπως νοµίζεις, αφέντη,» αποκρίθηκε ο Μαγκραθµέλιος. «Όµως 

φοβάµαι µη σ’αποκαλύψουν. Αν γίνει κάτι τέτοιο, πριν την 

ολοκλήρωση του Μεγάλου Σχεδίου του Ύψιστου Άρχοντα−» 

  «Αυτά τα ανθρωπάρια δε µπορούν να µε βλάψουν, Κόζµαρ. Και να 

φοβάσαι µόνο για τον εαυτό σου,» τον συµβούλεψε, υπεροπτικά, ο 

Πόνκιµ. «Γιατί είµαι τόσο ισχυρός, που δε µπορείς να φανταστείς 

ούτε το ένα δέκατο της δύναµής µου. Μονάχα ο Άρχοντάς σας είναι 

ισχυρότερος από µένα πάνω στον Άρµπεναρκ. 

  »Τώρα… συνέχισε την καλή δουλειά, Κόζµαρ. Καλά τα κατάφερες 

µε το ξωτικό. Σκότωσέ το κιόλας, για ν’αποτρέψουµε τίποτα 

απροσδόκητο.» 

  «Μάλιστα, αφέντη,» έσκυψε το κεφάλι ο δαιµονάνθρωπος. «Θα 

γίνει όπως πρόσταξες.» 

 

**  **  **  ** 

  

  Ζίµπουνµπουρ, προσπάθησε! 

  Πολύ σφιχτά, αφέντρα µου. Πολύ σφιχτά. 

  Βρίσκεσαι σε κίνδυνο µε τους δαιµονανθρώπους. 

  Η Χόλκραδ αισθάνθηκε το ξανθό ξωτικό να παλεύει µε το 

συρµατένιο δίχτυ τ’οποίο το τύλιγε. Αλλά δε φαινόταν να τα 

καταφέρνει να ελευθερωθεί. 
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  Ζίµπουνµπουρ−! 

  ∆ε µπορώ, αφέντρα… Πολύ σφιχτά. Πολύ σκληρά· δε µπορώ να τα 

δαγκώσω. 

  Αλλά το ξωτικό εξακολουθούσε να µάχεται, µάταια. Σε λίγο η 

Χόλκραδ αισθάνθηκε τρόµο εντός του. 

  Ζίµπουνµπουρ. Τι είναι; 

  Ο δαιµονάνθρωπος –µε πλησιάζει –µε ένα ξιφίδιο στο χέρι! 

  Ζίµπουνµπουρ –φύγε –σπάσε τα δεσµά! 

  Το ξωτικό πάλεψε, τρελά, µανιασµένα. Ύστερα, έπαψε να παλεύει, 

για πάντα. Η ψυχή εγκατέλειψε το σώµα του. 

 

 

**  **  **  ** 

 

  «ΟΧΙ!» 

  Ο Σόλµορχ κι οι άλλοι σχεδόν τρόµαξαν, καθώς η Χόλκραδ ύψωσε 

το κεφάλι της, κραυγάζοντας, µε δάκρυα να τρέχουν στα µάγουλά 

της. 

  «Όχι!» 

  «Τι είναι;» ρώτησε ο ευγενής. «Τι έγινε;» 

  Το σαγόνι της µάγισσας ήταν σφιγµένο, τα λεπτά της φρύδια είχαν 

σµίξει. «Τη σκότωσαν! Οι καταραµένοι φονιάδες!…» 

  «Γιατί;…» είπε ο Σόλµορχ, κουνώντας το κεφάλι του, σα να µην 

ήθελε να το πιστέψει. Και όλοι οι υπόλοιποι γύρω απ’το τραπέζι 

ήταν το ίδιο σοκαρισµένοι µ’αυτόν. 

  «Γιατί!» ρουθούνισε η Χόλκραδ. «Έτσι είν’η φάρα τους!…» 

  «Καθάρµατα…!» έφτυσε ο Μπάχτον. «Ευχαρίστως, θάβγαινα, 

τώρα, έξω από τούτο το κάστρο να τους ανοίξω τα κεφάλια, αν δεν 

ήξερα πόσο µάταιο θα ήταν κάτι τέτοιο!» 

  «Και χάσαµε κάθε ελπίδα να στείλουµε µήνυµα στον Βασιληά 

Βένγκριλ,» είπε, απογοητευµένα, η Τάθβιλ. «Αυτός ήταν ο 

τελευταίος τρόπος µε τον οποίο µπορούσαµε να τα καταφέρουµε.» 
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  «∆εν υπάρχει ‘τελευταίος τρόπος’,» τόνισε ο Σόλµορχ·  «υπάρχουν 

άπειροι τρόποι, για να κάνει κανείς κάτι –φτάνει µόνο να τους βρει.» 

  «Εµείς, πάντως, δε µου µοιάζει να τους βρίσκουµε,» αποκρίθηκε η 

Βαρονέσα. 

  «Θα προσπαθήσουµε,» είπε, αποφασιστικά, ο Σόλµορχ. «Ίσως, µε 

κάποιο αντιπερισπασµό, να µπορούσαµε να τραβήξουµε τους 

δαιµονανθρώπους σ’ένα συγκεκριµένο σηµείο, γι’αρκετή ώρα, ώστε 

να φύγει ένας από µας.» 

  «Τι αντιπερισπασµό, όµως;» έθεσε το ερώτηµα η Τάθβιλ. 

  «Γιατί δε ζητάµε και τη γνώµη του Ήκνορ;» πρότεινε ο Σόλµορχ. 

«Κατάσκοπος είναι·  κάτι παραπάνω από µας θα γνωρίζει πάνω 

σ’αυτά τα θέµατα.» 

  «Τον εµπιστεύεσαι;» απόρησε η Τάθβιλ. 

  «Όχι απολύτως,» παραδέχτηκε ο Σόλµορχ. «Όµως πιστεύω πως, για 

την ώρα, βρισκόµαστε µέσα στο ίδιο καζάνι και µας βράζουν οι ίδιοι 

δαίµονες, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Οπότε, έχουµε έναν κοινό 

σκοπό –να βγούµε απ’το καζάνι.» 

   

**  **  **  ** 

 

  «Χαίροµαι που σας ξαναβλέπω εδώ,» είπε ο Ήκνορ, µ’ένα 

(προσποιητό;) χαµόγελο. «Πώς θα µπορούσα να σας εξυπηρετήσω;» 

  «Άσε τις ευγένειες,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. «Ήρθαµε να σε 

συµβουλευτούµε σχετικά µε έναν αντιπερισπασµό.» 

  Ο Ήκνορ σήκωσε ένα του φρύδι. «Αντιπερισπασµό;» 

  «Θέλουµε να τραβήξουµε τους Μαγκραθµέλιους σε ένα 

συγκεκριµένο σηµείο, ώστε κάποιος από µας να φύγει απ’την άλλη 

µεριά, για να ειδοποιήσει το Βασιληά,» εξήγησε ο Σόλµορχ. 

  «Και γιατί εγώ να ξέρω πώς να κάνω κάτι τέτοιο;» έθεσε το 

ερώτηµα ο Ήκνορ. 

  «Είσαι κατάσκοπος,» τόνισε η Τάθβιλ. 
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  «Ναι, όµως αυτό που µου ζητάτε δεν είναι κάτι που σχετίζεται τόσο 

µε τη δουλειά µου,» αποκρίθηκε ο Αργκανθικιανός. «Ωστόσο, θα το 

σκεφτώ, και θα σας βοηθήσω, όπως µπορώ. Υπό έναν όρο.» 

  «Όρο;» έκανε η Τάθβιλ. «Τι όρο; Η ζωή σου –και των δύο κυριών 

από δω− εξαρτάται από µένα·  δεν είστε σε θέση να παζαρεύετε!» 

  «Και βέβαια είµαστε,» είπε ο Ήκνορ. «Ποτέ δεν είναι αργά για 

παζάρια. Εξάλλου, νοµίζω πως θέλετε πολύ περισσότερο να βγείτε 

απ’αυτό το κάστρο, παρά να σκοτώσετε εµένα, τη Βόλκρα και τη 

Μίκθαλ.» 

  «Ν’ακούσουµε τον όρο σου,» ζήτησε ο Σόλµορχ, ήρεµα. 

  «Όταν –αν τα καταφέρω να βρω τρόπο για να στείλετε µήνυµα στο 

Βασιληά σας, θέλω να αφήσετε εµένα, τη Βόλκρα και τη Μίκθαλ να 

επιστρέψουµε στο Άργκανθικ.» 

  «Αποκλείεται!» πετάχτηκε η Τάθβιλ. 

  «Σκέψου, Βαρονέσα: Τι έχεις να κερδίσεις, κρατώντας µας εδώ;» 

έθεσε το ερώτηµα ο Ήκνορ. «Τι έχεις να κερδίσεις ακόµα κι αν µας 

παραδώσεις στον  µονάρχη σου;» 

  «Είστε κατάσκοποι από ένα βασίλειο που τόσο καιρό υποκρινόταν 

πως δεν είναι εχθρικό προς εµάς, αλλά, τελικά, αποδείχτηκε ότι 

είναι,» τόνισε η Τάθβιλ, «και περιµένετε να γλιτώσετε έτσι;» 

  «Βαρονέσα, δεν έχεις τίποτα µε µας. Με τη ∆ούκισσα Ζέκαλ, που 

µας έστειλε, πιθανώς να έχεις·  εµείς µονάχα τη δουλειά µας 

κάνουµε…» της θύµισε ο Ήκνορ. 

  «Έχει κάποιο δίκιο,» παραδέχτηκε ο Σόλµορχ, κοιτώντας την 

Τάθβιλ. 

  «∆ίκιο;» απόρησε εκείνη, γουρλώνοντας τα µάτια της. «∆εν το 

συζητώ άλλο!» Στράφηκε στον Αργκανθικιανό κατάσκοπο. «∆εν 

έχουµε και τόσο την ανάγκη σου!» Βγήκε απ’το δωµάτιο, γυρίζοντάς 

του την πλάτη. 

  Ο Σόλµορχ κι οι άλλοι την ακολούθησαν. 

 

**  **  **  ** 
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  «Νοµίζω πως έπρεπε να σκεφτείς την πρόταση του Ήκνορ,» είπε ο 

ευγενής. 

  «∆ε θα γλιτώσει έτσι εύκολα,» τόνισε η Τάθβιλ. 

  Ο Σόλµορχ, η Βαρονέσα, ο Μάνκιν, ο Μπάχτον και η Χόλκραδ 

κάθονταν σ’ένα µικρό σαλόνι, µε το τζάκι αναµµένο, ενώ το 

απόγευµα είχε έρθει και τα χρώµατα του ουρανού σκούραιναν, 

καθώς οι δυο ήλιοι του Άρµπεναρκ ολοκλήρωναν τους κύκλους 

τους. 

  «Ούτε κι εµείς απ’τους Μαγκραθµέλιους, χάρη στην ξεροκεφαλιά 

σου,» πρόσθεσε, θυµωµένα, ο ευγενής  

  «Σόλµορχ, κι ο ίδιος ο Αργκανθικιανός το είπε: δεν είναι ειδικός 

σ’αυτά τα θέµατα·  απλά, θα προσπαθούσε, µήπως και καταφέρει 

κάτι,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. 

  «Καλύτερα δεν θα ήταν να προσπαθεί κι εκείνος, παρά να 

προσπαθούµε µόνοι µας;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Μικρή η διαφορά,» αντιγύρισε η Τάθβιλ. 

  «Καλά,» αναστέναξε ο Σόλµορχ, «όπως νοµίζεις. Αλλά έχουµε 

κολλήσει εδώ. Πώς θα περάσουµε τους Μαγκραθµέλιους;» 

  «Εγώ σας πρότεινα ήδη έναν τρόπο, που είναι µεν αµφίβολος, 

όµως, τουλάχιστον, είναι… ένας τρόπος,» είπε ο Μάνκιν. «Βέβαια, 

εξαρτάται απ’το πόσο η Βαρονέσα είναι πρόθυµη να ρισκάρει τους 

στρατιώτες της.» 

  «Λοιπόν, τι µας µένει;» ρώτησε ο Μπάχτον, ύστερα από ένα λεπτό 

σιγή. 

  Ο Σόλµορχ ανασήκωσε τους ώµους του. «Να περιµένουµε, για 

κάποιο θαύµα…;» 

   

**  **  **  ** 

 

  Την επόµενη µέρα, οι κάτοικοι της Βαρονίας ανέφεραν στην 

Βαρονέσα Τάθβιλ ότι είδαν, πάλι, σκοτεινές φιγούρες να έρχονται 
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απ’τον παλιό, στοιχειωµένο δρόµο, και εκείνη συγκέντρωσε τον 

Σόλµορχ και τους υπόλοιπους, για να συζητήσουν. 

  Αφού τους µίλησε για το γεγονός, είπε: «Γιατί, λοιπόν, οι 

Μαγκραθµέλιοι αφήνουν τους κατασκόπους του Άργκανθικ να 

περνούν και σταµατούν µόνον εµάς; ∆ε νοµίζετε ότι πρόκειται για 

κάποια συνοµωσία µεταξύ τους;» 

  «Βαρονέσα, και άλλοι ταξιδιώτες έρχονται και φεύγουν απ’τη 

Βαρονία, δίχως να τους επιτίθενται οι δαιµονάνθρωποι,» αποκρίθηκε 

ο Μάνκιν. «Και είναι φυσικό. Αν οι φίλοι µας τους παρενοχλούσαν 

όλους, τότε, γρήγορα, τα νέα θα µαθαίνονταν µέχρι και στη 

Μάρβαθ.» 

  «Παρ’όλ’αυτά, µπορεί οι Μαγκραθµέλιοι νάχουν συµµαχήσει µε 

τους Αργκανθικιανούς,» επέµεινε η Τάθβιλ. 

  «Όση πιθανότητα υπάρχει να έχουν συµµαχήσει, άλλη τόση 

υπάρχει να µην έχουν. Άσε που, προσωπικά, πιστεύω πως η 

πιθανότητα να µην έχουν είναι πολύ µεγαλύτερη,» είπε ο Σόλµορχ. 

  «Αν κάποιος από µας ντυνόταν σαν ένας απλός ταξιδιώτης, δε θα 

µπορούσε να φύγει εύκολα απ’τη Βαρονία;» έθεσε το ερώτηµα η 

Χόλκραδ. 

  «Όχι,» απάντησε ο Μπάχτον. «Γιατί οι δαιµονάνθρωποι δεν είναι 

ηλίθιοι·  αναµφίβολα, θα παρακολουθούν αυτούς που µπαίνουν και, 

κυρίως, αυτούς που βγαίνουν απ’το κάστρο. Έτσι, θα γνωρίζουν 

πολύ καλά ποιοι ίσως να κουβαλούν κάποιο µήνυµα.» 

  Η Χόλκραδ έτριψε το σαγόνι της, σκεπτική. «Μπάχτον… Νοµίζω 

πως έχω µια ιδέα που µπορεί να µας σώσει.» Όλοι την κοίταξαν µε 

ενδιαφέρον. «Ένας από µας θα ντυθεί ταξιδιώτης και θα πάει  σ’ένα 

χωριό της Βαρονίας. Εκεί, άµα δει ότι τον παρακολουθούν κάποιοι 

(που, αναµφίβολα, θάναι δαιµονάνθρωποι), θα προσπαθήσει να τους 

κάνει να τον χάσουν. Όταν αυτό γίνει, θα φύγει, σαν ένας 

κανονικότατος οδοιπόρος, από τούτα τα µέρη και θα κατευθυνθεί 

προς τη Μάρβαθ, για να ειδοποιήσει το Βασιληά.» 
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  «Να µια καλή ιδέα,» παραδέχτηκε ο πλανόδιος τοξότης. «Αξίζει να 

επιχειρήσουµε το σχέδιό σου, Χόλκραδ. Και εγώ θα είµαι ο 

‘ταξιδιώτης’ που έλεγες.» 

  «Θέλω νάρθω και γω,» δήλωσε ο Σόλµορχ. 

  «Αν πας εσύ, θάρθω µαζί σου,» τόνισε ο Μάνκιν. «Η δουλειά µου 

είναι να σε συνοδεύω.» 

  «Όµως δε µπορούµε να πάµε όλοι,» είπε ο Μπάχτον. «∆εν 

συµφέρει, άλλωστε. Ένας µπορεί να τα καταφέρει να τον χάσουν οι 

Μαγκραθµέλιοι, αλλά, άµα είµαστε πολλοί −έστω και δύο−, θα µας 

εντοπίσουν σαφώς ευκολότερα.» 

  Ο Σόλµορχ  ήξερε ότι ο φίλος του είχε δίκιο. Παρότι βαριόταν 

αφόρητα να κάθεται εδώ, άπραγος, θα έµενε πίσω. «Εντάξει,» 

συµφώνησε. «∆ε θάρθω. Ούτε ο Μάνκιν. Υπάρχει λογική στα λόγια 

σου.» 

  «Χαίροµαι που το καταλαβαίνεις,» αποκρίθηκε, στωικά, ο 

Μπάχτον. «Θα φύγω το απόγευµα·  µέσα στις σκιές, θα καταφέρω 

ευκολότερα να ξεγλιστρήσω απ’τους δαιµονανθρώπους.» 

  Η Χόλκραδ έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι, και ήπιε µια γουλιά 

απ’το κρασί στο ποτήρι της. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο 

Επιχείρηση διαφυγής από µια ευρισκόµενη 

υπό την επίβλεψη δαιµονανθρώπων βαρονία 
 

 

 ώρα να φύγει ο Μπάχτον ήρθε. Απογευµατινές σκιές 

τύλιγαν την Βαρονία της Τάθβιλ. Και ο πλανόδιος τοξότης 

και η Χόλκραδ, η µυστηριώδης µάγισσα του Σαραόλν, H
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αγνάντευαν τα βραχώδη υψώµατα και χαµηλώµατα του τόπου από 

έναν απ’τους πυργίσκους του κάστρου της Βαρονέσας. 

  Ο άντρας έδειξε ένα χωριό στα βόρειο-δυτικά. «Εκεί θα 

κατευθυνθώ,» δήλωσε. «Και θα προσπαθήσω να κάνω τους 

δαιµονανθρώπους να µε χάσουν, µέσα στα χτίρια και το σκοτάδι, 

που θάχει αρχίσει ν’απλώνεται ώσπου να φτάσω.» 

  Η Χόλκραδ έγνεψε καταφατικά. Ύστερα, έλυσε ένα σακουλάκι 

απ’τη ζώνη της, το άνοιξε και από µέσα τράβηξε ένα µικρό κόκαλο. 

Ψιθύρισε λόγια, σε κάποια απόκρυφη γλώσσα, και είπε στον 

Μπάχτον, αφού το έδεσε πάνω σ’ένα κορδόνι: «Πάρτο.» 

  «Τι είν’αυτό;» απόρησε ο τοξότης. 

  «Όσο το φοράς γύρω απ’το λαιµό σου, θα γνωρίζω  πού  

βρίσκεσαι,» του εξήγησε. 

  Ο Μπάχτον δίστασε λίγο, έπειτα έκανε όπως του ζήτησε η 

Χόλκραδ. Τυλίχτηκε στην κάπα του, φόρεσε την κουκούλα και 

πέρασε το τόξο του στον ώµο. «Ώρα να φεύγω,» είπε. 

  Κατέβηκε τις σκάλες του κυρίως χτιρίου του κάστρου και βρέθηκε 

στην αυλή, όπου τον περίµεναν ο Σόλµορχ, η Τάθβιλ κι ο Μάνκιν. 

  «Καλή τύχη,» του ευχήθηκε ο ευγενής. 

  Η Βαρονέσα τού έδωσε το µήνυµα που θα µετέφερε στον Βασιληά 

Βένγκριλ, επαναλαµβάνοντας την ευχή. Και ο αρχηγός της φρουράς 

της έπαυλης των Έχµελθ, απλά, ύψωσε το χέρι του, σε στρατιωτικό 

χαιρετισµό. 

  Ο Μπάχτον στράφηκε στην πύλη του κάστρου, η οποία άνοιγε, ενώ 

η ξύλινη γέφυρα έπεφτε. Ο τοξότης πέρασε πάνω απ’την τάφρο, 

βαδίζοντας αποφασιστικά. Ύστερα, άκουσε πίσω του την πύλη να 

κλείνει και τη γέφυρα να σηκώνεται. 

  Ξεκίνησε να οδοιπορεί προς το χωριό που είχε δείξει στην Χόλκραδ 

πάνω στον πυργίσκο. Έµοιαζε να είναι ανέµελος·  όµως αυτό ήταν 

µόνο µια ψευδαίσθηση, γιατί ο Μπάχτον είχε τις αισθήσεις του σε 

εγρήγορση, συνεχώς. Τα µάτια του κοιτούσαν, προσεκτικά, πίσω 

απ’τα λιγοστά δέντρα της Βαρονίας και πίσω απ’τους πολλούς, 
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οµολογουµένως, βράχους που γέµιζαν τον τόπο·  αλλά η όψη του 

ήταν εντελώς καλυµµένη στο σκοτάδι µέσα στην κουκούλα του. 

  Τους περίµενε και, τελικά, τους είδε: Μαγκραθµέλιοι –τέσσερις, 

κρυµµένοι ανάµεσα σε µερικές µεγάλες πέτρες. Οι µορφές τους ήταν 

σκιερές, και ένα λιγότερο εκπαιδευµένο βλέµµα απ’αυτό του τοξότη 

µπορεί να µην της είχε παρατηρήσει καθόλου, αλλά εκείνος ήταν 

πεπεισµένος πως ήταν δαιµονάνθρωποι, ακόµα κι ας µην είχε δει τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Γιατί ποιοι άλλοι να τον 

παρακολουθούσαν; Ληστές δεν υπήρχαν στην Βαρονία απ’ό,τι 

γνώριζε·  άσε που, κι αν υπήρχαν, οι Μαγκραθµέλιοι θάχαν φροντίσει 

να τους εξολοθρεύσουν, για να έχουν όλο το πεδίο δράσης δικό τους. 

  Ο Μπάχτον δεν τους άφησε να δουν ότι τους είχε αντιληφθεί·  ούτε 

καν γύρισε το κεφάλι του. Καλύτερα να νοµίζει ο εχθρός σου πως 

δεν γνωρίζεις γι’αυτόν·  έτσι, µπορείς να τον πιάσεις απροετοίµαστο, 

όταν έρθει η στιγµή να τον αντιµετωπίσεις –αν έρθει η στιγµή να τον 

αντιµετωπίσεις·  γιατί ο τοξότης ήλπιζε να ξεφύγει απ’τους  

διαβολανθρώπους. 

  Καθώς συνέχιζε την πορεία του προς το χωριό, σχεδόν µπορούσε 

να αισθανθεί τα µάτια των καταραµένων Μαγκραθµέλιων πάνω του 

να τον διαπερνούν. Η οργή φούντωσε εντός του, σκεπτόµενος τι 

είχαν κάνει στο µικρό ξωτικό της Χόλκραδ, και µια επιθυµία να 

τραβήξει, επιτόπου, το τόξο του και να τους στοχεύσει γεννήθηκε 

στην ψυχή του. Όµως ο Μπάχτον ήξερε καλά να συγκρατεί τον 

εαυτό του, όταν υπήρχε ανάγκη. Αυτό το συγκεκριµένο 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του του είχε σώσει πολλές 

φορές τη ζωή στις περιπλανήσεις του. 

  Η νύχτα πλησίαζε, καθώς οι ήλιοι του Άρµπεναρκ ολοκλήρωναν 

τους κύκλους τους, ο ένας στην Ανατολή κι ο άλλος στη ∆ύση·  και 

το ίδιο κι ο τοξότης πλησίαζε στο χωριό που ήταν ο προορισµό τους. 

Είχε ξαναπεράσει από δαύτο και γνώριζε πως το όνοµά του ήταν 

Φέρµσαλ·  επίσης, ήξερε τα κατατόπια µέσα και γύρω του, οπότε δε 
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θα του ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να ξεγλιστρήσει απ’τους 

δαιµονανθρώπους που τον παρακολουθούσαν. 

  Ο δρόµος που ακολουθούσε ο Μπάχτον ανέβαινε σ’έναν λόφο. 

Όταν βρέθηκε στην κορυφή του, από κάτω αντίκρισε το Φέρµσαλ, 

και ξεκίνησε να κατεβαίνει, µέσω του ίδιου δρόµου, που περνούσε 

µέσα από µια µικρή, δενδρώδη περιοχή. Πολλές σκιές υπήρχαν εκεί, 

και ο τοξότης φοβήθηκε µήπως έβρισκαν ευκαιρία οι 

Μαγκραθµέλιοι να τον χτυπήσουν, πισώπλατα. Καταράστηκε τον 

εαυτό του που δεν το είχε σκεφτεί αυτό από πριν, και συλλογίστηκε 

να κάνει τον κύκλο του µικρού δάσους. Όµως έτσι θα κινούσε τις 

υποψίες των διωκτών του και ίσως, µάλιστα, να του επιτίθονταν 

ανοιχτά. Καλύτερα, συνεπώς, ήταν να παριστάνει τον ανέµελο 

ταξιδιώτη, ώστε να γεµίσει το µυαλό τους µε αµφιβολίες, σχετικά µε 

το αν ήθελε, τελικά, να φύγει απ’τη Βαρονία, ή αν ήθελε, απλώς, να 

πάει στο χωριό για κάποιο προσωπικό του λόγο. 

  Άρχισε να περνά ανάµεσα απ’τα δέντρα, τα οποία δεν ήταν 

ιδιαίτερα κοντά το ένα µε το άλλο·  ωστόσο, πάλι, το µέρος ήταν 

επικίνδυνο. Ο Μπάχτον προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιµία 

του, όπως πάντα·  δεν ήταν, εξάλλου, απ’τους ανθρώπους που 

πανικοβάλλονταν εύκολα. Τον θάνατο δεν τον φοβόταν, γιατί εκείνο 

που, ουσιαστικά, φοβάται κανείς είναι οι λίγες στιγµές πριν τον 

θάνατο·  όταν κάποιος είναι νεκρός, παύει, πλέον, να αισθάνεται και, 

κατά συνέπεια, δε φοβάται κιόλας. 

  Ξαφνικά, η άκρη του µατιού του έπιασε µια σκιά να κινείται στα 

δεξιά του. Ήξερε ότι ήταν Μαγκραθµέλιος, αλλά δε γύρισε. Συνέχισε 

να προχωρά, µέχρι που βγήκε απ’τη δενδρώδη περιοχή και έφτασε 

στο χωριό που ονοµαζόταν Φέρµσαλ. 

  Κανείς δεν διέσχιζε τις οδούς ανάµεσα στα χτίριά του, αυτή την 

ώρα, αλλά πολλοί άνθρωποι ήταν συγκεντρωµένοι στις γειτονιές, 

έξω απ’τα σπίτια τους, και συζητούσαν για τα γεγονότα της ηµέρας. 

Ο Μπάχτον πήγε προς µια απ’αυτές τις παρέες, υποθέτοντας πως 

εκεί οι δαιµονάνθρωποι δε θα τον ακολουθούσαν. 
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  «Γεια σου, ταξιδιώτη,» του είπε ένας άντρας, που απ’το 

παρουσιαστικό του φαινόταν πως ήταν γεωργός. «Ψάχνεις για µέρος 

να µείνεις;» 

  Ο τοξότης άκουσε βήµατα πίσω του, αλλά όχι πολύ κοντά·  οι 

Μαγκραθµέλιοι είχαν σταµατήσει στην αρχή του δρόµου, για να 

κρυφακούσουν τι θα έλεγε. 

  «Ναι, καλέ µου άνθρωπε,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον στον γεωργό. 

«Και ξέρω πού να πάω: στο πανδοχείο του κυρ Βολν, στην 

ανατολική µεριά του χωριού. Πάντα µου άρεσε το φαγητό εκεί.» 

  «Τότε, καλή σου νύχτα, ταξιδιώτη,» είπε ο άντρας. «Εύχοµαι να 

χορτάσεις την πείνα σου.» 

  Ο Μπάχτον προχώρησε, στρίβοντας σε µια γωνία, και βρέθηκε 

σ’έναν άδειο δρόµο. Αν οι δαιµονάνθρωποι τον είχαν ακούσει, θα 

κατευθύνονταν στην ανατολική µεριά του χωριού. Οπότε, εκείνος θα 

έκοβε σε µια πάροδο που γνώριζε και θα τους ξέφευγε, πηγαίνοντας 

στα δυτικά. 

  Ύστερα, από µερικά λεπτά βάδισµα, βρήκε το σοκάκι που 

αναζητούσε. Κοίταξε, για µια στιγµή, γύρω του. Κανείς δεν ήταν 

εκεί κοντά. Καµια σκιά δεν κινείτο. Όλα έµοιαζαν όπως έπρεπε να 

ήταν σε ένα ήσυχο χωριό. Τότε, γιατί ο τοξότης αισθανόταν ότι 

κάποιος τον παρακολουθούσε; 

  Η ιδέα του θα ήταν, επειδή τόση ώρα είχε τους Μαγκραθµέλιους 

στα νώτα του… 

  Μπήκε στον στενό δρόµο, βαδίζοντας γρήγορα, γιατί ένιωθε πως, 

για κάποιο λόγο, έπρεπε να βιαστεί. Αν οι δαιµονάνθρωποι έφταναν 

στο πανδοχείο του κυρ Βολν, δε θα τον έβρισκαν εκεί, οπότε µπορεί 

ν’αντιλαµβάνονταν ότι τους είχε εξαπατήσει. Και… ίσως να έκαναν 

κακό στον ιδιοκτήτη του µέρους. Ο Μπάχτον αισθάνθηκε ένοχος, 

για λίγο, αλλά, ύστερα, αποµάκρυνε το συναίσθηµα, γιατί τώρα ήταν 

ώρα να σκέφτεται περισσότερο τον εαυτό του, µε τόσους 

µισάνθρωπους πίσω του. 

  …πίσω του…; 
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  Αναπάντεχα, ήρθε ένας απότοµος θόρυβος απο κεί. Σαν ένας 

µανδύας που ανεµίζει και, κατόπιν, πόδια που πατούν, απότοµα, στο 

πλακόστρωτο.       

  Ο Μπάχτον, πάραυτα, γύρισε, τραβώντας το τσεκούρι µέσα απ’την 

κάπα του, γιατί ήξερε πως δεν είχε χρόνο να βγάλει το τόξο απ’την 

πλάτη και να περάσει βέλος στη χορδή. 

  Εµπρός του αντίκρισε έναν δαιµονάνθρωπο, µε µαύρη κάπα και 

κουκούλα. Τα µάτια του άστραφταν στο σκοτάδι, µ’ένα εξώκοσµο 

µοβ-χρυσό χρώµα. Στο δεξί του χέρι κρατούσε ένα µυτερό γιαταγάνι. 

  «Είπες ψέµατα, άνθρωπε!» σφύριξε. «Κάτι τρέχει µ’εσένα.» 

  Άλλος ένας ήχος ήρθε, πάλι, πίσω απ’τον τοξότη, που ξαναγύρισε, 

τώρα εγκαίρως, για να δει έναν ακόµα Μαγκραθµέλιο να πηδά 

απ’την οροφή ενός χτιρίου και να προσγειώνεται στο σοκάκι. Να, 

λοιπόν, πώς τον είχαν βρει: είχαν σκαρφαλώσει στα σπίτια! Χίλιες 

κατάρες! 

  «Πού κατευθύνεσαι –ταξιδιώτη;» απαίτησε ο πρώτος 

δαιµονάνθρωπος. 

  «∆ε νοµίζω πως είναι δουλειά σας να ξέρετε, κύριε,» αποκρίθηκε, 

πολιτισµένα, ο Μπάχτον, ενώ σκεφτόταν έναν τρόπο διαφυγής. 

«Αλλά, αν επιθυµείτε, τόσο να µάθετε σκοπεύω να επισκεφτώ έναν 

φίλο µου στο χωριό.» 

  «Φίλο, ε;» έκανε, µ’ένα φιδίσιο σφύριγµα, ο Μαγκραθµέλιος. «Εγώ 

άκουσα ότι επρόκειτο να πας σ’ένα πανδοχείο, στην ανατολική 

µεριά του χωριού·  όµως, τώρα, κατευθύνεσαι δυτικά.» 

  «Είχα ξεχάσει το φίλο µου,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον, 

προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο. Ύστερα, τα µάτια του γυάλισαν, 

καθώς παρατήρησε κάτι. «Αλλά είναι αγένεια να κρυφακούτε τις 

κουβέντες των άλλων,» πρόσθεσε, και χίµησε στον δαιµονάνθρωπο 

µε τέτοια ταχύτητα και αγριότητα, που εκείνος ούτε καν πρόλαβε να 

κινήσει το χέρι του, για να σηκώσει το γιαταγάνι που κρατούσε, 

ώστε ν’αποκρούσει.  
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  Το κεφάλι έφυγε απ’τους ώµους του, και ο τοξότης πέρασε, σαν 

αστραπή, δίπλα του, πηδώντας µέσα στο παράθυρο του πίσω µέρους 

ενός στάβλου, ενώ Μαγκραθµέλιοι έπεφταν απ’τα χτίρια, 

γρυλίζοντας. 

  Καθώς περνούσε ανάµεσα απ’τα σταβλισµένα άτια, ο Μπάχτον 

σκεφτόταν πόσο τα είχε θαλασσώσει·  τώρα, οι πιθανότητές να φύγει 

απ’τη Βαρονία της Τάθβιλ ήταν µικρές, αν όχι µηδαµινές –τον είχαν 

αντιληφθεί. Καλύτερα, να επέστρεφε στο κάστρο, προτού έχανε τη  

ζωή  του.  Όχι  πως φοβόταν τον θάνατο·  απλά, αν σκοτωνόταν 

τούτη τη βραδιά, δε θα κατάφερνε τίποτα –θα πέθαινε άσκοπα –και 

άσκοπα δεν ήθελε να πεθάνει. 

  Πετάχτηκε έξω απ’τον στάβλο, µε τον µατοβαµµένο πέλεκυ στο 

δεξί του χέρι. Έτρεξε, µέσα στους δρόµους του χωριού, βασιζόµενος 

στ’ότι τους ήξερε καλύτερα απ’τους Μαγκραθµέλιους, ενώ, 

συγχρόνως, γνώριζε πως εκείνοι είχαν το πλεονέκτηµα του να 

βρίσκονται στις οροφές των σπιτιών. 

  Μια παρέα χωριατών κλείστηκαν στα σπίτια τους, αφήνοντας τη 

γειτονιά έρηµη, καθώς αντίκρισαν τον Μπάχτον να ζυγώνει, 

τρέχοντας, ενώ το όπλο του έσταζε αίµα. Έµοιαζε µε κάποια φιγούρα 

που την είχες βγάλει από εφιάλτη, µε την κουκούλα στο κεφάλι και 

την κάπα ν’ανεµίζει πίσω του. 

  Ένας δαιµονάνθρωπος πετάχτηκε στα δεξιά του, και ο τοξότης, 

αµέσως, του έσχισε την κοιλιά. Το κουφάρι σωριαζόταν στο 

πλακόστρωτο, καθώς εκείνος έφευγε, µε µεγάλη σπουδή, ενόσω κι 

άλλοι δαιµονάνθρωποι έπεφταν απ’τα χτίρια, για να τον 

ακολουθήσουν, κάνοντας τους χωρικούς να τρέµουν, κοιτώντας 

απ’τα παράθυρα των σπιτιών τους. 

  Ο Μπάχτον, τρέχοντας, σα µανιακός, βγήκε απ’το Φέρµσαλ, και, 

ατενίζοντας τη δενδρώδη περιοχή, πριν το λόφο, αντιλήφθηκε σε τι 

δύσκολη κατάσταση ήταν. Αν εκεί καιροφυλακτούσαν 

Μαγκραθµέλιοι, την είχε άσχηµα. Οπότε, ας έκανε τον κύκλο. Τώρα, 

ούτως ή άλλως, τον καταδίωκαν·  σκοπός του ήταν να γλιτώσει. 
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Καταράστηκε τον εαυτό του που δεν κατάφερε να πάει το µήνυµα 

στο Βασιληά. 

  Γύρισε πίσω του. Οι δαιµονάνθρωποι έρχονταν, µε τις µαύρες 

κάπες ν’ανεµίζουν πάνω απ’τους ώµους τους, καθώς ένας δυνατός 

αέρας είχε σηκωθεί. Οι διαολεµένοι! Ο Μπάχτον σταµάτησε. 

Έβγαλε το τόξο απ’την πλάτη του και πέρασε ένα βέλος. Το 

ελευθέρωσε. Ένας Μαγκραθµέλιος σωριάστηκε, µε µια κραυγή. 

Πέρασε ακόµα ένα βέλος. Το ελευθέρωσε, πάλι, σηµαδεύοντας. 

Άλλος ένας διώκτης του σωριάστηκε. Οι υπόλοιποι πέντε, όµως, 

ζύγωναν –γρήγορα. Ο τοξότης πέρασε το τηλέµαχο όπλο του στην 

πλάτη κι άρχισε να τρέχει, ξανά. 

  Καθώς έκανε τον κύκλο της δενδρώδους περιοχής, είδε απο κεί ένα 

µηχανικό ον µε φτερά και τέσσερα µακριά µέλη, που στο τέλος του 

καθενός υπήρχε ένα µεγάλο, επικίνδυνο νύχι, να έρχεται, πετώντας. 

Έµοιαζε µ’εκείνο που είχαν αντιµετωπίσει αυτός, ο Σόλµορχ κι ο 

Μάνκιν, στο δάσος στα νότια της Βαρονίας του Κνάβορ. Τότε, το 

είχαν νικήσει µε τη βοήθεια της µαγείας της Χόλκραδ·  τώρα, ο 

Μπάχτον τι θα έκανε; 

  Συνέχισε να τρέχει, όσο ταχύτερα τον πήγαιναν τα πόδια του. Αλλά 

το κατασκεύασµα των εχθρών του ήταν ακόµα ταχύτερο. Χτυπώντας 

τα φτερά του στον αέρα, ήρθε µπροστά απ’τον άντρα και άπλωσε τα 

νυχάτα, µακριά πόδια του, για να τον διαπεράσει. 

  Ο τοξότης πετάχτηκε πίσω, µε µια κραυγή. Ένα από δαύτα του είχε 

γδάρει το στήθος. 

  «Καταραµένο πράµα!» Τράβηξε τον πέλεκυ απ’την ζώνη του, τον 

σήκωσε και τον κατέβασε, ορµητικά, στοχεύοντας τον πορφυρό λίθο 

στο κέντρο του σφαιρικού σώµατος του µηχανικού όντος, ο οποίος 

έµοιαζε µε µεγάλο µάτι. Τον πέτυχε, κάνοντάς τον να ραγίσει. 

  Το πλάσµα έβγαλε ένα παράξενο ήχο, καθώς άρχισε να κινείται 

στον αέρα σαν µεθυσµένο. Αλλά, πάλι, επιτέθηκε, µε τα πόδια του. 

Ο Μπάχτον πήδησε, ξανά, όπισθεν. ∆εν τολµούσε να κοιτάξει πίσω 

του, αλλά γνώριζε ότι οι Μαγκραθµέλιοι τον έφταναν! Σφίγγοντας, 
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οργισµένα, τα δόντια του, έκανε µια τελευταία προσπάθεια, 

επιχειρώντας, συγχρόνως, να χτυπήσει το «µάτι» του µηχανικού 

τέρατος και να φύγει, τρέχοντας.  

  Το τσεκούρι του πέτυχε, για άλλη µια φορά, τον πορφυρό λίθο στο 

κέντρο του σφαιρικού, µεταλλικού σώµατος, θρυµµατίζοντάς τον, 

και ο τοξότης πέρασε πλάι απ’τα συντρίµµια του όντος, που 

σωριάστηκε στο έδαφος. 

  «Άνθρωπε!» άκουσε ένα γρύλισµα πίσω του. «Θα πεθάνεις!» 

  Το σφύριγµα µιας λεπίδας που σχίζει τον αέρα! 

  Ο Μπάχτον πήδησε στο πλάι, δίχως να σταµατήσει να τρέχει, και 

το ξιφίδιο καρφώθηκε στον κορµό ενός χαµόδεντρου, µ’έναν κοφτό 

θόρυβο. 

  Ο τοξότης ανέβηκε στον λόφο, ακολουθώντας τον δρόµο, µετά 

απ’τη δενδρώδη περιοχή. Απ’την άλλη µεριά αντίκρισε µια οµάδα 

δέκα καβαλάρηδων νάρχεται. Κρατούσαν πυρσούς, και αναγνώρισε 

την Χόλκραδ ανάµεσά τους. 

  «Μπάχτον!» φώναζε ο Μάνκιν. «Μπάχτον!» 

  «Εδώ!» αποκρίθηκε εκείνος, τρέχοντας προς το µέρος τους, ενώ 

κατέβαινε τον λόφο. 

  ∆εν άργησε να τους συναντήσει. «Μ’εντόπισαν,» είπε, 

λαχανιασµένος. «Πάµε πίσω, στο κάστρο.» Ανέβηκε στο άλογο της 

Χόλκραδ, πίσω απ’τη µάγισσα. 

  Έξι δαιµονάνθρωποι φάνηκαν νάρχονται, τρέχοντας, από ένα 

βραχώδες σηµείο. Εκτόξευσαν κάτι µικρά, στρογγυλά πράγµατα 

καταπάνω στους στρατιώτες της Βαρονέσας Τάθβιλ. 

  «∆ίσκοι τηλεµεταφοράς!» φώναξε η Χόλκραδ. «Υποχωρήστε!» 

  Οι πολεµιστές χτύπησαν τ’άλογά τους στα πλευρά, µε τα τακούνια 

των µποτών τους, κι έφυγαν, καλπάζοντας, ενώ στα νώτα τους 

φωτεινές θύρες άνοιγαν και Μαγκραθµέλιοι, οπλισµένοι µε 

βαλλίστρες, έβγαιναν από µέσα. Τους σηµάδεψαν και πέτυχαν 

αρκετούς, προτού οι υπόλοιποι προλάβουν ν’αποµακρυνθούν 

αρκετά, για να γλιτώσουν τον θάνατο. 
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  Η οµάδα των καβαλάρηδων πέρασε την τάφρο του κάστρου, 

καλπάζοντας γοργά. Ύστερα, η πύλη έκλεισε πίσω τους. 

  «Είστε καλά;» ρώτησε ο Σόλµορχ, που τους περίµενε, µαζί µε την 

Τάθβιλ, στην αυλή του κάστρου. 

  «Απέτυχα,» είπε ο Μπάχτον, αφιππεύοντας. «Με συγχωρείτε. Με 

ξεγέλασαν.» 

  «Έκανες ό,τι µπορούσες,» τον καθησύχασε η Χόλκραδ, καθώς κι 

εκείνη κατέβαινε απ’τ’άλογό της. «Μη στενοχωριέσαι·  θα στείλουµε 

το µήνυµα στον Βένγκριλ µ’άλλο τρόπο.» 

  «Πώς ξέρατε ότι ερχόµουν εδώ;» ρώτησε ο Μπάχτον. 

  «∆ε σου είπα ότι µε το φυλαχτό τούτο θα µπορώ να σε εντοπίσω, 

όπου κι αν είσαι;» Η Χόλκραδ έδειξε, µε το βλέµµα της, το κόκαλο 

που κρεµόταν στο λαιµό του από ένα κορδόνι. «Όταν σ’αισθάνθηκα 

να επιστρέφεις, αµέσως, κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, έτσι 

προέτρεψα τον Μάνκιν να φύγουµε, πάραυτα, για να σε βρούµε.» 

  «Σας ευχαριστώ,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. «Αν δεν είχατε έρθει 

έγκαιρα, θα ήµουν νεκρός –δίχως νάχω καταφέρει κάτι µε το θάνατό 

µου. 

  »Όµως, τώρα, τι θα κάνουµε;» πρόσθεσε. «Αυτή ήταν η τελευταία 

µας ευκαιρία να ειδοποιήσουµε το Βασιληά.» 

  «Όπως είπε η Χόλκραδ, θα βρούµε άλλο τρόπο,» τόνισε ο Σόλµορχ. 

«Γιατί οι τρόποι που µπορεί κανείς να προσπαθήσει κάτι είναι 

άπειροι. Και εγώ θα πρότεινα να κάνουµε εκείνη τη συµφωνία µε 

τον Ήκνορ, γιατί κι αυτός ίσως σκεφτεί τίποτα αξιόλογο.» 

Λοξοκοίταξε την Τάθβιλ. 

  «Ας κοιµηθούµε,» πρότεινε η Βαρονέσα, αποφεύγοντας 

ν’απαντήσει. «Αύριο, θα σκεφτούµε µε  καθαρότερο  µυαλό.» 

Τόνισε το «καθαρότερο µυαλό» ιδιαίτερα. 

  Οι άλλοι την ακολούθησαν, καθώς πήγαινε προς το κυρίως χτίριο 

του κάστρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο 

Ανταµοιβή για ένα καλό σχέδιο 
 

 

ίµαι πτώµα!» 

  Ο Σόλµορχ κατέρρευσε, ανάσκελα, πάνω στο κρεβάτι της 

Τάθβιλ. 

  «Σήκω απο κεί!» πρόσταξε η Βαρονέσα, βάζοντας τις γροθιές στη 

µέση της. «Βγάλε τα ρούχα σου και ξαναπέσε –τα σκεπάσµατα είναι 

φρεσκοπλυµένα.» 

  Ο ευγενής αναστέναξε, καθώς σηκωνόταν. «Ναι, µαµά. Μάλιστα, 

µαµά.» Άρχισε να γδύνεται. 

  «∆εν είµαι τόσο µεγάλη για νάµαι µαµά σου!» διαµαρτυρήθηκε η 

Τάθβιλ. 

  «Η µητέρα µου είναι νεκρή,» είπε ο Σόλµορχ. «Και δε µ’αρέσει να 

θυµάµαι τον τρόπο που πέθανε…» 

  «Πώς πέθανε;» ρώτησε η Τάθβιλ, ακουµπώντας το χέρι της, 

τρυφερά, στον ώµο του. 

  «Από θλίψη.» Ο Σόλµορχ έριξε το πουκάµισο του σε µια καρέκλα. 

«Μετά από το θάνατο του πατέρα µου απ’τους Μαγκραθµέλιους.»  

Κάθισε, για να λύσει τις µπότες του. «Γιαυτό απεχθάνοµαι τον 

πόλεµο, Τάθβιλ. Μόνο δυστυχία µπορεί να φέρει. Εύχοµαι, όλοι να 

µπορούσαν να λύσουν τις διαφορές τους µε τα λόγια. Εύχοµαι να 

ερχόταν µια εποχή που οι µάχες και τα όπλα δε θα ήταν παρά µόνο 

µια δυσάρεστη ανάµνηση στο µυαλό των κατοίκων ολάκερου του 

Άρµπεναρκ.» 

  «Μια τέτοια εποχή µπορεί να έρθει,» είπε η Βαρονέσα, περνώντας 

τα δάχτυλά της µέσα στα µαύρα µακριά µαλλιά του. 

  Ο Σόλµορχ έριξε τις µπότες του παραδίπλα. «Αποκλείεται,» 

αποκρίθηκε, λυπηµένα. Ύστερα, σκέφτηκε ότι, ίσως, ήταν πολύ 

Ε
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απολύτος, και πρόσθεσε: «Ή πιθανώς, κάποτε… κάποτε, µετά από 

εκατοντάδες –ή χιλιάδες− χρόνια…» Έβγαλε το παντελόνι του και 

γλίστρησε µέσα στα σκεπάσµατα του κρεβατιού. 

  Η Βαρονέσα τον µιµήθηκε, καθώς ήταν ντυµένη µόνο µε µια 

πράσινη ρόµπα. Ο ευγενής την αγκάλιασε, σφίγγοντάς τη πάνω στο 

στέρνο του. 

  «Τάθβιλ…» είπε. «∆ε θα σκεφτείς καθόλου να κάνουµε εκείνη τη 

συµφωνία µε τον Ήκνορ;» 

  «Όχι,» απάντησε η Βαρονέσα, ενώ χασµουριόταν. 

  «Μα γιατί;» διαµαρτυρήθηκε ο Σόλµορχ. «Γιατί δε θέλεις ούτε καν 

να το σκεφτείς; ∆εν είναι και τόσο τραγικό αυτό που σου ζήτησε.» 

  «∆εν είναι;» απόρησε  η Τάθβιλ. «Μου είπε να τους αφήσω να 

φύγουν, σα να µη συνέβη τίποτα –σα να ήταν φίλοι µας, ενώ είναι 

καταραµένοι κατάσκοποι της Αργκανθικιανής ∆ούκισσας Ζέκαλ!» 

  «Ο Ήκνορ, όµως, ίσως σκεφτεί κάτι. ∆εν υποστηρίζω πως είναι 

εξυπνότερος από µας, αλλά καλύτερα δεν είναι να σκέφτονται δύο 

µυαλά παραπάνω για το πώς θα ξεφύγουµε απ’τους 

Μαγκραθµέλιους –και εννοώ αυτόν και τη Βόλκρα, γιατί η Μίκθαλ 

δεν έχει συνέλθει ως τώρα.» 

  «Σόλµορχ. Ακόµα και να βρουν τρόπο να φύγουµε απ’το κάστρο, 

δεν είµαι διατεθειµένη να τους αφήσω να επιστρέψουν στο 

Άργκανθικ·  θα τους παραδώσω στο Βασιληά, όπως τους αξίζει. Και 

µη µου πεις να κάνω ψεύτικη συµφωνία µαζί τους, γιατί δεν 

συνηθίζω να µην κρατάω το λόγο µου!» 

  Ο ευγενής ανασήκωσε τους ώµους του. «∆ε θα πρότεινα κάτι 

τέτοιο. Κι εγώ πάντα κρατάω το λόγο µου.» Ξεφύσησε. 

  «Μην απογοητεύεσαι,» ζήτησε η Τάθβιλ. «Ο Ήκνορ και η Βόλκρα 

είµαι βέβαιη πως λίγα θα ήταν σε θέση να µας προσφέρουν. Άσε που 

µπορεί να εκπονούσαν ένα σχέδιο έτσι ώστε  να  γλιτώσουν  µόνο  

τους  εαυτούς  τους. Τους Αργκανθικιανούς τούς έχω  ικανούς για 

οτιδήποτε. 
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  »Και, στο κάτω-κάτω, κι εσύ το είπες: υπάρχουν άπειροι τρόποι για 

να κάνει κανείς κάτι.» 

  «Το πρόβληµα, όµως, είναι να τους σκεφτεί αυτούς τους άπειρους 

τρόπους,» φιλοσόφησε ο Σόλµορχ. 

 

**  **  **  ** 

 

    Ήταν νύχτα και ο Μάνκιν στεκόταν στις επάλξεις του κάστρου 

της Τάθβιλ, αγναντεύοντας τους τόπους της Βαρονίας, που ήταν 

τυλιγµένοι στο σκοτάδι. 

  Πώς µπορούσε κάποιος να φύγει απο δώ δίχως να τον αντιληφθούν 

οι Μαγκραθµέλιοι; Αυτό το ερώτηµα έτρωγε το νου του σαν το 

σαράκι. Ο αρχηγός της φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ δεν 

γνώριζε καθόλου τούτα τα µέρη, έτσι δε µπορούσε να σκεφτεί ένα 

σχέδιο, για να ξεγλιστρήσει ένας µαντατοφόρος απαρατήρητος. Και, 

φυσικά, το σκοτάδι αυτή την ώρα δεν τον βοηθούσε διόλου να 

ερευνήσει την περιοχή µε το βλέµµα του. 

  Αλλά ακόµα κι αν ήξερε τους τόπους γύρω απ’το κάστρο, σε τι θα 

τον βοηθούσε αυτό, από τη στιγµή που δεν ήξερε, επίσης, πού 

κρύβονταν οι δαιµονάνθρωποι, ποια µέρη έλεγχαν; Μπορεί να 

έβρισκε ένα σηµείο απ’όπου πίστευε πως θα ήταν εύκολο κανείς να 

φύγει απ’τη Βαρονία, όµως ίσως, τελικά, εκείνο να ήταν ένα απ’τα 

ληµέρια των Μαγκραθµέλιων. Και δε χρειαζόταν πολλοί από 

δαύτους να σε δουν. Ένας να σε αντιλαµβανόταν µπορούσε ν’ανοίξει 

µια από κείνες τις µαγικές θύρες και νάρθουν, µέσα σε 

δευτερόλεπτα, άλλοι είκοσι! 

  ∆ιάβολοι!… γρύλισε εντός του ο Μάνκιν. 

  Πλησίασε έναν στρατιώτη που έκανε τη βάρδια του. «Καλησπέρα, 

φίλε µου.» 

  «Καλησπέρα σας, κύριε,» αποκρίθηκε αυτός, ένας ψηλός, ξανθός 

νέος, µε µακριά µαλλιά που έβγαιναν απ’τις άκρες του κράνους του. 

  «Τι λέγεται στο στρατώνα για τον αποκλεισµό;» ρώτησε ο Μάνκιν. 
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  «Υπάρχει αναστάτωση για τούτο το θέµα, κύριε,» αποκρίθηκε ο 

σκοπός. «Βασικά, αναρωτιόµαστε για πόσο θα κρατήσει. Τι θα 

κάνουν, τελικά, οι Μαγκραθµέλιοι   µε  µας. Την  προηγούµενη  

φορά,  έστειλαν  δολοφόνους εναντίον µας−» 

  «Αυτό δε θα ξανασυµβεί,» τον διαβεβαίωσε ο Μάνκιν. «Η 

Χόλκραδ το φρόντισε. Ύφανε τα µάγια της, τα οποία, τώρα, 

προστατεύουν το κάστρο απ’τις µαγικές θύρες που ανοίγουν οι 

συσκευές των δαιµονανθρώπων.» 

  «Όπως και νάχει, κύριε, τι θα γίνει, στο τέλος;» έθεσε το ερώτηµα ο 

στρατιώτης. «Μοιάζει να είµαστε καταδικασµένοι. Μια ανοιχτή 

πολιορκία θα ήταν προτιµότερη.» 

  «∆εν τους συµφέρει να µας πολιορκήσουν ανοιχτά,» είπε ο Μάνκιν. 

«Γιατί, µάλλον, δεν είναι τόσοι πολλοί, ώστε να ελπίζουν ότι θα µας 

νικήσουν, ούτε τόσο καλά εξοπλισµένοι. Επίσης, άµα αρχίσει 

πολιορκία, τα νέα θα µαθευτούν, και ο ∆ούκας της Χάργκοχ θα 

στείλει το στρατό του εδώ και θα τους κοµµατιάσει τους 

διαολεµένους τους Μαγκραθµέλιους.» 

  Ύστερα, ρώτησε: «Έχει κανείς από σας καµια ιδέα για το πώς 

µπορούµε να ξεγλιστρήσουµε από δαύτους;» 

  Ο στρατιώτης κούνησε το κεφάλι του. «Όχι, κύριε.» 

  «Γιατί; ∆εν υπάρχουν στρατηγικά µυαλά εδώ πέρα;» Ο Μάνκιν 

είπε να θίξει την περηφάνια του πολεµιστή, για να τον παρακινήσει 

να σκεφτεί·  και εκείνος, µε τη σειρά του, να παρακινήσει τους 

υπόλοιπους στο στρατώνα. 

  «Κύριε, δεν πληρωνόµαστε για να σκεφτόµαστε σχέδια. Ο 

στρατηγός πληρώνεται γι’αυτό. Και, γενικά, παίρνουµε διαταγές 

απ’αυτόν και τη Βαρονέσα,» εξήγησε ο στρατιώτης. 

  «Μάλιστα,» αποκρίθηκε ο Μάνκιν, σκεπτικός. Μετά, τον χτύπησε, 

συντροφικά, στον ώµο. «Καλό κουράγιο, µέχρι το τέλος της βάρδιας 

σου, πολεµιστή,» του είπε, καθώς τον άφηνε µόνο. Μια ιδέα του είχε 

έρθει. 
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  «Γεια σας, κύριε,» τον χαιρέτισε ο σκοπός, βλέποντάς τον 

ν’αποµακρύνετε γρήγορα. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Έχω µια ιδέα,» δήλωσε ο Μάνκιν στους άλλους, όταν, το πρωί, 

είχαν όλοι συγκεντρωθεί για να φάνε. 

  «Ελπίζω αυτή να λύσει το πρόβληµά µας,» είπε η Τάθβιλ, 

αλείφοντας ένα κοµµάτι ψωµί µε µαρµελάδα. 

  «∆εν είµαι σίγουρος για τούτο, Βαρονέσα µου,» αποκρίθηκε ο 

Μάνκιν. «Όµως,   σίγουρα,  θα  παρακινήσει  τους  στρατιώτες  σου  

να  βάλουν  το µυαλό τους να λειτουργήσει λίγο.» 

  «Λοιπόν, τι είναι;» ζήτησε να µάθει η Τάθβιλ, γεµάτη περιέργεια. 

  «Θα δηλώσεις ότι όποιος βρει ένα καλό σχέδιο, για να φύγει ένας 

µαντατοφόρος απ’το κάστρο, θα πληρωθεί –την τιµή εσύ θα την 

ορίσεις, βέβαια, όχι εγώ,» είπε ο Μάνκιν. 

  Η Τάθβιλ συνοφρυώθηκε. «Έχεις δίκιο. Θα το κάνω.» Στράφηκε 

στον Σόλµορχ. «Έτσι, θα έχουµε, συγχρόνως, πολλά µυαλά να 

σκέφτονται προς την επίτευξη του στόχου µας, χωρίς να χρειαστεί να 

κλείσουµε συµφωνία µε τον Ήκνορ.» 

  Ο ευγενής έγνεψε καταφατικά, δίχως να πει τίποτα. 

  «Εγώ, πάντως, χτες βράδυ, είχα µια ευκαιρία να ειδοποιήσω το 

Βασιληά και τα θαλάσσωσα,» αναστέναξε ο Μπάχτον, 

απογοητευµένος. «∆ε σκέφτηκα ότι οι καταραµένοι Μαγκραθµέλιοι 

µπορεί νάχαν ανεβεί στις στέγες…» 

  «Στις στέγες;» απόρησε ο Σόλµορχ. «Τι εννοείς; ∆ε µας λες όλη την 

ιστορία; Ακριβώς τι συνέβη.» 

  Ο Μπάχτον τούς διηγήθηκε όσα είχε περάσει το προηγούµενο 

βράδυ. 

  «Τα µυαλά τους είναι, αναµφίβολα, διαβολικά,» παρατήρησε ο 

Μάνκιν. 
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  «Αν δεν ήταν,» πρόσθεσε η Χόλκραδ, «ποτέ δε θα κατασκεύαζαν 

τις συσκευές που κατασκευάζουν. Είναι τελείως διαφορετικά όντα 

από µας.» 

   

**  **  **  ** 

 

  Όταν κι ο Βάνσπαρχ υψώθηκε απ’τον δυτικό ορίζοντα του 

Άρµπεναρκ, η Βαρονέσα Τάθβιλ συγκέντρωσε τους στρατιώτες της 

στην αυλή του κάστρου, ενώ εκείνη στεκόταν σε ένα µπαλκόνι 

πάνωθέ τους. Ήταν ντυµένη µε ένα µαύρο φόρεµα, το οποίο έπεφτε 

µέχρι λίγο πιο κάτω απ’τα γόνατά της, απ’όπου άρχιζαν οι µελανές 

µπότες της, που γυάλιζαν. Απ’τους ώµους της κρεµόταν ένας λευκός 

µανδύας, µε γούνα, και στο λαιµό της ήταν τυλιγµένο ένα µπλε 

µαντίλι. Τα µακριά, καστανά µαλλιά της παρασέρνονταν απ’τον 

κρύο αέρα. 

  «Καθώς όλοι γνωρίζετε,» είπε, «είµαστε παγιδευµένοι από τους 

Μαγκραθµέλιους. Αφήνουν τους ταξιδιώτες να έρχονται στην 

Βαρονία µας ελεύθερα, αλλά δεν επιτρέπουν να φύγει κανένας που 

µπορεί να είναι αγγελιαφόρος µας, σταλµένος να ειδοποιήσει το 

Βασιληά. Και επειδή, ύστερα από κάποιες προσπάθειές, βασισµένες 

πάνω σε  δικά  µου  σχέδια  και των συµβούλων µου, έχουµε 

αποτύχει να ξεγλιστρήσουµε απ’τους δαιµονανθρώπους, ζητώ τη 

βοήθειά σας. Ως έµπειροι πολεµιστές όλοι σας, πιστεύω, θα µπορείτε 

να σκεφτείτε κάποιο σχέδιο, για να περάσουµε έναν αγγελιαφόρο 

κάτω απ’τη µύτη των Μαγκραθµέλιων. Και όποιος έρθει σε µένα µε 

µια καλή ιδέα, θα ανταµειφθεί µε πεντακόσιες χρυσές κορόνες. 

Συµφωνείτε;» 

  Φωνές συγκατάθεσης ακούστηκαν απ’τους στρατιώτες. 

  «Ωραία,» είπε η Βαρονέσα. «Τότε, περιµένω αποτελέσµατα.» Και 

µπήκε, πάλι, στο κεντρικό χτίριο του κάστρου, για να συναντήσει 

τον Σόλµορχ και τους άλλους σε ένα σαλονάκι. 
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  Εκείνοι κάθονταν κοντά σ’ένα τζάκι, σιωπηλοί και πίνοντας 

κόκκινο κρασί. 

  «Λοιπόν, τελείωσες;» ρώτησε ο ευγενής την Τάθβιλ. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Βαρονέσα και πήρε θέση σε µια πολυθρόνα, 

πλάι του. 

  «Σε πόσο καιρό να περιµένουµε αποτελέσµατα;» ζήτησε να µάθει η 

Χόλκραδ. 

  «Αυτά τα πράγµατα δε γίνονται ιδιαίτερα γρήγορα,» είπε ο Μάνκιν. 

«Θα χρειαστεί, τουλάχιστον, ένα πενθήµερο. Βέβαια, στην αρχή, θα 

έρθουν µερικοί µε κάτι εντελώς ηλίθια σχέδια, πιστεύοντας ότι θα 

ανταµειφθούν. Αλλά εµείς, φυσικά, θα πρέπει να περιµένουµε για το 

ένα και καλό σχέδιο.» 

  «Αν αυτό, τελικά, εκπονηθεί,» συµπλήρωσε ο Μπάχτον. 

  Ο Μάνκιν έγνεψε καταφατικά. «Γιατί πιθανώς κανείς να µη 

σκεφτεί τίποτα αξιόλογο. Αλλά, θα δείξει…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Όπως είχε προβλέψει ο Μάνκιν, αρχικά, ήρθαν αρκετοί πολεµιστές 

στη Βαρονέσα Τάθβιλ, προτείνοντας ένα σωρό παντελώς ηλίθια 

σχέδια, µε την ελπίδα να πάρουν την ανταµοιβή, µέχρι που εκείνη 

έφτασε σε τέτοιο σηµείο, ώστε να εξοργιστεί και να δηλώσει πως 

«απο δώ και πέρα κανείς να µην ζητήσει να µε δει, αν δεν πιστεύει 

ότι το σχέδιό του θα επιτύχει σίγουρα». Έτσι, για µερικές µέρες, τα 

πράγµατα ηρέµησαν, και µια πλήξη κατέλαβε τον Σόλµορχ και τους 

άλλους, καθώς δεν είχαν πολλά να κάνουν µέσα στο κάστρο. 

  Μια µέρα, ο ευγενής βόλταρε σε µια µεγάλη αίθουσα, όπου στους 

τοίχους ήταν κρεµασµένα τα πορτραίτα των προγόνων της 

Βαρονέσας. Υπήρχαν πορτραίτα µέχρι και πέντε γενεών παλιά. Του 

γόνου της οικογένειας των Έχµελθ τού άρεσε κάθε είδους τέχνη, κι 

έτσι είχε έρθει εδώ για να σκοτώσει την ώρα του. 
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  Στάθηκε µπροστά στον πίνακα ενός άντρα µε κοντά, γκρίζα µαλλιά 

και γένι στο σαγόνι. Τα µάτια του ήταν κατάµαυρα, και ο Σόλµορχ 

θα µπορούσε να ορκιστεί ότι τον κοίταζαν από κάποιο τόπο έξω 

απ’τον Άρµπεναρκ. Τόσο πολύ τον είχε επηρεάσει το βλέµµα του 

συγκεκριµένου προγόνου της Τάθβιλ, που αναπήδησε, µόλις άκουσε 

µια φωνή πίσω του: 

  «Θαυµάζεις τη ζωγραφική, Σόλµορχ;» 

  «Μπάχτον,» αποκρίθηκε ο ευγενής. «Μου έκοψες το αίµα.» 

  «Με συγχωρείς,» είπε ο πλανόδιος τοξότης. «∆εν ήξερα ότι ήσουν 

τόσο απορροφηµένος.» 

  «∆εν ήµουν –στην αρχή,» εξήγησε ο Σόλµορχ. «Μετά… Αυτά τα 

µάτια τούτου του κυρίου δεν είναι ιδιαίτερα παράξενα;» 

  «Παράξενα;» σήκωσε ένα φρύδι του ο Μπάχτον. 

  «Εννοώ, µοιάζουν αληθινά –πολύ αληθινά,» διευκρίνισε ο ευγενής. 

  «Θα σε γελάσω, Σόλµορχ,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. «Ποτέ δεν είχα 

ιδιαίτερη κλίση προς τις καλές τέχνες. Μισθοφόρος είµαι, όπως 

γνωρίζεις·  ένας άνθρωπος που κυνηγά την τύχη του. Σ’όλη τούτη 

την ιστορία έµπλεξα µήπως ο ∆ούκας της Χάργκοχ είχε την 

καλοσύνη να δώσει καµια ανταµοιβή σ’εκείνον που θα έλυνε το 

µυστήριο των εµφανιζόµενων περιέργως σ’αυτές τις περιοχές 

δαιµονανθρώπων. Αλλά φαίνεται πως, τελικά, ξέµεινα εδώ, στο 

κάστρο.» 

  «Από πού κατάγεσαι, Μπάχτον;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Απ’το ∆ουκάτο Σνοργκ, βόρεια του Βασιλικού ∆ουκάτου. 

Συγκεκριµένα, από µια βαρονία εκεί. Η µητέρα µου ανήκε στην 

ευγενική οικογένεια των Φέρζελ·  ο πατέρας µου ήταν γιος του 

Βαρόνου της περιοχής. ∆ε νοµίζω πως παντρεύτηκαν από αγάπη.» 

  «Και γιατί έφυγες απο κεί;» 

  «Βαρέθηκα τις συµβατικότητες και τους καθωσπρεπισµούς της 

‘καλής κοινωνίας’,»   αποκρίθηκε   ο Μπάχτον. «Ήµουν, βλέπεις το 

‘µαύρο πρόβατο’ της οικογένειας –εκείνος που δεν του άρεσαν οι 

χοροί, οι κοινωνικές συναναστροφές. Ο πατέρας µου έλεγε πως θα 
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είχε πρόβληµα να βρει γυναίκα να µε παντρέψει.  ∆εν  έµοιαζα  µε  

τον  αδελφό  µου,  που ήταν… ‘καλό και συνετό παιδί’. 

  »Τέλος πάντων, τους σιχάθηκα όλους κι έφυγα,» κατέληξε ο 

πλανόδιος τοξότης. Ύστερα, πρόσθεσε, µ’ένα µειδίαµα: «Εσύ, 

Σόλµορχ, µου θυµίζεις, κάπως, τον αδελφό µου. Αλλά υποθέτω πως 

όλοι οι γαλαζοαίµατοι έτσι είστε·  µόνο εγώ είµαι διαφορετικός.» 

  «Μην το λες µ’αυτόν τον τρόπο, φίλε µου. ∆εν είσαι διαφορετικός 

όπως  το εννοείς. Εξάλλου, φαντάσου πώς θα ήταν η ζωή αν 

ολάκερος ο Άρµπεναρκ κατοικείτο από ίδιους ανθρώπους –

αναµφίβολα, βαρετή, δε νοµίζεις;» 

  Ο Μπάχτον χαµογέλασε. «Σόλµορχ, λυπάµαι που σε έβρισα·  ήταν 

λάθος µου.» 

  «Με έβρισες;» απόρησε ο ευγενής, µε έκδηλη απορία στα µάτια. 

  Ο Μπάχτον γέλασε. «Σε κατηγόρησα ότι µοιάζεις µε τον αδελφό 

µου. Αλλά το παίρνω πίσω!» 

  Κι ο Σόλµορχ γέλασε, µαζί µε τον πλανόδιο τοξότη. 

  Άρχισαν να φεύγουν απ’την αίθουσα των προγόνων της Τάθβιλ, 

βαδίζοντας ανέµελα. 

  «Τελικά, η προσωπικότητα του καθενός εξαρτάται απ’τον ίδιο κι 

όχι απ’τη γενιά του, υποθέτω,» συµπέρανε ο Μπάχτον. 

  «Συµφωνώ µ’αυτό, απολύτως,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ίσως να µην υπάρχει τρόπος διαφυγής,» είπε η Τάθβιλ. «Τόσο 

καιρό περιµένουµε οι στρατιώτες µου να σκεφτούν κάτι, ενώ κι εµείς 

σκεφτόµαστε, συγχρόνως, αλλά τίποτα δεν έχουµε σκαρφιστεί. 

Τουλάχιστον, τίποτα που να µπορεί να πετύχει.» 

  Η Βαρονέσα και οι υπόλοιποι κάθονταν γύρω από ένα µεγάλο 

τραπέζι, παίρνοντας µεσηµεριανό. 

  «Ίσως χρειαζόµαστε περισσότερο χρόνο –κι εµείς κι εκείνοι,» 

υπέθεσε ο Σόλµορχ. 
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  Η Τάθβιλ κοπάνησε τη γροθιά της στο τραπέζι. «Αναρωτιέµαι για 

πόσο θα κρατήσει τούτος ο αποκλεισµός! Ποτέ δε θα  φύγουν  οι  

καταραµένοι; Θα µας κρατάνε εδώ µέχρι να γεράσουµε και να 

πεθάνουµε;» 

  «Αυτό δε σας βάζει σε σκέψεις;» ρώτησε η Χόλκραδ. «Τι 

προσπαθούν να επιτύχουν; Πόσο χρόνο θέλουν να κερδίσουν; Και το 

πιο σηµαντικό –γιατί;»  

  «Κάτι που γνωρίζουµε, προφανώς, δεν επιθυµούν να το µάθει ο 

Βασιληάς,» κατέληξε ο Σόλµορχ. 

  «Τι όµως;» έθεσε το ερώτηµα ο Μπάχτον. 

  «Το ότι ο δρόµος δεν είναι στοιχειωµένος,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ·  

«ή το ότι Αργκανθικιανοί κατάσκοποι έρχονται απο κεί…» 

  «Μα αυτοί υποστηρίζουν πως δεν έχουν καµια σχέση µε τους 

Μαγκραθµέλιους,» τόνισε ο Μπάχτον. 

  «Ίσως, όµως, να έχουν οι Μαγκραθµέλιοι µ’αυτούς,» εξήγησε ο 

Σόλµορχ. 

  «∆ηλαδή;» ρώτησε ο Μπάχτον. 

  «∆ηλαδή, µπορεί οι δαιµονάνθρωποι να θέλουν να συνεχίζουν 

νάρχονται κατάσκοποι απ’το Άργκανθικ στο Σαραόλν.» 

  «Γιατί;» 

  Ο Σόλµορχ µόρφασε, δείχνοντας την άγνοιά του. «Αυτό δε το ξέρω, 

και δε µπορώ να το φανταστώ.» 

  «Επίσης, ίσως να µην επιθυµούν να µαθευτεί ότι ο Πόνκιµ είναι 

ανακατεµένος στην όλη υπόθεση,» πρόσθεσε η Τάθβιλ. «Αν, όντως, 

ισχύει κάτι τέτοιο.» 

  «∆εν µας βλέπω να βγάζουµε συµπέρασµα,» είπε ο Μπάχτον. 

  Τότε, ένας στρατιώτης πλησίασε το τραπέζι και είπε: «Βαρονέσα 

µου, µπορώ να σας µιλήσω;» 

  «Σχετικά µε τι;» ρώτησε εκείνη. 

  «Με ένα σχέδιο που έχω στο νου µου,» αποκρίθηκε ο στρατιώτης. 

«∆εν είναι επιπόλαιο·  το συλλογιέµαι πολλές µέρες, προσπαθώντας 
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να βρω µειονεκτήµατα, αλλά πιστεύω πως έχει µια µεγάλη 

πιθανότητα επιτυχίας.» 

  «Μίλησέ µας,» τον παρότρυνε η Τάθβιλ. 

  «Τους εµπόρους οι Μαγκραθµέλιοι τούς αφήνουν να µπαίνουν στη 

Βαρονία, έτσι δεν είναι;» 

  Η Βαρονέσα έγνεψε καταφατικά. 

  «Ωραία. Τότε, µπορεί ένας από τους στρατιώτες µας που 

περιπολούν στα χωριά να δώσει το µήνυµά σας σε έναν απ’τους 

εµπόρους, ώστε εκείνος να το µεταφέρει στο Βασιληά Βένγκριλ.» 

  Η Τάθβιλ συνοφρυώθηκε, για λίγο, συλλογιζόµενη το σχέδιο. 

  «Είναι τέλειο!» είπε ο Σόλµορχ. «Εγώ συµφωνώ. Αυτός ο 

άνθρωπος»−αναφερόταν στον στρατιώτη−«αξίζει παραπάνω από 

πεντακόσιες χρυσές κορόνες!» 

  «Κι εγώ συµφωνώ,» δήλωσε ο Μπάχτον. 

  «Ναι, κι εγώ,» έγνεψε, µε το κεφάλι, ο Μάνκιν, ενώ η Χόλκραδ 

έµεινε σιωπηλή. 

  «Τότε, δεν µου αφήνετε άλλη επιλογή παρά να συµφωνήσω,» είπε 

η Τάθβιλ, αν κι απ’το πλατύ χαµόγελό της, φαινόταν πως 

πραγµατικά συµφωνούσε. Και προς τον πολεµιστή: «Σ’ευχαριστώ. 

Για την υπηρεσία σου, θα ανταµειφθείς µε πεντακόσιες χρυσές 

κορόνες, όπως υποσχέθηκα πως θα έδινα σ’όποιον εκπονούσε ένα 

καλό σχέδιο.» 

  «∆ική µου ήταν η ευχαρίστηση να σας εξυπηρετήσω, όσο 

αρτιότερα δύναµαι, Βαρονέσα µου,» απάντησε εκείνος. Ύστερα, 

συνέλεξε την ανταµοιβή του και έφυγε απ’την τραπεζαρία. 

  «Ωραία η σκέψη του φιλαράκου,» είπε ο Μάνκιν. «Έξυπνος 

άνθρωπος. Κάτι τέτοιοι αξίζουν όσο δέκα άλλοι µισθοφόροι.» 

  «Λοιπόν, πότε θα βάλουµε το σχέδιο σ’εφαρµογή;» ρώτησε ο 

Μπάχτον. 

  «Αµέσως,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. 

  «Στάσου λίγο,» της είπε ο Σόλµορχ. «Κάποιος θα πρέπει να πείσει 

τον έµπορο να µεταφέρει το µήνυµα για µας.» 
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  «Να τον πείσει;» απόρησε η Τάθβιλ. «Πρόκειται για κάτι που 

αφορά όλο το Σαραόλν και πηγαίνει, κατευθείαν, στον Βασιληά!» 

  «Όµως ο έµπορος δεν είναι µαντατοφόρος, και µπορεί κάλλιστα 

ν’αρνηθεί, αν πιστεύει πως απειλείται ο ίδιος ή τα εµπορεύµατά του, 

µε το µήνυµα που µεταφέρει.» 

  «Και τι προτείνεις;» ρώτησε ο Μπάχτον. 

  «Να του δώσουµε λόγο να µεταφέρει την επιστολή µας,» εξήγησε ο 

Σόλµορχ. «Χρυσάφι. Όλοι οι έµποροι είναι λίγο ως πολύ 

άπληστοι…»  

  «Πάλι, χρυσάφι;» διαµαρτυρήθηκε η Τάθβιλ. «Μόλις πληρώσαµε 

τον στρατιώτη µε πεντακόσιες χρυσές κορόνες! Τι έξοδα θάχουµε, 

τέλος πάντων, για να στείλουµε ένα µήνυµα;» 

  «Όχι ένα οποιοδήποτε µήνυµα,» της είπε ο Σόλµορχ. «Στην 

συγκεκριµένη  περίπτωση,  πρέπει  να  πληρώσουµε –και µάλιστα 

αρκετά χρήµατα−, για να φτάσει στο Βασιληά. Οι έµποροι δεν είναι 

βλάκες·  κανένας τους δε θα διακινδυνέψει να του επιτεθούν 

δαιµονάνθρωποι –εκτός κι αν έχει λόγο.»   

  «Πόσα υπολογίζεις, δηλαδή;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

  «Χίλια χρυσά νοµίσµατα,» δήλωσε ο Σόλµορχ. 

  «Χί-!» άρχισε η Τάθβιλ, αλλά σταµάτησε τον εαυτό της. «Καλά… 

Αν είναι για το καλό του Βασιλείου, ας τα δώσουµε.» 

  «Κι εγώ θα διαπραγµατευτώ µαζί του,» είπε ο Σόλµορχ. «Γιατί, 

όπως ήδη εξήγησα, οι έµποροι είναι άπληστοι, και αυτός µε τον 

οποίο θα κάνουµε παζάρια θα ζητήσει όσο πιο πολλά µπορεί. Οπότε, 

θα ξεκινήσω µε µια τιµή, για παράδειγµα, πεντακόσιες χρυσές 

κορόνες και, ύστερα, θα την ανεβάσω µέχρι τις χίλιες. Και θα του 

πω: ‘ορίστε σου δίνω τα διπλάσια, µη µου πεις ότι και τώρα δε 

δέχεσαι!’ Καταλάβατε;» 

  «Εντάξει, Σόλµορχ,» συµφώνησε η Τάθβιλ. «Εσύ θ’αναλάβεις τις 

διαπραγµατεύσεις.» 

 

**  **  **  ** 
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  Ο έµπορος είχε περάσει τα σύνορα της Βαρονίας της Τάθβιλ και 

κατευθυνόταν προς ένα χωριό. Αυτό που ονοµαζόταν Φέρµσαλ. Είχε 

ακούσει κάτι φήµες, ότι µια βραδιά φαντάσµατα έτρεχαν στους 

δρόµους του, αλλά δεν πίστευε σε τέτοιες δεισιδαιµονίες. Εξάλλου, 

εκεί πάντα έπιανε καλές τιµές η πραµάτεια του, για κάποιο λόγο·  

ίσως το µέρος να ήταν τυχερό γι’αυτόν. 

  Ήταν ένας µεσήλικας άντρας µε µακριά, µαύρα µαλλιά, που είχαν 

αρκετές τούφες γκρίζων ανάµεσά τους. Φορούσε µια µπεζ κάπα 

πάνω απ’την πράσινη τουνίκα και το καφέ παντελόνι του, και 

καβαλούσε ένα µαύρο άτι, πηγαίνοντας µπροστά από δυο κάρα, τα 

οποία µετέφεραν τα εµπορεύµατά του: κουβέρτες, κουρτίνες, χαλιά –

τέτοιου είδους πράγµατα. 

  Έβλεπε το Φέρµσαλ εµπρός του, όταν µια έφιππη οµάδα εφτά 

στρατιωτών ήρθε, καλπάζοντας, προς το µέρος του. Όλοι τους 

φορούσαν διχτυωτές αρµατωσιές και µαύρες κάπες. 

  «Σταµάτα, έµπορε!» πρόσταξε µια πολεµίστρια. 

  «Τι θα επιθυµούσατε, κυρία µου;» ρώτησε εκείνος, ευγενικά. 

  Τότε, ένας άντρας µε κουκούλα στο κεφάλι τον πλησίασε. «Η 

Βαρονέσα Τάθβιλ ζητά να της κάνεις µια υπηρεσία.» 

  Ο έµπορος ήταν φανερά παραξενεµένος. «Τι είδους υπηρεσία 

µπορεί να ζητά η Βαρονέσα τούτου του τόπου από µένα;» 

συνοφρυώθηκε. 

  «Θέλει να παραδώσεις µια επιστολή στον Βασιληά Βένγκριλ, και 

να µη µιλήσεις καθόλου γι’αυτό, µέχρι ο µονάρχης µας να την έχει 

στα χέρια του,» είπε ο Σόλµορχ, κάτω απ’τη σκιά της κουκούλας 

του. 

  «Γιατί… γιατί η Βαρονέσα να αναθέσει σε µένα να µεταφέρω ένα 

µήνυµα;» απόρησε ο έµπορος. 

  Ο Σόλµορχ αποφάσισε να πει την αλήθεια, για να µην µπλέξει τα 

πράγµατα περισσότερο από όσο ήταν·  επειδή υπήρχε κίνδυνος ο 

πραµατευτής να τον περάσει για ψεύτη και να µην κάνει, τελικά, ό,τι 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

468 

του πει, ή να ισχυριστεί ότι θα το κάνει, ενώ, στην πραγµατικότητα, 

δεν θα ήταν πρόθυµος να παραδώσει την επιστολή. «Γιατί εσένα δε 

θα σε κυνηγήσουν οι δαιµονάνθρωποι που βρίσκονται, τον τελευταίο 

καιρό, σε τούτα τα µέρη·  δε θα γνωρίζουν τι µεταφέρεις –θα 

νοµίζουν πως δεν είσαι τίποτα παραπάνω από ένας απλός έµπορος.» 

  «Μάλιστα…» είπε, αργά, ο άντρας. «Αλλά αυτό είναι λιγάκι 

επικίνδυνο, δεν είναι, κύριε; ∆ε θα µπορούσα να βάλω τον εαυτό µου 

σε τέτοιο κίνδυνο… ούτε το εµπόρευµά µου…» 

  «Μα, φυσικά, η Βαρονέσα θα σε πληρώσει για να κάνεις τη 

δουλειά της –και είναι γενναιόδωρη γυναίκα,» τόνισε ο Σόλµορχ. 

  Ο έµπορος έσµιξε τα φρύδια του, ρωτώντας, συνωµοτικά: «Πόσα;» 

  «Τετρακόσια,» του είπε ο Σόλµορχ, το ίδιο συνωµοτικά, 

αποφασίζοντας, τελικά, να προτείνει λιγότερα από πεντακόσια, για 

αρχή. 

  «Τετρακόσια;… Χα! Ξέρεις, εγώ βάζω σε κίνδυνο τη ζωή µου, 

φίλε! Μπορεί να µου µπήξουν κανένα πολύ όµορφα στολισµένο 

ξιφίδιο στη ράχη.» 

  «Μην γίνεσαι, όµως, παράλογος µε τις χρηµατικές σου 

απαιτήσεις,» αποκρίθηκε, ήρεµα, ο ευγενής. 

  Ο έµπορος κούνησε το κεφάλι του. «∆ε µπορώ να ρισκάρω τόσα 

πολλά για τόσα λίγα…» 

  Ο Σόλµορχ αναστέναξε και είπε, σα να έκανε κάποια µεγάλη 

παραχώρηση: «Έστω, φίλε, πεντακόσια.» 

  «Πεντακόσια;» κάγχασε ο έµπορος. «Ε, όχι δα! ∆εν είναι τόσο 

περισσότερα απ’τα τετρακόσια.» 

  «Εξακόσια-πενήντα,» πρότεινε ο Σόλµορχ. 

  «Με συγχωρείς, κύριος –στα πενήντα κολλάς; Γιατί όχι 

εφτακόσια;» είπε ο έµπορος. 

  «Άκουσε να δεις, φίλε µου,» τόνισε ο Σόλµορχ –«άµα δε µας κάνεις 

εσύ τη δουλειά, θα βρούµε άλλον –κι εκείνος θα τα τσεπώσει, ενώ 

εσύ θα µείνεις µε το πουγκί σου άδειο·  µπήκες; Αλλά, άντε, επειδή 

βλέπω ότι όντως είναι επικίνδυνο αυτό που σου ζητάµε, εφτακόσια.» 
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  Ο έµπορος έτριψε το σαγόνι του. «Εφτακόσια, ε; Ναι, όµως, κύριε, 

έχω και ανάγκες. Τ’αµάξια θέλουνε συντήρηση και, εδώ που τα 

λέµε, εφτακόσια δεν είναι και τόσα πολλά…» 

  «Πόσα θα βγάλεις απ’ό,τι θα πουλήσεις εδώ;» τον ρώτησε ο 

Σόλµορχ. «Και µην θεωρήσεις ότι δεν ξέρω την αγορά,» τον 

προειδοποίησε. 

  «Κοίτα, εκατό χρυσά νοµίσµατα, πιστεύω,» αποκρίθηκε ο έµπορος. 

  «Εγώ σου δίνω εφτακόσια επιπλέον,» τόνισε ο Σόλµορχ. «Υπάρχει 

κάποιο πρόβληµα; 

  »Και µη µου πεις για τον κίνδυνο,» τον πρόλαβε, πριν ανοίξει το 

στόµα του. «Γιαυτό στέλνουµε έναν έµπορο –επειδή νοµίζουµε ότι 

δεν θα τον υποψιαστούν. ∆ε θα δίναµε τούτο το ιδιαίτερα σηµαντικό 

µήνυµα σε κάποιον που θα ήταν αµφίβολο αν θα έφτανε στο 

Βασιληά. 

  »Λοιπόν, τι λες; Θα πάρεις τα εφτακόσια χρυσά νοµίσµατα ή θα 

τ’αφήσεις για κανέναν άλλο;» 

  «Σύµφωνοι,» είπε ο έµπορος, και πρότεινε το χέρι του, για να το 

σφίξει ο Σόλµορχ.  

  Όµως εκείνος του έβαλε, γρήγορα, το µήνυµα της Τάθβιλ στη 

χούφτα. «Πάρτο, και µη µιλήσεις πουθενά για τη συναλλαγή µας. 

Κρύψτο, τώρα!» 

  Ο έµπορος το έβαλε σε µια τσέπη του, πάραυτα. «Πού είναι τα 

χρήµατά µου;» ρώτησε. 

  «Θα σ’τ’αφήσουµε σ’ένα απ’τα κάρα σου, ενώ θα προσποιούµαστε 

ότι το ελέγχουµε,» του είπε ο Σόλµορχ. «Εντάξει; Υπάρχει ανάγκη 

για µυστικότητα. Ελπίζω να το καταλαβαίνεις.» 

  Ο έµπορος έγνεψε καταφατικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο 

Ο γάµος της Αάνθα 
 

 

ράντµον, αποφάσισα·  θα σε κάνω Βασιληά µου.» 

  Η Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού στεκόταν µπροστά σε ένα 

µεγάλο παράθυρο των βασιλικών της διαµερισµάτων, και το 

πρωινό φως του Λούντρινχ έλουζε τα πορφυρά της µαλλιά, κάνοντάς 

τα να αστράφτουν. Ήταν ντυµένη µε ένα ροζ, ριχτό ένδυµα, µε 

φαρδιά µανίκια. Η σκιά του καλλίγραµµου κορµιού της διαγραφόταν 

πάνω στο ρούχο, το οποίο ήταν δεµένο στη µέση της µε µια χρυσή, 

λεπτή ζώνη. Στο λαιµό της κρεµόταν ένα επίσης χρυσό περιδέραιο, 

µε µια πέρλα. Στα χέρια της υπήρχαν χρυσά και ασηµένια δαχτυλίδια 

και περικάρπια, ενώ στ’αφτιά της µακριά σκουλαρίκια. 

  Ένα πλατύ χαµόγελο φώτισε το πρόσωπο του Κράντµον. «Με 

κάνεις τον πιο ευτυχισµένο άντρα πάνω στον Άρµπεναρκ!» 

  Φορούσε ένα λευκό, ριχτό πουκάµισο, που έπεφτε ως τους µηρούς 

του, και ένα µαύρο παντελόνι. Η ζώνη του ήταν φαρδιά, πέτσινη και 

καφετιά στο χρώµα. Τα χρυσαφένια µαλλιά του  συγκρατούσε ένα 

ασηµένιο στεφάνι, στολισµένο µε ηµιπολύτιµους λίθους. 

  Αγκάλιασε την Βασίλισσα, γελώντας, την έσφιξε πάνω του και 

φίλησε, δυνατά, τα χείλη της. «Θα πεθάνω από χαρά!…» είπε, 

µειδιώντας και κρατώντας την κοντά του. 

  «Κράντµον…» Η Αάνθα χάιδεψε το µάγουλό του. «∆εν αµφέβαλες 

ποτέ ότι σ’αγαπούσα, έτσι δεν είναι;» 

  «Ποτέ, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε εκείνος. «Και, τώρα, µου 

απέδειξες την αγάπη σου ακόµα περισσότερο. ∆ε θα µετανιώσεις την 

επιλογή σου·  θα δώσω τον καλύτερό µου εαυτό ως  Βασιληάς του 

Ωκεανού. ∆εν χρειάζεται καθόλου ν’ανησυχείς!» 

  Η Αάνθα χαµογέλασε. «Το ξέρω, αγαπηµένε µου,» είπε. Τύλιξε τα 

χέρια της γύρω απ’το λαιµό του και γέµισε τα χείλη του µε ένα φιλί 

Κ
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µεγάλης διάρκειας. «Εξάλλου, έχω κουραστεί να κυβερνώ µόνη. Και 

δε θα µπορούσα να διαλέξω κανέναν πιο έµπιστο, για να κυβερνήσει 

µαζί µου.» 

  «Θα φανώ άξιος των προσδοκιών σου, Βασίλισσά µου,» ορκίστηκε 

ο Κράντµον. 

  «Σταµάτα να µου λες πόσο καλός θα είσαι!» γέλασε η Αάνθα. 

«Γιατί, αν δεν είσαι… θα δεις,» πρόσθεσε, πειρακτικά, και τον 

ξαναφίλησε, πιο τρυφερά. «Τώρα… βιαζόµαστε να δηλώσουµε την 

ηµεροµηνία του γάµου µας;» 

  «Ηµεροµηνία; Πότε θα παντρευτούµε;» 

  «Αύριο µε την αυγή, λέω να ξεκινήσει η τελετή,» πρότεινε η 

Βασίλισσα. «Αν, φυσικά, συµφωνείς…» 

  «Αύριο µε την αυγή!» Το χαµόγελο του Κράντµον έγινε ακόµα 

πλατύτερο. «∆εν µπορείς να φανταστείς…» Κούνησε το κεφάλι του, 

ευχαριστηµένος, και πήρε το πρόσωπό της στα χέρια του. «Αυτό 

πάντα ονειρευόµουν.» 

  «Λοιπόν… βιάζεσαι να δηλώσουµε την ηµεροµηνία –ή, µήπως, 

νοµίζεις ότι θα µπορούσαµε να περάσουµε λίγο χρόνο ακόµα 

µαζί;…» Τα δάχτυλά της άρχισαν να ξεκουµπώνουν τα χρυσά 

κουµπιά του πουκαµίσου του. 

  «Γιατί όχι;» αποκρίθηκε ο Κράντµον, λύνοντας τα πορφυρά µαλλιά 

της. 

  «Όπως επιθυµεί ο Μεγαλειότατος,» είπε, µειδιώντας, η Αάνθα, και 

εκείνος την έσφιξε πάνω του, φιλώντας την παθιασµένα, 

περισσότερο ικανοποιηµένος απ’ό,τι µπορούσε η Βασίλισσα του 

Ωκεανού να φανταστεί… 

 

**  **  **  ** 

 

  Όταν και ο Βάνσπαρχ υψώθηκε στον ουρανό, όλο το παλάτι της 

Θέρληχ ήταν ανάστατο. Τα νέα είχαν µαθευτεί παντού: η Βασίλισσα 

παντρευόταν! Και όλοι ήξεραν ότι, σύντοµα, το χαρµόσυνο γεγονός 
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θα µαθευόταν και στην υπόλοιπη πόλη. Οι πολίτες θα το έβλεπαν 

σαν µια ευκαιρία για να γιορτάσουν, και οι δουλειές θα 

σταµατούσαν για λίγο. Και, όταν µάθαινε για τον γάµο της Αάνθα 

και ολόκληρη η Νήσος Ράλβοχ, τότε, οι γιορτές και τα γλέντια δε θα 

είχαν σταµατηµό πουθενά. Ήδη είχαν αρχίσει να στέλνονται 

ιπποκαµποκαβαλάρηδες, για να ειδοποιήσουν τους τοπικούς 

άρχοντες να κάνουν τις απαραίτητες προετοιµασίες, επειδή ο γάµος 

δεν θα γινόταν στο παλάτι·  κάθε άλλο –το ζευγάρι θα έκανε τον γύρο 

του νησιού, όπως ήταν το έθιµο, πάνω στη βασιλική γαλέρα, που, επί 

του παρόντος, ήταν η Κυρά της Θάλασσας. Εκεί θα νύµφευε την 

Αάνθα και τον Κράντµον ο σύµβουλος της πολιτείας, όπως, πάλι, 

υποδείκνυε το έθιµο. Και ο σηµερινός σύµβουλος της πολιτείας ήταν 

ο Τέλκαρ. Εκείνος πρώτος πληροφορήθηκε για τον γάµο, απ’την ίδια 

τη Βασίλισσα, και, πάραυτα, έτρεξε να βάλει τους απαραίτητους 

τροχούς εν κινήσει, ώστε να ξεκινήσουν οι προετοιµασίες και 

ν’αρχίσουν να στέλνονται µηνύµατα και αγγελιαφόροι, 

ιπποκαµποκαβαλάρηδες και µη. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Πολύ κρίµα που δε θα παντρευτούµε αύριο, τελικά,» είπε η 

Αάνθα, κάπως στενοχωρηµένη που το είχε υποσχεθεί στον 

Κράντµον. 

  Εκείνος χαµογέλασε, όπως χαµογελούσε συνέχεια τις τελευταίες 

ώρες. «∆εν πειράζει,» αποκρίθηκε. «Από µια µέρα δε χάνεται ο 

κόσµος, ούτε το Βασίλειο του Ωκεανού.» 

  «Όµως σου το είχα υποσχεθεί,» τόνισε η Αάνθα. 

  «Το ότι θα γίνω Βασιληάς σου είναι ό,τι καλύτερο θα µπορούσε να 

µου συµβεί·  δε µ’απασχολεί αν θα χρειαστεί να περιµένω λίγο,» 

εξήγησε ο Κράντµον. «Εξάλλου, λίγη αναµονή κάνει τα πράγµατα 

πάντα πιο ενδιαφέροντα. Και ο Τέλκαρ είχε δίκιο: δε θα µπορούσε 

ποτέ να συντονίσει όλες τις αναγκαίες εργασίες µέσα σε µία µόνο 
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µέρα. ∆εν υπάρχει λόγος να τον αγχώσουµε άδικα. Αφού είµαστε 

εµείς τόσο ευτυχισµένοι, ας φέρουµε ευτυχία και στους άλλους γύρω 

µας, ε;» Έσκυψε   και   τη φίλησε, καθώς βάδιζαν σ’έναν απ’τους 

πλούσια στολισµένους διαδρόµους του παλατιού. 

  «Καληµέρα,» άκουσαν από τ’αριστερά τους. Στράφηκαν, για 

ν’αντικρίσουν τον Φέρντεχ. Ήταν ντυµένος µε µια γκρίζα τουνίκα 

και καφέ παντελόνι. Τα µακριά, µαύρα µαλλιά έπεφταν στους ώµους 

του. «Μάλλον, οι φήµες αληθεύουν,» είπε ο απεσταλµένος του 

Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν. 

  «∆εν πρόκειται για φήµες,» αποκρίθηκε η Αάνθα. 

«Παντρευόµαστε. Ο Κράντµον θα γίνει Βασιληάς.» 

  «Συγχαρητήρια, λοιπόν,» είπε ο Φέρντεχ, δίνοντας το χέρι του, 

πρώτα, στον ξανθό ευγενή και, ύστερα, στην Βασίλισσα του 

Ωκεανού. Κατόπιν, ρώτησε τον Κράντµον: «Μπορώ να σου µιλήσω, 

για λίγο, ιδιαιτέρως;» 

  «Φυσικά,» απάντησε εκείνος. «Πάµε.» Στράφηκε στην Αάνθα. 

«Αγαπηµένη µου, θα σε δω στην βασιλική αίθουσα;» 

  «Ναι,» δήλωσε η Βασίλισσα·  τον φίλησε κι έφυγε, βαδίζοντας 

γρήγορα. 

  «Είναι πολύ χαρούµενη,» παρατήρησε ο Φέρντεχ. 

  «∆ε θάπρεπε;» απόρησε ο Κράντµον. 

  «Σαφώς·  παντρεύεται. Μα είναι τούτη η κατάλληλη στιγµή, φίλε 

µου;» έθεσε το ερώτηµα ο Φέρντεχ, καθώς προχωρούσαν προς ένα 

καθιστικό, στο τέλος του διαδρόµου. 

  «Τι εννοείς;» 

  Μπήκαν στο σαλονάκι και ο απεσταλµένος του Βένγκριλ κάθισε σε 

µια πολυθρόνα, δίπλα στο αναµµένο τζάκι, καθώς µια υπηρέτρια 

έφευγε απ’το δωµάτιο. «Οι δαιµονάνθρωποι·  δεν τους έχουµε ακόµα 

ξεπαστρέψει. Μόνο δύο καταφέραµε να πιάσουµε, κι αυτούς τους 

σκότωσες, προτού προλάβουµε να τους ανακρίνουµε−» 
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  «Επιχείρησαν να µε καρφώσουν, ύπουλα,» τον διέκοψε ο 

Κράντµον, καθώς καθόταν αντίκρυ του. «Όπως σου ξανατόνισα, δεν 

είχα άλλη επιλογή.» 

  «Ναι, καταλαβαίνω,» παραδέχτηκε ο Φέρντεχ (αν και είχε τις 

αµφιβολίες του). «Όµως δε νοµίζεις ότι είναι επικίνδυνο να 

παντρευτείς την Αάνθα τώρα, που οι Μαγκραθµέλιοι βρίσκονται στο 

νησί; Μπορεί, µέσα στην αναστάτωση των γιορτών, να επιτεθούν σε 

σένα ή στη Βασίλισσα.» 

  «Φέρντεχ, επιθυµούσα να έρθει τούτη η ώρα από τότε που γνώρισα 

την Αάνθα,» είπε ο Κράντµον –«δε θα την αφήσω να χαθεί. ∆ε 

µπορείς να φανταστείς πόσο την αγαπώ.» 

  «Ίσως να µπορώ,» αποκρίθηκε ο Φέρντεχ. Ύστερα, είπε: «∆ηλαδή, 

δεν πρόκειται να κάνετε πίσω.» 

  Ο Κράντµον κούνησε το κεφάλι του. «Όχι, σε καµία περίπτωση.» 

  «Τότε, ελπίζω, θα λάβετε µέτρα προστασίας…;» υπέθεσε ο 

Φέρντεχ. 

  «Αυτό εξυπακούεται, φίλε µου,» τον διαβεβαίωσε ο Κράντµον. «∆ε 

θ’αφήσω τίποτα κακό να συµβεί στην Αάνθα.» Η όψη του έµοιαζε 

να γίνεται χλοµή ακόµα και στην σκέψη ότι κάτι τέτοιο µπορούσε να 

πραγµατοποιηθεί. «Θα ήταν ένας εφιάλτης για µένα.» 

   

**  **  **  ** 

 

  «Βασίλισσά µου, συγχαρητήρια,» είπε η µελαχρινή γυναίκα που 

συνάντησε την Αάνθα στην βασιλική αίθουσα. Φορούσε ένα 

πράσινο φόρεµα, µε µεγάλο ντεκολτέ, και ένα περιδέραιο µε µια 

αιµατόπετρα κρεµόταν απ’το λαιµό της. Τα πλούσια µαλλιά της ήταν 

δεµένα ψηλά πίσω απ’το κεφάλι της και η αλογοουρά χυνόταν στην 

πλάτη και στους ώµους της. Ήταν η Σίνρικ, η σύµβουλος του 

θαλάσσιου εµπορίου. 

  «Σ’ευχαριστώ, Σίνρικ,» αποκρίθηκε η Αάνθα, σφίγγοντας το χέρι 

της. 
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  «Βασίλισσά µου, κι εγώ οφείλω να σας συγχαρώ,» είπε ο Βόνρεχ, ο 

σύµβουλος οικονοµικών του Βασιλείου. Ήταν ένας άντρας µετρίου 

αναστήµατος, λιγάκι χοντρός, µε µαύρα γένια και κοντά µαλλιά.  

  Η Αάνθα αντάλλαξε µια χειραψία και µ’αυτόν. «Σ’ευχαριστώ, 

Βόνρεχ.» 

  «Πάντως, ένα είναι το βέβαιο, Βασίλισσά µου,» είπε µια γυναίκα 

µπαίνοντας: «έκανες τον Τέλκαρ να τρέχει πανικόβλητος.» Ήταν 

ψηλή και καστανοµάλλα. Τα µαλλιά της ήταν δεµένα σε µια µακριά 

αλογοουρά πίσω της, η οποία της έφτανε ως τη µέση. Φορούσε µια 

µπλε τουνίκα που έπεφτε ως τα γόνατά της. Πάνω απ’την τουνίκα 

ήταν ένα µαύρο γιλέκο, δεµένο σφιχτά επάνω της. Τα πόδια της 

έντυναν ψηλές, επίσης µαύρες µπότες, και στη µέση της κρεµόταν 

ένα πλατυλέπιδο ξίφος, ενώ απ’τους ώµους της ένας γαλάζιος 

µανδύας. 

  «Κάζναµ!» µειδίασε η Αάνθα. «Πάντα έχεις κάτι να πεις για 

όλους.» 

  «Κι εσείς πάντα έχετε κάτι να πείτε για µένα, Μεγαλειοτάτη,» 

αποκρίθηκε η σύµβουλος αµύνης, µ’εύθυµη διάθεση·  φαινόταν 

καθαρά ότι ο στόχος της δεν ήταν να προσβάλει τη Βασίλισσα. 

«Συγχαρητήρια κι από µένα. Αλλιώς ο Βόνρεχ απο 

δώ»−λοξοκοίταξε τον σύµβουλο οικονοµικών−«θα υποστηρίξει, 

πάλι, πως είµαι αγενής.» 

  «Ποτέ δεν το έχω υποστηρίξει τούτο,» τόνισε εκείνος. «Εγώ  είπα  

ότι  σου λείπουν οι τρόποι.» 

  «Αλήθεια; Κι αυτό είναι διαφορετικό;» απαίτησε η Κάζναµ. 

  «Εντελώς,» αποκρίθηκε, κατηγορηµατικά, ο Βόνρεχ. 

  Η Αάνθα γέλασε. «Πού είναι ο Τέλκαρ, τώρα;» θέλησε να µάθει. 

  «Πριν φύγει, µ’ενηµέρωσε ότι θα πήγαινε να δει αν όλα 

ετοιµάζονται όπως πρόσταξε, στην Κυρά της Θάλασσας,» δήλωσε η 

Σίνρικ. 

  «Θα περάσω κι εγώ απο κεί, αργότερα, µαζί µε τον Κράντµον,» 

είπε η Αάνθα. 
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  «Με συγχωρείς, τώρα, Βασίλισσά µου·  έχω δουλειά να κάνω,» 

δικαιολογήθηκε η Σίνρικ. 

  «Ασφαλώς.» Η Αάνθα προχώρησε και κάθισε στο θρόνο της. 

  Τότε, µπήκαν στην αίθουσα ο Φέρντεχ µε τον Κράντµον. «Πρέπει 

να σου µιλήσω,» είπε ο δεύτερος στην Κάζναµ, που ετοιµαζόταν να 

φύγει. 

  «Τι θα επιθυµούσατε, Μελλοντικέ Μεγαλειότατε;» ρώτησε εκείνη. 

  Ο Κράντµον µειδίασε µε το «Μελλοντικέ Μεγαλειότατε», και 

αποκρίθηκε: «Φοβάµαι πως υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την 

Αάνθα.» 

  «Τι κίνδυνος;» απόρησε η Βασίλισσα, συνοφρυωµένη. 

  «∆αιµονάνθρωποι, Μεγαλειοτάτη,» εξήγησε ο Φέρντεχ. «Αυτό 

συζητούσαµε προ ολίγου µε τον Κράντµον. Μπορεί να σας 

επιτεθούν, µέσα στην αναστάτωση του γάµου.» 

  «Γιαυτό επιβάλλεται να ετοιµάσουµε µια καλή άµυνα,» πρόσθεσε ο 

ξανθός ευγενής και «Μελλοντικός Μεγαλειότατος». «Άρα, έχουµε 

ανάγκη εσένα, Κάζναµ.» Στράφηκε στην σύµβουλο αµύνης. 

  «Θα κάνω ό,τι καλύτερο µπορώ,» υποσχέθηκε εκείνη. «Πρέπει να 

προστατέψουµε τη Βασίλισσα.» 

  «Όµως δεν είναι σίγουρο ότι θα επιχειρήσουν οι Μαγκραθµέλιοι να 

µε δολοφονήσουν, έτσι δεν είναι;» είπε η Αάνθα. 

  «Ναι,» συµφώνησε ο Κράντµον. «Όµως γιατί να µην πάρουµε τις 

προφυλάξεις µας;» 

  «Συνεπώς, ας καθίσουµε να σκεφτούµε πώς θα παραταχθούν οι 

πολεµιστές µας,» πρότεινε ο Φέρντεχ. «Πού θα γίνει ο γάµος;» 

  «∆εν ξέρεις;» απόρησε η Κάζναµ. «Μα, φυσικά! δεν είσαι απ’τα 

µέρη µας. Οι βασιλικοί γάµοι γίνονται πάντα πάνω στο βασιλικό 

πλοίο –που, στη συγκεκριµένη περίπτωση, είναι η Κυρά της 

Θάλασσας.» 

  «Πάνω στο βασιλικό πλοίο;» παραξενεύτηκε ο Φέρντεχ. «Τότε, τα 

πράγµατα θα είναι πιο δύσκολα για µας, έτσι δεν είναι;» 
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  «Για σας, τους στεριανούς, ίσως,» αποκρίθηκε η Κάζναµ. «Για µας, 

όµως, τους νησιώτες, καθόλου. Μάλιστα, πολύ πιο εύκολα µπορούµε 

να οργανώσουµε µια φρουρά προστασίας πάνω σε πλοίο, παρά στην 

ξηρά. Εξάλλου, σκέψου πόσο δύσκολο είναι να µπει κανείς 

ανεπιθύµητος σ’ένα καράβι·  σαφώς δυσκολότερο απ’ό,τι σ’ένα 

χτίριο. 

  »Τέλος πάντων, Μεγαλειοτάτη, πάω να φέρω τα σχέδια της Κυράς 

της Θάλάσσας·  θα µας χρειαστούν.» 

  «Έλα να µας βρεις στο γραφείο σχεδιασµών,» της είπε η Αάνθα, 

καθώς εκείνη έφευγε. Ύστερα, στράφηκε στον Κράντµον. «Νοµίζω 

ότι το παρακάνουµε, αλλά… εντάξει.» 

  «∆εν ρισκάρω τίποτα στον γάµο µας,» αποκρίθηκε εκείνος, 

παίρνοντας το πρόσωπό της στα χέρια του και φιλώντας τα χείλη 

της. 

 

**  **  **  ** 

 

    «Έξι στην πλώρη.» Η Κάζναµ έδειξε, µε το δάχτυλό της, πάνω 

στον χάρτη που ήταν απλωµένος στο γραφείο. «Εξοπλισµένοι µε 

κοραλλένιες αρµατωσιές, ασπίδες και δόρατα. Συµφωνείτε;» 

Κοίταξε την Αάνθα, τον Κράντµον και τον Φέρντεχ. 

  «Ελπίζω να µην είν’όµως αυτοί οι µόνοι,» είπε ο δεύτερος. 

  «Εννοείτε πως όχι, Μελλοντικέ Μεγαλειότατε,» απάντησε η 

Κάζναµ. «Α! και να µην ξεχάσω, κι ένας Μυστικιστής της 

Θάλασσας θα βρίσκεται µαζί τους·  µπορεί τα µάγια του να φανούν 

χρήσιµα.» 

  «Συµφωνώ,» έγνεψε καταφατικά η Αάνθα. «Τι άλλο;» 

  «Στην πρύµνη, θα έχουµε τέσσερις πολεµιστές, και στο 

κατάστρωµα δέκα, έτσι που να το περιτριγυρίζουν.» 

  «Όλοι αυτοί, όµως, δε θέλουµε να φαίνονται ότι βρίσκονται εκεί 

επίτηδες για την προστασία της Βασίλισσας,» είπε ο Κράντµον·  «δε 

χρειάζεται ν’ανησυχήσουµε τον κόσµο.» 
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  «Θα είναι ντυµένοι πλούσια, σαν τιµητική φρουρά. Κανένας δε 

θ’αντιληφθεί τίποτα,» τον διαβεβαίωσε η Κάζναµ. «Τέλος, µέσα 

στην Κυρά της Θάλασσας θα υπάρχουν αρκετοί µαχητές, ώστε να 

αλλάζουν βάρδιες, γιατί πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους µέρα-

νύχτα.» 

  «Μέρα-νύχτα;» απόρησε ο Φέρντεχ. «Πόσο καιρό θα πάρει  να 

ολοκληρωθεί η τελετή;» 

  «Μέχρι να κάνουµε τον κύκλο της Νήσου µε το βασιλικό πλοίο,» 

εξήγησε η Κάζναµ. 

 

**  **  **  ** 

 

  Πριν πάρουν το µεσηµεριανό τους, η Αάνθα και ο Κράντµον πήγαν 

στο λιµάνι, για να δουν πώς πήγαιναν οι προετοιµασίες στην Κυρά 

της Θάλασσας. ∆ε θα µπορούσαν να επιθυµήσουν κάτι καλύτερο·  ο 

Τέλκαρ είχε φροντίσει για όλα. ∆εν έλειπε τίποτα. Βέβαια, ήταν 

ακόµα αρκετά πράγµατα που όφειλαν να γίνουν, όµως είχαν ήδη 

σχεδιαστεί·  έτσι δεν υπήρχε αµφιβολία ότι τούτος θα ήταν ίσως ο 

οµορφότερος γάµος σ’όλη την ιστορία των βασιληάδων του 

Βασιλείου του Ωκεανού. 

  Ο σύµβουλος της πολιτείας έλεγε να καθίσει κι άλλο εδώ, και να 

µην αναπαυθεί το µεσηµέρι·  η Βασίλισσα προσπάθησε να τον πείσει 

να µην κουράζεται υπερβολικά·  εκείνος επέµεινε να µείνει πίσω, για 

να επιβλέπει·  έτσι, τελικά, η Αάνθα αναγκάστηκε να τον προστάξει 

να έρθει µαζί της και µε τον Κράντµον, όταν αποφάσισαν να 

επιστρέψουν στο παλάτι. 

  Ο Τέλκαρ ήταν ένας ξερακιανός άντρας, µε µακριά, γκρίζα µαλλιά, 

ο οποίος συνήθως ντυνόταν µε φαρδιά ρούχα, µπλε και γαλάζια. Τα 

µάτια του ήταν µικρά, όπως κι η µύτη του, τα δε χείλη του σχεδόν 

ανύπαρκτα. Τον χαρακτήριζαν η τελειοµανία και η απόλυτη 

αφοσίωση στον Θρόνο, σε σηµείο που να αµελεί τον εαυτό του. 
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  Όταν κάθισαν στην τραπεζαρία του παλατιού για να γευµατίσουν, 

ήρθαν και ο Φέρντεχ και οι υπόλοιποι σύµβουλοι της Αάνθα. Όσοι 

δεν την είχαν συγχαρεί για το γάµο της, το έκαναν τώρα.  

  «Οι µαντατοφόροι έχουν φύγει;» ρώτησε ο Κράντµον τον Τέλκαρ. 

  «Ναι, κύριε,» αποκρίθηκε εκείνος. «Οι πόλεις της Νήσου δε 

θ’αργήσουν να ειδοποιηθούν για το µεγαλόπρεπο γεγονός του γάµου 

της Βασίλισσας.» 

  «Καλώς,» είπε ο Κράντµον, πίνοντας µια γουλιά κρασί απ’την 

χρυσοποίκιλτη κούπα του. 

  «Και σε πόσες µέρες µπορούµε ν’αρχίσουµε την τελετή;» ρώτησε η 

Αάνθα τον σύµβουλο της πολιτείας. 

  «Μεθαύριο, Βασίλισσά µου,» απάντησε ο Τέλκαρ. 

  Η Αάνθα έριξε µια µατιά στον Κράντµον, για να δει την αντίδρασή 

του, αλλά εκείνος το µόνο που φαινόταν να µοιάζει ήταν 

χαρούµενος·  προφανώς, δεν τον ενδιέφερε πόσο αργά ή γρήγορα θα 

την νυµφευόταν, αρκεί να την νυµφευόταν. Η Βασίλισσα του  

Ωκεανού καταλάβαινε ότι είχε κάνει τη σωστή επιλογή για τον 

καινούργιο Βασιληά. Χαµογέλασε και ακούµπησε το χέρι της πάνω 

στο δικό του, σφίγγοντάς το. Ο ξανθός ευγενής στράφηκε στο µέρος 

της και φίλησε το µάγουλό της. 

   

**  **  **  ** 

 

  «Κράντµον, θα είναι υπέροχα, όταν θα κυβερνούµε µαζί,» είπε η 

Αάνθα, αργά, το βράδυ, ξαπλωµένη πλάι στον µελλοντικό Βασιληά. 

«Θα προσπαθήσουµε να κάνουµε το Βασίλειο του Ωκεανού 

καλύτερο για όλους. Θα αγωνιστούµε ενάντια σ’όλα τα κακά που το 

µαστίζουν: τους πειρατές −ανθρώπους και Μαγκραθµέλιους−, αυτές 

τις εξαφανίσεις των πλοίων.» Και, λέγοντας τούτο το τελευταίο, 

ανασηκώθηκε πάνω στο κρεβάτι, στηρίζοντας το κεφάλι στο χέρι 

της, του οποίου ο αγκώνας ακουµπούσε στο στρώµα. «Αγαπηµένε 
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µου, σκέφτηκες ότι δεν έχουµε ακόµα κανένα σηµάδι ζωής απ’τους 

απεσταλµένους του Βασιληά Βένγκριλ;» 

  «Όχι,» παραδέχτηκε ο Κράντµον. «Είµαι πολύ ευτυχισµένος, για να 

σκέφτοµαι αυτούς.» Ανασηκώθηκε κι εκείνος, για να φιλήσει, 

τρυφερά, τα χείλη της·  ύστερα, ξαναξάπλωσε. «Μπορεί να 

ολοκλήρωσαν µε επιτυχία την αποστολή τους·  κανένα πλοίο δεν έχει 

χαθεί τις τελευταίες µέρες…» 

  «Μα, ούτως ή άλλως, δεν χάνονταν το ένα µετά το άλλο,» 

αποκρίθηκε η Αάνθα. «Εννοώ ότι περνούσε κάµποσος καιρός 

προτού χαθεί και δεύτερο, µετά το πρώτο.» 

  «Μην ασχολείσαι, τώρα, µ’αυτά, αγάπη µου,» πρότεινε ο 

Κράντµον. «Παντρευόµαστε –πρέπει νάµαστε ευτυχισµένοι. Θα 

έχουµε καιρό ν’ασχοληθούµε µε τις φροντίδες του Βασιλείου µετά 

την τελετή. Όπως είπες κι εσύ, θα προσπαθήσουµε να κάνουµε το 

Βασίλειο του Ωκεανού καλύτερο για όλους.» Την τράβηξε κοντά του 

και πλησίασε τα χείλη του στο λαιµό της, φιλώντας την. «Έχουν, 

πράγµατι, πολλά ν’αλλάξουν, όταν θα βασιλέψουµε…» πρόσθεσε, 

καθώς µπερδευόταν στα βελούδινα σκεπάσµατα µαζί της και η 

Αάνθα τύλιγε τα χέρια της γύρω απ’τα ξανθά µαλλιά του. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Πώς αντέχετε οι στεριανοί µακριά απ’τη θάλασσα;» ρώτησε η 

Κάζναµ τον Φέρντεχ, την άλλη µέρα, όταν τον συνάντησε στις 

αποβάθρες, κοντά στην Κυρά της Θάλασσας, όπου η σύµβουλος 

αµύνης φρόντιζε να µπουν στις σωστές θέσεις οι πολεµιστές που θα 

βρίσκονταν εκεί σαν «τιµητική φρουρά» της Αάνθα, ενώ, στην 

πραγµατικότητα, θα την προστάτευαν από τυχόν Μαγκραθµέλιους 

δολοφόνους. 

  «Πώς αντέχετε εσείς κοντά στη θάλασσα;» αντιγύρισε ο 

απεσταλµένος του Βασιληά Βένγκριλ, µειδιώντας, καθώς κοιτούσε 
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επάνω, στο κατάστρωµα, όπου στεκόταν η Κάζναµ. «Όλη αυτή η 

αλµύρα µ’ενοχλεί.» 

  Η σύµβουλος αµύνης κατέβηκε, απ’το βασιλικό πλοίο, στις 

αποβάθρες. «Εµένα, προσωπικά, δε µε πειράζει. Θα δεις που θα τη 

συνηθίσεις, ύστερ’από κάποιο καιρό.» 

  «∆ε σκοπεύω να µείνω εδώ µέχρι να γεράσω,» αποκρίθηκε ο 

Φέρντεχ. «Την Ερία και τους άλλους περιµένω να επιστρέψουν 

απ’την αποστολή τους και, µετά, θα φύγω.» 

  «Κι αν χαθούν, τελικά;» ρώτησε η Κάζναµ. 

  «Τους έχω εµπιστοσύνη,» τόνισε ο Φέρντεχ. 

  «Κοίτα, πολλοί έµπειροι άνθρωποι χάθηκαν, αναζητώντας το µέρος 

όπου εξαφανίζονται τα εµπορικά καράβια…» 

  «∆εν είχαν, όµως, εκείνοι το Φάλµαριν µαζί τους.» 

  «Ποιος είναι ο Φάλµαριν; Αυτός ο… Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού, για τον οποίο έλεγες;» 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά ο Φέρντεχ. «Πιστεύω πως είναι πολύ 

ικανός στην τέχνη του.» 

  «Καλά,» αποκρίθηκε η Κάζναµ. «Εγώ εύχοµαι για το καλύτερο, 

βέβαια. Μην παρεξηγήσεις όσα είπα πριν –απλά, υποθέσεις 

έκανα…» 

  «Μην ανησυχείς·  το κατάλαβα,» τη διαβεβαίωσε ο Φέρντεχ. 

  «Γιατί ήρθες, λοιπόν, απο δώ;» ρώτησε η Κάζναµ. «Φέρνεις κάποιο 

µήνυµα απ’τη Βασίλισσα;» 

  «Όχι·  ήρθα µόνο για να δω τι γίνεται µε το βασιλικό πλοίο,» είπε ο 

Φέρντεχ. «Ανησυχώ για τους δαιµονανθρώπους.» 

  «Μην ανησυχείς. Κανένας τους δε θα πλησιάσει. Κι αν πλησιάσει, 

θα πεθάνει,» τον διαβεβαίωσε η Κάζναµ. 

  «∆εν ξέρεις τους Μαγκραθµέλιους όπως του ξέρω εγώ,» είπε ο 

Φέρντεχ. «Είναι ύπουλοι. Και οι συσκευές που κατασκευάζουν 

ακόµα πιο ύπουλες.» 

  «Ό,τι και να κάνουν, δε θα καταφέρουν να βλάψουν τη 

Βασίλισσα.» Η σύµβουλος αµύνης έµοιαζε βέβαιη για τα λόγια της. 
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«Και, επιπλέον, δεν έχουν ξαναπροσπαθήσει να τη σκοτώσουν. 

Μπορεί, λοιπόν, να µην το επιχειρήσουν και τώρα·  ίσως εµείς να 

είµαστε υπερβολικοί…» Ανασήκωσε τους ώµους της.  

  «Ίσως,» συµφώνησε ο Φέρντεχ. «Αλλά εγώ θα έχω τα µάτια µου 

ανοιχτά.» 

  «Όπως όλοι µας,» αποκρίθηκε η Κάζναµ. 

   

**  **  **  ** 

 

  Κατά το τέλος της ηµέρας, το στόλισµα της Κυράς της Θάλασσας 

τελείωσε, και ο Τέλκαρ κάλεσε την Αάνθα και τον Κράντµον στο 

πλοίο, για να εγκρίνουν τη δουλειά του. Εκείνοι την ενέκριναν. 

Ύστερα, η Κάζναµ τούς έδειξε πού θα στεκόταν ο κάθε πολεµιστής 

για την προστασία τους. Το βασιλικό ζευγάρι συµφώνησε µε ό,τι του 

είπε η σύµβουλος αµύνης. Και, ύστερα, επέστρεψε στο παλάτι. Ήταν 

απόγευµα, και οι δύο ήλιοι του Άρµπεναρκ είχαν αρχίσει να 

ολοκληρώνουν τους κύκλους τους στον ουρανό. 

  «Ανυποµονώ να ξηµερώσει η αυριανή µέρα,» είπε η Αάνθα, 

έχοντας το χέρι της περασµένο πίσω απ’τη µέση του Κράντµον. 

  Εκείνος ακούµπησε το δικό του χέρι στους ώµους της. «Κι εγώ, 

αγάπη µου.» Φίλησε τα πορφυρά της µαλλιά, καθώς την κρατούσε 

κοντά του, νιώθοντας τη ζεστασιά του κορµιού της. «Και, όταν 

ξηµερώσει, θα είναι σαν ένα όνειρο…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Και ήταν σαν όνειρο. 

  Η Αάνθα σηκώθηκε µε την αυγή·  το ίδιο κι ο Κράντµον. Χώρισαν 

και ο καθένας πήγε σ’ένα δωµάτιο όπου υπηρέτες άρχισαν να τον 

στολίζουν, µε πλούσια ρούχα. 

  Όταν η διαδικασία τελείωσε, η Βασίλισσα ήταν ντυµένη µε ένα 

κόκκινο, εξώπλατο φόρεµα, µε κοντά µανίκια. Πάνω στο στέρνο της 
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έπεφτε ένα ρουµπίνι, που άστραφτε, κρεµασµένο από ένα χρυσό 

περιδέραιο. Στα µπράτσα της ήταν περασµένα φιδοειδή 

περιβραχιόνια, που είχαν τη µορφή θαλάσσιων ερπετών·  στους 

πήχεις της βρίσκονταν µεγάλα περικάρπια, καµωµένα από ασήµι,  µε  

σκαλίσµατα  επάνω, στην αρχαία γλώσσα των νησιών, και ένα 

σµαράγδι στο κέντρο. Τα πορφυρά µαλλιά της Αάνθα απλώνονταν 

στους γυµνούς της ώµους και στην πλάτη της, και στο κεφάλι της 

ήταν µια κορόνα, φτιαγµένη αποκλειστικά από χρυσάφι και 

στολισµένη µε πέρλες και άλλους πολύτιµους λίθους. Στ’αφτιά της 

κρέµονταν µεγάλα, πανέµορφα σκουλαρίκια. 

  Ο Κράντµον ντύθηκε µε µια µακριά, λευκή ρόµπα, όπως ήταν το 

έθιµο, στους ώµους και στο στήθος της οποίας έπεφτε ένα 

κατακόκκινο βελούδινο ύφασµα που περνούσε γύρω απ’το λαιµό 

του άντρα. Πάνω του υπήρχαν διάφορα κεντήµατα, που το έκαναν 

οµορφότερο. Στους καρπούς του ο µελλοντικός Βασιληάς φορούσε 

ασηµένια περικάρπια, µε σκαλίσµατα στην αρχαία γλώσσα των 

νησιών, όµοια µ’εκείνα στα περικάρπια της Αάνθα. Η ζώνη του ήταν 

µαύρη και η αγκράφα της χρυσή, µ’έναν µεγάλο ρούνο επάνω, ο 

οποίος αναγνώριζε τον Κράντµον ως µέλλοντα σύζυγο της 

Βασίλισσας του Βασιλείου του Ωκεανού. Τα µαλλιά του ευγενή ήταν 

δεµένα, µε µια κορδέλα, πίσω απ’το κεφάλι. Στην πλάτη του έπεφτε 

ένας µακρύς, µεγαλόπρεπος, γαλάζιος µανδύας. 

  Η Αάνθα βγήκε απ’το παλάτι µε τη συνοδεία της, µέσα στην οποία 

βρίσκονταν όλοι της οι σύµβουλοι, καθώς και ο Φέρντεχ, που ήθελε 

να είναι κοντά της, για κάθε ενδεχόµενο. ∆ιέσχισαν τους µεγάλους, 

κύριους δρόµους της Θέρληχ, ενώ εκείνοι ήταν άδειοι. Οι πολίτες 

στέκονταν στα µπαλκόνια και στα παράθυρα των σπιτιών του, 

παρακολουθώντας και πανηγυρίζοντας τον γάµο της Βασίλισσάς 

τους. 

  Τελικά, η συνοδεία έφτασε στην Κυρά της Θάλασσας, και άπαντες 

ανέβηκαν στο βασιλικό πλοίο, γύρω απ’το οποίο ήταν 
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συγκεντρωµένοι ιπποκαµποκαβαλάρηδες, καθώς και άλλα πλοία, 

γεµάτα γόνους ευγενικών οικογενειών και στρατιωτικούς διοικητές. 

  Τότε ήταν που ο Κράντµον βγήκε απ’το παλάτι, µαζί µε τη δική του 

συνοδεία. ∆ιέσχισε κι αυτός τους δρόµους, χαιρετώντας τον κόσµο 

που πανηγύριζε και δείχνοντας ιδιαίτερα άνετος (τόσο που 

παραξένεψε κάποιους…). Όταν έφτασε στην Κυρά της Θάλασσας 

στάθηκε µπροστά στην Αάνθα και πήρε τα χέρια της στα δικά του, 

όπως ήταν το έθιµο. 

  Ο Τέλκαρ στάθηκε δίπλα τους, ενώ οι ευγενείς και οι στρατιωτικοί 

απ’τα τριγύρω καράβια είχαν τα µάτια τους καρφωµένα πάνω 

σ’αυτόν και το βασιλικό ζευγάρι. Υψώνοντας τα χέρια στον γαλανό 

ουρανό, φώναξε: 

  «Με τις ευλογίες της Μητέρας Θάλασσας, ξεκινάµε το ταξίδι µας 

γύρω από την Νήσο·  και, µε την ολοκλήρωσή του, η Αάνθα, τωρινή 

Βασίλισσα του Ωκεανού, θα θεωρείται, πλέον, επισήµως δεσµευµένη 

µε τον Κράντµον, γόνο της ευγενικής οικογενείας των Βάρσολβον!» 

  Το πλήθος πανηγύρισε. 

  Ο Κράντµον χαµογέλασε·  η Αάνθα τού επέστρεψε το χαµόγελο. 

  Ύστερα, η Κάζναµ έδωσε προσταγή και τα πανιά της Κυράς της 

Θάλασσας λύθηκαν. Αλλά δε φούσκωσαν, γιατί δεν είχε ιδιαίτερα 

δυνατό αέρα. Οπότε, η βασιλική γαλέρα δε µπορούσε να ξεκινήσει 

το ταξίδι της. Κάποιοι άρχισαν, αµέσως, να µουρµουρίζουν ότι 

τούτος ήταν κακός οιωνός, ότι κάτι δε θα πήγαινε καλά µε το γάµο. 

  «Σας παρακαλώ!» είπε η Αάνθα, µε δυνατή φωνή. «∆εν πιστεύω σε 

κακούς οιωνούς·  πιστεύω ότι οι άνθρωποι ελέγχουν τη Μοίρα τους! 

Ας έρθουν ορισµένοι ιπποκαµποκαβαλάρηδες να οδηγήσουν την 

Κυρά της Θάλασσας.» 

  Έτσι, ιπποκαµποκαβαλάρηδες ήρθαν και σχοινιά δέθηκαν, που 

ένωναν τους ιππόκαµπους µε τη βασιλική γαλέρα. Τα πλάσµατα της 

θάλασσας άρχισαν να τραβάνε το πλοίο, το οποίο γλιστρούσε 

ανάλαφρα πάνω στο νερό. Οι ευγενείς και οι στρατιωτικοί 
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ακολούθησαν, µε τα δικά τους καράβια, τα οποία, επίσης, 

τραβούσαν ιππόκαµποι. 

  Οπότε, ξεκίνησε η Βασίλισσα Αάνθα την περιοδεία της στις πόλεις 

στα παράλια της Νήσου Ράλβοχ. Όλοι οι άρχοντες των πόλεων που 

συνάντησε είχαν λάβει τα µηνύµατα του συµβούλου της πολιτείας 

Τέλκαρ και είχαν κάνει τις απαραίτητες προετοιµασίες. Οι υποδοχές 

που περίµεναν το βασιλικό ζευγάρι σε κάθε παλάτι ήταν 

φανταχτερές. Στρατιώτες ήταν συγκεντρωµένοι στις πλευρές δρόµων 

και ύψωναν τα ξίφη τους όταν περνούσαν η Αάνθα και ο Κράντµον·  

σαλπιγκτές γέµιζαν τον αέρα µε τον ήχο των σαλπίγγων τους, οι 

οποίες ήταν κατασκευασµένες από όστρακα και οι µελωδίες που 

έβγαζαν πανέµορφες·  ιπποκαµποκαβαλάρηδες συναντούσαν τη 

βασιλική γαλέρα καθ’οδόν και έκαναν κύκλους γύρω της, 

φωνάζοντας πως ο άρχοντας ή η αρχόντισσα της πόλης ήταν έτοιµος 

(ή έτοιµη) να υποδεχτεί την Βασίλισσα και τον µέλλοντα Βασιληά, 

και προσέφεραν πλούσια δώρα·  τα λιµάνια ήταν στολισµένα µε τις 

σηµαίες των πόλεων, πλάι στις οποίες στέκονταν περήφανοι 

πολεµιστές, µε κοντάρια και κοραλλένιες ασπίδες και αρµατωσιές, 

ενώ φτερά στο κεφάλι τους ανέµιζαν µεγαλόπρεπα. Η Αάνθα και ο 

Κράντµον είδαν υπέροχα ξηµερώµατα,   που,   καθώς ο Λούντρινχ 

έσχιζε τα σκότη, πανέµορφα στολισµένες πόλεις φανερώνονταν, µε 

πλοία αραγµένα στα λιµάνια τους. Είδαν και εξίσου υπέροχα 

απογεύµατα, όταν οι ήλιοι του Άρµπεναρκ ολοκλήρωναν τους 

κύκλους τους, κι αντίκριζαν ιπποκαµποκαβαλάρηδες να ζυγώνουν 

την Κυρά της Θάλασσας, σα να ξεπρόβαλαν από κάποιον άλλο, 

µαγευτικό κόσµο, για να τους οδηγήσουν στην πόλη απ’την οποία 

έρχονταν. 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού δε θυµόταν να ήταν ποτέ πιο 

ευτυχισµένη σ’όλη της τη ζωή·  και ο Κράντµον, ναι, ήταν κι 

αυτός… πολύ, πολύ ικανοποιηµένος, καθώς πλησίαζε στο να πετύχει 

εκείνο που προσδοκούσε. 
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  Τα παλάτια των αρχόντων ήταν γεµάτα µε πίνακες και αγάλµατα, 

περίτεχνα λαξευµένα·  υπηρέτες προσφέρονταν να εξυπηρετήσουν 

κάθε ανάγκη του βασιλικού ζεύγους·  και οι άρχοντες κι οι 

αρχόντισσες δώριζαν στην Αάνθα και τον Κράντµον δώρα 

πλουσιοπάροχα, ανεκτίµητης αξίας. Βράδια περνούσαν µέσα σε 

αίθουσες, στρωµένες µε ακριβά χαλιά και επιπλωµένες µε έπιπλα 

απ’το ακριβότερο ξύλο, ενώ πολύφωτα κρέµονταν απ’το ταβάνι, 

φωτίζοντας τον χώρο, και τζάκια έκαιγαν στις γωνιές, εκατέρωθεν 

των οποίων βρίσκονταν αγάλµατα: ερπετά της θάλασσας, γοργόνες, 

γρύπες, αετοί, δράκοι, πανέµορφες γυναίκες και αρρενωποί άντρες, 

ιππότες ντυµένοι µε κοραλλένιες αρµατωσιές και κράνη. 

  Και οι άρχοντες κι οι αρχόντισσες ήταν πάντα πρόθυµοι να κάνουν 

µεγάλες κουβέντες µε το βασιλικό ζεύγος, ως το πρωί, καθώς και να 

τους διασκεδάσουν µε κάθε δυνατό τρόπο. Και η Αάνθα και ο 

Κράντµον δεν είχαν κανένα, µα κανένα, παράπονο. Όλα ήταν τέλεια 

–πολύ τέλεια για να µοιάζουν αληθινά. 

  Μια νύχτα, η Βασίλισσα είπε, ξαπλωµένη στην αγκαλιά του 

γοητευτικού, ξανθού ευγενή: «Αγαπηµένε µου, εύχοµαι κάθε µέρα 

µετά απ’το γάµο µας να είναι σαν κι ετούτες τις υπέροχες µέρες…» 

  «Θα κάνω το παν, Βασίλισσά µου, για να είναι κάθε µέρα σου το 

ίδιο υπέροχη·  σ’αγαπώ –αιώνια…» Και φίλησε τα πορφυρά της 

µαλλιά, ενώ ένα λεπτό µειδίαµα χάραζε το πρόσωπό του. 

  Και αυτό τον καιρό, της µεγάλης περιοδείας της Αάνθα και του 

Κράντµον γύρω απ’τη Νήσο Ράλβοχ, ο Φέρντεχ και η Κάζναµ 

γνωρίστηκαν καλύτερα, καθώς ο απεσταλµένος του Βασιληά 

Βένγκριλ βρισκόταν, συνεχώς, κοντά στην σύµβουλο αµύνης, επειδή 

ήθελε να είναι ενήµερος σχετικά µε το τι συνέβαινε µε την «τιµητική 

φρουρά» της Βασίλισσας,  και   αν  εθεάθη  καµια  παράξενη κίνηση 

απ’τις δενδρώδεις ακτές του νησιού. Και, καθώς οι µέρες 

περνούσαν,  τίποτα  το  ύποπτο δεν γινόταν·  τα πάντα κυλούσαν 

οµαλά –όπως τα είχαν σχεδιάσει. Κανένας Μαγκραθµέλιος δεν 

επιχείρησε ούτε καν να ζυγώσει την Κυρά της Θάλασσας. 
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  Μια νύχτα, ενόσω η Βασίλισσα και η συνοδεία της ήταν στο παλάτι 

ενός άρχοντα, ο Φέρντεχ και η Κάζναµ βρέθηκαν στο ίδιο δωµάτιο, 

ύστερα από ένα γερό φαγοπότι που τους είχε αφήσει και τους δύο 

αρκετά µεθυσµένους. Εκεί πλάγιασαν µαζί σε ένα µεγάλο κρεβάτι µε 

κουρτίνες, πλάι σε ένα ανοιχτό παράθυρο απ’τ’οποίο φαίνονταν τα 

τέσσερα φεγγάρια του Άρµπεναρκ, ανάµεσα σε µυριάδες άστρα (αν 

και ο απεσταλµένους του Βασιληά του Σαραόλν και η σύµβουλος 

αµύνης του Βασιλείου του Ωκεανού λίγα από αυτά πρόσεξαν, µέσα 

στο µεθύσι τους). Ποτέ δεν το µετάνιωσαν, αν και το πρωί 

ανακάλυψαν πως το δωµάτιο, κανονικά, προοριζόταν για την Αάνθα 

και τον Κράντµον, πράγµα που έµαθαν από πολύ έγκυρη πηγή: 

απ’την ίδια τη Βασίλισσα του Ωκεανού και τον µέλλοντα Βασιληά, 

οι οποίοι, βέβαια, καθόλου κακία δεν τους κράτησαν·  απλά 

µοιράστηκαν µερικά λεπτά γέλιου µαζί τους.  

  Έτσι, οι µέρες γύρω απ’τη Νήσο Ράλβοχ πέρασαν, και κανείς δεν 

έµεινε δυσαρεστηµένος απ’αυτές –από καµια τους. Στην Θέρληχ, η 

Κυρά της Θάλασσας έριξε άγκυρα στο λιµάνι, και ο Τέλκαρ στάθηκε, 

πάλι, πλάι στην Αάνθα και τον Κράντµον, που είχαν τα χέρια τους 

ενωµένα. Ύψωσε τα δικά του χέρια στον αέρα και φώναξε, µπροστά 

στα µάτια των ευγενών και των στρατιωτών: 

  «Εγώ, ο Τέλκαρ, τωρινός σύµβουλος της πολιτείας του Βασιλείου 

του Ωκεανού και γόνος της οικογενείας των Κέσφερκ, ονοµάζω σας 

Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού και Κράντµον, γόνε της οικογενείας 

των Βάρσολβον, νόµιµους συζύγους –Βασιληά και Βασίλισσα!» 

  Ζητωκραυγές ήρθαν απ’τα πλήθη, που, τώρα, δεν αποτελούνταν 

µονάχα από τους ευγενείς και τους στρατιωτικούς στα πλοία, αλλά κι 

απ’τον λαό της Θέρληχ, που είχε συναχθεί στο λιµάνι: 

  «Ζήτω ο Βασιληάς και η Βασίλισσα!» 

  «Ζήτω η Αάνθα και ο Κράντµον!» 

  Και το βασιλικό ζεύγος κατέβηκε, χέρι-χέρι, απ’την Κυρά της 

Θάλασσας, µε τη µεγάλη του συνοδεία, διασχίζοντας τους δρόµους 
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της πρωτεύουσας του Βασιλείου του Ωκεανού, ενώ ο κόσµος του 

έκανε χώρο µε τη «βοήθεια» των στρατιωτών. 

  Όταν έφτασαν στο παλάτι, η Αάνθα και ο Κράντµον 

κατευθύνθηκαν στα βασιλικά τους διαµερίσµατα, γιατί ήταν νύχτα. 

  «Με έκανες πολύ, πολύ ευτυχισµένο,» είπε ο ξανθός ευγενής –τώρα 

Βασιληάς− στη Βασίλισσα του Ωκεανού, καθώς έµπαιναν στο 

σκοτεινό δωµάτιο. «Μου έδωσες ό,τι ήθελα. Σ’ευχαριστώ.» Έσκυψε 

και τη φίλησε, τρυφερά. «Πραγµατικά, λυπάµαι που αυτό πρέπει να 

είναι το αποχαιρετιστήριό µας φιλί.» 

  Η Αάνθα µειδίασε, νοµίζοντας ότι αστειευόταν. «Μα, τι λες τώρα; 

Η νύχτα µας µόλις άρχισε…» Πήγε να περάσει τα χέρια της γύρω 

απ’το λαιµό του, αλλά ο Κράντµον τη σταµάτησε, αποµακρυνόµενος 

και κουνώντας το κεφάλι του. 

  «Όχι, εδώ τελειώνουν όλα.» 

  Αναπάντεχα, µια λάµπα άναψε µες στο δωµάτιο, φωτίζοντάς το. 

Και µαύρες φιγούρες φανερώθηκαν, τυλιγµένες σε κάπες και 

κουκούλες. 

  Τα µάτια της Αάνθα γούρλωσαν, καθώς κοιτούσε γύρω της. 

«Κράντµον… δεν καταλαβαίνω…» ψέλλισε. «Τι συµβαίνει;…» 

  Ο ξανθός άντρας ακούµπησε την πλάτη του στον τοίχο, 

σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του. «Τελειώνετε!» πρόσταξε τους 

αγνώστους, στενεύοντας τα µάτια. 

  Ένας απ’αυτούς άρπαξε το δεξί µπράτσο της Αάνθα, κι εκείνη 

αντίκρισε, κάτω απ’την κουκούλα, ένα πρόσωπο –το πρόσωπο ενός 

δαιµονάνθρωπου! 

  Η φωνή της κόπηκε·  το κορµί της παρέλυσε. 

  Ύστερα, αισθάνθηκε ένα δυνατό χτύπηµα στον αυχένα, και το 

σκοτάδι την τύλιξε…. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο 

Μια βασίλισσα φυλακισµένη 
 

 

 Αάνθα συνήλθε, ακούγοντας έναν δυνατό, καµπανιστό ήχο. 

Άνοιξε, κουρασµένα, τα µάτια της και κοίταξε τριγύρω. 

Χτες θυµόταν να είχε δει έναν παράξενο εφιάλτη: ότι 

δαιµονάνθρωποι βρίσκονταν στο δωµάτιό της και ότι ο Κράντµον 

ήταν σύµµαχός τους… 

  Εφιάλτης…; 

  Ο καµπανιστός ήχος δυνάµωσε περισσότερο. 

  «Αάνθα, αγάπη µου, ξύπνα!» 

  Το βλέµµα της Βασίλισσας του Ωκεανού προσπάθησε να συνηθίσει 

στο ασθενικό φως των δαυλών. 

  Φως δαυλών! 

  Πού βρισκόταν; 

  Βλεφάρισε. Καθώς η όρασή της καθάριζε, διαπίστωσε ότι ήταν 

σ’ένα στενό, υγρό δωµάτιο, µε ιστούς αραχνών στους τοίχους. Το 

πέτρινο πάτωµα ήταν κρύο από κάτω της. Ένα ρίγος τη διαπέρασε. 

Κι άλλος εφιάλτης;… 

  Ύστερα, το βλέµµα της στράφηκε προς τα κει απ’όπου ερχόταν ο 

καµπανιστός ήχος. Αντίκρισε µια σιδερένια πόρτα, µ’ένα µικρό, 

καγκελωτό παραθυράκι, απ’τ’οποίο φαινόταν το πρόσωπο του 

Κράντµον. 

  «Συνήθως, ξυπνούσες ευκολότερα, αγάπη µου,» είπε ο ξανθός 

ευγενής. 

  Η Αάνθα σηκώθηκε, αργά, όρθια. «Τι συµβαίνει;» ψέλλισε. «∆ε… 

δεν καταλαβαίνω… Κράντµον… αυτό το µέρος –τι είναι; Θυµάµαι 

δαιµονανθρώπους… Ή, µήπως, ήταν εφιάλτης;» 

  «Πιθανώς να ήταν εφιάλτης για σένα, Αάνθα –αλλά ένας αληθινός 

εφιάλτης –µην αµφιβάλλεις διόλου γι’αυτό,» τη διαβεβαίωσε 

H
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εκείνος, µε τα γαλάζια µάτια του ν’αστράφτουν περίεργα στο φως 

των δαυλών, έξω απ’το µικρό, στενό δωµάτιο. 

  «Τότε…» Η Αάνθα τον κοιτούσε χάσκοντας, «είναι αλήθεια! Είσαι 

σύµµαχος των Μαγκραθµέλιων!» Το πρόσωπό της έδειχνε ότι δε 

µπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβαινε. «Γιατί, Κράντµον;…» 

  Εκείνος έριξε πίσω το κεφάλι του και γέλασε –ένα εωσφορικό γέλιο 

που έκανε ένα ρίγος να διαπεράσει τη ράχη της. Όταν τα µάτια του 

την κοίταξαν, πάλι, η Βασίλισσα του Ωκεανού είδε τι πραγµατικά 

ήταν ο σύζυγός της: βαθιά µέσα τους υπήρχε µια τρέλα που η Αάνθα 

δεν είχε ξαναντικρίσει πουθενά·  αγνό Κακό, σκέτο, αµόλυντο, 

πραγµατικό, παρόµοιο µ’αυτό των δαιµονανθρώπων –κι ακόµα 

χειρότερο. 

  «Για τον θρόνο µου;…» Ακόµα δε µπορούσε να το πιστέψει. Γιατί 

έπραξε έτσι; Νόµιζε ότι την αγαπούσε·  αισθάνθηκε προδοµένη –

εντελώς προδοµένη. Ποτέ ξανά στη ζωή της δεν είχε αισθανθεί 

παρόµοια. 

  «Και για πολλά περισσότερο, αγαπηµένη µου Βασίλισσα,» 

αποκρίθηκε ο Κράντµον, µ’ένα στραβό µειδίαµα στο πρόσωπό του. 

«Ήσουν το σκαλοπάτι –το σκαλοπάτι πάνω στ’οποίο έπρεπε να 

πατήσω, για να µπορέσω να βάλω σ’ενέργεια τα σχέδιά µου. 

Παρ’όλ’αυτά, δεν µετανιώνω τις στιγµές που περάσαµε µαζί…» 

  «Κάθαρµα!» γρύλισε η Αάνθα, µέσα από σφιγµένα δόντια, και 

χίµησε στην σιδερένια πόρτα, κλοτσώντας και γρονθοκοπώντας. 

«Θα σε σκοτώσω!» ∆άκρυα οργής έκαιγαν τα µάτια της, και οι 

φλόγες του µίσους που πετάγονταν απ’αυτά, απειλούσαν να τα 

εξατµίσουν. 

  «Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα!…» Ο Κράντµον ξαναγέλασε, µε τον ίδιο 

παρανοϊκό τρόπο, του απόλυτου Κακού. «Αάνθα…  Σταµάτα να  

παλεύεις·  θα σπάσεις τα νύχια σου. Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα!…» 

  «Πού στο δαίµονα είµαι;» φώναξε η Βασίλισσα, σφίγγοντας τα 

κάγκελα του µικρού παραθύρου µες στις µικρές γροθιές της·  τα 

δάχτυλά της είχαν ασπρίσει απ’την πίεση. «Πού είµαι, καταραµένε;» 
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  «Έχει σηµασία, αγάπη µου;» αποκρίθηκε, ειρωνικά, ο Κράντµον. 

«∆εν εµπιστεύεσαι τον σύζυγό σου; Είσαι ασφαλής εδώ… Χα-χα-

χα-χα-χα-χα…!» Ένα βαθύ, βραχνό γέλιο. 

  «Καταραµένο κάθαρµα!» Η Αάνθα ξανακλότσησε την πόρτα. «Θα 

το πληρώσεις αυτό –ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟ, ΚΡΑΝΤΜΟΝ!» 

  «Σταµάτα να µ’απειλείς,» είπε εκείνος, χαµογελώντας, σχεδόν 

ανέµελα. «Και σταµάτα να φωνάζεις·  κανείς δε σ’ακούει εδώ, ούτως 

ή άλλως. Καταλαβαίνεις, φυσικά, πως αυτό είναι µια συζυγική 

συµβουλή·  δε θέλω να χαλάσεις την υπέροχη φωνή σου…» 

  «Θα βγω απο δώ πέρα, Κράντµον –ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ!» ούρλιαξε η 

Αάνθα. 

  Εκείνος στράφηκε απ’την άλλη κι άρχισε να προχωρά σ’έναν 

σκιερό διάδροµο. Το γέλιο του γέµισε το µέρος·  κάλυψε ακόµα και 

τις φωνές της. 

  Από κάπου µακριά, η Βασίλισσα του Ωκεανού τον άκουσε να της 

λέει: «Τούτο το µέρος, ας πούµε, βρίσκεται πολύ, πολύ βαθιά κάτω 

απ’τον Ωκεανό, Αάνθα, αγάπη µου. Θα περάσεις εδώ όλη την 

υπόλοιπή σου ζωή! 

  »Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα…» 

  «Κράααααααααντµοοοοοοοοοον!» 

  Ύστερα, ο µόνος ήχος που ακουγόταν ήταν η λαχανιασµένη 

αναπνοή της Αάνθα, µέσα σ’αυτό το µουντό υπόγειο. Ο διαβολικός 

άντρας είχε φύγει… 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού, ακόµα σφίγγοντας τα κάγκελα στις 

γροθιές της, ακούµπησε το µέτωπό της στον τεντωµένο της αγκώνα, 

αγκοµαχώντας λες κι είχε τρέξει χιλιόµετρα. 

  Το κεφάλι της σηκώθηκε, πάλι, µετά από λίγο, και άρχισε να 

φωνάζει: 

  «Βοήθεια! Είναι κανείς εδώ; Μ’ακούει κανείς; Βοήθειααααααα!» 

  Καµια απάντηση, όµως, δεν ήρθε. 

  Ο Κράντµον τής είχε πει πως ήταν «ασφαλές» µέρος. 
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  Η Αάνθα δε µπορούσε να το πιστέψει –ακόµα δε µπορούσε να το 

πιστέψει. Άφησε τα κάγκελα απ’τις γροθιές της, δύσκολα, γιατί τα 

δάχτυλά της έµοιαζαν νάχουν κολλήσει επάνω. Κάθισε, αργά, 

κουρασµένα, ακουµπώντας τη ράχη της σ’έναν απ’τους κρύους, 

πέτρινους τοίχους. 

  Ήταν σαν εφιάλτης… Πράγµατι, ήταν σαν εφιάλτης… 

  Ο Κράντµον… πώς ήταν δυνατόν; Πίστευε άλλα πράγµατα 

γι’αυτόν. Είχαν κάνει όνειρα µαζί… Νόµιζε ότι τον αγαπούσε·  

νόµιζε ότι την αγαπούσε… Προφανώς, δεν τον γνώριζε τόσο καλά… 

  Η Αάνθα έβαλε το χέρι µπροστά στα χείλη της, ενώ το γαλανό της 

βλέµµα πλανιόταν στο δωµάτιο. Μα τα Πνεύµατα, τι θα κάνω;… 

συλλογίστηκε. Πώς θα δραπετεύσω; Τι είναι τούτο το µέρος; Πού 

είναι τούτο το µέρος; 

  Σηκώθηκε όρθια, διαπιστώνοντας ότι τα πόδια της έτρεµαν. Ο 

Κράντµον δε θα την έβαζε κάπου όπου θάχε πιθανότητες να 

γλιτώσει·  θα την έβαζε κάπου όπου θα ήξερε πως δε θα µπορούσε, 

σε καµια περίπτωση, να δραπετεύσει. Όµως ίσως νάχε κάνει λάθος. 

Ίσως νάχε κάνει κάποιο µικρό λάθος… Μόνο σ’αυτό βασιζόταν, πια, 

η Αάνθα… 

  Άγγιξε τους τοίχους του στενού κελιού. Πέτρες. Τις έσπρωξε, τις 

πίεσε. Τίποτα. Τι να έκανε; Γνώριζε λίγη µαγεία του Νερού·  κάποτε 

είχε µελετήσει µερικά µυστικιστικά βιβλία. Αλλά, τώρα, η τέχνη της 

δε µπορούσε να τη βοηθήσει. Εκτός και νερό να βρισκόταν κάπου 

εδώ κοντά! 

  Γονάτισε κι ακούµπησε το αφτί της στο πάτωµα, προσπαθώντας 

ν’ακούσει µήπως κάποιος υπόγειος ποταµός περνούσε κάτω απ’τη 

φυλακή της. Όµως δεν περνούσε κανένας.  

  Αναστέναξε και πήγε µπροστά στην πόρτα, κοιτώντας έξω απ’το 

παραθυράκι. Είδε έναν µακρύ διάδροµο, όπου υπήρχαν κι άλλα 

κελιά·  κατά πάσα πιθανότητα, άδεια, γιατί, διαφορετικά, κάποιος θα 

είχ’απαντήσει στις φωνές της πριν. 
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  Πού, όµως, την είχε πάει ο Κράντµον; τούτο το µέρος δεν της 

θύµιζε κάτι. Ήταν µέσα στο παλάτι; Μπορεί να ήταν µέσα στο 

παλάτι; Αλλά πώς; δε θα το γνώριζε, αν ήταν; Αλλά, τώρα, που το 

καλοσκεφτόταν… υπήρχαν υπόγεια στο παλάτι –υπόγεια που είχαν 

εγκαταλειφθεί εδώ και… πολλά χρόνια. Κάποτε είχε ακούσει πως 

κρατείτο µεγάλος αριθµός ανθρώπων κάτω απ’την πρωτεύουσα του 

Βασιλείου του Ωκεανού. Για ποιο λόγο δεν ήξερε. Αλλά, αν 

µπορούσε να πάει στην Μεγάλη Βιβλιοθήκη, θα έβρισκε τις 

απαραίτητες πληροφορίες. Μα, τι σκεφτόταν; Ποια βιβλιοθήκη; Πώς 

θα πήγαινε στη βιβλιοθήκη, αφού ήταν κλειδαµπαρωµένη εδώ µέσα; 

  Αάνθα, πρέπει να θυµηθείς! πρόσταξε τον εαυτό της. Τι ήταν αυτές 

οι φυλακές; Γιατί είχαν  χρησιµοποιηθεί; Και γιατί έπεσαν σε 

αχρηστία από τότε; Και πότε ήταν το «τότε»; πόσο παλιά;   

  Αναστέναξε. Ήταν αδύνατον να απαντήσει στα ερωτήµατα. ∆εν 

γνώριζε τίποτα απ’αυτά. Αλλά, στο κάτω-κάτω, κι αν τα ήξερε σε τι 

θα µπορούσαν να της φανούν χρήσιµα; Ίσως έτσι να έβρισκε τρόπο 

να δραπετεύσει! Ίσως έτσι να µάθαινε πού υπήρχαν πιθανώς µυστικά 

περάσµατα, ή από πού θα µπορούσε να φωνάξει για να την ακούσει 

κάποιος. 

  Όµως οι πληροφορίες βρίσκονταν στην Μεγάλη Βιβλιοθήκη του 

παλατιού και µακριά της… Έπρεπε να αυτοσχεδιάσει. 

  Να αυτοσχεδιάσει…; Κούνησε το κεφάλι της και ξανακάθισε το 

κρύο πάτωµα, κατάκοπη. Ο νους της πλανήθηκε πίσω, στη στιγµή 

που εµφανίστηκαν οι δαιµονάνθρωποι στο δωµάτιό της και ο 

Κράντµον αποκαλύφθηκε ως σύµµαχός τους. Ήθελε να παραδώσει 

το Βασίλειό της στους Μαγκραθµέλιους; Πόσο σατανικός, πια, 

µπορεί να ήταν; Στους δαιµονανθρώπους; Μα τα Πνεύµατα! Τόσο 

καιρό, τους κορόιδευε όλους, λέγοντας ότι, δήθεν, έψαχνε για 

δαιµονανθρώπους στη Νήσο –στην πραγµατικότητα, τους κάλυπτε! 

Εκείνος ήταν που είχε στείλει τον Μαγκραθµέλιο δολοφόνο εναντίον 

των ανθρώπων του Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν. Η Αάνθα 

πήγαινε να τρελαθεί, γιατί αυτό σήµαινε πως ο… «σύζυγός» της δεν 
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ήθελε, επίσης, να σταµατήσουν να χάνονται τα εµπορικά πλοία στα 

δυτικά νερά του Ωκεανού. Πράγµα που, µε τη σειρά του, σήµαινε 

πως και οι εξαφανίσεις των καραβιών ήταν δουλειά των 

δαιµοναθρώπων. Ξαφνικά, αρκετά κοµµάτια τούτου του παράξενου, 

εωσφορικού σχεδίου άρχισαν να ενώνονται στο µυαλό της Αάνθα·  

όµως ακόµα περισσότερα κοµµάτια έλειπαν, ώστε να µη µπορεί η 

Βασίλισσα του Ωκεανού να έχει µια ολοκληρωµένη εικόνα. Ποιος 

ήταν ο απώτερος σκοπός πίσω απ’όλ’αυτά; Ο έλεγχος του Βασιλείου 

της και του Πορφυρού Κοχυλιού, του ενός εκ των τριών 

Στηριγµάτων Ισχύος του Άρµπεναρκ; Όµως τι σχέση είχαν τα 

παραπάνω µε τις εξαφανίσεις των πλοίων; Κάτι της έλειπε. Κάποιο 

στοιχείο δεν είχε… 

  «Πρέπει να δράσω κάπως,» µονολόγησε –«για µένα και για το λαό 

µου… Πρέπει να δράσω –ειδάλλως, θα βρεθούν όλοι τους στο έλεος 

των δαιµονανθρώπων…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κράντµον στάθηκε µπροστά σ’έναν µεγάλο καθρέφτη, που ήταν 

κρεµασµένος στον τοίχο ενός πολυτελώς στολισµένου δωµατίου. 

  «Πόνκιµ…» µουρµούρισε. «Πόνκιµ… Άκου το κάλεσµά µου, 

Πόνκιµ! Είναι σηµαντικό!» 

  Ο κρύσταλλος του καθρέφτη έµοιασε να ζωντανεύει µπρος στα 

µάτια του ξανθού ευγενή και κάποια δύναµη να τρεµοπαίζει εντός 

του. Μια οµίχλη φάνηκε να καθαρίζει, και το πρόσωπο ενός 

µελαχρινού άντρα µε µουστάκι παρουσιάστηκε. 

  «Με σηκώνεις µέσα στα άγρια µεσάνυχτα, Κράντµον; Ελπίζω να 

είναι για καλό λόγο.» 

  Ο Κράντµον γέλασε. «Ηρέµησε, συνέταιρε. Πιστεύεις πως θα 

σ’ανησυχούσα δίχως σηµαντικό λόγο;» 

  «Τι έγινε µε τη Βασίλισσα;» απαίτησε ο Πόνκιµ·  τα καρβουνιάρικα 

µάτια του άστραψαν. «Τελείωσες µαζί της;» 
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  «Ω, ναι. Γιαυτό σε κάλεσα: για να σου δηλώσω ότι, όντως, 

τελείωσα µαζί της. Είναι κλεισµένη κάπου όπου δε µπορεί να 

ξεφύγει.» 

  «Ωραία,» αποκρίθηκε ο βασιλικός διπλωµάτης του Σαραόλν. «Ο 

Αφέντης θα ευχαριστηθεί µ’ετούτα τα νέα.» 

  «Με τον Βένγκριλ πώς πάει;» ρώτησε ο Κράντµον. 

  «Να τον περιµένεις,» τόνισε ο Πόνκιµ. «∆ε θ’αργήσει νάρθει. 

Πιθανώς, θάναι εκεί αύριο, το απόγευµα –τον παρακολουθώ, µε τη 

µαγεία µου. Κι ελπίζω να έχεις σχεδιάσει πώς θα… χαθεί, εντελώς 

παράξενα…» 

  Ο Κράντµον µειδίασε, διαβολικά. «Πόνκιµ. Νοµίζεις ότι είσαι ο 

ευφυέστερος από όλους µας, ε; Αλλά δε χρειαζόµαστε τόσο τη 

βοήθειά σου, όσο πιστεύεις. Μη σε νοιάζει –όλα είναι κανονισµένα 

καθωσπρέπει.» 

  «Χαίροµαι που τ’ακούω. Καθησυχάζει το νου µου,» είπε ο 

διπλωµάτης. 

  «Τίποτα… προβλήµατα πάνω, στο Σαραόλν;» 

  «Κάποια –αλλά, πραγµατικά, µικρά·  δε θα µπορέσουν να σταθούν 

εµπόδιο στο κοσµοϊστορικό µας σχέδιο. 

  »Εσύ; έχεις προβλήµατα στη Θέρληχ;» 

  «Το µόνο πρόβληµα είναι ο Φέρντεχ, όπως σου έχω ξαναπεί. 

Σκέφτεται πολύ –τα πάντα. Την προηγούµενη φορά, ξετρύπωσε 

Μαγκραθµέλιους·  ευτυχώς, πρόλαβα να τους σκοτώσω−» 

  «∆εν κίνησες υποψίες!» πετάχτηκε ο Πόνκιµ. 

  «Όχι,» απάντησε ο Κράντµον. «Φάνηκε σαν αυτοάµυνα.» 

  «Γιατί δεν ξεφορτώνεσαι και τον Φέρντεχ;» απαίτησε ο Πόνκιµ. 

  «∆ε µούχει δοθεί ακόµα η  ευκαιρία,  συνέταιρε,»  εξήγησε  ο  

Κράντµον. «Εξάλλου, δεν είναι και  τόσο µεγάλο πρόβληµα  αυτός.  

Αλλά µπορεί να καταφέρω να τον ξαποστείλω, µαζί µε τον αγαπητό 

Βασιληά του Σαραόλν.» 
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  «Φρόντισε νάσαι προσεκτικός, Κράντµον,» τον προειδοποίησε ο 

Πόνκιµ. «Γιατί θέλει πολύ προσοχή, όταν αναµορφώνεις τον 

κόσµο.» 

  Ύστερα, το πρόσωπό του χάθηκε απ’τον καθρέφτη. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κράντµον έµοιαζε µ’έναν άντρα που έχει χάσει ό,τι πιο 

σηµαντικό στη ζωή του, καθώς καθόταν στον Θρόνο του Βασιλείου 

του Ωκεανού. Ο Φέρντεχ, η Κάζναµ, ο Τέλκαρ και η Σίνρικ 

στέκονταν µπροστά του έκπληκτοι, χάσκοντας, µε χαµένες 

εκφράσεις στα πρόσωπά τους. 

  «∆ε µπορεί να σοβαρολογείς…» είπε ο απεσταλµένος του Βασιληά 

Βένγκριλ. «Τι εννοείς η Βασίλισσα χάθηκε;» 

  «Χάθηκε, Φέρντεχ,» αποκρίθηκε ο Κράντµον, µε βραχνή φωνή, σα 

να ήταν τροµερά στενοχωρηµένος. «Χάθηκε…» 

  «Πέστε µας τι συνέβη, Μεγαλειότατε,» τον παρότρυνε η Σίνρικ. 

«∆εν καταλαβαίνουµε. Πήγατε στα βασιλικά σας διαµερίσµατα το 

βράδυ·  τι µπορεί να συνέβη εκεί;» 

  Ο Κράντµον πήρε µια βαθιά ανάσα, λες για να ελαφρύνει κάποιο 

βάρος στο στήθος του·  κατόπιν, είπε: «Είχα ένα άσχηµο όνειρο το 

βράδυ·  έναν εφιάλτη. Ξύπνησα. Η Αάνθα δεν ήταν δίπλα µου. 

Σηκώθηκα και έψαξα γι’αυτήν. ∆εν τη βρήκα. Αλλά προσπάθησα να 

καθησυχάσω τον εαυτό µου·  είπα: ‘δε µπορεί, εδώ γύρω θάναι·  ίσως 

κάπου να πήγε.’ ∆εν κοιµήθηκα καθόλου. Και, όταν ήρθε το πρωί 

και δεν είχε επιστρέψει, άρχισα να υποπτεύοµαι ότι… κάτι άσχηµο 

της συνέβη…» Ακούµπησε το µέτωπο στη χούφτα του, 

κατεβάζοντας το βλέµµα του. 

  «Βασιληά µου,» είπε ο Τέλκαρ, ο σύµβουλος της πολιτείας, 

«σίγουρα υπερβάλλετε·  οι άνθρωποι δε χάνονται από τη µια στιγµή 

στην άλλη και, µάλιστα, µέσα από τα ίδια τους τα δωµάτια…» 
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  «Τέλκαρ –το αισθάνοµαι –κάτι κακό τής συνέβη. Μαγεία πρέπει 

νάναι αναµεµιγµένη. Αναµφίβολα. Ίσως και οι δαιµονάνθρωποι 

νάχουν κάποια σχέση, µ’αυτές τις καταραµένες τους συσκευές! 

  »Φέρντεχ, τι µπορείς να µας πεις; Εσείς στο Σαραόλν τούς 

γνωρίζετε καλύτερα από µας. Πώς την πήραν;» 

  Ο απεσταλµένος του Βασιληά Βένγκριλ κούνησε το  κεφάλι  του.  

«Τι  να υποθέσω…» Ύστερα, µίλησε πιο βέβαια:  «Σε κάποιες  

µάχες, έχω δει τους Μαγκραθµέλιους να χρησιµοποιούν κάτι 

παράξενους µεταλλικούς δίσκους, οι οποίοι πετάνε µια λάµψη, σε 

µορφή θύρας. Και µέσα απ’αυτήν τη… µαγική θύρα µπορεί κανείς 

να περάσει από ένα σηµείο, για να βρεθεί σ’ένα άλλο… Πιθανώς, να 

παρουσιάστηκαν µέσα στο ίδιο το δωµάτιό σας και−» 

  «Θα τους είχα ακούσει,» τον διέκοψε ο Κράντµον. 

  «Οι δαιµονάνθρωποι είναι ύπουλα πλάσµατα,» τόνισε ο Φέρντεχ. 

«Ίσως−» 

  «Θα τους είχα ακούσει!» επέµεινε ο Κράντµον. Και έσκυψε, πάλι, 

το κεφάλι του. «∆ε µπορώ να το πιστέψει, µα τα Πνεύµατα! Η 

Αάνθα –την έχασα, για πάντα… Πώς θα τη βρω;…» 

  «Μεγαλειότατε, θα κάνουµε ό,τι µπορούµε για να την 

εντοπίσουµε,» ορκίστηκε η Κάζναµ, σύµβουλος αµύνης του 

Βασιλείου. «Θα κινητοποιήσουµε όλες µας τις δυνάµεις.» 

  Ο Τέλκαρ έγνεψε καταφατικά. «Ναι, Βασιληά µου. Μη σκιάζεστε·  

θα φέρουµε τη Βασίλισσα πίσω, στο θρόνο της.» 

  «Και θα κάνουµε τους Μαγκραθµέλιους να πληρώσουν,» πρόσθεσε 

η Κάζναµ, δείχνοντας αποφασισµένη. 

  «Αν, όντως, την έχουν οι δαιµονάνθρωποι,» είπε ο Κράντµον, 

«µάλλον, θα την έχουν πάει… στα δάση, στο εσωτερικό της 

Νήσου.» Στράφηκε στον Φέρντεχ. «Θυµάσαι που υποπτευόµασταν 

πως σ’εκείνα τα µέρη ήταν το κρησφύγετο τους; Μπορεί, τελικά, 

νάχες δίκιο που µου έλεγες να πάµε εκεί, εξ αρχής, για να τους 

βρούµε και να τους εξολοθρεύσουµε, γιατί… κοίτα τι συνέβη…!» 
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  «Ποτέ δεν είναι αργά, Κράντµον. Θα µπούµε τώρα στα δάση,» 

αποκρίθηκε ο απεσταλµένος του Βένγκριλ. 

  «Θα έρθω µαζί σας,» δήλωσε ο Κράντµον. 

  «Βασιληά µου, θα σας πρότεινα να µην το επιχειρήσετε,» τόνισε ο 

Τέλκαρ. «Γιατί… είστε Βασιληάς, πλέον·  δε µπορείτε να 

εγκαταλείπετε το θρόνο σας! Σας παρακαλώ, Μεγαλειότατε…!» 

  «Θα φροντίσουµε εµείς να βρούµε την Βασίλισσα,» είπε η Κάζναµ. 

  «Όχι!» επέµεινε ο Κράντµον. «∆ε µπορώ να µην την βοηθήσω, 

όταν µε χρειάζεται περισσότερο απ’όλες τις άλλες φορές!» 

  «Μα, Βασιληά µου−» πήγε να διαφωνήσει ο Τέλκαρ. 

  «Μίλησα,  Τέλκαρ!»  Ο  Κράντµον  κοπάνησε  τη  γροθιά  στο  χέρι  

του θρόνου του. «Θα  έρθω  µαζί σας, στα δάση στο εσωτερικό της 

Νήσου  

Ράλβοχ! Τελεία! 

  »Πόσο καιρό θα πάρει να οργανωθεί µια οµάδα;» ρώτησε, 

στρεφόµενος στην Κάζναµ. «Μια ισχυρή οµάδα: δέκα-χιλιάδες 

µαχητές.» 

  «∆έκα-χιλιάδες µαχητές;» αποκρίθηκε, κάπως έκπληκτη, η 

σύµβουλος αµύνης. «Μεγαλειότατε, µιλάτε για ολόκληρο στρατό –

όχι για οµάδα…» 

  «Έστω!» είπε ο Κράντµον. «Πόσο καιρό; Μια µέρα; Ως την αυγή 

θάναι έτοιµοι γι’αναχώρηση;» 

  «Α… ναι, Μεγαλειότατε,» υποσχέθηκε η Κάζναµ. «Θα 

προσπαθήσω να τους έχω έτοιµους.  

  »Όπως ξέρετε, βέβαια, δεν έχουµε και τον καλύτερο στρατό 

ξηράς…» 

  «Αλλά έχουµε το Φέρντεχ µαζί µας,» τόνισε ο Κράντµον. «Κι 

αυτός γνωρίζει από µάχες ξηράς.» Στράφηκε στον απεσταλµένο του 

Βασιληά Βένγκριλ. «Έτσι, Φέρντεχ;» 

  «Ναι,» απάντησε εκείνος. «Ωστόσο, δεν ξέρω τα εδάφη σας, κι 

αυτό θα µε δυσκολέψει. Το ότι είναι και δασώδες το εσωτερικό της 

Νήσου, θα µε δυσκολέψει ακόµα περισσότερο. Αλλά, πιστεύω, θα 
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µπορέσω να σας προσφέρω αρκετή βοήθεια. Θα κάνω ό,τι καλύτερο 

γίνεται, για να βρεθεί η Βασίλισσα.  

  »Αλλά, µήπως, θα ήταν συνετό, πρώτα, να ψάξουµε στην Θέρληχ; 

Ίσως οι δαιµονάνθρωποι –αν, όντως, δαιµονάνθρωποι την 

απήγαγαν− να την κρατούν κάπου στην πόλη…» 

  «Αποκλείεται,» διαφώνησε ο Κράντµον. «Σίγουρα, θα την πήραν 

απο δώ –θα την πήγαν στο άνδρο τους, στα δάση. ∆εν είναι τόσο 

ανόητοι, ώστε να κρυφτούν στο στόµα του λύκου –αν υποτεθεί ότι ο 

λύκος είµαστε εµείς.» 

  «Τότε, εγώ καλύτερα να πηγαίνω να προετοιµάσω τους στρατιώτες 

µας,» κατέληξε η Κάζναµ. «Φέρντεχ, θα έρθεις µαζί µου;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο απεσταλµένος του Βένγκριλ, και έφυγαν 

απ’τη βασιλική αίθουσα. 

  «Κι εγώ θα ειδοποιήσω και τους άλλους συµβούλους για τούτη την 

καταστροφή,» δήλωσε η Σίνρικ, βασιλική σύµβουλος της πολιτείας. 

  Ο Κράντµον έγνεψε καταφατικά, επιτρέποντάς της να φύγει απ’το 

µεγάλο δωµάτιο. 

  «Εγώ, Βασιληά µου−» άρχισε ο Τέλκαρ. 

  «Εσύ ανέλαβε τα καθήκοντά σου, ως συνήθως, Τέλκαρ,» τον έκοψε 

ο Κράντµον. 

  «Μάλιστα, Βασιληά µου…» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Κάζναµ, δεν είναι πολύ αλλόκοτο αυτό που συνέβη;» είπε ο 

Φέρντεχ, καθώς βάδιζε, µαζί µε τη σύµβουλο αµύνης του Βασιλείου 

του Ωκεανού, σ’έναν µακρύ διάδροµου του παλατιού της Θέρληχ, 

και το φως του πρωινού Λούντρινχ έµπαινε από µεγάλα, αψιδωτά 

παράθυρα. 

  Εκείνη σταµάτησε, απότοµα, σταυρώνοντας τα χέρια εµπρός της, 

και το ίδιο κι ο πολεµιστής. Η έκφρασή της ήταν σκεπτική, 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

500 

προβληµατισµένη. «Όντως, είναι… Αλλά τι να κάνουµε; Η 

Βασίλισσα χάθηκε·  την είδες εσύ πουθενά;» 

  «Αναρωτιέµαι… µήπως κάτι άλλο… µήπως κάτι που δε 

σκεφτόµαστε συµβαίνει…» υπέθεσε ο Φέρντεχ. 

  «Όπως;» ρώτησε η Κάζναµ. 

  Ο Φέρντεχ έτριψε το µέτωπό του, µε τον αντίχειρα και το δείκτη 

του δεξιού του χεριού, ξεφυσώντας. «Αα… Άµα ήξερα, θα είχαµε 

λύσει το πρόβληµά µας. Μακάρι να ήξερα·  αλλά δεν ξέρω.» 

  «Τότε, καλύτερα να κάνουµε εκείνο που µπορούµε –να 

ετοιµάσουµε το στρατό που ζήτησε ο Βασιληάς, για να ψάξουµε στα 

δάση,» είπε η Κάζναµ. 

  «Ναι, όµως συλλογίστηκες ότι αυτό µπορεί νάναι ανώφελο; Τα 

δάση είναι πυκνά και καλύπτουν όλο το εσωτερικό της Νήσου. Πώς 

θα εντοπίσουµε την Βασίλισσα, που δεν έχουµε ιδέα πού βρίσκεται;» 

  «Και τι να γίνει; −να κάτσουµε µε σταυρωµένα χέρια;» 

  «Καλά·  πάµε, προς το παρόν, και αργότερα σκεφτόµαστε, πάλι.» 

  Και συνέχισαν την πορεία τους στο διάδροµο. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τούτο είναι πολύ αλλόκοτο,» είπε ο Βόνρεχ στην Σίνρικ και 

σ’έναν  άντρα, πλάι της, ο οποίος ήταν ψηλός και καστανοµάλλης, 

ντυµένος µ’ένα λευκό πουκάµισο, µπλε γιλέκο και καφέ παντελόνι: ο 

Έλζορ, ο σύµβουλος δικαιοσύνης του Βασιλείου του Ωκεανού. «Πώς 

είναι δυνατόν να χάθηκε η Βασίλισσα, έτσι, απρόσµενα;» 

  Οι δυο τους είχαν απαντήσει τον σύµβουλο οικονοµικών έξω απ’το 

δωµάτιό του, την ώρα που εκείνος έβγαινε, για να κατεβεί, στην 

αίθουσα του θρόνου. 

  «Κι εγώ απόρησα, όταν το πρωτάκουσα,» είπε ο Έλζορ. «Σίνρικ, 

σίγουρα, δεν πρόκειται γι’αστείο;…» 

  Η σύµβουλος του θαλάσσιου εµπορίου τον αγριοκοίταξε. 

«Θ’αστειευόµουν για κάτι τέτοιο;» 
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  Εκείνος, απλά, ανασήκωσε τους ώµους του. 

  «Και ο Βασιληάς;» είπε ο Βόνρεχ. «Τι κάνει ο Βασιληάς; Πώς είναι 

δυνατόν να την άρπαξαν απ’τα δωµάτιά τους δίχως κείνος να πάρει 

χαµπάρι τι έγινε; Είναι απίστευτο!» 

  «Κι όµως, αληθινό,» αποκρίθηκε η Σίνρικ. «Ίσως… ίσως η 

Βασίλισσα να βγήκε για λίγο και τότε να την έκλεψαν οι 

δαιµονάνθρωποι…» 

  «Μα –δαιµονάνθρωποι µες στο παλάτι;» έκανε ο Βόνρεχ. «Έχετε 

όλοι παλαβώσει, τέλος πάντων; Μήπως, απλά, η Βασίλισσα 

αποφάσισε να κάνει µια βόλτα και λείπει ακόµα;» 

  «Βόλτα;» απόρησε ο Έλζορ. «Από τ’άγρια µεσάνυχτα ως τώρα; ∆ε 

νοµίζω, φίλε µου,» κούνησε το κεφάλι του. 

  «Γιατί όχι; Ίσως να την πήρ’ο ύπνος σε καµια παραλία,» είπε ο 

Βόνρεχ. 

  «Η γυναίκα µόλις παντρεύτηκε!» τόνισε η Σίνρικ. «Λες νάφυγε 

απ’το κρεβάτι που µοιραζόταν µε τον άντρα της και ν’άρχισε να 

περιπλανιέται στο νησί;» 

  Ο Βόνρεχ αναστέναξε. «Πάλι, όµως, η όλη κατάσταση έχει… έχει 

κάτι… Ή, µάλλον, δεν έχει κάτι –κάτι λείπει –κάτι δε µου 

κολλάει…» 

  «Ο Βασιληάς θα στείλει στρατό δέκα-χιλιάδων µαχητών στο 

εσωτερικό της Νήσου−» ξεκίνησε η Σίνρικ. 

  «Πώς!» έκανε ο Βόνρεχ. «Γιατί;» 

  «Πιστεύει πως οι δαιµονάνθρωποι πήραν τη Βασίλισσα στα δάση, 

και σκοπεύει να τη βρει και να τη φέρει πίσω. Θα πάει κι ο ίδιος,» 

τον πληροφόρησε η Σίνρικ. 

  Ο Βόνρεχ κούνησε το κεφάλι του. «Τούτη είναι τρέλα. Ο 

Μεγαλειότατος δε σκέφτεται καθαρά. Μπορεί κάτι άλλο να 

συµβαίνει –µπορεί να µην έχουνε σχέση οι Μαγκραθµέλιοι, 

πανάθεµά µε!» 
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  «Όµως αυτή είναι η πιο λογική εξήγηση,» είπε ο Έλζορ. «Τον 

τελευταίο καιρό έχουν παρουσιαστεί στο Βασίλειο αρκετοί. Ίσως 

τούτο να σχεδίαζαν από την αρχή: ν’απαγάγουν τη Βασίλισσα.» 

  «Αν είναι έτσι, την έχουµε άσχηµα,» συµπέρανε ο Βόνρεχ, «γιατί 

πέτυχαν, απ’ό,τι φαίνεται, το σκοπό τους…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κράντµον καθόταν στο θρόνο του, παριστάνοντας ότι ήταν σε 

κατάθλιψη, όταν η Σίνρικ, ο Βόνρεχ κι ο Έλζορ µπήκαν στη 

βασιλική αίθουσα, ενώ ο Τέλκαρ ήδη βρισκόταν στο τραπέζι των 

συµβούλων, τακτοποιώντας κάποια χαρτιά. Εντός του, ο ξανθός 

ευγενής ήταν κατευχαριστηµένος. Τα πράγµατα πήγαιναν όπως τα 

είχε σχεδιάσει. Είχε επιµείνει να πάει µαζί µε τους άλλους στα δάση 

γιατί ήξερε πως θα το ανέβαλε, αφού, καθώς του είχε πει ο Πόνκιµ, ο 

Βένγκριλ θα ερχόταν σήµερα το απόγευµα στη Θέρληχ. Έτσι, θα 

ήταν υποχρεωµένος να υποδεχτεί καθωσπρέπει το Βασιληά του 

Σαραόλν και να του µιλήσει για «τη µεγάλη του θλίψη, που έχασε 

την Αάνθα, την ηµέρα του τέλους της τελετής του γάµου τους» −και 

να φροντίσει να χαθεί ο µονάρχης, όπως χάθηκε κι η Βασίλισσα του 

Ωκεανού. Αναµφίβολα, οι δαιµονάνθρωποι θα έφταιγαν για όλα·  θα 

τον έπαιρναν κι αυτόν στα βάθη του δάσους. Και ο στρατός των 

δέκα-χιλιάδων θα έψαχνε και θα έψαχνε, άσκοπα·  αλλά ο Κράντµον 

θα επέστρεφε εδώ, στο παλάτι, όταν ήταν η ώρα να επιστρέψει –όταν 

ήταν η ώρα για την ολοκλήρωση του Μεγάλου Σχεδίου… 

   Ο Βόνρεχ κι ο Έλζορ πλησίασαν το θρόνο όπου καθόταν ο ξανθός 

ευγενής, για να του εκφράσουν τη λύπη τους που εξαφανίστηκε η 

Βασίλισσα. 

  «Είµαι περισσότερο θλιµµένος απ’ό,τι µπορείτε να φανταστείτε,» 

τους είπε ο Κράντµον. «Γιατί, εκτός απ’τ’ότι ήταν Βασίλισσά µου, 

την αγαπούσα όσο τίποτ’άλλο σε τούτο τον κόσµο.» 
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  «Σας κατανοούµε απολύτως, Μεγαλειότατε,» είπε ο σύµβουλος 

οικονοµικών. «Αλλά θα ήθελα, προσωπικά, να σας προτείνω να 

σκεφτείτε και άλλες εκδοχές, έξω απ’το να πήραν οι 

δαιµονάνθρωποι την Βασίλισσα στα δάση…» 

  «∆ηλαδή, τι;» ρώτησε ο Κράντµον, φανερά σε απόγνωση. 

  «Ίσως να την έχουνε κάπου µέσα στην πρωτεύουσα, Μεγαλειότατε, 

κρυµµένη,» υπέθεσε ο Βόνρεχ. 

  «Το ξαναέχω ακούσει τούτο,» αποκρίθηκε ο Κράντµον. «∆εν 

πιστεύω να έγινε, όµως, κάτι τέτοιο. Οι Μαγκραθµέλιοι, σίγουρα, θα 

την πήραν µακριά από δώ. Και, µάλιστα, µ’αυτά που µου είπε ο 

Φέρντεχ, δε θα τους ήταν καθόλου δύσκολο.» 

  «Τι σας είπε ο Φέρντεχ, Μεγαλειότατε;» 

  «Ότι χρησιµοποιούν κάποιους… δίσκους,  οι   οποίοι   ανοίγουν  

µαγικές θύρες, µέσω των οποίων µπορείς να περάσεις απ’το ένα 

σηµείο στ’άλλο.» Κούνησε το κεφάλι του. «∆εν γνωρίζω εγώ, 

προσωπικά, τίποτα για τέτοιου είδους συσκευές, όµως εµπιστεύοµαι 

το Φέρντεχ. Οι άνθρωποι του Σαραόλν βρίσκονται κοντά στη 

Μάγκραθµελ της Βόρειας Γης και έχουν να κάνουν συχνά µε 

δαιµονανθρώπους.» 

  «Όπως νοµίζετε, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε ο Βόνρεχ. 

  Αυτός κι ο Έλζορ αποσύρθηκαν στο µεγάλο τραπέζι της αίθουσας, 

όπου βρίσκονταν η Σίνρικ κι ο Τέλκαρ. 

  «Ο Βασιληάς δε σκέφτεται καθαρά,» είπε ο σύµβουλος 

οικονοµικών. «Τον κατατρώει η λύπη…» 

  «Πρόσεχε τα λόγια σου!» τον µάλωσε ο σύµβουλος της πολιτείας. 

  «∆εν έβρισα κανέναν!» διαµαρτυρήθηκε ο Βόνρεχ. «Και, σίγουρα, 

όχι το Βασιληά! Απλά, λέω ό,τι βλέπω. 

  »Θεωρώ πως πρέπει να κάνουµε µια… προσωπική µας έρευνα,» 

πρότεινε, συνωµοτικά. 

  «Τι είδους… έρευνα;» συνοφρυώθηκε η Σίνρικ. 
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  «Έρευνα της πόλης και του παλατιού,» εξήγησε ο Βόνρεχ. «Ίσως 

να µην πρόκειται για δαιµονανθρώπους·  κι ακόµα κι αν, όντως, 

πρόκειται για δαύτους, µπορεί, τελικά, να κρύβονται στην Θέρληχ.» 

  «Μα, χωρίς ο Βασιληάς να το ξέ−» πήγε να πει ο Τέλκαρ. 

  «Μη γίνεσαι ανόητος!» τον διέκοψε ο Βόνρεχ. «∆ε θα κάνουµε 

κανένα κακό, άλλωστε. ∆εν πρόκειται για προδοσία,» πρόσθεσε, 

µ’ένα κοφτό γέλιο·  «µονάχα για µια απλή έρευνα. Λοιπόν, ποιοι 

είναι µαζί µου;» 

  «Εγώ, σίγουρα,» είπε η Σίνρικ. Όταν ο Τέλκαρ τής έριξε ένα 

αυστηρό βλέµµα και ο Έλζορ ένα περίεργο, εκείνη ανασήκωσε τους 

ώµους της. «Γιατί να µην εξετάσουµε το θέµα από περισσότερες 

πλευρές; Ας µην αφήσουµε το Βασιληά να τα κάνει όλα µόνος·  

είναι, ούτως ή άλλως, πολύ αναστατωµένος.  Έτσι, τον βοηθάµε.» 

  Ο Έλζορ σούφρωσε τα χείλη του. Ύστερα, έγνεψε καταφατικά. 

«Ναι, έχεις δίκιο, Σίνρικ…» 

  Ο Τέλκαρ συνοφρυώθηκε, κοιτώντας τους και τους τρεις, έναν-

έναν·  τέλος, κατένευσε κι αυτός. «Κι εγώ µέσα.» 

  Ο Βόνρεχ µειδίασε. «Κατά βάθος, είσαι δραστήριος άνθρωπος…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ήταν σούρουπο, όταν ένας στρατιώτης µπήκε στην βασιλική 

αίθουσα του παλατιού της Θέρληχ, ντυµένος µε κοραλλένια 

πανοπλία και κρατώντας κοντάρι κι ασπίδα. 

  «Μεγαλειότατε,» προσφώνησε τον Κράντµον, που καθόταν, 

µελαγχολικός, στον θρόνο του. Υποκλίθηκε. «Ένα πλοίο έρχεται.» 

  «Πλοίο; Τι πλοίο;» ρώτησε ο νέος Βασιληάς του Ωκεανού. 

  «∆εν ξέρουµε ακριβώς, Μεγαλειότατε, όµως έχει πάνω στα πανιά 

του το βασιλικό έµβληµα του Σαραόλν.» 

  Ο Τέλκαρ και ο Έλζορ, που βρίσκονταν στο τραπέζι των 

συµβούλων εκείνη την ώρα, σήκωσαν, απότοµα, τα κεφάλια τους. 

 



ΕΧΘΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

505 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο 

Υγρή κόλαση 
 

 

ια σχεδία έπλεε στον Ωκεανό, µες στη νύχτα. Επάνω της 

βρίσκονταν εφτά άνθρωποι, φανερά ταλαιπωρηµένοι. 

Τρελός άνεµος φυσούσε και τα κύµατα υψώνονταν και 

έπεφταν, κάνοντας το µικρό πλεούµενο να παραδέρνει. Στο δοιάκι 

στεκόταν ένας άντρας, αναµφίβολα ναυτικός για να µπορεί να κρατά 

σε κάποια πορεία αυτήν την σχεδία, παρά την αγριότητα της 

θαλασσοταραχής. Ήταν ξανθός, µε σγουρά µαλλιά –τα οποία 

έπεφταν ανακατεµένα στην πλάτη του− και µούσια στο πρόσωπο·  

σίγουρα, είχε κάποιο καιρό να χτενιστεί. Τα ρούχα του ήταν 

βρεγµένα και κρέµονταν σαν κουρέλια πάνω του. 

  «Κουράγιο, κοπέλια και κοπελιές!» φώναξε ο Κλέντριν. 

«Φτάνουµε!» 

  «Εµένα µου λες, Καπετάνιε!» µούγκρισε η Μάνζρα, καθώς 

κρατιόταν απ’το κατάρτι της σχεδίας, ξερνώντας τα λίγα πράγµατα 

που είχε στην κοιλιά της. «∆εν ξέρουµε ούτε καν πού 

βρισκόµαστε!…» 

  «Αλλά πόσο µακριά θα είµαστε απ’το Γκένχεκ;» έθεσε το ερώτηµα 

ο Κλέντριν, ενώ ένα  κύµα  τον έλουζε. «Φτου!» γρύλισε, φτύνοντας 

νερό απ’το στόµα. «Όλ’οι διάολοι έχουνε ξυπνήσει απόψε!» 

  «Τα Πνεύµατα είν’ανήσυχα τούτο το βράδυ,» είπε ο Άνθρωπος-

Με-Μισή-Ψυχή·  ένας άντρας που παλιότερα αποκαλείτο Ράθµαλ, 

όταν βρισκόταν στις υπηρεσίες του Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν. 

  «Τι µας λες, ρε φίλε!» αποκρίθηκε ο Άνεµος, προσπαθώντας να 

συγκρατεί την κάπα π’ανέµιζε γύρω του. «Ο τύπος είν’ευφυία 

τρανή! 

Μ
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  »Κατάρα!» Παραλίγο να τον παρασύρει ένα κύµα, αλλά η Νύχτα 

τον άρπαξε απ’τον καρπό, κι εκείνος πιάστηκε απ’το κατάρτι, για να 

µην πέσουν κι οι δυο στη θάλασσα. 

  «∆άσκαλε. ∆ε µπορείς να κάνεις κάτι;» ρώτησε η Ερία, που ήταν 

πεσµένη στο πάτωµα της σχεδίας, στα χέρια και στα γόνατα, 

πασχίζοντας να καταπολεµήσει την ναυτία που την είχε καταλάβει. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν, που δε βρισκόταν σε καλύτερη 

κατάσταση από κείνη (τα βότανά του είχαν τελειώσει, έτσι δεν είχε 

τίποτα για ν’αντισταθεί στη ζάλη που του προκαλούσε η τρικυµία). 

«∆ε µπορώ να καλέσω τα Πνεύµατα µέσα σε τούτο το χαλασµό…» 

  «Ανάθεµα!» γρύλισε η Νύχτα, σφίγγοντας τα δόντια της·  

αισθανόταν το στόµα της αρµυρό απ’το νερό που είχε καταπιεί. 

«Ίσως νάταν καλύτερα νάχαµε µείνει πίσω, στο νησί! Επί τρεις 

καταραµένες µέρες, αυτή η κατάσταση!…» 

  «Όχι κι έτσι, όµως,» αποκρίθηκε η Ερία. «Σήµερα έχουνε 

χειροτερέψει τα πράγµατα.» 

  «Ν−» Ο Άνεµος έκανε να γνέψει καταφατικά, αλλά, πάλι, ένα κύµα 

τον χτύπησε·  γλίστρησε, κύλησε πάνω στα ξύλα της σχεδίας κι 

έφυγε απ’την άκρη, βουτώντας στο νερό. 

  «Άνεµε!» φώναξε η Νύχτα, γουρλώνοντας τα σκοτεινά της µάτια, 

ενώ κρατιόταν απ’το κατάρτι γερά. «Κλέντριν, γύρνα το σκάφος!» 

  «Αυτό είν’επικίνδυνο, διάολοι…!» γρύλισε, κάτω απ’την ανάσα 

του, ο Καπετάνιος, χειριζόµενος το δοιάκι και κάνοντας όπως ζήτησε 

η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια. 

  Ένα κεφάλι βγήκε απ’τον αφρό και ο Άνεµος άρχισε να κουνά τα 

χέρια του. «Παιδιά, εδώ! Εδώ!» 

  «Νάτος!» Η Νύχτα τον έδειξε, µε το δάχτυλό της. 

  «Να πάρει!…» µούγκρισε ο Κλέντριν, γιατί, καθώς η σχεδία 

έστριβε, παρατήρησε ένα πελώριο κύµα να έρχεται απ’τα πλάγια της. 

«Κρατηθείτε γερά, σύντροφοι!» 

  Ένας εκκωφαντικός θόρυβος γέµισε  τ’αφτιά  τους,  καθώς  το  

νερό  τούς έλουσε όλους. Και αισθάνθηκαν το δάπεδο να φεύγει από 
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κάτω τους –το πλεούµενό τους ανατρεπόταν. Έπεσαν στον Ωκεανό, 

ενώ το κατάρτι της σχεδίας έσπαγε και το πανί κουρελιαζόταν. 

  «Πιαστείτε σ’αυτούς τους καταραµένους κορµούς, να πάρουν οι 

δαίµονες!» κραύγασε ο Κλέντριν, για ν’ακουστεί πάνω απ’το βουητό 

του ανέµου και τον ήχο των κυµάτων. 

  «Βοήθεια! Βοήθεια!» Η φωνή ήταν της Μάνζρα, η οποία πάλευε µε 

το εξοργισµένο νερό του Ωκεανού. 

  «Καπετάνιε –δεν ξέρει να κολυµπά!» είπε η Ερία, που είχε πιαστεί 

πάνω στη σχεδία, όπως κι ο Φάλµαριν κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή. 

  «Πάω να την πιάσω!» δήλωσε ο Κλέντριν, κολυµπώντας, µε 

µεγάλες απλωτές, προς τη µεριά της Μάνζρα, που έβηχε κι έφτυνε 

νερό απ’το στόµα της. «Κουράγιο, κοπελιά!» 

  Η Νύχτα είχ’αρχίσει να κολυµπά, γρήγορα, για να φτάσει τον 

Άνεµο·  ήταν ευέλικτη όσο µια γοργόνα µέσα στη θάλασσα. 

  «Πού πας εσύ;» της φώναξε η Ερία, αλλά εκείνη δεν της απάντησε. 

  Ο µελαχρινός τυχοδιώχτης, εν τω µεταξύ, είχε, επίσης, ξεκινήσει να 

τους ζυγώνει, κι αυτός το ίδιο ικανός στο κολύµπι. 

  Ο Κλέντριν τύλιξε το ένα του χέρι γύρω απ’τη µέση της Μάνζρα. 

«Ηρέµησε, ηρέµησε,» της είπε. «Είναι εύκολο να κολυµπάς –

καθόλου δύσκολο δεν είναι. Άσε τον εαυτό σου ελεύθερο. Έλα!» 

Και άρχισε να την πηγαίνει προς την αναποδογυρισµένη σχεδία, που, 

συνεχώς, αποµακρυνόταν απ’αυτόν και την ξανθιά πολεµίστρια.  

  «∆ιάολοι!» έφτυσε νερό ο Καπετάνιος. «Μη µου κάνεις τέτοια 

τώρα, µπαγαπόντη καιρέ!» 

  Η Μάνζρα έβηχε, καθώς την κρατούσε, µην αφήνοντάς την να την 

παρασύρουν τα κύµατα. 

  «Ήρεµα, είπαµε, κοπελιά. Μην καταπίνεις νερό. Σύντοµα, θάµαστε 

σ’αυτό το καταραµένο κοµµάτι ξύλο!» ∆εν ήταν κι ο ίδιος σίγουρος 

για τα λόγια του, αλλά έπρεπε, κάπως, να την κάνει να δει την 

κατάσταση πιο ψύχραιµα –όσο γινόταν, βέβαια, αφού όλοι τους 

είχαν πανικοβληθεί, και όχι αδικαιολόγητα. 
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  «Νύχτα!» γρύλισε ο Άνεµος, παλεύοντας µε τα κύµατα και 

ζυγώνοντας την κορακοµάλλα φίλη του. «Θα σε σκοτώσω! Γιατί δεν 

έµεινες πίσω;» 

  «Ήρθα να σε βοηθήσω, χοντροκέφαλε!» αποκρίθηκε εκείνη. 

  «Ευχαριστώ πολύ –µε βοήθησες. Τώρα, πρέπει κι  οι  δυο να 

προλάβουµε  

τη σχεδία που φεύγει!» αποκρίθηκε ο Άνεµος, κολυµπώντας. 

   Στράφηκαν στο πλεούµενο, που αποµακρυνόταν προς µια 

κατεύθυνση –δεν ήξεραν αν ήταν βόρεια, νότια, ανατολικά ή δυτικά. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Φάλµαριν –τα κύµατα µάς παίρνουν,» είπε η Ερία. «Θα χάσουµε 

τους άλλους. ∆ε µας προλαβαίνουν!» 

  «∆ε µπορώ να κάνω τίποτα,» αποκρίθηκε ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού, ανεβαίνοντας πάνω στην αναποδογυρισµένη σχεδία. 

  Η απεσταλµένη του Βασιληά Βένγκριλ κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή ακολούθησαν το παράδειγµά του, ώστε να µην είναι, 

τουλάχιστον, µες στη θάλασσα. 

  Η Ερία προσπάθησε, µέσα στον χαλασµό των κυµάτων, να 

διακρίνει τους φίλους τους. Είδε τον Κλέντριν να παλεύει µε τις 

δυνάµεις του Ωκεανού, βοηθώντας, συγχρόνως, και τη Μάνζρα. Ο 

Άνεµος και η Νύχτα ήταν πιο µακριά, µα κολυµπούσαν γοργά·  δεν 

µπορούσε, όµως, η πολεµίστρια να πει αν θα πρόφταιναν τη σχεδία –

δεν ήξερε, εξάλλου, τίποτα από θάλασσα. 

  «Πρέπει κάτι να κάνουµε,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, «για 

να σταµατήσουµε το πλεούµενό µας·  να µην αποµακρύνεται –έστω 

και για λίγο. Έτσι, θα βοηθήσουµε, κάπως, τους άλλους. Φάλµαριν –

πρέπει να το επιχειρήσουµε!» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού έγνεψε, διστακτικά. Αισθανόταν 

ότι το κεφάλι του πήγαινε να σπάσει·  δεν πίστευε να κατάφερνε 

ν’αυτοσυγκεντρωθεί, για να καλέσει τα Πνεύµατα. Αλλά ο 
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Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή φαινόταν λιγότερο επηρεασµένος από τη 

θαλασσοταραχή·  ίσως µε τη δική του βοήθεια κάτι να πετύχαινε. 

  «Ναι, φίλε µου,» αποκρίθηκε –«κι ας βιαστούµε.» 

  Ένωσαν τα δεξιά τους χέρια, ενώ µε τ’αριστερά τους κρατιόνταν 

απ’τα ξύλα της σχεδίας·  η Ερία, επίσης, ήταν κοντά τους, βαστώντας 

τον καθένα απ’τα ρούχα του, για να µην παρασυρθεί κανείς τους 

απ’τα κύµατα. Άρχισαν να µιλούν, συγχρόνως, σε µια παράξενη 

γλώσσα, τη γλώσσα των Πνευµάτων. Η πολεµίστρια πάντα 

αισθανόταν παράξενα, όταν γινόταν αυτό –δεν τάχε ποτέ ιδιαίτερα 

καλά µε τη µαγεία. Αλλά, ασφαλώς, ευχόταν   ό,τι   κι   αν   ήταν   

εκείνο  που   επιχειρούσαν οι δυο µάγοι να πετύχαινε… 

**  **  **  ** 

 

  «Αργκχ!» Ο Άνεµος έφτυσε, γι’άλλη µια φορά, νερό απ’το στόµα 

του. «Πώς µπλέξαµε έτσι! Και ο θησαυρός!» είπε, ξαφνικά. «Νύχτα, 

είδα τη σχεδία ν’ανατρέπεται! Τι έγιν’ ο θησαυρός µας;» 

  «∆εν ξέρω, Άνεµε,» απάντησε εκείνη. «Κολύµπα!» 

  «Μα, άµα ο θησαυρός χάθηκε… όλα τούτα… όλες µας οι 

προσπάθειες…» Έφτυσε νερό. «Πήγαν χαµένες, Νύχτα!» 

  «Άµα δε βιαστούµε –θα πάνε χαµένες κι οι ζωές µας! Κουνήσου!» 

γρύλισε η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια. 

  «Πρέπει µετά να ξανάρθουµε δω –να βουτήξουµε, για να βρούµε το 

θησαυρό,» επέµεινε ο Άνεµος. 

  «Είσαι τρελός!» µούγκρισε η Νύχτα, αρπάζοντάς τον απ’τον καρπό 

και τραβώντας τον µαζί της, για να επιταχύνουν, ενώ τα πόδια τους 

κλοτσούσαν το νερό. 

  Ο Άνεµος αισθανόταν κατεστραµµένος. Τόσα όνειρα είχε κάνει, 

στην περίπτωση που θα έβρισκε έναν θησαυρό, και, τώρα που τον 

βρήκε, τον έχασε… Έτσι, τον έχασε… 

 

**  **  **  ** 
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  Η Ερία αισθάνθηκε µια δύναµη να συγκεντρώνεται γύρω απ’την 

αναποδογυρισµένη σχεδία –µια δύναµη που έκανε τις τρίχες της να 

σηκώνονται κι ένα ρίγος να τη διαπερνά. Ο Φάλµαριν κι ο Ράθµαλ 

(ή «Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή», όπως ήθελε να τον αποκαλούν, 

αντί για το κανονικό του όνοµα, πράγµα που η πολεµίστρια δεν 

καταλάβαινε) ακόµα µιλούσαν σ’εκείνη την αλλόκοτη γλώσσα, και ο 

πρώτος είχε τα µάτια του κλειστά·  φαινόταν να καταβάλει τροµερή 

προσπαθεί, για να διατηρεί την αυτοσυγκέντρωσή του, καθώς το 

κατεστραµµένο πλεούµενο παράδερνε. Το πρόσωπό του ιδρώτας το 

έλουζε, που δεν ξεχώριζε απ’το νερό, το οποίο τον ξέπλενε, όποτε 

κύµατα τούς έπαιρναν και τους τρεις στην αγκαλιά τους. 

  Ξαφνικά, η σχεδία σταµάτησε να κινείται, σαν να βρισκόταν αλλού 

κι όχι στην φουρτουνιασµένη θάλασσα, σαν να ήταν ένας ακλόνητος 

βράχος, πάνω  στον  οποίο  έσκαγαν  άγρια  κύµατα.  Η  Ερία δε 

µπορούσε να το πιστέψει·  ποτέ της δεν είχε δει κάτι παρόµοιο. 

Όµως, µ’όσα είχ’αντικρίσει τον τελευταίο καιρό, γιατί της φαινόταν 

τούτο τόσο παράξενο; Ήταν πιο παράξενο απ’το ένας αρχαίος Θεός 

να αναγεννιέται; Ήταν πιο παράξενο απ’το να δει τον Ράθµαλ να 

µετατρέπεται σ’αυτόν τον «Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή», εξαιτίας 

κάποιων µαγικών κρυστάλλων; 

  Οι δυο µάγοι παρέµεναν ακόµα αυτοσυγκεντρωµένοι, µε τα χέρια 

τους ενωµένα. Τώρα, κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή είχε τα µάτια 

του κλειστά. 

  «Γρήγορα!» φώναξε η Ερία στον Κλέντριν και τη Μάνζρα, και 

στον Άνεµο και τη Νύχτα. «Βιαστείτε! Σας περιµένουµε!» 

  Ο Καπετάνιος έφτασε στη σχεδία, µαζί µε την ξανθιά πολεµίστρια, 

την ώρα που ένα κύµα τη χτυπούσε, και ο Φάλµαριν κι ο Άνθρωπος-

Με-Μισή-Ψυχή ταρακουνήθηκαν τόσο που τους ξέφυγε ο έλεγχος 

του πλεούµενου, το οποίο άρχισε, πάλι, να παρασέρνει η θάλασσα. Ο 

Κλέντριν κι η Μάνζρα ίσα που πρόλαβαν να πιαστούν και 

ν’ανεβούν. Αλλά ο Άνεµος κι η Νύχτα ήταν ακόµα αρκετά πίσω… 
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  Η Ερία γράπωσε τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού απ’την κάπα, 

καθώς εκείνος κυλούσε προς το νερό. 

  «Φάλµαριν!» 

  Αυτός άπλωσε τα χέρια του, για να πιαστεί απ’την άκρη της 

σχεδίας. Τα δάχτυλά του γαντζώθηκαν πάνω στο ξύλο και η αρχηγός 

της αποστολής τον τράβηξε πάνω, ενώ ο άντρας αγκοµαχούσε κι 

έφτυνε αλµυρό νερό απ’το στόµα του. Το πρόσωπό του ήταν χλοµό 

κι έµοιαζε να µη µπορεί να κρατήσει τα µάτια του ανοιχτά. Η Ερία 

φοβόταν ότι θα λιποθυµούσε. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ήταν σε λίγο καλύτερη κατάσταση. 

  «∆ε µπορείτε να ξανακάνετε τη σχεδία να σταµατήσει, ε;» ρώτησε 

η µαυροµάλλα πολεµίστρια του Σαραόλν, αλλά δεν πήρε απάντηση. 

  Σηκώθηκε στα γόνατα και κούνησε τα χέρια της στις δυο φιγούρες 

που πάλευαν µε τα κύµατα. «Νύχτα! Άνεµε! Ελάτε! Γρήγορα!» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Εύκολο είναι γι’αυτήν να το λέει!» µούγκρισε ο Άνεµος. «Τι 

στ’ανάθεµα είχε συµβεί, τόση ώρα, στη σχεδία κι είχε σταµατήσει; 

Και γιατί, πάλι, δε µπορεί να ξαναγίνει αυτό;−» Έφτυσε νερό, 

βήχοντας. 

  «Προφανώς, είχε κάνει κάτι ο Φάλµαριν. Μας έδωσε κάποια 

βοήθεια. Θα τα καταφέρουµε, Άνεµε!» είπε η Νύχτα, καθώς κι οι 

δυο κολυµπούσαν,  σχίζοντας τα κύµατα. 

  «Τι θα καταφέρουµε;» αποκρίθηκε, αποκαρδιωµένος, ο 

τυχοδιώχτης. «Χάσαµε το θησαυρό µας…» 

  «Θα καταφέρουµε να ζήσουµε –για να βρούµε άλλο θησαυρό,» 

τόνισε η Νύχτα, και αντίκρισε µια γνώριµη γυαλάδα στα µάτια του 

φίλου της, ο οποίος άρχισε, τώρα, να κολυµπά γρηγορότερα και πιο 

αποφασιστικά. Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια θα γελούσε, αν 

µπορούσε, µέσα στην τρικυµία. 
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**  **  **  ** 

 

  «Μας φτάνουν! Μας φτάνουν!» παρατήρησε η Ερία, ενώ ένα πλατύ 

χαµόγελο σχηµατιζόταν στο πρόσωπό της. 

  «Ναι…» συµφώνησε ο Κλέντριν, ξεθεωµένος. «Μας φτάνουνε οι 

παλιοµπαγαπόντηδες. Είναι γερά τσακάλια.» 

  Στράφηκε στην Μάνζρα, που ήταν ξαπλωµένη, πάνω στη σχεδία. 

«Είσαι καλύτερα, τώρα, κοπελιά;» 

  Εκείνη έγνεψε καταφατικά. «Ευχαριστώ, Καπετάν Κλέντριν,» 

κατάφερε ν’αρθρώσει. «Νόµιζα ότι θα πνιγόµουν…» 

  «Σ’το είπα ότι θα τα κατάφερνες να κολυµπήσεις –δεν ήταν τίποτα 

σπουδαίο,» µειδίασε αυτός. 

  Ο Άνεµος και η Νύχτα πλησίασαν και πιάστηκαν στην άκρη της 

σχεδίας, ανεβαίνοντας, λαχανιασµένοι. 

  «Κράτησε κανένας… καθόλου… απ’το θησαυρό;» ρώτησε ο 

πρώτος, αγκοµαχώντας, γιατί αυτός κι η φίλη του είχαν, 

κυριολεκτικά, παλέψει µέχρις εσχάτων, για να φτάσουν το 

πλεούµενο, επιστρατεύοντας όλο το κουράγιο, τη δύναµη και την 

τέχνη τους στο κολύµπι. 

  «Μας κοροϊδεύεις;» απόρησε η Ερία. 

  «Να πάρει!» µούγκρισε εκείνος, κοπανώντας τη γροθιά του στο 

δάπεδο της σχεδίας. 

  «Ξέχνα τον θησαυρό, ρε λιµασµένε λιµανόγατε!» είπε ο Κλέντριν. 

«Θάµαστε τυχεροί άµα δεν µας φάνε τα σκυλόψαρα·  δεν γλιτώσαµε 

ακόµα. Τούτο το  πλεούµενο  δεν   έχει  ούτε  κατάρτι,  ούτε  δοιάκι 

–ούτε ξέρουµε πού µας πηγαίνει.» 

  Τα λόγια του τους αποκάρδιωσαν όλους, µα αυτή ήταν η αλήθεια·  

κανείς δεν το αµφέβαλε… 

 

**  **  **  ** 
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  Έτσι, παρασέρνονταν απ’τον άνεµο και τα κύµατα, για δύο 

ολόκληρες µέρες, ενώ η θαλασσοταραχή δεν έλεγε να πάψει. 

Κρατιόνταν πάνω στη σχεδία τους, που ήταν η τελευταία σανίδα 

σωτηρίας, καθώς αισθάνονταν το νερό να τους µαστιγώνει. Τα 

πρόσωπά τους είχαν πανιάσει, τα χέρια τους ήταν µελανιασµένα, τα 

µαλλιά τους ανακατεµένα, τα ρούχα τους κουρέλια, και δεν ήξεραν 

για πόσο θα συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση. Πάντως, δε θα 

µπορούσαν ν’αντέξουν για πολύ ακόµα. ∆εν µιλούσαν, δεν 

κινούνταν ιδιαίτερα·  µόνο βαστούσαν τα ξύλα του πλεούµενού τους, 

για να µην ξοδεύουν αλλού τις δυνάµεις τους, µήπως και φτάσουν, 

τελικά, κάπου ασφαλείς –η µοναδική τους ελπίδα. 

  Όµως οι κορµοί των δέντρων µε τους οποίους είχαν κατασκευάσει 

τη σχεδία, όσο καλά κι αν ήταν δεµένοι µεταξύ τους, από κάποια 

στιγµή και ύστερα, άρχισαν να χαλαρώνουν και τα σκοινιά να σπάνε. 

Το σκάφος τους διαλυόταν, σιγά-σιγά. Κοµµάτια έπεφταν στη 

θάλασσα. Μερικοί απ’τους συντρόφους κρατιόνταν στο ένα σηµείο, 

µερικοί στο άλλο·  έτσι, όταν ο πρώτος κορµός αποκολλήθηκε 

απ’τους υπόλοιπους, ο Καπετάν Κλέντριν έφυγε µαζί του. Κανείς 

δεν τόλµησε να κάνει τίποτα, για να προφτάσει τον άντρα και να τον 

βοηθήσει, καθώς εκείνος τους φώναζε: 

  «Μη σας νοιάζει για µένα! Φύγετε! Είµαι γερό σκυλόψαρο!» 

  Κατόπιν, η φωνή και η µορφή του χάθηκαν στα κύµατα. Όλοι τους 

εύχονταν ο Καπετάνιος να κατάφερνε να βγει σε κάποια ακτή, όµως 

πολύ φοβούνταν ότι τούτη ήταν η τελευταία φορά που τον 

έβλεπαν… 

  Μετά (ο χρόνος δεν µετρούσε γι’αυτούς·  δεν ήξεραν, πλέον, πότε 

ήταν το «µετά»), ο Άνεµος παρασύρθηκε, µαζί µε µερικά κοµµάτια 

ξύλων. 

  «Όχι!» κραύγασε η Νύχτα. «Άνεµε!» Έκανε να πιαστεί από έναν 

κορµό, το χέρι της γλίστρησε και την τύλιξαν τα κύµατα. 

  Η Ερία κρατιόταν πάνω στη σχεδία,  καταµελανιασµένη, µε τα 

ρούχα της σχισµένα·  τα χείλη της τα αισθανόταν κολληµένα το ένα 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

514 

πάνω στ’άλλο·  το κεφάλι της ήταν µουδιασµένα. Το µόνο που  

µπορούσε  να  κάνει  ήταν να κοιτά –να κοιτά, σαν παράλυτη… 

  Η Μάνζρα ούτε καν κοιτούσε·  είχε τα µάτια της κλειστά, ευχόµενη 

τούτος ο εφιάλτης να περάσει και να ξυπνήσει σε κάποιο ασφαλές 

µέρος… 

  Και ήταν η επόµενη που παρασύρθηκε.  

  Ένιωσε τον κορµό στον οποίο κρατιόταν να αποκολλάται απ’την 

υπόλοιπη σχεδία και τη θάλασσα να την αρπάζει.  

  «Ερίααααααα!» κραύγασε, µην ξέροντας αν η φωνή της ακούστηκε 

πάνω απ’τον τρελό άνεµο και τούτη την υγρή κόλαση. 

  Ένα χέρι γράπωσε το µπράτσο της. «Εδώ είµαι!» κάποια της είπε. 

«Κρατήσου, Μάνζρα!» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο 

Μια (σχεδόν) έρηµη παραλία 
 

 

ισθανόταν ένα κάψιµο στους ώµους·  ύστερα, ένιωσε ένα 

δροσερό άγγιγµα στα πόδια. 

  Η Νύχτα άνοιξε τα βλέφαρά της, µε δυσκολία. 

  Πού βρίσκοµαι; Το τελευταίο πράγµα που θυµόταν ήταν να 

προσπαθεί να κολυµπήσει πίσω απ’τον Άνεµο, ενώ τα κύµατα τον 

παρέσερναν πάνω στον κορµό όπου κρατιόταν. 

  «Νύχτα –µείνε στη σχεδία!» ακόµα ηχούσε στ’αφτιά της η φωνή 

του·  έπειτα, τον είχε χάσει απ’τα µάτια της. Το νερό την είχε τυλίξει, 

και δε µπορούσε ν’αναπνεύσει. Προσπαθούσε να βγει στον αφρό, µα 

δεν τα κατάφερνε·  ήταν σίγουρη ότι θα πνιγόταν. Στη συνέχεια, δεν 

ήξερε τι είχε γίνει… 

Α
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  …Και τώρα, συνερχόταν, ενώ είχε έναν τροµερό πονοκέφαλο. 

Βρισκόταν, αναµφίβολα, σε κάποια ακτή. Τα δάχτυλά της άγγιζαν 

άµµο, πάνω στην οποία ήταν ξαπλωµένο, µπρούµυτα, και το 

υπόλοιπό της κορµί. Στα πόδια της ένιωθε το χάδι της θάλασσας, και 

οι ώµοι της την έκαιγαν απ’το φως των ήλιων του Άρµπεναρκ, 

καθώς  η  τουνίκα  της  είχε  σχιστεί, και µόνο λίγα κοµµάτια 

ρούχων, γενικά, ήταν, πια, επάνω της. 

  Στηρίχτηκε στις παλάµες της και σηκώθηκε σε καθιστή θέση. Το 

πρώτο πράγµα που αντίκρισε ήταν τον Ωκεανό ν’απλώνεται 

απέραντος εµπρός της·  έβλεπε µέχρι εκεί όπου έφτανε η όρασή της. 

Μετά, κοίταξε τριγύρω και διαπίστωσε πως ήταν σε µια παραλία, 

την οποία περιτριγύριζαν µεγάλα, καφετιά βράχια·  δέντρα δεν 

υπήρχαν πουθενά·  µονάχα µερικά χόρτα φύτρωναν εδώ και κει, 

πολλά από δαύτα τίποτα περισσότερο από αγκάθια. Ένας µεγάλος 

αστερίας ήταν πλάι στην Νύχτα. 

  Η κορακοµάλλα γυναίκα τον σήκωσε απ’την άµµο και τον 

ερεύνησε µε το βλέµµα της, έτσι, µην ξέροντας γιατί. Τον άφησε, 

πάλι, παραδίπλα και, τώρα, έριξε µια µατιά στον εαυτό της: Τα 

ρούχα της ήταν κατακουρελιασµένα, σχισµένα σχεδόν σε κάθε 

σηµείο, αλλά ακόµα µπορούσαν να φορεθούν –εξάλλου, δεν είχε 

τίποτα καλύτερο να βάλει. Οι µπότες της έλειπαν, και, µε τη µατιά 

της, δεν της έβρισκε πουθενά εκεί γύρω. 

  Η Νύχτα αναστέναξε. Τι χάλι ήταν αυτό; Και δεν έβλεπε και 

κανέναν απ’τους συντρόφους της εδώ πέρα… 

  Πού σκατά είµαι; ξανασκέφτηκε. 

  «Άνεµε!» φώναξε, και διαπίστωσε ότι η φωνή έβγαινε µε δυσκολία 

απ’τα στήθη της –τόσο κουρασµένη ήταν. «Άνεµε!» 

  Καµια απάντηση·  µόνο το βουητό του αέρα. 

  Η Νύχτα σηκώθηκε όρθια. Ο καιρός ήταν αρκετά ζεστός·  δεν 

υπήρχε ούτε δείγµα της κακοκαιρίας στην οποία είχαν πέσει εκείνη 

κι οι σύντροφοί της, προτού διαλυθεί η σχεδία τους. Μάλιστα, 

µήπως ήταν υπερβολικά ζεστός για τούτη την εποχή –Φθινόπωρο 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

516 

ήταν. Εκτός κι αν η γυναίκα είχε βρεθεί… στη Νότια Γη… Εκεί 

λεγόταν ότι το κλίµα ήταν πολύ πιο θερµό απ’ό,τι στη Βόρεια. Και 

µια τέτοια περίπτωση ήτανε πολύ πιθανή, αποφάσισε η 

τυχοδιώχτρια. Μπορεί ο άνεµος να παρέσυρε το σκάφος τους προς 

τα νότια. Έτσι πρέπει να έγινε·  διαφορετικά, τώρα, θα βρισκόταν σε 

κάποιο απ’τα νησιά του Βασιλείου του Ωκεανού. 

  Οι άλλοι, όµως, πού βρίσκονται; αναρωτήθηκε. Μακάρι να είναι 

κάπου εδώ… ∆εν της άρεσε καθόλου που ήταν µόνη σε ένα εντελώς 

άγνωστο µέρος. ∆εν  ήξερε  τους  ανθρώπους  της  Νότιας  Γης (έξω 

από µερικούς πραµατευτάδες που είχε απαντήσει στα λιµάνια του 

Σαραόλν), µήτε τις συνήθειές τους·  ούτε, ασφαλώς, γνώριζε τα 

εδάφη, ή πού βρίσκονταν οι πόλεις τους… Επιπλέον, δεν είχε µαζί 

της τρόφιµα… 

  «Όλα τα καλά µαζί έρχονται;…» µονολόγησε η Νύχτα, 

ξεφυσώντας. Ύστερα, άρχισε να φωνάζει, ένα-ένα, τα ονόµατα των 

συντρόφων της: «Ερία! Καπετάν Κλέντριν! Μάνζρα! Φάλµαριν! 

Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή! Άνεµε! Άνεµε!» 

  Κανείς, όµως, δεν βρισκόταν κοντά της·  ή, τουλάχιστον, κανείς δεν 

της απάντησε… 

  Η µατιά της Νύχτας έπεσε πάνω στον αστερία, πάλι. «Ελπίζω εσύ 

νάσαι το γούρι µου,» είπε, και τον σήκωσε απ’την άµµο, παίρνοντάς 

τον µαζί της. Κοίταξε τον ουρανό, για να προσανατολιστεί, και 

κατάλαβε, επίσης, ότι πρέπει νάταν µεσηµέρι, γιατί και ο Λούντρινχ 

και ο Βάνσπαρχ ήταν ψηλά από πάνω της. 

  Οι ώµοι της την έκαιγαν, και η Νύχτα τούς έτριψε, µε το χέρι της. 

Πρέπει νάχε πάθει κάποιο µικροέγκαυµα, όσο βρισκόταν ανάσκελα, 

αναίσθητη. 

  «Ναι… όλα τα καλά µαζί…» ξαναµουρµούρισε, προχωρώντας 

προς τα βόρεια. Τυχαία, εντελώς, βέβαια, επέλεξε αυτή την 

κατεύθυνση, γιατί δεν είχε την παραµικρή ιδέα για το πού 

βρισκόταν. 
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  Συνέχισε να βαδίζει καταµήκος της παραλίας, µε το νερό του 

Ωκεανού να δροσίζει τα γυµνά της πόδια. Τα βράχια στα δυτικά της 

µπορούσαν να της προσφέρουν λίγη σκιά, αφού κι οι δυο ήλιοι ήταν 

στο κέντρο του ουρανού. Κανένας άνθρωπος δε φαινόταν ούτε 

κοντά, ούτε µακριά. Τι ερηµιά ήτανε τούτη; 

  Και τι ζέστη έκανε! Η Νύχτα σκούπιζε, συχνά-πυκνά, ιδρώτα απ’το 

µέτωπό της, καθώς βάδιζε, ενώ έκανε τα µαύρα, µακριά µαλλιά της 

πίσω. Σε λίγο, αποφάσισε πως δε µπορούσε ν’αντέξει άλλο. Έπρεπε 

να περιµένει να περάσει το µεσηµέρι, άµα δεν ήθελε να λιποθυµήσει. 

Ζύγωσε τα πελώρια βράχια, και βρήκε µια µικρή σπηλιά. Μπήκε. 

Ίσα που τη χωρούσε. Αλλ’αυτό δεν την πείραζε ιδιαίτερα, αρκεί να 

µην είχε τους ήλιους συνεχώς από πάνω της·  το κεφάλι της την 

πονούσε ακόµα περισσότερο σε σχέση µε τότε που ξύπνησε. 

  Καθώς ξεκουραζόταν και περίµενε, σκεφτόταν τι θα έκανε. 

Κατ’αρχήν, έπρεπε να βρει τους συντρόφους της, ή, τουλάχιστον, να 

προσπαθήσει να τους βρει. ∆ε µπορεί όλοι τους να ήταν νεκροί·  

αφού είχε εκείνη γλιτώσει, αναµφίβολα, θα είχαν γλιτώσει κι άλλοι. 

Το  θέµα  ήταν ποιοι άλλοι; Μακάρι νάταν κι ο Άνεµος ανάµεσα 

στους επιζώντες –µακάρι… Το λογικό ήταν να µπει στην πρώτη 

πόλη που θα έβρισκε. Εκεί θα ρωτούσε. Κι αν είχαν έρθει  ναυαγοί, 

δε  µπορεί, θα το  πληροφορείτο·  τέτοια πράγµατα δεν περνούν 

απαρατήρητα. Εκτός, βέβαια, κι αν οι υπόλοιποι είχαν βγει σε 

κάποιο εντελώς διαφορετικό σηµείο απ’ό,τι είχε βγει εκείνη… Η 

κατάσταση ήταν αρκετά µπλεγµένη. Πάντως, αν, τελικά, τους 

συναντούσε –αν−, θα µπάρκαραν µαζί στο πρώτο καράβι που θα 

έβρισκαν για τη Βόρεια Γη, ή για το Βασίλειο του Ωκεανού. Όµως –

δε θα έφευγε δίχως τον Άνεµο! Θα σιγουρευόταν άµα ήταν νεκρός 

και µόνο τότε θα έφευγε·  δε θα τον άφηνε εδώ, αν ήξερε ότι ζούσε. 

  Ύστερ’από κάποια ώρα, οι σκέψεις της αναµίχθηκαν µε όνειρα –

παράξενα όνειρα που, όταν ξύπνησε, δεν τα θυµόταν−, καθώς ο 

ύπνος την πήρε στην αγκαλιά του. 
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  Ανοίγοντας τα µάτια της, διαπίστωσε πως το µεσηµέρι είχε 

περάσει, γιατί οι ήλιοι δε βρίσκονταν, πια, στο κέντρο τ’ουρανού. 

Τώρα, αισθανόταν να την έχει καταλάβει µια µεγάλη πείνα·  οπότε, 

έψαξε τριγύρω για τίποτα φαγώσιµο. Σύντοµα, βρήκε ένα µικρό 

σύδεντρο κοντά στα βράχια, όπου φύτρωναν κάτι γαλαζόγκριζοι 

καρποί τους οποίους η Νύχτα δεν είχε ποτέ της ξαναντικρίσει. 

Ωστόσο, η µεγάλη της πείνα υπερνίκησε την επιφυλακτικότητά της, 

και η τυχοδιώχτρια έφαγε έναν απ’αυτούς. Τον βρήκε ιδιαίτερα 

χορταστικό, έτσι κατανάλωσε άλλους δύο ακόµα. Τέλος, πήρε 

µερικούς µαζί της, για το δρόµο, και συνέχισε την πορεία της, 

βόρεια, ενώ τα κύµατα έσκαγαν στην αµµουδιά. Στα χέρια της 

κρατούσε τον αστερία, ψηλαφίζοντας τον, µε τα δάχτυλά της. Ψυχή 

δε συνάντησε, και το βράδυ άρχισε να έρχεται, καθώς ο Λούντρινχ 

κρυβόταν πίσω απ’τους µεγάλους βράχους και ο Βάνσπαρχ χανόταν 

στη θάλασσα. 

  Η Νύχτα προσπάθησε, πάλι, να φωνάξει στους συντρόφους της, µα, 

όπως και πριν, δεν πήρε καµια απάντηση. ∆εν υπήρχε, τέλος πάντων, 

κανένας άνθρωπος εδώ γύρω; 

  Έφτασε σ’ένα σηµείο όπου τα µεγάλα βράχια τής έκλειναν το 

δρόµο. Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια έβαλε τα χέρια στη µέση της 

και τα κοίταξε, ερευνητικά, βλέποντας πού µπορούσε να πιαστεί, για 

να σκαρφαλώσει. Τελικά, αποφάσισε να περάσει πλάι τους, στο 

σηµείο όπου εκείνα συνόρευαν µε τον Ωκεανό·  οπότε, σε περίπτωση 

που γλιστρούσε, απλά, θα έπεφτε στο νερό, όχι πάνω σε πέτρες, 

κινδυνεύοντας να σπάσει το λαιµό της. 

  Πιάστηκε από έναν προεξέχοντα βράχο και ξεκίνησε, πατώντας 

προσεκτικά. Το ότι δε φορούσε µπότες τη βοηθούσε ιδιαίτερα, γιατί 

τα γυµνά πόδια γαντζώνονται καλύτερα. Όταν περνούσε δίπλα από 

µια σκοτεινή σχισµή, αισθάνθηκε κάτι γλοιώδες να τυλίγεται γύρω 

απ’τον αστράγαλό της. Στράφηκε, πάραυτα, και είδε ένα πλοκάµι να 

έχει βγει απ’το άνοιγµα. 
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  «Τι ‘ναι τούτο το−;» µούγκρισε, προσπαθώντας να του ξεφύγει, 

ενώ εκείνο την τραβούσε µέσα στο σκοτάδι. Η Νύχτα γλίστρησε 

πάνω στις πέτρες, έχασε την ισορροπία της κι έπεσε στο νερό. Η 

ακοή της βούλωσε, προς στιγµή, η αναπνοή της κόπηκε, και η  

όρασή  της  θόλωσε.  Γρήγορα, όµως, έβγαλε το κεφάλι της στον 

αφρό και κοίταξε το άνοιγµα.  

  Τώρα, δύο πλοκάµια έβγαιναν απο κεί και ένα ζευγάρι µάτια 

φαίνονταν να γυαλίζουν κιτρινωπά. 

  «Τι διάολος είσαι;…» είπε, κάτω απ’την ανάσα της, η 

τυχοδιώχτρια. 

  Ξεκίνησε να κολυµπά, για ν’αποµακρυνθεί, αλλά το ένα πλοκάµι 

τινάχτηκε, σα µαστίγιο, και τυλίχτηκε γύρω απ’το λαιµό της, 

τραβώντας την πίσω, προς το παράξενο τέρας, που παρόµοιό του η 

Νύχτα δεν είχε ποτέ της ξαναδεί. 

  Η πλάτη της κόλλησε στα βράχια, καθώς το γλοιώδες ον την έσερνε 

προς τα πάνω, απ’όπου η γυναίκα άκουγε ένα αποκρουστικό 

γουργουρητό. Σφίγγοντας τα δόντια της και γρυλίζοντας, έµπηξε τα 

νύχια της στο πλοκάµι, τραβώντας το, τραβώντας το, για να την 

ελευθερώσει –µάταιη προσπάθεια. Ευτυχώς, όµως, η Νύχτα ήταν 

απ’τους ανθρώπους που βρίσκονται πάντα σε ετοιµότητα, και 

σκάλωσε το δεξί της πόδι κάτω από µια πέτρα, εµποδίζοντας το 

τέρας απ’το να την φέρει κοντά του –δε σκόπευε να καταλήξει στην 

κοιλιά κανενός εκτρώµατος! 

  ∆άγκωσε, άγρια, το πλοκάµι που την κρατούσε και αίµα πικρό 

γέµισε το στόµα της. 

  «Γγγγλλλλλλλρρρ…!» ήρθε µια ανατριχιαστική φωνή από πάνω, 

προτού το πλάσµα την αφήσει να πέσει στην θάλασσα, µ’ένα µεγάλο 

σπλατ. 

  Η Νύχτα δεν έχασε καθόλου καιρό: κολύµπησε κάτω απ’το νερό, 

όσο γρηγορότερα µπορούσε. Όταν έβγαλε το κεφάλι της στον αφρό, 

κοίταξε πίσω, για ν’αντικρίσει δυο γλοιώδη πλοκάµια ν’αποσύρονται 

µέσα σ’ένα σκοτεινό άνοιγµα των βράχων. 
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  Ανέπνευσε, ανακουφισµένη. Έπειτα, κοίταξε εµπρός της, µην ήταν 

τίποτ’άλλο, ακόµα χειρότερο απ’το προηγούµενο, συµπαθέστατο ον. 

Όµως δεν φαινόταν κάτι. Φυσικά, δεν έβλαπτε να είναι 

επιφυλακτική: θα κολυµπούσε, µέχρι να ξανάβρει αµµουδιά, γιατί, 

προφανώς, αυτά τα τέρατα φώλιαζαν µέσα στους βράχους. 

  Έτσι κι έκανε, καθώς ο ουρανός σκοτείνιαζε. Οι ήλιοι, έχοντας 

ολοκληρώσει τους κύκλους τους, χάθηκαν και τα τέσσερα ασηµένια 

φεγγάρια του Άρµπεναρκ φανερώθηκαν. Τώρα, µόνο αυτά φώτιζαν 

το δρόµο της, καθώς κολυµπούσε. Χτυπούσε τα χέρια και τα πόδια 

της επαγγελµατικά, µην πηγαίνοντας µήτε ιδιαίτερα γρήγορα, µήτε 

ιδιαίτερα αργά, για να φυλάει τις δυνάµεις της, ώστε να µπορέσει να 

φτάσει εκεί όπου ήταν η επόµενη αµµουδιά, δίχως να κουραστεί. 

  Και, τελικά, έφτασε. 

  Η Νύχτα βγήκε απ’το νερό, λιγάκι λαχανιασµένη –είχε συνηθίσει 

να κολυµπά και µεγαλύτερες αποστάσεις. Κάθισε στην άµµο, 

οκλαδόν. Πίσω της, πάλι, ήταν βράχια. Γενικώς, όλες οι παραλίες 

εδώ πέρα έµοιαζαν νάναι περιτριγυρισµένες από γιγάντιες, καφετιές 

πέτρες. 

  Μια ψύχρα διαπέρασε το κορµί της. Όσο ζέστη είχε το πρωί, τόσο 

κρύο είχε το βράδυ, παρατήρησε, τώρα που οι µύες της ηρεµούσαν –

τόχε ακούσει κι αυτό για τη Νότια Γη. Έπρεπε να βρει ξύλα, για 

ν’ανάψει καµια φωτιά, όµως εδώ γύρω είχε µόνο ξερόχορτα, στην 

καλύτερη περίπτωση… 

  Τρίβοντας τους βραχίονες, µε τα χέρια της, σηκώθηκε όρθια, ενώ 

ένα ρίγος τη διαπερνούσε. Έστρεψε το βλέµµα της στα βράχια, που 

φωτίζονταν απ’το φως των τεσσάρων φεγγαριών του Άρµπεναρκ. 

Έπρεπε να τα σκαρφαλώσει, ελπίζοντας πως πίσω τους θα έβρισκε 

τίποτα δέντρα. Όµως το σκαρφάλωµα θα ήταν επικίνδυνο, µες στη 

νύχτα. Κι αν κρυβόταν και κανένα απ’τα τέρατα µε τα πλοκάµια, 

ανάµεσα στις πέτρες; 

  Χίλιες κατάρες! µούγκρισε από µέσα της η τυχοδιώχτρια, 

στεκόµενη αναποφάσιστη. 



ΕΧΘΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

521 

  Στη συνέχεια, έψαξε για καµια τσακµακόπετρα στα βότσαλα. Θα τη 

χρειαζόταν, αν ήθελε ν’ανάψει φωτιά µε τα ξύλα που δεν ήταν 

καθόλου σίγουρη ότι θα έβρισκε. Ανακάλυψε δύο και τις έβαλε στη 

ζώνη της, εκεί όπου είχε και τον αστερία. Παραξενεύτηκε που το 

εχινόδερµα δεν της είχε φύγει, ενόσω κολυµπούσε, αλλά… ίσως, 

τελικά, να ήταν το γούρι της –αν µπορούσε να θεωρηθεί κάτι 

«γούρι», µέσα σ’όλη τούτη την ατυχία… 

  Ξαναστράφηκε προς τα ψηλά βράχια. Έπρεπε ν’αποφασίσει: 

προτιµούσε να ρισκάρει το λαιµό της, µέσα στο σκοτάδι, µε την 

ελπίδα να ζεσταθεί, ή προτιµούσε να µείνει εδώ, προσπαθώντας 

ν’αντέξει το κρύο; Τίποτ’απ’τα δυο δεν της φαινόταν καλό. 

  Κάθισε στην άµµο. Μια παγερή νύχτα δε θα µε σκοτώσει, 

συλλογίστηκε. Ξάπλωσε, τυλίχτηκε όσο καλύτερα µπορούσε στα 

κουρελιασµένα της ρούχα, µάζεψε τα γόνατά της κοντά στο στήθος, 

και κοιµήθηκε, εξουθενωµένη. 

 

**  **  **  ** 

 

  Τον κοίταξε, προσεκτικά, δυσπιστώντας αυτό που έβλεπε.  

  Κι όµως ήταν νεκρός. 

  Ένας άντρας ήταν ξαπλωµένος, ανάσκελα, στην παραλία, µε τα 

ρούχα του σχισµένα και το λαιµό του σε µια παράξενη θέση, λες και 

κάτι του τον είχε σπάσει. Σίγουρα, δεν είχε πνιγεί… 

  «Άνεµε…» Η Νύχτα γονάτισε, τρέµοντας, σαν φύλο. «Άνεµε…» Η 

φωνή της ήταν αδύναµη·  δάκρυα κυλούσαν στα µάγουλά της. 

«Άνεµε… 

  »∆εν είσαι νεκρός, Άνεµε… ∆εν είσαι νεκρός! 

  »∆εν είσαι νεκρός!» ούρλιαξε. 

  Ύστερα, αισθάνθηκε ένα πλοκάµι στην πλάτη της, και ένα κρύο τη 

διαπέρασε– 

 

**  **  **  ** 
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  Η Νύχτα πετάχτηκε πάνω, λαχανιασµένη και παραµερίζοντας τα 

µαλλιά απ’το πρόσωπό της. Παρά το κρύο που διαπερνούσε το κορµί 

της, το µέτωπό της ήταν ιδρωµένο. 

  Ένας εφιάλτης, σκέφτηκε. Ήταν µόνο ένας εφιάλτης. ∆εν είναι 

νεκρός –δεν είναι νεκρός… 

  Ξαναξάπλωσε, κουλουριάστηκε και έπεσε για ύπνο, ο οποίος 

άργησε να την πάρει… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Α! Α! Α! Καπ’τάνιε, ά’θρωπος στη θάλ’σσα! Ά’θρωπος στη 

θάλ’σσα! Α! Α! Α!» 

  Αυτή η φωνή… 

  Κάτι θύµιζε στην Νύχτα. 

  Άνοιξε τα µάτια της, και, έκπληκτη, αντίκρισε έναν πρασινοκίτρινο 

παπαγάλο να κάθεται πάνω σε µια πέτρα που ξεπρόβαλε απ’την 

άµµο. 

  «Ανώνυµε!» χαµογέλασε η τυχοδιώχτρια. Το πτηνό είχε πετάξει 

µακριά απ’τον Άνεµο, όταν στο νησί µε τις παράξενες κρυστάλλινες 

στήλες έγινε ο σεισµός, κι από τότε, δεν το είχαν ξαναδεί. 

  «Α! Α! Α! Ναυαγός, καπ’τάνιε! Ναυαγός!» 

  Η Νύχτα γέλασε, παρά τα όσα της είχαν συµβεί τον τελευταίο 

καιρό. Πήρε καθιστή θέση στην αµµουδιά. 

  «Είδες τον Άνεµο;» ρώτησε το πτηνό, λες και µπορούσε να την 

καταλάβει και να της απαντήσει. 

  «Άνεµος! Άνεµος! Καπ’τάνιε, τι ’ν’ τούτος ο καταραµένος άνεµος; 

Α! Α! Α!» 

  «Αααααχ!…» αναστέναξε η Νύχτα, και σηκώθηκε όρθια, 

κουνώντας, απογοητευµένα, το κεφάλι της. 

  Ο Ανώνυµος πέταξε και κάθισε στον ώµο της. 
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  «Χαίροµαι π’ακόµα µε θυµάσαι,» του είπε κείνη, µ’ένα πικραµένο 

µειδίαµα, λοξοκοιτώντας τον. «Πού προτείνεις να πάµε;» 

  «Νότια, καπ’τάνιε! Νότια! Α! Α! Α!» 

  «Νότια; Τώρα πού έχω ξεκινήσει βόρεια;» έκανε η Νύχτα. 

  «Βόρεια! Βόρεια! Βόρεια! Έρχεται καταιγίδα, καπ’τάνιε! Α! Α! 

Α!» 

  «Οοο!» µούγκρισε η τυχοδιώχτρια. «Νύχτα, αρχίζεις να τα χάνεις –

κάθεσαι και συζητάς µε τούτο το κουτορνίθι…!» 

  Άρχισε, πάλι, να βαδίζει, προς τα βόρεια. Ο Ανώνυµος πέταξε 

απ’τον ώµο της, αλλά δεν την εγκατέλειψε, κάνοντας κύκλους κοντά 

της. ∆εν προχώρησε, όµως, πολύ, προτού αντικρίσει τρεις αντρικές 

φιγούρες να έρχονται από απόσταση. Κρατούσαν ασπίδες και 

κοντάρια, απ’ό,τι διέκρινε, και ήταν ντυµένοι ελαφριά, ενώ στα 

πόδια τους φορούσαν σανδάλια. Ίσως µπορούσε να τους ζητήσει 

κατευθύνσεις. Ή ίσως να µην ήταν καθόλου φιλικοί… Θα το 

ρίσκαρε να τους συναντήσει. Εξάλλου, αφού εκείνη τους έβλεπε, 

σίγουρα θα την έβλεπαν κι αυτοί. 

  Καθώς το τρίο ζύγωνε, η Νύχτα παρατήρησε πως οι ασπίδες τους 

ήταν ξύλινες, προχειροκαµωµένες και… γεµάτες αγκάθια. Αµέσως, 

αναρωτήθηκε αν ήταν από καµια άγρια φυλή. Καλύτερα να τους 

µιλούσε από απόσταση. 

  «Ε, εσείς! Μ’ακούτε;» 

  «Ποια είσαι;» αποκρίθηκε ένας. 

  Καλή αρχή, τουλάχιστον. «Ονοµάζοµαι Νύχτα. Έχω ναυαγήσει.» 

  «Ίσως µπορούµε να βοηθήσουµε.» Οι άντρες άρχισαν να 

επιταχύνουν το βήµα τους. 

  «Εσείς ποιοι είστε;» ρώτησε η γυναίκα, ελπίζοντας να µην ήταν 

τίποτα ληστές·  αλλά, ούτως ή άλλως –τι να ληστέψουν από µένα; 

σκέφτηκε. 

  «Κυνηγοί Β’τούνγκαλ,» απάντησε ο ίδιος άντρας που είχε µιλήσει 

και πριν. Αυτός κι οι δυο φίλοι του σταµάτησαν στα πέντε βήµατα 

απόσταση εµπρός της. 
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  «Πώς;» έκανε η Νύχτα. «∆εν κατάλαβα.» 

  Εκείνοι    αλληλοκοιτάχτηκαν    αναµεταξύ    τους,   µειδιώντας,    

σα   να µοιράζονταν κάποιο αστείο που µόνο αυτοί καταλάβαιναν. 

  «Κυνηγάµε Β’τούνγκαλ,» ξανάπε ο άντρας. 

  «Β’τούνγκαλ;…» είπε η Νύχτα, µπερδεύοντας τη γλώσσα της 

µ’ετούτη την αλλόκοτη λέξη. 

  «Τα Β’τούνγκαλ είναι κάτι πλάσµατα που έχουν δύο µακριά 

πλοκάµια και ζουν ανάµεσα στα ψηλά βράχια τούτου του τόπου,» 

εξήγησε ο άντρας. «∆εν είσαι απο δώ, υποθέτω…» 

  Η Νύχτα, πάραυτα, θυµήθηκε το τέρας που της είχε επιτεθεί χτες. 

«Έχω συναντήσει ένα,» είπε. «Παραλίγο να µε στραγγαλίσει.» 

  «Του ξέφυγες;» απόρησε ο άντρας. 

  Η Νύχτα ανασήκωσε τους ώµους της. «Ναι…» 

  «Μπράβο,» της είπε ο άντρας, κι οι φίλοι του έγνεψαν καταφατικά, 

µε τα κεφάλια τους. «Λίγοι γλιτώνουν απ’τα πλοκάµια των 

Β’τούνγκαλ. Εκτός κι αν είν’εξοπλισµένοι όπως εµάς…» 

  «Μ’αυτές τις ασπίδες;» ρώτησε η Νύχτα. 

  Ο άντρας µειδίασε. «Ακριβώς. Τα πλοκάµια τους βρίσκουν πάνω 

στ’αγκάθια, τα οποία είναι ποτισµένα µε χρασκ, κι αποµακρύνονται·  

έτσι δε µας πλησιάζουν. Οπότε, εµείς τα χτυπάµε µε τα κοντάρια 

µας.» 

  «Το… χρασκ είναι κάποιου είδους δηλητήριο;» 

  «Ναι,» κατένευσε ο κυνηγός. «Παραλύει κάπως τα πλοκάµια των 

Β’τούνγκαλ.» 

  «Και γιατί τα κυνηγάτε;» θέλησε να µάθει η Νύχτα. 

  «Με το πετσί τους µερικοί φτιάχνουν αρµατωσιές, όχι πολύ 

ανθεκτικές, αλλά αρκετά. Άλλοι κρατούν τα µάτια τους ως στολίδια, 

γιατί είναι ηµιπολύτιµοι λίθοι, που εµείς εδώ τους λέµε β’τούνγκεϊλ. 

Τα σωθικά τους πολύ τα µαγειρεύουν, επειδή είναι νόστιµα. Και 

κάµποσοι αλχηµιστές χρησιµοποιούν διάφορα µέρη του σώµατός 

τους, για άγνωστους σε µας λόγους. Αλλά δε µας νοιάζει, αρκεί να 

µας πληρώνουν.» 
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  «Κατάλαβα,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «∆εν είν’όµως το επάγγελµά 

σας, κάπως, επικίνδυνο, κύριε;» 

  «Αλλά προσοδοφόρο,» αποκρίθηκε ο άντρας, µειδιώντας πλατιά. 

«Εσύ πώς βρέθηκες εδώ;» 

  «Η σχεδία µου διαλύθηκε µεσοπέλαγα, και έχασα τους συντρόφους 

µου,» απάντησε η Νύχτα. «Μήπως είδες κανέναν άλλο εδώ γύρω, 

στη δική µου κατάσταση;» 

  Ο άντρας κούνησε το κεφάλι του. «Όχι, φοβάµαι πως όχι… 

  »Όµως δε συστηθήκαµε. Λέγοµαι Ζάουλθ’λορ. Κι απο δώ»−έδειξε, 

κόσµια τους φίλους του−«ο Φερκ-θλολ κι ο Ίσπ-ναρ.» Πρότεινε το 

χέρι του. 

  Η Νύχτα το έσφιξε, καθώς ο Ανώνυµος προσγειωνόταν στον ώµο 

της. 

  «Ωραίος παπαγάλος!» παρατήρησε ο Ζάουλθ’λορ. «∆ικός σου 

είναι;» 

  Η Νύχτα τον λοξοκοίταξε. «Ναι… περίπου… 

  »Να ρωτήσω: Υπάρχει καµια πόλη εδώ κοντά;» 

  «Αµέ,» αποκρίθηκε  ο Ζάουλθ’λορ, δίνοντας ελπίδες στην 

τυχοδιώχτρια. «Η Γκόνµορχ, στα βόρεια. Αλλά είναι µιας µέρας 

δρόµος µακριά, µε τα πόδια.» 

  «∆εν πειράζει·  θα πάω, φυσικά,» δήλωσε η Νύχτα. 

  «∆εν περιµένεις να πάµε µαζί, µετά το κυνήγι;» πρότεινε ο 

Ζάουλθ’λορ. «Κι εµείς από ένα χωριό εκεί κοντά είµαστε.» 

  «∆υστυχώς, βιάζοµαι,» είπε η Νύχτα. «Πρέπει να βρω τους 

συντρόφους µου, όσο γρηγορότερα γίνεται. Πάντως, σας ευχαριστώ 

για τη βοήθεια σας·  πραγµατικά, ήταν πολύτιµη –τουλάχιστον, τώρα, 

ξέρω πως κάπου θα φτάσω, βαδίζοντας βόρεια.» 

  Οι τρεις κυνηγοί Β’τούνγκαλ την αποχαιρέτησαν και η 

τυχοδιώχτρια συνέχισε το δρόµο της προς τα βόρεια, κλοτσώντας τη 

ζεστή άµµο µε τα γυµνά της πόδια. Όταν έφτανε σ’αυτήν την 

Γκόνµορχ, θα ρωτούσε για τους άλλους –και για τον Άνεµο. Κάποιος 

πρέπει να τους είχε δει, ή νάχε ακούσει κάτι… Μακάρι. 
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  Ο Ανώνυµος πετούσε από πάνω της, καθώς εκείνη ταξίδευε, 

προσφέροντας της κάποια συντροφιά σε τούτο το έρηµο µέρος. Το 

µεσηµέρι, η Νύχτα, πάλι, σταµάτησε, γιατί η ζέστη έγινε αφόρητη. 

∆εν ήθελε, ουσιαστικά, να σταµατήσει –βιαζόταν να φτάσει στην 

Γκόνµορχ−, αλλά δε µπορούσε να κάνει κι αλλιώς, µε τους δυο 

ήλιους του Άρµπεναρκ να τη χτυπούν κατακέφαλα. 

  Κοιµήθηκε λίγο, και, τούτη τη φορά, δεν είδε εφιάλτες. Ξυπνώντας 

και βλέποντας πως απογευµάτιαζε, δεν έχασε καθόλου χρόνο: 

ξεκίνησε να οδοιπορεί, ξανά, προς τα βόρεια. 

  Έβγαλε τον αστερία απ’τη ζώνη της και τον κοίταξε. «Ίσως, τελικά, 

νάσαι το γούρι µου,» µονολόγησε. Τον έβαλε, πάλι, στη θέση του, 

µην παύοντας διόλου την πορεία της. Και, καθώς το περιβάλλον 

γύρω της άρχιζε  να  σκοτεινιάζει,   η   καρδιά   χτυπούσε  δυνατά  

στο   στήθος  της, ελπίζοντας ν’αντικρίσει την πόλη για την οποία 

της είχε µιλήσει ο Ζάουλθ’λορ. 

  ∆ε µπορεί να της είχε πει ψέµατα… Άλλωστε, γιατί να ψευδόταν; 

Τι είχε να κερδίσει; Φαινόταν µια χαρά άνθρωπος, όχι κανένας 

χαιρέκακος λωποδύτης… Και έµοιαζε πρόθυµος να τη βοηθήσει, 

µόλις την είδε. Το πρόσωπό του δεν ήταν το πρόσωπο ενός δόλιου 

άντρα… 

  Ωωω, πάψε, Νύχτα! µάλωσε τον εαυτό της η κορακοµάλλα. 

  Σε κάποια στιγµή, καθώς βράδιαζε, ανέβηκε σ’έναν αµµόλοφο, 

απ’τον οποίο εδώ και κει βράχια ξεπρόβαλαν. Στεκόµενη πάνω του, 

ατένισε, σε απόσταση, φώτα. Φώτα από σπίτια, τα οποία 

περιτριγύριζε ένα πέτρινο (δεν ήταν σίγουρη, µες στο σκοτάδι) 

τείχος, ενώ εκεί κοντά ήταν ένα µεγάλο λιµάνι, όπου πλοία 

βρίσκονταν αραγµένα. 

  Πρέπει νάχε φτάσει στην Γκόνµορχ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο 

Μια… σκιερή ελπίδα για την Νύχτα 
 

 

αθώς η Νύχτα πλησίαζε την πόλη –που ήλπιζε να είναι η  

Γκόνµορχ−, αισθανόταν το στοµάχι της να διαµαρτύρεται. 

Εκτός από εκείνους τους καρπούς, δεν είχε φάει τίποτα, όσο 

βάδιζε στην παραλία, και, επιπλέον, θυµόταν πως εκείνη κι οι 

σύντροφοί της κρατιόνταν πάνω στη σχεδία τους για κάποιο καιρό, 

καταναλώνοντας ελάχιστη τροφή, προτού το πλεούµενο 

κοµµατιαστεί. Τώρα, λοιπόν, που αντίκριζε ένα πολιτισµένο (πρέπει 

νάταν πολιτισµένο, τουλάχιστον…) µέρος, δε µπορούσε παρά ο νους 

της να πηγαίνει στο γεύµα που θα έτρωγε σε… κάποιο πανδοχείο; 

  Με τι χρήµατα θα πλήρωνε; 

  Ξεφύσησε, κάνοντας τα µαλλιά της πίσω, µε το χέρι. Είχε στο 

µυαλό της έναν τρόπο, αλλά η επιτυχία του εξαρτιόταν απ’το πόσο 

τζογαδόροι ήταν οι άνθρωποι τούτου του τόπου –για τους οποίους η 

τυχοδιώχτρια είχε λίγες πληροφορίες. 

  Επίσης, δεν ήξερε ποια θα ήταν η αντίδρασή τους, όταν την 

έβλεπαν σ’αυτά τα χάλια: Θα τη βοηθούσαν αµέσως; (πολύ 

αµφέβαλε) θα την χλεύαζαν;  (διόλου  απίθανο…)  θα  την  πετούσαν  

έξω  απ’την  πόλη;  (θα έφταναν, άραγε, σε τέτοιες ακρότητες!) ή, 

µήπως, θα προσπαθούσαν να της κάνουν τίποτα χειρότερο;… Αλλά, 

αν υπήρχε πιθανότητα να της συµβεί κάτι κακό, δε θα την είχε 

προειδοποιήσει ο Ζάουλθ’λορ, που έµοιαζε αρκετά φιλικός τύπος; 

  Όπως και νάχε, καλύτερα να ήταν επιφυλακτική και τα λόγια κι οι 

πράξεις της µετρηµένα. 

  Καθώς έφτασε κοντά στην πόλη, παρατήρησε πως, όντως, τα τείχη 

ήταν από πέτρα –πράγµα για το οποίο δεν ήταν σίγουρη από µακριά. 

Και, µάλιστα, αυτή η πέτρα έµοιαζε πολύ µε τους βράχους που 

κύκλωναν τις αµµουδιές… 

Κ
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  Η Νύχτα βρέθηκε µπροστά σε µια ανοιχτή πύλη, καθώς ένα 

δροσερό αεράκι ερχόταν απ’τη θάλασσα, κάνοντας τα µαλλιά της 

ν’ανεµίζουν πάνω απ’τους ώµους της. Ύψωσε το βλέµµα της, για να 

δει δυο ψηλές, επιβλητικές φιγούρες να στέκονται στις επάλξεις, 

κρατώντας δόρατα κι ασπίδες. Οι µορφές τους φωτίζονταν ασηµένιες 

απ’το φεγγαρόφωτο: Πρέπει νάταν άντρες, κουκουλοφόροι, µε 

µαύρους µανδύες·  τα πρόσωπά τους δε µπορούσε να τα διακρίνει. 

  Εκείνοι δεν της µίλησαν·  δεν έβγαλαν κουβέντα. Η τυχοδιώχτρια 

πέρασε την πύλη, ενώ ο Ανώνυµος ερχόταν να καθίσει στον ώµο 

της, και βρέθηκε σ’έναν αρκετά µεγάλο δρόµο, γεµάτο κόσµο. Ήταν 

στρωµένος µε πέτρες, πάνω στις οποίες είχαν πέσει φαγητά και ποτά, 

καθώς άπαντες έµοιαζαν να γλεντοκοπούν. 

  Πανηγύρι έχουν; αναρωτήθηκε η Νύχτα. 

  Μόρφασε, αδιαφορώντας, και κοίταξε τριγύρω, για να βρει κανένα 

πανδοχείο. ∆εν ήταν δύσκολο να το εντοπίσει·  προς τα κει πήγαινε ο 

περισσότερος κόσµος. Ήταν τριώροφο και καµωµένο από πέτρα. Η 

οροφή του είχε ένα παράξενο, κωνικό σχήµα, που η τυχοδιώχτρια 

δεν είχε ποτέ της ξαναδεί. Πάνω απ’την είσοδό του υπήρχε µια 

µεγάλη ταµπέλα, που έγραφε: Το Μαύρο ∆ίχτυ. 

  Η Νύχτα µπήκε, σπρώχνοντας, ελαφρά, την πόρτα, η οποία άνοιξε 

εύκολα, δίχως να τρίξει (καλολαδωµένη). Στο εσωτερικό του 

πανδοχείου γινόταν χαµός:  Τραπέζια  ήταν  παντού  και  πελάτες 

έτρωγαν κι έπιναν, µιλούσαν και φώναζαν. 

  «Ε! τι κάνεις εσύ εδώ;» άκουσε η τυχοδιώχτρια µια βαριά φωνή 

πλάι της. «∆εν επιτρέπονται οι ζητιάνες!» Και ένα τραχύ γέλιο 

ακολούθησε. 

  Η Νύχτα στράφηκε, απότοµα, για ν’αντικρίσει έναν χοντρό άντρα,  

χωρίς καθόλου µαλλιά στο κεφάλι·  τα ρούχα του ήταν βρόµικα, και 

ένας µεγάλος χαλκάς κρεµόταν στο δεξί του αφτί·  στο χέρι του 

κρατούσε µια κούπα γεµάτη µπίρα. 

  «∆εν είµαι ζητιάνα!» έφτυσε η κορακοµάλλα. «∆ος µου ένα 

νόµισµα και θα δεις για πότε µπορώ να βγάλω λεφτά!» 
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  Ο άντρας συνοφρυώθηκε. «Τι µου λες;» 

  «∆ος µου ένα νόµισµα και θα δεις για πότε µπορώ να βγάλω 

λεφτά,» επέµεινε η Νύχτα. 

  Ο άντρας µειδίασε, και κάποιοι άλλοι που ήταν εκεί κοντά 

στράφηκαν να την κοιτάξουν. «Καλά,» είπε, γεµάτος περιέργεια. Και 

της πέταξε ένα χάλκινο νόµισµα. «Πάντα δίνω στους ζητιάνους!» 

γέλασε. 

  Η Νύχτα το άρπαξε στον αέρα τόσο γρήγορα που όσοι την έβλεπαν 

ανοιγόκλεισαν τα µάτια τους, νοµίζοντας ότι αυτό εξαφανίστηκε. 

  «Μπορώ να δανειστώ για λίγο το τραπέζι σας;» ρώτησε η γυναίκα 

δυο τύπους που έµοιαζαν ναυτικοί. 

  «Για λίγο,» τόνισε ο ένας, που είχε µαύρα, µακριά, σγουρά µαλλιά 

και µούσια·  γύρω απ’το κεφάλι του µια πορφυρή κορδέλα τυλιγόταν. 

  «Την κούπα σου.» Η Νύχτα πρότεινε το χέρι της προς τον άντρα µε 

το ξυρισµένο κεφάλι. 

  «Τι;» έκανε εκείνος. 

  «Πιες την µπίρα και δος µου την κούπα σου,» επανέλαβε η 

τυχοδιώχτρια. 

  «Ε! Τι σχέση έχει αυτό µε−;» 

  «∆ος µου την κούπα!» Τα µάτια της Νύχτας στένεψαν, καθώς τον 

αγριοκοιτούσε. 

  Εκείνος ήπιε τη µπίρα του µονορούφι, σκούπισε το στόµα µε τον 

πήχη του και της την έδωσε. «Άµα µου τη ζήτησες άδικα−» 

  «Θέλω άλλες δυο κούπες,» δήλωσε η Νύχτα στους θαµώνες που 

την κοίταζαν, περίεργοι (οι περισσότεροι, τουλάχιστον) για το τι 

επρόκειτο να κάνει. 

  Σύντοµα, της προσφέρθηκε ό,τι είχε ζητήσει, και εκείνη 

τοποθέτησε και τις τρεις κούπες ανάποδα πάνω στο τραπέζι των δυο 

ναυτικών. Σήκωσε το χάλκινο νόµισµα του χοντρού και του είπε: 

«Το βάζω εδώ.» Και το έκρυψε κάτω απ’την µεσαία. «Πόσο 

στοιχηµατίζεις ό,τι θα µπορέσεις να το βρεις, άµα µετακινήσω τις 

κούπες;» Απόθεσε τον Ανώνυµο, από τον ώµο της, σε µια καρέκλα. 
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  Εκείνος γέλασε, δυνατά. «Πέντε χρυσά νοµίσµατα!» 

  «Εντάξει,» αποκρίθηκε η Νύχτα. 

  «Ε! στάσου! Πώς θα µου τα δώσεις εσύ, άµα χάσεις;» τη διέκοψε. 

  «Αν χάσω, θα σου δώσω δέκα,» υποσχέθηκε η Νύχτα. 

  «∆έκα; Εσύ;» Ο χοντρός ξαναγέλασε. 

  «Άµα δε σ’τα δώσω, εδώ είµαι, µπορείς να µε ξυλοφορτώσεις,» 

αποκρίθηκε η Νύχτα. «Σύµφωνοι, λοιπόν;» 

  «Σύµφωνοι!» έγνεψε καταφατικά ο χοντρός, ακόµα γελώντας. 

  Η Νύχτα µετακίνησε, µε εκτυφλωτική γρηγοράδα, τις 

αναποδογυρισµένες κούπες. «∆ιάλεξε,» τον προκάλεσε. 

  «Α-χα-χα-χα-χα! Είναι φανερό!» φώναξε ο χοντρός. «Εδώ είναι.» 

Έδειξε τη µεσαία κούπα. «∆εν την κούνησες καθόλου.» 

  Η Νύχτα τη σήκωσε. Από κάτω δεν υπήρχε τίποτα. 

  «Ε!» γκάριξε ο χοντρός. «Κλέβεις! Πού ’ναι το νόµισµά µου;» 

  «Νάτο.» Η Νύχτα σήκωσε την αριστερή κούπα κι αυτό 

αποκαλύφθηκε. 

  «Κάτι έκανες!» διαµαρτυρήθηκε ο χοντρός. 

  Η Νύχτα ανασήκωσε τους ώµους της. «Ναι·  µετακίνησα τις 

κούπες…» 

  Όσοι κάθονταν τριγύρω γέλασαν·  αλλά ο άντρας µε το ξυρισµένο 

κεφάλι δε γελούσε, πια. 

  «Μου χρωστάς κάτι…» του είπε η τυχοδιώχτρια. 

  Αυτός, µουρµουρίζοντας, θυµωµένα, έβγαλε πέντε χρυσά 

νοµίσµατα και της τάδωσε. Γύρισε κι έφυγε, µε τις γροθιές 

σφιγµένες. 

  «Θέλει κανείς άλλος να παίξει;» ρώτησε η Νύχτα, κοιτώντας γύρω 

της. 

  «Εγώ,» δήλωσε ο ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα. «Τρία χρυσά 

νοµίσµατα·  κι άµα χάσεις µου δίνεις έξι.» 

  «Μέσα,» αποκρίθηκε η Νύχτα. 

  Άρχισε, πάλι, να µετακινεί τις κούπες. Ο άντρας έδειξε τη δεξιά, 

αλλά το χάλκινο νόµισµα ήταν στη µεσαία. ∆ύο ακόµα έπαιξαν·  όλοι 
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έχασαν. και η τυχοδιώχτρια συγκέντρωσε δέκα-έξι χρυσά 

νοµίσµατα. 

  «∆ύο πιάτα απ’το καλύτερό σας φαγητό!» παράγγειλε από µια 

σερβιτόρα. «Ένα µπουκάλι µπίρα. Και κάντε γρήγορα –πεθαίνω της 

πείνας.» Κάθισε στο τραπέζι των δυο ναυτικών. 

  Ο άλλος ήταν ξυρισµένος στο κεφάλι, όπως τον χοντρό, αλλά η 

κορµοστασιά του δεν είχε καµια σχέση µε δαύτον: ήταν αθλητικός 

και µυώδης. Φορούσε ένα λευκό πανωφόρι µε σχισµένα µανίκια, 

καφέ παντελόνι, ψηλές µπότες, και στη µέση του κρεµόταν ένα 

γιαταγάνι. 

  «Τι σου συνέβη, κοπελιά;» τη ρώτησε εκείνος µε την πορφυρή 

κορδέλα στα µαλλιά. 

  «Ναυάγησα, φίλε µου,» αποκρίθηκε η Νύχτα, καθώς ο Ανώνυµος 

ξανακαθόταν στον ώµο της. «Είναι µεγάλη ιστορία. Αλλά, δε µου 

λες, µήπως είδες κανέναν τύπο….» Περιέγραψε, µε κάθε δυνατή 

λεπτοµέρεια, τον Άνεµο. 

  Ο µακροµάλλης άντρας κούνησε τον κεφάλι του. «Μπα… Εσύ, 

Γκόρ’θλαµπ;» Στράφηκε στον σύντροφό του. 

  «Όχι,» απάντησε λακωνικά εκείνος. 

  «∆ε συστηθήκαµε κιόλας!» παρατήρησε ο άντρας µε την πορφυρή 

κορδέλα. «Εγώ είµαι ο Κάλ’µλιρβ. Κι αυτός ο Γκόρ’θλαµπ.» 

  «Χαίρω πολύ. Νύχτα.» Ύστερα, λοξοκοίταξε το πρασινοκίτρινο 

πτηνό στον ώµο της. «Κι ετούτος είν’ο Ανώνυµος.» 

  «Νύχτα;» Ο Κάλ’µλιρβ σήκωσε ένα του φρύδι. «Ωραίο όνοµα.» 

  «Ευχαριστώ,» είπε εκείνη, µ’ένα ευγενικό µειδίαµα. Μετά, 

στράφηκε στη σερβιτόρα στην οποία είχε κάνει την παραγγελία. «Τι 

θα γίνει µ’αυτό το φαγητό;» 

  Η κοπέλα τής έγνεψε κι έφυγε, αµέσως, πηγαίνοντας προς την 

κουζίνα του πανδοχείου. 

  Η Νύχτα περιέγραψε και τους υπόλοιπους συντρόφους της στους 

δυο ναυτικούς, αλλά κανένας δεν τους είχε δει. 
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  «Πάντως, είναι προτιµότερο να ρωτήσεις τον πανδοχέα,» της είπε ο 

Κάλ’µλιρβ. «Εµείς η αλήθεια είναι ότι σήµερα το πρωί ήρθαµε στην 

πόλη·  εκείνος ξέρει καλύτερα ποιος περνά απο δώ. Αν και, γενικώς, 

είναι δύσκολο πράµα να βρεις κάποιον µες στη Γκόνµορχ. Εκτός κι 

αν έχεις τις κατάλληλες διασυνδέσεις…» 

  Το φαγητό της Νύχτας ήρθε: δυο πελώρια ψάρια, που πάνω τους 

έρεε ζουµερή σάλτσα. Η τυχοδιώχτρια πλήρωσε και τους χίµησε, 

κυριολεκτικά, διαπιστώνοντας, ξαφνικά, πόσο πεινασµένη ήταν. 

  «Έχει καµια γιορτή σήµερα εδώ;» ρώτησε τον Κάλ’µλιρβ. 

  «Γιορτή;» συνοφρυώθηκε εκείνος. «Όχι, βέβαια.» 

  «Τότε, γιατί τόσος κόσµος;» θέλησε να µάθει η Νύχτα, τρώγοντας. 

  «Πάντα έχει τόσο κόσµο στη Γκόνµορχ,»  της τόνισε ο ναυτικός. 

«Γιαυτό σου είπα πριν ότι είναι δύσκολο να βρεις κάποιον, µέσα σε 

τούτο το χάος.» 

  «Μου είπες, επίσης, και κάτι για… κατάλληλες διασυνδέσεις,» του 

θύµισε η Νύχτα. 

  «Ναι,» συµφώνησε ο Κάλ’µλιρβ, «αλήθεια είναι: άµα έχεις τις 

κατάλληλες διασυνδέσεις, µπορείς να βρεις, πραγµατικά, ό,τι ποθεί η 

ψυχή σου στην Γκόνµορχ. Ό,τι ποθεί η ψυχή σου.» 

  Η Νύχτα συνέχισε να τρώει, λαίµαργα·  η πείνα  της  γινόταν  

δυνατότερη, µε κάθε µπουκιά, καθώς η όρεξή της άνοιγε. Ωστόσο, 

παρακολουθούσε κάθε λέξη του ναυτικού. «Και πώς µπορείς 

ν’αποκτήσεις τις κατάλληλες διασυνδέσεις;» τον ρώτησε. 

  «Είναι δύσκολο,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Και πρέπει νάσαι τυχερή.» 

  «Θα προσπαθήσω,» επέµεινε η Νύχτα. «Είναι ανάγκη να βρω τους 

συντρόφους µου.» 

  «Πρέπει νάσαι, κυρίως, τυχερή,» τόνισε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Αφού έζησα, µετά από τη διάλυση της σχεδίας µας, έχω αρχίσει 

να πιστεύω ότι η Τύχη µε ευνοεί,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Πες µου, 

λοιπόν, τι να κάνω για ν’αποκτήσω τις κατάλληλες διασυνδέσεις –

ό,τι κι αν είν’αυτές, τέλος πάντων…» 
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  «Όταν µιλάω για ‘κατάλληλες διασυνδέσεις’,» εξήγησε ο 

Κάλ’µλιρβ, «µιλάω, βασικά, για»−η φωνή του χαµήλωσε, 

περίεργα−«τη Συντεχνία της Σκιάς…» 

  «Τι είναι η Συντ−;» 

  «Σσς!» Ο ναυτικός έβαλε ένα δάχτυλο µπροστά στα χείλη του. «Μη 

λες αυτό το όνοµα τόσο δυνατά –ποτέ.» 

  «Γιατί; Τι τρέχει;» απόρησε η Νύχτα. 

  «Η εν λόγω συντεχνία είναι πολύ, πολύ παράξενη,» είπε ο 

Κάλ’µλιρβ. «Κρύβονται·  κανείς δεν ξέρει που έχουν το αρχηγείο 

τους –αλλά εκείνοι ξέρουν ό,τι συµβαίνει στη Ζίρκεφ.» 

  Ώστε στη Ζίρκεφ είµαι, σκέφτηκε η Νύχτα. Ως τώρα, δεν είχε 

περάσει απ’το νου της να ρωτήσει κανέναν σε ποια χώρα βρισκόταν·  

ο µόνος της στόχος ήταν να βρει τους συντρόφους της –και τον 

Άνεµο. Τελικά, όντως, ήταν στην Νότια Γη, όπως είχε, εξ αρχής, 

υποθέσει. 

  «Μ’ακούς;» 

  «Ναι. Συγνώµη·  αφαιρέθηκα. Έχω πολλά στο µυαλό µου.» 

  «∆εν πειράζει·  καταλαβαίνω. Έλεγα ότι κανένας δε γνωρίζει για 

ποιον δουλεύει η Συντεχνία, ή τι στόχους έχει.» 

  «Και γιατί είναι τόσο επικίνδυνο να µιλάς γι’αυτήν;» 

  «Γιατί, για πολλούς και διάφορους λόγους, αρκετοί που µιλούν 

γι’αυτήν, ύστερ’από κάποιες µέρες, βρίσκονται νεκροί.» Τα µάτια 

του Κάλ’µλιρβ στένεψαν, καθώς ένα ρίγος τον διαπερνούσε. 

«Καλύτερα να µη µπλέξεις ποτέ  µε δαύτους, άµα θες την άποψή 

µου, Νύχτα.» 

  «Μα, η Συντεχνία, σίγουρα, θα έχει µάθει πού είναι οι σύντροφοί 

µου,» είπε η τυχοδιώχτρια. «Και γω πρέπει να τους βρω.» 

  «Γενικώς, δεν είναι να µπλέκεσαι µε τη Συντεχνία,» της τόνισε, 

πάλι, ο Κάλ’µλιρβ. «Αλλά, ειδικά, δεν είναι να µπλέκεσαι τον 

τελευταίο καιρό.» 

  «Γιατί τον τελευταίο καιρό;» απόρησε η Νύχτα. 
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  Ο Κάλ’µλιρβ φάνηκε να το σκέφτεται πολύ, προτού µιλήσει: «∆εν 

ξέρω τι ακριβώς συµβαίνει, αλλά… πόλεµος διεξάγεται ανάµεσα 

στις οργανώσεις που εδρεύουν στη Ζίρκεφ.» Το τελευταίο το είπε µε 

σιγανότερη φωνή. 

  «Οργανώσεις;» έκανε η Νύχτα. «Πόσες οργανώσεις, δηλαδή, 

υπάρχουν εδώ πέρα;» Κάτι είχε ακούσει στα λιµάνια του Σαραόλν 

για τις οργανώσεις της Ζίρκεφ, µα δεν ήταν βέβαιη για τίποτα. 

  «Πολλές,» τόνισε ο Κάλ’µλιρβ. «Κανείς δε µπορεί να πει µε 

σιγουριά πόσες. Ούτε τα µέλη κάποιας από δαύτες. Εκτός, ίσως, από 

τα µέλη της Συντεχνίας της Σκιάς. Πάντως, εκείνες π’ακούγονται 

περισσότερο –µέσα σε ψιθύρους, ασφαλώς− είναι η εν λόγω 

συντεχνία» (προσπαθούσε ν’αποφεύγει να λέει «Συντεχνία της 

Σκιάς»), «και δύο αιρέσεις: Η µία είναι παµπάλαια σε τούτα τα µέρη 

–η Αίρεση του Σκαραβαίου−·  η άλλη έχει εµφανιστεί εδώ και κάνα 

χρόνο –ονοµάζεται Αίρεση του Φιδιού. Λένε ότι απ’αυτές τις δυο 

ξεκίνησε ο πόλεµος των οργανώσεων. Η εξουσία της Αίρεσης του 

Σκαραβαίου ταρακουνήθηκε πολύ, όταν εµφανίστηκε η Αίρεση του 

Φιδιού, και οι υπόλοιπες οργανώσεις τάχτηκαν οι µισές µε την µεν 

και οι µισές µε τη δε. Μισές, βέβαια, τρόπος του λέγειν·  δεν ξέρω αν 

είν’ακριβώς µισές –και ποιος ξέρει, εδώ που τα λέµε;» 

  «Αυτή η Αίρεση του Σκαραβαίου είναι ισχυρότερη απ’τη 

Συντεχνία;» Η Νύχτα ακολούθησε το παράδειγµα του ναυτικού, 

αποφεύγοντας να προσθέσει «της Σκιάς». 

  Ο Κάλ’µλιρβ ανασήκωσε τους ώµους του. «∆εν έχω ιδέα. Αλλά, 

γενικώς, µη νοµίζεις ότι οι εν λόγω αιρέσεις βασίζονται τόσο στην 

πίστη. Κανείς, φυσικά, δεν πιστεύει στους σκαραβαίους των ερήµων 

ή στα φίδια.» Ο ναυτικός γέλασε, κοφτά. «Πρόκειται για πολιτική 

δύναµη –η πολιτική δύναµη είναι που τους ενδιαφέρει όλους –το να 

ελέγχουν τη Ζίρκεφ. Και, βλέπεις, η Αίρεση του Φιδιού απειλεί την 

πολιτική δύναµη της Αίρεσης του Σκαραβαίου. Ωστόσο, όλοι 

παραδέχονται ότι παράξενες µαγείες είναι µπλεγµένες στις αιρέσεις 

–σκοτεινές µαγείες. Άνθρωποι θυσιάζονται πάνω σε βωµούς από 
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µαύρη πέτρα, ή σε λάκκους γεµάτους ερπετά ή έντοµα.» Ένα ρίγος 

τον διαπέρασε. «Να –τώρα, που  σ’το  λέγω,  σηκώνετ’  η  τρίχα 

µου.» Έδειξε τον πήχη του στη Νύχτα. 

  «Και ποιος ο ρόλος της Συντεχνίας σ’όλα τούτα;» ρώτησε εκείνη, 

τρώγοντας, και πίνοντας µια µεγάλη γουλιά µπίρα απ’την κούπα της. 

  «Πολλά ακούονται,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. «Μάθε µερικά: 

Κάποιοι λεν ότι η Συντεχνία το παίζει διπρόσωπη, επιδιώκοντας 

δικούς της σκοπούς –δηλαδή, κοροϊδεύει και τις δυο αιρέσεις, ενώ 

τις κάνει να πιστεύουν πως τις βοηθά. Φυσικά, η καθεµιά νοµίζει ότι 

βοηθά εκείνη και µόνον εκείνη –αλλιώς, πού θάταν η απάτη, ε; 

  »Άλλοι, πάλι, είναι που λένε πως η Συντεχνία συντρέχει την Αίρεση 

του Φιδιού και κοροϊδεύει την Αίρεση του Σκαραβαίου. Άλλοι λένε 

ακριβώς τ’ανάποδο. Ποιον να πιστέψεις; 

  »Τέλος, είναι κι ορισµένοι που ψιθυρίζουν πως η Συντεχνία το 

παίζει… εξισορροπητής. ∆ηλαδή, δεν έχει προσωπικό όφελος απ’την 

όλη υπόθεση και προσπαθεί να κρατά µια… ισορροπία δυνάµεων 

µεταξύ των δύο αιρέσεων, ώστε καµια να µην γίνει πιο ισχυρή. 

  »Τώρα, ποια είν’η αλήθεια…;» Κούνησε το κεφάλι του. «Πάντως 

µη ρωτάς εµένα.» 

  «Μάλιστα.» Η Νύχτα σκούπισε το στόµα της, µε µια µεγάλη 

πετσέτα. «Και ποιος ο ρόλος των µικρότερων οργανώσεων;» 

  «Αα… Τι να σου πω, τώρα;» ξεφύσησε ο Κάλ’µλιρβ. «Άλλες είναι 

µε την Αίρεση του Φιδιού, άλλες µε την Αίρεση του Σκαραβαίου. 

Χάος –δεν ξέρω τίποτα·  δεν καταλαβαίνω τίποτα –και ούτε θέλω να 

καταλάβω. Μου αρκεί να µην έχω καµια σχέση µε δαύτους.» 

  «Εγώ, δυστυχώς, πρέπει να µιλήσω µε µέλη της Συντεχνίας,» 

δήλωσε η Νύχτα. 

  «Μετά απ’όσα σου είπα;» εξεπλάγη ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Αν η Συντεχνία είναι το µόνο µέσο για να βρω τους συντρόφους 

µου, ναι, θα ανακατευτώ µαζί της,» είπε η Νύχτα, αποφασιστικά. 

  «Το δικό σου κεφάλι ρισκάρεις,» µόρφασε ο Κάλ’µλιρβ. «Αλλά µη 

µπλέξεις και µένα. Ούτε λέξη για µένα, ’ντάξει;» 
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  «Το υπόσχοµαι. ∆ε σ’έχω δει ποτέ –δε σε ξέρω.» 

  «Καλώς,» έγνεψε καταφατικά ο ναυτικός, και ηρέµησε λίγο, 

ακουµπώντας την πλάτη του, αναπαυτικά, στην καρέκλα. 

  Αυτός κι ο Γκόρ’θλαµπ περίµεναν τη Νύχτα να τελειώσει το 

φαγητό της. Εκείνη  δεν άργησε, και τους ρώτησε: 

  «Πώς µπορώ να επικοινωνήσω µε τη Συντεχνία;» 

  Ο άντρας µε την πορφυρή κορδέλα στα µαλλιά αποκρίθηκε: «∆εν 

έχω…» αλλά σταµάτησε τα λόγια του. «Ίσως να ξέρω. Όµως… 

όµως δεν θ’αναφέρεις πουθενά τ’όνοµά µου. Με καταλαβαίνεις;» 

  «Αυτό ήδη το υποσχέθηκα,» είπε η Νύχτα. «∆ε σ’έχω ακούσει –δε 

σ’έχω ποτέ αντικρίσει.»  

  «Ναι, ναι,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ, «το υποσχέθηκες, ναι…» 

Καθάρισε, νευρικά, το λαιµό του. «Λοιπόν, άκου: Το λιµάνι το 

ξέρεις;» 

  «Όχι,» κούνησε το κεφάλι της η Νύχτα. «∆εν είµ’απο δώ, όπως θα 

µπορείς να καταλάβεις. Και, µάλιστα, δεν έχω ξαναπεράσει απ’την 

Γκόνµορχ.» 

  «Έχεις, τότε, πολλά να µάθεις·  νάσαι προσεκτική,» την 

προειδοποίησε ο Κάλ’µλιρβ. «Άκου, όπως και νάχει, γιατί δεν 

πρόκειται γω να σε οδηγήσω εκεί, που να µε πληρώσεις: Θα πας στη 

δυτικότερη µεριά του λιµανιού·  θα δεις ένα πανδοχείο που 

ονοµάζεται «Ο Κουρσάρος της Βηλβένµηθ»· στο σοκάκι ακριβώς 

πίσω απ’το πανδοχείο υπάρχει ένα εγκαταλειµµένο σιδεράδικο –εκεί 

φέρεται ότι συγκεντρώνονται, καµια φορά, µέλη της Συντεχνίας.» 

  «‘Καµιά φορά’;» έκανε η Νύχτα. «Εγώ θέλω ένα µέρος όπου θάµαι 

σίγουρη ότι θα τους βρω.» 

  «Αυτό ξέρω, όµως,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ –«και τίποτ’άλλο.» 

  Η Νύχτα αναστέναξε, σταυρώνοντας τα χέρια κάτω απ’το στήθος 

της, σκεπτόµενη. Για να της λέγανε ότι αυτή η Συντεχνία της Σκιάς 

ήταν τόσο επικίνδυνη, θα ήταν –δεν αµφέβαλε για τούτο. Όµως πώς 

αλλιώς θα έβρισκε τους συντρόφους της; Αφού ο άνεµος τούς είχε 

πάρει προς τα νότια, αν ζούσαν, εδώ πρέπει να είχαν όλοι τους 
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καταλήξει, γιατί η Ζίρκεφ ήταν ακριβώς νότια απ’το Γκένχεκ, καθώς 

κι απ’το νησί των κρυστάλλινων στηλών. Και η Γκόνµορχ, απ’ό,τι, 

πάλι, της έλεγαν, ήταν µια πόλη-λιµάνι όπου δε µπορούσες εύκολα 

να εντοπίσεις κανέναν, λόγω του ότι συγκεντρωνόταν πολύς κόσµος 

σ’αυτήν… Συνεπώς, η µόνη λύση στο πρόβληµά της (ίσως) ήταν η 

Συντεχνία της Σκιάς. 

  «Λυπάµαι, που δεν ξέρω κάτι παραπάνω,» της είπε ο Κάλ’µλιρβ. 

«Αλλά… πραγµατικά, δεν ξέρω.» 

  «Ναι, σε πιστεύω,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Τώρα, το µόνο που θέλω 

είναι ένα δωµάτιο, για να ξεκουραστώ. Έχω µέρες να κοιµηθώ καλά·  

άσε που δεν κοιµόµουν καθόλου, πάνω στη σχεδία…»  Σηκώθηκε 

απ’το τραπέζι και πήγε στο µπαρ, χαιρετώντας τους δυο ναυτικούς. 

  Εκεί στεκόταν ένας ψηλός, σωµατώδης άντρας, µε µακριά, µαύρα 

µαλλιά και µούσια. Ήταν ντυµένος µε ρούχα της δουλειάς, και το 

πουκάµισό του σηκωνόταν, φανερώνοντας τη µεγάλη του κοιλιά. 

  Η Νύχτα τον ρώτησε για τους συντρόφους της, και ιδιαίτερα για 

τον Άνεµο. Εκείνος, όµως, αποκρίθηκε πως ποτέ δεν τους είχε δει·  ή, 

µπορεί να τους είχε δει, αλλά, µε τόσο κόσµο που έβλεπε 

καθηµερινά…. 

  Οπότε, η τυχοδιώχτρια είπε ότι ήθελε ένα δωµάτιο. Πλήρωσε και 

πήρε τα κλειδιά. Κοίταξε τι χρήµατα της είχαν µείνει, καθώς 

ανέβαινε την ξύλινη σκάλα του πανδοχείου: τέσσερα χρυσά 

νοµίσµατα. Τι το ήθελε το ακριβότερο γεύµα –και, µάλιστα, δύο 

µερίδες απ’αυτό; Τέλος πάντων, µπορούσε να βγάλει κι άλλα, µε τη 

γνωστή, πια, τεχνική των τριών αναποδογυρισµένων κουπών… 

  Άνοιξε την πόρτα του καταλύµατός της και µπήκε. Καθώς ο 

Ανώνυµος έφευγε απ’τον ώµο της και πετούσε προς µια καρέκλα, 

για να γαντζωθεί, εκείνη έκλεισε και, χωρίς πολύ-πολύ σκέψη, 

βούτηξε στο µαλακό κρεβάτι. Ο ύπνος την πήρε αµέσως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20ο 

Μαχαίρωµα στην πλάτη 
 

 

 Γκόνµορχ ήταν µια θορυβώδης πόλη το βράδυ, αλλά δέκα 

φορές πιο θορυβώδης το πρωί, πράγµα που η Νύχτα 

ανακάλυψε, ξυπνώντας µε τη βαβούρα του κόσµου στ’αφτιά 

της. Παραµέρισε τα µαλλιά απ’το πρόσωπό της, µε το δεξί χέρι, και 

βλεφάρισε. 

  «Α! Α! Α! Καληµέρα, καπ’τάνιε! Καληµέρα, καπ’τάνιε!» έκρωξε ο 

Ανώνυµος από την καρέκλα όπου ήταν γαντζωµένος.  

  «Καληµέρα,» µουρµούρισε, µηχανικά, η τυχοδιώχτρια, καθώς 

σηκωνόταν απ’το κρεβάτι. Έκανε ένα µπάνιο και ντύθηκε µε τα 

κουρελιασµένα της ρούχα. 

  Είναι καιρός να αγοράσω τίποτα καινούργιο να φορέσω, σκέφτηκε. 

Κι ένα ζευγάρι µπότες επίσης. Τα πόδια της την πονούσαν απ’την 

πεζοπορία, παρότι βάδιζε πάνω στην άµµο. 

  Σκόπευε να πάει στην αγορά, προτού κατευθυνθεί εκεί όπου της 

είχε πει ο Κάλ’µλιρβ, για να µιλήσει µε τα µέλη της Συντεχνίας της 

Σκιάς –αν ήταν τυχερή και κάποιο από δαύτα βρισκόταν στο εν λόγω 

µέρος. Γιατί, απ’ό,τι είχε ακούσει απ’τον ναυτικό, δεν βρίσκονταν 

πάντα στο εγκαταλειµµένο σιδεράδικο πίσω απ’τον Κουρσάρο της 

Βηλβένµηθ. 

  Η Νύχτα είχε, πλέον, βαρεθεί να βασίζεται στην Τύχη, αλλά δε 

µπορούσε να κάνει κι αλλιώς, αφού αυτή ήταν ο µοναδικός της 

σύµµαχος, τώρα τελευταία. 

  Κοίταξε έξω απ’το παράθυρο του δωµατίου της. Και γούρλωσε τα 

µάτια της βλέποντας τον κόσµο που ήταν συγκεντρωµένος στον 

δρόµο από κάτω. Ήταν, πραγµατικά, πολύς. Ποτέ της δεν είχε δει 

τόσους ανθρώπους συγκεντρωµένους. Και να φανταστεί κανείς ότι 

τούτη ήταν µια συνηθισµένη µέρα στην πόλη-λιµάνι Γκόνµορχ. Ο 

H
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ένας ήταν δίπλα στον άλλο, ενώ ο καθένας προσπαθούσε να πάει στη 

δική του δουλειά. Πανικός επικρατούσε. 

  Η Νύχτα συµπέρανε πως δε θα ήταν καθόλου εύκολο να βρει την 

αγορά εδώ πέρα –εκτός κι αν ρωτούσε κάποιον. Κι αυτό σκόπευε να 

κάνει. 

  Άνοιξε την πόρτα του καταλύµατός της και τέντωσε το χέρι της. Ο 

Ανώνυµος πέταξε και κάθισε στον πήχη της. Η τυχοδιώχτρια βγήκε, 

κλείνοντας τη θύρα. Κατέβηκε στην τραπεζαρία του Μαύρου 

∆ιχτυού, και είδε πως ήταν το ίδιο –αν όχι χειρότερα− συνωστισµένη, 

όπως το βράδυ. 

  Ήξερε ότι θα χρειαζόταν χρήµατα, άµα ήθελε ν’αγοράσει ρούχα·  

έτσι, φώναξε:  

  «Ποιος θέλει να κερδίσει τζάµπα λεφτά;» 

  Αρκετοί στράφηκαν στο µέρος της. Ανάµεσά τους ήταν και ο 

Κάλ’µλιρβ, µε τον φίλο του, Γκόρ’θλαµπ. 

  «Πάλι εκείνο το τυχερό παιχνίδι;» µειδίασε ο ναυτικός. «Είσαι 

πολύ καλή σ’αυτό. Εγώ, πάντως, δεν παίζω.» 

  «Ελάτε τώρα!» έκανε η Νύχτα, βλέποντας τις εκφράσεις στα 

πρόσωπα των άλλων, όταν ο Κάλ’µλιρβ µίλησε. «Πρόκειται για 

καθαρή τύχη –τίποτ’άλλο. Ένα στα τρία είναι να κερδίσετε. Κι άµα 

κερδίσετε σας δίνω τα διπλάσια απ’ό,τι στοιχηµατίσατε.» Ζήτησε 

τρεις κούπες από µια σερβιτόρα, κι εκείνη γρήγορα τις έφερε. 

  Η τυχοδιώχτρια τοποθέτησε ένα νόµισµα κάτω από µία και τις 

µετακίνησε όλες, µε επιδέξιες κινήσεις. «Λοιπόν;» είπε. 

  «Ξέρω πού είναι!» πετάχτηκε µια ξανθιά γυναίκα, ντυµένη έτσι που 

έµοιαζε µ’εµπόρισσα. 

  «Πόσο στοιχηµατίζετε, κυρία µου;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Πέντε  χρυσά  νοµίσµατα,»  αποκρίθηκε  εκείνη,  και  τάριξε  

πάνω   στο τραπέζι. 

  Ό,τι µου χρειάζεται, για να ντυθώ, σκέφτηκε η Νύχτα. ∆εν πίστευε 

οι τιµές να ήταν τόσο υψηλές εδώ, και δε σκόπευε να αγοράσει και 

ρούχα της καλύτερης ποιότητας.  
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  «Εντάξει. ∆ιάλεξε,» προκάλεσε την εµπόρισσα. 

  «Το νόµισµα είν’εκεί.» Η γυναίκα έδειξε την αριστερή κούπα. 

  «Όχι.» Η Νύχτα τη σήκωσε. «Εδώ είναι.» Σήκωσε και τη δεξιά, 

και, τώρα, το νόµισµα φανερώθηκε. Μάζεψε τα χρήµατα απ’το 

τραπέζι και τάβαλε στην τσέπη της. 

  «Πρέπει να φεύγω,» είπε. «Βρίσκοµαι σε µεγάλη βιάση.» 

  «Ούτ’άλλο ένα παιχνίδι;» παραπονέθηκε ένας άντρας, ντυµένος σα 

µισθοφόρος. 

  «∆ε γίνεται·  βιάζοµαι,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Μπορεί να 

επιστρέψω, πάλι, το µεσηµέρι.» Και, µε γρήγορα βήµατα, βγήκε 

απ’το Μαύρο ∆ίχτυ. 

  Ο Κάλ’µλιρβ ψιθύρισε κάτι στον Γκόρ’θλαµπ, κι εκείνος έγνεψε 

καταφατικά, µε το ξυρισµένο του κεφάλι, µειδιώντας. 

   

**  **  **  ** 

 

  Η Νύχτα, µόλις βγήκε στους δρόµους της Γκόνµορχ, σταµάτησε 

έναν περαστικό που µετέφερε δύο καλάθια στο κεφάλι και τον 

ρώτησε: 

  «Με συγχωρείς. Μήπως ξέρεις πού είν’η αγορά;» 

  Εκείνος –ένας µαυριδερός άντρας, µε µακριά, µαλλιά, ντυµένος στα 

άσπρα− την κοίταξε σα να απορούσε από ποιο άστρο κατέβηκε. «Η 

αγορά; Ακολούθα το δρόµο προς τα κει και θα τη συναντήσεις.» 

Έδειξε προς την αντίθετη κατεύθυνση απ’αυτήν όπου ο ίδιος 

πήγαινε. 

  «Ευχαριστώ,» αποκρίθηκε, κάπως διστακτικά, η Νύχτα, κι έφυγε 

από κοντά του, ακολουθώντας τις οδηγίες του. 

  Πέρασε πλάι από διαφόρων ειδών ανθρώπους. Και το «πέρασε 

πλάι» ίσως να µην είναι η σωστή έκφραση·  µάλλον, τρίφτηκε πάνω 

τους, για να περάσει, θα ήταν η σωστότερη, γιατί, πραγµατικά, τα 

πλήθη στους δρόµους ήταν τα µεγαλύτερη που είχε δει η 

τυχοδιώχτρια στη ζωή της, και ο συνωστισµός το κάτι άλλο. 
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  Όταν έφτασε στην αγορά, αµέσως  το κατάλαβε. Ο κόσµος ήταν 

πολύ περισσότερος εδώ. ∆υο φορές έµπλεξε τα πόδια της µε 

κάποιον·  τρεις φορές σκόνταψε πάνω σε κάποιον·  και τέσσερις 

φορές κάποιος σκόνταψε πάνω σε κείνη. Κανείς δε ζητούσε ποτέ 

συγνώµη, παρατήρησε η  Νύχτα,  προφανώς, γιατί τέτοιου είδους 

«φαινόµενα» συνέβαιναν ιδιαίτερα συχνά σε τούτο το µέρος. Έτσι, 

κι η ίδια σταµάτησε να ζητά συγνώµη, ύστερ’από λίγο. Άλλωστε δεν 

υπήρχε λόγος·  κανείς δεν της έδινε σηµασία. Οι άνθρωποι ήταν σαν 

τα µυρµήγκια στην Γκόνµορχ –αν όχι σε µέγεθος, σίγουρα σε 

πλήθος. Γιατί, αν ήταν και σε µέγεθος, αναµφίβολα, δε θα υπήρχε 

πρόβληµα κυκλοφορίας… 

  Η τυχοδιώχτρια, κοιτώντας γύρω της, τις σκηνές και τους πάγκους, 

προσπαθούσε να βρει έναν έµπορο που πουλούσε ρούχα. ∆εν 

άργησε·  σχεδόν όλοι πουλούσαν και ρούχα, ανάµεσα σ’όλο τ’άλλα –

τα πολλά και διάφορα. Έτσι, η κορακοµάλλα επιχείρησε να 

εντοπίσει εκείνον που φαινόταν πως είχε τα φτηνότερα εδώ πέρα. 

  Το µάτι της έπεσε στην πραµάτεια ενός άντρα λιγάκι χοντρού, 

ντυµένου µε µπλε ρόµπα, η οποία δενόταν στη µέση του µε µια 

πλατιά, πέτσινη ζώνη. Στο κεφάλι του είχε λίγα µαλλιά, αλλά στο 

σαγόνι του παραπάνω από αρκετά γένια. 

  «Γεια σου, κοπελιά,» τη χαιρέτησε. «Υποθέτω πως ψάχνεις για 

ρούχα…» είπε, κοιτώντας τα κουρέλια της, και γέλασε. 

  Η Νύχτα στράβωσε τη µούρη της, συγκρατηµένα, γιατί δεν το 

έβρισκε καθόλου αστείο να τη χλευάζουν. «Μια τουνίκα, ένα 

ταξιδιωτικό παντελόνι, µια κάπα και ένα ζευγάρι µπότες,» ζήτησε. 

«Γρήγορα.» 

  «Καλά, καλά,» είπε ο έµπορας, σηκώνοντας, αµυντικά, τα χέρια 

του. «Μη δαγκώσεις.» Πάραυτα, της έβγαλε στην επιφάνεια τα 

πράγµατα που παράγγειλε. «Θες να τα δοκιµάσεις;» τη ρώτησε. 

«Έχω έναν χώρο εκεί.» Έδειξε, µε τον αντίχειρά του, πίσω από µια 

κουρτίνα. 
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  «Ευχαριστώ,» αποκρίθηκε η Νύχτα. Πήρε τα ρούχα και τις µπότες 

στα χέρια, παραµέρισε την κουρτίνα και µπήκε σε µια µικρή, 

κόκκινη σκηνή. Γδύθηκε από τα παλιά της ρούχα –αν µπορούσε, πια, 

κανείς να τ’αποκαλέσει ρούχα− και φόρεσε τα καινούργια. Όλα της 

έκαναν. Ο έµπορος, προφανώς, είχε καλό µάτι·  αµέσως, υπολόγισε 

το ανάστηµα της. 

  Βγήκε απ’την κόκκινη σκηνή και του είπε: «Θα τ’αγοράσω. Πόσο 

τα πουλάς;» 

  «Τακτοποιήθηκες µια χαρά, βλέπω,» έκανε ο πραµατευτής, 

κοιτάζοντάς την, ερευνητικά, και σηκώνοντας το ένα του φρύδι. «∆ε 

µου λες, τα παλιά σου ρούχα τα θες;» 

  Η Νύχτα ανασήκωσε τους ώµους της. «Όχι.» 

  «Τα πουλάς, τότε;» 

  «Γιατί όχι;» 

  «Καλώς. Τότε, σου δίνω όλη τούτη την ενδυµασία για δύο χρυσά 

νοµίσµατα, αντί για τέσσερα. Έγινε;» 

  «Εντάξει,» συµφώνησε η Νύχτα, και τον πλήρωσε. «Αλλά τι θα τα 

κάνεις;» απόρησε. 

  «Μη σε νοιάζει,» αποκρίθηκε ο έµπορος. «Θα µου χρειαστούν, θα 

µου χρειαστούν. Καλή σου µέρα!» Και στράφηκε στον κόσµο. 

«Άλλος; Έχω ό,τι ποθείτε –και σε χαµηλές τιµές!» 

  Η Νύχτα αποµακρύνθηκε απ’την σκηνή του εµπόρου, φορώντας τα 

καινούργια της ρούχα. ∆εν ήταν της καλύτερης ποιότητας, όµως 

πότε ντυνόταν µε ρούχα της καλύτερης ποιότητας; Ποτέ, απ’όσο 

θυµόταν. 

  Εξάλλου, τώρα, άλλα ζητήµατα την απασχολούσαν: και το 

βασικότερο ήταν πώς θα έβρισκε τον Άνεµο και τους άλλους. 

Στάθηκε κοντά σ’ένα πέτρινο χτίριο, για να µην είναι µες στη µέση 

του δρόµου και οι περαστικοί να κοπανούν πάνω της. Να πήγαινε 

στο εγκαταλειµµένο σιδηρουργείο, ή να περίµενε να βραδιάσει; 

Αφού η συντεχνία λεγόταν «Συντεχνία της Σκιάς», της έδινε την 

εντύπωση ότι το πιθανότερο ήταν να λειτουργεί τις νυχτερινές ώρες. 
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Βέβαια, ποτέ δεν ξέρει κανείς… Στο κάτω-κάτω, µπορούσε να πάει 

και τώρα και µετά·  δε θα έχανε τίποτα µε το να ρίξει µια µατιά εκεί. 

  Ξεκίνησε να βαδίζει και δεν πρόλαβε να κάνει είκοσι βήµατα, 

προτού αντικρίσει ένα γνώριµο πρόσωπο. 

  Ήταν ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, και δίπλα του ερχόταν µια 

νεαρή, µαυριδερή κοπέλα µε µακριά µαλλιά και ντυµένη µε πράσινο 

φόρεµα⋅ η τυχοδιώχτρια δεν την είχε δει ποτέ ξανά στη ζωή της. 

  Η Νύχτα σταµάτησε, χάσκοντας. Ύστερα, ένα χαµόγελο 

σχηµατίστηκε στα χείλη της. «Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή!» 

  «Νύχτα!» Ένα παρόµοιο χαµόγελο διαγράφηκε στο πρόσωπο του 

άντρα που παλιότερα ονοµαζόταν Ράθµαλ. Η κοπέλα πλάι του του 

έριξε µια ερωτηµατική µατιά. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έκανε να πλησιάσει την παλιά του 

φίλη, όταν σκόνταψε και έπεσε, µπρούµυτα, στο έδαφος. Ένα ξιφίδιο 

προεξείχε ανάµεσα απ’τις ωµοπλάτες του.  

  Μια σκιερή µορφή πετάχτηκε από ένα στενό, γράπωσε την 

άγνωστη κοπέλα απ’τη µέση και την τράβηξε µαζί της, κλείνοντάς 

της το στόµα, µε το χέρι, προτού εκείνη προλάβει να ουρλιάξει. 

  Η Νύχτα ξαφνιάστηκε. Μόνο κάτι τέτοιο δεν περίµενε να συµβεί·  

άσε που, γενικά, δεν περίµενε να βρει κάποιον απ’τους συντρόφους 

της έτσι, στα ξαφνικά. 

  Για µια στιγµή, αισθάνθηκε διχασµένη: Πού να έτρεχε πρώτα; 

κοντά στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, ή πίσω απ’τον απαγωγέα της 

κοπέλας; 

  Τελικά, πλησίασε το φίλο της και γονάτισε δίπλα του, τραβώντας 

το ξιφίδιο έξω απ’την πλάτη του, καθώς κόσµος συγκεντρωνόταν 

τριγύρω, κοιτώντας τους, µε περίεργα βλέµµατα, και τους δυο. 

  «Μ’ακούς;» ρώτησε η Νύχτα τον άντρα. «Ζεις, Άνθρωπε-Με-

Μισή-Ψυχή; Ζεις;» Χάιδεψε το πρόσωπό του. Και αισθάνθηκε την 

αναπνοή του πάνω στην παλάµη της·  ασθενική, αλλά την 

αισθάνθηκε. 
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  Προσπάθησε να τον σηκώσει, όµως ήταν αρκετά βαρής. Πέρασε το 

ένα του χέρι στους ώµους της και, µε δυσκολία, κατάφερε να τον 

κρατήσει όρθιο. «Ας µε βοηθήσει κάποιος,» ζήτησε απ’το πλήθος. 

«Τι µε κοιτάτε έτσι; Βοηθήστε!»  

  Ο Ανώνυµος έκανε κύκλους πάνω απ’το κεφάλι της, κρώζοντας: 

«Βοηθήστε! Βοηθήστε!» 

  Τότε, ο κόσµος παραµέρισε και τρεις άντρες, ντυµένοι µε κάπες και 

κουκούλες φανερώθηκαν. Στα χέρια κρατούσαν ατσάλινες ασπίδες, 

που λαµποκοπούσαν, καθώς τις χτυπούσε ο ήλιος, και δόρατα, που 

οι αιχµές τους άστραφταν στο πρωινό φως. Έµοιαζαν µ’αυτούς που 

είχε δει η τυχοδιώχτρια πάνω απ’την πύλη της Γκόνµορχ, το βράδυ, 

όταν πρωτοήρθε εδώ. 

  «Τι τρέχει;» απαίτησε ο ένας, στρεφόµενος στη Νύχτα. 

  «Κάποιος µαχαίρωσε αυτό τον άνθρωπο πισώπλατα,» αποκρίθηκε, 

αµέσως, εκείνη. «Άρπαξε µια κοπέλα κι έφυγε. Πήγε απο κεί!» 

Έδειξε. 

  Οι άντρες γύρισαν τα κεφάλια τους προς το σοκάκι και, ύστερα, τα 

έστρεψαν, πάλι, στην τυχοδιώχτρια. 

  «Τον ξέρεις;» τη ρώτησε αυτός που είχε µιλήσει πρώτος. 

  «Ναι, φίλος µου είναι.» 

  «Πώς τον λένε;» 

  «Είναι τραυµατισµένος, µα τα Πνεύµατα!» τόνισε η Νύχτα, 

βλέποντας την αδιαφορία τους. «Μήπως θα µπορούσατε, πρώτα, να 

µε βοηθήσετε να τον πάω σε κάποιο πανδοχείο;» 

  «Ποιο είναι τ’όνοµά του, γυναίκα!» µούγκρισε ο φύλακας της 

πόλης. 

  Η Νύχτα σκέφτηκε πως, αν έλεγε ότι το όνοµά του ήταν Άνθρωπος-

Με-Μισή-Ψυχή, θα γέλαγαν όλοι µαζί της. Οπότε, χρησιµοποίησε το 

όνοµα µε το   οποίο   θυµόταν   πως,   κάµποσες   φορές,   τον  

αποκαλούσε  η  Ερία: «Ράθµαλ. 

  »Βοηθήστε µε, τώρα, να τον µεταφέρω! Ή, τουλάχιστον, µην µε 

καθυστερείτε άλλο!» 
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  «Καλά. Κάν’ ό,τι θες,» απάντησε ο φύλακας·  και στράφηκαν κι οι 

τρεις απ’την άλλη, φεύγοντας µέσα στο πλήθος. 

  Η Νύχτα έµεινε άναυδη. Τέτοια αδιαφορία! Τι σόι φρουροί ήταν 

αυτοί;… Καθάρµατα! συλλογίστηκε. Και άρχισε να προχωρά προς το 

Μαύρο ∆ίχτυ, διασχίζοντας την αγορά, µε το ένα χέρι του Ράθµαλ 

στους ώµους της. Και, εκτός απ’την αδιαφορία των φρουρών, της 

έκανε εντύπωση κι η αδιαφορία του κόσµου. Γουρούνια όλοι τους! 

Ούτ’ένας δεν προσφέρθηκε να τη βοηθήσει. 

  Όταν, όµως, βγήκε απ’την αγορά, αισθάνθηκε το φορτίο της να 

ελαφραίνει. Στράφηκε πλάι της κι αντίκρισε τον Κάλ’µλιρβ, ο οποίος 

είχε περάσει τ’άλλο χέρι του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή στους 

δικούς του ώµους. 

  «Φίλος σου;» τη ρώτησε. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνη. «Ένας απ’αυτούς για τους οποίους σου 

έλεγα. 

  »Σ’ευχαριστώ για τη βοήθεια. Όλοι δω πέρα είναι γουρούνια! –δεν 

τους νοια−!» 

  «Μην κατηγορείς τόσο εύκολα τον κόσµο, κυρά,» την έκοψε µια 

φωνή στα δεξιά της. Γύρισε και είδε τον Γκόρ’θλαµπ. «Φοβούνται. 

Ειδικά όταν κάποιος µαχαιρώνεται πισώπλατα.» 

  «Γιατί;» απόρησε η Νύχτα. «∆ε θάπρεπε να τον βοηθήσουν –και να 

κυνηγήσουν και τον εγκληµατία; Κι αν όχι εκείνοι, οι φρουροί, µα τα 

Πνεύµατα!» 

  «Μη φωνάζεις,» τη συµβούλεψε ο Κάλ’µλιρβ. «∆εν είναι καλό να 

τραβάς την προσοχή των άλλων στην Γκόνµορχ.» 

  «Μα –γιατί όλοι είναι τόσο αδιάφοροι;» επέµεινε η Νύχτα, αλλά µε 

σιγανότερη φωνή, τώρα. 

  «Τι σούλεγα χτες βράδυ; Οργανώσεις,» της θύµισε ο Κάλ’µλιρβ. 

«Οργανώσεις βρίσκονται παντού. Ποιος ξέρει πού έµπλεξε ο φίλος 

σου. Και  φοβάµαι µη µπλέξουµε κι εµείς… Φιρί-φιρί το πάµε…!» 

  «Τι ακριβώς συνέβη;» ρώτησε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  Η Νύχτα τούς είπε για το συµβάν. 
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  «Μα τα Πέντε Κύµατα!» έφτυσε ο Κάλ’µλιρβ. «Ελπίζω να µην 

έχουµε µπλέξει µε την ίδια τη Συντεχνία!… 

  »Αρχίζω να το µετανιώνω που σε βοηθάµε, κοπελιά.» 

  Έφτασαν στο Μαύρο ∆ίχτυ και µπήκαν. Έπειτα, πήγαν τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή στο δωµάτιο που είχε κλείσει η Νύχτα. 

∆ιάφορα µάτια τους παρακολουθούσαν, καθώς διέσχιζαν την 

τραπεζαρία, και πρόσωπα στρέφονταν προς το µέρος τους. Κάποιος 

απ’όλους µπορεί νάταν κατάσκοπος της οργάνωσης που είχε 

µαχαιρώσει το φίλο της τυχοδιώχτριας… 

  Η Νύχτα κλείδωσε την πόρτα του καταλύµατός της, µετά από 

έντονη προτροπή του Κάλ’µλιρβ, όταν ήταν κι οι τρεις τους µέσα. 

  «∆εν ξέρω πολλά από ιατρική,» παραδέχτηκε, καθώς ο Ανώνυµος 

γαντζωνόταν σε µια καρέκλα. 

  «Μην ανησυχείς,» αποκρίθηκε ο ναυτικός. «Ο Γκόρ’θλαµπ απο δώ 

κάτι γνωρίζει.» 

  Απόθεσαν τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή µπρούµυτα στο κρεβάτι 

και ο άντρας µε το ξυρισµένο κεφάλι έσχισε από πάνω του τα ρούχα 

που αυτός φορούσε, τα οποία δεν ήταν σε καλύτερη κατάσταση από 

εκείνα που έντυναν τη Νύχτα, χτες βράδυ: κουρέλια, δηλαδή. 

Κοίταξε το τραύµα ανάµεσα στις ωµοπλάτες του. 

  «Βαθύ,» παρατήρησε. «Αλλά βιαστικό. Αυτός που τον χτύπησε 

πρέπει να βρισκόταν σε µεγάλη σπουδή.» Στράφηκε στην 

τυχοδιώχτρια. «Οπότε, µη σε γνοιάζει, κυρά·  δε θα πεθάνει. Όχι στα 

χέρια µου, πάντως.» Και ξαναγύρισε στον Άνθρωπο-Με-Μισή-

Ψυχή. 

  Ο Κάλ’µλιρβ έβγαλε ένα τσιµπούκι απ’την τουνίκα του, το άναψε 

κι άρχισε να καπνίζει. «Τελικά, βρήκες τον έναν απ’τους φίλους 

σου,» είπε στη Νύχτα. «Πώς τονε λένε;» 

  «Α… Ράθµαλ,» αποκρίθηκε εκείνη, γιατί πίστευε ότι κι ο ναυτικός 

θα γελούσε, αν του απαντούσε «Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή». 

  «Περίεργα ονόµατα έχετε απ’τα  µέρη  σας,»  παρατήρησε  ο  

Κάλ’µλιρβ. «Απ’τη Βόρεια Γη δεν είστε;» 
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  «Ναι.» Η Νύχτα ένευσε καταφατικά. «Απ’το Σαραόλν.» 

  «Αχα,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. «Και γιατί ήρθατε δω κάτω, ρε 

κοπελιά;» Φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια του, κοιτώντας την µε  

σουφρωµένα φρύδια και έκδηλη περιέργεια. 

  «Έχεις ακούσει για τα πλοία που χάνονται στα δυτικά νερά του 

Ωκεανού;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Εµένα µου το λες αυτό;» αναστέναξε ο Κάλ’µλιρβ. «Γιατί νοµίζεις 

έχω ξεπέσει   έτσι;   Το   µοναδικό   εµπορικό   καράβι   που   είχα   –

εγώ   κι  ο Γκόρ’θλαµπ, δηλαδή, συνεταιρικά− χάθηκε εκεί! Κι από 

τότε…» Κούνησε το χέρι εµπρός του. «Άστα! Όπου βρίσκουµε 

δουλεύουµε… Σε λίγο θα κάνουµε και µούτσοι, πανάθεµά µε! 

  »Τι σχέση έχει, όµως, τούτο µε την όλη υπόθεση;» απόρησε. 

  «Εγώ κι οι σύντροφοί µου βρήκαµε το νησί όπου χάνονταν τα 

πλοία,» εξήγησε η Νύχτα. 

  Ο Κάλ’µλιρβ γούρλωσε τα µάτια του, κάνοντας µπροστά·  η πίπα 

παραλίγο να πέσει απ’τα χείλη του. «Πώς είπες;» 

  Κι ο Γκόρ’θλαµπ στράφηκε να την κοιτάξει. 

  Η Νύχτα τούς διηγήθηκε όλα όσα είχαν συµβεί σε κείνη και στους 

υπόλοιπους, µέχρι που η σχεδία τους κοµµατιάστηκε απ’τα κύµατα –

εκτός από αυτά που είχε πάθει ο Ράθµαλ και, τώρα, ονοµαζόταν 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.  

  «Μα τα δόντια του σκυλόψαρου!» αναφώνησε ο Κάλ’µλιρβ. 

«Μέχρι και γοργόνες αντικρίσατε. Μέχρι κι αυτούς τους 

Γκαχουµίους. Όλα τούτα µόνο σε θρύλους τάχω ακούσει, Νύχτα.» 

  «Το πιο παράξενο είναι ότι, µέσα σε κείνη τη µηχανή των 

δαιµονανθρώπων, επιτελείτο η αναγέννηση ενός αρχαίου Θεού,» 

τόνισε η τυχοδιώχτρια. «Ο Φάλµαριν µάς µίλησε γι’αυτόν. 

Επρόκειτο για έναν διαβολικό Θεό, τον Μάργκανθελ, πατέρα των 

Μαγκραθµέλιων, σε παλιές εποχές.» 

  «Η ιστορία σου είναι τροµαχτική,» της είπε ο Γκόρ’θλαµπ·  τώρα, 

πια, είχε τελειώσει µε την πληγή του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή. 
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«Άλλοι δύσκολα θα την πίστευαν. Μα εγώ σε πιστεύω. Είναι 

αδύνατον κάποιος να επινοήσει ένα τέτοιο παραµύθι.» 

  «Πολύ, πολύ επικίνδυνο παραµύθι,» τόνισε ο Κάλ’µλιρβ. «Γιατί, αν 

κατάλαβα καλά, όταν αυτός ο µισός-Θεός διώχθηκε απ’το σώµα του 

φίλου σου, του Φάλµαριν, δεν πέθανε –που  σηµαίνει  πως  

κυκλοφορεί  ανάµεσά µας!» Τα µάτια του στένεψαν. 

  Η Νύχτα έγνεψε καταφατικά. «Ναι, το ίδιο πιστεύει κι ο Φάλµαριν. 

Γιαυτό έλεγε πως πρέπει να τον βρούµε και να τον εξολοθρεύσουµε, 

γρήγορα, προτού προξενήσει κανένα κακό.» 

  «Να εξολοθρεύσετε έναν Θεό!» γέλασε ο Κάλ’µλιρβ. «Οι θρύλοι 

λεν  ότι οι Θεοί ήταν αθάνατοι·  οι άνθρωποι φηµολογείται πως τους 

λάτρευαν, κι εκείνοι τους προστάτευαν: ο ένας Θεός προστάτευε 

τους πιστούς του απ’τους άλλους Θεούς –ή κάτι τέτοιο –δεν ξέρω 

καλά…» 

  «Ούτε κι εγώ, να σου πω την αλήθεια,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Ο 

Φάλµαριν τα γνωρίζει αυτά. Εκείνος, επίσης, ίσως  γνωρίζει πώς 

µπορούµε να εξολοθρεύσουµε τον Μάργκανθελ. 

   »Αλλά, πρώτα, πρέπει να βρω και αυτόν και τους υπόλοιπους.» 

Κοίταξε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. «Αφού ο Ράθµαλ είναι 

ζωντανός, µπορώ να πιστεύω ότι κι οι άλλοι είναι επίσης…» 

  Στράφηκε στον Γκόρ’θλαµπ. «Πόσο καιρό θα κάνει να συνέλθει;» 

  «Αύριο, νοµίζω, θα έχει τις αισθήσεις του,» αποκρίθηκε εκείνος. 

«Ίσως και σήµερα το βράδυ…» 

  «Εγώ, εν τω µεταξύ, τι να κάνω;» αναρωτήθηκε η Νύχτα. «Να πάω 

να βρω τα µέλη της Συντεχνίας της Σκιάς;» 

  «Τρελάθηκες;» εξεπλάγη ο Κάλ’µλιρβ. «Σκέφτηκες ότι ίσως το 

φίλο σου να τον µαχαίρωσε απεσταλµένος της Συντεχνίας; Κι αν 

είν’έτσι, σίγουρα, θα ξέρουνε ότι τον έσωσες−» 

  «Αν είν’ετσι, φίλε µου,» του είπε ο Γκόρ’θλαµπ, «είµαστε τρεις 

νεκροί άνθρωποι που συζητούν.» 

  Η Νύχτα κι οι δυο άντρες αλληλοκοιτάχτηκαν. 
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  «Μπα!» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. «∆ε θάταν η Συντεχνία της Σκιάς που 

τονε µαχαίρωσε.» Κούνησε το κεφάλι του. «Αποκλείεται, σας λέω, 

ρε!» Ύστερα, χλόµιασε κι ένα ρίγος τον διαπέρασε. «Ρε που 

µπλέξαµε, µες στα καλά καθούµενα…» σιγοµουρµούρισε, 

φτύνοντας κατάρες. 

  «Αφού, λοιπόν, άµα πρόκειται για τη Συντεχνία, είµαστε όλοι 

νεκροί, γιατί να µην πάω στο εγκαταλειµµένο σιδηρουργείο;» είπε η 

Νύχτα. «Το ίδιο επικίνδυνο δε θάναι κι εδώ, αν, όντως, µας 

κυνηγάνε;» 

  Ο Κάλ’µλιρβ ξεφύσησε. Ρούφηξε καπνό απ’την πίπα του και τον 

έβγαλε απ’τα ρουθούνια. «Τώρα, τι να σου πω; Τα πράγµατα έτσι 

είναι, όπως τα λες. Αλλά δε θάταν προτιµότερο να περιµένουµε το 

φίλο σου να συνέλθει, για να µας πει πώς βρέθηκε µ’αυτή την 

άγνωστη σε σένα κοπελιά και ποιοι τον καταδιώκουν;» πρότεινε. 

  Η Νύχτα φάνηκε σκεπτική. «∆εν ξέρω,» είπε, τελικά. Κι άρχισε να 

κόβει βόλτες µες στο δωµάτιο, µε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά της 

και το σαγόνι ακουµπισµένο στη γροθιά της.  

  «Υπάρχει λόγος για βιασύνη;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Πιστεύω πως ναι,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Πρέπει να βρω τους 

συντρόφους µου. Και όσο γρηγορότερα τους βρω, τόσο το 

καλύτερο·  έτσι δεν είναι; Μπορεί να κινδυνεύουν σ’ετούτα τα 

µέρη.» 

  «Μπορεί, όµως, και όχι,» τόνισε ο Κάλ’µλιρβ –«άµα έχουν τη 

σύνεση να µη χώνουν τη µύτη τους όπου βρουν. Γιατί  ακόµα  και  

του  ξιφία  η  µύτη κόβεται, καµια φορά.» 

  Το µυαλό της Νύχτας πήγε, αµέσως, στον Άνεµο, γνωρίζοντας ότι 

η περιέργειά του, συνήθως, τον έµπλεκε σε µπελάδες. 

  «Θα πάω στο εγκαταλειµµένο σιδηρουργείο,» δήλωσε, απότοµα. 

  Ο Κάλ’µλιρβ ξεφύσησε. «Τάχουµε πει·  το κεφάλι σου ρισκάρεις. 

Και ούτε κουβέντα για µένα, ή τον Γκόρ’θλαµπ·  ’ντάξει;» 

  «Αν και η Συντεχνία ήδη θα γνωρίζει ότι τη βοηθήσαµε,» είπε ο 

άντρας µε το ξυρισµένο κεφάλι. 
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  «Άµα είναι, όντως, ανακατεµένη στο µαχαίρωµα,» πρόσθεσε ο 

Κάλ’µλιρβ. «Μη γρουσουζεύεις την κατάσταση!» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21ο 

Το εγκαταλειµµένο σιδηρουργείο 
 

 

ταν µεσηµέρι, όταν η Νύχτα βγήκε απ’το Μαύρο ∆ίχτυ, 

κατευθυνόµενη προς το πανδοχείο που ο Κάλ’µλιρβ τής 

είχε πει πως ονοµαζόταν «Ο Κουρσάρος της Βηλβένµηθ». 

Παρά την ώρα, οι δρόµοι της Γκόνµορχ ήταν γεµάτοι κόσµο –όχι 

τόσο πολύ, όσος ήταν το πρωί, αλλά, αναµφίβολα, όχι και λίγο·  η 

τυχοδιώχτρια δεν ήταν αναγκασµένη να τρίβεται πάνω στους 

άλλους, για να περνά, όµως µπορούσε να αισθανθεί τον αέρα τους 

δίπλα της, καθώς βάδιζαν. 

  Αναρωτιόταν αν, τελικά, έκανε καλά που πήγαινε σ’αυτό το 

επικίνδυνο µέρος, για να βρει τη Συντεχνία της Σκιάς, αλλά οι 

αµφιβολίες της χάνονταν, µόλις σκεφτόταν τον Άνεµο, και ότι 

έπρεπε να βρει αυτόν και τους υπόλοιπους. Ίσως, βέβαια, ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή να ήξερε να της πει πού βρίσκονταν·  

αλλά, αν ήξερε, δε θα ήταν µαζί τους, όταν τον απάντησε; Συνεπώς, 

τίποτα δεν ήταν σίγουρο. Εκτός από τούτο: Η Νύχτα δεν είχε την 

υποµονή να περιµένει  να  συνέλθει  ο  φίλος  της –γιατί κάθε λεπτό 

µπορεί να ήταν σηµαντικό για τη ζωή των άλλων. 

  ∆ιασχίζοντας την αγορά –η οποία ήταν, σαφώς,  πιο  

συνωστισµένης  από τους δρόµους–, έφτασε στο λιµάνι της 

Γκόνµορχ: ένα µέρος όπου χαµάληδες πηγαινοέρχονταν, 

µεταφέροντας κιβώτια στις πλάτες, τα οποία φόρτωναν σε 

καραβέλες, ενώ κόσµος µπαινόβγαινε στα καράβια·  µισθοφόροι 

Ή
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στέκονταν πάνω από γκλαβανές καταστρωµάτων, φορώντας 

επιβλητικά κράνη και ατσαλένιες πανοπλίες·  έµποροι φιλονικούσαν 

µ’άλλους εµπόρους σχετικά µε τις τιµές των αγαθών·  σκιερές 

φιγούρες κινούνταν πίσω από σοκάκια, όπου, ουκ ολίγες φορές, 

κάποιοι δέρνονταν ή µαχαιρώνονταν·  στις ψαροταβέρνες 

συναλλαγές, εν τω µεταξύ, γίνονταν, µε λόγια και φωνές, µε χαρτί 

και µελάνι, ή µε γροθιές και κλοτσιές. 

  Η Νύχτα παρατήρησε πως –εκτός του ότι το µέρος ήταν, σαφώς, 

«πολιτισµένο»– εδώ γίνονταν όλες οι «χοντρές» συµφωνίες πάνω στα 

εµπορεύµατα που παρουσιάζονταν και πωλούνταν στην αγορά της 

πόλης. ∆ηλαδή, το λιµάνι ήταν, ας πούµε, τα παρασκήνια, ενώ η 

αγορά η βιτρίνα. 

  Η τυχοδιώχτρια σταµάτησε και κοίταξε γύρω της. Ο Κάλ’µλιρβ την 

είχε πληροφορήσει ότι στη δυτική µεριά του λιµανιού βρισκόταν ο 

Κουρσάρος της Βηλβένµηθ·  έτσι η κορακοµάλλα γυναίκα ξεκίνησε 

για κει, βαδίζοντας κοντά στις αποβάθρες, και κάνοντας 

παρακάµψεις, για ν’αποφεύγει τους χαµάληδες και τους εµπόρους. 

Ορισµένες φορές, το µάτι της έπαιρνε κάποιον που µαστίγωνε 

εκείνους που κουβαλούσαν τα κιβώτια, µ’ένα µακρύ, πέτσινο λουρί. 

Μια παρόρµηση τη γέµισε να του σπάσει τα µούτρα, καθώς το όπλο 

του δηµιουργούσε µακριές, αιµατηρές γραµµές στις πλάτες των 

γεροδεµένων αντρών, µα συγκρατήθηκε. ∆εν είναι δουλειά σου, 

Νύχτα… ∆εν είναι δουλειά σου. Κοίτα τη δουλειά σου… 

  Καθώς, πίσω από ένα µικρό πλήθος, αντίκρισε µια πινακίδα που 

έγραφε «Ο Κουρσάρος της Βηλβένµηθ», τράβηξε την κουκούλα της 

κάπας της στο κεφάλι, για να καλύψει το πρόσωπό της στη σκιά. 

Κανείς δεν τη γνώριζε σε τούτα τα µέρη, όµως, παρ’όλ’αυτά, 

αισθανόταν πως όφειλε νάναι επιφυλακτική. Ζύγωσε το πανδοχείο, 

και το παρατήρησε. Ήταν διώροφο, και δεν έµοιαζε νάναι και σε 

τόσο καλή κατάσταση·  κάτι αναµενόµενο, µε τον κόσµο που 

περνούσε απ’το λιµάνι της Γκόνµορχ. Όπως και νάχε, δεν την 
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ενδιέφερε η κατάσταση του µέρους. Έκανε τον γύρω του χτιρίου και 

βρέθηκε στο σοκάκι πίσω του. 

  Εδώ, αναπάντεχα, ο κόσµος έπαψε να διαβαίνει: κανείς δεν 

περνούσε –και η διαφορά φάνηκε, αµέσως, στα µάτια και τ’αφτιά 

της Νύχτας, που είχε, ως τώρα, συνηθίσει να βλέπει πλήθη και 

ν’ακούει τη βαβούρα τους. Γρήγορα, εντόπισε  το  εγκαταλειµµένο  

σιδηρουργείο  που  βρισκόταν εκεί κοντά. Φανερά, παλιό χτίριο, 

καµωµένο από πέτρα και ξύλο. 

  Η Νύχτα καταράστηκε τον εαυτό της που δεν είχε µπει στον κόπο 

ν’αγοράσει ούτ’ένα ξιφίδιο γι’αυτοπροστασία, καθώς αισθανόταν 

ευάλωτη σε οποιαδήποτε επίθεση (όχι πως, βέβαια, τα χέρια και τα 

πόδια της δε µπορούσαν ν’αποτελέσουν αποτελεσµατικά όπλα, αν 

υπήρχε ανάγκη…). 

  Προχώρησε και στάθηκε µπροστά στην πόρτα του σιδηρουργείου, 

η οποία ήταν κατασκευασµένη από ξύλο, που, τώρα, είχε 

µισοσαπίσει. Η τυχοδιώχτρια την έσπρωξε λίγο κι εκείνη άνοιξε, 

µ’ένα ελαφρύ τρίξιµο. Φως έσχισε το σκοτάδι ενός µικρού 

δωµατίου. Τα µάτια της, πάραυτα, εξερεύνησαν κάθε γωνιά του: Ένα 

παλιό καµίνι, ένα αµόνι, ένα σφυρί, λαβίδες, βαρέλια, ορισµένα 

σκουριασµένα όπλα. 

  Μπήκε, µε αργά, προσεκτικά βήµατα, ενώ, συγχρόνως, τέντωνε 

τ’αφτιά της, για ν’ακούσει κανέναν τυχόν ύποπτο ήχο. Έκανε έναν 

κύκλο στο δωµάτιο. Τίποτα το… παράξενο δεν υπήρχε·  έµοιαζε 

µ’ένα φυσιολογικότατο εγκαταλειµµένο σιδεράδικο. Αλλά, αν ήταν 

µέρος συνάντησης των µελών της Συντεχνίας της Σκιάς, δε θα 

ήθελαν να φαίνεται σαν ένα φυσιολογικότατο εγκαταλειµµένο 

σιδεράδικο; 

  Η Νύχτα κοίταξε στο πάτωµα, µήπως πουθενά υπήρχε καµια 

καταπακτή. Εντόπισε µία. Γονάτισε πλάι της και την άνοιξε. Κάτω, 

σκοτάδι… 
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  ∆εν είχε λάµπα, για ν’ανάψει, και δεν υπήρχε καµια εδώ πέρα·  έτσι 

φώναξε (για να δείξει, συγχρόνως, και τις µη-εχθρικές της προθέσεις 

προς τη Συντεχνία): 

  «Είναι κανείς εδώ; ∆εν είµαι εχθρός. Θέλω µόνο να ρωτήσω κάτι. 

Και δε βρίσκοµαι τυχαία σε τούτο το µέρος.» 

  Το τελευταίο το πρόσθεσε για να µη νοµίσουν ότι είχε µπει στο 

σιδηρουργείο µην ξέροντας πού να πάει·  ήθελε να τους τονίσει πως 

ερχόταν σκόπιµα. 

  Ωστόσο, κανείς δεν της απάντησε… 

  Η Νύχτα έκλεισε την καταπακτή, αναρωτούµενη αν, όντως, δεν 

υπήρχε κάποιος εδώ ή, απλά, δε θέλησε να µιλήσει. Αλλά ο 

Κάλ’µλιρβ είχε πει ότι «καµια φορά» τα µέλη της Συντεχνίας 

συγκεντρώνονται εδώ. Οπότε, µπορεί τούτη να µην ήταν µια 

απ’αυτές τις φορές. Όµως, αν επέστρεφε αργότερα… 

  Έφυγε   απ’το  σιδεράδικο, κλείνοντας την πόρτα, και, γρήγορα, 

βγήκε απ’το  σιωπηρό  σοκάκι, στο  θορυβώδες  λιµάνι. Η µατιά της 

γέµισε, πάλι,  

µε πλήθη και η ακοή της µε τη βαβούρα τους. ∆ίχως να κοιτάξει 

πίσω της –αν και είχε το φόβο ότι, ίσως, την παρακολουθούσαν–, 

γύρισε στο Μαύρο ∆ίχτυ. 

  Πέρασε την γεµάτη κόσµο τραπεζαρία και ανέβηκε στο δωµάτιό 

της, όπου την περίµεναν ο Κάλ’µλιρβ κι ο Γκόρ’θλαµπ, ενώ ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δεν είχε ακόµα ξυπνήσει. Ο Ανώνυµος 

ήταν γαντζωµένος στον ώµο του άντρα µε το ξυρισµένο κεφάλι. 

  «Παραξενεύοµαι, που σε ξαναβλέπω ζωντανή,» είπε ο ναυτικός µε 

την πορφυρή κορδέλα στα µαλλιά, «αλλά χαίροµαι, συγχρόνως,» 

πρόσθεσε, µ’ένα µειδίαµα, ενώ κάπνιζε την πίπα του. 

  «Τι βρήκες;» τη ρώτησε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  «Τίποτα,» αποκρίθηκε, απογοητευµένα, η Νύχτα, λύνοντας την 

κάπα απ’το λαιµό της κι αποθέτοντάς την στην κρεµάστρα του 

δωµατίου. Στράφηκε στον Κάλ’µλιρβ. «Πολύ φοβάµαι πως σπάνια 

συχνάζουν οι φίλοι µας στο µέρος που µου ανέφερες.» 
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  «Μπορεί, απλά, να µην τους πέτυχες εκεί,» είπε εκείνος. 

  «Αυτό σκέφτηκα κι εγώ,» συµφώνησε η Νύχτα. «Κάποια στιγµή, 

θα επιστρέψω.» 

  «Ααα! εσένα τα θέλει το κεφάλι σου,» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ.  

  «Πρέπει να βρω τους συντρόφους µου,» εξήγησε η Νύχτα. 

«Φάγατε;» 

  Ο Κάλ’µλιρβ έγνεψε καταφατικά. 

  «Και τον αφήσατε µόνο του;» Κι οι δυο κατάλαβαν ότι αναφερόταν 

στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, που γνώριζαν ως «Ράθµαλ». 

  «Ναι, για λίγο…» ανασήκωσε τους ώµους του ο Κάλ’µλιρβ. 

  Η Νύχτα τού έριξε ένα σκληρό βλέµµα. «Μπορεί αυτοί που ήθελαν 

να τον δολοφονήσουν να έρχονταν!» 

  «∆εν κατάλαβες, φάγαµε εναλλάξ,» της είπε ο Γκόρ’θλαµπ·  και ο 

Κάλ’µλιρβ κατένευσε, φυσώντας καπνό απ’τα ρουθούνια του, ενώ 

τα δόντια του µασουλούσαν την άκρη του τσιµπουκιού του. 

  «Σας ευχαριστώ,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Και µε συγχωρείτε που 

έχασα την ψυχραιµία µου. Απλά, ανησυχώ για τον Ράθµαλ.» 

  «Απόλυτα κατανοητό,» τόνισε ο Κάλ’µλιρβ. «Φίλος σου είναι.» 

  «Τώρα, να πάω κι εγώ κάτω να φάω; Θα µείνετε λίγο ακόµα;» 

ρώτησε η Νύχτα. 

  «Ασφαλώς,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ. «Με την ησυχία σου.» 

  «Ευχαριστώ, πάλι.» 

  Η τυχοδιώχτρια κατέβηκε στην τραπεζαρία του Μαύρου  ∆ιχτυού,  

έπαιξε, για κάνα µισάωρο, το γνωστό, πλέον, παιχνίδι µε τις τρεις 

αναποδογυρισµένες κούπες και, ύστερα, παράγγειλε ένα χορταστικό 

γεύµα, που δεν άργησε καθόλου να έρθει. 

  Τρώγοντας, προσπάθησε ν’ακούσει τις τελευταίες φήµες. Ήλπιζε 

ότι µπορούσε να µάθει κάτι για τους συντρόφους της·  ή, 

τουλάχιστον, να πληροφορείτο κάποιο στοιχείο που πιθανώς να την 

οδηγούσε σ’αυτούς. Αλλά δε στάθηκε τυχερή. Ο Κάλ’µλιρβ, 

αναµφίβολα, είχε δίκιο, όταν της έλεγε πως περνά τόσος πολύς 

κόσµος απ’την Γκόνµορχ, που δε µπορείς να µάθεις για κανέναν 
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ξεχωριστά –εκτός κι αν έχεις τις κατάλληλες διασυνδέσεις. Της 

έκανε, µάλιστα, τροµερή εντύπωση που τ’αφτί της δεν πήρε τίποτα 

για την απόπειρα δολοφονίας του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή στην 

αγορά. Μάλλον, τέτοια γεγονότα ήταν συνηθισµένα εδώ και δεν 

τραβούσαν την προσοχή. Σ’αντίθεση, αν συνέβαινε παρόµοιο 

πράγµα σ’οποιαδήποτε πόλη του Σαραόλν, όλοι γι’αυτό το θέµα θα 

συζητούσαν. Και ο τοπικός άρχοντας θα είχε στείλει ανθρώπους του 

να ερευνήσουν τι ακριβώς έγινε και να τιµωρήσουν τον φονιά. Εδώ, 

όµως, ούτε καν οι φύλακες της Γκόνµορχ δεν ενδιαφέρονταν. (Τα 

πάντα, προφανώς, ελέγχονταν απ’τις οργανώσεις.) Κάτι πραγµατικά 

συνταρακτικό θάπρεπε να συµβεί, για να µαθευτεί παντού στην εν 

λόγω πόλη-λιµάνι. 

  Έχοντας χορτάσει, η Νύχτα επέστρεψε στο δωµάτιό της, όπου ο 

Κάλ’µλιρβ κι ο Γκόρ’θλαµπ τη χαιρέτησαν και πήγαν στα δικά τους, 

λέγοντας ότι χρειάζονταν κι οι ίδιοι λίγη ξεκούραση. Οπότε, εκείνη 

κάθισε σε µια καρέκλα µπροστά απ’το παράθυρό, παρατηρώντας τον 

δρόµο από κάτω, ενώ ο Ανώνυµος ήταν γαντζωµένος στον ώµο της. 

Το µυαλό της το αισθανόταν κουρασµένο και θολό. ∆εν ήξερε τι 

ακριβώς να κάνει για να βρει τους συντρόφους της. Ίσως, όταν 

επέστρεφε στο εγκαταλειµµένο σιδηρουργείο– 

  Μα είχε ξεχάσει κάτι πολύ σηµαντικό που είχε υποθέσει το πρωί: 

Αφού η οργάνωση ονοµαζόταν Συντεχνία της Σκιάς, κατά πάσα 

πιθανότητα, θα ενεργούσε τα βράδια –κι αυτή είχε πάει να τους 

συναντήσει µέρα! Λάθος της! Θα πήγαινε, πάλι, στο σοκάκι πίσω 

απ’τον Κουρσάρο της Βηλβένµηθ, όταν νύχτωνε. 

 

**  **  **  ** 

 

  Το βράδυ, οι δρόµοι της Γκόνµορχ ήταν, ως συνήθως, γεµάτοι 

κόσµο, και όποιος δεν ήξερε την πόλη θα νόµιζε ότι κάποια γιορτή 

γινόταν εδώ, όπως είχε υποθέσει η Νύχτα, όταν είχε πρωτοέρθει. 

Αλλά δεν το υπέθετε, πλέον. Και τα βήµατά της ήταν πιο 
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αποφασιστικά, καθώς κατηφόριζε τον δρόµο προς το λιµάνι. Ο ένας 

λόγος ήταν γιατί αισθανόταν πως ήξερε, πια, αρκετά το µέρος·  ο 

άλλος γιατί πίστευε πως, επιτέλους, θα έβρισκε τη Συντεχνία της 

Σκιάς και, κατά συνέπεια, τους φίλους της –πράγµα που της έδινε 

επιπλέον δύναµη και γέµιζε τα µέλη του σώµατός της µε ζωτική 

ενέργεια. Η ελπίδα πάντα κινητοποιούσε τους ανθρώπους. 

  Περνώντας απ’την αγορά, είχε πληρώσει για ν’αποκτήσει δύο 

ξιφίδια –ώστε να µην νιώθει, ξανά, άοπλη–, το ένα εκ των οποίων, 

τώρα, έκρυβε στην δεξιά της µπότα και τ’άλλο κάτω απ’την τουνίκα 

της. Βέβαια, ευχόταν να µην ερχόταν σε ρήξη µε τα µέλη της 

Συντεχνίας. Στο κάτω-κάτω, µονάχα να βρει τους συντρόφους της 

ήθελε και τίποτα περισσότερα·  δεν είχε κανένα σκοπό να µπλέξει 

µ’αυτές τις οργανώσεις (ή, µήπως κάτι τέτοιο ήταν, τελικά, 

αναπόφευκτο στη Ζίρκεφ;…). 

  Το λιµάνι ήταν χειρότερο σε θόρυβο το βράδυ απ’ό,τι το µεσηµέρι 

–όπως, άλλωστε, η Νύχτα περίµενε. Περνώντας ανάµεσα απ’τα 

πλήθη, µε την κουκούλα κατεβασµένη στο κεφάλι της, έφτασε στον 

Κουρσάρο της Βηλβένµηθ, έκανε το γύρο του και βρέθηκε, για ακόµα 

µια φορά, στο σοκάκι από πίσω, όπου ήταν χτισµένο το 

εγκαταλειµµένο σιδηρουργείο. 

  Έσπρωξε την πόρτα, που έτριξε, ξανά, και– 

  –µια σκοτεινή φιγούρα γύρισε προς το µέρος της, απότοµα, σα να 

αιφνιδιάστηκε– 

  –ενώ, την ίδια στιγµή, τραβούσε µια µικρή λεπίδα, που γυάλισε στο 

λιγοστό φως των φεγγαριών του Άρµπεναρκ το οποίο έµπαινε στο 

παλιό σιδεράδικο! 

  Το χέρι της Νύχτας, πάραυτα, πήγε κάτω απ’την τουνίκα της, 

αδράχνοντας τη λαβή του ξιφιδίου της– 

  –αλλά αισθάνθηκε κάτι µυτερό στον αυχένα και σταµάτησε… 

  «Μην αναπνέεις!» σφύριξε µια αντρική φωνή. 

  Η Νύχτα παρατήρησε πως η µορφή µπροστά της ήταν µια ξανθιά 

γυναίκα, µε τα µαλλιά δεµένα σε µια µεγάλη αλογοουρά πίσω της. 
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Στο δεξί της χέρι κρατούσε ένα µακρύ, λιγνό  ξιφίδιο. Τα µάτια της 

γυάλιζαν δολοφονικά, καθώς την αντίκριζαν. 

  «Ποια είσαι;» απαίτησε η αντρική φωνή πίσω της, ενώ εκείνη 

αισθανόταν ακόµα την κόψει ενός στιλέτου στον αυχένα. 

  «Κάποια που ψάχνει πληροφορίες, τις οποίες µόνο η Συντεχνία της 

Σκιάς µπορεί να έχει,» αποκρίθηκε η Νύχτα. 

  «Μπες,» την παρότρυνε ο άντρας, πιέζοντας, ελαφρά, τη λεπίδα 

στον αυχένα της. 

  Η Νύχτα προχώρησε στο σκοτεινό δωµάτιο, ενώ η πόρτα έκλεινε 

πίσω της… 

  Μια λάµπα άναψε, και ένας άλλος, µελαχρινός άντρας 

φανερώθηκε, µε µούσι στο σαγόνι. Ήταν ντυµένος στα µαύρα, όπως 

και η γυναίκα, µε κάπα και κουκούλα. 

  «Τι θέλεις;» ρώτησε την επισκέπτρια του εγκαταλειµµένου 

σιδεράδικου. 

  «Χρειάζοµαι µια πληροφορία που µόνο εσείς µπορείτε να µου 

δώσετε,» είπε εκείνη. 

  «Και ποιοι είµαστε ‘εµείς’;» σφύριξε η ξανθιά γυναίκα, που ακόµα 

κρατούσε το ξιφίδιο στο χέρι της. 

  «Μέλη της Συντεχνίας της Σκιάς, αν δεν κάνω λάθος…» 

αποκρίθηκε η Νύχτα. 

  «Πιθανώς να κάνεις,» τόνισε ο µελαχρινός άντρας. «Αλλά τι, 

ακριβώς, θέλεις;» 

  «Θέλω να µάθω πού βρίσκονται κάποια άτοµα,» εξήγησε η Νύχτα, 

και τους περιέγραψε τους συντρόφους της, πλην του Ανθρώπου-Με-

Μισή-Ψυχή. 

  Ο µελαχρινός άντρας µε το µούσι στο σαγόνι και η ξανθιά γυναίκα 

µε την αλογοουρά την κοίταξαν µε ερευνητικά βλέµµατα, ενώ η 

τυχοδιώχτρια δεν είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει πώς την κοιτούσε 

εκείνος πίσω της –πάντως, είχε ακόµα το ξιφίδιό του στον αυχένα 

της, κάνοντας τις τρίχες της να ορθώνονται, πού και πού, καθώς το 

έσερνε πάνω στο δέρµα της. 
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  «Λοιπόν;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Ακόµα κι αν γνωρίζουµε κάτι, γιατί να σ’το πούµε;» έθεσε το 

ερώτηµα η γυναίκα. 

  «Νοµίζω πως δεν υπάρχει άλλος λόγος εκτός του ότι σας το ζήτησα 

ευγενικά,» αποκρίθηκε η Νύχτα. 

  «∆εν κάνουµε πράγµατα επειδή κάποιος µας το ζητά ευγενικά,» 

τόνισε ο άντρας µε το µούσι στο πηγούνι. 

  «Είναι σηµαντικό να µάθω πού βρίσκονται. ∆εν πρόκειται 

ν’αναµιχθώ στις δικές σας υποθέσεις,» υποσχέθηκε η Νύχτα. 

  «Αυτό δεν είν’αρκετό,» τόνισε η ξανθιά γυναίκα. «Μπορούµε, 

εύκολα, να σε σκοτώσουµε, για να σιγουρευτούµε ότι ποτέ ξανά δε 

θ’αναµιχθείς σ’ό,τι αφορά εµάς.» 

  «Ίσως, ένα Χρέος Σκιάς;» πρότεινε ο άντρας πίσω της. 

  «Χρέος Σκιάς;» απόρησε η Νύχτα, µη γνωρίζοντας τι εννοούσε. 

  Η ξανθιά γυναίκα την αγνόησε. «Χµ… γιατί όχι;» είπε. 

«Προτιµότερο απ’το να τη σκοτώσουµε αµέσως.» Στράφηκε στον 

µελαχρινό, που έγνεψε καταφατικά. Ύστερα, τα ψυχρά, γαλάζια 

µάτια της κάρφωσαν την Νύχτα. «Άκου καλά: Θα σου πούµε πού 

είναι οι σύντροφοί σου –και θάναι βέβαιο ότι είναι εκεί, αφού θα 

τ’ακούσεις από µας. Αλλά θα έχεις απο δώ και στο εξής ένα Χρέος 

Σκιάς.» Προτού η τυχοδιώχτρια προλάβει να ρωτήσει κάτι, συνέχισε: 

«∆ηλαδή, θα µας χρωστάς µια υπηρεσία. Και, όπου κι αν βρίσκεσαι, 

θα µπορούµε να σου ζητήσουµε να µας εξυπηρετήσεις. Κατάλαβες;» 

  Εκείνη έγνεψε καταφατικά. 

  «Συµφωνείς, λοιπόν, µε τους όρους µας;» 

  «Ναι,» δήλωσε η Νύχτα. «Συµφωνώ. Αλλά θα βρείτε τους 

συντρόφους µου;» 

  «Αυτή είναι ήδη τελειωµένη υπόθεση,» τόνισε η γυναίκα. «Τώρα, 

πήγαινε.» 

  «Πού θα ξαναµιλήσουµε;» ρώτησε η Νύχτα. «Πού µπορώ να σας–

;» 
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  «Θα επικοινωνήσουµε εµείς µαζί σου,» την έκοψε η γυναίκα. «∆ε 

θ’αργήσουµε,» υποσχέθηκε. 

  Η πόρτα πίσω απ’την τυχοδιώχτρια άνοιξε, κι εκείνη βγήκε στο 

σοκάκι. Έφυγε απο κεί, αναρωτούµενη αν έπραξε σωστά. Θα 

µάθαινε πού βρίσκονταν οι άλλοι, όµως θα έπρεπε κάποια στιγµή να 

κάνει µια υπηρεσία στη Συντεχνία της Σκιάς. ∆ε φαινόταν και τόσο 

άσχηµο. Άλλωστε, τι υπηρεσία, πια, να ήταν; Σίγουρα, όχι κάτι που 

δε θα µπορούσε να καταφέρει… Είχε κατορθώσει πολλά πράγµατα 

στη ζωή της –πράγµατα που άλλοι θα θεωρούσαν απίθανα. 

  Ανυποµονούσε να ξαναδεί τον Άνεµο. 

  Περνώντας µέσα απ’τους νυχτερινούς δρόµους της Γκόνµορχ και 

από τα πλήθη που τους γέµιζαν, έφτασε στο πανδοχείο «Το Μαύρο 

∆ίχτυ». Στην τραπεζαρία ήταν ο Κάλ’µλιρβ, συζητώντας µε µια 

γυναίκα κι έναν άντρα τους οποίους εκείνη δε γνώριζε. Τον 

χαιρέτησε και ρώτησε: 

  «Ο Ράθµαλ;» 

  «Πάνω, µε τον Γκόρ’θλαµπ,» αποκρίθηκε ο ναυτικός. 

  Η Νύχτα ανέβηκε τα σκαλοπάτια του πανδοχείου και έφτασε στο 

δωµάτιό της. Άνοιξε και– 

  –αντίκρισε τον άντρα µε το ξυρισµένο κεφάλι, µπρούµυτα, στο 

πάτωµα, ενώ πάνω απ’τον ξαπλωµένο, αναίσθητο Άνθρωπο-Με-

Μισή-Ψυχή στεκόταν ένας άγνωστος, ντυµένος µε µαύρη κάπα, ο 

οποίος κρατούσε ένα πλατύ ξιφίδιο υψωµένο! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22ο 

Μπερδέµατα µε µυστικές οργανώσεις 
 

 

άραυτα, τράβηξε το ξιφίδιο απ’την τουνίκα της. 

  Ο άγνωστος κουκουλοφόρος στράφηκε, αιφνιδιασµένος, 

προς το µέρος της. Προφανώς, δεν περίµενε κάποιος να 

διακόψει τη δουλειά του. Και, τώρα, δεν ήξερε πού να πρωτοστρέψει 

το πλατυλέπιδο όπλο του: στην εισβολέα ή στον αναίσθητο 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή; Η επιλογή ήταν πασιφανής, αλλά, προτού 

προλάβει να χιµήσει στην τυχοδιώχτρια, εκείνη εκµεταλλεύτηκε τη 

στιγµή που στάθηκε έκπληκτος και του χίµησε πρώτη. 

  Η Νύχτα επιχείρησε, µε τόνα χέρι, να τον αρπάξει απ’τα µαλλιά, 

κάτω απ’την κουκούλα, και, µε τ’άλλο, να κολλήσει το ξιφίδιό της 

στο λαιµό του, ακινητοποιώντας τον. ∆εν τα κατάφερε, όµως, τόσο 

καλά όσο περίµενε: Το αριστερό της χέρι, όντως, πέρασε µέσα στην 

κουκούλα του και γράπωσε, σφιχτά κι επώδυνα, τα µαλλιά του, αλλά 

το όπλο στο δεξί βρήκε εµπόδιο, προτού φτάσει στο λαρύγγι του –το 

πλατύ ξιφίδιο του άντρα. 

  Τα δόντια του γυάλισαν, καθώς γρύλισε και την έσπρωξε. Η Νύχτα 

έχασε την ισορροπία της και ήταν έτοιµη να πέσει. Όµως δε 

χαλάρωσε τη λαβή της στα µαλλιά του άντρα·  έτσι, σωριάστηκαν κι 

οι δυο στο πάτωµα του δωµατίου της, πάνω στον Γκόρ’θλαµπ, που 

δεν πρέπει νάταν νεκρός, αλλά αναισθητοποιηµένος, γιατί η 

τυχοδιώχτρια δεν είχε δει αίµα κάτω. 

  Το χέρι της κορακοµάλλας γυναίκας, αµέσως, πήγε στο λάρυγγα 

του εχθρού της, σφίγγοντάς τον άγρια. Εκείνος την κοπάνησε, µε τη 

γροθιά του, στο σαγόνι, κι έκανε να σηκωθεί όρθιος. Η Νύχτα, 

χωρίς, καλά-καλά, να το συνειδητοποιήσει, γράπωσε κάτι που 

κρεµόταν στο λαιµό του, εµποδίζοντάς τον. Ο άγνωστος τραβήχτηκε 

απότοµα, µουγκρίζοντας µια κατάρα, και το κορδόνι έσπασε. Έτρεξε 

Π
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προς τ’ανοιχτό παράθυρο, την ώρα που η τυχοδιώχτρια 

ανασηκωνόταν στα γόνατα και εκτόξευε το ξιφίδιό της πίσω του. Η 

λάµα καρφώθηκε στο περβάζι, καθώς ο άντρας πηδούσε έξω. 

  Η Νύχτα τινάχτηκε, πάραυτα, για να τον δει να χάνεται µέσα στον 

κόσµο. Κανείς δεν φάνηκε να εντυπωσιάστηκε που πήδηξε απ’τον 

πρώτο όροφο του Μαύρου ∆ιχτυού. Ή δεν θέλησε να το δείξει 

(πιθανώς, από φόβο)… 

  Η γυναίκα ξεφύσησε, και κοίταξε τι ήταν αυτό που κρατούσε στην 

παλάµη της: ένας µικρός, µπρούντζινος σκαραβαίος, περασµένος 

σ’ένα δερµάτινο κορδόνι. Συνοφρυώθηκε. Σκαραβαίος… Κάτι είχε 

πει ο Κάλ’µλιρβ για την Αίρεση του Σκαραβαίου. Αλλά είχε χρόνο 

να το σκεφτεί αυτό µετά– 

  Στράφηκε, δίχως δεύτερη σκέψη, στον ξυρισµένο στο κεφάλι 

ναυτικό που κειτόταν στο δάπεδο. Αφού έκλεισε την πόρτα (δεν 

ήθελε να τραβήξει το βλέµµα κανενός περαστικού, στον διάδροµο 

του πανδοχείου), γονάτισε δίπλα του και τον κούνησε απ’τον ώµο. 

  «Γκόρ’θλαµπ. Γκόρ’θλαµπ. Είσαι καλά, φίλε µου;» 

  Εκείνος δε σάλεψε. 

  «Γκόρ’θλαµπ!» 

  Γέµισε ένα ποτήρι νερό και του τόριξε στο πρόσωπο. Τότε, ο 

ναυτικός κινήθηκε. Ανοιγόκλεισε τα µάτια του και ανασηκώθηκε, 

γρήγορα. 

  «Νύχτα!» είπε. «Πού–;» 

  «Έφυγε,» απάντησε εκείνη, προτού καν τελειώσει την ερώτησή 

του. 

  «Ο Ράθµαλ;» 

  «Καλά είναι –δε βλέπεις;» 

  Ο Γκόρ’θλαµπ κούνησε το ξυρισµένο του κεφάλι, καθώς 

σηκωνόταν στις µπότες του. «Ο καταραµένος! Πετάχτηκε απ’το 

παράθυρο σα διαολεµένος γάτος! Πριν προφτάσω να γυρίσω να τονε 

κοιτάξω, µε κοπάνησε στον αυχένα κι έχασα τις αισθήσεις µου. 

  »Τι άνθρωπος ήταν;» Συνοφρυώθηκε. 
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  Η Νύχτα άνοιξε τη γροθιά της, και πάνω στην παλάµη της γυάλισε 

ο µπρούντζινος σκαραβαίος. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ γούρλωσε τα µάτια του. «Ω, όχι! Χίλιες και µία 

κατάρες!» Την κοίταξε στο πρόσωπο. «Αυτός ο άντρας ήταν µέλος 

της Αίρεσης του Σκαραβαίου,» την πληροφόρησε. 

  «Το φαντάστηκα,» αποκρίθηκε η Νύχτα, κλείνοντας, πάλι, τη 

γροθιά της. «Καλό δεν είναι από µια άποψη;–» 

  «Τρελάθηκες;» αναφώνησε ο Γκόρ’θλαµπ. «Η Αίρεση του 

Σκαραβαίου είναι η ισχυρότερη οργάνωση στη Ζίρκεφ!» 

Προσπαθούσε να κρατά τη φωνή του όσο πιο συγκρατηµένη τού 

ήταν δυνατόν. 

  Η Νύχτα ανασήκωσε τους ώµους της. «Τουλάχιστο, δεν ήταν 

σταλµένος απ’τη Συντεχνία της Σκιάς…» 

  «Σαν πολύ ελαφρά δεν τόχεις πάρει το θέµα;» εξεπλάγη ο 

Γκόρ’θλαµπ. «Νοµίζεις ότι η Αίρεση του Σκαραβαίου είναι λιγότερο 

επικίνδυνη απ’τη Συντεχνία της Σκιάς; Μπορώ να σου πω–» 

  «∆εν είν’αυτό,» τον έκοψε η Νύχτα. «Απλά, έκανα µια συµφωνία 

µε τη Συντεχνία, να βρει τους συντρόφους µου·  οπότε, δε θα ήθελα, 

ξαφνικά, να στραφούν τα µέλη της εναντίον µου.» 

  Ο Γκόρ’θλαµπ σταύρωσε τα χέρια µπροστά του, περιµένοντας το 

χειρότερο. «Τι είδους συµφωνία;» 

  «Εκείνοι θα εντοπίσουν τους φίλους µου και εγώ θα τους οφείλω 

ένα Χρέος Σκιάς,» εξήγησε η Νύχτα. 

  «Πώς!» Τα µάτια του ναυτικού ξαναγούρλωσαν. «Ξέρεις τι είναι το 

Χρέος Σκιάς; Θα σε ελέγχουν για µια ζωή. Θα µπορούν, ανά πάσα 

στιγµή, να σε καλέσουν, για να εκπληρώσεις το χρέος –και θα σε 

βάλουν να κάνεις ό,τι πιστεύουν αυτοί. Και, µη µου πεις, τώρα, ότι 

θα πας µακριά και δε θα σε βρουν. Έχω ακούσει ότι κάποιος 

διέσχισε την Βηλβένµηθ, την Άγρια Θάλασσα, και έφτασε στο Πελ-

Χάγκοθ, για να τους ξεφύγει. Όµως λέγεται πως, πάλι, τον βρήκαν 

και του ζήτησαν να εκπληρώσει το χρέος του. Όταν αρνήθηκε, τον 

καθάρισαν.» 
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  Η Νύχτα φάνηκε να δυσανασχετεί. Μήπως, τελικά, είχε κάνει το 

µεγαλύτερο λάθος της ζωής της; Ύστερα, όµως, καθώς ο Άνεµος 

ήρθε στο νου της, πήρε µια πιο αποφασιστική έκφραση. «Έπρεπε να 

δεχτώ τους όρους τους. ∆εν είχα άλλη επιλογή. Εξάλλου,» σήκωσε 

τα χέρια της, «είναι δίκαιο –θα µου κάνουν µια χάρη, θα τους κάνω 

µια χάρη.» 

  «Όπως αγαπάς,» αποκρίθηκε ο Γκόρ’θλαµπ. «Όµως το πρόβληµα 

είναι ότι έχεις µπλέξει κι εµάς σ’όλη τούτη την υπόθεση –που πιο 

µπουρδουκλωµένη δεν έχω ξαναδεί, έτσι όπως τάχεις καταφέρει. ∆ε 

φτάνει που µίλησες µε µέλη της Συντεχνίας της Σκιάς, τώρα, έχουµε  

και την Αίρεση του Σκαραβαίου να µας κυνηγά.» Κούνησε το 

ξυρισµένο του κεφάλι, ξεφυσώντας, αγανακτισµένος. «Πάω να 

φωνάξω τον Κάλ’µλιρβ. Λυπάµαι, αλλά δεν πιστεύω να µείνουµε 

άλλο µαζί σου, κυρά.» Και βγήκε απ’το δωµάτιο. 

  Η Νύχτα κάθισε, βαριά, στο κρεβάτι, πλάι στον Άνθρωπο-Με-

Μισή-Ψυχή, και ακούµπησε το µέτωπο στις παλάµες της, 

κλείνοντας, για λίγο, τα µάτια. Νύχτα, ποτέ δεν έχεις πέσει σε 

χειρότερη υπόθεση, παρατήρησε. Και τούτη, η τρισκατάρατη, όσο πάει 

και χειροτερεύει! Ας έβρισκε τους άλλους! Αν έβρισκε τους άλλους, 

τουλάχιστον, θα έπαυε ν’αναρωτιέται ποιος ήταν ζωντανός και ποιος 

όχι, και θα µπορούσαν ν’αντιµετωπίσουν την κατάσταση όλοι µαζί. 

Επιπλέον, το ότι δε γνώριζε ποια ήταν η µοίρα του Ανέµου την 

τρέλαινε –ας µην ήταν νεκρός, µα τα Πνεύµατα, ας µην ήταν 

νεκρός…! 

  «Μα θα παλαβώσουµε εντελώς, τέλος πάντω;»  άκουσε το 

µουγκρητό του Κάλ’µλιρβ, καθώς ο ναυτικός έµπαινε στο δωµάτιο. 

«Τι είν’αυτά;– Είσαι καλά;» τη ρώτησε, βλέποντας τη να έχει το 

κεφάλι ακουµπισµένο στις χούφτες της, ενώ τα µαύρα της µαλλιά 

έκρυβαν το πρόσωπό της. 

  Η τυχοδιώχτρια σήκωσε το βλέµµα της, κάνοντας πίσω µελαχρινές 

τούφες, µε τα δάχτυλά της. «Ναι. Καλά είµαι,» αποκρίθηκε, λιγάκι 

πικρόχολα. 
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  «Είναι αλήθεια; Βρήκες µενταγιόν µε σκαρ–;» άρχισε ο Κάλ’µλιρβ, 

µα τα λόγια του κόπηκαν στη µέση, καθώς η γυναίκα τού το έδειξε, 

υψώνοντας την παλάµη της. «Πανάθεµά µε…!» έκανε, χάσκοντας. 

«Φοβάµαι πως πρέπει να σ’εγκαταλείψουµε– Σου είπα να µη µας 

µπλέξεις µε τις οργανώσεις!» φώναξε, ξαφνικά. 

  Η Νύχτα σηκώθηκε όρθια, αντικρίζοντάς τον δίχως θυµό. Ο 

ναυτικός δεν είχε κι άδικο: δεν είχε καµια δουλειά µ’όλα τούτα. 

«∆εν είναι από δικό µου φταίξιµο που µπλέξατε,» αποκρίθηκε. «∆εν 

ήξερα ότι θα ερχόταν ο δολοφόνος  στο  δωµάτιο.»  Σήκωσε  τα  

χέρια  της.  «Υπέθετα  πως  όχι.» Κούνησε το κεφάλι. «Ίσως, 

θάπρεπε νάχατε φύγει πιο νωρίς·  ίσως, δε θάπρεπε να µε είχατε 

βοηθήσει να φέρω τον Άνθρω– τον Ράθµαλ στο πανδοχείο. Αλλά το 

κάνετε. Γιατί;» 

  «Α…» Ο Κάλ’µλιρβ φάνηκε να χάνει τα λόγια του. Αλλά όχι για 

πολύ (δεν ήταν τέτοιος ο τύπος του): «Είπαµε να κάνουµ’ ένα καλό, 

δηλαδή! Και κοίτα δω τώρα! Κάνεις ένα καλό και χώνεσαι στην 

κινούµενη άµµο ως τ’αφτιά, µα τα Πέντε Κύµατα!» 

  «Και, όπως έχει έρθει η κατάσταση, δυστυχώς –αλλά πρέπει να 

τ’οµολογήσω–, είµαστε όλοι µπλεγµένοι,» κατέληξε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  Ο Κάλ’µλιρβ κάθισε σε µια καρέκλα, σαν πτώµα. Έβγαλε την πίπα 

απ’την τουνίκα του και την άναψε, σιγοµουρµουρίζοντας πράγµατα 

που µόνο εκείνος άκουγε. 

  «Και τι κάνουµε, τώρα;» ρώτησε η Νύχτα. «Εσείς ξέρετε καλύτερα 

από µένα τούτα τα µέρη…» 

  «Αφού τονε κυνηγά τούτον δω η Αίρεση του Σκαραβαίου, πρέπει 

κάπου να τον κρύψουµε –και να κρυφτούµε και µεις,» είπε ο 

Κάλ’µλιρβ. «Αλλά πού µπορείς να κρυφτείς απ’την ισχυρότερη 

οργάνωση στη Ζίρκεφ;» 

  «Και δε θέλω ακριβώς να… κρυφτούµε απ’όλους,» εξήγησε η 

Νύχτα. «Θέλω η Συντεχνία της Σκιάς να µπορεί να µε βρει, για να 

µου πουν τα µέλη της πού είναι οι σύντροφοί µου.» 
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  Ο Κάλ’µλιρβ ρουθούνισε. «Πιστεύεις, κοπελιά, πως η Συντεχνία δε 

µπορεί να σε βρει οπουδήποτε κι αν είσαι; Αν ναι –κάνεις λάθος,» 

τόνισε. 

  «Αλλά από τη Αίρεση του Σκαραβαίου είναι πιο εύκολο να κρυφτεί 

κανείς;» ρώτησε η Νύχτα. 

  Ο Κάλ’µλιρβ ρουθούνισε, πάλι. «Τρίχες!» Ύστερα, πρόσθεσε, 

φυσώντας καπνό: «Ίσως –λίγο.» 

  «Αν είχαµε την προστασία της Αίρεσης του Φιδιού…» άρχισε ο 

Γκόρ’θλαµπ. 

  «Νάτος και τούτος!» πετάχτηκε ο Κάλ’µλιρβ. «Έχετε παλαβώσει, 

µου φαίνεται. Άσε που αποκλείεται να έχουµε ποτέ την προστασία 

τους. Τι µας χρωστάνε, άλλωστε;… 

  »∆ε µου λες,» στράφηκε στη Νύχτα, «τι σχέση µπορεί νάχει αυτός 

ο φίλος σου µε την Αίρεση του Σκαραβαίου;» 

  «∆εν έχω ιδέα,» παραδέχτηκε εκείνη. «Και δε νοµίζω παλιότερα να 

είχε τίποτα µπελάδες µαζί τους, αφού, απ’όσο γνωρίζω, δεν έχει 

ξαναπατήσει στη Ζίρκεφ.» 

  «∆ηλαδή, µπλέχτηκε πρόσφατα µε δαύτους,» συµπέρανε ο 

Κάλ’µλιρβ. «Κι απ’ό,τι µου είπες για το πώς τον βρήκες, υποθέτω 

πως η Αίρεση, ουσιαστικά, ήθελε την κοπέλα που ήταν µαζί του –

την οποία και πήρε–· µ’αυτόν πιστεύω πως πρόκειται καθαρά για 

εκδίκηση. Πιθανώς να µην τους άφηνε ν’αρπάξουν την κοπελιά και 

έτσι νάγινε όλη τούτη η ιστορία…» 

  «Το πρωί, ο Ράθµαλ θα έχει συνέλθει,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ·  «οπότε, 

προτείνω να κοιµηθούµε και να περιµένουµε ως τότε.» 

  «Και να κοιµηθούµε όλοι σε τούτο το δωµάτιο, σαν τα ψάρια, µε τα 

µάτια ανοιχτά,» τόνισε ο Κάλ’µλιρβ. 

  Η Νύχτα έγνεψε καταφατικά. Ύστερα, έριξε µια ερευνητική µατιά 

τριγύρω, στο χώρο. Κάτι της έλειπε. Ξαφνικά, συνειδητοποίησε τι 

ήταν. 

  «Πού είν’ο Ανώνυµος;» ρώτησε. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

566 

  «Ήταν εδώ, προτού µε χτυπήσει ο απεσταλµένος της Αίρεσης του 

Σκαραβαίου,» αποκρίθηκε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  «Μετά…; Πέταξε απ’το παράθυρο;…» απόρησε η Νύχτα, 

κοιτώντας έξω, στον ουρανό, καθώς και στα κοντινά χτίρια. Αλλά ο 

πρασινοκίτρινος παπαγάλος δεν ήταν πουθενά… 

 

**  **  **  ** 

 

  Παρά του ότι η Νύχτα πίστευε πως οι ναυτικοί θα ροχάλιζαν, 

τελικά, δεν ροχάλιζε κανένας τους. Όλο το βράδυ το πέρασαν 

αλλάζοντας βάρδιες. ∆ύο φυλούσαν σκοπιά, ένας κοιµόταν, ανά 

πάσα στιγµή. Μέχρι τα ξηµερώµατα δεν έγινε άλλη επίθεση. 

  «Είµαστε τυχεροί,» παρατήρησε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Ή µας είδαν πολλούς και τρόµαξαν,» υπέθεσε η Νύχτα, και ο 

ναυτικός έγνεψε καταφατικά µε το µελαχρινό του κεφάλι. 

  «Όχι ακριβώς ‘τρόµαξαν’,» διόρθωσε ο Γκόρ’θλαµπ. «Απλά, 

θ’αποφάσισαν να φανούν επιφυλακτικότεροι. Μην αµφιβάλετε 

διόλου ότι θα µας την έχουν στηµένη κάπου αλλού…» 

  Η Νύχτα κοίταξε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. Συνοφρυώθηκε. 

«∆ε µου µοιάζει να ξυπνά.» 

  «Θα ξυπνήσει,» τη διαβεβαίωσε ο Γκόρ’θλαµπ. «Χρόνο 

χρειάζεται.» 

  «Ναι, αλλά πόσο χρόνο έχουµε προτού κανένα… ατύχηµα συµβεί;» 

έθεσε το ερώτηµα ο Κάλ’µλιρβ. «Είναι κοινώς  γνωστό  πως  αυτοί  

οι  τύποι των διαφόρων οργανώσεων βάζουν φωτιές, ακόµα και σε 

πανδοχεία…» 

  «Μη µελετάς ό,τι το χειρότερο,» αναποδογύρισε τα µάτια της η 

Νύχτα. «Μπορεί και να µη γίνει κάτι τέτοιο.» 

  «Κοπελιά, άµα η Αίρεση του Σκαραβαίου τον κυνηγά για λόγους 

εκδίκησης –όπως και υποπτευόµαστε–, τότε, νάσαι σίγουρη πως δε 

θα τον παρατήσει εύκολα ήσυχο. Οι ισχυρές οργανώσεις δεν 
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αφήνουν να πέσει η υπόληψή τους στα µάτια των άλλων, των 

µικρότερων.» 

  Σιγή βασίλεψε, για λίγο, στο δωµάτιο·  την οποία δεν άργησε να 

σπάσει ο Γκόρ’θλαµπ: 

  «Πάω κάτω να φέρω φαγητό,» δήλωσε, κι έφυγε. 

  Η Νύχτα κι ο Κάλ’µλιρβ κάθισαν σιωπηροί. Όταν ο άντρας µε το 

ξυρισµένο κεφάλι επέστρεψε, έφαγαν ό,τι τους είχε φέρει, αργά, 

χωρίς καθόλου βιασύνη. Άλλωστε, δεν είχαν τι να κάνουν, 

περιµένοντας τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή (Ράθµαλ, για τους δυο 

ναυτικούς) να συνέλθει. 

  Και τον είδαν να σαλεύει κατά το µεσηµέρι, όταν και ο Λούντρινχ 

και ο Βάνσπαρχ ήταν ψηλά στον ουρανό του Άρµπεναρκ. Η Νύχτα 

έκανε νόηµα στους άλλους να µείνουν πίσω, και κάθισε κοντά του. 

  Εκείνος άνοιξε, αργά, τα µάτια του, βλεφαρίζοντας. Έβγαλε ένα 

µικρό µουγκρητό πόνου και το πρόσωπό του ζάρωσε. Ύστερα, 

σούφρωσε τα φρύδια του. 

  «Νύχτα;…» 

  «Ναι, εγώ είµαι, Ράθµαλ.» 

  «∆εν είµ’ο Ρα–» 

  «Για τώρα, Ράθµαλ,» του ψιθύρισε, γρήγορα, στ’αφτί –«σε 

παρακαλώ.» Ύστερα, τον ρώτησε, πιο δυνατά, ώστε να την ακούν κι 

οι άλλοι: «Πώς αισθάνεσαι;» 

  «Χάλια… Νύχτα. Νοµίζω ότι… σε είδα, στο δρόµο… προτού έρθει 

κείνος ο πόνος… Με µαχαίρωσαν πισώπλατα, έτσι δεν είναι;» 

  Εκείνη έγνεψε καταφατικά. 

  «Η… η Κερνέι’ιλα; Τι έγινε η Κερνέι’ιλα;» 

  «Η κοπέλα µε την οποία ήσουν;» 

  Έγνεψε, µε τα βλέφαρά του. «Ναι. Τι έγινε µ’αυτήν;» 

  Η Νύχτα αναστέναξε. «Πολύ φοβάµαι πως την άρπαξαν. Μια 

σκιερή φιγούρα την άρπαξε.» 

  «Όχι… θα την–» 
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  «Άκου µε, για λίγο: Έχεις µπλέξει µε την Αίρεση του Σκαραβαίου; 

Ένα απ’τα µέλη της ήρθε εδώ, όσο κοιµόσουν, κι επιχείρησε να σε 

δολοφονήσει.» 

  «Όχι… Οι µπάσταρδοι!… Την… την Κερνέι’ιλα –θα τη 

θυσιάσουν…. Θα την έχουν θυσιάσει µάλλον –οι καταραµένοι! 

Προσπάθησα να τη βοηθήσω –προσπάθησα… Μας βρήκαν, όµως, 

στην πόλη… την Γκόνµορχ;» 

  «Ναι, Γκόνµορχ λέγεται.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ ζύγωσε. «∆ε µου λες, ρε φίλε, πώς έµπλεξες αρχικά 

µε την Αίρεση; Μίλα µας ξεκάθαρα.» 

  «Ποιος είσαι συ;» συνοφρυώθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Είναι φίλος, Ράθµαλ, και το ίδιο βουτηγµένος µε µας µέσα σ’όλα 

τούτα,» εξήγησε η Νύχτα. 

  «Ξύπνησα σε µια παραλία,» άρχισε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

«Εκεί µε είχε ξεβράσει η θάλασσα. ∆εν ήξερα πού ήµουν. 

Περπάτησα, δίχως να βρίσκω άνθρωπο. Έπειτα, άκουσα γυναικείες 

κραυγές. Έτρεξα και βρήκα την Κερνέι’ιλα, που προσπαθούσε να 

ξεφύγει από έξι άντρες, οι οποίοι την καταδίωκαν. Τη βοήθησα. 

Αλλά ένας τους ξέφυγε·  χάθηκε µες στα βράχια. Εκείνη µε 

προέτρεψε να φύγουµε, αµέσως, γιατί θα επέστρεφε µε 

περισσότερους. Μου εξήγησε ότι είναι κόρη ενός ψαρά, και η 

Αίρεση του Σκαραβαίου αποφάσισε, ξαφνικά, να τη θυσιάσει. Το 

ίδιο είχε γίνει και µ’άλλες κοπέλες του χωριού της. Οι περισσότερες 

δεν αντιστέκονταν, γιατί λέγεται ότι θα εξόργιζαν τον Μεγάλο 

Σκαραβαίο και τον Αρχιερέα του. Η Κερνέι’ιλα, όµως, δεν ήταν 

τόσο µοιρολάτρισσα, προφανώς, κι επιχείρησε να τους ξεφύγει, ενώ 

οι γονείς της δεν ήταν διατεθειµένοι να κάνουν τίποτα για να τη 

βοηθήσουν. Φοβούνταν µην τους βρει κανένα κακό. Λες και τ’ότι θα 

θυσιαζόταν το παιδί τους δεν ήταν ήδη τροµερό κακό! Ζώα! 

  »Η κοπέλα είπε πως, αν επιστρέφαµε στο χωριό της, σίγουρα, θα 

την παρέδιδαν, πάραυτα, στην Αίρεση. Οπότε, πρότεινε να πάµε στη 

µεγαλύτερη πόλη εδώ κοντά, τη Γκόνµορχ, αφού έψαχνα κι εγώ τους 
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συντρόφους µου. Η Κερνέι’ιλα πίστευε πως, αν βγήκαν όλοι τους 

εδώ γύρω, εκεί θα κατέληγαν, αργά ή γρήγορα. 

  »Και ήρθαµε στην Γκόνµορχ… Τα υπόλοιπα τα ξέρετε καλύτερα 

από µένα…» 

  «Κάνουν συχνά τέτοια;» Η Νύχτα στράφηκε στον Κάλ’µλιρβ. 

  «Ποιοι, κοπελιά;» ρώτησε εκείνος. 

  «Τα µέλη της Αίρεσης του Σκαραβαίου.» 

  «Ω, ναι,» έγνεψε καταφατικά ο ναυτικός. «Κάνουν ό,τι θέλουν. 

Τροµοκρατούν, σκοτώνουν, θυσιάζουν, βιάζουν. ∆εν έχουνε ούτε 

ιερό ούτε όσιο. Είναι η δυνατότερη οργάνωση στη Ζίρκεφ·  µετά 

έρχεται η Αίρεση του Φιδιού.» 

  «Εσύ, Νύχτα, πώς βρέθηκες εδώ;» ρώτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή. 

  Προτού, όµως, προλάβει εκείνη ν’αρχίσει να µιλά, ο Κάλ’µλιρβ τού 

είπε: «Πάντως, εσύ, φιλαράκο, πρέπει νάσαι πολύ δεξιοτέχνης στον 

πόλεµο, για να τα βάλεις µε έξι αιρετικούς. Θάχες, βέβαια, και 

κάποιο όπλο µαζί σου, όταν σε ξέβρασε η θάλασσα στην ακτή, ε;» 

  «Η αλήθεια είναι πώς όχι,» απάντησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Μα τα Πέντε Κύµατα! ∆εν έχω ακούσει πιο τρελό κατόρθωµα, 

που να µε πάρει ο τυφώνας! Ξεπάστρεψες έξι οπλισµένους 

αιρετικούς µε τα χέρια! Τούτο κι αν είναι ανδραγάθηµα! Ή, µήπως, 

δεν ήτανε οπλισµένοι, τελικά; Αλλά να κυνηγούν το θήραµά τους 

δίχως όπλα;…» 

  «Είχαν όπλα. Ωστόσο, τους σκότωσα·  τους πέντε, τουλάχιστον. 

Χρησιµοποίησα δυνάµεις που ίσως εσύ να δυσκολευτείς, κάπως, να 

καταλάβεις. Πίστεψέ µε, κι εγώ παλιότερα δεν τις κατανοούσα 

διόλου.» 

  «Είσαι µάγος!» εξεπλάγη ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Αν επιθυµείς να µ’αποκαλείς έτσι, ναι, είµαι µάγος. Αλλά έχω 

ακόµα πολλά να µάθω, προτού µπορέσω να ελέγχω απολύτως τις 

δυνάµεις που βλέπω, διαρκώς, γύρω µου, και οι οποίες ψιθυρίζουν 

αλλόκοτα λόγια στ’αφτιά µου.» 
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  «Τι;» έκανε, απορηµένα, ο ναυτικός. 

  «Ας τ’αφήσουµε αυτό για τώρα,» παρενέβη η Νύχτα. Και 

διηγήθηκε στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή πώς βρέθηκε στην 

Γκόνµορχ και τι έγινε εκεί: πώς γνώρισε τον Κάλ’µλιρβ και τον 

Γκόρ’θλαµπ,  πού αντάµωσε εκείνον, τι συµφώνησε µε τη Συντεχνία 

της Σκιάς, και πότε έδιωξε το δολοφόνο της Αίρεσης του 

Σκαραβαίου απ’το δωµάτιό της. 

  «∆ηλαδή, θα µάθουµε πού βρίσκονται οι άλλοι;» είπε, τελικά, ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. Η τυχοδιώχτρια έγνεψε καταφατικά. 

«Ελπίζω όλοι τους νάναι ζωντανοί, Νύχτα…» 

  «Κι εγώ,» κατένευσε, πάλι, εκείνη, και οι σκέψεις της πήγαν, 

γι’άλλη µια φορά, στον Άνεµο. 

  «Λοιπόν,» είπε, δυνατά, ο Κάλ’µλιρβ, «αφού, τώρα, είµαστε 

άπαντες ενηµερωµένοι σχετικά µε την παλιοκατάσταση που έχουµε 

δηµιουργήσει, νοµίζω πως είναι καιρός ν’αρχίσουµε να σκεφτόµαστε 

πού θα µετακοµίσουµε. Τι λέτε εσείς; Να καθίσουµε να µας φάνε 

λάχανο οι αιρετικοί του Σκαραβαίου;» 

  «Αναµφίβολα, όχι,» τόνισε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Ο Κάλ’µλιρβ, τότε, φάνηκε να θυµήθηκε κάτι, και στράφηκε στη 

Νύχτα. «Όταν µου συνόψισες τι σας είχε συµβεί, µέχρι να φτάσεις 

εδώ, δε µ’ανέφερες ότι ο Ράθµαλ ήτανε µάγος·  είπες µονάχα ότι τον 

βρήκατε στο Γκένχεκ, µαζί µε τους Γκαχουµίους κι ότι ήταν 

απεσταλµένος του Βασιληά του Σαραόλν και είχε χαθεί.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τής έριξε ένα παραξενεµένο βλέµµα. 

  Η Νύχτα είχε βρει αυτή τη δικαιολογία, για να µην µπλέξει τους 

δύο ναυτικούς µε παράξενα πράγµατα. Αλλά δε νόµιζε πως υπήρχε, 

πια, λόγος να τους κρύβει τίποτα. Αναστέναξε. «Εντάξει. Το όνοµά 

του δεν είναι Ράθµαλ·  όχι πια, τουλάχιστον. Όταν τον έστειλε ο 

Βασιληάς, τον ονόµαζαν Ράθµαλ, µετά, όµως, όταν το βρήκαµε στο 

νησί, ήταν ο… Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.» 

  «Πώς!» έκανε, απορηµένα, ο Κάλ’µλιρβ, σουφρώνοντας τα φρύδια 

του. Και ο Γκόρ’θλαµπ κοιτούσε µε έκδηλη περιέργεια. 
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  «∆εν τους τα λες εσύ;» πρότεινε η Νύχτα στον Άνθρωπο-Με-Μισή-

Ψυχή. «Σίγουρα, τα ξέρεις καλύτερα από µένα.» 

  «Θα τα πω,» αποκρίθηκε εκείνος, «αλλά εν συντοµία·  απ’ό,τι 

καταλαβαίνω, δεν έχουµε χρόνο.» 

  «Καθόλου χρόνο, φίλε µου,» τόνισε ο Κάλ’µλιρβ. «Σωστά µιλάς.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τούς διηγήθηκε, περιληπτικά, τι του 

είχε συµβεί. Οι δυο ναυτικοί δεν πολυκατανόησαν την ιστορία του, 

αλλά ο Γκόρ’θλαµπ είπε: 

  «Τέλος πάντων, πολλά παράξενα µαγικά φαινόµενα συµβαίνουν 

στον Άρµπεναρκ. Ας µη σταθούµε, τώρα, σε τούτο, γιατί ποτέ δεν 

πρόκειται να το καταλάβουµε. Ο µόνος που νοµίζω πως το 

καταλαβαίνει απόλυτα είναι ο φίλος µας, ο… Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή, που του έχει συµβεί. 

  »Τώρα, πιστεύω πως έχουµε πιο επείγοντα θέµατα να επιλύσουµε.» 

  «Πού θα κρυφτούµε απ’την Αίρεση, λοιπόν;» έθεσε το ερώτηµα η 

Νύχτα, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά της·  στο πρόσωπό της ήταν 

µια προβληµατισµένη έκφραση. 

  Ο Κάλ’µλιρβ έτριψε τα γένια του, συλλογιζόµενος. «Ξέρεις κάτι;… 

Χµ, ναι·  νοµίζω πως τούτη είναι καλή  ιδέα,  ναι…  Νύχτα,  θυµάσαι  

που,  χτες βράδυ, µιλούσα µε µια κυρία κι έναν κύριο;» Εκείνη 

κατένευσε. «Ε, λοιπόν, αυτοί είναι παλιοί µας γνωστοί –εµένα και 

του Γκόρ’θλαµπ–, µε τους οποίους κάναµε δουλειές, όταν είχαµε 

ακόµα καράβι και µεταφέραµε εµπορεύµατα. Τώρα, προσπαθούσα 

να τους πείσω να βάλουµε λίγα χρήµατα εµείς, λίγα αυτοί, για 

ν’αγοράσουµε ένα καινούργιο πλοίο και να ξεκινήσουµε, πάλι, 

εµπόριο. Γιατί, βλέπεις, δεν έχουµε αρκετά λεφτά, για να αρχίσουµε 

κάτι µόνοι µας. Ο Κράε’ελν και η Φαρία’ανµιν –ο εν λόγω κύριος κι 

η εν λόγω κυρία–, λοιπόν, µπορεί, άµα τους το ζητήσουµε, να µας 

καταχωνιάσουν σε κάποιο καράβι τους –στ’αµπάρι, ας πούµε. Εν 

ονόµατι της παλιάς −αλλά και της πιθανής µέλλουσας− συνεργασίας 

µας.» 
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  «Άµα µάθουν ότι πρόκειται για την Αίρεση του–» πήγε να πει ο 

Γκόρ’θλαµπ, αλλά ο Κάλ’µλιρβ τον έκοψε: 

  «∆ε θα το µάθουν.» 

  «Και τι θα τους πούµε;» 

  «Ότι έχουµε κάτι µπλεξίµατα. Α! χρωστάµε χρήµατα σ’έναν 

τοκογλύφο και δεν έχουµε να του τα δώσουµε.» 

  «Λες να το χάψουν; Αφού, µάλιστα, δεν τους ανέφερες τίποτα, 

σχετικά µ’αυτό, χτες βράδυ;» 

  «Χµµµ…» Ο Κάλ’µλιρβ έτριψε, ξανά, τα γένια του. «Τούτο είναι 

πρόβληµα, ναι…» Στράφηκε στη Νύχτα και τον Άνθρωπο-Με-

Μισή-Ψυχή. «Εσείς, λοιπόν, σύντροφοι, τι έχετε να προτείνετε;» 

  Εκείνοι τον κοίταξαν, απορηµένοι που τους ρωτούσε. 

  «Μάλλον, είµαστε σ’αδιέξοδο,» συµπέρανε ο ναυτικός. 

  «∆ε µπορεί να το εννοείς,» είπε η Νύχτα. «Τότε, είµαστε 

καταδικασµένοι, σύµφωνα µ’άλλα που µας έχεις τονίσει, σχετικά µε 

την Αίρεση του Σκαραβαίου.» 

  «Μια δεύτερη λύση είναι, βέβαια, να φύγουµε απ’την πόλη,» 

εξήγησε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «∆εν φεύγω, αν δε µάθω πού είναι οι σύντροφοί µου,» τόνισε η 

Νύχτα, και έµοιαζε αµετάκλητη. 

  «Τότε, ας περιµένουµε, µέχρι να σου πει γι’αυτούς η Συντεχνία της 

Σκιάς,» πρότεινε ο Γκόρ’θλαµπ, «και, ύστερα, εγκαταλείπουµε, την 

Γκόνµορχ, είτε µέσω πλοίου, είτε µε άλογα.» 

  «Ναι,» συµφώνησε ο Κάλ’µλιρβ. «Τούτη µου φαίνεται καλή ιδέα, 

κοπελιά. Και, άµα όσα λέγονται για τη Συντεχνία αληθεύουν, θα σου 

έχει απαντήσεις έτοιµες ως σήµερα το βράδυ.» 

  «∆ε νοµίζω τόσο γρήγορα,» είπε η Νύχτα. 

  «Γιατί όχι, αν όλοι οι σύντροφοί σου ξεβράστηκαν εδώ, κοντά στην 

Γκόνµορχ;» έθεσε το ερώτηµα ο ναυτικός. 

  «Αν, όµως, κάποιος βρέθηκε πιο µακριά;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Σ’αυτήν την περίπτωση, ναι, θ’αργήσουν λίγο,» παραδέχτηκε ο 

Κάλ’µλιρβ. «Αλλά, εφόσον εσύ βγήκες εδώ, είναι φυσικό εδώ να 
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βγήκαν κι οι άλλοι. Στο κάτω-κάτω, απ’την ίδια κοµµατιασµένη 

σχεδία έρχεστε!» Γέλασε, κοφτά και ξερά. 

  «Εντάξει,» είπε, τελικά, η Νύχτα. «Θα περιµένουµε σήµερα, και, 

ανάλογα µε το τι θα µας πουν τα µέλη της Συντεχνίας για τους 

φίλους µου, θα δράσουµε.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι, και άναψε την πίπα 

του. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23ο 

Αναζητώντας ασφάλεια 
 

 

ολύ δεν αργεί η Συντεχνία να επικοινωνήσει µαζί µου, 

σχετικά µε το πού βρίσκονται οι άλλοι;» είπε η Νύχτα, 

σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά της και κοιτώντας έξω 

απ’το παράθυρο του δωµατίου, λες και θ’αναγνώριζε, µέσα σ’όλο 

τον υπόλοιπο κόσµο εκεί, το άτοµο που θα ερχόταν να της µιλήσει, 

σταλµένο απ’την Συντεχνία της Σκιάς. 

  «Μην αγχώνεσαι,» τη συµβούλεψε ο Κάλ’µλιρβ, πίνοντας κρασί 

απ’την κούπα του. «Θα επικοινωνήσουν µαζί σου.» Ανασήκωσε 

τους ώµους του. «∆εν πάει ούτε µια µέρα από τότε που τους µίλησες, 

χτες βράδυ…» 

  «Όµως η Νύχτα δεν έχει άδικο π’ανησυχεί,» τόνισε ο Γκόρ’θλαµπ. 

«Η Αίρεση του Σκαραβαίου θα σχεδιάζει πώς να πάρει εκδίκηση, 

ακόµα και τούτη τη στιγµή, που συζητάµε.» 

  «Αλλά, ανησυχώντας, δεν καταφέρνουµε τίποτα,» αντιγύρισε ο 

Κάλ’µλιρβ. «Αφού καταλήξαµε πως δεν έχουµε πού αλλού να πάµε, 

παρά µονάχα να µείνουµε εδώ, ας το αποδεχτούµε.» Πήρε το 

τσιµπούκι του στο χέρι, το έβαλε στο στόµα και το άναψε. 

Π
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  Αυτό σώπασε τους υπόλοιπους, οι οποίοι παρέµειναν αµίλητοι 

γι’αρκετή ώρα. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή καθόταν στο κρεβάτι, 

µε την πλάτη ακουµπισµένη σε µαξιλάρια, αλλά έµοιαζε να κοιτά 

κάπου αλλού, έξω απ’το δωµάτιο του πανδοχείου «Το Μαύρο ∆ίχτυ», 

έξω απ’τον Άρµπεναρκ. Τα Πνεύµατα τού ψιθύριζαν πράγµατα 

στ’αφτιά, που, αν κάποιος συνηθισµένος άνθρωπος τ’άκουγε θα 

τρελαινόταν. Ο Γκόρ’θλαµπ κι ο Κάλ’µλιρβ, συχνά, του έριχναν 

ανήσυχες µατιές, όµως φοβούνταν να του µιλήσουν, µην ξέροντας τι 

ακριβώς του συνέβαινε. Η Νύχτα, ωστόσο, τον είχε µάθει, πια, µετά 

από τόσο καιρό που βρίσκονταν µαζί·  έτσι, δεν του έδινε σηµασία. 

  Οι ώρες περνούσαν αργά, σαν να ήταν βαριά κιβώτια που τα 

τραβάς µε το τσιγκέλι. Ο Χρόνος µπορεί να γίνει πολύ, πολύ 

βασανιστικός, όταν περιµένεις κάτι συγκεκριµένο να συµβεί. Και η 

Νύχτα περίµενε κάποιον από τη Συντεχνία της Σκιάς να έρθει. 

  Το βράδυ απλώθηκε πάνω απ’την πόλη-λιµάνι Γκόνµορχ της 

Ζίρκεφ, κι ακόµα κανείς δεν είχε φανεί·  αλλά, τότε, ο Κάλ’µλιρβ 

πετάχτηκε πάνω, παίρνοντας µια έκφραση παρόµοια µ’αυτή του 

Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή: σα να βρισκόταν κάπου αλλού. Όµως ο 

ναυτικός δεν έβλεπε Πνεύµατα·  οσµιζόταν… 

  «Φωτιά!» είπε, γουρλώνοντας τα µάτια και βγάζοντας την πίπα 

απ’το στόµα του. 

  Και η Νύχτα οσµίστηκε τον αέρα, όπως και ο Γκόρ’θλαµπ και ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, που, τώρα, φαινόταν να έχει επανέλθει 

στον υλικό κόσµο. 

  «Ναι,» συµφώνησε η τυχοδιώχτρια. «Έρχεται από κάτω.» 

Προχώρησε ως την πόρτα του δωµατίου της και την άνοιξε. Εδώ η 

µυρωδιά του καπνού ήταν ακόµα δυνατότερη, και απ’τη σκάλα που 

οδηγούσε στην τραπεζαρία φωνές ακούγονταν. 

  «Αυτή δεν είναι σύµπτωση,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  Ο Κάλ’µλιρβ κατένευσε. «Είναι δουλειά της διαολοµένης Αίρεσης. 

Πάµε να φύγουµε, παίδες.» Ο ίδιος, πάραυτα, πήρε το σάκο του στον 

ώµο. «Ελάτε.» 
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  Προχώρησε πρώτος ως τη σκάλα και οι υπόλοιποι τον 

ακολούθησαν. Άρχισαν να κατεβαίνουν –και αντίκρισαν τον 

ιδιοκτήτη του πανδοχείου να φωνάζει: 

  «Όλοι έξω! Φύγετε! Φύγετε! Φωτιά στο υπόγειο!» 

  Ο κόσµος σηκωνόταν απ’τα τραπέζια και έβγαινε, απ’την 

τραπεζαρία, στο δρόµο. 

  «Εσύ,» φώναξε ο πανδοχέας σε µια σερβιτόρα. «Άντε πάνω να 

ειδοποιήσεις όσους είναι στα δωµάτιά τους.» Και όταν εκείνη 

δίστασε, δυνάµωσε τη φωνή του: «Άντε, ντε!» 

  Η σερβιτόρα ξεκίνησε ν’ανεβαίνει τη σκάλα, όταν η Νύχτα κι οι 

σύντροφοί της την κατέβαιναν. 

  «Τι συνέβη;» ρώτησε η τυχοδιώχτρια τον πανδοχέα. 

  «Πού να µε πάρει η έρηµος! δεν ξέρω, κοπελιά. Πάντως–» 

Στράφηκε προς την πόρτα της κουζίνας, γιατί ο µάγειρος πετάχτηκε 

έξω, φωνάζοντας: 

  «Φωτιά! Η φωτιά έρχεται! Ανεβαίνει! ∆ε µπορούµε να την 

κρατήσουµε!» 

  Καπνός έβγαινε απ’το µαγειρείο. 

  «Πες τους να την κάνουν!» πρόσταξε ο πανδοχέας. «Όλοι τους! ∆ε 

θέλω παλικαρισµούς στο πανδοχείο µου –προτιµώ να µην πάθει 

κανείς κακό! 

  »Κουνήσου, ρ’αδελφέ! Τι µε κοιτάς;» 

  Ο µάγειρας ξαναµπήκε στην κουζίνα, φωνάζοντας σ’όσους ήταν 

µέσα να αφήσουν τον αγώνα µε τις φλόγες και να βγουν. 

  «Σιχαίνοµαι που το λέω τούτο,» µισοµουρµούρισε µισοµούγκρισε ο 

Κάλ’µλιρβ, «αλλά για όλον αυτό το σαµατά εµείς φταίµε!…» 

Έφτυσε στο πάτωµα. 

  «Αντέστε κι εσείς!» Ο πανδοχέας στράφηκε στη Νύχτα και τους 

άλλους. «Μη µου κάθεστε σαν αγάλµατα! Πηγαίντε!» 

  Εκείνοι βγήκαν απ’το Μαύρο ∆ίχτυ, την ώρα που άνθρωποι άφηναν 

πίσω τους την κουζίνα, που είχε µαυρίσει απ’τον καπνό, και κάποιοι 

κατέβαιναν τις σκάλες, ερχόµενοι απ’τους ορόφους του χτιρίου. 
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  Στο δρόµο πανικός επικρατούσε, καθώς όλοι όσοι είχαν κλείσει 

δωµάτια στο πανδοχείο βρίσκονταν συναγµένοι εκεί, και περαστικοί 

σταµατούσαν, για να δουν τι συνέβαινε. Γρήγορα, παραπάνω από 

πολλοί έµαθαν για τη φωτιά. Και σε λίγο, µάλιστα, την είδαν να 

γλύφει τα περβάζια των παραθύρων, καθώς απλωνόταν στην 

τραπεζαρία. 

  «Καταστράφηκα…» κλαψούριζε ο πανδοχέας, που έβγαινε 

τελευταίος απ’το µαγαζί του. «Κάποιος ας φωνάξει τη φρουρά, ρε 

σεις! Τη φρουρά! Τη φρουρά!» 

  «Εδώ είν’επικίνδυνα,» ψιθύρισε ο Κάλ’µλιρβ στη Νύχτα.  

  Εκείνη έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι. Γνώριζε πως, όπου ήταν 

συγκεντρωµένος   τόσος   πολύς   κόσµος,    µπορούσε    κάποιος    

να    σε δολοφονήσει ευκολότερα απ’ό,τι άµα βάδιζες ολοµόναχος 

στην ερηµιά·  γιατί, τότε, ίσως να κατάφερνες να τον εντοπίσεις, 

προτού σε χτυπήσει, όµως, µέσα στο πλήθος, δε µπορούσες να ξέρεις 

ποιος ήταν εχθρός και ποιος φίλος. «Ναι. Καλύτερα να φεύγουµε. 

  »Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή, έλα,» προέτρεψε τον άντρα που κάποτε 

λεγόταν Ράθµαλ, πιάνοντάς τον απ’το χέρι. 

  Ο Κάλ’µλιρβ, συγχρόνως, έκανε νόηµα στον  Γκόρ’θλαµπ, και όλοι 

µαζί ξεκίνησαν να βαδίζουν γοργά και ν’αποµακρύνονται απ’τον 

συγκεντρωµένο µπροστά απ’το Μαύρο ∆ίχτυ κόσµο. 

  «Και πού πάµε, τώρα;» έθεσε το ερώτηµα η Νύχτα. 

  «Χµ… Θα µπορούσαµε να πάµε»–ο Κάλ’µλιρβ στράφηκε στον 

Γκόρ’θλαµπ–«στο πλοίο του Κράε’ελν και της Φαρία’ανµιν. Γιατί, 

τώρα, έχουµε δικαιολογία,» πρόσθεσε, γρήγορα. Σήκωσε τα χέρια 

του. «Το πανδοχείο µας, άλλωστε, κάηκε.» Συνοφρυώθηκε. «Και, 

εδώ που το σκέφτοµαι, ρε παλικάρια, τον τελευταίο καιρό, η µια 

γκαντεµιά έρχεται πάνω στην άλλην.» Κούνησε το κεφάλι του. «Ρε 

να πάρουν τα Πέντε Κύµατα!…» Έφτυσε στο πλακόστρωτο, καθώς 

βάδιζαν γοργά. 

  «Καλά, ας πάµε στο καράβι του Κράε’ελν,» συµφώνησε ο 

Γκόρ’θλαµπ. «Πάντως, Κάλ’µλιρβ, δεν είναι καθόλου σωστό να 
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τους βάλουµε κι αυτούς σε µπελάδες. Στο κάτω-κάτω, δε µας φταίνε 

σε–» Ο ναυτικός µε το ξυρισµένο κεφάλι έδωσε σάλτο, απρόσµενα, 

κι έσπρωξε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή παραπέρα. 

  Και, καθώς κι οι δυο τους σωριάζονταν πάνω σε κάτι βαρέλια, ένα 

βέλος πέρασε, γρυλίζοντας στον αέρα, από εκεί όπου πριν λίγο 

στεκόταν ο πρώην-Ράθµαλ. 

  «Να πάρει!…» εξεπλάγη ο Κάλ’µλιρβ. 

  Η Νύχτα, πάραυτα, στράφηκε προς τη µεριά απ’όπου είχ’έρθει το 

βλήµα, δίχως να χάσει καθόλου καιρό. Λίγο προτού κόσµος την 

καλύψει, περνώντας, παρατήρησε µια σκιερή µορφή να µπαίνει µέσα 

σ’ένα σοκάκι. 

  «∆ιαολεµένε!» γρύλισε η τυχοδιώχτρια, κι έτρεξε, σπρώχνοντας το 

πλήθος, για να περάσει. «Στην άκρη, πανάθεµά σας!» 

  «Περίµενε, Νύχτα!» της φώναξε ο Κάλ’µλιρβ. Κι έτρεξε κι αυτός 

πίσω της. 

  Εκείνη µπήκε στο σοκάκι, ενώ η κάπα της ανέµιζε. «Φανερώσου, 

δειλέ!» γρύλισε. Ύστερα, έσκυψε, για ν’αποφύγει ένα βέλος, που 

άκουσε να βάλλεται, σφυρίζοντας·    και,   γυρίζοντας,   αντίκρισε  

έναν  άντρα  να  ξεπροβάλει απ’τις σκιές. Στο χέρι του είχε µια µικρή 

βαλλίστρα, την οποία, τώρα, πετούσε παραδίπλα και τραβούσε ένα 

ξιφίδιο απ’τη µέση του. Ήταν ο ίδιος που είχ’αντιµετωπίσει στο 

δωµάτιό της, στο Μαύρο ∆ίχτυ. 

  «Σε ξαναβλέπω, καταραµένε!…» παρατήρησε, µέσ’απ’την ανάσα 

της, η Νύχτα. Και ξεθηκάρωσε κι εκείνη ένα ξιφίδιό της. 

  «Για κόπιασε…!» είπε ο άντρας της Αίρεσης του Σκαραβαίου, 

µ’έναν προκλητικό τρόπο που έκανε το αίµα της Νύχτας να 

µετατραπεί σε οργισµένη φωτιά µέσα στις φλέβες της.  

  Επιχείρησε να του χιµήσει, µουγκρίζοντας, αλλά ένα βάρος έπεσε 

στη ράχη της. Κάποιος είχε γαντζωθεί πίσω της! 

  Ο Κάλ’µλιρβ µπήκε στο στενό, αντικρίζοντας µια γυναίκα να πηδά 

από µια ταράτσα και να πιάνεται στην πλάτη της Νύχτας, 

υψώνοντας, συγχρόνως, ένα ξιφίδιο, µε τόνα χέρι. Ο ναυτικός, χωρίς 
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να χάσει ούτε κλάσµα του δευτερολέπτου, χίµησε και τη γράπωσε 

απ’τα καστανά της µαλλιά, τραβώντας την και κάνοντάς τη να 

κοπανήσει στο έδαφος του σοκακιού. 

  Ο αιρετικός, την ίδια στιγµή, ορµούσε στη Νύχτα, µε τ’όπλο του να 

στοχεύει το στοµάχι της. Εκείνη παραµέρισε, λίγο προτού η λεπίδα 

την ξεσχίσει, και τον κοπάνησε, µε τη γροθιά της, στο µάγουλο, 

κάνοντάς τον να παραπατήσει. Του χίµησε, µε το ξιφίδιό της, το 

οποίο ο άντρας απέκρουσε, µε το δικό του. 

  Άλλη µια γυναίκα πήδησε απ’την ταράτσα απ’όπου είχε πηδήσει κι 

η προηγούµενη, και προσγειώθηκε µπροστά στον Κάλ’µλιρβ, 

ξεθηκαρώνοντας δυο στιλέτα. Ο ναυτικός έκανε να τραβήξει ένα 

δικό του απ’τη ζώνη του, µα εκείνη τον κλότσησε στην κοιλιά, 

κάνοντάς τη ράχη του να κοπανήσει πάνω στον τοίχο. 

  «Σκύλα!…» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ, µε κοµµένη την ανάσα. 

  Η γυναίκα της Αίρεσης τού χίµησε, µε τις λεπίδες της έτοιµες να 

τον διαπεράσουν. Ο ναυτικός απέφυγε την επίθεσή της, βρέθηκε 

πίσω της και την κοπάνησε στη µέση, µε τον αγκώνα.  Εκείνη 

έβγαλε µια κραυγή πόνου και έπεσε στα γόνατα. 

  Όµως η άλλη είχε κιόλας σηκωθεί και εκτόξευε το ξιφίδιό της προς 

την πλάτη του Κάλ’µλιρβ– 

  –αλλά η λεπίδα σταµάτησε στον αέρα, σαν ένα αόρατο χέρι να τη 

γράπωσε. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στεκόταν στην αρχή του στενού, µαζί 

µε τον Γκόρ’θλαµπ, που τον κοιτούσε χάσκοντας. 

  Ο πρώτος έδειξε, µε το δείκτη του, την καστανή γυναίκα, και το 

ξιφίδιό της στράφηκε προς το µέρος της, σα βλήµα, καρφώνοντάς τη 

ανάµεσα στα µάτια. Πέθανε, δίχως να φωνάξει, µε µια τροµαγµένη 

έκφραση στο πρόσωπό της. 

  Η άλλη –που είχε µακριά ξανθά µαλλιά, δεµένα αλογοουρά πίσω 

της– στράφηκε, απότοµα, στον Κάλ’µλιρβ, καθώς πεταγόταν στα 

πόδια της. Τα στιλέτα της υψώθηκαν και κατέβηκαν προς το λαιµό 
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του, µε σκοπό να διαγράψουν ένα αιµατηρό Χ εκεί. Όµως ο ναυτικός 

απέκρουσε και τις δυο λεπίδες, µε το ξιφίδιό του. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ τράβηξε το γιαταγάνι απ’τη µέση του, και, 

στριφογυρίζοντάς το, χίµησε στην γυναίκα. 

  Ο αιρετικός έσπρωξε πίσω τη Νύχτα. Εκείνη πήδησε και 

προσγειώθηκε, άνετα, στις µπότες της, τραβώντας και το δεύτερό της 

ξιφίδιο. Και, καθώς ο άντρας, πάλι, της επιτέθηκε, απέκρουσε τη 

λάµα του, µε το ένα όπλο, και του διαπέρασε το διάφραγµα µε 

τ’άλλο. Εκείνος πισωπάτησε, κρατώντας την πληγή του, µε 

τ’αριστερό χέρι. Η τυχοδιώχτρια κλότσησε το ξιφίδιο απ’τη γροθιά 

του, κι έπεσε καταπάνω του, καρφώνοντάς τον στο λαιµό, σαν 

αγριόγατα. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ, µε µια ηµικυκλική σπαθιά του γιαταγανιού του, 

έχυσε τα εντόσθια της ξανθιάς γυναίκας στο πλακόστρωτο του 

σοκακιού. Εκείνη σωριάστηκε σαν άψυχη κούκλα. 

  «Καλύτερα να την κάνουµε, τώρα,» πρότεινε, ξέπνοος, ο 

Κάλ’µλιρβ. 

  «∆εν έχετε να πάτε πουθενά, φονιάδες!» 

  Η οµάδα γύρισε και είδε τέσσερις φύλακες της Γκόνµορχ να 

στέκονται αντίκρυ της, µε τις κουκούλες στα κεφάλια τους και µε 

µακριά ξίφη στα χέρια, τα οποία, παρότι φαίνονταν λιγνά, δεν 

υπήρχε αµφιβολία για το πόσο ανθεκτικά ή κοφτερά ήταν. 

  «Αυτοί οι άνθρωποι µάς επιτέθηκαν!» µούγκρισε η Νύχτα, 

δείχνοντας το κουφάρι του άντρα εµπρός της, µε το αιµατοβαµµένο 

της ξιφίδιο. 

  «Συλλαµβάνεστε,» δήλωσε ο φύλακας. 

  «Τι στο διάολο τρέχει µε σας;» αντιγύρισε η Νύχτα. «Την άλλη 

φορά, µαχαίρωσε κάποιος πισώπλατα τον φίλο µου και δεν–» 

  «Βούλωστο!» τη διέκοψε, µ’ατσάλινη φωνή, ο φύλακας, και όλοι 

τους άρχισαν να ζυγώνουν, αλλά– 

  «Με συγχωρείτε, κύριοι·  είµαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι 

εντελώς αθώοι.» 
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  Οι φρουροί στράφηκαν, πάραυτα, πίσω τους, αιφνιδιασµένοι. 

  Εκεί στεκόταν ένας άντρας µε µαύρη κάπα και κουκούλα, η οποία 

µισοέκρυβε το πρόσωπό του. Όµως κάτι θύµιζε στη Νύχτα. 

  «Άµα θες το κεφάλι σου –δρόµο!» τον πρόσταξε εκείνος που 

µιλούσε πριν στην τυχοδιώχτρια και, µάλλον, ήταν ο αρχηγός των 

υπολοίπων. 

  «Είστε αγενής, κύριε,» αποκρίθηκε ο άγνωστος (η φωνή του… η 

Νύχτα την γνώριζε…). «Παρακαλώ, αφήστε τους ήσυχους.» 

  «∆ιώξτε τον απο δώ!» διέταξε ο αρχηγός. 

  Ένας φύλακας πλησίασε τον ξένο. Εκείνος ύψωσε το χέρι του, 

µουρµούρισε κάτι που οι άλλοι δεν άκουσαν, και το µακρύ σπαθί του 

φρουρού έφυγε απ’τη γροθιά του και ήρθε στη δική του.  

  Τοποθέτησε την αιχµή του µπροστά στο λαιµό του έκπληκτου 

άντρα. «Παραµερίστε, κύριε,» ζήτησε, µάλλον ευγενικά. 

  «Αρρρ!» γρύλισε ο αρχηγός και, σπρώχνοντας τους πολεµιστές του, 

ζύγωσε τον άγνωστο, µε υψωµένο λεπίδι. Έκανε να τον χτυπήσει, µα 

εκείνος σήκωσε την παλάµη του και το σπαθί του φύλακα 

σταµάτησε στον αέρα. 

  «Τώρα, ρε σεις!» φώναξε ο Κάλ’µλιρβ, και έπεσε πάνω σ’έναν 

απ’τους άντρες µε τις κουκούλες, κοπανώντας τον, µε τον αγκώνα 

του. Εκείνος σωριάστηκε, και ο ναυτικός τον κλότσησε στο κεφάλι, 

αναισθητοποιώντας τον. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ, ακολουθώντας το παράδειγµά του, πέρασε στην 

επίθεση, µε το γιαταγάνι του. Αλλά η λάµα του αποκρούστηκε απ’τη 

λάµα του αντίµαχού του, που, ως εκ θαύµατος, δεν ήταν τόσο 

έκπληκτος όσο οι υπόλοιποι. 

  Η Νύχτα, όµως, έβαλε ένα της ξιφίδιο και τον πέτυχε στο πλάι του 

λαιµού. Πέθανε, µ’έναν γαργαριστό ήχο, καθώς αίµα πεταγόταν 

απ’τα χείλη του. 

  Ο άγνωστος που είχε βοηθήσει την τυχοδιώχτρια και τους άλλους 

διαπέρασε την κοιλιά του αρχηγού, µε το σπαθί που κρατούσε στο 

δεξί του χέρι. Καθώς εκείνος έπεφτε στο πλακόστρωτο, ο µάγος 
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έκανε µια στριφτή κίνηση, µε τον καρπό του αριστερού του χεριού, 

και ο λαιµός του τελευταίου   φύλακα  της  Γκόνµορχ  έστριψε  προς  

την  ίδια  κατεύθυνση, σπάζοντας. 

  Ο κόσµος στο δρόµο αγνοούσε τον αιµατηρό καυγά, κοιτώντας 

απ’την άλλη µεριά και τρέχοντας στις δουλειές του·  γιατί δεν ήταν 

λίγες οι φορές που σε τούτη την πόλη-λιµάνι της Ζίρκεφ έµπλεκε 

κανείς εκεί όπου ακριβώς δεν έπρεπε, δίχως να το θέλει. 

  «Πάµε, τώρα, γρήγορα!» προέτρεψε τους συντρόφους του ο 

Κάλ’µλιρβ και προχώρησε, βιαστικά, µες στα στενά. 

  «Περίµενε!» πρόλαβε αυτόν και τον Γκόρ’θλαµπ η Νύχτα. 

Στράφηκε στον άγνωστο µε τη µαύρη κάπα και την κουκούλα. 

«Είσαι ο–» 

  «Γεια σου, Φάλµαριν,» χαιρέτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Η κουκούλα έπεσε απ’το κεφάλι του Σοφού του Κύκλου του 

Φτερού και το πρόσωπό του φάνηκε·  ένα χαµόγελο διαγραφόταν στα 

χείλη του. «Χαίροµαι που σε ξαναντικρίζω, φίλε µου, Άνθρωπε-Με-

Μισή-Ψυχή. Εσύ ήσουν που µε έφερες εδώ. Τα Πνεύµατα 

µπορούσαν να σε ξεχωρίσουν εύκολα, ανάµεσα στον υπόλοιπο 

κόσµο τούτης της πόλης.»  

  Και έσφιξαν χέρια. 

  Ύστερα, ο Φάλµαριν στράφηκε στη Νύχτα. «Πώς είστε, κυρία 

µου;» 

  Εκείνη τον αγκάλιασε και του έδωσε ένα δυνατό φιλί στο µάγουλο. 

«Μια χαρά, Φάλµαριν. Είχα φοβηθεί ότι µπορεί να ήσουν νεκρός. 

Και για τους άλλους δεν ξέρω ακόµα τίποτα.» 

  «∆υστυχώς, ούτε κι εγώ,» αποκρίθηκε ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού. 

  «Ρε παίδες, δεν αφήνετε τις χαιρετούρες γι’άλλη ώρα, µα τα Πέντε 

Καταραµένα Κύµατα;» αγανάκτησε ο Κάλ’µλιρβ. «Τούτη τη στιγµή, 

µας καταδιώκουν οι πάντες! Πόσο νοµίζετε θ’αργήσει η φρουρά να 

µάθει τι κάναµε; Κι έχουµε και τους αιρετικούς στα ίχνη µας. Άντε, 

ρε σεις!» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

582 

  «Έχει δίκιο,» τόνισε η Νύχτα. «Πάµε.» 

  Έτσι, όλοι ακολούθησαν, βιαστικά, τους δυο ναυτικούς που 

προπορεύονταν. 

  «Ελπίζω να ξέρεις πού µας πηγαίνεις, Κάλ’µλιρβ,» είπε η 

τυχοδιώχτρια. 

  «Η αλήθεια είναι πως όχι, δεν ξέρω, Νύχτα,» αποκρίθηκε εκείνος. 

«Είµαστε τόσο βαθιά χωµένοι στην κινούµενη άµµο, που και στο 

καράβι του Κράε’ελν να πάµε, θα µας βρουν, και…» 

  «Θα βάλουµε κι αυτόν και την Φαρία’ανµιν σε κίνδυνο,» πρόσθεσε 

ο Γκόρ’θλαµπ. 

  «Πρέπει να φύγουµ’ απ’την πόλη, κοπελιά,» τόνισε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Όχι!» αποκρίθηκε, αµετάκλητα, η  Νύχτα.  «∆ε  φεύγω,  µέχρι  να  

πάρω απάντησει απ’τη Συντεχνία της Σκιάς.» 

  «Μη φωνάζεις αυτό τ’όνοµα έτσι, τα Πέντε Κύµατα να σε 

καταπιούν!» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Πάµε σε κάποιο πανδοχείο,» πρότεινε η Νύχτα, όταν βρίσκονταν 

σ’ένα στενό δίπλα στην αγορά. Και έδειξε µια ταµπέλα που έβλεπε 

από απόσταση και η οποία έγραφε «Τα Τρία Πανιά». «Σ’εκείνο.» 

  «Ανάθεµα!» έφτυσε  ο Κάλ’µλιρβ. «Ας πάµε. Μα και κει, αργά ή 

γρήγορα, θα µας βρουν.»   

  «Μπορούµε να µείνουµε µέχρι να περάσει η νύχτα,» πρότεινε ο 

Γκόρ’θλαµπ. «Και µε το ξηµέρωµα βλέπουµε.» 

  «Καλά,» συµφώνησε ο Κάλ’µλιρβ. Και ξεκίνησαν να διασχίζουν 

οριζοντίως την αγορά. 

  Ανάµεσα στα πλήθη, η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια αισθάνθηκε ένα 

χέρι ν’αγγίζει τον ώµο της. «Νύχτα!» 

  Στράφηκε, ενώ το δεξί της χέρι έµπαινε στην τουνίκα της, έτοιµο 

να τραβήξει το ξιφίδιό της. Αλλά είδε πως αυτός δεν ήταν κανένας 

εχθρός –εξάλλου, ένας εχθρός σαν κι εκείνους που είχε 

αντιµετωπίσει προηγουµένως ποτέ δε θα την προειδοποιούσε, 

προτού επιτεθεί. 
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  Ο Ζάουλθ’λορ στεκόταν εµπρός της, ο κυνηγός Β’τούνγκαλ που 

είχε απαντήσει στην παραλία και ο οποίος της είχε µιλήσει για την 

πόλη-λιµάνι Γκόνµορχ. 

  «Πώς είσαι;» τη ρώτησε. 

  Οι άλλοι σταµάτησαν, πίσω απ’την τυχοδιώχτρια, κοιτώντας τον 

άντρα, παραξενεµένοι. Πλάι σ’αυτόν στέκονταν δυο άλλοι, κι ο 

καθένας κρατούσε ένα µεγάλο σακούλι. 

  «Όχι και τόσο καλά,» απάντησε η Νύχτα. «Έχω µπλέξει –άσχηµα,» 

τόνισε. Και του ψιθύρισε: «Με αιρέσεις, και τη φρουρά. 

  »Ξέρεις κάποιο µέρος καλό για να κρυφτούµε, εγώ κι οι φίλοι µου 

απο δώ;» Τους έδειξε, µε µια βιαστική χειρονοµία. 

  «Έχουµε µια αποθήκη, όπου φυλάσσουµε τα κοµµάτια των 

Β’τούνγκαλ που σκοτώνουµε, µέχρι να  τα  πουλήσουµε,»  

αποκρίθηκε  ο  Ζάουλθ’λορ. «Θέλεις–» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Νύχτα, προτού εκείνος τελειώσει την 

ερώτησή του. «Πήγαινέ µας.» 

  «Ελάτε,» τους προέτρεψε ο κυνηγός. 

  Η τυχοδιώχτρια και οι  υπόλοιποι  ακολούθησαν  αυτόν  και  τους  

φίλους του, µέσα στον κόσµο της αγοράς. 

  «∆ε µ’αρέσει τούτο…!» µουρµούρισε, κάτω απ’την ανάσα του, ο 

Κάλ’µλιρβ. «∆ε µ’αρέσει τούτο καθόλου…! Πού τονε ξέρουµε 

αυτόν τον τύπο;» 

  «Τον ξέρω εγώ,» του τόνισε η Νύχτα. «Με βοήθησε, όταν ήµουν 

µόνη, στην παραλία, νότιο-ανατολικά απο δώ.» 

  Άφησαν πίσω τους την αγορά, ακολουθώντας, γοργά, τους τρεις 

κυνηγούς Β’τούνγκαλ, και, τελικά, έφτασαν στις αποβάθρες. Εκεί, 

περνώντας µέσα απ’το συνωστισµό, βρέθηκαν σ’ένα πιο ήσυχο 

δροµάκι και σε µια αποθήκη. Ο Ζάουλθ’λορ ξεκλείδωσε και τους 

έκανε νόηµα να µπουν. Ο µόνος που δίστασε λίγο ήταν ο Κάλ’µλιρβ, 

αλλά η Νύχτα τον τράβηξε µέσα. Άναψαν µια λάµπα που υπήρχε 

εκεί και το µέρος φωτίστηκε. Το περισσότερο ήταν άδειο, εκτός από 

µερικά κιβώτια, που, αναµφίβολα, περιείχαν κοµµάτια των 
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πλοκαµοφόρων, γλοιωδών όντων τα οποία κατοικούσαν ανάµεσα 

στους βράχους των ακτών της Ζίρκεφ. 

  «Σ’ευχαριστούµε,» είπε η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια στον κυνηγό 

φίλο της. «Θα φύγουµε όσο πιο γρήγορα µπορούµε.» 

  «Όσο θέλετε µείνετε,» αποκρίθηκε ο Ζάουλθ’λορ. «Τώρα, σας 

αφήνω. Μάλλον, θα περάσω, ξανά, το πρωί.» 

  Οι σύντροφοί του –ο Φερκ-θλολ κι ο Ισπ-ναρ– απόθεσαν τους 

σάκους που κουβαλούσαν στο εσωτερικό της αποθήκης και, ύστερα, 

έφυγαν κι οι τρεις τους. 

  «Μα τα Πέντε Κύµατα, θα περάσουµε όλη τούτη τη βραδιά µε την 

απορία άµα κανένας από δαύτους τους µπαγαπόντηδες θα πάει στη 

φρουρά να ξεράσει το µέρος όπου βρισκόµαστε!…» µούγκρισε ο 

Κάλ’µλιρβ και κάθισε πάνω σ’ένα µεγάλο κιβώτιο. Έβγαλε το 

τσιµπούκι απ’την τουνίκα του και  τ’άναψε. 

  «∆ε θα µας προδώσουν,» είπε η Νύχτα. «∆εν είναι τέτοιου είδους 

άνθρωποι –δε νοµίζω νάναι, τουλάχιστον…» πρόσθεσε, 

ανασηκώνοντας τους ώµους της. 

  Ο Κάλ’µλιρβ ρουθούνισε, δίχως ν’απαντήσει. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ του είπε:  «Σε  κανένα  µέρος  δε  θάµασταν  πιο  

ασφαλής απ’ό,τι εδώ. Παντού υπάρχει κίνδυνος.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ έγνεψε καταφατικά, σα να τον αγνοούσε και νάδινε 

σηµασία µονάχα στην πίπα του. 

  «Λοιπόν,   πώς   µε   βρήκες,   Φάλµαριν;»  ρώτησε  η  Νύχτα.  

«Και  πού κατέληξες, αφότου διαλύθηκε η σχεδία µας;» 

  «Η αλήθεια είναι πως δεν εντόπισα εσάς, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο 

Σοφός του Κύκλου·  «τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή εντόπισα, του 

οποίου την αύρα τα Πνεύµατα, εύκολα, ξεχωρίζουν, µέσα σ’όλο 

τούτο τον κόσµο, και µπόρεσαν να µε οδηγήσουν, άνετα, σ’αυτόν.  

  »Όσο για το πού κατέληξα, µετά απ’τη διάλυση της σχεδίας µας… 

Ξύπνησα σε µια αµµουδιά, αρκετά µακριά απο δώ. Ταξίδεψα τρεις 

µέρες για νάρθω. Στο δρόµο µου αντάµωσα ένα χωριό, όπου κι 

αγόρασα ρούχα, γιατί αυτά που φορούσα ήταν κουρελιασµένα. 



ΕΧΘΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

585 

Ευτυχώς, το πουγκί µου, παραδόξως, είχε παραµείνει στη ζώνη µου. 

Πέρασα έναν ποταµό, µέσω µιας παλιάς, πέτρινης γέφυρας, και 

έφτασα σε τούτη την πόλη, όταν βράδιαζε. Και εδώ µπόρεσα να 

αισθανθώ τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή·  οπότε, ακολούθησα τις 

οδηγίες των Πνευµάτων και σας βρήκα. 

  »Αλήθεια, πώς ονοµάζεται η πόλη όπου βρισκόµαστε;» 

  «Γκόνµορχ τη λένε,» αποκρίθηκε ο Γκόρ’θλαµπ. «Και συ πρέπει να 

βρέθηκες δυτικά της, αφού µας είπες πως πέρασες ποτάµι για 

νάρθεις. Ήταν, αναµφίβολα, ο ποταµός Χέρλεµ.» 

  «Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε,» είπε ο Φάλµαριν. 

  «Γκόρ’θλαµπ,» συστήθηκε εκείνος. «Κι αυτός»–έδειξε, µε τον 

αντίχειρά του τον φίλο του–«είν’ο Κάλ’µλιρβ.» Ο ναυτικός έγνεψε 

προς τη µεριά του Σοφού του Κύκλου του Φτερού, πίσω απ’τον 

καπνό που ανέδιδε το τσιµπούκι του. 

  «Χαίρω πολύ, κύριοι,» είπε ο Φάλµαριν, και συστήθηκε κι ο ίδιος. 

  «‘Κύριοι’!…» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. «∆ε χρειάζονται τέτοια, 

σύντροφε! Τυπικότητες!…» 

  «Αυτός είναι ο τρόπος µου, κύριε,» εξήγησε ο Φάλµαριν. «Εµείς, οι 

Σοφοί του Κύκλου του Φτερού, σεβόµαστε όλους τους ανθρώπους.» 

  «Όπως νοµίζεις,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ. «Πάντως στον… Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή απο δώ άκουσα να µιλάς στον ενικό…» 

  «Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή είναι αδελφός µου περισσότερο 

απ’ό,τι είναι    κάθε    άλλος    άνθρωπος,» δήλωσε ο Φάλµαριν. «Κι  

οι δυο αισθανόµαστε πως δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να µας 

χωρίζει.» 

  Ο άντρας που παλιά ονοµαζόταν Ράθµαλ έγνεψε καταφατικά, µε το 

κεφάλι. 

  «Έχουµε πολλά να διδαχτούµε ο  ένας  απ’τον  άλλο,»  είπε  ο  

Φάλµαριν. «Εκείνος πρέπει να µάθει να ελέγχει τα Πνεύµατα. Εγώ 

πρέπει να µάθω να είµαι περισσότερο ανοιχτός σ’αυτά. Αν κι 

αµφιβάλλω άµα ποτέ θα φτάσω στο δικό του επίπεδο ευρείας επαφής 

µε τα Πνεύµατα…» 
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  Ύστερα, στράφηκε στη Νύχτα. «Κυρία µου, θα µου εξηγήσετε, 

τώρα, τι συµβαίνει µε σας και σας καταδιώκουν όλοι όσοι 

βρίσκονται σε τούτη την πόλη;» 

  «Ευχαρίστως, Φάλµαριν,» αποκρίθηκε η τυχοδιώχτρια. «Εξάλλου, 

για την ώρα, δεν έχουµε τίποτ’άλλο να κάνουµε…» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24ο 

Άσχηµα Μαντάτα 

 

 

ο επόµενο πρωί, ο Κάλ’µλιρβ είπε: 

  «Θα βγω στην πόλη, να δω τι λέγεται για τα χθεσινοβραδινά 

γεγονότα. ∆ε συµβαίνει κάθε µέρα να σκοτώνονται άντρες της 

φρουράς.» 

  Η Νύχτα και οι υπόλοιποι είχαν περάσει το βράδυ φυλώντας διπλές 

βάρδιες, γιατί µεγάλος φόβος κρυβόταν µέσα τους ότι ή η Αίρεση 

του Σκαραβαίου θα τους έβρισκε ή οι φύλακες της Γκόνµορχ. 

  «Είναι επικίνδυνο,» του αποκρίθηκε, απλά, η κορακοµάλλα 

τυχοδιώχτρια, έχοντας την πλάτη της ακουµπισµένη στο κιβώτιο 

πάνω στ’οποίο ο Φάλµαριν καθόταν. 

  «Θα φορέσω την κουκούλα µου και… θα το ρισκάρω,» δήλωσε ο 

Κάλ’µλιρβ. Μειδίασε. «Μη νοµίζεις ότι είµαι τόσο ανίδεος, ώστε να 

µη µπορώ να κρυφτώ, για λίγο·  έχω περάσει αρκετά στη ζωή µου, 

κοπελιά.» 

  «Αυτό, θα όφειλα να οµολογήσω, ότι φαίνεται απ’τον τρόπο σου, 

φίλε µου,» είπε,   καλοπροαίρετα,   η  Νύχτα,  γνέφοντας  

καταφατικά.  «Καλή τύχη.» 

  «Ναι… Καλή τύχη, µα τα Πέντε Κύµατα. Μάλλον, θα τη χρειαστώ. 

Αν κι ελπίζω πως όχι.» Άνοιξε ελάχιστα την πόρτα της αποθήκης και 

Τ
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κοίταξε έξω, από τη χαραµάδα. Όταν δεν περνούσε κανείς, βγήκε, 

κλείνοντας, βιαστικά, πίσω του και φορώντας την κουκούλα της 

κάπας του στο κεφάλι. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ παρατήρησε το ανήσυχο βλέµµα στο πρόσωπο της 

Νύχτας. «Μη σε νοιάζει γι’αυτόν τον παλιοµπαγαπόντη,» της είπε. 

«Θα τα καταφέρει. Έχει δει πολλές περιπέτειες, κι έχει κατορθώσει 

να επιβιώσει ακόµα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Εξάλλου, ξέρει 

αρκετά καλά τη Γκόνµορχ. Είναι σκληρό σκυλόψαρο.» 

  «Φάλµαριν.» Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στράφηκε στον Σοφό 

του Κύκλου του Φτερού. Η ράχη του –που είχε χτυπηθεί απ’το 

µαχαίρι του φονιά της Αίρεσης του Σκαραβαίου– τον πονούσε 

ιδιαίτερα σήµερα, µετά απ’το τρεχαλητό, χτες βράδυ. «Γιατί δεν 

προσπαθούµε να εντοπίσουµε πού βρίσκονται οι υπόλοιποι;» 

  «Πιστεύεις, καλέ µου φίλε ότι δεν προσπάθησα;» έθεσε το ερώτηµα 

εκείνος. 

  «Και τι έγινε;» ρώτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Ο Φάλµαριν κούνησε το κεφάλι του. «∆εν ξέρω, ακριβώς… Τα 

Πνεύµατα… Ίσως να µη µπορούσαν να τους βρουν λόγω του 

υπερβολικά µεγάλου αριθµού ανθρώπων οι οποίοι είναι 

συγκεντρωµένοι σε τούτη την πόλη –αν υποθέσουµε ότι οι άλλοι 

βρίσκονται εδώ… Όµως πρέπει νάναι κάτι παραπάνω απ’αυτό. Τα 

Πνεύµατα, γενικώς, είναι… ανήσυχα.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έγνεψε καταφατικά. «Ναι, ξέρω τι 

εννοείς. Κι εγώ το έχω αισθανθεί. Μάλλον, το αισθάνοµαι από τότε 

που ξύπνησα στην παραλία, προτού µπλέξω µε την Αίρεση του 

Σκαραβαίου. Είναι σαν… Μου µιλούν µε γρίφους, κατ’αρχήν –όπως 

πάντα, άλλωστε. Με προειδοποιούν για κάποιον… κάποιον που 

έρχεται. Ή, ίσως, για δύο που έρχονται. Γιατί έλεγαν ότι ο ένας µε 

έψαχνε. Και µε βρήκε –αυτός ήσουν εσύ, Φάλµαριν. Ο άλλος…» 

Κούνησε το κεφάλι του. «Είµαι µπερδεµένος.» Έµοιαζε σχεδόν 

θυµωµένος. «∆ε µε παρατάνε ποτέ ήσυχο!» 
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  «Με συγχωρείς που επεµβαίνω, σύντροφε,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ, 

«αλλά γιατί δε σταµατάς να τους δίνεις σηµασία, αφού σ’ενοχλούν;» 

  «∆εν… δεν είναι τόσο απλό!» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή, στρεφόµενος, απότοµα, προς το µέρος του. Ύστερα, η όψη 

του µαλάκωσε, καταλαβαίνοντας ότι ο ναυτικός δεν του έφταιγε σε 

τίποτα. «Είναι σαν ένα σµήνος εντόµων να βρίσκεται, συνεχώς, 

γύρω σου, και όσο κι αν προσπαθείς να τα διώξεις, εκείνα, πάλι, 

έρχονται και ζουζουνίζουν πάνω απ’το κεφάλι σου.» 

  «Καλά, ό,τι πεις…» αποκρίθηκε ο Γκόρ’θλαµπ. «Εγώ, βέβαια, δεν 

κατανοώ αυτά τα πράµατα. Ποτέ µου δεν τα κατανοούσα·  ας 

τ’αφήσουµε, οπότε, καλύτερα…» 

  «Κάτι παράξενο συµβαίνει στον κόσµο των Πνευµάτων,» είπε ο 

Φάλµαριν στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, σαν η προηγούµενή τους 

κουβέντα να µην είχε διακοπεί καθόλου απ’τον ναυτικό µε το 

ξυρισµένο κεφάλι. «Και φοβάµαι πως ξέρω τι.» 

  «Τι;» ρώτησε εκείνος. 

  «Ας περιµένουµε,» πρότεινε ο Φάλµαριν. 

  «Τι να περιµένουµε;» 

  «Νοµίζω πως γνωρίζω… ποιος είν’αυτός ο άλλος που έρχεται. 

Αλλά, ας περιµένουµε, φίλε µου, ας περιµένουµε…» 

  «Φάλµαριν,» είπε η Νύχτα, «αν πρόκειται για κάτι σηµαντικό, 

καλύτερα να µας µιλήσεις ανοιχτά.» 

  «Αν, όντως, είναι σηµαντικό, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού, «µην αµφιβάλλετε διόλου πως θα το µάθουµε –

εµείς και όλος ο Άρµπεναρκ, φοβάµαι…» 

  Η Νύχτα και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τον κοίταξαν, 

παραξενεµένοι·  το ίδιο κι ο Γκόρ’θλαµπ. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κάλ’µλιρβ γύρισε το µεσηµέρι, σαν κυνηγηµένος. Έβγαλε την 

κουκούλα του, βαριανασαίνοντας. 
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  «Τι έτρεξε;» ρώτησε, αµέσως, η Νύχτα. «Μη µου πεις ότι–» 

  «Θα µπορούσα να ορκιστώ πως, καθώς έφευγα απ’την αγορά, δυο 

τύποι µ’ακολουθούσαν,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Αλλά…» Πήρε το 

φλασκί του στο χέρι και ήπιε µια µεγάλη γουλιά νερό. «Πιστεύω να 

µ’έχασαν, µέσα στα στενά. Πιστεύω…» 

  Κάθισε σ’ένα κιβώτιο, απέναντι απ’τον Φάλµαριν. «Και… έχω νέα. 

Το εννοώ –νέα. Θα νοµίζετε ότι σας λέγω ψέµατα.» 

  «Τι είναι, Κάλ’µλιρβ;» σήκωσε ένα του φρύδι του Γκόρ’θλαµπ. 

  «Πράγµατι, µας κέντρισες το ενδιαφέρον,» παραδέχτηκε η Νύχτα. 

Κι έριξε µια µατιά στο Φάλµαριν και τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

Ο πρώτος φαινόταν να έχει το βλέµµα του καρφωµένο στον ναυτικό 

µε την πορφυρή κορδέλα στο κεφάλι, αλλά ήταν ένα σκοτεινό 

βλέµµα (το γιατί η τυχοδιώχτρια δε µπορούσε να το προσδιορίσει, 

ακόµα…)· ο δεύτερος έδειχνε µεγάλο ενδιαφέρον ν’ακούσει τα 

λόγια του Κάλ’µλιρβ –ή, µήπως, όπως πάντα, ήταν αφηρηµένος 

απ’όσα του ψιθύριζαν τα Πνεύµατα;… 

  Ο θαλασσόλυκος άναψε την πίπα του και πήρε µια τζούρα, προτού 

µιλήσει: «Λοιπόν. Λένε –και ακόµα κι εγώ τ’αµφισβητώ, που τα ίδια 

µου τ’αφτιά τ’ακούσανε– ότι ένας τεράστιος –ψέµατα, απέραντος– 

στρατός Μαγκραθµέλιων προελαύνει από τα σύνορα της 

Μάγκραθµελ προς τα δω. Φέρεται πως έχει κάψει κάµποσα χωριά 

στο διάβα του. Και έχει κοµµατιάσει ένα συνοριακό φρούριο.» Εδώ 

τους κοίταξε όλους, έναν-έναν, επίµονα, και πρόσθεσε: «Επίσης, 

µουρµουρίζουν ότι ένας πανίσχυρος µάγος είναι µαζί µε το στρατό. 

Καλεί, λένε, φωτιά απ’τα ουράνια, προκαλεί σεισµό, κοιτά τους 

ανθρώπους και λιώνουν, σαν το κερί!…» Κούνησε το κεφάλι του. 

«Αα… αυτά, βέβαια–» 

  «Είν’αλήθεια·  µην τα αµφισβητείτε, κύριε,» τόνισε ο Φάλµαριν, 

και όλοι στράφηκαν στο µέρος του, απορώντας πώς ήξερε. «Είναι 

αυτό που φοβόµουν. Ο Μάργκανθελ.» 

  «Ο Μάργκανθελ;» έκανε η Νύχτα. «Ο… µισός-Θεός που βγήκε 

απ’τη διαβολική µηχανή των δαιµονανθρώπων;» 
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  «Ο ίδιος,» απάντησε ο Φάλµαριν, δίχως ν’αλλάξει η βεβαιότητα 

στη φωνή του. Στράφηκε στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. «Γιαυτό 

τα Πνεύµατα είναι τόσο ανήσυχα, φίλε µου. Τα Πνεύµατα είναι 

κατακερµατισµένοι Θεοί, και, τώρα, που, πάλι, ένας Θεός βρίσκεται 

στον Άρµπεναρκ –έστω µισός-Θεός–, το νιώθουν·  το νιώθουν και 

φοβούνται – τρέµουν τούτη την τροµερή επιστροφή.» 

  «Φάλµαριν, όπως µιλάς, σηµαίνει πως πρέπει ν’ανησυχήσουµε κι 

εµείς,» είπε η Νύχτα. 

  «Πρέπει ν’ανησυχήσουµε πολύ, κυρία µου,» αποκρίθηκε εκείνος. 

«Και να ειδοποιήσουµε όσους µπορούν να µας βοηθήσουν –να 

βοηθήσουν τον ίδιο τον κόσµο µας. Υπάρχει ανάγκη άµεση να 

συνοµιλήσω µε τον Κύριο του Πύργου του Φτερού και τους 

υπόλοιπους Σοφούς. Και πρέπει να µάθουν τι συµβαίνει και ο 

Βασιληάς Βένγκριλ του Σαραόλν και η Βασίλισσα του Ωκεανού, 

Αάνθα –και όλοι οι άρχοντας του Άρµπεναρκ πρέπει να µάθουν και 

να προπαρασκευαστούν για άµυνα, γιατί έναν µισό-Θεό δε δύνονται 

να βλάψουν·  είναι πάνω απ’τις δυνάµεις τους.» 

  Τα λόγια του είχαν τροµοκρατήσει τους ανθρώπους που 

βρίσκονταν µαζί του, στην αποθήκη. 

  «Τι να κάνουµε, πρώτα, Φάλµαριν;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Πρώτα…» Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού φάνηκε να 

σκέπτεται. «Πρώτα, θα περιµένουµε αυτή τη Συντεχνία της Σκιάς να 

µας πει που είναι οι φίλοι µας, κυρία µου. Ύστερα, πρέπει να 

επιστρέψουµε στο Βασίλειο του Ωκεανού και στο Σαραόλν. Και 

καλύτερα και η Βασίλισσά σας εδώ, η Ταρµαρία, να ειδοποιηθεί, 

κύριοι Κάλ’µλιρβ και Γκόρ’θλαµπ.» 

  Ο ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα στα µαλλιά συνοφρυώθηκε 

πίσω απ’τον καπνό της πίπας του. «Μήπως, λες ότι εµείς πρέπει να 

πάµε να την ειδοποιήσουµε –εγώ κι ο Γκόρ’θλαµπ;» 

  «Αυτό ακριβώς προτείνω, κύριε,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. 

  «Μα τα Πέντε Κύµατα,» έφτυσε ο Κάλ’µλιρβ. «Αυτή η δουλειά δεν 

είναι για µας… είναι δουλειά µαντατοφόρου!» 
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  «∆ε θα σας το ζητούσα, κύριοι, εάν η ανάγκη δεν ήταν µεγάλη,» 

τόνισε ο Φάλµαριν. «Αλλά είναι µεγάλη –πολύ µεγάλη. Αν γίνει 

έστω κι ένα λάθος, τρέµω να το πω, µα ο Άρµπεναρκ µπορεί να 

καταστραφεί…» 

  «Χα!» γέλασε ο Κάλ’µλιρβ. «Σιγά µη καταστραφεί ολάκερος ο 

κόσµος από έναν µισό-Θεό! Ή, µήπως…;» Φάνηκε να χάνει τα λόγια 

του. 

  «∆ε γνωρίζετε, κύριε, πως η Βασίλισσα τούτου του τόπου φυλάει 

τον Κρύσταλλο στο παλάτι της; Και δεν ξέρετε πως ο εν λόγω 

Κρύσταλλος είναι ένα από τα Στηρίγµατα Ισχύος του Άρµπεναρκ; 

Αν µετακινηθεί απ’το Κέντρο Σταθερότητας όπου βρίσκεται, τότε, η 

Νότια Γη θα αφανιστεί·  θα ερηµώσει, σύµφωνα µε τους θρύλους. Η 

άµµος των ερήµων θα σηκωθεί, σαν κύµα θανάτου, και θα καταπιεί 

τα χτίρια, θα καταπιεί τις ζούγκλες, τους δρόµους, τα ζώα, τους 

ανθρώπους –τα πάντα.» 

  Ένα ρίγος τούς διαπέρασε όλους. 

  Η πίπα κόντευε να πέσει απ’τα χείλη του Κάλ’µλιρβ. 

  «Και επιθυµείτε ν’ακούσετε το χειρότερο, κύριε;» είπε ο Φάλµαριν. 

Προτού προλάβει ο ναυτικός ν’αποκριθεί, συνέχισε: «Ένας µισός-

Θεός µπορεί να περάσει µέσ’απ’τα τείχη του παλατιού της 

Βασίλισσας Ταρµαρία και να φτάσει στον Κρύσταλλο, για να τον 

πάρει απ’το Κέντρο Σταθερότητας. Έτσι, η Νότια Γη θα χαθεί. Κι 

ακόµα κι αν δε µπορεί να διαπεράσει τα προστατευτικά ξόρκια που 

έχουν υφανθεί εκεί –πράγµα που υποπτεύοµαι ότι αληθεύει, αλλιώς 

ήδη θα είχαµε όλοι αφανιστεί–, θα φέρει τις ορδές των 

Μαγκραθµέλιων απ’τη Μάγκραθµελ της Νότιας Γης και θα πνίξει τη 

Ζίρκεφ στο αίµα, ώσπου να φτάσει στο στόχο του. 

  »Και, αφότου επιτελεστεί αυτό, θα επιδιώξει να ολοκληρώσει το… 

έργο του. Θα γυρέψει να βουλιάξει τα νησιά του Βασιλείου του 

Ωκεανού, θρυµµατίζοντας το Πορφυρό Κοχύλι µέσα στις γροθιές 

του·  και θα επιχειρήσει να τσακίσει το Φτερό του Φοίνικα στο 

Σαραόλν, για να πεθάνει και η Βόρεια Γη. 
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  »Κατανοείτε, τώρα, τον κίνδυνο; Όλοι σας;» Τα µάτια του 

Φάλµαριν τούς κοίταζαν, ερευνητικά, λες και τρυπούσαν την ψυχή 

τους. 

  «Θα… θα πάµε στη Βασίλισσα Ταρµαρία,» υποσχέθηκε ο 

Κάλ’µλιρβ. Και ο Γκόρ’θλαµπ έγνεψε καταφατικά·  η όψη του ήταν 

σαφώς πιο ήρεµη απ’αυτή του φίλου του. 

  Ο Φάλµαριν πήρε µια βαθιά ανάσα και φάνηκε κι εκείνος να 

ηρεµεί. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τού έριξε ένα ανήσυχο 

βλέµµα, µα ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού δεν του το επέστρεψε. 

 

**  **  **  ** 

 

  Πάνω που, το απόγευµα, η Νύχτα είχε αρχίσει ν’απελπίζεται, 

σχετικά µε τη Συντεχνία της Σκιάς και τους φίλους της, ένας 

ελαφρός χτύπος ακούστηκε στην πόρτα της αποθήκης. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ πετάχτηκε όρθιος, ξεθηκαρώνοντας το γιαταγάνι 

του. Ο Κάλ’µλιρβ τράβηξε ένα ξιφίδιο. Ο Φάλµαριν σήκωσε το 

βλέµµα του, που, πριν λίγο, το είχε καρφωµένο στο πάτωµα, σα να 

βρισκόταν σε διαλογισµό. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή φάνηκε να 

ξυπνά από κάποιο όραµα και να στρέφεται προς τη µεριά απ’όπου 

ήρθε ο ήχος. 

  Η Νύχτα ζύγωσε τη θύρα, τραβώντας το όπλο της, µέσα απ’την 

τουνίκα. Ήλπιζε να ήταν άτοµο της Συντεχνίας·  φοβόταν ότι µπορεί 

να ήταν της Αίρεσης του Σκαραβαίου, ή της φρουράς… 

  «Ποιος είναι;» 

  «Χρέος Σκιάς,» αποκρίθηκε µια σιγανή, γυναικεία φωνή. 

  Η Νύχτα άνοιξε, µια χαραµάδα µόνο. Κοίταξε έξω, µε το ένα µάτι. 

Αντίκρισε ένα πρόσωπο µέσα σε µαύρη κουκούλα. Ήταν η ξανθιά 

γυναίκα µε την οποία είχε µιλήσει στο εγκαταλειµµένο 

σιδηρουργείο. 

  Επιτέλους! συλλογίστηκε η τυχοδιώχτρια. Και άνοιξε την πόρτα, 

τώρα αρκετά για να µπει η απεσταλµένη της Συντεχνίας της Σκιάς. 



ΕΧΘΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

593 

  «Τι νέα µου φέρνεις;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Ο ένας είναι ήδη µαζί σου, βλέπω,» παρατήρησε η γυναίκα, 

στρεφόµενη στο Φάλµαριν, που δεν έκανε καµια κίνηση προς το 

µέρος της, ούτε µίλησε. 

  «Οι άλλοι;» Η έκφραση της Νύχτας ήταν γεµάτη προσµονή. Πού 

βρισκόταν ο Άνεµος; 

  «Οι δύο γυναίκες –η Ερία και η Μάνζρα– είναι εδώ, στην 

Γκόνµορχ,» την πληροφόρησε η απεσταλµένη της Συντεχνίας της 

Σκιάς, «στο πανδοχείο που ονοµάζεται ‘Οι ∆ύο Γύροι’.» 

  «Στους ∆ύο Γύρους πήγαν;» απόρησε ο Κάλ’µλιρβ. «Αυτό είναι ένα 

απ’τα πιο κακόφηµα και βροµερά µέρη στην πόλη…!» 

  Η ξανθιά γυναίκα έγνεψε καταφατικά. 

  «Ο Άνεµος;» Ο λαιµός της Νύχτας είχε κολλήσει, και µε δυσκολία 

είπε το όνοµα του αγαπηµένου της. 

  «Πολύ φοβάµαι ότι πάρθηκε από σκλαβεµπόρους,» αποκρίθηκε η 

γυναίκα της Συντεχνίας. 

  «Από σκλαβεµπόρους;» απόρησε η Νύχτα, γουρλώνοντας τα µάτια 

της. 

  «Ναι,» είπε εκείνη. «Και το χειρότερο, για σένα, είναι πως τον 

πηγαίνουν στον Πύργο του Φιδιού, όπου κρατούνται πολλοί 

δούλοι.» 

  «Πού είναι ο Πύργος του Φιδιού;» απαίτησε, πάραυτα, η Νύχτα, 

έτοιµη να τρέξει εκεί, όπου κι αν ήταν –και ό,τι κι αν ήταν– αυτό το 

µέρος. 

  Η γυναίκα µειδίασε. «Είναι φανερό πως δεν είσαι απ’τη Ζίρκεφ. 

Όµως»–στράφηκε στον Κάλ’µλιρβ–«ο φίλος σου απο δώ θα ξέρει.» 

  Εκείνος έγνεψε καταφατικά, λιγάκι χλοµός στο πρόσωπο. 

  «Ο Καπετάν Κλέντριν πού είναι;» ρώτησε η Νύχτα. 

  Η ξανθιά γυναίκα σήκωσε τους ώµους. «Αυτός είναι ο µόνος για 

τον οποίο δεν µάθαµε τίποτα. ∆εν πρέπει νάναι εδώ κόντα. 

  »Τώρα,» είπε, ανοίγοντας την πόρτα της αποθήκης, «φεύγω, και να 

ξέρεις πως µας οφείλεις ένα Χρέος Σκιάς –δε θα το ξεχάσουµε. 
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Επίσης, φυλάτε τα νώτα σας –όλοι. Πολλοί σας καταδιώκουν, αν δεν 

απατώµαι.» Και έκλεισε τη θύρα, βγαίνοντας. 

  «Στάσου!» Η Νύχτα την ξανάνοιξε και κοίταξε στο σοκάκι. Μα η 

απεσταλµένη της Συντεχνίας της Σκιάς δεν ήταν πουθενά. Ένα 

αεράκι πέρασε το οποίο πάγωσε τη ράχη της τυχοδιώχτριας, που 

µπήκε, πάλι, στην αποθήκη, σφαλίζοντας την πόρτα. 

  «Κάλ’µλιρβ, πού είναι ο Πύργος του Φιδιού;» ρώτησε, δίχως 

δισταγµό. 

  «Κοπελιά, δε θες να πας εκεί –πίστεψέ µε,» την έδειξε µε το 

δάχτυλό του εκείνος, ενώ στο ίδιο χέρι βαστούσε την αναµµένη πίπα 

του. 

  «Πες µου, Κάλ’µλιρβ!» σφύριξε η Νύχτα. 

  «Ας αρχίσουµε απ’τα βασικά: τι είναι ο Πύργος του Φιδιού.» Ο 

ναυτικός αναστέναξε. «Είναι, λοιπόν, το κεντρικό µέρος λατρείας 

της Αίρεσης του Φιδιού. Και µια που είσαι ήδη µπλεγµένη µε την 

Αίρεση του Σκαραβαίου σκέφτεσαι ότι θάταν ωραία να µπλεχτείς 

και µε την Αίρεση του Φιδιού, ε, κοπελιά;» 

  «∆εν έχω κανένα πρόβληµα,» αποκρίθηκε εκείνη. «Λίγο πιο βαθιά 

στην κινούµενη άµµο, όπως θάλεγες και συ, Κάλ’µλιρβ,» µειδίασε. 

  Ο ναυτικός έσφιξε τα δόντια πάνω στο τσιµπούκι του. «Γρρ! Θα τη 

σκοτώσω!» δήλωσε στους άλλους. Ύστερα, την κοίταξε αυστηρά. 

«Μην περιµένεις, πάντως, νάρθω, πάλι, µαζί σου!» 

  «Μα, εσύ θάχεις, ούτως ή άλλως, άλλη δουλειά,» του θύµισε η 

Νύχτα: «να ειδοποιήσεις τη Βασίλισσα Ταρµαρία. Το ξέχασες;» 

  «Σωστά, σωστά,» παραδέχτηκε ο Κάλ’µλιρβ, φυσώντας καπνό 

απ’τα ρουθούνια του. 

  «Κατ’αρχήν, νοµίζω πως είναι πρέπον να πάµε να βρούµε τις 

κυρίες Ερία και Μάνζρα,» είπε ο Φάλµαριν. «∆ε νοµίζετε;» 

  Η Νύχτα έγνεψε καταφατικά. «Ναι. Και, ύστερα, θα πάµε όλοι µαζί 

για τον Άνεµο;» 
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  Τα χείλη του Φάλµαριν σφίχτηκαν ανάµεσα στα γένια του. 

«∆υστυχώς, εγώ πρέπει να φύγω, το γρηγορότερο δυνατό, για το 

Βασίλειο του Ωκεανού,» δήλωσε. «Κι απο κεί, για το Σαραόλν.» 

  «Μα, ο Άνεµος…;» διαµαρτυρήθηκε η Νύχτα. 

  «Λυπάµαι, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Κι εγώ ανησυχώ 

για κείνον. Όµως χρήζει, πρώτα, να κοιτάξω τι είναι σηµαντικότερο 

για τον Άρµπεναρκ. Και αυτό είναι να ειδοποιηθούν η Βασίλισσα 

Αάνθα και ο Βασιληάς Βένγκριλ.» 

  Η Νύχτα έγνεψε. «Εντάξει. Καταλαβαίνω. Τώρα, όµως, πάµε να 

βρούµε την Ερία και τη Μάνζρα;» 

  «Σαφώς,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν, καθώς σηκωνόταν όρθιος. 

  «Μπορεί εκείνες να γνωρίζουν πού είναι κι ο Καπετάν Κλέντριν…» 

υπέθεσε η Νύχτα. 

  «Χωρίς να θέλω να σ’απογοητέψω, κοπελιά, αλλά, αφού η 

Συντεχνία της Σκιάς δεν τονε βρήκε, ο τύπος είναι µακαρίτης,» της 

είπε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Μα, ίσως να µη βγήκε σε τούτες τις ακτές, κοντά στη Γκόνµορχ,» 

τόνισε η Νύχτα. 

  «Ίσως,» συµφώνησε ο Κάλ’µλιρβ, όµως η αµφιβολία ήταν 

πεντακάθαρη στη φωνή του. «Ίσως… 

  »Πάµε, όµως, τώρα –και µε προσοχή, ε! Πολύ φοβάµαι τους 

καταραµένους φύλακες της πόλης και τους διαόλους της Αίρεσης 

του Σκαραβαίου.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25ο 

Ο Βασιληάς Βένγκριλ στην Θέρληχ 
 

 

ο πλοίο του Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν έπλεε προς το 

µεγάλο λιµάνι της Θέρληχ, πρωτεύουσας του Βασιλείου του 

Ωκεανού, ενώ οι δίδυµοι ήλιοι του Άρµπεναρκ ολοκλήρωναν 

τους κύκλους τους και χάνονταν στον ορίζοντα, ανατολικά και 

δυτικά. Ο ίδιος ο µονάρχης στεκόταν στην πλώρη του πλεούµενου, 

µε τον πορφυρό, αρχοντικό µανδύα να κυµατίζει πίσω του, καθώς 

ήταν ντυµένος µε επίσηµα ρούχα: ένα χρυσοποίκιλτο πουκάµισο, 

ένα γιλέκο, στολισµένο µε ασήµι, ψηλές, µαύρες µπότες, και µαύρο 

παντελόνι, δεµένο στη µέση µε µια φαρδιά, πέτσινη ζώνη, που στην 

αγκράφα της ήταν λαξευµένο το έµβληµα του Σαραόλν: το Φτερό 

του Φοίνικα, και εκατέρωθεν αυτού δύο λιγνά ξίφη, στραµµένα 

ανάποδα. Στο πλευρό του Βασιληά Βένγκριλ κρεµόταν το σπαθί που 

είχε µαγέψει γι’αυτόν η µάγισσα Χόλκραδ, τοποθετώντας ένα 

ρουµπίνι στο σηµείο που η λαβή του συναντούσε τη λεπίδα⋅ το 

παράξενο κόσµηµα υποτίθεται πως θα προστάτευε το µονάρχη από 

τραύµατα στις µάχες, Αλλά εκείνος ποτέ δεν κατάλαβε αν κάτι 

τέτοιο, τελικά, αλήθευε… 

  Καθώς το καράβι του πλησίαζε τη Θέρληχ, το µυαλό του Βένγκριλ 

πήγαινε στο επείγον µήνυµα που του είχε στείλει η Βασίλισσα 

Αάνθα του Ωκεανού. Μέσα σ’αυτό έγραφε πως γνώριζε τι ήταν 

εκείνο που απειλούσε και των δύο τα βασίλεια, και ο Βασιληάς του 

Σαραόλν ήταν ανυπόµονος να µάθει για τούτο το τροµερό κακό⋅ 

γιατί πολλά αλλόκοτα, µυστηριώδη και διαβολικά πράγµατα 

συνέβαιναν, τον τελευταίο καιρό: οι Μαγκραθµέλιοι είχαν αρχίσει 

να συνάζονται στα δυτικά σύνορα του Σαραόλν⋅ τα πλοία χάνονταν, 

δίχως καµια εξήγηση, στον Ωκεανό⋅ δαιµονάνθρωποι κρύβονταν 

εντός του Βασιλείου, και, µάλιστα, παραλίγο να σκοτώσουν την ίδια 

Τ
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του την κόρη, την Έρµελ⋅ η όλη ιστορία µε τον προδότη µέσα στο 

παλάτι και µε τους κατασκόπους απ’το Άργκανθικ⋅ και, τέλος, είχε 

µάθει απ’την Αάνθα −µέσω της επιστολής της− πως η οµάδα της 

Ερία είχαν χαθεί στα δυτικά νερά του Ωκεανού… 

  Ο Βασιληάς Βένγκριλ του Σαραόλν έσφιξε τις γροθιές και 

σούφρωσε τα φρύδια του, αποφασιστικά. Ό,τι κι αν ήταν αυτό που 

συνέβαινε θα το εµπόδιζε απ’το να εξαπλωθεί περισσότερο! 

  «Φαίνεται πως θάχουµε υποδοχή, Μεγαλειότατε.» 

  Ο Βένγκριλ στράφηκε δίπλα του, για να δει τον Κόλµιχ, τον 

∆ιοικητή των Χρυσών Σπαθιών, τον οποίο είχε πάρει µαζί του σε 

τούτο το ταξίδι, καθώς και είκοσι πάνοπλους άντρες, που, φυσικά, κι 

εκείνοι ανήκαν στο τάγµα των Χρυσών Σπαθιών, το οποίο 

αποτελούσε τη βασιλική φρουρά. 

  Ο Κόλµιχ έδειξε, µε το γαντοφορεµένο χέρι του, ευθεία. Ο 

Βασιληάς έστρεψε το βλέµµα του κι αντίκρισε 

ιπποκαµποκαβαλάρηδες νάρχονται, τους οποίους πριν δεν είχε 

προσέξει −τόσο απορροφηµένος στις σκέψεις του ήταν. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε στον διοικητή, γνέφοντας καταφατικά. 

  Σε λίγο, οι ιπποκαµποκαβαλάρηδες ήταν κοντά τους, και ο 

προπορευόµενος χαιρέτησε, στρατιωτικά, τον Βένγκριλ και τον 

Κόλµιχ: 

  «Χαίρετε, ευγενικοί άρχοντες του Σαραόλν!» είπε, υψώνοντας τη 

γροθιά του. «Ονοµάζοµαι Χάλτερκ και είµαι διοικητής του δέκατου 

τάγµατος της βασιλικής φρουράς της Βασίλισσας Αάνθα του 

Βασιλείου του Ωκεανού. Με ποιους έχω την τιµή να µιλώ;» 

  «Είµαι ο Βασιληάς Βένγκριλ του Σαραόλν,» αποκρίθηκε ο 

καστανός άντρας, µε τα µακριά µαλλιά,  το µούσι και τα 

σµαραγδένια µάτια, που σ’έκαναν να µην αµφιβάλεις διόλου για τα 

λόγια του. «Και ο κύριος απο δώ είναι ο ∆ιοικητής του τάγµατος των 

Χρυσών Σπαθιών, της προσωπικής µου φρουράς.» 

  Ο Χάλτερκ έκανε µια βαθιά υπόκλιση, στεκόµενος στους 

αναβατήρες του ιππόκαµπού του. «Χαίρετε, Μεγάλε Βασιληά 
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Βένγκριλ του Σαραόλν και ∆ιοικητά του τάγµατος των Χρυσών 

Σπαθιών. 

  »Μεγάλη θλίψη έχει πέσει στο Βασίλειό µας, αλλά θα σας οδηγήσω 

στο παλάτι. Παρακαλώ, ακολουθήστε µας.» 

   Και οι ιπποκαµποκαβαλάρηδες ξεκίνησαν να πηγαίνουν προς το 

λιµάνι της πρωτεύουσας του Ωκεανού, ενώ το καράβι απ’το 

Σαραόλν ερχόταν πίσω τους. 

  «Τι λες να εννοούσε, Κόλµιχ;» ρώτησε, παραξενεµένος, ο 

Βένγκριλ. 

  «∆εν τολµώ να µαντέψω, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε, µουντά, 

εκείνος⋅ «όχι µ’όλα όσα συµβαίνουν, τον τελευταίο καιρό…» 

  Οι ιπποκαµποκαβαλάρηδες τούς οδήγησαν στο λιµάνι της Θέρληχ, 

όπου µια στρατιωτική ποµπή ήταν έτοιµη γι’αυτούς: πολεµιστές µε 

κοντάρια, και κοραλλένιες ασπίδες και πανοπλίες. Ο Βένγκριλ, ο 

Κόλµιχ και οι άντρες των Χρυσών Σπαθιών προχώρησαν µαζί τους 

σ’έναν µεγάλο δρόµο της πόλης. 

  Καθ’οδόν, ο Βασιληάς του Σαραόλν ρώτησε τον Χάλτερκ: 

  «Τι εννοούσες πριν, όταν έλεγες πως µεγάλη θλίψη έχει πέσει στο 

Βασίλειο του Ωκεανού;» 

  Εκείνος φάνηκε να δυσανασχετεί, προτού µιλήσει: «Νοµίζω, 

Μεγαλειότατε, πως θα ήταν καλύτερα να µάθετε γι’αυτό το θέµα 

στην αίθουσα του θρόνου…» 

  «∆εν καταλαβαίνω,» κούνησε το κεφάλι του ο Βένγκριλ. Είχε 

αργήσει τόσο να έρθει που κάτι τροµερά κακό είχε συµβεί εδώ; 

  «Λίγη υποµονή, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Χάλτερκ. «Θα σας 

πληροφορήσουν. 

  »Η αλήθεια είναι πως εγώ θα σας έλεγα, αµέσως, όµως έχω άλλες 

διαταγές…» 

  Ο Βένγκριλ δε µίλησε⋅ µονάχα έριξε ένα βλέµµα στον Κόλµιχ, που 

µια προβληµατισµένη όψη είχε παρουσιαστεί στο πρόσωπό του. 

  Γρήγορα, οι πολεµιστές του Βασιλείου του Ωκεανού τούς πέρασαν 

απ’τον κήπο του παλατιού, µαζί µε την εικοσαµελή φρουρά τους, και 
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τους πήγαν  στη  µεγάλη  βασιλική  αίθουσα,  όπου  στο  θρόνο δεν 

καθόταν η Βασίλισσα Αάνθα, όπως περίµενε ο µονάρχης του 

Σαραόλν, παρά ένας άντρας. Ήταν ντυµένος αρχοντικά, µε πορφυρό 

µανδύα, λευκό χιτώνα µε χρυσά στολίσµατα και µαύρες µπότες⋅ τα 

µαλλιά του ήταν ξανθά και χύνονταν στους ώµους του⋅ στα δάχτυλά 

και στο λαιµό του φορούσε κοσµήµατα. Στα µάτια του έδειχνε να 

υπάρχει λύπη. 

  Σ’ένα τραπέζι παραδίπλα ήταν τρεις άντρες και δυο γυναίκες 

−σύµβουλοι του Βασιλείου, υπέθετε ο Βένγκριλ. Και κοντά στη µια 

απ’τις δυο γυναίκες −που ήταν καστανή και τα δεµένα αλογοουρά 

µαλλιά της έπεφταν ως τη µέση της− στεκόταν ο Φέρντεχ, τον οποίο 

ο Βασιληάς του Σαραόλν είχε στείλει, µαζί µε την οµάδα της Ερία, 

για να µάθει για τα πλοία που χάνονταν στα δυτικά νερά του 

Ωκεανού (τι έκανε εδώ;). 

  «Βασιληά Βένγκριλ,» είπε ο ξανθός άντρας στο θρόνο, καθώς 

σηκωνόταν όρθιος και ζύγωνε το µονάρχη, µε αργά, κουρασµένα 

βήµατα. «Είναι φανερό πως δεν περίµενες να µε δεις να κάθοµαι εκεί 

όπου θάπρεπε να κάθεται η όµορφή µας Βασίλισσα⋅ αλλά, πίστεψέ 

µε, ούτε εγώ θέλω να κάθοµαι εδώ.» Πρότεινε το χέρι του. «Είµαι ο 

Κράντµον, σύζυγος της Αάνθα και τωρινός Βασιληάς του Βασιλείου 

του Ωκεανού.» 

  Ο Βένγκριλ αντάλλαξε µια χειραψία µαζί του, συνοφρυωµένος. «Τι 

συνέβη στη Βασίλισσα Αάνθα; Πού είναι;» 

  Ο Κράντµον αναστέναξε. «Βασιληά µου… Χάθηκε⋅ εξαφανίστηκε! 

∆ε γνωρίζω πώς έγινε, αλλά τη µια στιγµή ήταν στο δωµάτιό µας και 

την άλλη όχι. Πολύ φοβάµαι πως οι δαιµονάνθρωποι ευθύνονται 

γι’αυτό. Αλλά τι φέρνει εσένα εδώ;» 

  Ο Βένγκριλ µόνο τούτα δεν περίµενε ν’ακούσει, φθάνοντας στην 

πρωτεύουσα του Βασιλείου του Ωκεανού. Είχε έρθει στη Θέρληχ 

όσο πιο γρήγορα µπορούσε, δίχως καν να σταµατήσει σ’άλλα 

λιµάνια, και, παρ’όλ’αυτά, δεν πρόλαβε το κακό… Ένα µελανό 

πέπλο τύλιξε, σφιχτά, την ψυχή του. 
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  «Πήρα ένα µήνυµα απ’την Αάνθα,» εξήγησε. «Μου ζητούσε να τη 

συναντήσω, γιατί πίστευε πως είχε µάθει τι είν’εκείνο που απειλεί τα 

βασίλεια και των δυο µας.» 

  «∆ε θυµάµαι ποτέ η Βασίλισσα Αάνθα να έστειλε τέτοιο µήνυµα,» 

είπε, συνοφρυωµένος, ο Φέρντεχ. «Και µε συγχωρείτε που 

παρεµβαίνω, Μεγαλειότατοι,» πρόσθεσε, χάριν ευγενείας. 

  «Ούτε εγώ το θυµάµαι,» έγνεψε καταφατικά ο Κράντµον, 

κοιτώντας (δήθεν) απορηµένος µια τον Φέρντεχ και µια τον 

Βένγκριλ. Και είναι φυσικό, ηλίθιοι, σκέφτηκε. Αφού ο Πόνκιµ το 

έγραψε. Και γέλασε εντός του. 

  «Τότε, ποιος;…» παραξενεύτηκε ο µονάρχης του Σαραόλν. 

  Ο Φέρντεχ πήγε να µιλήσει, αλλά ο Κράντµον τον πρόλαβε: 

  «Θα θέλατε να ξεκουραστείτε, Βασιληά µου; Σίγουρα, θα είστε 

κουρασµένος απ’το ταξίδι σας…» 

  «Είµαι,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Όµως δεν ήρθα για να 

ξεκουραστώ⋅ ήρθα για να συζητήσω µε τη Βασίλισσα Αάνθα, 

σχετικά µε το κακό που απειλεί τα βασίλειά µας, που να πάρει!» 

  «Αν µου επιτρέπετε, Μεγαλειότατε,» παρενέβη, πάλι, ο Φέρντεχ, 

«η Βασίλισσα Αάνθα δε νοµίζω πως γνώριζε κάτι συγκεκριµένο για 

το κακό που µας απειλεί⋅ το µόνο που γνώριζε ήταν ότι 

Μαγκραθµέλιοι έχουν συγκεντρωθεί στο Βασίλειο του Ωκεανού, και 

σας έστειλε µήνυµα, σχετικά µ’αυτό το θέµα, όπου µέσα ανέφερε και 

την απόπειρα δολοφονίας της Ερία από δαύτους−» 

  «Πώς είπες!» εξεπλάγη ο Βένγκριλ. «Την απόπειρα δολοφονίας της 

Ερία;» 

  «Ναι, Βασιληά µου… ∆ε λάβατε το γράµµα;» απόρησε ο Φέρντεχ. 

Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι του. «Όχι⋅ ποτέ δεν έλαβα τέτοιο 

γράµµα… Μόνο ένα έλαβα από τη Βασίλισσα Αάνθα −στο οποίο 

µου έλεγε ότι επιθυµεί να συζητήσουµε για το κακό που απειλεί τα 

βασίλειά µας.» 
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  Ο Κράντµον και ο Φέρντεχ αλληλοκοιτάχτηκαν, ο δεύτερος µε 

πραγµατικά απορηµένη έκφραση στο πρόσωπό του, ενώ ο πρώτος µε 

προσποιητή. 

  «Μεγαλειότατε, νοµίζω πως πρέπει να µιλήσουµε,» εξέφρασε τη 

γνώµη του ο απεσταλµένος του µονάρχη του Σαραόλν. 

  «Κι εγώ ακριβώς την ίδια γνώµη έχω,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. 

  Και ακολούθησε αυτόν και τον Κράντµον σ’ένα άλλο δωµάτιο, 

µαζί µε τον Κόλµιχ, ενώ οι εικοσαµελής φρουρά του οδηγήθηκαν 

στα καταλύµατά τους από τους υπηρέτες του παλατιού. Ο χώρος που 

βρέθηκαν ήταν άνετος, µε δυο καναπέδες, πολυθρόνες, ένα µεγάλο 

τζάκι αναµµένο, και δυο χοντρές κολόνες. Εκεί ο µονάρχης άκουσε 

όλα όσα είχαν συµβεί στο Βασίλειο του Ωκεανού, και διηγήθηκε 

στον απεσταλµένο του και   στον   τωρινό   Βασιληά   του   Ωκεανού   

τα    γεγονότα    που    είχαν διαδραµατιστεί στο Σαραόλν. 

   «Φαίνεται πως οι δαιµονάνθρωποι έχουν εξαπλώσει την επιρροή 

τους παντού,» συµπέρανε ο Κράντµον, πίνοντας µια γουλιά κρασί 

απ’το ποτήρι του. Ήταν, πια, αργά το βράδυ. 

  «Έτσι, µάλλον, είναι,» συµφώνησε, γνέφοντας καταφατικά, ο 

Βένγκριλ. «Και κάτι πρέπει να κάνουµε. ∆ιαισθάνοµαι πως κάποιο 

µέγα σχέδιο βρίσκεται εν κινήσει. Εσείς τι νοµίζετε;» 

  «Η γνώµη µου είναι ακριβώς ίδια,» είπε ο Κράντµον. Τόσο µέγα 

που δε µπορείς να φανταστείς, καταραµένε Βασιληά του Σαραόλν, 

πρόσθεσε νοερά. «Αλλά εγώ, προσωπικά, δε µπορώ να κάνω 

τίποτ’άλλο, επί του παρόντος, εκτός απ’το να πάρω τους δέκα-

χιλιάδες πολεµιστές που έχω ετοιµάσει και να ερευνήσω τα δάση, 

στο κέντρο της Νήσου Ράλβοχ. Πάντα ήταν αφιλόξενα, και οι 

άνθρωποι των νησιών τα φοβούνταν −και διάφορα πράγµατα 

φηµολογούνταν γι’αυτά. Συνεπώς, είναι ιδανικά για να κάνουν τη 

βάση τους οι Μαγκραθµέλιοι. Όµως τα σχέδιά τους θ’αποτύχουν –

γι’άλλη µια φορά! Γιατί θα τους βρω, θα τους εξολοθρεύσω και θα 

πάρω πίσω την Αάνθα.» 
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  «Καταλαβαίνω το θυµό σου, Βασιληά Κράντµον,» είπε ο Βένγκριλ. 

«Έχασες τη σύζυγό σου την ίδια νύχτα του γάµου σας. Ωστόσο θα 

σου πρότεινα να σκεφτείς το θέµα ψυχραιµότερα. Επειδή…» 

Φάνηκε να σκέφτεται. «Έστω ότι οι δαιµονάνθρωποι έχουν κάποιο 

φρούριο στα δάση⋅ το ερώτηµα είναι θα προλάβετε να φτάσετε εκεί 

και να το πολιορκήσετε µε επιτυχία, ή εκείνοι θα σας στήσουν 

ενέδρα, µέσα στη βλάστηση, και θα σας κατακερµατίσουν, αφού 

ούτε να πολεµάτε στην ξηρά γνωρίζετε τόσο καλά, ούτε τα 

συγκεκριµένα εδάφη ξέρετε, τα οποία είναι, αναµφίβολα, 

επικίνδυνα, µε πολλές κρυψώνες για όσους καιροφυλαχτούν;» 

  «Μα –δε µπορώ ν’αφήσω την Αάνθα στα χέρια τους!» τόνισε, 

σχεδόν θυµωµένος, ο Κράντµον⋅ αναµφίβολα, ήταν τέλειος 

ηθοποιός. «Θα πάω στα δάση, Βασιληά Βένγκριλ… εκτός κι αν έχεις 

κάτι καλύτερο να προτείνεις…» 

  Ο µονάρχης του Σαραόλν ακούµπησε το σαγόνι στη γροθιά του, 

ενώ ο αγκώνας του ίδιου χεριού στηριζόταν στον βραχίονα της 

πολυθρόνα όπου ο   καστανός   άντρας   καθόταν.  Η  όψη  του  ήταν  

προβληµατισµένη και κουρασµένη, συγχρόνως. «Πραγµατικά, 

ετούτη τη στιγµή, φίλε µου, δε µπορώ να σε βοηθήσω µε κάποιο 

τρόπο⋅ αλλά, αν αποφασίσεις να µην αναχωρήσεις   αύριο,   µε   την   

αυγή,   θα   έχουµε   τη    δυνατότητα    να συζητήσουµε. Και ίσως 

καταφέρουµε να βρούµε µια άλλη λύση που θα ωφελήσει καλύτερα 

και εσένα, και το Βασίλειο του Ωκεανού, και τη Βασίλισσα Αάνθα.» 

  Ο Κράντµον ήπιε µια γουλιά κρασί και τον ατένισε, πάνω απ’το 

χείλος του κρυστάλλινού του ποτηριού. Αφελή Βασιληά του Σαραόλν, 

ως αύριο θάναι πολύ, πολύ αργά για σένα. Οι σκέψεις του, όµως, δεν 

καθρεπτίστηκαν ούτε για µια στιγµή στο πρόσωπό του, που έµοιαζε 

γεµάτο θλίψη. «Εντάξει,» συµφώνησε. «∆ε θα αναχωρήσω µε το 

στρατό µου⋅ θα συζητήσουµε.» 

  «Νοµίζω πως η επιλογή σου είναι σοφή, Κράντµον,» είπε ο 

Φέρντεχ. «Εγώ, εξ αρχής,  ήµουν της γνώµης να σκεφτούµε 

περισσότερο.» 
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  «Φέρντεχ, φίλε µου, δεν πιστεύω, πραγµατικά, ότι θα βρούµε 

κάποια άλλη λύση,» αποκρίθηκε ο Κράντµον⋅ «απλά, εφόσον µου το 

ζήτησε ο Βασιληάς σου, ποτέ δε θα του αρνιόµουν την επιθυµία 

του.» 

  «∆ε σκέφτοµαι τον εαυτό µου,» τόνισε, αµέσως, ο Βένγκριλ. 

«Εσάς−» 

  «Μην ανησυχείς, Βασιληά µου,» τον πρόλαβε ο Κράντµον, «δεν 

υπονοώ καθόλου αυτό. Καταλαβαίνω πολύ καλά ποιες είναι οι 

προθέσεις σου. Όµως εγώ δεν νοµίζω να βρεθεί άλλη λύση⋅ ήδη 

σκεφτήκαµε εδώ, στο παλάτι της Θέρληχ.» 

  «Αλλά ήσασταν, αναµφίβολα, αναστατωµένοι από το χαµό της 

Αάνθα, για τον οποίο κι εγώ, πραγµατικά, λυπάµαι αφάνταστα. 

Μαζί, όµως, θα σκεφτούµε πιο προσεκτικά, συνδυάζοντας ό,τι 

στοιχεία έχετε,» εξήγησε ο Βένγκριλ. 

  «Εύχοµαι να επιτύχουµε κάτι, Βασιληά µου. Αληθινά το εύχοµαι,» 

αποκρίθηκε ο Κράντµον. Αλλά από µέσα του, πάλι, γελούσε… 

Σηκώθηκε όρθιος, αφήνοντας το κρασοπότηρό του στο πλάι. 

«Υπηρέτες!» φώναξε. Μια γυναίκα ήρθε στο δωµάτιο και, ύστερα, 

ένας άντρας, κι οι δυο ντυµένοι µε πολύχρωµες φορεσιές, στο χρώµα 

των βότσαλων της θάλασσας. «Οδηγήστε το Βασιληά Βένγκριλ και 

τον ∆ιοικητή Κόλµιχ στα καλύτερά µας δωµάτια.»  

  Εκείνοι υποκλίθηκαν, βαθιά, και ο µονάρχης του Σαραόλν και ο 

∆ιοικητής των Χρυσών Σπαθιών τούς πήραν στο κατόπι, 

καληνυχτίζοντας τον Κράντµον και το Φέρντεχ. 

  Όταν οι τελευταίοι ήταν µόνοι, ο απεσταλµένος είπε στον νέο 

Βασιληά του Βασιλείου του Ωκεανού:  

  «∆εν είναι πολύ παράξενη όλη τούτη η  υπόθεση  µε  τα  µηνύµατα;  

Πώς έφτασε αυτό που έφτασε στον Βασιληά µου, αφού −απ’όσο 

εµείς γνωρίζουµε, τουλάχιστον− η Αάνθα ποτέ δεν το έστειλε; Και τι 

συνέβη στο προηγούµενο µήνυµα, που όντως έστειλε η Βασίλισσα;» 

  Ο Κράντµον ανασήκωσε τους ώµους του. «Πραγµατικά, δε µπορώ 

να µαντέψω… Όπως είπες, είναι πολύ παράξενη η όλη υπόθεση.» 
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  «Ναι, αλλά…» Ο Φέρντεχ σούφρωσε τα φρύδια του. «Μου µοιάζει 

λες και κάποιος ήθελε να φέρει τον Βασιληά Βένγκριλ εδώ, για τους 

δικούς του λόγους…» 

  Ο Κράντµον γέλασε, κοφτά. «Σε λίγο θ’αρχίσουµε να 

συλλογιζόµαστε εντελώς αλλόκοτα πράγµατα, φίλε Φέρντεχ⋅ γιαυτό 

καλύτερα ν’αφήσουµε τους συλλογισµούς γι’αύριο. Τώρα, είναι 

βράδυ και είµαστε όλοι κουρασµένοι, δε νοµίζεις;» 

  Ο απεσταλµένος του µονάρχη του Σαραόλν έτριψε το πηγούνι του. 

«Έχεις δίκιο, Κράντµον, είµαστε⋅ όµως δε µπορώ να βγάλω απ’το 

µυαλό µου ότι κάποιος παίζει µαζί µας −µαζί µας και µ’ολάκερα 

βασίλεια. Αισθάνοµαι σα µαριονέτα.» 

  «Μην αισθάνεσαι έτσι,» τόνισε ο Κράντµον. «Κανείς δε σε ελέγχει. 

Και οι δαιµονάνθρωποι που τόλµησαν ν’απλώσουν τα χέρια τους 

πάνω στην Αάνθα, σύντοµα, θα βρεθούν −και θα πληρώσουν, όπως 

τους αρµόζει. Ξεκουράσου κι εσύ, τώρα.» Ο Βασιληάς του Ωκεανού 

έκανε να βγει απ’το δωµάτιο µε το τζάκι −µόνο τα βήµατά του και 

τα ξύλα που έτριζαν στη φωτιά ακούγονταν−, αλλά ο Φέρντεχ είπε: 

  «Κράντµον, κάτι ακόµα.» 

  Εκείνος στράφηκε στο µέρος του, µ’ένα µικρό ανέµισµα του 

πορφυρού του µανδύα και των ξανθών του µαλλιών. «Τι;» 

  Ο Φέρντεχ δε γύρισε να τον κοιτάξει. «Αµφιβάλλω άµα οι 

στρατιώτες σου θα τα πάνε καλά στην ξηρά.» 

  «Μα, είπες πως δε θάχεις πρόβληµα να τους οδηγήσεις στα δάση,» 

του θύµισε ο Κράντµον, όχι παραπονιάρικα ή θυµωµένα, αλλά µε 

σταθερό τόνο στη φωνή. 

  «Γνωρίζω πώς διεξάγεται µια µάχη στην ξηρά, ναι⋅ αλλά δεν ξέρω 

τα εδάφη σας. Αυτό σ’το έχω ξανατονίσει,» απάντησε ο Φέρντεχ. «Ο 

Βασιληάς µου έχει δίκιο που πιστεύει ότι δε θα καταφέρετε πολλά 

στα δάση, αν έχουν πιαστεί γερά εκεί οι Μαγκραθµέλιοι. Μέσα στη 

βλάστηση, θάναι αήττητοι, γιατί θάχουν µια πολύ,  πολύ  καλή  

κάλυψη,  ενώ εµείς θα βαδίζουµε σαν πρόβατα στη σφαγή. Εξάλλου, 

δεν έχεις υπολογίσει τα µηχανικά τους κατασκευάσµατα. Μπορεί να 
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είσαι άντρας από τζάκι, Κράντµον, µα δεν είσαι άνθρωπος του 

πολέµου. Άσε καλύτερα εµένα και την Κάζναµ να ασχοληθούµε 

µ’αυτά τα θέµατα.» Όσο µιλούσε δεν είχε γυρίσει, ούτε µια στιγµή, 

για να τον κοιτάξει. 

  «Φέρντεχ, σε θεωρώ φίλο µου⋅ µην αποδειχτείς το αντίθετο,» είπε ο 

Κράντµον από την έξοδο του δωµατίου, όπου στεκόταν. «Είµαι ο 

Βασιληάς τούτου του Βασιλείου και δε θ’αφήσω τη Βασίλισσά µου 

στα χέρια των Μαγκραθµέλιων. ∆εν υπάρχει καµια τέτοια 

περίπτωση.» Και έφυγε. 

  «Κράντµον!» φώναξε ο Φέρντεχ, ακούγοντας τα βήµατά του 

ν’αποµακρύνονται στο διάδροµο. «Κανείς δε σ’το ζήτησε αυτό, 

Κράντµον!…» 

  Αναστέναξε, και σηκώθηκε στις µπότες του. Κάποιος έπρεπε να 

βρει µια άκρη µέσα σ’όλο τούτο το χάος⋅ και, σίγουρα, εκείνος που 

θα την έβρισκε δε θα ήταν ο τωρινός Βασιληάς του Ωκεανού… 

Όµως ο Κράντµον µπορεί σε ένα πράγµα να είχε δίκιο: ο 

απεσταλµένος του Βασιληά Βένγκριλ ήταν κουρασµένος. Έτσι, ο 

Φέρντεχ ξεκίνησε να βαδίζει προς το δωµάτιό του στο παλάτι. Αλλά 

δεν του ήταν δυνατόν να πάψει να σκέφτεται. Και σκεφτόταν… ότι, 

αναµφίβολα, κάποια µοχθηρή… δύναµη κρυβόταν πίσω από το 

µήνυµα που χάθηκε κι από το διαφορετικό που εµφανίστηκε στη 

θέση του. Ποια ήταν, όµως, η εν λόγω δύναµη; Και πού κρυβόταν; 

Οι Μαγκραθµέλιοι… συλλογίστηκε ο πολεµιστής του Σαραόλν. Αυτοί 

οι καταραµένοι πρέπει να προκαλούν την αναστάτωση, όπως 

συνήθως. Αλλά πώς είχαν καταφέρει, αυτή τη φορά, να διεισδύσουν 

στα ίδια τα παλάτια των βασιλείων των ανθρώπων;  

  Το µυαλό του Φέρντεχ πονούσε µέσα στο κρανίο του, θολωµένο 

απ’τις σκέψεις. Η κατάσταση έµοιαζε µε µια µάζα µπερδεµένων 

πλοκαµιών, που πίσω απ’το κάθε πλοκάµι κρυβόταν και κάτι… 

άλλο… σκοτεινό… 

 

**  **  **  ** 
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  Ο Βένγκριλ του Σαραόλν οδηγήθηκε στο δωµάτιό του από την 

υπηρέτρια που είχε καλέσει ο Κράντµον. Ο  Βασιληάς Κράντµον –

του ήταν ακόµα δύσκολο να το πιστέψει.  

  Ο χώρος ήταν αρχοντικά στολισµένος, µε µια ταπετσαρία, ζεστό 

χαλί, τζάκι (το οποίο η υπηρέτρια έσπευσε ν’ανάψει), κρεβάτι µε 

κουρτίνες, ντουλάπα, καθρέφτη, και ένα µεγάλο παράθυρο στον 

ανατολικό τοίχο. 

  Η κοπέλα έφτιαξε τα σκεπάσµατα και, γενικά, συγύρισε ό,τι δεν 

ήταν ήδη τέλειο. «Καληνύχτα, Μεγαλειότατε,» είπε, προτού φύγει. 

  «Καληνύχτα σου,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, κι εκείνη έκλεισε την 

πόρτα, δίχως να του στρέψει, µήτε για µια στιγµή, την πλάτη. 

  Ο µονάρχης του Σαραόλν έλυσε το µανδύα απ’το λαιµό του και τον 

έριξε σε µια καρέκλα⋅ έπειτα, κάθισε εκεί και έβγαλε τις µπότες του. 

Έτριψε το µέτωπό του. Ήταν, πράγµατι, πολύ κουρασµένος… Και 

όλα είχαν έρθει τόσο… ανάποδα! Τίποτα δε συνέβαινε όπως 

θάπρεπε –τίποτα δεν ήταν… κανονικό. Σηκώθηκε στα γυµνά του 

πόδια και κοίταξε το κρεβάτι, που έµοιαζε να τον καλεί να ξαπλώσει 

στο µαλακό του στρώµα και να κουκουλωθεί στα ζεστά 

σκεπάσµατα. 

  Αναρωτιόταν τι να έκανε η ∆ήνκα, πώς να περνούσε. Ήλπιζε να 

µην ανησυχούσε γι’αυτόν και να κυβερνούσε το Σαραόλν µε σοφία, 

σύνεση και νηφαλιότητα. Ιδιαίτερα, νηφαλιότητα, που χρειαζόταν σε 

τούτες τις µέρες, µε τους κατασκόπους απ’το Άργκανθικ. 

  Ένα τρίξιµο. 

  Ο Βένγκριλ έκανε να γυρίσει− 

  −κι αντίκρισε µια σκοτεινή φιγούρα να τον ζυγώνει! 

  «Ποιος−» Το χέρι πήγε στη λαβή του σπαθιού του, καθώς 

στρεφόταν, για να βρεθεί πρόσωπο µε πρόσωπο µ’έναν 

κουκουλοφόρο.  

  Αλλά τ’άλλο του µάτι πήρε µια δεύτερη σκοτεινή φιγούρα να 

κινείται, σα να ήθελαν να τον κυκλώσουν. Γύρισε, απότοµα, προς τα 
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κει, ενώ το ξίφος του εγκατέλειπε το θηκάρι και βρισκόταν στη 

σφιγµένη του γροθιά. 

  Ακόµα ένας κουκουλοφόρος! 

  «Ποιοι είστε;» πρόλαβε να αρθρώσει, έκπληκτος, ο Βασιληάς, 

προτού κάτι τον χτυπήσει πισώπλατα −µάλλον, ο προηγούµενος 

κουκουλοφόρος− και δει διάφορα χρώµατα µπροστά του. 

  Γονάτισε, ζαλισµένος, ενώ η λεπίδα του έπεφτε, αθόρυβα, στο χαλί. 

Το επόµενο χτύπηµα τον αναισθητοποίησε, φέρνοντας σκοτάδι…. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26ο 

Συνάντηση φυλακισµένων µοναρχών 
 

 

νας φρικτός πόνος, προερχόµενος απ’το πίσω µέρος του 

κεφαλιού του. Και δεν ήταν ο πόνος από µόνος του 

φρικτός, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο είχε προκληθεί. Τι 

διάολο ήθελαν εκείνες οι µαυροντυµένες µορφές µες στο δωµάτιό 

του; Και πώς στ’ανάθεµα είχαν µπει εδώ; Στο παλάτι της Θέρληχ δεν 

ήταν, στο κάτω-κάτω; 

  Στο παλάτι της Θέρληχ! Ήταν εκεί –όµως, τώρα, πού βρισκόταν; 

  Ο Βένγκριλ είχε αρχίσει να συνέρχεται, και τα βλέφαρά του 

τρεµόπαιξαν. Ανασηκώθηκε, γρήγορα, σε περίπτωση που οι εχθροί 

ήταν ακόµα κοντά του. Αλλά κανένας δεν ήταν εδώ –σ’αυτό το 

στενό, υγρό και, κατά πάσα πιθανότητα, υπόγειο δωµάτιο όπου είχε 

καταλήξει ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

  Σηκώθηκε όρθιος στα γυµνά του πόδια, που πάγωσαν, πατώντας 

στο κρύο πάτωµα. Συνοφρυώθηκε, προσπαθώντας να συνηθίσει στο 

ασθενικό φως, που προερχόταν απ’το καγκελωτό παραθυράκι της 

σιδερένιας πόρτας του κελιού του. 

΄Ε



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

608 

  Του κελιού του!  

  Ναι⋅ ξαφνικά, το συνειδητοποιούσε: κάποιος τον είχε φυλακίσει. 

Αλλά πώς έγινε κάτι τέτοιο, µέσα στο ίδιο το παλάτι της Θέρληχ; 

Έκανε πίσω τα µακριά µαλλιά του. Εκτός κι αν άλλες δυνάµεις είχαν 

εισβάλει στη βασιλική οικία του Βασιλείου του Ωκεανού… 

  Μα, τι σκεφτόταν! Και βέβαια άλλες δυνάµεις είχαν εισβάλει, 

αλλιώς πώς θα είχαν απαγάγει την Αάνθα; Προφανώς, κι εκείνος είχε 

πέσει θύµα των ίδιων ανθρώπων. Αν ήταν άνθρωποι… Υπήρχε 

περίπτωση να ήταν δαιµονάνθρωποι, όπως υποπτεύονταν ο 

Κράντµον κι ο Φέρντεχ… 

  Τέλος πάντων, έπρεπε να καταλάβει πού βρισκόταν, και να 

δραπετεύσει απο δώ. 

  Πλησίασε το καγκελωτό παράθυρο της σιδερένιας πόρτας και 

κοίταξε έξω: ένας ηµιφωτισµένος διάδροµος, που δαυλοί έκαιγαν 

στους τοίχους του. Ο Βένγκριλ δεν έβλεπε κανέναν εδώ πέρα –µήτε 

άνθρωπο, µήτε δαιµονάνθρωπο. 

  Την ώρα που ήταν έτοιµος να φωνάξει, µήπως τον ακούσει 

κάποιος, ο ήχος µιας σιδερένιας θύρας που ανοίγει ήρθε απ’το βάθος 

του περάσµατος. Και βήµατα αντήχησαν. Καθώς και µια γνώριµη 

στο Βασιληά του Σαραόλν φωνή: 

  «Αάνθα, αγαπηµένη µου σύζυγε, ξύπνα! Έχουµε µουσαφίρη.» 

  Ο Βένγκριλ παρέλυσε, για λίγο, από τούτα τα λόγια. Η Αάνθα 

ήταν… εδώ; Παρέλυσε περισσότερο, όταν αντίκρισε τον άντρα ο 

οποίος είχε µιλήσει να βγαίνει απ’τις σκιές του διαδρόµου. Ο 

Κράντµον! 

  «Ω φίλτατε Βασιληά του Σαραόλν, έχεις συνέλθει, παρατηρώ,» 

είπε, στρεφόµενος στο µέρος του µονάρχη, µ’ένα µειδίαµα στα 

χείλη. Στα γαλανά του µάτια δεν υπήρχε, πια, καµια απέραντη θλίψη⋅ 

µόνο µια διαβολική ευχαρίστηση, που έµοιαζε να κοροϊδεύει την 

άθλια κατάσταση στην οποία βρισκόταν, επί του παρόντος, ο 

Βένγκριλ. 

  «Κράντµον!» αναφώνησε. «Τι κάνεις εδώ;» 
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  «Είσαι µια χαρά, Βασιληά,» χαµογέλασε εκείνος. «Οι 

δαιµονάνθρωποι κάνουν καλά τη δουλειά τους –διακριτικά και µε 

ευγένεια. Ούτε σηµάδι δε βλέπω πάνω σου.» 

  «Εσύ τα σχεδίασες όλα τούτα;» φώναξε ο Βένγκριλ. 

  Ο Κράντµον γέλασε, κάνοντας το κεφάλι του πίσω. «Μα, φυσικά, 

Βασιληά µου. Ποιος άλλος; Είµαι πολύ ισχυρότερος απ’ό,τι 

πιστεύεις. Και ξέρω, επίσης, πολύ περισσότερα πράγµατα απ’ό,τι 

γνωρίζεις εσύ –για το Βασίλειό σου.» 

  Ο Βένγκριλ δε φάνηκε να έδωσε σηµασία στο τελευταίο σχόλιο⋅ ή 

ήταν τόσο µπερδεµένο το µυαλό του που δεν το πρόσεξε καν. «Και ο 

Φέρντεχ! Είναι κι αυτός µπλεγµένος στο σχέδιό σου, καταραµένε;» 

  «Ο Φέρντεχ;» Ο Κράντµον γέλασε, ακόµα δυνατότερα. «Ο 

Φέρντεχ, καλέ µου Βασιληά, είναι… µια µαριονέτα στα χέρια µου.» 

Και έκανε µια κίνηση, µε τα δάχτυλά του, σαν, πραγµατικά, να 

κουνούσε µια µαριονέτα. «Όπως όλη η Αυλή της Αάνθα.» 

  Τότε, ένα πρόσωπο φάνηκε απ’το παράθυρο µιας άλλης σιδερένιας 

πόρτας, στην απέναντι µεριά του ηµιφωτισµένου διαδρόµου: Μια 

όµορφη, πορφυροµάλλα γυναίκα, µε ακτινοβόλα, πράσινα µάτια, το 

ίδιο βασιλικά µε του Βένγκριλ. Ο µονάρχης του Σαραόλν δεν είχε 

ποτέ ξανά αντικρίσει τη Βασίλισσα του Ωκεανού. 

  «∆ιαολεµένο σκυλί, Κράντµον!» γρύλισε η Αάνθα. «Εύχοµαι ο 

λόγος που είσαι δω νάναι για να µε βγάλεις από τούτο το βροµερό, 

υγρό µέρος!» 

  «Αγαπηµένη µου Βασίλισσα,» αποκρίθηκε εκείνος, στρεφόµενος 

στο µέρος της, µε µια ψεύτικη, χλευαστική υπόκλιση, «µην εύχεσαι 

πράγµατα ανέφικτα. ∆εν πιστεύω να έχεις πρόβληµα µε τη φιλοξενία 

µας;» 

  Η Αάνθα έσφιξε τα κάγκελα της φυλακής της µέσα στις µικρές της 

γροθιές. Τα µάτια της γυάλιζαν από οργή και µίσος. «Θα σε 

σκοτώσω, Κράντµον! Όταν βγω απ’αυτό το κελί, θα σε σκοτώσω, µε 

το χειρότερο δυνατό τρόπο!» 
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  «Όµως,» τόνισε ο ξανθός ευγενής, «δεν θα βγεις από τη φυλακή 

σου. Όπως δε θα βγει και ο καλός µας Βασιληάς απο δώ…» Γύρισε 

στο Βένγκριλ. «Βλέπεις, Αάνθα αγάπη µου; σου έφερα παρέα. Θα 

µπορείτε να συζητάτε –όσο θα σαπίζετε στα κελιά σας.» 

  Ο µονάρχης του Σαραόλν κοπάνησε τη σιδερένια πόρτα, µε τη 

γροθιά του, και κοίταξε τον Κράντµον µε στενεµένα µάτια. Μέσ’από 

σφιγµένα δόντια, ρώτησε: «Γιατί το έκανες αυτό;» 

  «Θα µάθεις,» απάντησε εκείνος. «Είναι όλα µέρος ενός σχεδίου, 

φίλτατε Βασιληά. Ενός σχεδίου που θ’αλλάξει τον κόσµο τον οποίο 

αποκαλούµε Άρµπεναρκ –θα τον αναµορφώσει.» 

  «Είσαι τρελός!» φώναξε ο Βένγκριλ. 

  Ο Κράντµον µειδίασε, όπως θα µειδιούσε κάποιος ο οποίος άκουγε 

ανθρώπους χαζούς να µιλάνε. «∆εν έχει καµια σχέση µε την τρέλα. 

Έχει σχέση µε το όραµα,» διόρθωσε. Και ατένισε, επίµονα, τον 

Βένγκριλ. «Βασιληά του Σαραόλν… έχεις καµια ιδέα τι συµβαίνει, 

τούτη τη στιγµή, που συζητάµε φιλικά, στο Βασίλειό σου; Ο 

συνέταιρός µου –παίρνει τον έλεγχο!» 

  Ο µονάρχης γούρλωσε τα µάτια του, καθώς οι σκέψεις του πήγαν, 

αµέσως, στη ∆ήνκα και στην Έρµελ. «Ο συνέταιρός σου! Ποιος 

είν’ο συνέταιρός σου;» απαίτησε, γρυλίζοντας. 

  «Ω, είναι ένα πολύ… κοντινό σου πρόσωπο, Βασιληά,» 

αποκρίθηκε ο Κράντµον. «Τον εµπιστεύεσαι υπερβολικά. Και τόσο 

δε θάπρεπε να εµπιστεύεσαι κανέναν. Αλλά τα λάθη πληρώνονται. 

Κι εσύ έχεις αρχίσει να πληρώνεις.» 

  «Ποιος διάολος είναι;» επανέλαβε ο Βένγκριλ, µην παίρνοντας τα 

µάτια του απ’τον ξανθό άντρα εµπρός του. 

  «Σκέψου… Ποιος µπορεί να είναι;…» Ο Κράντµον το διασκέδαζε, 

παίζοντας µαζί του. «Ποιος µπορεί να είναι, Βασιληά του Σαραόλν;» 

  «Ο Τράνθλας; Αν είν’αυτός, τον έχω αιχµαλωτίσει!» µούγκρισε ο 

Βένγκριλ. «Τον έχω κλειδαµπαρώσει στα µπουντρούµια –δε µπορεί 

να βλάψει κανέναν απο κεί –κανέναν!» 
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  «Ο Τράνθλας;» γέλασε ο Κράντµον. «Ποιος είν’ο κύριος; Ούτε που 

τον έχω ακούσει ποτέ.» 

  «Τότε –ποιος είναι, αναθεµατισµένο φίδι;» απαίτησε ο Βένγκριλ, 

γραπώνοντας τα  κάγκελα του παραθύρου και φέρνοντας το 

πρόσωπό του κοντά τους, ενώ τα µάτια του φλέγονταν. «Ποιος;» 

  «Ο Πόνκιµ, καλέ µου Βασιληά,» του έδωσε την απάντηση που 

ζητούσε ο Κράντµον. «Ο Πόνκιµ, ο βασιλικός σου διπλωµάτης –ο 

έµπιστος βασιλικός σου διπλωµάτης. 

  »Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα!» 

  «Όχι! Όχι!» ούρλιαξε ο Βένγκριλ, κοπανώντας τη σιδερένια πόρτα, 

λες και µπορούσε να σπάσει τους µεντεσέδες της και να τη σωριάσει 

στο πέτρινο δάπεδο. ∆εν του ήταν δυνατόν να το πιστέψει, µα δεν 

αµφέβαλε τα λόγια του Κράντµον. Κι εκείνο που τον ανησυχούσε 

πιο πολύ απ’όλα, τώρα, ήταν ότι η ∆ήνκα κι η Έρµελ βρίσκονταν 

στο παλάτι της Μάρβαθ µαζί µ’αυτό το τέρας. 

  «Όσο κι αν είν’η παρέα σας ευχάριστη,» είπε, χλευαστικά, ο 

Κράντµον στο Βασιληά του Σαραόλν και τη Βασίλισσα του 

Ωκεανού, «φοβάµαι πως πρέπει να σας αφήσω και τους δυο στη 

µιζέρια σας. Όνειρα γλυκά… 

  »Χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα…» Το γέλιο του έχανε τη 

δύναµή του, καθώς ο ξανθός ευγενής αποµακρυνόταν, βαδίζοντας 

στον σκιερό διάδροµο. Τέλος, µια σιδερένια πόρτα ακούστηκε να 

κλείνει. 

  Τα µάτια της Αάνθα ατένισαν τον άντρα αντίκρυ της. «Εσείς είστε 

ο Βασιληάς του Σαραόλν, δηλαδή;» 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά εκείνος, σα να ειρωνευόταν τον εαυτό 

του. «Αλλά αµφιβάλλω άµα θα παραµείνω Βασιληάς για πολύ. Όταν 

σου λείπει το βασίλειο, βλέπεις, δε µπορείς νάσαι Βασιληάς… 

  »Και ανησυχώ για τη σύζυγό µου και την κόρη µου… Κινδυνεύουν 

από τον… Πόνκιµ. Ο Πόνκιµ! Ακόµα ∆ε µπορώ να το πιστέψω!…» 
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  «∆εν τον είχες υποψιαστεί ποτέ;» Η Αάνθα σταµάτησε τον 

πληθυντικό⋅ δεν είχε καµια σηµασία, στην κατάσταση που 

βρίσκονταν κι οι δυο τους. 

  «Η αλήθεια είναι πως όχι,» παραδέχτηκε ο Βένγκριλ. «Ποτέ. Ίσως 

να µην ήµουν και τόσο καλός Βασιληάς, τελικά, αφού δε µπορούσα 

να καταλάβω ποιος ήταν ο προδότης, µέσα στο ίδιο µου το παλάτι… 

Ίσως εδώ που κατέληξα να µου αξίζει.» 

  «Όχι,» προσπάθησε να τον ενθαρρύνει η Αάνθα. «Σε ξεγέλασαν. 

Όπως ξεγέλασαν κι εµένα, για ν’αρπάξουν το Βασίλειο του 

Ωκεανού.» 

  Ο Βένγκριλ σήκωσε το βλέµµα του απ’το δάπεδο, για να την 

ατενίσει. «Ο Κράντµον µού είπε ότι ήταν σύζυγός σου…» 

  Η Αάνθα χαµογέλασε, πικρά. «Ήταν… µέχρι το τέλος της τελετής 

του γάµου µας. Ύστερα, ξαφνικά, βρέθηκε νάναι πολύ φίλος µε τους 

δαιµονανθρώπους.» 

  «∆ηλαδή, όλα όσα έλεγε, ότι σ’έχασε δίχως εξήγηση και πεθαίνει 

από καηµό για σένα, ήταν ψέµατα,» συµπέρανε ο Βένγκριλ. 

  «Ο µπάσταρδος!» έφτυσε η Αάνθα. «∆ε φτάνει που µ’έχωσε σε 

τούτη την τρύπα, παίζει και µε την Αυλή µου!» 

  «Και, χωρίς αµφιβολία, το πρωί θα λέει πως κι εγώ χάθηκα 

µυστηριωδώς,» πρόσθεσε ο Βένγκριλ. «Υπάρχει κάποιος τρόπος να 

δραπετεύσουµε απο δώ;» ρώτησε, ύστερα. «Αλλά φυσικά και δεν 

υπάρχει, αλλιώς θάχες ήδη δραπετεύσει.» 

  Η Αάνθα έγνεψε καταφατικά. «Ναι, Βένγκριλ, φοβάµαι πως δεν 

υπάρχει τρόπος διαφυγής⋅ έχουµε φυλακιστεί για τα καλά.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η εικόνα του προσώπου του Πόνκιµ παρουσιάστηκε, µέσα στον 

µαγικό καθρέφτη του Κράντµον. Το δωµάτιο γύρω απ’το νέο 

Βασιληά του Βασιλείου του Ωκεανού ήταν τυλιγµένο στο σκοτάδι, 

εκτός από ένα κερί σ’ένα γραφείο κοντά του. 
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  «Τι είναι;» απαίτησε, ξερά, ο βασιλικός διπλωµάτης του Σαραόλν, 

µε το συνηθισµένο του ύφος, το οποίο πάντα υποδήλωνε 

ανωτερότητα σε σχέση µε κείνον που µιλούσε. 

  «Ο Βασιληάς Βένγκριλ είναι εδώ,» είπε ο Κράντµον, 

σταυρώνοντας τα χέρια του στο στήθος, φανερά περήφανος για το 

κατόρθωµά του. ∆εν ήθελε να δείξει στον Πόνκιµ ότι τα κατάφερε⋅ 

δεν τον απασχολούσε καθόλου η άποψη του συνεταίρου του⋅ όµως 

του άρεσε να επιδεικνύεται. 

  «Στο παλάτι;» 

  «Όχι –στα µπουντρούµια, κάτω απ’αυτό⋅ εκεί όπου κανείς δε θα 

τον βρει –ούτ’αυτόν, ούτε την Αάνθα.» 

  «Κράντµον. Πότε σκοπεύεις να τους… ξεπαστρέψεις;» 

  «Να τους σκοτώσω, εννοείς, συνέταιρε;» ρώτησε εκείνος, µ’ένα 

στραβό µειδίαµα. «Μα, δε σκοπεύω να τους σκοτώσω –διασκεδάζω 

µαζί τους.» 

  Η όψη του Πόνκιµ έδειχνε, τώρα, θυµό, καθώς τα χαρακτηριστικά 

του προσώπου του ζάρωσαν. «Πρόσεχε, Κράντµον,» τον 

προειδοποίησε. «Όσο αργείς, µπορεί να δραπετεύσουν.» 

  «Να δραπετεύσουν;» Ο ξανθός άντρας γέλασε. «Εκτός του ότι είναι 

κλειδαµπαρωµένοι σε κελιά, συνέταιρε, τα υπόγεια βρίθουν από 

δαιµονανθρώπους.» 

  «Βασίζοµαι στην κρίση σου⋅ φρόντισε, λοιπόν, να είναι καλή,» τον 

ξαναπροειδοποίησε ο Πόνκιµ (την οποία προειδοποίηση ο Κράντµον 

αγνόησε). «Και νάχεις το Βασίλειο του Ωκεανού έτοιµο για τον 

ερχοµό του Αφέντη µας. Καταλαβαίνεις;» 

  «Ξέρω το ρόλο µου, Πόνκιµ,» αντιγύρισε ο Κράντµον. 

  «Καλώς,» αποκρίθηκε ο διπλωµάτης. «Σε καληνυχτίζω, τώρα.» Και 

τόνισε, προτού η όψη του εξαφανιστεί απ’τον καθρέφτη: «Και µη 

χαθούµε.» 

 

**  **  **  ** 

 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

614 

  «Πρέπει να υπάρχει τρόπος!» επέµεινε ο Βένγκριλ. «Κατ’αρχήν, 

πού είµαστε, Αάνθα;» 

  «∆ε γνωρίζω ακριβώς,» είπε η Βασίλισσα του Ωκεανού. «Μάλλον, 

κάτω απ’τη Θέρληχ, ή κάτω απ’το παλάτι µου, συγκεκριµένα. 

Κάποτε, είχα ακούσει πως είχαν φτιαχτεί υπόγειες σήραγγες για τους 

κρατούµενους, µετά τις µάχες. Για ποιο λόγο κρατούνταν εδώ, 

βέβαια, δεν ξέρω. Ίσως είχε γίνει κανένας πόλεµος…» Ανασήκωσε 

τους ώµους της. 

  «∆εν έχεις ξανακατεβεί, δηλαδή, σε τούτο το µέρος;» 

  «Όχι,» κούνησε το κεφάλι η Αάνθα. 

  «Τότε, πώς ο Κράντµον γνώριζε γι’αυτά τα µπουντρούµια, αν είναι 

τόσο κρυφά που ούτε η Βασίλισσα δεν έχει έρθει;» απόρησε ο 

Βένγκριλ. 

  Η Αάνθα σήκωσε, πάλι, τους ώµους της. Και επιχείρησε, ύστερα, 

ν’αλλάξει θέµα, για να σπάσει την προηγούµενη κουβέντα: «Λοιπόν, 

πώς είναι τα πράγµατα στο Σαραόλν; Το ίδιο χάλια µ’εδώ;» 

  

**  **  **  ** 

 

  Ο Φέρντεχ ξύπνησε πρωί και πήγε στη βασιλική αίθουσα της 

Θέρληχ, µην πιστεύοντας πως θα συναντούσε κανέναν εκεί, τέτοια 

ώρα που ήταν. Αλλά συνάντησε τον Κράντµον, ο οποίος καθόταν 

στο Θρόνο του Ωκεανού. 

  «∆εν περίµενα να σε βρω εδώ,» παραδέχτηκε. 

  Ο ξανθός άντρας είχε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά του και 

έµοιαζε να κοιτά κάπου στο κενό. «∆εν κοιµήθηκα καθόλου, φίλε 

µου. Αισθάνοµαι πως και µια µέρα που σπαταλάµε, για να 

συζητήσουµε, είναι εις βάρος της Αάνθα…» 

  Ο Φέρντεχ τον ατένισε, σκεπτικός. «Ίσως, όµως, µετά απ’τη 

συζήτηση, να βγει κάτι που θα µας χρησιµεύσει ιδιαίτερα. Ο 

Βασιληάς µου έχει αναµετρηθεί περισσότερες φορές µε τους 
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δαιµονανθρώπους απ’ό,τι εγώ και γνωρίζει καλύτερα από µένα τις 

µεθόδους τους.» 

  «∆εν αµφιβάλλω,» αποκρίθηκε ο Κράντµον⋅ αλλά, απ’την όψη του, 

έµοιαζε σα να µην περνούσε τίποτ’άλλο απ’το νου του, έξω απ’το 

χαµό της Αάνθα. «Όµως, και πάλι, νοµίζω ότι χάνουµε χρόνο 

πολύτιµο…» Ύστερα, σώπασε, για λίγο, προτού ρωτήσει: «Και πού 

είναι, τώρα, ο Βασιληάς Βένγκριλ;» 

  Ο Φέρντεχ είχε καθίσει στο τραπέζι των συµβούλων του Βασιλείου 

του Ωκεανού. «Ήταν κουρασµένος απ’το ταξίδι του⋅ δεν περιµένεις, 

ασφαλώς, να ξυπνήσει τόσο νωρίς…;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε, σα χαµένος, ο Κράντµον. «Επειδή εγώ έχω 

πάψει να κοιµάµαι, δε σηµαίνει ότι έχουν πάψει όλοι… ∆εν ξέρω, 

πια, τι µου συµβαίνει…» 

  «Μην ανησυχείς⋅ θα βρούµε την Αάνθα,» του είπε, ενθαρρυντικά, ο 

Φέρντεχ, αν και ο ίδιος δυσπιστούσε τα λόγια του. 

  «Ναι… θα βρούµε την Αάνθα…» Ο Κράντµον ακόµα έδειχνε 

χαµένος. «Θα βρούµε την Αάνθα…» Όµως εντός του ο ξανθός 

άντρας, όπως πάντα, γελούσε. 

  Πρώτος, ως συνήθως, ήρθε στην αίθουσα του θρόνου ο Τέλκαρ, ο 

σύµβουλος της πολιτείας, πάντοτε συνεπής στα καθήκοντά του.  

  Έκανε µια βαθιά υπόκλιση στον Κράντµον. «Μεγαλειότατε. 

Καληµέρα.» 

  «Καληµέρα…» αποκρίθηκε εκείνος, δίχως να του δώσει καµια 

ιδιαίτερη σηµασία. 

  Ο Τέλκαρ πήγε στο τραπέζι των συµβούλων, αναλογιζόµενος ότι ο 

Βασιληάς του γινόταν κάθε µέρα και χειρότερα µε το χαµό της 

Βασίλισσας. Έριξε µια γρήγορη καληµέρα στον Φέρντεχ και κάθισε 

κοντά σε κάτι έγγραφα, που άρχισε να διαβάζει –αν και το βλέµµα 

του πλανιόταν τριγύρω, σα να περίµενε κάποιον… 

  Σε λίγο, η Σίνρικ, σύµβουλος του θαλάσσιου εµπορίου, ήρθε, και, 

ύστερα από έναν επίσηµο χαιρετισµό, πήγε και κάθισε πλάι στο 

συνάδελφό της. 
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  «Τι γίνεται µε τον Βόνρεχ;» της µουρµούρισε ο Τέλκαρ, 

λοξοκοιτώντας την, ενώ προσποιείτο ότι διάβαζε. «Ανακάλυψε 

τίποτα το… συνταρακτικό;» Κανείς δεν τον άκουγε⋅ ούτε ο Φέρντεχ, 

ούτε ο νέος Βασιληάς του Ωκεανού. 

  «∆εν τον είδα καθόλου σήµερα,» αποκρίθηκε η Σίνρικ. «Αλλά, 

ούτως ή άλλως, είν’ακόµα πρωί. Μη σε νοιάζει, θάρθει, αργά ή 

γρήγορα, και θα µας µιλήσει. Όµως τι περιµένεις να βρήκαν οι 

άνθρωποί του, µέσα σε τόσο λίγο χρόνο;» 

  «Ό,τι είναι να γίνει, δεν πρέπει ν’αργήσει,» τόνισε ο Τέλκαρ, 

συνεχίζοντας να κάνει πως διάβαζε τα χαρτιά του. «Άµα δε βρούµε, 

σύντοµα, κάτι για τη Βασίλισσα, ο Βασιληάς θα πάρει το στρατό 

του, των δέκα-χιλιάδων πολεµιστών, και θα πάει στα δάση, στο 

εσωτερικό της Νήσου. Τίποτα δεν του αλλάζει γνώµη.» 

  «Ποτέ δεν ξέρεις…» είπε, αινιγµατικά, η Σίνρικ. 

  Ο Τέλκαρ τής έριξε ένα καχύποπτο βλέµµα. «Γνωρίζεις κάτι που 

δεν γνωρίζω;» 

  «Ναι. Ο Βασιληάς µας θα συζητήσει µε το Βασιληά του Σαραόλν 

σήµερα⋅ δε θα φύγει αµέσως µε το στρατό του.» 

  «Γιατί;» απόρησε ο σύµβουλος της πολιτείας, σηκώνοντας ένα 

φρύδι. 

  «Ο Βένγκριλ τον έπεισε να προσπαθήσουν να βρουν κάποια άλλη 

λύση στο πρόβληµα της εξαφάνισης της Βασίλισσας,» εξήγησε η 

Σίνρικ. 

  «Κι εσύ πού τόµαθες αυτό, όταν εγώ δεν τόξερα;» συνοφρυώθηκε ο 

Τέλκαρ, που ήθελε πάντα να είν’ενήµερος σχετικά µε όσα 

συνέβαιναν στο Βασίλειο, και τον πείραζε, τώρα, που η σύµβουλος 

του θαλάσσιου εµπορίου τού είχε πάρει την πρωτιά. 

  «Η Κάζναµ µού το είπε,» απάντησε η Σίνρικ, «χτες βράδυ.» 

  «Κι εκείνη πού τόµαθε;» απαίτησε ο Τέλκαρ, σταµατώντας να 

προσποιείται ότι διάβαζε, αλλά συνεχίζοντας να µιλά σιγανά, για να 

µην τον ακούσουν ο Κράντµον κι ο απεσταλµένος του Βένγκριλ. 

Όλη η Αυλή ήξερε τι συνέβαινε, εκτός από κείνον; 
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  «Ο Φέρντεχ τής το είπε.» Η Σίνρικ έδειξε, µε τη µατιά της, τον εν 

λόγω άντρα, που καθόταν µακριά απ’αυτήν και το σύµβουλο της 

πολιτείας, τυλιγµένος στις δικές του σκέψεις. «Και µη µε ρωτήσεις 

πού το έµαθε εκείνος!» πρόλαβε το συνάδελφό της. «Ήταν παρόν 

στην κουβέντα που είχε ο Βασιληάς µας µε το Βασιληά του 

Σαραόλν.» 

  Ο Τέλκαρ έγνεψε, αργά, και ξαναστράφηκε στα χαρτιά του, 

προσποιούµενος ότι διάβαζε. «Αυτό µας δίνει περισσότερο χρόνο, 

για την… προσωπική µας έρευνα.» 

  «Ναι,» απάντησε η Σίνρικ. Μια υπηρέτρια ήρθε στην αίθουσα του 

θρόνου, αφήνοντας στο µεγάλο τραπέζι µια τσαγερά και ποτήρια. Η 

σύµβουλος του θαλάσσιου εµπορίου γέµισε ένα και ήπιε µια γουλιά 

απ’το ζεστό ρόφηµα. Σήµερα ήταν κρύα µέρα, και το θερµό υγρό 

ζέστανε το κορµί της. 

  Ο Βόνρεχ δεν άργησε να έρθει, και ανέφερε στη Σίνρικ και τον 

Τέλκαρ πως δεν είχε βρει τίποτα το αξιοσηµείωτο. Αλλά δεν έδειχνε 

καµια απογοήτευση, γιατί η έρευνά τους µόλις είχε αρχίσει. 

  Όταν όλοι οι σύµβουλοι βρίσκονταν στην αίθουσα του θρόνου, ο 

Κράντµον είπε: 

  «Πότε θα έρθει ο Βασιληάς σου, Φέρντεχ, να συνοµιλήσουµε; ∆εν 

έχω πολύ χρόνο –και το ξέρει.» 

  «Επιθυµείς να τον καλέσω;» ρώτησε εκείνος. 

  «Παρακαλώ, Φέρντεχ, κάλεσέ τον.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Φέρντεχ στάθηκε µπροστά στην πόρτα του δωµατίου που είχε 

παραχωρηθεί στον Βασιληά του και χτύπησε, διακριτικά, µία φορά, 

µε το πίσω της γροθιάς του. Όµως καµια απάντηση δεν πήρε. 

Ξαναχτύπησε.  

  «Μεγαλειότατε;» 

  Κανείς δεν αποκρίθηκε. 
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  «Μεγαλειότατε, ο Βασιληάς Κράντµον επιθυµεί να συζητήσετε, 

όπως κανονίσατε χτες βράδυ.» 

  Περίµενε, και, όταν και τώρα δεν πήρε απάντηση, άρχισε 

ν’αναρωτιέται. ∆εν ήταν µέσα ο Βασιληάς Βένγκριλ; Ή, µήπως, κάτι 

του είχε συµβεί; Αλλά τι µπορούσε να του συµβεί, µέσα στο ίδιο το 

παλάτι της Θέρληχ; 

  «Βασιληά µου, εάν δεν απαντήσετε, θα σπάσω την πόρτα,» 

προειδοποίησε, αν κι αµφέβαλε άµα κανείς τον άκουγε στο 

εσωτερικό του δωµατίου. 

  Κοπάνησε, µε τον ώµο του, τρεις φορές, την ξύλινη θύρα εµπρός 

του, ώσπου εκείνη πετάχτηκε προς τα µέσα, και το ίδιο και ο 

Φέρντεχ. Έτοιµος για τα πάντα, µε το χέρι στη λαβή του 

θηκαρωµένου ξίφους του (περισσότερο από ένστικτο, γιατί δεν 

περίµενε πραγµατικό κίνδυνο στο παλάτι), αντίκρισε ένα άδειο 

δωµάτιο. Τα µάτια του το ερεύνησαν, γοργά, όλο. Κι εκείνο που 

πρόσεξε πρώτα ήταν το κρεβάτι: δεν φαινόταν κάποιος νάχε 

κοιµηθεί εκεί⋅ τα σκεπάσµατα ήταν απείραχτα. Κανένα ίχνος του 

Βασιληά Βένγκριλ δεν υπήρχε. 

  Ο Φέρντεχ άκουσε πίσω του βήµατα και γύρισε, απότοµα, για να 

δει έναν πολεµιστή και µια πολεµίστρια του Ωκεανού, µε 

κοραλλένιες αρµατωσιές, ασπίδες και κοντάρια. 

  «Τι τρέχει εδώ;» απαίτησε η γυναίκα. 

  «Ο Βασιληάς Βένγκριλ χάθηκε,» απάντησε ο Φέρντεχ. 

  «Αποκλείεται να χάθηκε!» είπε ο άλλος φρουρός. «Κάπου εδώ θα 

είναι. Εσείς είστε ο απεσταλµένος του, έτσι δεν είναι; 

Καταλαβαίνουµε ότι θ’ανησυχείτε για το Βασιληά σας, αλλά µην−» 

  «Σας λέω, χάθηκε!» θύµωσε ο Φέρντεχ. «Τον περιµένουµε κάτω, 

στην αίθουσα του θρόνου, −εγώ και ο Βασιληάς Κράντµον− και δεν 

έχει φανεί!» 

  «Μα, είν’αδύνατον να χάθηκε…» 
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  «Όπως είναι αδύνατον να χάθηκε κι η Βασίλισσα Αάνθα;» Ο 

Φέρντεχ έβαλε τα χέρια στη µέση του. «Κάτι παράξενο συµβαίνει 

στο παλάτι.» 

  «Θα ψάξουµε παντού,» υποσχέθηκε η πολεµίστρια. «Κι αν δε 

βρούµε το Βασιληά του Σαραόλν…» 

  «…σηµαίνει πως εξαφανίστηκε, σαν τη Βασίλισσα Αάνθα,» 

τελείωσε ο συνάδελφος της, και µια σκιά πέρασε απ’το πρόσωπό 

του. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27ο 

Η µαγεία της Αάνθα 
 

 

ε µπορεί να είναι δυνατόν!» φώναξε ο Κράντµον, καθώς 

κατέβαινε απ’το θρόνο του. «Ο Βασιληάς του Σαραόλν 

χάθηκε;…» 

  «Κανείς απ’τους φρουρούς του παλατιού δεν τον βρίσκει,» είπε ο 

Φέρντεχ, ενώ τα µάτια όλων των συµβούλων ήταν στραµµένα πάνω 

του, γουρλωµένα και γεµάτα περιέργεια και δέος. «Και µέσα στο 

δωµάτιό του δεν ήταν.» 

  «∆ουλειά των δαιµονανθρώπων, πάλι;» υπέθεσε, αδύναµα, η 

Σίνρικ, έχοντας χάσει τη φωνή της. Κανείς τους δεν περίµενε κάτι 

τέτοιο να συµβεί. Η Βασίλισσα Αάνθα είχε χαθεί –αυτό από µόνο 

του ήταν απίστευτο−, αλλά, τώρα, και ο Βασιληάς Βένγκριλ;… 

  «Κατά πάσα πιθανότητα,» αποκρίθηκε ο Φέρντεχ, αν κι ο ίδιος, 

πλέον, δεν ήξερε τι να υποψιαστεί. Πώς µπορούσαν, τέλος πάντων, 

οι Μαγκραθµέλιοι να µπαινοβγαίνουν, ανενόχλητοι, στο παλάτι; 

Αυτό σήµαινε πως κινδύνευαν όλοι εδώ µέσα. 

∆
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  «Πώς σκοπεύετε να τους αντιµετωπίσετε, Μεγαλειότατε;» Η 

ερώτηση του Βόνρεχ, συµβούλου των οικονοµικών, απευθυνόταν 

στον Κράντµον. 

  Ο Βασιληάς του Ωκεανού έµοιαζε κουρασµένος µ’όλη τούτη την 

ιστορία. «Με τι άλλο; Ο στρατός µου θα ξεκινήσει για τα δάση, στο 

εσωτερικό της Νήσου Ράλβοχ. Αναµφίβολα, εκεί όπου πήγαν την 

Αάνθα οι δαιµονάνθρωποι θα πήγαν και το Βασιληά Βένγκριλ. 

Τώρα, και οι δυο χρειάζονται τη βοήθειά µας. Κάθε λεπτό που 

χάνουµε µπορεί ν’αποβεί µοιραίο γι’αυτούς. 

  »Κάζναµ!» 

  Η σύµβουλος αµύνης άφησε το µεγάλο τραπέζι και στάθηκε 

µπροστά στον Κράντµον, κλίνοντας, ελαφρώς, το κεφάλι. «Μάλιστα, 

Μεγαλειότατε.» 

  «Ετοίµασε τους πολεµιστές µου για αναχώρηση,» πρόσταξε ο νέος 

Βασιληάς του Ωκεανού. «Ξεκινάµε αµέσως για τα δάση της 

Ράλβοχ!» 

  «Όπως επιθυµείτε, Μεγαλειότατε,» είπε η Κάζναµ, και βγήκε 

απ’την αίθουσα του θρόνου, βαδίζοντας γοργά. Ο ήχος των µποτών 

της χάθηκε, µέσα στους διαδρόµους του παλατιού. 

  «Κράντµον, δεν είναι σοφό να δράσουµε βιαστικά,» τόνισε ο 

Φέρντεχ. 

  «∆ε µπορούµε να δράσουµε κι αλλιώς!» αντιγύρισε, απότοµα, 

εκείνος. «Τι άλλο πρέπει να περιµένουµε να συµβεί; Ήδη έχουν 

εξαφανιστεί µια βασίλισσα κι ένας βασιληάς! Κάποιος επιβάλλεται 

να δώσει ένα τέλος σ’αυτό το θράσος των Μαγκραθµέλιων!» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Και εκείνος που δεν περίµενα ποτέ να µε προδώσει αποδείχτηκε 

προδότης,» είπε ο Βένγκριλ, κουνώντας το κεφάλι του, δίχως να 

κοιτά το πρόσωπο της Αάνθα, στο απέναντι κελί. Τελείωνε τη 

διήγησή του, σχετικά µε το τι συνέβαινε στο Σαραόλν. 
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  «Ούτ’εγώ περίµενα ο Κράντµον…» άρχισε η Βασίλισσα του 

Ωκεανού, αλλά δεν ολοκλήρωσε τη φράση της, καθώς αισθάνθηκε 

µια πικρία στο στόµα.  

  Άφησε το παράθυρο της σιδερένιας πόρτας και κάθισε στο βάθος 

του κελιού της, µε την πλάτη πάνω στις κρύες πέτρες του τοίχου. Το 

µέρος εδώ κάτω ήταν πολύ ψυχρό, και η υγρασία τη διαπερνούσε ως 

το κόκαλο.  

  Το µυαλό της άρχισε να δουλεύει. Πώς µπορούσε να ξεφύγει, για 

να εµποδίσει το Βασίλειό της απ’το να διαλυθεί; Γιατί, σίγουρα, κάτι 

τέτοιο είχε κατά νου ο Κράντµον. Όµως ποια ήταν τα κίνητρα που 

τον καθοδηγούσαν η Αάνθα δεν ήξερε, και δεν τολµούσε να 

µαντέψει. Ο… σύζυγός της της έµοιαζε εντελώς τρελός, αλλά 

γνώριζε ότι, στην πραγµατικότητα, δεν ήταν⋅ µιλούσε για κάποιο 

µεγάλο σχέδιο, που θ’άλλαζε των Άρµπεναρκ… Τι ακριβώς 

εννοούσε; Ίσως, την επόµενη φορά που θα ερχόταν εδώ, να 

κατάφερνε να τον κάνει να της πει περισσότερα. Όµως η Βασίλισσα 

του Ωκεανού προτιµούσε να είχε δραπετεύσει, και να µην υπήρχε 

επόµενη φορά που θα συναντούσε τον Κράντµον σε τούτο το 

υπόγειο. Ήθελε η επόµενή τους συνάντηση να ήταν στη βασιλική 

αίθουσα, για να τον τιµωρήσει για τις πράξεις του. Ούτως ή άλλως, 

δεν άντεχε µήτε µια µέρα ακόµα σ’αυτό το κελί, που κανείς δεν 

ήξερε την ύπαρξή του, απ’ό,τι έδειχνε, εκτός απ’τον άντρα της. 

  Ένα σχέδιο… Χρειαζόταν ένα σχέδιο, για να ξεφύγει… Ήλπιζε ο 

Βένγκριλ να αποδεικνύετο πιο εφευρετικός από κείνη, γιατί ένιωθε 

το νου της εντελώς κενό από ιδέες, λες και η υγρασία του µέρους την 

είχ’επηρεάσει. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Βένγκριλ, βλέποντας τη Βασίλισσα του Ωκεανού 

ν’αποµακρύνεται στα ενδότερα του κελιού της, έκανε κι εκείνος το 

ίδιο. Σταύρωσε τα χέρια µπροστά του κι ακούµπησε τη ράχη στο 
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βάθος του στενού δωµατίου. Το σµαραγδένιο βλέµµα του χάθηκε, 

µέσα στις σκιές του υπογείου, καθώς οι σκέψεις του Βασιληά του 

Σαραόλν πήγαν στην ∆ήνκα και την Έρµελ. Πώς θα δρούσε, τώρα, ο 

Πόνκιµ; Ποια θα ήταν η επόµενή του κίνηση; Έπρεπε να κρίνει 

σύµφωνα µε το πώς είχε δράσει παλιά. Αλλά πώς είχε δράσει παλιά; 

Ο Βένγκριλ δεν είχε καµια ιδέα. Αυτός ο άνθρωπος, προφανώς, 

συνεχώς ενεργούσε κρυφά. Όµως ποια ήταν τα αποτελέσµατα των 

ύπουλων κινήσεών του; Μα και βέβαια! τι άλλο; Τα µηνύµατα που 

χάνονταν⋅ το ψεύτικο µήνυµα που έλαβε ο ίδιος –ο Πόνκιµ ήθελε να 

τον στείλει εδώ, ώστε να τον φυλακίσει ο Κράντµον, κι εκείνος να 

έχει το πεδίο ελεύθερο.  

  Τα δόντια του Βασιληά σφίχτηκαν από θυµό, όπως και οι γροθιές 

του. Μετά, σκέφτηκε πως µια υπηρέτρια είχε επιχειρήσει να 

δολοφονήσει την οµάδα της Ερία, στο παλάτι του Άρχοντα Φερχ, 

στην Όρφαλχ. Και  γι’αυτό ο Πόνκιµ πρέπει να ευθυνόταν. Ύστερα, 

είχε έρθει ο Μπράλµακ, ο αρχικατάσκοπος, στην αίθουσα του 

θρόνου του Βένγκριλ, και είχε µιλήσει για έναν προδότη, ανάµεσα 

στους συµβούλους του µονάρχη. Όµως, προτού προλάβει να 

ολοκληρώσει τα λόγια του, εκείνο το δαιµονικό φυλαχτό τον 

σκότωσε. Τον Πόνκιµ ήταν έτοιµος ν’αποκαλύψει, συµπέραινε, 

τώρα, ο Βασιληάς του Σαραόλν, καταλαβαίνοντας ότι ήταν, πια, 

αργά. Και, αν ο «βασιλικός διπλωµάτης» του είχε σχέση µε το 

µενταγιόν που σκότωσε τον αρχικατάσκοπο, αυτό σήµαινε πως ήταν 

και… µάγος, ίσως; Ένα ρίγος διαπέρασε τη ράχη του Βένγκριλ –και 

δεν ήταν απ’το κρύο του υπόγειου κελιού.  

  Το µυαλό του, έπειτα, κινήθηκε πίσω στο χρόνο, πάλι, όταν 

φανερώθηκε ότι ο Τράνθλας, ο σύµβουλος της πολιτείας, ήταν 

κατάσκοπος απ’το Άργκανθικ. Μπορεί, όντως, κάτι τέτοιο να ίσχυε, 

αλλά είχε αποκαλυφθεί µόνο και µόνο για να ρίξει στάχτη στα µάτια 

του Βασιληά του Σαραόλν. Η σκιερή φιγούρα στον κήπο που είχε 

δώσει στοιχεία γι’αυτόν ήταν εκείνος, ξανά –ο Πόνκιµ. Αυτός ο 

καταραµένος ευθυνόταν για όλα τα κακά που µάστιζαν το βασίλειο 
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του Βένγκριλ⋅ και ο µονάρχης αναρωτιόταν και για πόσα άλλα 

ακόµα. 

  Ξαφνικά, η ανάγκη του να φύγει απ’τη φυλακή όπου βρισκόταν 

µεγάλωσε. Έπρεπε να ξεφύγει –όχι µόνο για τον εαυτό του, τη ∆ήνκα 

και την Έρµελ, αλλά και για ολάκερο το Σαραόλν, προτού ο Πόνκιµ 

κατέστρεφε τα πάντα! 

  Πήγε, αµέσως, στο παράθυρο του κελιού του. «Αάνθα!» 

  Ατένισε το πλαισιωµένο από πορφυρά µαλλιά πρόσωπο της 

Βασίλισσας του Ωκεανού να παρουσιάζεται αντίκρυ του, πίσω από 

σιδερένια κάγκελα. 

  «Αάνθα –πρέπει να υπάρχει τρόπος! Πρέπει να φύγω απο δώ –το 

Βασίλειό µου βρίσκεται σε µεγαλύτερο κίνδυνο απ’ό,τι 

φανταζόµουν! Φοβάµαι πως, αν αργήσω, δε θα βρω τίποτα 

περισσότερο από στάχτες, χαλάσµατα, και…»−η φωνή του έγινε 

αδύναµη−«τα κουφάρια της γυναίκας και της κόρης µου…» 

  Μελαγχολία γέµισε τα έξυπνα µάτια της Αάνθα µ’αυτά που άκουγε 

απ’το Βασιληά του Σαραόλν. Αναστέναξε, σιωπηρά. Τι µπορούσε, 

όµως, εκείνη να κάνει; ∆εν ήξερε καν τα σχέδια των υπογείων. 

Αλλά, και να τα ήξερε, σε τι θα την ωφελούσαν, αφού ήταν κι οι δυο 

τους κλειδαµπαρωµένοι σε τούτη τη φυλακή; Σίγουρα, δε θα υπήρχε 

πίσω πόρτα εδώ… Και η µαγεία του   Νερού   την   οποία   γνώριζε 

δε µπορούσε να δουλέψει, γιατί δεν περνούσε νερό κάτω απ’το κελί 

της. 

  ∆εν περνούσε νερό κάτω απ’το δικό της κελί –όµως κάτω απ’το 

κελί του Βένγκριλ; 

  «Άκου!» του είπε, ξαφνικά, µε µια αµυδρή ελπίδα να καθρεπτίζεται 

στο τέλεια σχηµατισµένο πρόσωπό της. «Ίσως µπορούµε να 

γλιτώσουµε, τελικά.» 

  «Πώς;» Αµέσως, η ίδια ελπίδα καθρεπτίστηκε και στην όψη του 

Βασιληά του Σαραόλν. 

  «∆ες αν υπάρχει νερό κάτω απ’το κελί σου,» ζήτησε η Βασίλισσα 

του Ωκεανού. 
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  Ο Βένγκριλ συνοφρυώθηκε. «Νερό κάτω απ’το κελί µου;» 

απόρησε. 

  «Ναι⋅ κάντο,» επέµεινε η Αάνθα, µεγαλώνοντας τα ακτινοβόλα 

µάτια της. 

  «Έχεις κάποιο σχέδιο;» ρώτησε ο Βένγκριλ. Και, όταν εκείνη 

έγνεψε καταφατικά, ο µονάρχης του Σαραόλν άφησε το καγκελωτό 

παραθυράκι της σιδερένιας πόρτας και γονάτισε στο πέτρινο 

πάτωµα, ακουµπώντας το αφτί του εκεί. Καθώς έσκυψε, η µέση του 

του έριξε µια σουβλιά. Ίσως να γερνάω, τελικά, συλλογίστηκε, 

κοροϊδεύοντας τον εαυτό του. 

  Προσπάθησε ν’ακούσει, προσεκτικά. Στην αρχή, δεν ήταν σίγουρος 

–καθόλου σίγουρος. Μετά, όµως, αυτός ο κελαρυστός ήχος… δε 

µπορεί να ήταν τίποτ’άλλο από νερό που κυλά πάνω στις πέτρες. 

Κάποιο υπόγειο ποτάµι, ίσως; ∆εν τον ενδιέφερε τι ακριβώς ήταν –

είχε βρει εκείνο που τούχε ζητήσει η Αάνθα. Κι αν το σχέδιό της 

Βασίλισσας του Ωκεανού πετύχαινε, θα δραπέτευαν κι οι δυο –έτσι 

ήλπιζε, τουλάχιστον. 

  Σηκώθηκε όρθιος και κοίταξε την πορφυροµάλλα γυναίκα, 

απέναντι. «Ναι.» 

  «Τι ναι;» ρώτησε εκείνη, µ’ένα µειδίαµα έτοιµο να διαγραφεί στα 

χείλη της. 

  «Βρήκα νερό,» εξήγησε ο Βένγκριλ. «Νερό τρέχει κάτω απ’το κελί 

µου. Κανένα υπόγειο ποτάµι, υποθέτω…» Σήκωσε τους ώµους του. 

«Τι έχεις κατά νου, Αάνθα;» 

  «Γνωρίζω κάποια πράγµατα από µαγεία του Νερού,» αποκρίθηκε η 

Βασίλισσα, επιτρέποντας, τώρα, στον εαυτό της να µειδιάσει. «Και 

θα επιχειρήσω να σπάσω την πόρτα του κελιού σου. Αλλά, πρώτα, 

κόλλα στο βάθος, για να µη χτυπηθείς απ’τον πίδακα.» 

  Ο Βένγκριλ έκανε όπως του ζήτησε, και η Αάνθα ξεκίνησε να 

υφαίνει ένα ξόρκι, χτενίζοντας   τον   αέρα µε τα λεπτά της δάχτυλα 

και µουρµουρίζοντας µυστικιστικές λέξεις, που έµοιαζαν µε το 

κελάρυσµα του νερού.   Έστειλε   τις   πνευµατικές  της  αισθήσεις  
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στο  µέρος  όπου  ήταν κλειδαµπαρωµένος ο Βασιληάς του Σαραόλν, 

και άρχισε να τις οδηγεί προς τα κάτω –κάτω απ’το πέτρινο έδαφος. 

Η προσπάθεια κούραζε την ψυχή, το νου και το κορµί της,  γιατί η 

Βασίλισσα του Ωκεανού δεν ήταν συνηθισµένη να υφαίνει ξόρκια, 

µιας και λίγο χρησιµοποιούσε τη µαγεία της. Αλλά, επίσης, δεν ήταν 

συνηθισµένη να τα παρατά εύκολα. Έτσι, επέµεινε, έχοντας κλειστά 

τα βλέφαρά της, ώσπου κάτι δρόσισε τις πνευµατικές της αισθήσεις. 

Το νερό που είχε αναφέρει ο Βένγκριλ πρέπει να ήταν, δίχως 

αµφιβολία. Το άφησε, για λίγο, να τυλίξει το πνεύµα της⋅ το ψυχικό 

του άγγιγµα έµοιαζε να διώχνει κάποια απ’την πνευµατική της 

κόπωση.  

  Ύστερα, ξεκίνησε να υφαίνει µια άλλη γητειά: τα δάχτυλά της 

κινήθηκαν ασυναίσθητα και τα χείλη της σχηµάτισαν λέξεις. Τώρα, 

ένιωθε το νερό να υποκλίνεται στην παρουσία της και να βρίσκεται 

στις προσταγές της. 

  Σήκω! το διέταξε. Σήκω! –κατακερµάτισε τις πέτρες πάνωθέ σου! 

  Ο Βένγκριλ αισθάνθηκε το έδαφος από κάτω του να κινείται και 

ένα βουητό να έρχεται. Νερό τινάχτηκε, κοµµατιάζοντας τη γη, και ο 

Βασιληάς του Σαραόλν κάλυψε το πρόσωπό του, µε τους πήχεις του, 

για να προστατευτεί απ’τα κοµµάτια του δαπέδου, ενώ, συγχρόνως, 

φώναζε: «Τα κατάφερες, Αάνθα! Τα κατάφερες!» 

  Ο πίδακας που είχε υψωθεί στράφηκε στην σιδερένια πόρτα, 

κοπανώντας τη βάναυσα. Οι παλιοί µεντεσέδες εύκολα έσπασαν 

κάτω απ’την πίεσή του, και το κελί του Βένγκριλ άνοιξε! Αλλά 

εκείνος δεν κινήθηκε, γιατί το νερό ήταν ακόµα εµπρός του, αφού 

στρεφόταν, πάλι, για να κοπανήσει και την πόρτα της Αάνθα, η 

οποία παραµέρισε προς τα δεξιά, για να µη χτυπηθεί. Η θύρα 

πετάχτηκε προς τα µέσα και προσέκρουσε στον τοίχο, στο βάθος του 

στενού δωµατίου, µε µεγάλο κρότο. Μετά, ο πίδακας αδυνάτισε, και 

χάθηκε. Το µόνο που έµεινε απ’αυτόν ήταν µια όχι ιδιαίτερα µεγάλη 

τρύπα στο δάπεδο του κελιού του Βένγκριλ. 
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  Ο Βασιληάς του Σαραόλν βγήκε στον υπόγειο διάδροµο, 

γυρίζοντας το βλέµµα του στην κατεστραµµένη είσοδο του κελιού 

της Βασίλισσας του Ωκεανού. «Αάνθα; Είσαι καλά;» 

  Την είδε να έρχεται, βρεγµένη από νερό και λιγάκι κουρασµένη  

απ’τη µαγική δύναµη που είχε περάσει εντός της, αλλά, κατά τ’άλλα, 

απείραχτη. Ακόµα φορούσε το πλούσιο φόρεµα µε το οποίο είχε 

ντυθεί για την επιστροφή από την τελετή του γάµου της µε τον 

Κράντµον. 

  «Ναι,» έγνεψε, µε το κεφάλι, κάνοντας πίσω τα πορφυρά της 

µαλλιά, «καλά είµαι. Και, τώρα, είµαστε ελεύθεροι.» Ένα λυκίσιο 

χαµόγελο παρουσιάστηκε στο πρόσωπό της, και µια εκδικητική 

σπίθα άστραψε στα µάτια της. 

  Η έκφραση του Βένγκριλ ήταν παρόµοια⋅ όµως, προτού προλάβει 

να πει τίποτα ο Βασιληάς του Σαραόλν, µια πόρτα ακούστηκε να 

ξεκλειδώνεται απ’το βάθος του διαδρόµου. 

  Ο Βένγκριλ και η Αάνθα αλληλοκοιτάχτηκαν, αιφνιδιασµένοι.  

  «∆ιάολε!» έφτυσε ο µονάρχης⋅ άρπαξε τη Βασίλισσα απ’τον καρπό 

και την τράβηξε στο κελί του, κάνοντάς της νόηµα να µη βγάλει 

άχνα. 

  Κόλλησαν κι οι δυο στον τοίχο, πλάι στη σπασµένη θύρα, έτσι 

ώστε, αν κάποιος ερχόταν απ’τη µεριά όπου ακούστηκε ο ήχος της 

πόρτας να ξεκλειδώνει, να µην τους έβλεπε αµέσως –όχι πριν 

προλάβαιναν να του ορµήσουν. 

  «Αν είν’ο Κράντµον−!» σφύριξε η Αάνθα, αλλά ο Βένγκριλ έβαλε 

το δάχτυλό του στα χείλη της, σταµατώντας την πρότασή της στη 

µέση. Ήθελε να πιάσει τον εχθρό τους τελείως απροετοίµαστο. 

  Βήµατα αντήχησαν –δύο έρχονταν.   

  Σπαθιά τραβήχτηκαν απ’τα θηκάρια τους. 

  Κάποιοι ακούστηκαν να µιλούν –στη γλώσσα των 

δαιµονανθρώπων⋅ ο Βασιληάς του Σαραόλν την αναγνώριζε. 

  Ελάτε, καθάρµατα! σφύριξε µέσα του ο Βένγκριλ. 

  Ο πρώτος Μαγκραθµέλιος φάνηκε⋅ ο δεύτερος βάδιζε δίπλα του.  
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  Ο µονάρχης γράπωσε απ’το λαιµό εκείνον που ήταν πιο κοντά του, 

τραβώντας τον µες στο κελί. Τον στριφογύρισε, απότοµα, 

αρπάζοντάς τον απ’τις µασχάλες και στρέφοντάς τον στην Αάνθα, 

που τον κλότσησε, άγρια, στην κοιλιά, κάνοντάς τον να διπλωθεί, µε 

µια κραυγή. 

  Καθώς ο σύντροφός του γύριζε, έκπληκτος, ο Βασιληάς του 

Σαραόλν άδραξε το σπαθί του πρώτου απ’τη γροθιά του και χίµησε, 

τρυπώντας τον αιφνιδιασµένο αντίµαχό του στο στήθος. Εκείνος 

γονάτισε, και το κουφάρι του σωριάστηκε στο βρεγµένο έδαφος, ενώ 

η Αάνθα κλοτσούσε τον διπλωµένο δαιµονάνθρωπο στο σαγόνι, 

καθώς  αυτός  πήγαινε να σηκωθεί. Ο Μαγκραθµέλιος έπεσε 

ανάσκελα, χάνοντας τις αισθήσεις του. 

  «Είµαστε  καλή  οµάδα,  Μεγαλειοτάτη,»  µειδίασε  ο  Βένγκριλ  

προς  τη µεριά της Βασίλισσας του Ωκεανού. «Ίσως να µην έχω 

γεράσει και τόσο.» 

  «Αν οι γέροι µάχονταν σαν εσένα, Βασιληά του Σαραόλν, τότε, ο 

στρατός µου θα ήταν πολύ µεγαλύτερος,» του επέστρεψε το 

µειδίαµα η Αάνθα. 

  Ο Βένγκριλ γέλασε⋅ αλλά το γέλιο του κόπηκε, απότοµα, καθώς κι 

άλλα βήµατα ακούστηκαν να ζυγώνουν απ’το σκιερό βάθος του 

διαδρόµου. Και σκοτεινές φιγούρες, µ’ατσάλι ν’αστράφτει στα χέρια 

τους, φάνηκαν. 

  «Πάµε απ’την άλλη,» προέτρεψε η Αάνθα το µονάρχη, ενώ σήκωνε 

το σπαθί του σκοτωµένου Μαγκραθµέλιου από κάτω. 

  Προτού καν ο Βένγκριλ γνέψει καταφατικά, είχαν κι οι δυο αρχίσει 

να τρέχουν καταµήκος του διαδρόµου. Και άκουγαν και τους 

διώκτες τους να τρέχουν, επίσης. 

  «Είπες ότι δεν ξέρεις τίποτα για τούτο το µέρος;» ρώτησε ο 

Βασιληάς του Σαραόλν. 

  «Ναι,» απάντησε η Βασίλισσα του Ωκεανού, καθώς κελιά και 

δαυλοί περνούσαν, µε γοργό ρυθµό, δίπλα τους, και οι κραυγές των 

δαιµονανθρώπων έφταναν στ’αφτιά τους. 
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  «Χίλιες κατάρες!» βλαστήµησε ο Βένγκριλ. Ύστερα, διαπίστωσε 

πως είχαν βρεθεί σ’αδιέξοδο: το πέρασµα ήταν µπλοκαρισµένο από 

µεγάλες πέτρες, λες και κάτι, κάποτε, το είχε κάνει να καταρρεύσει. 

«∆έκα-χιλιάδες κατάρες!» 

  «Άµα υπάρχει νερό εδώ κοντά, σωθήκαµε,» είπε η Αάνθα, καθώς 

σταµατούσε, απότοµα. «Κράτα τους Μαγκραθµέλιους, εν τω 

µεταξύ.» 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν στράφηκε στους προαιώνιους εχθρούς 

του Βασιλείου του, βαστώντας την ατσαλένια λεπίδα του µε τα δύο 

χέρια, ενώ το φως των πυρσών αντανακλάτο πάνω της. 

  Οι δαιµονάνθρωποι χίµησαν, και η κλαγγή των όπλων ξεκίνησε. 

  Η Αάνθα προσπάθησε ν’αφήσει όλη την φασαρία να χαθεί 

απ’τ’αφτιά της, καθώς αυτοσυγκεντρωνόταν. Αφού το νερό ήταν 

απ’τη σειρά των κελιών όπου βρισκόταν και το κελί του Βένγκριλ, 

σκέφτηκε, απο κεί πρέπει να περνούσε κάποιο ποτάµι. Έτσι, έστειλε 

τις ψυχικές της αισθήσεις προς αυτή τη µεριά, αναζητώντας κάτω 

απ’το έδαφος. Και, πάλι, εκείνο το δροσερό συναίσθηµα την 

πληµµύρισε. Πάραυτα, ύφανε το επόµενο ξόρκι της⋅ ο ήχος των 

συγκρουόµενων όπλων δεν υπήρχε, πλέον, για τη Βασίλισσα του 

Ωκεανού. ∆εν ήξερε άµα ο Βένγκριλ ήταν  ζωντανός, νεκρός ή 

τραυµατισµένος –τώρα, δεν είχε την πολυτέλεια ν’ανησυχεί για 

τέτοια πράγµατα. 

  Κάλεσε το νερό. Σήκω! Σήκω! ∆ιώξε τα βράχια! 

  Ο µονάρχης του Σαραόλν έµπηξε τη λάµα του στο στέρνο ενός 

δαιµονανθρώπου, που πέθανε, γρυλίζοντας και ξερνώντας αίµα. 

Γρήγορα, τράβηξε τ’ατσάλι του πίσω, για ν’αποκρούσει τη λάµα 

µιας δαιµονογυναίκας, όταν το έδαφος στ’αριστερά του σείστηκε. 

Ένας τοίχος έσπασε, και οι Μαγκραθµέλιοι πετάχτηκαν όπισθεν, 

κραυγάζοντας στη γλώσσα τους. 

  Ο πίδακας που εκτινάχτηκε απ’τη σχισµή έπεσε πάνω στα βράχια 

τα οποία έκλειναν το πέρασµα, αναγκάζοντάς τα να κινηθούν, µε την 

πίεσή του −έστω και λίγο. Ένα άνοιγµα αρκετό για να περάσει 
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άνθρωπος δηµιουργήθηκε, και η Αάνθα φώναξε, αρπάζοντας τον 

πήχη του Βένγκριλ: «Έλα! Έλα!» 

  Μπήκαν στην σχισµατιά, ενώ έξι έκπληκτοι δαιµονάνθρωποι, που 

είχαν αιφνιδιαστεί απ’το νερό, συνέρχονταν και έτρεχαν στο κατόπι 

τους. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28ο 

Βένγκριλ και Αάνθα 
 

 

κοτάδι τούς τύλιξε και τους δυο στο παράξενο µέρος όπου 

µπήκαν, γιατί το φως των δαυλών δεν έφτανε ως εδώ.  

  Σταµάτησαν, και η Αάνθα ψιθύρισε, κοντά στο πρόσωπο του 

Βένγκριλ, σφίγγοντάς του το χέρι: «∆ε µπορούµε να συνεχίσουµε 

έτσι⋅ χρειαζόµαστε φως.» 

  «∆εν έχω λάµπα µαζί µου⋅ οι Μαγκραθµέλιοι δεν είχαν την 

ευγένεια να µου δώσουν µία στο κελί,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς του 

Σαραόλν. 

  «Όµως αυτοί έχουν φως.» Η Αάνθα στράφηκε στα νώτα τους, όπου 

φαινόταν ένας δαιµονάνθρωπος νάρχεται, προσεκτικά, κρατώντας 

στο αριστερό του χέρι έναν δαυλό πάνω απ’το κεφάλι του, ενώ στο 

δεξί του ένα πλατυλέπιδο ξίφος. ∆ύο άλλοι βάδιζαν εκατέρωθέν του, 

µε τα όπλα τους έτοιµα⋅ και, αναµφίβολα, περισσότεροι ήταν πίσω 

τους. Οι δύο ηγεµόνες τούς έβλεπαν, µα οι Μαγκραθµέλιοι δε 

µπορούσαν να τους δουν, στο σκοτάδι όπου ήταν κουκουλωµένοι. 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού τράβηξε τοµονάρχη του Σαραόλν µαζί 

της, καθώς κι οι δυο πρόσεχαν τα βήµατά τους. Τα γυµνά πόδια του 

Βένγκριλ τον εξυπηρετούσαν στο να µην κάνει φασαρία, αλλά τα 

τακούνια της Αάνθα την ενοχλούσαν και έβγαλε τα σανδάλια της, 

Σ
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αθόρυβα. Σταµάτησε να βαδίζει και τα πήρε στο χέρι. Ψιθύρισε στον 

Βένγκριλ: «Θα παρασύρω τους Μαγκραθµέλιους απ’την άλλη.» Και 

τα πέταξε κάπου στ’αριστερά, όπου, σε δευτερόλεπτα, χτύπησαν στο 

πέτρινο έδαφος, κάνοντας έναν ήχο που, αµέσως, τράβηξε την 

προσοχή των δαιµονανθρώπων. Η Βασίλισσα του Ωκεανού και ο 

Βασιληάς του Σαραόλν τούς είδαν να στρέφουν τα κεφάλια τους 

προς τα κει. Εκείνος µε τον πυρσό έδειξε, µε το λεπίδι του, και 

έβγαλε µια κοφτή προσταγή απ’τα χείλη, στη γλώσσα τους. Οι 

υπόλοιποι –πέντε συνολικά− τον ακολούθησαν, σαν φαντάσµατα µες 

στο έρεβος. Προφανώς, υπήρχε –κατά τύχη− κάποιο πέρασµα απ’τη 

µεριά όπου η Αάνθα είχε πετάξει τα σανδάλια της⋅ η Μοίρα είχε 

ευνοήσει αυτήν και τον Βένγκριλ. 

  «Πού πάµε, τώρα;» τη ρώτησε ο τελευταίος, ψιθυριστά. 

  «Πού να ξέρω;» απόρησε εκείνη, στον ίδιο τόνο. 

  Ο Βένγκριλ ανασήκωσε τους ώµους του µες στο σκοτάδι. «Στο 

δικό σου βασίλειο είµαστε…» 

  «Πάµε στα κελιά;» πρότεινε η Αάνθα. «Σίγουρα, θα υπάρχει 

κάποια έξοδος απο κεί, εφόσον τούτο το µέρος ήταν µπλοκαρισµένο 

από βράχια. Κι αφού οι δεσµοφύλακές µας βρίσκονται εδώ, κανείς 

δε θα µας σταθεί εµπόδιο.» 

  «Πιθανώς νάχεις δίκιο,» συµφώνησε ο Βένγκριλ. «Αν και φοβάµαι 

πως ίσως… Καλά, πάµε⋅ δεν έχουµε χρόνο να το σκεφτόµαστε.» 

  Ξεκίνησαν, γρήγορα, προς το βάθος, όπου φαινόταν αµυδρό φως, 

και βρέθηκαν, πάλι, στο διάδροµο µε τους δαυλούς και τα κελιά. 

Καθώς τον διέσχιζαν, η Αάνθα είπε, εκδικητικά: 

  «Και τι δε θάδινα, τώρα, για ν’ανταµώναµε τον Κράντµον!» 

  «Μπορεί αυτό να µην ήταν και τόσο ωφέλιµο για µας…» 

αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, σκεπτόµενος το δαιµονικό φυλαχτό, που, 

κατά πάσα πιθανότητα, ήταν του Πόνκιµ, ο οποίος, άµα µπορούσε 

να ελέγξει ένα τόσο ισχυρό αντικείµενο δύναµης, ήταν κι ο ίδιος 

ισχυρός µάγος. Οπότε, αφού ο «βασιλικός του διπλωµάτης» είχε 
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τέτοια δύναµη, γιατί να µην την είχε κι ο συνεργός του στο Βασίλειο 

του Ωκεανού, ο Κράντµον; 

  Προτού καν τελειώσει τους συλλογισµούς του, αυτός κι  η Αάνθα 

αντίκρισαν τον διάδροµο των κελιών να τελειώνει εµπρός τους, σε 

µια πέτρινη σκάλα, που ανέβαινε, και στην κορυφή της οποίας 

βρισκόταν µια κλειστή, σιδερένια πόρτα, µ’ένα καγκελωτό 

παραθυράκι. 

  «Σκύψε,» συµβούλεψε ο Βασιληάς του Σαραόλν τη Βασίλισσα του 

Ωκεανού, καθώς σκαρφάλωναν τα σκαλιά, µε προσοχή να µην 

κάνουν φασαρία. Όταν βρέθηκαν επάνω, της έγνεψε να σταθεί απ’τη 

µια µεριά της σφαλισµένης θύρας, ενώ εκείνος στεκόταν απ’την 

άλλη. 

  Η Αάνθα υπάκουσε. Ο Βένγκριλ έπεσε, βίαια, µε τον ώµο, στην 

επιφάνεια της πόρτας, η οποία δεν άνοιξε, αλλά έκανε έναν δυνατό 

θόρυβο. 

  Φωνές Μαγκραθµέλιων ακούστηκαν από πίσω −πολλές−, και ο 

Βασιληάς κι η Βασίλισσα γούρλωσαν τα µάτια τους, ενώ 

αλληλοκοιτάζονταν. ∆ίχως δεύτερη σκέψη, έτρεξαν, κατεβαίνοντας 

τη σκάλα, ενώ κάποιος ξεκλείδωνε τη σιδερένια θύρα πίσω τους. Το 

σκοτεινό τούνελ αντίκρυ τους έµοιαζε µε το µοναδικό µέρος 

σωτηρίας. 

  Την ώρα που περνούσαν το άνοιγµα τ’οποίο είχε φτιάξει η Αάνθα 

µε τη Νεροµαγείας της, πίσω τους βήµατα από µπότες αντηχούσαν, 

και ξίφη ξεθηκαρώνονταν. 

  «Ελάτε δω, άνθρωποι! Ελάτε δω!»  

  Το γρύλισµα του δαιµονανθρώπου έφτασε σαν διαβολικό 

ουρλιαχτό στ’αφτιά τους, το οποίο προµήνυε την καταστροφή των 

Πάντων. 

  «Μα το Πορφυρό Κοχύλι!…» έκανε η Αάνθα, λαχανιασµένη, 

καθώς εκείνη κι ο Βένγκριλ έτρεχαν µες στο σκοτάδι⋅ τα ξόρκια της 

την είχαν κουράσει, κι ένιωθε πως ήθελε ξεκούραση, για την οποία 

δεν είχε την πολυτέλεια. 
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  Ξαφνικά, αντίκρισε φως πλάι της. Προς στιγµή, τρόµαξε, αλλά, 

ύστερα, είδε ότι ήταν ο Βένγκριλ που κρατούσε το δαυλό. 

  «Πού…;» πήγε να ρωτήσει η Βασίλισσα, όµως η φωνή της την 

εγκατέλειψε, καθώς έπαιρνε βαθιές ανάσες. 

  «Τον άρπαξα, προτού µπούµε στο σκοτάδι,» εξήγησε ο Βασιληάς 

του Σαραόλν. «Έλα⋅ απο δώ.» Και έστριψε σ’ένα πέρασµα στα 

δεξιά. «Απ’την άλλη δεν είχες πετάξει τα σανδάλια σου;» Η Αάνθα 

ένευσε. «Ωραία⋅ τότε, υπάρχει µικρή πιθανότητα ν’απαντήσουµε 

τους προηγούµενους Μαγκραθµέλιους.» 

  «Κι αυτοί πίσω µας;» έθεσε το ερώτηµα η Βασίλισσα. 

  «Θα µας χάσουν,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, κι έστριψε, τώρα, 

αριστερά. 

  Ύστερ’από λίγο, σταµάτησαν, κι οι δυο τους αγκοµαχώντας⋅ κανείς 

δεν ακουγόταν, πια, να έρχεται πίσω τους.  

  Κοίταξαν γύρω τους, για να δουν πού βρίσκονταν: Ήταν ένα 

πέρασµα, καµωµένο από ανθρώπινο χέρι, µε παλιές πέτρες, αλλά 

φανερά εγκαταλειµµένο, εδώ και πολλά χρόνια⋅ τα τοιχώµατα του 

ήταν ρηµαγµένα σε µπόλικα σηµεία. 

  «Έχεις καµια ιδέα πώς να βγούµε απο δώ;» ρώτησε ο Βένγκριλ την 

Αάνθα, κι εκείνη τον λοξοκοίταξε, στραβώνοντας τα χείλη της, γιατί 

ήδη του είχε πει ότι δεν γνώριζε καθόλου τούτον τον υπόγειο 

λαβύρινθο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κράντµον καθόταν στο θρόνο του, όταν αισθάνθηκε ένα ελαφρύ 

σφίξιµο στον παράµεσο του δεξιού του χεριού, όπου φορούσε ένα 

ασηµένιο δαχτυλίδι µε παράξενα χαράγµατα επάνω.  

  Τι στ’ανάθεµα θέλουν; αναρωτήθηκε, απορώντας µ’αυτό το 

απρόσµενο κάλεσµα. Ό,τι κι αν ήταν, έπρεπε να µάθει⋅ γιατί µπορεί 

να επρόκειτο για κάτι σηµαντικό. 
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  Έριξε µια µατιά στην αίθουσα εµπρός του: Οι σύµβουλοι δούλευαν 

πυρετωδώς στο µεγάλο τους τραπέζι, ενώ ο Φέρντεχ έλειπε, µάλλον, 

έχοντας πάει εκεί όπου γίνονταν οι προετοιµασίες των δέκα-χιλιάδων 

πολεµιστών που θα έπαιρνε ο Κράντµον στα δάση της Ράλβοχ… για 

να τους κοµµατιάσει και ν’αφήσει το έδαφος ελεύθερο για τον 

Αφέντη του. 

  Σηκώθηκε απ’το θρόνο και έφυγε, µε βιαστικά βήµατα, απ’τη 

βασιλική αίθουσα, πηγαίνοντας στα προσωπικά του διαµερίσµατα. 

Εκεί, µια κουκουλοφόρος µορφή τον περίµενε, τυλιγµένη σε µαύρη 

κάπα. Η κουκούλα της παραµερίστηκε, ελαφρώς, και ο ξανθός 

άντρας αντίκρισε το πρόσωπο µιας δαιµονογυναίκας: Έγχνεµελβ την 

έλεγαν. 

  «Άσχηµα νέα, αφέντη,» ανέφερε. 

  «Άσχηµα νέα;» παραξενεύτηκε ο Κράντµον. «Πώς κι έτσι; Τι 

µπορεί να πήγε στραβά;» Πραγµατική απορία υπήρχε στο πρόσωπό 

του, αν και είχε ένα ανήσυχο συναίσθηµα. 

  «Η Βασίλισσα Αάνθα κι ο Βασιληάς Βένγκριλ, αφέντη,» εξήγησε, 

αργά, η Έγχνεµελβ, «ξέφυγαν.» 

  Η όψη του Κράντµον, αµέσως, σκλήρυνε, τα δόντια του σφίχτηκαν, 

και τα χείλη του  ανασηκώθηκαν, σα νάταν κάποιο αγριεµένο ζώο. 

«Πώς συνέβη αυτό;» απαίτησε. 

  «Ακούσαµε έναν θόρυβο, αφέντη. Μπήκαµε στο διάδροµο των 

κελιών, και αυτοί ήταν έξω. Έτρεξαν προς το αδιέξοδο, και νοµίζαµε 

ότι τους είχαµε πιάσει. Έπειτα, ένας πίδακας νερού πετάχτηκε, 

διέλυσε τα µπάζα και οι αιχµάλωτοι βούτηξαν στο σκοτάδι. Έξι από 

µας τους ακολούθησαν. Όµως, κάπως, ο Βένγκριλ κι η Αάνθα τούς 

ξέφυγαν και επέστρεψαν στα κελιά, για να φύγουν, περνώντας 

απ’την περιοχή που φρουρούµε –προφανώς, πίστευαν ότι δε θα 

υπήρχε, τώρα, κανείς εκεί. Τους κυνηγήσαµε, ξανά. Αλλά, όπως και 

πριν, τους χάσαµε στα άγνωστα σε µας περάσµατα που 

αποκαλύφθηκαν όταν ο πίδακας έσπασε τα βράχια που 

δηµιουργούσαν το αδιέξοδο, στο τέλος του διαδρόµου των κελιών.» 
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  «Η Αάνθα…» είπε ο Κράντµον, σα να θυµόταν κάτι. «Ναι… 

γνωρίζει κάτι από µαγεία του Νερού… Κάποτε το είχε αναφέρει…» 

  «Η Βασίλισσα είναι µάγισσα;» στένεψε τα µάτια της η 

δαιµονογυναίκα που λεγόταν Έγχνεµελβ. 

  «Όχι και τόσο ισχυρή,» αποκρίθηκε ο Κράντµον, «απ’όσο ξέρω, 

τουλάχιστον. Γιαυτό φροντίστε να τους βρείτε και να τους 

ξανακλειδώσετε εκεί όπου ανήκουν!» πρόσταξε, ενώ τα µάτια του 

διαπερνούσαν τη Μαγκραθµέλια εµπρός του. 

  Εκείνη φάνηκε να διστάζει. «Μπορείς να έρθεις κάτω, αφέντη; να 

µας βοηθήσεις; Αυτούς τους καινούργιους διαδρόµους… δεν τους 

γνωρίζουµε…» 

  «Όχι –δε µπορώ να έρθω, ηλίθιοι!» αντιγύρισε, εχθρικά, ο 

Κράντµον. «Όλοι στο παλάτι θ’απορήσουν πού πήγα. ∆ική σας 

δουλειά είναι να τους πιάσετε. Κι άµα δε µπορείτε να τους πιάσετε –

σκοτώστε τους!» Άνοιξε την πόρτα και βγήκε απ’το δωµάτιο, 

κοπανώντας την πίσω του. 

  Αυτό δεν το περίµενε καθόλου⋅ πίστευε ότι εκεί όπου τους είχε 

κλειδαµπαρώσει αποκλείεται ποτέ να έβγαιναν. Όµως δεν είχε 

υπολογίσει τη µαγεία της Αάνθα. Χίλιες κατάρες! Αν η Βασίλισσα 

του Ωκεανού κατάφερνε να έρθει στην Θέρληχ, όλα τα σχέδια του 

Κράντµον θ’αποτύχαιναν. ∆εν έπρεπε να τα καταφέρει! Όµως, 

ούτως ή άλλως, κάτι τέτοιο ήταν απίθανο, σκεφτόταν ο ξανθός 

άντρας, καθώς βάδιζε προς την αίθουσα του θρόνου. ∆εν ήξερε 

καθόλου το µέρος όπου βρισκόταν. Αναµφίβολα, κάπου θα έχανε το 

δρόµο της, οι Μαγκραθµέλιοι θα στρίµωχναν  εκείνη  και  τον  

Βένγκριλ, και ή θα τους αιχµαλώτιζαν ή θα τους σκότωναν, 

επιτόπου. Οποιαδήποτε απ’τις δυο περιπτώσεις  ήταν σαφώς 

καλύτερη απ’το ν’αντικρίσει, ξαφνικά, την Αάνθα εµπρός του, µέσα 

στο παλάτι. 

  Και, σα να µην έφταναν όλα τούτα, τώρα, θ’άκουγε και τους 

χλευασµούς του Πόνκιµ –ή τις προσβολές του−, επειδή δεν τους 

καθάρισε αµέσως, ώστε ν’αποφευχθεί αυτή η ιστορία. Αλλά δεν 
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ήταν ανάγκη να του πει τίποτα, αν, τελικά, οι διαβολάνθρωποι 

έπιαναν τη Βασίλισσα του Ωκεανού και το Βασιληά του Σαραόλν. 

  Ενώ κατέβαινε µια µεγάλη σκάλα, στρωµένη µε πορφυρό χαλί, ο 

Κράντµον σκεφτόταν τρόπους διαφυγής από τη Θέρληχ, σε 

περίπτωση που τα πράγµατα πήγαιναν στραβά γι’αυτόν… 

 

**  **  **  ** 

 

  Κάθε φορά που έστριβαν σε κάποιο νέο (;) πέρασµα αυτού του 

υπόγειου λαβυρίνθου, εύχονταν να µην πέσουν πάνω σε καµια 

ντουζίνα δαιµονανθρώπων, οπλισµένων µε λεπίδες, οι οποίοι 

επιθυµούσαν να πιουν το αίµα τους. Επίσης, φοβούνταν µην έκαναν, 

διαρκώς, κύκλους, γιατί τα τούνελ ήταν τροµαχτικά όµοια µεταξύ 

τους: όλα τους αρχαία και µε σπασµένες πέτρες στους τοίχους. Όµως 

ο Βασιληάς του Σαραόλν και η Βασίλισσα του Ωκεανού ήξεραν πως 

δε µπορούσαν, συνέχεια, να παίζουν κρυφτό µε τους εχθρούς τους⋅ 

έπρεπε, κάποια στιγµή, να βγουν απο δώ. 

  «Ίσως να µην υπάρχει έξοδος,» υπέθεσε ο Βένγκριλ, ενώ 

περνούσαν κάτω από µια µεγάλη αψίδα. 

  «Μπορεί κανείς να σκέφτεται και πιο ευχάριστα πράγµατα, τέτοιες 

ώρες,» είπε η Αάνθα −«όπως ότι, σε λίγο, θα δούµε µια σκάλα 

που…» Σταµάτησε τα λόγια της, καθώς στα δεξιά τους, όντως, 

αντίκρισαν µια σκάλα. «Που θ’ανεβαίνει στην επιφάνεια του 

νησιού,» τελείωσε η Αάνθα. «Όµως τούτη πηγαίνει κι άλλο κάτω!» 

πρόσθεσε, ξεφυσώντας, αγανακτισµένη. 

  «Λοιπόν, να την ακολουθήσουµε;» ρώτησε ο Βένγκριλ. 

  «Πάψε να στρέφεσαι σε µένα για οδηγίες,» µισοµούγκρισε η 

Αάνθα⋅ «σου είπα ότι δε γνωρίζω καθόλου το µέρος!» 

  «Μια ερώτηση έκανα,» τόνισε ο Βένγκριλ. «Πάµε;» 

  «Τι έχουµε να χάσουµε;» ρουθούνισε η Αάνθα. «Ένα βασίλειο; 

Αυτό τόχουµε κι οι δυο ήδη χάσει.» 
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  Και προχώρησε πίσω του, καθώς ο Βασιληάς του Σαραόλν 

κατέβαινε τα σκαλοπάτια, και η υγρασία αυξανόταν γύρω τους, 

διαπερνώντας τους τα κόκαλα. Στα δεξιά τους έµοιαζε να υπάρχει 

µονάχα κενό, όχι τοίχος, και µπορούσαν ν’ακούσουν έναν ήχο στο 

βάθος, ο οποίος έµοιαζε µε παφλασµό. 

  «Πρέπει να υπάρχει νερό εκεί κάτω,» συµπέρανε η Αάνθα. 

  «Κι αν υπάρχει νερό, ίσως να υπάρχει και κάποια έξοδος,» υπέθεσε 

ο Βένγκριλ, «αρκετά µεγάλη για να βγούµε. Γιατί αλλιώς….» 

  «Αλλιώς, τι;» ρώτησε η Αάνθα, σηκώνοντας ένα λεπτό φρύδι. 

  «Πολύ φοβάµαι πως ο πυρσός µου έχει αρχίσει να σβήνει,» 

εξήγησε ο Βένγκριλ. «Κι αν µείνουµε στο απόλυτο σκοτάδι, 

αµφιβάλλω άµα ποτέ θα καταφέρουµε να γλιτώσουµε ζωντανοί 

απ’το λαβύρινθο που κοσµεί τα υπόγεια της πρωτεύουσάς σου.» 

  «∆εν είµαι σίγουρη ότι είµαστε κάτω απ’τη Θέρληχ,» είπε η 

Αάνθα. Ανασήκωσε τους ώµους της. «Ίσως ο Κράντµον να µας πήγε 

κάπου αλλού. Απλά, υποθέτω πως είµαστε κάτω απ’τη Θέρληχ, 

επειδή, πρώτον, έχω ακούσει ότι παλιά υπήρχαν υπόγεια 

µπουντρούµια στην πόλη, και, δεύτερον, πόσο µακριά θα µας πήγε, 

τέλος πάντων, ο καταραµένος;−» 

  Ένας απότοµος θόρυβος ακούστηκε, ξάφνου, απ’το βάθος, στα 

δεξιά της σκάλας, και η Βασίλισσα σταµάτησε να µιλά. Έµοιαζε σαν 

κάτι να αναδύθηκε απ’το νερό και να βούτηξε, πάλι, µέσα –κάτι 

µεγάλο, που δεν έβγαλε όλο του το σώµα στην επιφάνεια, παρά ένα 

µέρος αυτού. 

  «Τι έκανε έτσι;» ρώτησε ο Βένγκριλ, ελπίζοντας η Αάνθα να ήξερε 

τι είδους θαλάσσιο πλάσµα µπορούσε να προκαλέσει τέτοιο θόρυβο. 

  «∆εν έχω ιδέα,» απάντησε η Βασίλισσα. «Πάντως, ήταν κάτι 

πελώριο… Πρόσεχε, Βένγκριλ.» 

  ∆εν είχαν κατεβεί ακόµα τη σκάλα –σαν πολύ µεγάλη δεν ήταν;…  

  «Αυτό δε µε καθησυχάζει καθόλου,» είπε ο µονάρχης του Σαραόλν, 

σφίγγοντας, γερά, τη λαβή του ξίφους που είχε πάρει απ’τους 

δαιµονανθρώπους. Έπαψε να κατεβαίνει και στράφηκε πίσω του, να 
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κοιτάξει την πορφυροµάλλα γυναίκα στο φως του δαυλού, ο οποίος 

είχ’αρχίσει ν’αργοπεθαίνει. «Αάνθα. Άµα είναι κάποιο έκτρωµα εκεί 

κάτω, ελπίζω η µαγεία σου να µπορεί να το διώξει…» 

  Η Βασίλισσα σούφρωσε τα τέλεια σχηµατισµένα χείλη της. 

«Ίσως… ίσως να  έχω τη δύναµη να κάνω κάτι. 

  »Βένγκριλ, ήδη είµαι εξουθενωµένη, και το να ελέγχεις τα 

Πνεύµατα του Νερού δεν είναι διόλου εύκολη δουλειά… Βλέποντας 

και κάνοντας.» 

  «Καλά,» αποκρίθηκε ο µονάρχης του Σαραόλν. 

  Πήρε µια βαθιά ανάσα και στράφηκε εµπρός. ∆εν έµεναν πολλά 

σκαλοπάτια ακόµα, και, σύντοµα, η Αάνθα και ο Βένγκριλ 

βρίσκονταν σε πετρώδες έδαφος, όχι στρωµένο µε πλάκες, όπως 

ήταν ο προηγούµενος λαβύρινθος. Μπροστά τους νερό υπήρχε. 

  «Πρέπει να βγάζει στη θάλασσα,» είπε ο Βασιληάς. «Είσαι 

πρόθυµη να κολυµπήσεις; Θα παγώσουµε λιγάκι, λόγω της εποχής, 

αλλά−» 

  «Φυσικά και είµαι πρόθυµη να κολυµπήσω,» τον έκοψε η Αάνθα. 

«Φτάνει να βγούµε από τούτο το υγρό µέρος.» 

  «Τότε−» 

  Αναπάντεχα, τα µάτια του Βένγκριλ γούρλωσαν, και το σπαθί 

παραλίγο να πέσει απ’τη γροθιά του. Η Αάνθα έβγαλε µια πνιχτή 

κραυγή και το χέρι πήγε στο στέρνο της. 

  Το νερό εµπρός τους σηκωνόταν! Ή, µάλλον, όχι –κάτι αναδυόταν 

µέσα απ’το νερό: Ήταν µαύρο και γλοιώδες, πελώριο, και είχε δύο 

παράξενα, ιριδίζοντα µάτια που τους παρατηρούσαν. Ένα σαλάχι. 

Αλλά όχι συνηθισµένο: ένα τεράστιο σαλάχι. 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού είχε ξαναδεί σαλάχι στη ζωή της⋅ ο 

Βασιληάς του Σαραόλν, όµως, που δεν είχ’αντικρίσει τίποτα 

παρόµοιο ποτέ του, το πέρασε για κάποιο έκτρωµα, πιθανώς 

δηµιούργηµα των δαιµονικών µηχανών των Μαγκραθµέλιων –κάτι 

µεταλλαγµένο. 
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  Ύψωσε το λεπίδι του, που γυάλισε στο φως του ετοιµοθάνατου 

δαυλού του.  

  Ύστερα, η φωνή έµοιαζε να ήρθε, κενή κι εξώκοσµη, από παντού: 

  Άνθρωποι; Στο σπιτικό µου; Πόσος καιρός έχει περάσει; 

  Οι δυο µονάρχες άργησαν λίγο ν’αντιληφθούν ότι δεν άκουγαν 

ακριβώς αυτά τα λόγια, παρά εµφανίζονταν, απροειδοποίητα, στο 

νου τους. 

  «Ποιος είσαι;» ρώτησε η Αάνθα, λιγάκι αδύναµα. 

  Είµαι η Βάρνα. Τα ιριδίζοντα µάτια του σαλαχιού ανοιγόκλεισαν. 

Χαίρε, ω Βασίλισσα του Ωκεανού, Αάνθα. 

  «Πώς ξέρεις ποια είµαι;» απόρησε εκείνη. 

  Εσείς, οι άνθρωποι, έχετε ξεχάσει εµάς, αλλά τ’αντίστροφο δεν 

ισχύει. Και ακόµα δύναµαι να αισθανθώ ποιος είν’ο Προστάτης του 

Πορφυρού Κοχυλιού. Ο πατέρας σου το προστάτευε καλά⋅ πρέπει κι 

εσύ να κάνεις το ίδιο, Αάνθα. Αλλά τι σε φέρνει εδώ; 

  «∆εν καταλαβαίνω πολλά απ’αυτά που λες,» παραδέχτηκε η 

Βασίλισσα. «∆ε σε γνωρίζω. ∆εν έχω ακούσει τίποτα για σένα. 

Όµως εκείνο που µπορώ να καταλάβω είναι ότι είσαι φίλη. Είναι 

αλήθεια;» 

  Είναι αλήθεια, Προστάτιδα του Πορφυρού Κοχυλιού, αποκρίθηκε το 

σαλάχι. Ποια ειν’η ανάγκη σου; 

  «Πρέπει να βγω απο δώ,» είπε η Αάνθα. «Ο Κράντµον 

σφετερίστηκε το θρόνο µου, και µε έκλεισε σε κάτι µπουντρούµια τα 

οποία δεν ξέρω πού βρίσκονται. Τέλος πάντων, µπορείς να µας 

βοηθήσεις να βγούµε;» 

  Ακολουθήστε τη ροή του ποταµού. Είναι υπόγειο ρέµα, και θα σας 

βγάλει στον Ωκεανό. Όµως βιαστείτε, γιατί αισθάνοµαι διαβολικές 

παρουσίες να ζυγώνουν. Τρέξτε! 

  Ο Βένγκριλ στράφηκε στη σκάλα, τεντώνοντας τ’αφτιά του. 

Βήµατα έρχονταν! Μαγκραθµέλιοι. 

  «Πάµε, Αάνθα.» 
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  Η Βασίλισσα του Ωκεανού έγνεψε καταφατικά, και έτρεξαν προς 

την κατεύθυνση της ροής του ποταµού. Ακόµα το µυαλό της ήταν 

µπερδεµένο απ’όσα της είχε πει το πελώριο σαλάχι που ονοµαζόταν 

Βάρνα. Τι είδους ον ήταν; Και τι σχέση είχε µε το Βασίλειο του 

Ωκεανού; Ίσως η Αάνθα να µη µάθαινε ποτέ⋅ όµως, τώρα, αυτό που 

την ένοιαζε περισσότερο ήταν εκείνη κι ο Βένγκριλ να ξεφύγουν 

ζωντανοί. 

  Πίσω τους άκουγαν τους Μαγκραθµέλιους να κραυγάζουν, σαν 

κάτι να τους χτυπούσε. ∆εν γύρισαν, ούτε µια στιγµή, για να δουν τι 

ήταν⋅ µονάχα συνέχισαν να τρέχουν, σφίγγοντας τα ξίφη στα χέρια 

τους. 

  Καθώς ο δαυλός του Βένγκριλ έσβηνε, ο Βασιληάς φώναξε: 

«Βούτα⋅ το ρεύµα θα µας βγάλει στη θάλασσα!» 

  Πέταξε στο πλάι όσο από το φλεγόµενο ξύλο είχε αποµείνει και, µε 

µια ακούσια συγχρονισµένη κίνηση, ο µονάρχης του Σαραόλν και η 

Βασίλισσα του Ωκεανού έπεσαν στο νερό. 

 

**  **  **  ** 

 

  Σκοτάδι κάλυψε τα πνευµατικά µάτια του Κράντµον, ο οποίος 

παρακολουθούσε τον Βένγκριλ και την Αάνθα, καθισµένος στο 

θρόνο του, µε τα βλέφαρα κλειστά και το κεφάλι ακουµπισµένο στα 

δάχτυλα του δεξιού του χεριού. Η συνείδησή του ξανθού άντρα, 

ωστόσο, συνέχιζε να είναι µαζί µε το Βασιληά του Σαραόλν και τη 

Βασίλισσα του Ωκεανού⋅ έτσι, όταν ξαναβρίσκονταν σε φωτεινό 

µέρος, θα τους έβλεπε, πάλι. Όµως δεν είχε την παραµικρή ιδέα για 

το πού ήταν οι δυο εχθροί του: ποτέ του δεν είχε βρεθεί σ’αυτές τις 

υπόγειες σπηλιές. Ούτε γνώριζε τι ήταν εκείνο το σαλάχι που είχαν 

απαντήσει, το οποίο, µάλλον, µιλούσε, τηλεπαθητικά, µε την Αάνθα, 

και ο Κράντµον δε µπορούσε ν’ακούσει τι της έλεγε, µονάχα τι 

αποκρινόταν εκείνη, αρθρώνοντας λέξεις. 

  «Βασιληά µου. Μεγαλειότατε;» 
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  Ο ξανθός άντρας άκουσε µια γυναικεία φωνή ν’αντηχεί στ’αφτιά 

του, κι άνοιξε τα µάτια του, συνειδητοποιώντας πού βρισκόταν. 

  Αντίκρισε µια µελαχρινή γυναίκα µε λευκό φόρεµα να στέκεται 

εµπρός του. 

  «Είστε καλά, Μεγαλειότατε; Μήπως επιθυµείτε να αναπαυθείτε;» 

ρώτησε η Σίνρικ. 

  «Ίσως,» αποκρίθηκε ο Κράντµον. «Αργότερα. Τι θέλεις, τώρα;» 

  «Τίποτα,» είπε η σύµβουλος του θαλάσσιου εµπορίου. «Απλώς, σας 

µίλησα, γιατί δε σας έβλεπα και τόσο καλά.» 

  «Έχεις δίκιο,» παραδέχτηκε ο Κράντµον⋅ «είµαι… είµαι 

κουρασµένος. Θ’αποσυρθώ στα διαµερίσµατά µου. Θα είµαι εκεί για 

όποιον µε ζητήσει.» Και, δίχως να χάσει καιρό, έφυγε απ’την 

αίθουσα του θρόνου, την ώρα που ο Φέρντεχ και η Κάζναµ 

έµπαιναν. 

  «Μεγαλειότατε,» είπε η σύµβουλος αµύνης, κάνοντας µια σύντοµη 

υπόκλιση. «Ο στρατός σας είναι έτοιµος. Θα θέλατε να−» 

  «Όχι,» απάντησε ο Κράντµον, κουρασµένα. «Αφήστε το γι’αύριο⋅ 

δεν αισθάνοµαι καλά σήµερα.» Και πέρασε πλάι της, µ’ένα 

ανέµισµα του πορφυρού του µανδύα. 

  Ο Φέρντεχ συνοφρυώθηκε και τον ακολούθησε, φωνάζοντας 

τ’όνοµά του και κάνοντας νόηµα στην Κάζναµ να περιµένει πίσω. 

Όταν ο νέος Βασιληάς του Ωκεανού σταµάτησε, ο απεσταλµένος του 

Βένγκριλ τον ρώτησε: 

  «Τι έχεις;» 

  Εκείνος αναστέναξε. «∆εν είµαι καθόλου καλά, Φέρντεχ. ∆εν ξέρω 

τι φταίει…» 

  «Εγώ ξέρω τι φταίει,» τόνισε ο πολεµιστής του Σαραόλν. 

Ακούµπησε το χέρι του στον ώµο του Κράντµον. «Ανησυχείς πολύ 

για την Αάνθα. Πράγµα που σ’έχει επηρεάσει, άσχηµα. 

Προσπάθησε, όµως, να φανείς ψύχραιµος⋅ κάνουµε ό,τι µπορούµε.» 

  «Θα έκανες και κάτι ακόµα, για χάρη µου, Φέρντεχ;» ρώτησε ο 

Βασιληάς του Ωκεανού. 
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  «Αν είναι µέσα στις δυνάµεις µου,» απάντησε εκείνος, σηκώνοντας 

τα χέρια του. 

  «Οδήγησε το στρατό µου στα δάση⋅ δε νοµίζω νάµαι σε θέση να 

τον οδηγήσω εγώ. Καταλαβαίνεις πως δεν πρόκειται για δειλία, έτσι 

δεν είναι; −θα έδινα και τη ζωή µου για την Αάνθα. Όµως φοβάµαι 

πως, στην κατάστασή µου, δε θα είµαι καθόλου καλός διοικητής. 

Εσύ, εξάλλου, ξέρεις καλύτερα από στρατούς ξηράς.» 

  «Κι εγώ.» 

  Οι δύο άντρες στράφηκαν, για ν’αντικρίσουν τον Κόλµιχ, τον 

∆ιοικητή των Χρυσών Σπαθιών, να στέκεται αντίκρυ τους, ντυµένος 

µε την αρθρωτή του πανοπλία. «Μόλις έµαθα ότι ο Βασιληάς 

εξαφανίστηκε. Αληθεύει, Φέρντεχ;» 

  «∆υστυχώς, ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Κατά πάσα πιθανότητα, 

πάρθηκε από Μαγκραθµέλιους, όπως και η Βασίλισσα Αάνθα.» 

  «Γιαυτό θα στείλω το στρατό µου στα δάση, στο κέντρο της 

Ράλβοχ: για να τους βρει και τους δυο, και να ξεπαστρέψει τους 

καταραµένους δαιµονανθρώπους,» πρόσθεσε ο Κράντµον, ενώ το 

πρόσωπό του πρόδιδε την κούρασή του (που δεν ήταν όλη 

προσποιητή). 

  «Τότε, θάρθω κι εγώ, µαζί µε τους είκοσι άντρες µου,» δήλωσε, 

αποφασιστικά, ο Κόλµιχ. 

  «Ωραία,» είπε ο Κράντµον. «Τώρα, ξέρω ότι ο στρατός µου θάναι 

στα καλύτερα χέρια, γιατί κι οι δυο σας είστε γνώστες της µάχης 

στην ξηρά. Επιπλέον, θάχετε και την προσωπική φρουρά του 

Βασιληά Βένγκριλ στο πλευρό σας, που, επίσης, έχει τέτοιες 

γνώσεις. Θα συνθλίψετε τους Μαγκραθµέλιους, µόλις τους 

ανταµώσετε.» Ηλίθιοι, θα συνθλιβείτε άπαντες, συλλογιζόταν.  

  «Θα φέρουµε εις πέρας την αποστολή µας, Κράντµον⋅ µην 

ανησυχείς,» τον διαβεβαίωσε ο Φέρντεχ, και ο Κόλµιχ έγνεψε 

καταφατικά, µε το κεφάλι. 
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  «Σε σας βασίζοµαι –και εγώ, και η Βασίλισσα, και ο Βασιληάς 

Βένγκριλ,» είπε   ο Κράντµον. «Προς το παρόν, επιτρέψτε µου 

ν’αποσυρθώ στα διαµερίσµατά µου.» 

   

**  **  **  ** 

 

  Η Αάνθα γράπωσε το χέρι του Βένγκριλ, οδηγώντας τον, γιατί ήταν 

εξαίρετη κολυµβήτρια, ενώ, σ’αντίθεση, ο Βασιληάς του Σαραόλν 

ήξερε λίγα από κολύµπι. 

  Βρίσκονταν, συνεχώς, κάτω απ’το νερό, κινούµενοι ευθύγραµµα, 

ώσπου η Βασίλισσα του Ωκεανού τράβηξε το µονάρχη προς τα 

πάνω, κλοτσώντας, µε τα καλλίγραµµα πόδια της, για να δώσει 

ώθηση. Σύντοµα, τα κεφάλια τους βγήκαν στον αφρό και πήραν 

βαθιές ανάσες. 

  «Καλά τα καταφέραµε,» είπε η Αάνθα, «αλλά έχεις ακόµα πολλά 

να µάθεις, σχετικά µε την κολύµβηση.» 

  «Γηράσκω αεί διδασκόµενος,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, 

παραµερίζοντας τα µαλλιά απ’τα µάτια του. 

  Ατένισε απ’τη µια µεριά, για να δει πού βρίσκονταν, κι αντίκρισε 

τον Ωκεανό ν’απλώνεται απέραντος⋅ ατένισε απ’την άλλη κι 

αντίκρισε µια ακτή. Εκεί κοντά ήταν και ένας οικισµός –ψαράδων, 

µάλλον. 

  «Την ξέρω αυτή την ακτή,» είπε η Βασίλισσα. «Έλα.» 

  Και ξεκίνησε πρώτη. Ακόµα και µε το φόρεµά της µπορούσε να 

κολυµπά τόσο καλά όσο ένα δελφίνι, και ο Βένγκριλ βρισκόταν πίσω 

της µετά βίας. Σε δέκα, περίπου, λεπτά είχαν φτάσει στην αµµουδιά, 

είχαν βγει απ’τη θάλασσα και είχαν ξαπλώσει, για να πάρουν 

µερικές ανάσες. 

  «Αδελφέ µου!…» έκανε, λαχανιασµένος, ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

«Κάποτε διέσχιζα ποτάµια, πάνω, στο Βασίλειο, κολυµπώντας.» 
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  Η Αάνθα ανασηκώθηκε, στηριζόµενη στον αγκώνα της. «Ίσως να 

έχεις σκουριάσει λίγο και να χρειάζεσαι εξάσκηση.» Μειδίασε, και 

τα δόντια της άστραψαν στο πρωινό φως. 

  Ο Βένγκριλ γέλασε, καθώς ήταν ξαπλωµένος ανάσκελα, 

αισθανόµενος τον κρύο αέρα να τον διαπερνά, τώρα, που οι µύες του 

χαλάρωναν. «Εσύ εξασκείσαι συχνά, υποθέτω.» 

  «Προσπαθώ, όταν οι υποχρεώσεις δεν είναι πολλές στο Βασίλειο,» 

αποκρίθηκε η Αάνθα, και σηκώθηκε όρθια, στα γυµνά της πόδια. 

  Ο Βένγκριλ ακολούθησε το παράδειγµά της και είπε, δείχνοντας: 

«Πάµε σ’εκείνο τον οικισµό. Σίγουρα, θα µπορούν να µας δώσουν 

ζεστά ρούχα να φορέσουµε. Είσαι η Βασίλισσά τους, άλλωστε.» 

  Η Αάνθα έγνεψε καταφατικά, και τον πήρε απ’το χέρι, αν και δεν 

υπήρχε καµια ιδιαίτερη ανάγκη γι’αυτό. Και ο Βασιληάς του 

Σαραόλν πέρασε τα δάχτυλά του µέσα στα δικά της, κρατώντας τη 

κοντά του. Έτσι, βάδισαν, για λίγο, στην αµµουδιά, ρίχνοντας µατιές 

ο ένας στον άλλο και χαµογελώντας, λες και δε συνέβαινε 

τίποτ’άλλο σ’όλο τον Άρµπεναρκ, εκείνη τη στιγµή⋅ λες και, για 

µερικά λεπτά, είχαν ανακαλύψει την Ουτοπία. 

  Ο Βένγκριλ αισθανόταν κάπως… αναζωογονηµένος, καθώς 

βρισκόταν πλάι στη Βασίλισσα του Ωκεανού⋅ σα να ήταν ξανά νέος. 

Του άρεσε το συναίσθηµα. 

  Ύστερα, τέσσερις δαιµονάνθρωποι πετάχτηκαν, απρόσµενα, απ’τα 

δέντρα στ’αριστερά τους, µε ξίφη στα χέρια και µάτια γεµάτα µίσος! 

Τα πρόσωπά τους ήταν θηριώδεις µάσκες αγριµιών. 

  Ο Βένγκριλ κι η Αάνθα αιφνιδιάστηκαν, και αντιλήφθηκαν, 

άξαφνα, ότι δεν είχαν όπλα, για να προστατευτούν⋅ τα είχαν 

ξεφορτωθεί, όταν κολυµπούσαν. 

  «Τρέχα, πάλι!» σφύριξε ο Βασιληάς του Σαραόλν, και έτρεξαν 

πάνω στην αµµουδιά, ενώ οι τέσσερις Μαγκραθµέλιοι έρχονταν στο 

κατόπι τους, και ένα λεφούσι περισσοτέρων ακολουθούσε αυτούς, 

βγάζοντας πολεµικές κραυγές στη γλώσσα τους. 
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  «Στον οικισµό!…» είπε, αγκοµαχώντας, ο Βένγκριλ. «Να… 

πάρουµε… µια… βάρκα…» 

  Φτάνοντας εκεί, οι λίγοι άνθρωποι –κυρίως, ψαράδες− άρχισαν να 

ουρλιάζουν και να φεύγουν, πανικόβλητοι, προς όλες τις 

κατευθύνσεις, βλέποντας τους Μαγκραθµέλιους να χιµούν, µε 

σηκωµένα χείλη και γυµνωµένα δόντια, µε φλόγες στα παράξενά 

τους µάτια, και µε λεπίδια στις γροθιές τους. 

  Σκοτώστε τους! γρύλισε η φωνή του Κράντµον στο νου των 

υπηρετών του. Θέλω τα κεφάλια της Βασίλισσας του Ωκεανού και του 

Βασιληά του Σαραόλν! 

  «Φύγετε!» φώναξε η Αάνθα στους ψαράδες. «Σώστε τις ζωές σας! 

Τρέξτε!» 

  Τα ξίφη των Μαγκραθµέλιων έσχισαν µια κοιλιά, έκοψαν δυο 

λαιµούς, ακρωτηρίασαν ένα χέρι, µπήχτηκαν σε δυο πλάτες. 

Κουφάρια έπεσαν στο έδαφος του οικισµού. 

  «Καθάρµατα!» βρυχήθηκε ο Βένγκριλ⋅ γράπωσε έναν 

δαιµονάνθρωπο απ’το λαρύγγι, τον σήκωσε πάνω απ’το κεφάλι του 

και τον εκτόξευσε σ’άλλους δύο, σωριάζοντάς τους όλους κάτω. 

  «Έλα!» Η Αάνθα άρπαξε το Βασιληά του Σαραόλν απ’το µπράτσο, 

τραβώντας τον προς τις βάρκες.  

  Πήδησαν σε µία και η Βασίλισσα είπε: «Κράτησέ τους,» 

σταµατώντας τον Βένγκριλ απ’το να πιάσει τα κουπιά. 

  «Κι εσύ τι θα−;» πήγε να ρωτήσει εκείνος, όµως έκοψε τα  λόγια 

του στη µέση, βλέποντάς την να κλείνει τα µάτια και να µιλά σε µια 

ακατανόητη γλώσσα, υφαίνοντας τα µάγια της. 

  Ένας Μαγκραθµέλιος χίµησε. Ο Βένγκριλ τον κοπάνησε στο 

στοµάχι, µε τη γροθιά του, κάνοντάς τον να διπλωθεί. Του πήρε το 

σπαθί και του τόµπηξε στο λαιµό. Μια δαιµονογυναίκα πήδησε στη 

βάρκα, πλάι του. Της διαπέρασε το στέρνο και η λάµα του βγήκε 

ανάµεσα απ’τις ωµοπλάτες της. 

  Λύσσα για αίµα είχε κυριέψει το Βασιληά του Σαραόλν, που 

αντίκριζε τόσους αθώους να χάνουν άδικα τις ζωές τους. 
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  ∆ύο δαιµονάνθρωποι έπεσαν στο νερό, καθώς η βάρκα ξεκινούσε, 

µε τροµερή ταχύτητα, χάρη στη γητειά που είχε µόλις ολοκληρώσει 

η Αάνθα. Η Βασίλισσα του Ωκεανού στεκόταν µε τα χέρια ανοιχτά 

εµπρός της και τα µάτια κλειστά. Αισθανόταν το νερό γύρω της και 

το πρόσταζε να σπρώχνει το πλεούµενο πάνω στ’οποίο βρίσκονταν 

εκείνη κι ο Βένγκριλ. 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν αντίκρισε και τους Μαγκραθµέλιους να 

επιβιβάζονται σε βάρκες και να κατεβάζουν τα πανιά, για να τους 

ακολουθήσουν, ενώ άλλοι έρχονταν κωπηλατώντας. Ο Βένγκριλ 

πήρε τα κουπιά του δικού του µεταφορικού µέσου και ξεκίνησε κι 

εκείνος να κωπηλατεί, για επιπλέον ώθηση. 

  «Νότια, Αάνθα,» είπε. «Νότια. Αλλιώς θα µας πιάσουν. Έχουν 

σχηµατίσει ένα ηµικύκλιο στα βόρεια.» 

  Νότια; απόρησε η Βασίλισσα. Μα, τότε, δε θα έφταναν στη 

Θέρληχ, η οποία πρέπει να ήταν βόρειο-δυτικά, απ’ό,τι είχε 

καταλάβει. Θα έφταναν σε κάποιο άλλο λιµάνι, κάποιου άλλου 

νησιού, όχι της Νήσου Ράλβοχ… εάν ήταν τυχεροί, γιατί ήδη 

αισθανόταν τις δυνάµεις της να την εγκαταλείπουν. 

  Συνέχισε να προστάζει τα Πνεύµατα µέσα στο νερό, όσο άντεχε 

ακόµα, και, ύστερα, έπεσε στα γόνατα, ανοίγοντας τα µάτια της. 

  Κοίταξε βόρεια: Οι Μαγκραθµέλιοι έρχονταν, µε βάρκες, αλλά 

ήταν µακριά. Ο Βένγκριλ κωπηλατούσε, προσπαθώντας να τους 

αφήσει πίσω. 

  «Πώς είσαι, Αάνθα;» τη ρώτησε. 

  «Χάλια,» αποκρίθηκε εκείνη, καθώς κατέρρεε πάνω στα σανίδια 

του πλεούµενου από εξάντληση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29ο 

∆αιµονάνθρωποι παντού! 
 

 

ταν µεσηµέρι, και η Έρµελ, η Πριγκίπισσα του Σαραόλν, 

βρισκόταν, µετά το φαγητό, στα διαµερίσµατά της, 

ξαπλωµένη στο µεγάλο της κρεβάτι, µαζί µε τον Τλάφαρ, 

µαθητευόµενο Σοφό του Κύκλου του Φτερού. Τα ρούχα τους ήταν 

ριγµένα στο δάπεδο, παραδίπλα. 

  «Κάποια µέρα, πρέπει να µιλήσω στη µητέρα µου για σένα,» είπε η 

κοπέλα, καθώς αναπαυόταν πάνω στο γυµνό στέρνο του νεαρού. 

«Αλλά θα περιµένω…» 

  «Για τι;» ρώτησε εκείνος. 

  «Θα περιµένω µέχρι να έρθει ο πατέρας, επειδή αυτός είναι πιο… 

λογικός,» εξήγησε η Έρµελ. 

  «Τι εννοείτε, κυρία µου;» 

  «Πάλι τα ίδια;» µούγκρισε η Πριγκίπισσα. «Είπαµε –τέρµα ο 

πληθυντικός και το ‘κυρία µου’!  Και ο πατέρας είναι πιο λογικός 

γιατί είναι πιο… λογικός. Έτσι, απλά. Η µητέρα νοµίζω πως είναι 

κάπως  υπερπροστατευτική. Κι αν της πω ότι ήµουν µαζί σου τόσο 

καιρό, δίχως να της έχω µιλήσει, θ’αρχίσει να µου φωνάζει για το 

ένα και για το άλλο.» 

  Ο Τλάφαρ µειδίασε. «Ίσως η Βασίλισσα να έχει δίκιο,» υπέθεσε, 

χαϊδεύοντας τα καστανόξανθα µαλλιά της. «Εξάλλου, τι θέλεις 

µ’έναν τύπο σαν εµένα; Οι περισσότεροι άνθρωποι µάς φοβούνται 

εµάς, τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού.» 

  Η Έρµελ ανασηκώθηκε, για να τον κοιτάξει στο πρόσωπο. 

«∆ηλαδή, δε θα τους αρέσει να έχουν έναν Σοφό του Κύκλου του 

Φτερού για Βασιληά;» 

  «Για Βασιληά;» συνοφρυώθηκε, έκπληκτος, ο Τλάφαρ. «∆ε 

νοµίζω. Ποτέ στην ιστορία δεν έχει συµβεί κάτι τέτοιο, κυρία µου−» 

Ή
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  «Κι αν σε παντρευτώ;» τον διέκοψε η Έρµελ. 

  «∆ε µπορείτε να µε παντρευτείτε, κυρία µου!» είπε ο Τλάφαρ, 

ακόµα πιο έκπληκτος. «Πρέπει, πρώτα, να κοιτάξετε τι είναι πιο 

καλό για το Βασίλειο. Κι εγώ δε µπορώ να γίνω Βασιληάς⋅ άλλη 

είναι η εκπαίδευσή µου.» 

  Η Έρµελ φάνηκε σκεπτική, αγνοώντας, αυτή τη φορά, το «κυρία 

µου» και τον πληθυντικό.  Απέφυγε να τον αντικρίσει στα µάτια, 

κατεβάζοντας τα βλέφαρά της, και η έκφρασή του προσώπου της, 

από χαµογελαστή, έγινε κάπως λυπηµένη. Τελικά, σήκωσε το 

βλέµµα της, για ν’ανακαλύψει πως ο Τλάφαρ δεν είχε πάρει καθόλου 

το δικό του από πάνω της. «∆ε µε νοιάζει,» δήλωσε η Πριγκίπισσα. 

«∆ε θα παντρευτώ άλλον.» 

  «Κυρία µου, δε−» 

  «Είπα –δε θα παντρευτώ άλλον!» Η Έρµελ τον κάρφωσε, µε τη 

µατιά της, και σηκώθηκε, απότοµα, απ’το κρεβάτι, παραµερίζοντας 

τις κουρτίνες του και φορώντας µια µεταξωτή ρόµπα, µε µια 

χαριτωµένη κίνηση. 

  Στάθηκε µπροστά στο παράθυρο του δωµατίου, ατενίζοντας την 

πρωτεύουσα του Σαραόλν αφ’υψηλού. Το µυαλό της το ένιωθε 

βαρύ, σα να είχε διογκωθεί µέσα στο κρανίο της. Ποτέ δεν είχε 

σκεφτεί το ρόλο της ως βασίλισσα τούτου του τόπου, όταν η µητέρα 

κι ο πατέρας της πέθαιναν. Ένα καυτό δάκρυ έτρεξε στο δεξί της 

µάγουλο⋅ ύστερα, κι άλλα δάκρυα ακολούθησαν την κατεύθυνση του 

πρώτου, αλλά και στα δύο µάγουλα. Θα ήταν τόσο µόνη, χωρίς 

κανέναν… και χωρίς τον Τλάφαρ. 

  Αισθάνθηκε τα χέρια του µαθητευόµενου Σοφού του Κύκλου του 

Φτερού ν’αγκαλιάζουν τους ώµους της. «Τι σκέφτεσαι, αγάπη µου;» 

της ψιθύρισε στ’αφτί. 

  Αυτός ο ήχος άρεσε στην Έρµελ: αγάπη µου, ενώ πάντα την έλεγε 

«κυρία µου». Στράφηκε να τον κοιτάξει. «Πες το ξανά,» ζήτησε, 

µ’ένα αχνό µειδίαµα στα χείλη, καθώς δάκρυα έτρεχαν ακόµα απ’τα 

µάτια της. 
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  «Ποιο;» ρώτησε ο Τλάφαρ. 

  «‘Αγάπη µου’…» αποκρίθηκε η Έρµελ. 

  Ο Τλάφαρ πήρε το πρόσωπό της στις χούφτες του και σκούπισε τα 

δάκρυά απ’τα µάγουλά της, µε τους αντίχειρές του. «Αγάπη µου,» 

είπε, και φίλησε, τρυφερά, τα χείλη της. «∆ε θέλω να σε βλέπω να 

κλαις. Μη λυπάσαι που οι δρόµοι µας είναι διαφορετικοί⋅ πάντα θα 

σ’αγαπώ.» 

  «Αλλά θα µ’αφήσεις µόνη,» παραπονέθηκε η Έρµελ. «Θα 

µ’αφήσεις να παντρευτώ κάποιον άλλο.» 

  «∆ε µπορώ να σε παντρευτώ, όσο κι αν το θέλω –και µη 

συλλογιστείς, ούτε για µια στιγµή, ότι είναι η θέση του Βασιληά που 

θα µ’ενδιέφερε. Έχω επιλέξει το µονοπάτι µου. Η Μοίρα είναι 

παράξενη αφέντρα, αλλά όλοι ακούν στο κάλεσµά της.» 

  «Εγώ δεν ακούω κανένα κάλεσµα,» δήλωσε, πεισµωµένα, η Έρµελ. 

  «Θα έρθει η στιγµή που θ’ακούσεις το κάλεσµα, αγάπη µου,» 

αποκρίθηκε ο Τλάφαρ. «Και, όταν τ’ακούσεις, θα ξέρεις ότι τ’ακούς⋅ 

δε θα πιστέψεις δευτερόλεπτο ότι πρόκειται για ψευδαίσθηση.» 

  Η Έρµελ αποµακρύνθηκε απ’τον µαθητευόµενο, βαδίζοντας µέσα 

στο δωµάτιό της. «Αυτά τα λες επειδή θα φύγεις, αργά ή γρήγορα.» 

Στράφηκε, απότοµα, να τον ατενίσει. «Πότε θα φύγεις αλήθεια, 

Τλάφαρ;» 

  Εκείνος χαµογέλασε. «∆εν ξέρω,» παραδέχτηκε. Ανασήκωσε τους 

ώµους του. «Όταν τελειώσει αυτή η υπόθεση µε τους κατασκόπους 

απ’το Άργκανθικ, υποθέτω. Ο Βασιληάς κι η Βασίλισσα αισθάνοµαι 

πως µε χρειάζονται ακόµα. Επίσης,  είναι κι αυτό… το κενό που 

νιώθω.» 

  «Τι κενό;» συνοφρυώθηκε η Πριγκίπισσα. 

  «Ότι… αν επιστρέψω στον Πύργο του Φτερού… κάτι δε θα 

υπάρχει εκεί για µένα. Γνωρίζω πως είµαι µαθητευόµενος, αλλά… 

ποιος είναι ο δάσκαλός µου, Έρµελ;» έθεσε το ερώτηµα ο Τλάφαρ. 
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  «Ο δάσκαλός σου;» Η κόρη του Βένγκριλ σούφρωσε τα χείλη, 

σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά της. «Έχεις δάσκαλο; Νόµιζα ότι 

µόνος σου διδάσκεσαι…» 

  «Ναι… Κι εγώ έτσι θυµάµαι… Όµως –κάτι λείπει –δε µπορώ να το 

βγάλω απ’το µυαλό µου,» τόνισε ο Τλάφαρ. 

  «Μου τόχεις ξαναπεί αυτό. Ηρέµησε καλύτερα. Απλά… ή είσαι 

κουρασµένος… ή… κάποιες φορές, δε µας έρχονται κάτι εντελώς 

αλλόκοτες ιδέες; δε νοµίζουµε ότι κάτι µας λείπει, δίχως να µας 

λείπει τίποτα; Έτσι είναι και µ’εσένα, τώρα,» συµπέρανε η Έρµελ. 

  «Πιθανώς, κυρία µου…» κούνησε, σκεπτικά, το κεφάλι ο Τλάφαρ. 

  Η Έρµελ βηµάτισε, αργά, πλησιάζοντάς τον, και έσφιξε, µε τις 

γροθιές της, το στέρνο της ρόµπας του. «Τι ακούω, πάλι;» ρώτησε, 

παιχνιδιάρικα. «‘Κυρία µου’;» 

  «Ναι… κυρία µου,» αποκρίθηκε, πειραχτικά, ο Τλάφαρ. 

  Η Έρµελ τον έσπρωξε προς το κρεβάτι, καθώς εκείνος έλεγε: 

«Πρόσεχε την»−ο µαθητευόµενος έπεσε ανάσκελα στο στρώµα, ενώ 

ο ήχος υφάσµατος που σχίζεται ακούστηκε−«κουρτίνα.» 

  Η κοπέλα ξάπλωσε πάνω του. «∆εν πειράζει,» είπε. «Θα βάλω 

άλλη. Όµως, τώρα, να ζητήσω µια χάρη;» χαµογέλασε. 

  «Τι χάρη;» απόρησε ο Τλάφαρ. «Εγώ θάπρεπε να ζητώ από την 

Πριγκίπισσα του Σαραόλν χάρες!» 

  Η Έρµελ γέλασε. «Ώστε έτσι, ε;… Αλλά άκου: Άµα σε έδενα, για 

να µη φύγεις, θα χρησιµοποιούσες τη µαγεία σου, για να 

δραπετεύσεις;» 

  «Τι ερώτηση είν’αυτή;» απόρησε ο Τλάφαρ, σµίγοντας τα χείλη 

του και κοιτώντας τη συνοφρυωµένος, ενώ προσπαθούσε να µη 

γελάσει κι εκείνος. 

  «Απάντησε.» 

  «Μια χάρη δεν είπες ότι θα µου ζητούσες;» 

  «Ναι –αλλά απάντησέ µου, πρώτα!» 

  «…Τι θέλεις ν’αποδείξεις; ∆εν καταλαβαίνω…» 
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  «Εντάξει, θα σου πω,» αγανάκτησε η Έρµελ. «Απ’ό,τι έχω 

καταλάβει, χρησιµοποιείς τη µαγεία σου µόνο σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις⋅ σωστά;» Ο Τλάφαρ έγνεψε καταφατικά. «Τις οποίες 

θεωρείς σηµαντικές, έτσι;» Εκείνος ξανάγνεψε. Η Έρµελ έγλειψε τα 

χείλη της. «Ωραία. Θα θεωρούσες, τότε, το να φύγεις απο δώ 

σηµαντικό;» 

  «∆ε σε καταλαβαίνω,» παραδέχτηκε ο µαθητευόµενος. 

  «Καλά… Θα σ’το πω αλλιώς: Θα χρησιµοποιούσες τη µαγεία σου, 

άµα σ’το ζητούσα εγώ;» 

  «Εξαρτάται.» 

  «Εξαρτάται; Από τι;» 

  «Από το λόγο για τον οποίο θα µου το ζητούσες.» 

  «Ενώ θα τη χρησιµοποιούσες, δίχως δεύτερη σκέψη, για να φύγεις, 

ε;» Η Έρµελ σηκώθηκε από πάνω του και κάθισε παραδίπλα, στο 

κρεβάτι. 

  Ο Τλάφαρ κάθισε πλάι της. «Έρµελ, νοµίζω ότι παίζεις µε τις 

λέξεις  –και µε µένα. Γιατί;» 

  «∆ε µ’αγαπάς, Τλάφαρ,» έκανε η Πριγκίπισσα. 

  «Αυτό δεν είν’αλήθεια,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Τότε, γιατί θα χρησιµοποιούσες τη µαγεία σου για να φύγεις, ενώ 

όχι άµα σ’το ζητούσα εγώ;» απαίτησε η Έρµελ. 

  Ο Τλάφαρ αναστέναξε. «∆ε θες να µε καταλάβεις, ε;» Η 

Πριγκίπισσα έστρεψε το βλέµµα της στο µέρος του. «Το να γίνω 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού είν’αυτό που έχω επιλέξει⋅ δε µπορώ 

να κάνω πίσω.» 

  «Καλά.» Η Πριγκίπισσα σηκώθηκε, πήγε πίσω από ένα πράσινο 

παραβάν κι άρχισε να ντύνεται. 

  «Έρµελ, µην αµφιβάλλεις ότι σ’αγαπώ,» είπε ο Τλάφαρ. 

  Εκείνη δεν απάντησε. 

  Σε λίγο, βγήκε απ’το παραβάν, ντυµένη µ’ένα γαλάζιο παντελόνι, 

πράσινο πουκάµισο, που έπεφτε ως τους µηρούς, δεµένο στη µέση 

µε µια πέτσινη ζώνη, και ψηλές, καφετιές µπότες από δέρµα 
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ελαφίνας. Η Πριγκίπισσα στάθηκε µπροστά στον καθρέφτη κι 

άρχισε να χτενίζει τα καστανόξανθα µαλλιά της. 

  «Πάτε κάπου, κυρία µου;» ρώτησε ο Τλάφαρ. 

  «Ιππασία,» αποκρίθηκε η Έρµελ, ρίχνοντας πάνω της λίγο άρωµα. 

  Ο Τλάφαρ σηκώθηκε όρθιος. «Θα έρθω κι εγώ.» 

  «Όχι!» είπε, αµέσως, η Έρµελ, στρεφόµενη στο µέρος του. «∆ε 

θέλω να µάθει κανείς για µας, µέχρι να µιλήσω στους γονείς. Θάταν 

άσχηµο να το πληροφορηθούν από τρίτο.» 

  «Αναµφίβολα,» συµφώνησε ο Τλάφαρ. «Όµως είναι επικίνδυνο να 

πάτε µόνη ιππασία. Θυµάστε αυτούς τους δαιµονανθρώπους που 

επιτέθηκαν σε σας και τη Μπόρνεφ;» 

  «∆ε θ’αποµακρυνθώ,» υποσχέθηκε η Έρµελ, δένοντας την κάπα 

της στο λαιµό και φεύγοντας απ’το δωµάτιο. 

   

**  **  **  ** 

 

  Η Έρµελ βγήκε απ’τη Μάρβαθ, καλπάζοντας και αφήνοντας πίσω 

της τη βόρεια πύλη της πρωτεύουσας του Σαραόλν. Παλιότερα, 

πήγαινε ιππασία µε τη Μπόρνεφ, και, τώρα, της έλειπε η έµπειρη 

πολεµίστρια. Αλλά, ούτως ή άλλως, τούτη την ώρα δεν ήθελε καµια 

παρέα. Το µόνο που ήθελε ήταν να καθαρίσει το µυαλό της, το οποίο 

βρισκόταν σε ανάστατη κατάσταση. Πρώτη φορά, αισθανόταν έτσι. 

Ίσως επειδή πρώτη φορά αγαπούσε τόσο κάποιον. Ο Τλάφαρ ήταν 

διαφορετικός απ’όλους τους ανθρώπους που γνώριζε, και 

ονειρευόταν ότι κάποτε, όταν περνούσαν πολλά χρόνια, θα γινόταν 

Βασιληάς της και Βασιληάς του Σαραόλν –όπως έπρεπε να 

καταλήξει αυτή η ιστορία. Όπως, ίσως, κατέληγαν τα παραµύθια; Η 

Έρµελ άρχισε να συνειδητοποιεί πως η ζωή δεν ήταν παραµύθι. 

  Το άλογό της άφησε τον βόρειο δρόµο και κάλπασε βόρειο-

ανατολικά, πάνω σε χορταριασµένους λόφους, ενώ ένας κρύος 

άνεµος φυσούσε, παρασέρνοντας τα φύλλα των δέντρων. Η 

Πριγκίπισσα τύλιξε την κάπα γύρω της, για ζεστασιά. ∆εν περίµενε 
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να το σκεφτεί αυτό, αλλά άρχισε να συλλογίζεται τον πατέρα της. Τι 

να έκανε, άραγε, στο Βασίλειο του Ωκεανού; Είχε µιλήσει µε τη 

Βασίλισσα Αάνθα ως τώρα; Είχε βρει κάποια άκρη µαζί της, σχετικά 

µε το πρόβληµα των εξαφανίσεων των καραβιών; 

  Όµως τούτες ήταν σκέψεις για ν’αποµακρύνει το νου της απ’τον 

Τλάφαρ –πράγµα που η Έρµελ δε µπορούσε να καταφέρει, γιατί ο 

νεαρός µαθητευόµενος, συνέχεια, παρουσιαζόταν µπροστά στα 

πνευµατικά της µάτια. Επιχείρησε κάτι άλλο: Πόσοι κατάσκοποι του 

Άργκανθικ είχαν βρεθεί µες στο Βασίλειο; ∆ύο, µέχρι στιγµής, της 

είχε πει η µητέρα της. Οι πράκτορες του πατέρα της τους έβρισκαν 

τον έναν µετά τον άλλο –τίποτα δε µπορούσε να τους σταµατήσει. 

Αλλά νάσου, πάλι, ο Τλάφαρ. Πώς θα ήταν, άραγε, η ώρα που θα 

τον έβλεπε να φεύγει απ’τη Μάρβαθ, κουνώντας της το χέρι 

σ’αποχαιρετισµό; Ας το άφηνε καλύτερα τούτο! Τώρα, ήταν κοντά 

της⋅ και, µέχρι τότε, ίσως τα κατάφερνε να του αλλάξει γνώµη… 

  Η Πριγκίπισσα µειδίασε, και έστριψε τ’άτι της προς τα νότιο-

δυτικά, όπου βρισκόταν η πρωτεύουσα του Σαραόλν. Κοίταξε γύρω 

της και παρατήρησε πως είχε αποµακρυνθεί αρκετά, µε τις σκέψεις 

της. Ένα αραιό άλσος την περιστοίχιζε. Είχε ξαναπεράσει απο δώ 

και παλιότερα, όµως δε θυµόταν και τόσο καλά το µέρος. Βέβαια, 

σίγουρα δε θάταν τίποτα το σπουδαίο να βγει… 

  Ξεκίνησε να καλπάζει, όταν το µάτι της πήρε δύο σκοτεινές 

φιγούρες, τυλιγµένες σε κάπες και µε κουκούλες, να τις γνέφουν από 

µακριά. Ένα ρίγος διαπέρασε το κορµί της. ∆αιµονάνθρωποι; 

  Τους αγνόησε, σπιρουνίζοντας τον ίππο της, για να καλπάσει 

ταχύτερα. Καθώς έβγαινε απ’το αραιό  άλσος,  άκουσε  τον  ήχο  

οπλών  να  έρχονται απ’τα βόρεια. Στράφηκε, για ν’αντικρίσει έξι 

έφιππες, κουκουλοφόρες µορφές να ορµούν καταπάνω της! 

Καταράστηκε, κάτω απ’την ανάσα της, συνεχίζοντας την ξέφρενη 

πορεία της. Και δε σταµάτησε καθόλου να χτυπά τ’άλογό της, µε τα 

γκέµια ή τα τακούνια των µποτών της, ώσπου έφτασε στη βόρεια 

πύλη της Μάρβαθ, χωρίς να κοιτά, πια, καθόλου στα νώτα της. 
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  «Φρουροί! Φρουροί!» φώναξε στους πολεµιστές στις επάλξεις. 

«∆αιµονάνθρωποι!» 

  Ένας κατέβηκε, γρήγορα, ρωτώντας: «Είστε καλά, Υψηλοτάτη;» 

ενώ ένας άλλος, βρισκόµενος πάνω στα τείχη, είπε: 

  «Πού είναι;» 

  Η Έρµελ στράφηκε στα βόρεια, έτοιµη να δείξει, µε το δάχτυλό 

της. «Εκ−» Αλλά έκοψε τα λόγια της στη µέση, βλέποντας πως δεν 

υπήρχε κανείς στην πέτρινη δηµοσιά. «Ήταν εκεί. 

Μ’ακολουθούσαν.» 

  «Σας χτύπησαν, Υψηλοτάτη;» ρώτησε ο φύλακας που είχε κατεβεί. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε εκείνη. «Μια χαρά είµαι. Μόνο µε καταδίωξαν. 

Αλλά δε µε πρόφτασαν.» 

  «Θα είµαστε προσεκτικότεροι αυτό το βράδυ, Υψηλοτάτη,» 

δήλωσε εκείνος στις επάλξεις. 

  «Θέλετε να σας συνοδέψω ως το παλάτι, Υψηλοτάτη;» 

προθυµοποιήθηκε αυτός που ήταν κοντά της. 

  «Όχι, σ’ευχαριστώ. Είµαι µια χαρά⋅ δεν έπαθα τίποτα.» 

 

**  **  **  ** 

 

«Και µη µου πεις, τώρα, ‘σ’τάλεγα εγώ, Έρµελ’, σαν τη µάνα µου!» 

Η Πριγκίπισσα του Σαραόλν έδειξε κατηγορηµατικά τον Τλάφαρ, 

ενώ οι δυο τους βρίσκονταν σ’ένα σαλονάκι, στα διαµερίσµατά της. 

  Ο µαθητευόµενος Σοφός του Κύκλου του Φτερού µειδίασε. «Μια 

που αναφέρατε τη µητέρα σας, κυρία µου, της µιλήσατε γι’αυτό το 

συµβάν;» 

  «Όχι,» αποκρίθηκε η Έρµελ. 

  «Καλύτερα να της µιλήσετε.» 

  «Θ’αρχίσει, πάλι, ν’ανησυχεί, Τλάφαρ –υπερβολικά. Προτιµότερο 

είναι να µην το ξέρει. Εξάλλου, δεν είµαι µωρό –δεν έπαθα τίποτα.» 

  «Κυρία µου, κινδυνεύετε,» τόνισε, µε τροµακτικά σοβαρό τόνο στη 

φωνή του, ο µαθητευόµενος Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Οι 
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δαιµονάνθρωποι σας θέλουν –ή για να σας απαγάγουν, ή για να σας 

σκοτώσουν.» 

  Η Έρµελ ξεφύσησε, αργά, και ξεροκατάπιε, αντιλαµβανόµενη τη 

βαρύτητα της κατάστασης. «Όµως δε µπορούν να µπουν στο 

παλάτι… ε;» 

  «Το ελπίζω,» αποκρίθηκε ο Τλάφαρ. «Αλλά είµαι πολύ, πολύ 

επιφυλακτικός πάνω σ’αυτό το θέµα. Ποτέ δεν ξέρεις τι συµβαίνει –

και οι Μαγκραθµέλιοι είναι επικίνδυνα όντα⋅ έχουν αίµα δαιµόνων 

εντός τους.» 

  «Εντάξει, θα το πω στη µητέρα,» αποφάσισε η Έρµελ. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι!» εξεπλάγη η ∆ήνκα, ενώ καθόταν στο θρόνο της, στη βασιλική 

αίθουσα.  

  Οι ήλιοι του Άρµπεναρκ ολοκλήρωναν τους κύκλους τους και οι 

σκιές στο µεγάλο δωµάτιο πλήθαιναν. Ορισµένοι απ’τους 

συµβούλους κάθονταν στο τραπέζι, τελειώνοντας κάποιες δουλειές 

που τους είχαν αποµείνει απ’το πρωί. 

  «Μητέρα! Μην κάνεις έτσι,» είπε η Έρµελ. «Τους ξέφυγα, στο 

κάτω-κάτω.» 

  «Τους ξέφυγες!» γούρλωσε τα µάτια της η ∆ήνκα. «Και είν’αυτή 

δικαιολογία; ∆εν έχεις καθόλου σύνεση, κόρη µου; Αντί να αρχίσεις 

ν’ ασχολείσαι µε τα θέµατα του Βασιλείου, ώστε να βοηθήσεις, 

τώρα, που ο πατέρας σου λείπει, µου κάνεις ιππασία στους λόφους 

και σε παίρνουν στο κατόπι δαιµονάνθρωποι; Το µυαλό είν’εντελώς 

πάνω απ’το κεφάλι σου;» 

  «Μητέρα, είπα να πάρω λίγο αέρα,» διαµαρτυρήθηκε η Έρµελ. 

Οοοο! Τι θέλω κι ακούω τον Τλάφαρ; µούγκρισε εντός της. 

«Καλύτερα να της µιλήσετε.» Εµένα µου λες! «Είν’αυτό τόσο κακό;» 
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  «Είναι!» απάντησε, ξερά, η ∆ήνκα. «Υπάρχουν κίνδυνοι έξω 

απ’την πόλη, κόρη µου. ∆εν είναι όλος ο κόσµος κήπος, για να 

παίζεις!» 

  «Μα, µητέρα−» 

  «Τέρµα! Τούτη ήταν η τελευταία φορά που δρας απερίσκεπτα. Αν 

ξανασυµβεί, θα βάλω τέσσερις πολεµιστές να σ’ακολουθούν, 

συνεχώς! και να µη σ’αφήνουν να βγαίνεις καθόλου απ’το παλάτι,» 

δήλωσε η ∆ήνκα, έχοντας κοκκινίσει στο πρόσωπο. ∆εν ήθελε να 

είναι σκληρή µε την Έρµελ, όµως κάποτε η κόρη της έπρεπε να 

καταλάβει ότι όφειλε νάναι προσεκτικότερη και πιο συνετή. Κι 

επιπλέον, όταν η Βασίλισσα άκουσε πως δαιµονάνθρωποι την είχαν 

κυνηγήσει, το αίµα τής ανέβηκε στο κεφάλι. 

  Η Πριγκίπισσα του Σαραόλν τής γύρισε την πλάτη κι έφυγε, 

γρήγορα, απ’τη βασιλική αίθουσα. 

  Η ∆ήνκα ακούµπησε το σαγόνι στη γροθιά της, αναλογιζόµενη 

µήπως δεν ήταν σωστό, τελικά, που την κατσάδιασε τόσο 

απότοµα… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Έρµελ, τι έχεις;» 

  Η καστανόξανθη κοπέλα σταµάτησε να βαδίζει στον µεγάλο 

διάδροµο, βλέποντας εµπρός της τον Πόνκιµ, το βασιλικό 

διπλωµάτη. 

  «Θα µπορούσα, κάπως, να σε βοηθήσω;» 

  «Όχι, Πόνκιµ. Σ’ευχαριστώ, αλλά δεν είναι κάτι… Είναι κάτι 

προσωπικό.» 

  «Όπως νοµίζεις, Έρµελ. Πάντως, εγώ πάντα θα είµαι στη διάθεσή 

σου,» είπε ο διπλωµάτης, και η κοπέλα αποµακρύνθηκε⋅ το πρόσωπό 

της έδειχνε φανερά το θυµό µε τη µητέρα της. 

  Ο Πόνκιµ µειδίασε και πήρε το δρόµο του προς το δωµάτιό του. 

Μικρή µου Πριγκίπισσα, σκέφτηκε, είσαι γλιστερή σαν χέλι… όµως, 
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αργά ή γρήγορα, ακόµα και το χέλι πιάνεται στα δίχτυα του ψαρά. Κι 

εγώ είµαι ο ψαράς. 

  Μπήκε στο υπνοδωµάτιό του, σιγογελώντας. Απόψε έπρεπε να 

φροντίσει οι Μαγκραθµέλιοι ν’απαγάγουν την Έρµελ και αύριο να 

βάλει στο νου της ∆ήνκα την υποψία ότι οι Αργκανθικιανοί είχαν 

κάνει τη δουλειά –και, µάλιστα, ο Βασιληάς τους, ο Κάρχοκ, αν 

µπορούσε. Αυτό θα ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει έναν πόλεµο –

τον πόλεµο που χρειαζόταν ο Πόνκιµ. 

  Και, ύστερα, οι καινούργιοι κάτοικοι τούτου του Βασιλείου θα 

έρχονταν. 

   

**  **  **  ** 

 

  Η Έρµελ µπήκε στα διαµερίσµατά της κι άρχισε να γδύνεται. Σε 

λίγο, είχε ριγµένη µόνο µια σκούρα-µπλε ρόµπα πάνω της και 

κρατούσε ένα κρυστάλλινο   ποτήρι µε κρασί στο χέρι, 

στριφογυρίζοντας, άσκοπα, µπροστά απ’το κρεβάτι της.  

  Είχε σιχαθεί, πια, την υπερπροστασία της µητέρας της και τον 

προστακτικό της τόνο, και ήθελε κάπου να βγάλει το θυµό της –κι 

αυτό το κάπου ήταν στο άσκοπο βάδισµα. Η ∆ήνκα νόµιζε πως 

ακόµα η Πριγκίπισσα του Σαραόλν ήταν µικρό κοριτσάκι (ή, 

τουλάχιστον, έτσι η Έρµελ πίστευε), όµως τα πράγµατα είχαν 

αλλάξει⋅ µπορούσε να παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό της, και δεν 

είχε ανάγκη κανέναν να της υποδεικνύει τίποτα.  

  Επίσης, ένα άλλο θέµα την απασχολούσε –σηµαντικότερο απ’τη 

συµπεριφορά της µητέρας της προς αυτήν−, που ίσως, τελικά, να 

ήταν αυτό που την έκανε να στριφογυρίζει άσκοπα, όχι από θυµό, 

αλλά από φόβο: Γιατί την ήθελαν οι Μαγκραθµέλιοι; Ακόµα και 

τότε, που τους είχε πρωτοαντικρίσει, µαζί µε τη Μπόρνεφ, είχαν 

ζητήσει εκείνη. Ο αρχηγός τους είχε προστάξει «να σκοτώσουν την 

κοκκινοµάλλα και να του φέρουν την κοπέλα». Και, τώρα, πάλι, την 

καταδίωξαν στους λόφους. Άραγε θα ξαναεπιχειρούσαν να την 
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αρπάξουν; Η Έρµελ αισθάνθηκε το αίµα της να παγώνει, και ήπιε 

µια µεγάλη γουλιά κρασί, για ζεστασιά⋅ τελικά, δεν τη ζέστανε και 

τόσο… 

  Ίσως η µητέρα της να είχε δίκιο: ας µην έβγαινε για κάποιο καιρό 

απ’το παλάτι⋅ εδώ δε µπορούσαν να τη βλάψουν. Ή µπορούσαν; 

Όταν έφευγε για τον Πύργο του Φτερού, προτού συναντήσει τη 

Μπόρνεφ, στη δυτική πύλη, νόµιζε πως είχε δει µια σκιερή µορφή να 

την παρακολουθεί, µέσα στους δρόµους της Μάρβαθ… Και, άλλες 

φορές, όταν βάδιζε στην πρωτεύουσα, είχε την εντύπωση ότι 

διαβολικά µάτια ήταν καρφωµένα πάνω της… 

  Άφησε το ποτήρι της στο κοµοδίνο και ξάπλωσε στο κρεβάτι του 

υπνοδωµατίου, εξουθενωµένη. ∆ε θυµόταν να είχε αισθανθεί ποτέ 

τόσο τροµαγµένη στη ζωή της.  

  Η ώρα περνούσε και δε µπορούσε να κοιµηθεί. Κοιτούσε τις σκιές 

τριγύρω, σα να ήταν δαιµονάνθρωποι που άπλωναν τα χέρια τους, 

για να την αρπάξουν. ∆ύο φορές, έκανε να σηκωθεί, για να πάει στο 

δωµάτιο του Τλάφαρ, όµως σταµάτησε τον εαυτό της. ∆εν ήθελε 

κανείς να µάθει για τη σχέση της µ’αυτόν⋅ οπότε, δεν µπορούσε να 

το ριψοκινδυνέψει κάποιος υπηρέτης να την δει. Αλλά, όχι, θα 

πρόσεχε, όπως πάντα πρόσεχε, όταν έφερνε το µαθητευόµενο Σοφό 

του Κύκλου του Φτερού εδώ. Απ’την άλλη, όµως, δεν ήθελε και να 

φανεί δειλή. Πώς ήταν δυνατόν κάτι  σκιές  να  την τροµάζουν; Ήταν 

µόνο –σκιές! Φερόταν σαν παιδάκι.  

  Πήρε µια βαθιά ανάσα, ξάπλωσε στο πλάι και έκλεισε τα µάτια, 

περιµένοντας τον ύπνο να έρθει. Τότε, σαν εφιάλτης, κάτι πετάχτηκε 

µέσ’απ’το σκοτάδι –ένα χέρι− και της βούλωσε το στόµα. Ένα άλλο 

χέρι τυλίχτηκε γύρω απ’τα µπράτσα της. 

  Η Έρµελ ένιωσε να παγώνει από τρόµο, ενώ µια κραυγή πνιγόταν 

στο λαιµό της. Πολέµησε το παραλυτικό συναίσθηµα κι άρχισε να 

κλοτσά, τρελά, µε τα πόδια της. Μάταια. Κάποιος τη σήκωσε στον 

αέρα από πίσω, σαν κούκλα. Και η Πριγκίπισσα αντίκρισε τρεις 

σκιερές µορφές να ξεπροβάλλουν. 
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  Τα πρόσωπά τους –δαιµονάνθρωποι! 

  Το δεξί της πόδι χτύπησε έναν στο σαγόνι, κάνοντάς τον να 

παραπατήσει. Ένας άλλος την κοπάνησε, µε τη γροθιά του, δυνατά, 

στο στοµάχι, κόβοντάς της την ανάσα. Ύστερα, δέχτηκε ένα γερό 

χτύπηµα στο κεφάλι και έχασε τις αισθήσεις της… 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30ο 

Ο Πόνκιµ βάζει σε εφαρµογή το σχέδιό του 
 

 

ιοικητά! Κι άλλοι Μαγκραθµέλιοι!» φώναξε η πολεµίστρια –

µια ξανθιά γυναίκα, µε περικεφαλαία και φολιδωτή 

αρµατωσιά− στον Έντρηλ, ∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών 

και πρώην-µισθοφόρο. Στεκόταν στις επάλξεις του Θόνµαρκ και 

έδειχνε προς τα δυτικά. 

  Ο Έντρηλ ανέβηκε την πέτρινη σκάλα, µε ταχύ ρυθµό, και βρέθηκε 

ανάµεσα σε αναστατωµένους στρατιώτες. Κοίταξε προς την 

κατεύθυνση όπου είχε δείξει η πολεµίστρια κι αντίκρισε έναν µεγάλο 

στρατό να συγκεντρώνεται σε µια βουνοπλαγιά. Λάβαρα φαίνονταν 

να κυµατίζουν στο πρωινό φως του Λούντρινχ, ο οποίος δεν ήταν 

πολλές ώρες που είχε υψωθεί απ’την ανατολή. 

  «Γιατί, συνεχώς, έρχονται και περισσότεροι, διοικητά;» ρώτησε 

ένας φρουρός. 

  «Ίσως να σχεδιάζουν εισβολή, όπου νάναι,» µουρµούρισε ένας 

άλλος, µέσα απ’τα γένια του. 

  «Γιαυτό πρέπει να είµαστε πανέτοιµοι,» τόνισε ο Έντρηλ. «Και 

γιαυτό, άλλωστε, βρισκόµαστε εδώ. Να παρακολουθείτε τις κινήσεις 

τους και να µε κρατάτε ενήµερο,» πρόσταξε, κι άρχισε να κατεβαίνει 

τη σκάλα. 

∆
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  Εκτός απ’το στρατό του –που είχε έρθει απ’τη Μάρβαθ, µετά από 

διαταγή του Βασιληά−, ήταν στο Θόνµαρκ και στρατοί από άλλα 

δουκάτα και βαρονίες, για την προστασία των συνόρων του 

Σαραόλν. Οι δαιµονάνθρωποι συγκεντρώνονταν εδώ και καιρό, και 

δεν είχαν δείξει εχθρικές διαθέσεις, όµως τι άλλο µπορεί να ήθελαν, 

εκτός απ’το να επιτεθούν, κάποια στιγµή; Το ερώτηµα ήταν τι 

περίµεναν; Κι αυτό ο Έντρηλ δε µπορούσε να το απαντήσει. 

  Αντάµωσε τον Άρχοντα Έζφερκ του Θόνµαρκ σε µια αίθουσα όπου 

εκείνος έπαιρνε το πρωινό του. Ήταν ένας άντρας σαραντάρης, µε 

κοντά, άσπρα µαλλιά και γενιά⋅ φορούσε ένα µαύρο κοστούµι και 

πορφυρό µανδύα, δεµένο γύρω απ’το λαιµό του µε µια χρυσή 

αλυσίδα. 

  «Άρχοντά µου,» χαιρέτησε ο Έντρηλ, µε µια µικρή υπόκλιση. 

  «Έντρηλ,» είπε εκείνος. «Καληµέρα. Κάθισε και κάνε µου παρέα.» 

Ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών και ο Έζφερκ τα πήγαιναν 

πολύ καλά, από τότε που ξανασυναντήθηκαν, τώρα ως ίσος προς 

ίσο, και όχι ως ανώτερος προς µισθοφόρο πολεµιστή. 

  Ο Έντρηλ κάθισε. «Κι άλλοι Μαγκραθµέλιοι στα βουνά, Άρχοντά 

µου.» 

  «∆ε µπορούν να µε κάνουν ν’ανησυχήσω,» αποκρίθηκε  ο Έζφερκ, 

«γιατί ήδη ανησυχώ πολύ. Πιθανώς ολάκερος ο παναθεµατισµένος 

στρατός της Νότιας και της Βόρειας Μάγκραθµελ να βρίσκεται πίσω 

απ’τα βουνά, περιµένοντας να µας συνθλίψει!» 

  «Τι είν’αυτό που περιµένουν, όµως;» έθεσε το ερώτηµα ο Έντρηλ, 

γεµίζοντας ένα φλιτζάνι µε τσάι. 

  «Τούτο κανείς δεν τόχει µαντέψει, ως τώρα, φίλε µου,» αποκρίθηκε 

ο Έζφερκ. «Πάντως, αν είµαστε προετοιµασµένοι κάθε στιγµή, 

αµφιβάλλω άµα θα καταφέρουν να περάσουν απ’το Θόνµαρκ, µε 

τόσο στρατό που έχει συγκεντρωθεί εδώ.» 

  «Θα τα καταφέρουν, αν ολόκληρος ο δικός τους στρατός –και της 

Βόρειας και της Νότιας Μάγκραθµελ− σχεδιάζει να επιτεθεί,» τόνισε 

ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών. 
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  «Μα, Έντρηλ, κάθε µέρα κι άλλοι µαχητές προστίθενται σ’όσους 

έχουµε, ερχόµενοι απ’τα δουκάτα και τις βαρονίες του Σαραόλν,» 

αποκρίθηκε ο Έζφερκ. «Κι εξάλλου, δεν πιστεύω οι Μαγκραθµέλιοι 

να ρίξουν όλους τους στρατιώτες τους επάνω µας⋅ γιατί, αν 

ηττηθούν, θα είναι µια τροµερή ήττα για το Βασίλειό τους.» 

  «Όµως θα ηττηθούν;» σήκωσε ένα φρύδι ο Έντρηλ, κοιτώντας τον 

Άρχοντα πάνω απ’το χείλος του φλιτζανιού του, προτού πιει µια 

γουλιά τσάι. 

  «Ακόµα κι αν περάσουν απ’το Θόνµαρκ, δεν είναι δυνατόν να 

πιστεύουν ότι µπορούν να κατατροπώσουν ολάκερο το Βασίλειο µε 

µια έφοδο!» γούρλωσε τα µάτια του ο Έζφερκ. «Τόχαν επιχειρήσει 

και παλιότερα –πριν πενήντα χρόνια, αν δε λαθεύω− και είχαν 

αποτύχει. Το Σαραόλν θα τους επιτεθεί από παντού –κανείς δε θα 

παραδοθεί− και θα τους κατατροπώσει. ∆εν έχουν ελπίδα!» Κούνησε 

το κεφάλι του. «Αποκλείεται να είν’αυτό το σχέδιό τους.» 

  «Εµπιστεύοµαι την κρίση σου, Άρχοντά µου,» είπε ο Έντρηλ⋅ 

«βρίσκεσαι καιρό στα σύνορα και ξέρεις τη δουλειά σου –και τους 

Μαγκραθµέλιους− καλά. Ωστόσο, οι δαιµονάνθρωποι πιθανώς 

ν’αναµένουν εκείνη τη στιγµή που το Σαραόλν δε θα βρίσκεται σε 

θέση ν’αντεπιτεθεί. Και τότε –µε µία έφοδο θα το κατακτήσουν.» 

  «Αν και ποτέ δεν αποκλείω τίποτα –µόνο ένας ανόητος αποκλείει 

πράγµατα−, µπορώ, µε σχετική ασφάλεια, να σου πω ότι τέτοιου 

είδους στιγµή αµφιβάλλω άµα θα υπάρξει, τούτο τον καιρό, για το 

Βασίλειο. ∆εν έχουµε, πια, αναταραχές. Ακόµα και µε τους 

Αργκανθικιανούς τα πράγµατα είναι εντάξει, σύµφωνα µε τα νέα που 

φτάνουν εδώ από τα ανατολικά σύνορα.» 

  «Ναι…» συµφώνησε ο Έντρηλ, σκεπτικός. «Όµως οι 

Μαγκραθµέλιοι δεν είναι ηλίθιοι, Άρχοντά µου. Το δίχως άλλο, 

ξέρουν τι κάνουν. Και τους φοβάµαι, γιατί ο νους τους δουλεύει µε 

περίεργους, διεστραµµένους τρόπους, σε σχέση µε τον δικό µας.» 

  Τότε, η Μπόρνεφ µπήκε στο δωµάτιο, καληµερίζοντάς τους δύο 

άντρες. Τα πορφυρά µαλλιά χύνονταν στους ώµους της⋅ φορούσε 
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έναν ατσαλένιο θώρακα, περιβραχιόνια και περικάρπια, πάνω απ’την 

καφετιά της τουνίκα, και ένας γαλάζιος µανδύας περνούσε απ’τον 

αριστερό της ώµο και κρεµόταν στην πλάτη της⋅ το παντελόνι της 

ήταν µαύρο, όπως κι οι µπότες της, και στη µέση της ήταν δεµένο 

ένα µακρύ, λιγνό ξίφος. 

  «Κι άλλοι Μαγκραθµέλιοι, εθεάθησαν,» ανέφερε στον Άρχοντα 

Έζφερκ. 

  Εκείνος έγνεψε καταφατικά. «Μόλις το έµαθα απ’τον Έντρηλ.» 

  Η Μπόρνεφ πήρε θέση στο τραπέζι, καθώς ο Άρχοντας του 

Θόνµαρκ τής έγνεψε να καθίσει. 

  «Ανησυχητική κίνηση,» παρατήρησε ο ∆ιοικητής των Πορφυρών 

Σπαθιών. 

  «Απ’ό,τι φαίνεται απ’τις σηµαίες τους, πρέπει νάναι µονάδες απ’το 

στρατό του Καρθαβλέρν, του Βασιληά της Νότιας Μάγκραθµελ της 

Βόρειας Γης,» είπε η Μπόρνεφ. «∆ε νοµίζω να αργεί η στιγµή που 

θα µας επιτεθούν⋅ µάλιστα, φοβάµαι πως είναι πολύ κοντά. 

Επιπλέον, δεν είναι παράξενη αυτή η ξαφνική συµφιλίωση των 

Βασιληάδων της Βόρειας και της Νότιας Μάγκραθµελ; Παλιότερα, 

φιλονικούσαν, απ’όσο γνωρίζω, κι έτσι µπόρεσαν οι Βολχερθιανοί 

να κρατήσουν το κράτος που δηµιούργησαν µε αγώνες, το οποίο 

βρίσκεται ανάµεσα στη Βόρεια και στη Νότια Μάγκραθµελ. Αλλιώς, 

οι δαιµονάνθρωποι θα τους είχαν καταβροχθίσει, µε τον αριθµό 

τους.» 

  Ο Έζφερκ συνοφρυώθηκε. «Έχεις δίκιο, Μπόρνεφ. Η συµφιλίωσή 

τους πιθανώς να σηµάνει την καταστροφή για την Βόλχερθ.» 

  «Οπότε, ίσως τούτη νάναι η κατάλληλη ώρα για να συµµαχήσουµε 

µε τους Βολχερθιανούς,» υπέθεσε ο Έντρηλ. «Καιρό τώρα, γίνεται 

λόγος γι’αυτό το θέµα, αλλά ο Βασιληάς δεν έχει πάρει την 

απόφαση.» 

  «Τούτη την περίοδο, όµως, θα είναι κάπως δύσκολο να 

επικοινωνήσουµε µαζί τους,» εξήγησε ο Έζφερκ. «Τα περάσµατα 

των βουνών είναι κλειστά απ’τους στρατούς των Μαγκραθµέλιων, 
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που είµαι βέβαιος πως δε θ’αφήσουν κανέναν αγγελιαφόρο να 

περάσει.» 

  «Ναι, είναι κι αυτό,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ, προβληµατισµένος. 

  «∆ηλαδή, περιµένουµε,» συµπέρανε η Μπόρνεφ. 

  Ο Έζφερκ έγνεψε καταφατικά. «Και ευχόµαστε να συγκεντρωθούν 

γρήγορα εδώ οι στρατοί του Βασιλείου, και να φανούν αρκετοί, ώστε 

να µη µας κατακλύσουν οι Μαγκραθµέλιοι, όταν οι Βασιληάδες τους 

αποφασίσουν να επιτεθούν.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι θες να πεις, δε µπορείς να βρεις την Πριγκίπισσα;» µούγκρισε η 

∆ήνκα, καθισµένη στο θρόνο της. «Σου είπα να τη βρεις.» 

  «Βασίλισσά µου,» προσπάθησε να δικαιολογηθεί η υπηρέτρια, «δεν 

είναι στα διαµερίσµατά της. Χτύπησα επανειληµµένως και δεν 

απαντά.» 

  «Τότε, πού είναι;» απαίτησε η ∆ήνκα, σφίγγοντας τα χείλη της από 

θυµό. 

  «Ρώτησα κι άλλους, µήπως την είδαν, µα κανείς δεν την είχε δει,» 

εξήγησε η υπηρέτρια. «Λυπάµαι, Μεγαλειοτάτη, δεν ξέρω πού 

είναι…» 

  «Ανάθεµα! Είναι µεσηµέρι,» σφύριξε η ∆ήνκα, κάτω απ’την ανάσα 

της. «Άµα πήγε, πάλι, αυτό το παλιοκόριτσο για ιππασία, θα την−» 

  «Βασίλισσά µου, εάν επιθυµείτε εγώ δύναµαι να την εντοπίσω,» τη 

διέκοψε απ’το µουρµουρητό της ο Τλάφαρ, που βρισκόταν, εκείνη 

την ώρα, στην αίθουσα του θρόνου⋅ «υπό την προϋπόθεση, βέβαια, 

ότι θα είναι κάπου κοντά στη Μάρβαθ.» Ο µαθητευόµενος Σοφός 

του Κύκλου του Φτερού δεν πίστευε η Έρµελ να είχε φύγει απ’την 

πρωτεύουσα. Αν κάτι τέτοιο ίσχυε, ο έλεγχος των Πνευµάτων που 

µπορούσε να εξασκήσει δε θα ήταν επαρκής, ώστε να την βρει. 

Όµως πού να είχε πάει η Πριγκίπισσα; κάπου εδώ θα ήταν, και η 

Βασίλισσα του Σαραόλν ανησυχούσε υπερβολικά… 
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  «Σε παρακαλώ, κάντο, αν µπορείς,» τον προέτρεψε η ∆ήνκα. 

  Ο Τλάφαρ έβαλε τα χέρια στους κροτάφους του και έκλεισε τα 

µάτια, ενώ ψιθύριζε λόγια στη γλώσσα των Πνευµάτων. 

  Ο Πόνκιµ γλίστρησε έξω απ’τη βασιλική αίθουσα⋅ δεν πίστευε ο 

µαθητευόµενος να είχε αρκετή δύναµη, για να εντοπίσει την 

Πριγκίπισσα εκεί όπου βρισκόταν, όµως ήταν σε ετοιµότητα να 

σταθεί εµπόδιο στις προσπάθειές του, άµα, τελικά, χρειαζόταν. 

  Σε λίγο, ο νεαρός άνοιξε τα βλέφαρά του και στράφηκε στη 

Βασίλισσα του Σαραόλν. Είχε γίνει λιγάκι χλοµός στο πρόσωπο και 

έµοιαζε ζαλισµένος. «Μεγαλειοτάτη, δε µπορώ να τη βρω…» 

  «Γιατί; Τι έπαθε;» Τα µάτια της ∆ήνκα γούρλωσαν. 

  «Ίσως, τίποτα. Πάντως, δεν είναι στη Μάρβαθ, ούτε στα 

περίχωρα,» εξήγησε ο Τλάφαρ, ενώ, συγχρόνως, κι ο ίδιος 

αναρωτιόταν πού µπορούσε να είχε πάει η Έρµελ. 

  «Θα τη σκοτώσω!» γρύλισε, συγκρατηµένα, η ∆ήνκα, και κατέβηκε 

απ’το θρόνο της. «Φρουροί!» φώναξε, και, πάραυτα, δυο άντρες, 

ντυµένοι µε πανοπλίες, ήρθαν. «Η κόρη µου, η Πριγκίπισσα Έρµελ, 

δε βρίσκεται στη Μάρβαθ. Βάλτε ανθρώπους να την αναζητήσουν 

έξω απ’την πόλη. Όπου κι αν είναι, φέρτε την εδώ –µε το ζόρι, αν 

χρειαστεί!» 

  «Μάλιστα, Μεγαλειοτάτη,» υποκλίθηκε ο ένας φύλακας⋅ κι αυτός 

κι ο συνάδελφός του βγήκαν απ’τη βασιλική αίθουσα. 

  Ο Πόνκιµ είχε επιστρέψει, φέρνοντας µερικά χαρτιά µαζί του. 

Κανείς δε θα τη βρει, ανόητη βασίλισσα, συλλογίστηκε, γελώντας από 

µέσα του. Είναι… ασφαλής, µε τους δαιµονανθρώπους µου… 

  Ο Τλάφαρ σταύρωσε τα χέρια µπροστά του, ακουµπώντας το 

πηγούνι του στη γροθιά και σουφρώνοντας τα φρύδια. Τι παράξενο 

ήταν και τούτο σήµερα; Μήπως είχαν να κάνουν οι Μαγκραθµέλιοι 

µε την εξαφάνιση της Έρµελ; Χτες την είχαν κυνηγήσει, άλλωστε… 

Όµως ο µαθητευόµενος την είχε δει, µετά⋅ είχαν µιλήσει. ∆ε µπορεί 

να είχε χαθεί µέσα απ’το παλάτι της Μάρβαθ! Κατά πάσα 

πιθανότητα, θα είχε βγει, για καµια πρωινή βόλτα. Μα, δεν έβαζε 
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ποτέ µυαλό, τέλος πάντων; Ίσως, τώρα, οι δαιµονάνθρωποι να την 

είχαν πιάσει… ή να την είχαν− 

  Ο Τλάφαρ δεν ήθελε ούτε καν να σκέφτεται το ενδεχόµενο να ήταν 

νεκρή. Αποφάσισε να κάνει τη δική του αναζήτηση, έξω απ’την 

πρωτεύουσα, µε τη βοήθεια των Πνευµάτων. 

  Ο Πόνκιµ τον κοίταζε, µε σκεπτικό βλέµµα, καθώς έβγαινε απ’τη 

βασιλική αίθουσα, δίχως να στραφεί να πει στη Βασίλισσα πού 

πήγαινε… 

 

**  **  **  ** 

 

   Ο Τλάφαρ βγήκε απ’τη βόρεια πύλη της Μάρβαθ, πάνω σε µια 

καστανή φοράδα. Ήταν ντυµένος µε τη µπεζ ρόµπα του, και µια 

µαύρη κάπα ανέµιζε γύρω απ’τους ώµους του, ενώ η κουκούλα της 

σκέπαζε το πρόσωπό του στη σκιά της. 

  Η Έρµελ απο δώ είχε βγει, την τελευταία φορά που πήγε ιππασία, 

οπότε ο νεαρός υπέθετε πως ίσως απο δώ να είχε βγει και τώρα. 

Ξεκίνησε το δρόµο του, ενώ το ζώο του βάδιζε αργά, ώστε εκείνος 

να µπορεί, ταυτόχρονα, να επικοινωνεί µε τα Πνεύµατα της τριγύρω 

περιοχής, για να πληροφορηθεί αν η Πριγκίπισσα ήταν κάπου κοντά. 

Είχε, επίσης, το συναίσθηµα ότι κάποιος τον παρακολουθούσε, 

όµως, µέσα στην επικοινωνία του µε τα άυλα όντα και στο 

ενδιαφέρον του να εντοπίσει την Έρµελ, το αγνόησε. Επιπλέον, ο 

Πόνκιµ γνώριζε καλά να καλύπτει τον εαυτό του. Προς το παρόν, 

δεν ανησυχούσε⋅ ο µαθητευόµενος Σοφός του Κύκλου του Φτερού 

µπορούσε να συνεχίσει να ζει, γιατί είχε πάρει εντελώς λάθος 

κατεύθυνση… 

  Ο Τλάφαρ πέρασε ολόκληρο το µεσηµέρι πηγαίνοντας βόρεια και 

επιχειρώντας να βρει την Πριγκίπισσα του Σαραόλν. Όταν 

απογευµάτιασε, επέστρεψε, καλπάζοντας γρήγορα, στην Μάρβαθ, 

και πήγε στο παλάτι και στην αίθουσα του θρόνου. Ήλπιζε οι 
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ανησυχίες του να ήταν κενές και η Έρµελ να βρισκόταν, ξανά, στην 

κατοικία της. 

  «Βρέθηκε, Βασίλισσά µου, η Πριγκίπισσα;» ρώτησε τη ∆ήνκα, που 

καθόταν στο θρόνο της. 

  «Κανένα νέο απ’τους στρατιώτες,» αποκρίθηκε εκείνη, 

µελαγχολικά. Κούνησε το κεφάλι της, ξεφυσώντας. «Της τόλεγα… 

∆ε µ’ακουγε…» 

  «Μην απελπίζεστε, Μεγαλειοτάτη,» είπε ο Τλάφαρ, αν και 

καταλάβαινε πόσο κενά θ’ακούγονταν τα λόγια του στ’αφτιά της 

Βασίλισσας του Σαραόλν. 

  Η ∆ήνκα κατέβηκε απ’το θρόνο της. «Τους έχω χάσει όλους: το 

Βασιληά µου, την κόρη µου…» 

  «Ο Βασιληάς Βένγκριλ θα επιστρέψει, Μεγαλειοτάτη,» τόνισε ο 

Τλάφαρ, προσπαθώντας να της φτιάξει λίγο τη διάθεση. «Να µιλήσει 

µε τη Βασίλισσα του Ωκεανού πήγε. Και την Πριγκίπισσα θα τη 

βρουν οι άνθρωποί σας.» 

  Η ∆ήνκα πέρασε από δίπλα του, αγνοώντας τον. «Άµα γίνει τίποτα 

σηµαντικό –άµα βρεθεί η Έρµελ−, ενηµέρωσέ µε, Τλάφαρ,» είπε, 

φεύγοντας απ’την αίθουσα του θρόνου. 

  «Ως επιθυµείτε, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε ο µαθητευόµενος 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  Αφού είδε τη ∆ήνκα να στρίβει σ’έναν διάδροµο, προχώρησε ως το 

τραπέζι των συµβούλων και κάθισε, κουρασµένα, σε µια καρέκλα. 

Αντίκρυ του ήταν ο Πόνκιµ. 

  «Φοβάµαι για το χειρότερο, φίλε µου,» είπε ο βασιλικός 

διπλωµάτης. 

  Ο Τλάφαρ σήκωσε το βλέµµα του να τον κοιτάξει. «Σχετικά µε την 

Πριγκίπισσα;» 

  «Ναι,» έγνεψε  καταφατικά ο Πόνκιµ. «Ξέρεις ποιο είναι το 

πιθανότερο να συνέβη; Οι Αργκανθικιανοί κατάσκοποι να την 

απήγαγαν.» 
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  «Εγώ υποψιάζοµαι περισσότερο τους Μαγκραθµέλιους,» είπε ο 

Τλάφαρ. 

  «Κι εγώ έχω ακούσει κάτι για Μαγκραθµέλιους µέσα στο Σαραόλν 

–πραγµατικά, ανησυχητικά νέα,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Όµως 

ρώτησα υπηρέτες και είπαν ότι είδαν την Πριγκίπισσα να πηγαίνει 

στα διαµερίσµατά της το βράδυ –ενώ κανείς δεν την είδε να φεύγει 

από κεί το πρωί. Και ποιοι µπορεί να την άρπαξαν µέσ’απ’το παλάτι; 

Μονάχα οι Αργκανθικιανοί κατάσκοποι, που έχουν πρόσβαση –οι 

δαιµονάνθρωποι δεν έχουν.» 

  «Μα, βρήκαµε τον κατάσκοπο απ’το Άργκανθικ –ήταν ο Τράνθλας, 

ο δήθεν σύµβουλος της πολιτείας του Βασιληά.» 

  «Αυτό δε σηµαίνει πως δεν υπάρχουν κι άλλοι κατάσκοποι στο 

παλάτι,» του είπε ο Πόνκιµ, υψώνοντας το δάχτυλό του, για έµφαση, 

και παίρνοντας µια σκοτεινή όψη. 

  Ο Τλάφαρ συνοφρυώθηκε. «∆ε φαίνεται να µιλάτε παράλογα, 

κύριε… Όµως τι λόγο έχουν οι Αργκανθικιανοί ν’απαγάγουν την 

Πριγκίπισσα;» 

  «Κάθε λόγο,» απάντησε, αµέσως, ο Πόνκιµ, σα να ήταν πασιφανές. 

«Θέλουν να εκβιάσουν τη Βασίλισσα, τώρα, που λείπει ο Βασιληάς, 

για να παραχωρήσει στο Άργκανθικ µερικές ανατολικές επαρχίες, 

πιθανώς. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συµβεί. Τι λες; να της µιλήσουµε 

αύριο; Όχι σήµερα, γιατί µου µοιάζει πολύ ταραγµένη⋅ ας αφήσουµε 

την αφέντρα του τόπου µας να ηρεµήσει, για να σκεφτεί µε καθαρό 

µυαλό και σωστά.» Με θολωµένη κρίση και όπως θέλω εγώ, 

διόρθωσε, νοερά. 

  «Συµφωνώ µαζί σας, κύριε Πόνκιµ,» αποκρίθηκε, ειλικρινά, ο 

Τλάφαρ. Συνεχώς, σκεφτόταν ότι οι Μαγκραθµέλιοι έφταιγαν για 

την εξαφάνιση της Έρµελ. Όµως, αν δεν έφταιγαν αυτοί; Οι 

Αργκανθικιανοί, εξάλλου, και είχαν πρόσβαση στο παλάτι και είχαν 

αποδείξει τις εχθρικές τους διαθέσεις, τελευταία⋅ διόλου απίθανο, 

λοιπόν, να απήγαγαν εκείνοι την Πριγκίπισσα. Μάλιστα, πολύ 

πιθανό… 
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**  **  **  ** 

 

  Όλη τη νύχτα οι πολεµιστές του Σαραόλν έψαχναν για την 

Πριγκίπισσα, έξω απ’την Μάρβαθ, όµως ούτε ίχνος της δε βρήκαν⋅ 

και, µε την αυγή, επέστρεψαν στην πρωτεύουσα του Βασιλείου, για 

ν’αναφέρουν την αποτυχία τους σε µια µισοµεθυσµένη βασίλισσα, 

που είχε περάσει το βράδυ µ’ένα µπουκάλι κρασί αγκαλιά. 

  «Φύγετε!» γρύλισε η ∆ήνκα. «Χαθείτε από µπρος µου! 

Εξαφανιστείτε!» 

  Οι πολεµιστές που στέκονταν µπροστά στο θρόνο της υποκλίθηκαν, 

τυπικά, και εγκατέλειψαν, δίχως καθυστέρηση, τη βασιλική αίθουσα.  

  Τότε, ο Πόνκιµ, ο βασιλικός διπλωµάτης, σηκώθηκε όρθιος και 

πήρε το πιο σοβαρό του ύφος. 

  «Βασίλισσά µου, µπορώ να σας µιλήσω;» 

  «Ναι, Πόνκιµ,» αποκρίθηκε η ∆ήνκα, κοιτάζοντάς τον µε µάτια 

θολωµένα απ’το ξενύχτι και το κρασί –αρκετά θολωµένα, ώστε να 

µη µπορούν να διακρίνουν το αχνό µειδίαµα κάτω απ’το µουστάκι 

του άντρα. 

  «Πιστεύω, Βασίλισσά µου, πως γνωρίζω τι συνέβη στην 

Πριγκίπισσα. Τουλάχιστον, το υποθέτω. Οι Αργκανθικιανοί 

κατάσκοποι την άρπαξαν.» Τόνισε το τελευταίο τόσο πολύ, που τα 

προηγούµενα λόγια του έµοιαζαν να χάθηκαν σε κάποια άχρονη 

άβυσσο, σα να µην είχαν ειπωθεί ποτέ. «Οι Μαγκραθµέλιοι 

αποκλείεται να το έκαναν. ∆εν έχουν πρόσβαση στο παλάτι. Οι 

Αργκανθικιανοί έχουν.» Κι αυτό το τόνισε ιδιαίτερα. «Θέλουν να 

σας εκβιάσουν, Μεγαλειοτάτη. Προσπαθούν να εκµεταλλευτούν την 

ευκαιρία, τώρα, που λείπει ο Μεγαλειότατος. Ο Τλάφαρ απο δώ 

συµφωνεί.» Στράφηκε στον µαθητευόµενο Σοφό του Κύκλου του 

Φτερού, περιµένοντάς τον να µιλήσει. 
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  «Ναι, Μεγαλειοτάτη,» είπε εκείνος. «Κι εγώ την ίδια άποψη έχω. 

Χτες βράδυ συζήτησα µε τον κύριο Πόνκιµ και σ’αυτό το 

συµπέρασµα καταλήξαµε.» 

  Η ∆ήνκα πετάχτηκε όρθια, µε τις γροθιές της σφιγµένες. «Μου λέτε 

πως οι καταραµένοι Αργκανθικιανοί έχουν την κόρη µου;» 

  Ο Τλάφαρ άνοιξε το στόµα του ν’αποκριθεί πως δεν ήταν κι 

εντελώς σίγουρος, όµως ο Πόνκιµ τον πρόλαβε: 

  «Τούτη είναι η µόνη λογική εξήγηση, Βασίλισσά µου. Πιθανώς να 

το έκαναν ως αντίποινα, για τους κατασκόπους που φυλακίσατε. 

Πιθανώς να επιθυµούν να σας εκβιάσουν, για να τους παραχωρήσετε 

επαρχίες, τώρα, που λείπει ο βασ−» 

  «∆ε θα το επιτρέψω αυτό!» φώναξε η ∆ήνκα, και η φωνή της 

αντήχησε στην αίθουσα του θρόνου. «Κανείς δε θα κοµµατιάσει το 

Βασίλειό µου!» ∆εν ήθελε να επιστρέψει ο Βένγκριλ και 

ν’ανακαλύψει πως όχι µόνο η κόρη του είχα χαθεί, αλλά και το µισό 

Σαραόλν είχε κατακτηθεί. 

  «Και τι θα κάνετε, Βασίλισσά µου;» ρώτησε, πάραυτα, ο Πόνκιµ. 

«Θα τους δείξετε τη δύναµή σας –τη δύναµη του Σαραόλν;» 

  «Ναι, Πόνκιµ!» δήλωσε η ∆ήνκα. «Θα τους δείξω τη δύναµη του 

Σαραόλν! 

  »Άρθαλκ! Συγκέντρωσε όλους τους στρατούς του Βασιλείου⋅ θα 

προελάσουµε ως τα σύνορα του Άργκανθικ!» 

  «Μεγαλειοτάτη!» Ο Αρχιστράτηγος του Σαραόλν πετάχτηκε 

έκπληκτος απ’τη θέση του στο τραπέζι των συµβούλων. «∆ε 

µπορείτε να το κάνετε αυτό⋅ δε θέλουµε πόλεµο!−» 

  «Θα κάνω ό,τι πιστεύω σωστό, Άρθαλκ!» τον έκοψε η ∆ήνκα. «Θα 

µου υποδείξεις πώς να βασιλεύω, µήπως;» 

  «Μα, Βασίλισσά µου, οι περισσότεροι στρατοί έχουν συγκεντρωθεί 

στο Θόνµαρκ, όπου βλέπουµε τους Μαγκραθµέλιους να συνάζονται. 

Υπάρχει κίνδυνος να−» 
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  «Συνέχεια τους βλέπουµε να µαζεύονται!» σφύριξε η ∆ήνκα. 

«Αλλά τι κάνουν; −τίποτα. Όλο απειλές είναι αυτοί! Όµως το 

Άργκανθικ απήγαγε την κόρη µου!» 

  «Βασίλισσά µου, δεν είστε βέβαιη⋅ µιλήστε µε τον Βασιληά 

Κάρχοκ−» 

  «Θα ήταν ανώφελο, Άρθαλκ,» µπήκε στη µέση ο Πόνκιµ. «Ο 

Κάρχοκ είναι φανερό ότι θέλει να εκβιάσει τη Βασίλισσά µας. Η 

συζήτηση θα του δώσει, απλώς, την ευκαιρία που ζητά−» 

  «∆εν είναι έτσι, Πόνκιµ−» 

  «Έτσι είναι! Και σ’το λέω εγώ –ένας άνθρωπος που πάντα προτιµά 

το διάλογο και τη σκέψη, πριν από την πράξη. Όµως, τώρα, πρέπει 

να πράξει η Μεγαλειοτάτη –προτού είναι, πια, πολύ αργά για το 

Βασίλειο. Πρέπει να τους δείξει τη δύναµή της –πρέπει να τους 

δείξει πως, ακόµα κι όταν ο Βασιληάς µας λείπει, δε µπορούν να 

σηκώσουν κεφάλι εναντίον µας –πρέπει να τους δείξει ότι δεν τους 

φοβάται!» 

  Τα λόγια του αντηχούσαν σαν καµπάνες στο θολωµένο κεφάλι της 

∆ήνκα⋅ και, απλώς επειδή µιλούσε πιο µεγαλόφωνα κι αποφασιστικά 

απ’τους άλλους (γιατί, βέβαια, ο Πόνκιµ γνώριζε πολύ καλά τι 

ήθελε), τον πίστευε. Είχε δίκιο. 

  «Ο Πόνκιµ έχει δίκιο, Άρθαλκ,» είπε η Βασίλισσα του Σαραόλν. 

«Θα προελάσουµε  ως τα σύνορα του Άργκανθικ. Κάλεσε τους 

στρατούς απ’το Θόνµαρκ.» 

  «Μεγαλειοτάτη, σας ικετεύω, ξανασκεφτείτε το,» έκανε µια 

τελευταία προσπάθεια ο Αρχιστράτηγος. 

  «Σε προστάζω, Άρθαλκ!» σφύριξε η ∆ήνκα. «Θα µε παρακούσεις; 

Θα γίνεις προδότης του Βασιλείου;»  

  Ο Πόνκιµ σήκωσε ένα του φρύδι προς το µέρος του 

Αρχιστράτηγου. 

  «Όχι, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε εκείνος. «Ποτέ. Θα κάνω όπως 

προστάζετε: θα ανακαλέσω τους στρατούς απ’το Θόνµαρκ.» 

  «Τώρα, Αρχιστράτηγε!» διέταξε η ∆ήνκα. 
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  «Μάλιστα, Μεγαλειοτάτη.» Ο Άρθαλκ υποκλίθηκε, εντελώς ψυχρά, 

και έφυγε, µε θυµωµένα βήµατα, απ’τη βασιλική αίθουσα. 

  Θαυµάσια! συλλογίστηκε ο Πόνκιµ. Στράφηκε στον Τλάφαρ, για να 

δει την αντίδρασή του στην όλη κατάσταση: Ο µαθητευόµενος 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού έµοιαζε να το είχε µετανιώσει που 

συµφώνησε µε τον βασιλικό διπλωµάτη. Πολύ αργά, κορόιδο, 

σκέφτηκε ο τελευταίος, καγχάζοντας, σιωπηρά.  

  Ζύγωσε, σα φάντασµα της καταστροφής, τη ∆ήνκα, που 

ξανακαθόταν στο θρόνο της. «Βασίλισσά µου,» µίλησε σιγανά, «θα 

θέλατε τη γνώµη µου πάνω σ’άλλο ένα ζήτηµα;» 

  «Φυσικά, Πόνκιµ. Πάντα ήσουν ο πιστότερος των υπηρετών του 

Βασιλείου,» αποκρίθηκε εκείνη. «Ευχαρίστως, θ’ακούσω τη γνώµη 

σου, όπως συνήθως.» 

  «Αυτό που έχω να προτείνω είναι να επιτεθείτε και σε κάποιες 

βαρονίες, στα σύνορα του Άργκανθικ, για λόγους εκφοβισµού, αν 

καταλαβαίνετε τι εννοώ,» είπε ο βασιλικός διπλωµάτης. «∆εν έχουν 

κανένα δικαίωµα να στέλνουν τους κατασκόπους τους στο ιερό µας 

Βασίλειο –ούτε, ασφαλώς, ν’απαγάγουν την Πριγκίπισσα του τόπου 

µας, την κόρη σας και µοναδική διάδοχο του θρόνου. Η άποψή µου 

είναι πως πρέπει να τους τρίξετε τα δόντια, για να το θέσω πεζά.» 

  «Σωστά, Πόνκιµ. Το θράσος τους έχει υπερβεί κάθε όριο,» 

συµφώνησε η ∆ήνκα. «Είναι απαράδεκτοι. Η ειρήνη τους προς εµάς 

ήταν µονάχα προσποιητή. Προσπαθούσαν να µας καταστρέψουν από 

µέσα, µε κατασκόπους.» 

  Ο βασιλικός διπλωµάτης έγνεψε καταφατικά. Τι εύπιστη που 

είσαι… «Ακριβώς, Βασίλισσά µου. Νοµίζουν ότι θα σας ξεγελάσουν, 

αλλά, όπως φαίνεται, δεν έχουν υπολογίσει την ευφυία σας –ούτε τη 

στρατιωτική δύναµη του Σαραόλν. Εξάλλου, πρέπει να κρατήσετε το 

Βασίλειο ενωµένο, µέχρι να έρθει ο Μεγαλειότατος, και να έχετε και 

την Πριγκίπισσα πίσω. Είναι η µοναχοκόρη του Βασιληά µας…» 
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  ∆άκρυα έτρεξαν στα µάγουλα της ∆ήνκα. «Ναι –θα φέρω πίσω την 

Έρµελ. Και το Βασίλειο δε  θα  κατακερµατιστεί απ’τις πλεκτάνες 

αυτών των Αργκανθικιανών σκουληκιών!» 

  Ο Πόνκιµ ένευσε, πάλι, δείχνοντας προσποιητή κατανόηση. «Σας 

καταλαβαίνω απολύτως, Βασίλισσά µου. Υπάρχει µεγάλη ανάγκη να 

φανείτε σκληρή, για να µη σας ξαναθεωρήσουν ευάλωτο στόχο. 

Ακόµα και οι χειρότεροι µαθητές µπορούν να µάθουν.» 

  Η ∆ήνκα δεν αποκρίθηκε. Πρόσταξε να της φέρουν ένα ποτήρι 

γεµάτο κρασί και ήπιε µια µεγάλη γουλιά. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Τλάφαρ πλησίασε τον Πόνκιµ, κατά το µεσηµέρι, όταν η 

αίθουσα του θρόνου είχε αδειάσει από συµβούλους και η Βασίλισσα 

του Σαραόλν είχε αποσυρθεί στα διαµερίσµατά της. 

  «Είστε σίγουρος γι’αυτό, κύριε;» ρώτησε, κάπως διστακτικά, 

καθώς καθόταν πλάι του. 

  Ο βασιλικός διπλωµάτης στράφηκε να τον κοιτάξει, κουρασµένα. 

«Για τι πράγµα µιλάς, φίλε µου;» 

  «Για τον πόλεµο,» εξήγησε ο Τλάφαρ. «Πιθανώς να πυροδοτηθεί 

πόλεµος ανάµεσα στο Άργκανθικ και το Σαραόλν, αν η Βασίλισσα 

πάει το στρατό της στα σύνορα.» 

  Μα αυτό ακριβώς επιθυµώ, ηλίθιε! «Μην ανησυχείς τόσο,» 

αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, µ’ένα καθησυχαστικό µειδίαµα. «Να τους 

φοβίσουµε θέλουµε µόνο, ώστε να καταλάβουν ότι µπορούµε να 

επιτεθούµε, άµα χρειαστεί. Βέβαια, αυτό δε σηµαίνει πως θα το 

κάνουµε κιόλας…» 

  «Ίσως ο διάλογος να ήταν µια καλύτερη λύση,» είπε ο Τλάφαρ, 

προβληµατισµένος. «Στο κάτω-κάτω, δεν ξέρουµε ότι όντως οι 

Αργκανθικιανοί ευθύνονται για την απαγωγή της Πριγκίπισσας…» 

  «Μην αµφιβάλλεις καθόλου για τούτο,» τόνισε ο Πόνκιµ. «Είχαν 

και τρόπο να την απαγάγουν και πολλούς καλούς λόγους. Αν τους 
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δώσουµε, µάλιστα, περιθώριο να εκβιάσουν τη Βασίλισσα, θα δεις 

ότι θ’αρχίσουν να ζητούν ένα σωρό πράγµατα από το Βασίλειο. Έτσι 

είναι οι Αργκανθικιανοί: ύπουλοι άνθρωποι.» 

  «Και πάλι, ο διάλογος…» 

  «Ο διάλογος θα τους προσφέρει την ευκαιρία που ψάχνουν! Θα 

εκβιάσουν τη Βασίλισσα, µέσω της Πριγκίπισσας Έρµελ.» Ο Πόνκιµ 

κούνησε   το  κεφάλι  του.  «Όχι,  φίλε  µου,  δεν  πρέπει  να  

αφήσουµε τα πράγµατα να έρθουν όπως τα επιθυµούν εκείνοι.» 

  «Εσείς, κύριε, γνωρίζετε περισσότερα πάνω στα θέµατα της 

πολιτικής,» παραδέχτηκε ο Τλάφαρ. «Παραταύτα, το σχέδιό σας µε 

τροµάζει.» 

  «∆εν υπάρχει λόγος να σε τροµάζει,» του είπε ο Πόνκιµ. «∆εν 

υφίσταται κανένας, µα κανένας, κίνδυνος για το Βασίλειο. Ο µόνος 

κίνδυνος είναι για την Πριγκίπισσα, και πρέπει να τη βοηθήσουµε.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι ζητάς εδώ, Άρθαλκ;» ρώτησε η ∆ήνκα, καθισµένη στο θρόνο 

της, µε τους αγκώνες της ακουµπισµένους στους βραχίονες του 

µεγάλου καθίσµατος και τα δάχτυλα του ενός της χεριού ενωµένα µε 

τα δάχτυλά του άλλου. 

  Ο Αρχιστράτηγος έκανε µια µικρή, βιαστική υπόκλιση. Ήταν 

απόγευµα προς βράδυ, και η σκιά του έπεφτε µεγάλη στο πάτωµα 

του πελώριου δωµατίου. «Θέλω να σας µιλήσω, ξανά, Βασίλισσά 

µου,» αποκρίθηκε. «Ιδιαιτέρως.» Έριξε ένα φαρµακερό βλέµµα στον 

Πόνκιµ, που καθόταν στο τραπέζι των συµβούλων. 

  «Ό,τι έχεις να πεις θα το πεις εδώ, Άρθαλκ,» επέµεινε η ∆ήνκα. 

«∆εν έχω τίποτα να κρύψω από κανέναν σε τούτη την αίθουσα. 

  »Κατ’αρχήν, έστειλες αγγελιαφόρο στο Θόνµαρκ;» 

  «Ναι, Μεγαλειοτάτη. Και, επί του θέµατος, θα ήθελα να σας 

µιλήσω για το σχέδιο του Πόνκιµ.» 

  Η ∆ήνκα στένεψε τα γαλανά της µάτια. «Τι είναι, πάλι;» σφύριξε. 
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  «∆εν είναι σωστό, Βασίλισσά µου, να παίρνετε τους πολεµιστές 

σας απ’το Θόνµαρκ, όπου υπάρχει άµεσος κίνδυνος.» 

  «Άµεσος κίνδυνος;» γέλασε η ∆ήνκα. «∆εν υπάρχει άµεσος 

κίνδυνος, Αρχιστράτηγε Άρθαλκ! Εδώ και καιρό οι Μαγκραθµέλιοι 

συγκεντρώνονται και δεν έχει γίνει ούτε µια αψιµαχία.» 

  «Όµως –κάποτε θα επιτεθούν. Αλλιώς γιατί να µαζεύονται στα 

σύνορα, Βασίλισσά µου; Θέλετε, λοιπόν, όταν έρθει η ώρα να 

επιτεθούν, να µας βρουν απροετοίµαστους; Θα εισβάλλουν στο 

Βασίλειο και θα προξενήσουν µεγάλες ζηµιές.» 

  «Αν µου επιτρέπετε να µιλήσω, Μεγαλειοτάτη…;» Ο Πόνκιµ 

στράφηκε στη ∆ήνκα, που έγνεψε καταφατικά. «Οι Μαγκραθµέλιοι 

δεν αποτελούν κίνδυνο, για τώρα. Όταν έρθει η στιγµή  να  τους  

αντιµετωπίσουµε, θα το κάνουµε –µε επιτυχία, όπως πάντα, 

άλλωστε. Επί του παρόντος, όµως, εκείνη που βρίσκεται σε κίνδυνο 

είναι η Πριγκίπισσα Έρµελ⋅ και γι’αυτό ευθύνονται οι 

Αργκανθικιανοί, που σήκωσαν κεφάλι, αµέσως µετά την αναχώρηση 

του Βασιληά µας.» 

  Η Βασίλισσα του Σαραόλν είπε: «Έτσι είναι, Άρθαλκ. Το 

Άργκανθικ είναι ο εχθρός µας τώρα.» 

  «∆ηλαδή, δε θα το ξανασκεφτείτε, Βασίλισσά µου;» ρώτησε ο 

Αρχιστράτηγος, µε σµιγµένα χείλη από θυµό. 

  «Όχι,» δήλωσε απόλυτα η ∆ήνκα. 

  «Πολύ καλά, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο Άρθαλκ, φανερά 

εξοργισµένος µε την όλη κατάσταση. Έριξε άλλο ένα φαρµακερό 

βλέµµα στον Πόνκιµ και έφυγε απ’την αίθουσα του θρόνου. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι στ’ανάθεµα σκαρώνεις; Τόσα χρόνια δε σε ήξερα για τέτοιο 

άνθρωπο. Καταδίκαζες όσους ήταν πολεµοχαρείς και τώρα –τι στο 

δαίµονα κάνεις;» 
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  Ο Αρχιστράτηγος Άρθαλκ περίµενε µια ώρα τον Πόνκιµ έξω απ’το 

δωµάτιό του, προτού τον συναντήσει εκεί, µπροστά απ’την ξύλινη, 

κλειστή πόρτα. Απ’το παράθυρο του διαδρόµου τα δύο απ’τα 

τέσσερα φεγγάρια του Άρµπεναρκ φαίνονταν, καθώς ήταν βράδυ. 

  «∆ε σε καταλαβαίνω,» αποκρίθηκε, ήρεµα, ο βασιλικός 

διπλωµάτης. Μην πιέζεις την τύχη σου, ανθρωπάκι! «Κάνω, απλά, 

ό,τι χρειάζεται, για να σώσω το Βασίλειο από τα Αργκανθικιανά 

σκουλήκια.» 

  «‘Αργκανθικιανά σκουλήκια’; Ούτε για ρατσιστή σε ήξερα,» είπε, 

σκληρά, ο Άρθαλκ. «Τι διάολο σ’έχει πιάσει;» 

  «∆εν είµαι ρατσιστής,» τον διαβεβαίωσε ο Πόνκιµ. «Αλλά εσύ δε 

βλέπεις ότι τώρα οι Αργκανθικιανοί δείχνουν τον πραγµατικό τους 

εαυτό; Ειρήνη!» Έφτυσε τη λέξη. «Για ποια ειρήνη µιλούν, οι 

διπρόσωποι, όταν στέλνουν κατασκόπους µέσα στο Σαραόλν;» 

  «Έχεις δίκιο σ’αυτό,» παραδέχτηκε ο Άρθαλκ, «όµως µήπως είναι 

λιγάκι υπερβολικό να πάρουµε το στρατό του Βασιλείου και να 

προελάσουµε στα σύνορά τους;» 

  «∆εν είναι καθόλου υπερβολικό, Αρχιστράτηγέ µου,» τόνισε ο 

Πόνκιµ. «Εσύ θάπρεπε να ξέρεις καλύτερα από µένα τις µεθόδους 

εκφοβισµού του εχθρού. ∆ε σκοπεύουµε να επιτεθούµε, µόνο να 

τους τροµάξουµε.» 

  «Κι άµα τροµάξουν τόσο, ώστε να φέρουν το δικό τους στρατό 

ενώπιόν µας;» έθεσε το ερώτηµα ο Άρθαλκ, βάζοντας τα χέρια του 

στη µέση. 

  «Τότε, θα ζητήσουµε να µας επιστρέψουν την Πριγκίπισσα, αν δε 

θέλουν πόλεµο,» απάντησε ο Πόνκιµ. 

  «Κι αν επιθυµούν πόλεµο;» συνοφρυώθηκε ο Άρθαλκ. 

  «Αν επιθυµούν πόλεµο, τότε, θα επιτεθούν, ούτως ή άλλως! Ή, 

µήπως, το θεωρείς καλύτερο να περιµένουµε, απλώς, ώσπου να έρθει 

ένας αγγελιαφόρος τους και να µας πει ότι ‘έχουµε την Πριγκίπισσα 

Έρµελ του Σαραόλν, και ο Βασιληάς Κάρχοκ του Άργκανθικ απαιτεί 
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τις τάδε και τάδε ανατολικές βαρονίες του Βασιλείου σας, 

προκειµένου να µην την ρίξει στον θάλαµο βασανιστηρίων του’;» 

  Ο Αρχιστράτηγος φάνηκε σκεπτικός, τρίβοντας τα γένια του. 

  «Συλλογίσου τα λόγια µου, Άρθαλκ,» τον συµβούλεψε ο Πόνκιµ –

«πολύ καλά.» Άνοιξε την πόρτα του δωµατίου του και µπήκε, 

αφήνοντας τον Αρχιστράτηγο στο διάδροµο, µπερδεµένο. 

  Ο βασιλικός διπλωµάτης ξεκούµπωσε το πουκάµισό του και το 

πέταξε  σε µια καρέκλα⋅ ύστερα, κλότσησε τις µπότες απ’τα πόδια 

του, και στάθηκε µπροστά στον µαγικό του καθρέφτη. Ήταν ώρα να 

δει πώς πήγαιναν τα πράγµατα στην Βαρονία της Τάθβιλ, όπου οι 

δαιµονάνθρωποί του είχαν αποκλείσει την ίδια τη Βαρονέσα, τον 

ευγενή Σόλµορχ, τη φηµισµένη µάγισσα Χόλκραδ και µερικούς 

άλλους στο κάστρο εκεί, µην αφήνοντάς τους να φύγουν, για να 

ειδοποιήσουν τη Βασίλισσα. 

  «Κόζµαρ,» ψιθύρισε, περνώντας τα χέρια του πάνω απ’το 

κρύσταλλο, µε τα δάχτυλα ανοιχτά. «Κόζµαρ. Άκου το κάλεσµά 

µου, Κόζµαρ.» 

  Μέσα στον καθρέφτη το πρόσωπο ενός δαιµονανθρώπου 

παρουσιάστηκε, σα να ξεπρόβαλε από πυκνή οµίχλη. «Ακούω και 

υπακούω, αφέντη Πόνκιµ.» 

  «Πώς πηγαίνουν τα πράγµατα στο κάστρο;» ρώτησε ο βασιλικός 

διπλωµάτης, αφήνοντας, µε τον τόνο της φωνής του, να εννοηθεί 

πως, αν δεν πήγαιναν καλά, ο Μαγκραθµέλιος θα ευθυνόταν γι’αυτό 

–και θα πλήρωνε. 

  «Όλα είναι εντάξει, αφέντη,» αποκρίθηκε ο Κόζµαρ. «Κανείς δεν 

έχει φύγει, όπως πρόσταξες.» 

  «Με υπηρετείς καλά, Κόζµαρ,» παρατήρησε ο Πόνκιµ. «∆ε θα 

λησµονήσω να το αναφέρω στον Ύψιστο Άρχοντα.» 

  «Σας ευχαριστώ, αφέντη,» υποκλίθηκε ο Κόζµαρ. 

  «Αν κάτι πάει στραβά, ενηµέρωσέ µε αµέσως,» πρόσταξε ο 

Πόνκιµ. 

  «Μάλιστα, αφέντη,» υποσχέθηκε ο Κόζµαρ. 
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  Με µια κίνηση του χεριού του Πόνκιµ, το πρόσωπο του 

Μαγκραθµέλιου χάθηκε απ’τον καθρέφτη. Και ο βασιλικός 

διπλωµάτης ψιθύρισε⋅ και ο ψίθυρός του έµοιαζε µε τον άνεµο της 

θλίψης που περνά πάνω από πεδία µαχών, όπου κουφάρια 

στρατιωτών κείτονται, σαν σάρκινα χαλιά: 

  «Ζέκαλ… Ζέκαλ… Άκου το κάλεσµά µου, Ζέκαλ…» 

  Το πρόσωπο της ∆ούκισσας του Έβµορ παρουσιάστηκε στο 

κρύσταλλο του καθρέφτη, πλαισιωµένο από µάζες µελαχρινών, 

σγουρών µαλλιών. 

  «Πόνκιµ.» Η γυναίκα δε φαινόταν και τόσο χαρούµενη που τον 

αντίκριζε⋅ µάλιστα, έµοιαζε θυµωµένη. «Γιατί άργησες τόσο; Είχες 

πει ότι θα επικοινωνούσες µαζί µου νωρίτερα!» 

  Ο βασιλικός διπλωµάτης του Σαραόλν αγνόησε την ερώτησή της 

παντελώς. «Καλησπέρα, ∆ούκισσά µου. Πώς πάνε τα πράγµατα µε 

τους κατασκόπους σου;» 

  Η Ζέκαλ έβαλε τις γροθιές στη µέση της. Ήταν ντυµένη µε µια 

ηµιδιαφανή, λευκή ρόµπα, που έκρυβε λίγα. «∆εν ξέρεις; Χάλια! 

Κάτι παράξενο συµβαίνει στον παλιό, στοιχειωµένο δρόµο, στη 

Βαρονία της Τάθβιλ. ∆εν γνωρίζω τι ακριβώς –εσύ πες µου!» 

  «∆υστυχώς, ∆ούκισσά µου, ούτε κι εγώ γνωρίζω,» αποκρίθηκε ο 

Πόνκιµ, παίρνοντας µια έκφραση που έδειχνε τελεία άγνοια. «Πολύ 

φοβάµαι πως οι πράκτορες του Σαραόλν κερδίζουν το παιχνίδι…» 

  «Κάνε κάτι, Πόνκιµ!» σφύριξε η Ζέκαλ. «Ποτέ δε θα εκδικηθείς 

τον Βένγκριλ, αν δεν−» 

  «Ποτέ δε θα εκδικηθώ τον Βένγκριλ;» συνοφρυώθηκε ο Πόνκιµ. 

«Ποιος σου είπε πως ο σκοπός µου είναι να εκδικηθώ τον Βασιληά 

του Σαραόλν;» 

  «Εσύ, νοµίζω, κάποτε…» αποκρίθηκε η Ζέκαλ. 

  Ο Πόνκιµ µειδίασε, στραβά. «Αλήθεια;… ∆εν έχει, πια, σηµασία. 

Οι λόγοι µου δε σε αφορούν. Η βοήθεια, όµως, που σου προσφέρω 

µέσα στο Βασίλειο σε αφορά, πιστεύω.» 
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  «Ποια βοήθεια, Πόνκιµ;» µούγκρισε η ∆ούκισσα του Έβµορ. «∆εν 

έχεις σηκώσει ούτε το µικρό σου δαχτυλάκι, για να βοηθήσεις τους 

κατασκόπους µου –και το ξέρεις πως, αν µάθει ο Βασιληάς Κάρχοκ 

του Άργκανθικ τις µηχανορραφίες µου, θα το πληρώσω πολύ 

ακριβά… πιθανώς, µε το δουκάτο µου.» 

  «Αυτό είναι πολύ άσχηµο,» είπε, κάπως κοροϊδευτικά, ο Πόνκιµ. 

«Λυπάµαι, ∆ούκισσά µου. Κάνω ό,τι µπορώ⋅ περισσότερα είναι 

πάνω απ’τις δυνάµεις µου.» Αναστέναξε. «Καληνύχτα, για τώρα.» 

Ανέµισε το χέρι του µπροστά απ’τον καθρέφτη και το πρόσωπο της 

Ζέκαλ εξαφανίστηκε, προτού εκείνη προλάβει να µιλήσει. 

  Ο βασιλικός διπλωµάτης ξάπλωσε στο κρεβάτι του. «Ααααα…» 

έκανε, ικανοποιηµένος. «Όλα βαίνουν τέλεια. Τέλεια. Το Σαραόλν 

θα πέσει⋅ και µόνο αυτό φτάνει, για να υποταχθεί ολάκερη η Βόρεια 

Γη, και να δηµιουργηθεί ένας καινούργιος Άρµπεναρκ.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Τλάφαρ αισθανόταν µια απέραντη θλίψη, καθώς βρισκόταν 

ξαπλωµένος στο δωµάτιό του. Του φαινόταν απίστευτο έτσι όπως 

είχε χαθεί η Έρµελ, δίχως να το αντιληφθεί κανείς. Λες και η γη 

άνοιξε και την κατάπιε. Οι Αργκανθικιανοί… ναι, θα µπορούσαν 

εκείνοι να ευθύνονται γι’αυτό. Ή οι Μαγκραθµέλιοι… Αλλά όσα 

έλεγε ο Πόνκιµ έµοιαζαν λογικά. Οι δαιµονάνθρωποι δεν είχαν 

πρόσβαση στο παλάτι, ενώ οι κατάσκοποι απ’το Άργκανθικ είχαν. 

Απόδειξη ήταν ο Τράνθλας, που, τώρα, βρισκόταν στα 

µπουντρούµια. 

  Ο Τράνθλας! 

  Ο Τλάφαρ πετάχτηκε, αµέσως, όρθιος, κι άρχισε να ντύνεται. Μα, 

φυσικά, ο Τράνθλας! Αφού ήταν ο ίδιος κατάσκοπος, δε θα γνώριζε 

και τους άλλους κατασκόπους εδώ µέσα; Έπρεπε να του µιλήσει. 

  Άρχισε να βαδίζει στους σκοτεινούς διαδρόµους του παλατιού της 

Μάρβαθ, ενώ οι µπότες του ηχούσαν, µέσα στην ησυχία της νύχτας. 
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Κατέβηκε στα υπόγεια και συνάντησε τους φύλακες των 

µπουντρουµιών. 

  «Ζητώ να µιλήσω στον κρατούµενο Τράνθλας, κατάσκοπο του 

Άργκανθικ,» τους είπε, και απ’την έκφρασή του φαινόταν πως δε θα  

δεχόταν όχι για απάντηση. 

  «Περάστε, κύριε,» αποκρίθηκε ο φρουρός, και άνοιξε µια 

αµπαρωµένη, ξύλινη πόρτα επενδυµένη µε σίδερο. 

  Ο Τλάφαρ βάδισε, γοργά, κι έφτασε στο κελί του Τράνθλας. Τον 

κοίταξε απ’το µικρό, σιδερένιο, καγκελωτό παραθυράκι. Κοιµόταν, 

κουλουριασµένος πάνω σ’έναν  σωρό από άχυρα. 

  «Σηκωθείτε, κύριε.» 

  Ο κατάσκοπος ανοιγόκλεισε τα µάτια του και πήρε καθιστή θέση, 

µε φανερή δυσκολία, λες και το κορµί του ήταν µουδιασµένο. «Εσύ, 

πάλι;» είπε, µε ξερή φωνή. 

  «Ήρθα για µερικές πληροφορίες,» δήλωσε ο Τλάφαρ. 

  «Τι πληροφορίες;» µούγκρισε ο Τράνθλας. «Σας έχω ήδη πει ό,τι 

γνωρίζω.» 

  «Υπάρχει κάποιος άλλος κατάσκοπος εντός του παλατιού, εκτός 

από σας, κύριε;» ρώτησε, ευθέως, ο Τλάφαρ. 

  «Όχι,» κούνησε το κεφάλι του Τράνθλας. «∆εν ξέρω κανέναν άλλο 

εδώ.» 

  «Ψεύδεστε, κύριε,» δήλωσε ο Τλάφαρ. «Άνθρωποί σας απήγαγαν 

την Πριγκίπισσα Έρµελ απ’το ίδιο της το δωµάτιο.» 

  «Πώς!» Τα µάτια του Τράνθλας γούρλωσαν. «Αν έχουµε τέτοια 

επιρροή στο παλάτι, εγώ, πάντως, δεν το γνωρίζω.» 

  «Ποιοι µπορεί να το έκαναν;» απαίτησε να µάθει ο Τλάφαρ, 

σκληραίνοντας το βλέµµα του. 

  «Σας είπα –δεν γνωρίζω. Όσο κι αν− Ααρρργγγχχχχχκκ!…» Ο 

Τράνθλας έπιασε το λαιµό του κι άρχισε να χτυπιέται στο πάτωµα, 

σφαδάζοντας. 

  Ο Τλάφαρ είχε το χέρι του µισοϋψωµένο, µπροστά απ’το 

καγκελωτό παραθυράκι, επικαλούµενος τις δυνάµεις των 



ΕΧΘΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

679 

Πνευµάτων. Ύστερ’από λίγο, ελευθέρωσε τον κατάσκοπο. «Ίσως, 

τώρα, κύριε, να το σκεφτήκατε καλύτερα…» 

  Ο Τράνθλας έβηξε πολλές φορές, προτού καταφέρει να µιλήσει. 

«∆ε… δε  µπορώ να σας πω κάτι που δε… γνωρίζω!» Είδε τον 

Τλάφαρ να σηκώνει το χέρι του. «Σε ικετεύω –όχι! ∆εν ξέρω τίποτα! 

ΑΑΑρρρργκκκκκκχ!…» Ξεκίνησε, πάλι, να σφαδάζει, κρατώντας το 

λαιµό του και αγκοµαχώντας, σπασµωδικά. 

  Ο µαθητευόµενος Σοφός του Κύκλου του Φτερού τον ελευθέρωσε. 

«Σας ακούω, κύριε…» ∆εν υπήρχε έλεος στην όψη του. 

  «Σε… παρακαλώ… όχι!…» κατάφερε να βγάλει απ’τα χείλη του ο 

Τράνθλας, βήχοντας. «Όχι!… ∆εν ξέρω τίποτα!… Σε ικετεύω!…» 

  Ο Τλάφαρ φάνηκε να το σκέφτεται. «Θα πεθάνεις τώρα,» δήλωσε, 

µε σκοτεινό βλέµµα. 

  «Όχι –σε εκλιπαρώ!» πετάχτηκε όρθιος ο Τράνθλας. 

  «Τα Πνεύµατα θα καταβροχθίσουν την ψυχή σου!» Το πρόσωπο 

του Τλάφαρ έµοιαζε µ’αυτό ενός πανάρχαιου δαίµονα, πίσω απ’τα 

κάγκελα του παραθύρου της σιδερένιας πόρτας. 

  «Όχι! Φρουροί! Φρουροί! Βοήθεια!» 

  «Πέστε την αλήθεια, κύριε.» Η φωνή του µαθητευόµενου ήταν 

διαβολικά ήρεµη. 

  «Την είπα! Η αλήθεια ήταν! Η αλήθεια!» Τρόµος ανείπωτος 

υπήρχε στο πρόσωπο του Τράνθλας, που έµοιαζε νάναι έτοιµο να 

σπάσει σε χιλιάδες κοµµάτια σάρκας. 

  Ο Τλάφαρ στράφηκε, απότοµα, απ’την άλλη, φεύγοντας. 

  Ο Τράνθλας κατέρρευσε πάνω στον σωρό των άχυρων, 

λαχανιασµένος και ευχαριστώντας την Τύχη. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο µαθητευόµενος Σοφός του Κύκλου του Φτερού τάχε χαµένα, 

καθώς καθόταν, πάλι, στο δωµάτιό του, µπροστά σ’ένα ανοιχτό 

παράθυρο, απ’όπου ο παγερός αέρας έµπαινε στο παλάτι. Λες οι 
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Αργκανθικιανοί να µην ήταν εκείνοι που απήγαγαν την Έρµελ; Τότε, 

ποιοι; Ποιοι; Οι Μαγκραθµέλιοι; Ο Πόνκιµ είχε πει πως εκείνοι δεν 

είχαν πρόσβαση στο παλάτι. Ή, µήπως, τελικά, είχαν; Είχαν 

πρόσβαση, άραγε, αυτοί οι σατανικοί απόγονοι των δαιµόνων; Ήταν, 

πραγµατικά, τροµαχτικό ν’αναρωτιέσαι τέτοιου είδους πράγµατα, 

και ένα ρίγος διαπέρασε τον Τλάφαρ, καθώς συλλογιόταν ότι, ακόµα 

και τώρα, µπορεί τα εν λόγω όντα του Κακού να είχαν τα παράξενα 

µάτια τους καρφωµένα πάνω του… 

  Έκλεισε το παράθυρο και κάθισε στο κρεβάτι. 

  «Έρµελ… Πού είσαι, αγαπηµένη µου; Που;…» 

  Ακούµπησε, γι’άλλη µια φορά, τα χέρια στους κροτάφους του, 

καθώς αυτοσυγκέντρωνε τον εαυτό του, για να συνοµιλήσει µε τα 

Πνεύµατα, µέσα και γύρω απ’το παλάτι της Μάρβαθ, και µέσα και 

γύρω απ’την πρωτεύουσα την ίδια. Μυριάδες φωνές γέµισαν το νου 

του –φωνές που θα είχαν τρελάνει κάποιον λιγότερο εκπαιδευµένο 

στη µαγεία. Ο Τλάφαρ αναζήτησε την Πριγκίπισσα, και τίποτα δεν 

βρήκε. 

  Στεναχωριόταν που δε µπορούσε να την αναζητήσει και πιο 

µακριά. Αλλά µέχρι εκεί έφτανε η δική του εκπαίδευση⋅ αν έψαχνε 

παραπέρα, εκείνος θα ήταν που θα τρελαινόταν. 

  Αναστέναξε. Ευχόταν να ήταν κάποιος εδώ τον οποίο να µπορούσε 

να συµβουλευτεί, τούτη τη δύσκολη ώρα. Ο δάσκαλός του… Μα, 

δεν είχε δάσκαλο. Και πώς, τότε, διδασκόταν τα µυστικά των  Σοφών 

του Κύκλου του Φτερού; Ήταν παρανοϊκό. Μόνος του; Ναι, βέβαια, 

αφού δε θυµόταν ποτέ κανέναν να τον διδάσκει. Κι όµως, κάτι δεν 

πήγαινε καλά –ήταν σίγουρος. 

  Πολλά αλλόκοτα πράγµατα συµβαίνουν. Πάρα πολλά… 

συλλογίστηκε. 

  Υπήρχε και µια άλλη µέθοδος, για να βρει την Πριγκίπισσα –µια 

µέθοδος που λίγοι επιχειρούσαν, και σίγουρα όχι οι µαθητευόµενοι: 

Να ταξιδέψει, πνευµατικά, µπροστά ή πίσω στο Χρόνο, µήπως 

εντοπίσει εκεί την Έρµελ. Το ταξίδι προς το Παρελθόν ήταν 
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λιγότερο επικίνδυνο από το ταξίδι στο Μέλλον, αλλά επικίνδυνο 

υπερβολικά για κείνον, που ποτέ του δεν τόχε ξαναεπιχειρήσει, και 

δεν είχε κάποιον ισχυρότερο και πολυγνώστη κοντά του, για να τον 

καθοδηγεί. 

  Η Έρµελ, σίγουρα, άξιζε το ρίσκο, όµως, άµα ο Τλάφαρ 

τρελαινόταν, ακόµα κι αν µάθαινε πού βρισκόταν η Πριγκίπισσα, δε 

θα µπορούσε να τη βοηθήσει. Οπότε, ποιο το όφελος; Κανένα. 

Έπρεπε να σκεφτεί κάποιον άλλο τρόπο, για να την εντοπίσει… 

  Ας ξεκινούσε απ’την αρχή: Ήταν στο δωµάτιό της⋅ και, µετά, 

χάθηκε. Κάτι είχε µεσολαβήσει ενδιάµεσα. Κι αυτό που µεσολάβησε 

την έκανε να εξαφανιστεί, γιατί κανείς δεν την είδε να βγαίνει απ’τα 

διαµερίσµατά της⋅ µόνο να µπαίνει. Μαγεία, πιθανώς;… Κάποιος 

Ελεγκτής των Πνευµάτων είχε εισβάλλει στο παλάτι; Μα –ναι, 

εκείνος στον οποίο ανήκε το δαιµονικό φυλακτό! Άλλωστε, γι’αυτό 

είχε καλέσει τον Τλάφαρ εδώ ο Βασιληάς Βένγκριλ. Όµως που 

βρισκόταν, τώρα, το φυλακτό; Ο µαθητευόµενος δε θυµόταν⋅ ήταν 

και τούτο ένα απ’τα παράξενα που συνέβαιναν, τον τελευταίο καιρό. 

Ίσως, κάπως, να το είχε κλέψει ο µάγος που το είχε βάλει στο λαιµό 

του  Μπράλµακ, του αρχικατασκόπου. Αλλά ο µάγος δεν ήταν ο 

προδότης;… Όχι, αυτός ήταν ο Τράνθλας. Εκτός και ο µάγος να 

ήταν ο δεύτερος προδότης, µέσα στο παλάτι, και, τώρα, ν’απήγαγε 

την Έρµελ! Ναι, έτσι πρέπει να είχαν τα πράγµατα. Ποιους, όµως, 

υπηρετούσε ο… δεύτερος προδότης. Τους Αργκανθικιανούς; 

Μάλλον. Ποιους άλλους; Οπότε, ο Τλάφαρ βρισκόταν, πάλι, στην 

αρχή… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31ο 

Ένα µήνυµα για τον Βασιληά Βένγκριλ 
 

 

ια βροχερή µέρα, ένας έµπορος έφτασε στην Μάρβαθ, την 

πρωτεύουσα του Βασιλείου Σαραόλν. Ένας µεσήλικας 

άντρας, µε γένια και µαύρα µακριά µαλλιά, που είχαν 

αρκετές τούφες γκρίζων ανάµεσά τους. Φορούσε πράσινη τουνίκα, 

µε ψηλό γιακά, περιτριγυρισµένο από γούνα, και καφέ παντελόνι 

από χοντρό δέρµα. Οι µπότες του δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλές, αλλά 

είχαν κι αυτές γούνα στην κορφή τους. Πάνω στους ώµους του 

έπεφτε µια µπεζ κάπα, της οποίας η κουκούλα βρισκόταν στο κεφάλι 

του, για να τον προστατεύει απ’την κακοκαιρία. Ίππευε ένα 

µελαχρινό άλογο, και πίσω του ακολουθούσαν δύο κάρα, 

µεταφέροντας την πραµάτεια του, η οποία ήταν σκεπασµένη µε 

πανιά, για να µη µουσκέψει. 

  «Η καταραµένη καταιγίδα!…» µούγκρισε ο έµπορος. «Βρέχει 

ολάκερη τη µέρα, µα όλους τους δαιµονανθρώπους της 

Μάγκραθµελ!» 

  «Υποµονή, κύριε Μάχτερ,» είπε ο άντρας που οδηγούσε το ένα 

κάρο⋅ «σύντοµα, θα είµαστε σε κάποιο ζεστό πανδοχείο.» 

  Πέρασαν  την  µεγάλη  ανατολική  πύλη  της  Μάρβαθ,  

περιµένοντας  να ελέγξουν το εµπόρευµά τους οι φύλακες εκεί. Όταν 

πλήρωσαν τον ανάλογο φόρο, συνέχισαν να προχωρούν, σ’έναν 

φαρδύ, λιθόστρωτο δρόµο, που φωτιζόταν από λάµπες. 

  «Θα είσαστε σε κάποιο πανδοχείο, Μπόλκαρ,» διόρθωσε ο έµπορος 

τον άντρα που οδηγούσε το κάρο. «Εγώ έχω να µεταφέρω αυτό το 

παναθεµατισµένο µήνυµα στο Βασιληά. Ανάθεµα την τιµιότητά µου! 

Κανονικά, έπρεπε να πάρω τα λεφτά από κείνον τον ηλίθιο και να 

µην µεταφέρω κανένα µήνυµα. Όµως, δε βαριέσαι, δε θέλω να 

Μ
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µπλέξω σε τίποτα άσχηµο. Επιπλέον, έχω τη διαίσθηση ότι τούτο το 

κοµµάτι χαρτί είναι σηµαντικό 

  »Λοιπόν. Πού θα συναντηθούµε;» 

  «Στην Κίτρινη Ώρα, κύριε Μάχτερ;» πρότεινε ο οδηγός. 

  «Καλώς,» µούγκρισε ο έµπορος. «Σε καµια ώρα το πολύ, υποθέτω, 

θάµαι κει. Τα λέµε.» Σπιρούνισε το µελαχρινό άτι του και κάλπασε 

µέσα στους άδειους δρόµους της Μάρβαθ⋅ ο κόσµος βρισκόταν στο 

εσωτερικό των χτιρίων, λόγω της νεροποντής. 

  «Ανάθεµα…!» µουρµούρισε, κάτω απ’την ανάσα του, ο έµπορος. 

«Θάχουµε δυνατό Χειµώνα φέτος…!» ∆εν του άρεσαν οι «δυνατοί» 

Χειµώνες, γιατί το εµπόριο γινόταν δυσκολότερο. Ποιος είχε όρεξη 

να τρέχει, µες στα χιόνια και τις καταιγίδες; 

  Γρήγορα, έφτασε στο παλάτι, στο κέντρο της πρωτεύουσας. 

Τράβηξε τα γκέµια του αλόγου του, που χλιµίντρισε και κλότσησε 

τον αέρα, ενώ αστραπές έσχιζαν τον ουρανό και βροντές τον έκαναν 

να σείεται. 

  Οι φρουροί µπροστά στην καγκελωτή πόρτα του κήπου –δύο 

γυναίκες− ετοίµασαν τα κοντάρια και τις ασπίδες τους, 

επιφυλακτικές. 

  «Ποιος είσαι;» απαίτησε η µία, ενώ νερό έτρεχε απ’τις άκριες της 

περικεφαλαίας της. 

  «Έµπορος είµαι, κοπελιά,» αποκρίθηκε ο άντρας πάνω στ’άλογο. 

«Μάχτερ, στο όνοµα. Αλλά, τώρα, κάνω τη δουλειά του 

αγγελιαφόρου.» Μειδίασε, δείχνοντας τα ελαφρώς στραβά δόντια 

του. «Εννοώ πως µεταφέρω ένα µήνυµα για τον Μεγαλειότατο, 

Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν.» 

  «Ένα µήνυµα για το Βασιληά;» συνοφρυώθηκε η δεύτερη φρουρός. 

  «Ναι. Είσαι κουφή, κοπελιά;» είπε ο Μάχτερ. «Άνοιξε να µπω. 

Κείνος που µούδωσε το  µήνυµα  άφησε  να  εννοηθεί  ότι  ήταν  

ανάγκη  να  το παραδώσω το γρηγορότερο δυνατό.» 

  Οι δυο γυναίκες αλληλοκοιτάχτηκαν⋅ η µία έγνεψε καταφατικά, και 

άνοιξαν µαζί την καγκελωτή πύλη του κήπου. 
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  «Πέρνα, έµπορε.» 

  «Και κατέβα απ’τ’άτι σου.» 

  Ο Μάχτερ µπήκε, ξεπεζεύοντας. Η µια φρουρός πήρε τ’άλογό του 

απ’τα γκέµια, λέγοντας του: «Ακολούθησέ µε.» 

  Ο έµπορος υπάκουσε. Βάδισε στον κήπο, κοιτώντας γύρω του τα 

εξωτικά δέντρα και τα παράξενα πουλιά µε το στόµα ανοιχτό. 

  «Πρέπει κι εγώ να φτιάξω ένα τέτοιο µέρος, στο σπίτι µου,» 

µονολόγησε⋅ «η γυναίκα µου θα ξετρελαθεί.» 

   Η πολεµίστρια τον αγνόησε, καθώς έδινε το άτι του σ’έναν άλλο 

στρατιώτη. 

  «Ε, πού τον πάτε;» απαίτησε ο Μάχτερ. 

  «Στο στάβλο. Μην ανησυχείς.» 

  Ενώ πλησίαζαν την κεντρική πύλη του παλατιού, ο έµπορος 

ρώτησε την πολεµίστρια: «Θάναι ο Βασιληάς ξύπνιος τέτοια ώρα, 

κοπελιά;» 

  «∆εν είναι και τόσο αργά,» αποκρίθηκε εκείνη. «Απόγευµα είναι.» 

  «Αλλά παναθεµατισµένα σκοτεινά,» τόνισε ο Μάχτερ. 

  «Ούτως ή άλλως, ο Μεγαλειότατος λείπει,» εξήγησε η γυναίκα. 

  «Λείπει!» εξεπλάγη ο Μάχτερ. 

  «Η σύζυγός του, Βασίλισσα ∆ήνκα, βρίσκεται εδώ⋅ και σ’αυτήν θα 

µεταφέρετε το µήνυµα, κύριε,» είπε η πολεµίστρια. 

  «Μα…» Κούνησε το κεφάλι του, ξεφυσώντας. «Τέλος πάντων.» 

Στο κάτω-κάτω, τι τον ένοιαζε εκείνον; Την επιστολή θα την  έδινε 

κάπου, και θα την ξεφορτωνόταν. 

  Πέρασαν την πύλη, αφού η πολεµίστρια αντάλλαξε µερικές 

κουβέντες µε τους φρουρούς εκεί. Και, τελικά, ο έµπορος οδηγήθηκε 

σε µια µεγάλη αίθουσα, η οποία στηριζόταν σε κολόνες, και στο 

βάθος της υπήρχε ένας µεγαλόπρεπος θρόνος. Πάνω στο θρόνο 

καθόταν µια ξανθοµάλλα γυναίκα, µε τα µαλλιά δεµένα κότσο πίσω 

της. Φορούσε ένα µακρύ, πράσινο φόρεµα, µε φαρδιά λαιµόκοψη 

και σχίσιµο στο αριστερό πόδι. Στο στέρνο της κρεµόταν ένα 

µενταγιόν καµωµένο από ασήµι, το οποίο γυάλιζε στο φως των 
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δαυλών. Στο κεφάλι της ήταν µια λεπτή, χρυσή κορόνα, στολισµένη  

µε  ζαφείρια. Στα δεξιά της βρισκόταν ένα µεγάλο, ξύλινο τραπέζι, 

όπου κάθονταν µερικοί άνθρωποι, µισοκαλυµµένοι σε σκιές. 

Στ’αριστερά της στεκόταν ένας άντρας –νεαρός, µάλλον, αν και ο 

Μάχτερ δε µπορούσε νάναι σίγουρος−, ξανθός, µε µακριά µαλλιά 

και µπεζ ρόµπα ∆εν κινιόταν καθόλου, αλλά έµοιαζε να παρατηρεί 

τα πάντα⋅ και η όλη του εµφάνιση είχε κάτι το… επιβλητικό. 

  Η πολεµίστρια έκανε µια βαθιά υπόκλιση µπροστά στη γυναίκα στο 

θρόνο. «Μεγαλειοτάτη. Σας παρουσιάζω τον έµπορο κύριο Μάχτερ. 

Ισχυρίζεται πως φέρει κάποιο µήνυµα για τον  Μεγαλειότατο.» 

  Η ∆ήνκα έστρεψε τα γαλανά µάτια της στον βρεγµένο άντρα µε τα 

µαύρα γένια και τα µακριά µαλλιά. 

  «Βασίλισσά µου,» την προσφώνησε εκείνος, υποκλινόµενος. 

  «Τι µήνυµα έχεις για το Βασιληά;» ρώτησε η ∆ήνκα, υψώνοντας 

ένα φρύδι. 

  «Ούτε εγώ γνωρίζω, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε ο Μάχτερ. «Μου 

το έδωσαν να το µεταφέρω, γιατί πίστευαν πως σ’εµένα δε θα 

επιτίθονταν οι δαιµονάνθρωποι. Εδώ είναι.» Έβγαλε το µήνυµα µέσα 

απ’την πράσινη τουνίκα του. 

  Τα σκοτεινά µάτια του Πόνκιµ, πάραυτα, καρφώθηκαν πάνω στο 

τυλιγµένο χαρτί. Και στένεψαν επικίνδυνα. 

  «Ποιοι σ’το έδωσαν τούτο το µήνυµα;» ρώτησε η ∆ήνκα. 

  «∆εν ξέρω, ακριβώς, Βασίλισσά µου,» απάντησε ο έµπορος. «Ήταν 

ένας τύπος, µαζί µε στρατιώτες απ’τη Βαρονία της Τάθβιλ.» 

  Τα µάτια του Πόνκιµ στένεψαν περισσότερο. Ηλίθιε Κόζµαρ! 

γρύλισε εντός του. Τα θαλάσσωσες! Θα πληρώσεις γι’αυτό! 

  «Πώς ήταν αυτός ο… τύπος, κύριε;» θέλησε να µάθει ο Τλάφαρ, 

που στεκόταν στ’αριστερά της Βασίλισσας του Σαραόλν. 

  «∆εν θυµάµαι⋅ φορούσε κουκούλα,» εξήγησε ο Μάχτερ. 

  «∆ος µου το µήνυµα.» Η ∆ήνκα πρότεινε το χέρι της. 

  Ο έµπορος ζύγωσε, µε γρήγορα βήµατα, και της το έδωσε. 
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  «Μπορείς να φεύγεις,» είπε η Βασίλισσα του Σαραόλν. 

«Σ’ευχαριστώ για την υπηρεσία σου.» 

  «Υποχρέωσή µου, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε εκείνος. 

Υποκλίθηκε κι εγκατέλειψε την αίθουσα του θρόνου. 

  Η ∆ήνκα άνοιξε το µήνυµα κι άρχισε να διαβάζει τα µαύρα 

γράµµατα, πάνω του: 

 

Μεγαλειότατε, 

 

Σας γράφω ενώ βρίσκοµαι φυλακισµένη στο κάστρο µου από 

τους διαβολικούς Μαγκραθµέλιους. Μαζί µου έχω τον 

προσωπικό σας φίλο, ευγενή κύριο Σόλµορχ, και την επίσης 

γνωστή σας µάγισσα Χόλκραδ. Το θεωρήσαµε σωστό να σας 

ειδοποιήσουµε για ορισµένα µυστηριώδη και πλέον 

ανησυχητικά συµβάντα στο Βασίλειό σας. 

  Κατ’αρχήν, οι δαιµονάνθρωποι διαθέτουν κάποιες συσκευές 

που ονοµάζουν «δίσκους τηλεµεταφοράς»⋅ µ’αυτούς δύνανται 

να διανύουν τροµερά µεγάλες αποστάσεις, µέσω 

«εσωδιαστασιακών θυρών» –όπως τις ονοµάζει η Χόλκραδ. 

Αλλά για να δηµιουργηθούν αυτοί οι δίσκοι χρειάζεται, πρώτα, 

οι Μαγκραθµέλιοι να έχουν µελετήσει τις περιοχές όπου 

επιθυµούν να τηλεµεταφέρονται⋅ έτσι, συµπεραίνουµε πως οι 

δαιµονάνθρωποι βρίσκονται στο Σαραόλν αρκετό καιρό, ώστε 

να είχαν χρόνο να κατασκευάσουν τις εν λόγω διαβολικές 

συσκευές. Πολύ φοβάµαι ότι, µε κάποιον ύπουλο τρόπο, 

περνούν τα σύνορα. Και τώρα, µπορούν να βρίσκονται όπου 

επιθυµούν εντός του Βασιλείου, µε τους δίσκους 

τηλεµεταφοράς. Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος. 

  Επίσης, θα ήθελα να σας µιλήσω για το θέµα του 

«στοιχειωµένου» δρόµου στη Βαρονία µου. Ο δρόµος δεν 

είναι στοιχειωµένος. Οι άνθρωποι της Βαρονίας µου, καιρό 

τώρα, έβλεπαν σκοτεινές φιγούρες να έρχονται απο κεί, αλλά η 
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Χόλκραδ διαβεβαιώνει πως δεν πρόκειται για φαντάσµατα. 

Συνεπώς, έφτασα στο εξής συµπέρασµα: άνθρωποι του 

Άργκανθικ εισβάλλουν στο Σαραόλν απ’τον εν λόγω δρόµο. 

Και θέλουν να διατηρούν το επίθετο «στοιχειωµένος» σ’αυτόν, 

ώστε κανείς να µην τον πλησιάζει. 

  Εγώ, ο Σόλµορχ, η Χόλκραδ και δύο σύντροφοί µας, µια 

νύχτα, πήγαµε στον «στοιχειωµένο» δρόµο και περιµέναµε. 

∆εν αργήσαµε να βρούµε κατασκόπους Αργκανθικιανούς, οι 

οποίοι, τώρα, κρατούνται στο κάστρο της Βαρονίας. Όµως εκεί 

που τους είχαµε συλλάβει, Μαγκραθµέλιοι χίµησαν σε όλους 

µας. Γλιτώσαµε ζωντανοί, αλλά ποτέ δε µάθαµε τι ήθελαν από 

µας. Πάντως, ξέρουµε τι δεν ήθελαν, κι αυτό ήταν να 

ειδοποιηθείτε εσείς, Βασιληά µου. Επιχείρησαν να αποτρέψουν 

κάθε προσπάθειά µας να σας στείλουµε µήνυµα για την 

κατάσταση. Αλλά, τελικά, τα καταφέραµε, αφού το κρατάτε, 

τώρα, στα χέρια σας. 

  Εκτός από τούτα, πρέπει να σας τονίσω και κάτι ακόµα: 

Έχουµε υποψίες ότι ο Πόνκιµ, ο βασιλικός σας διπλωµάτης, 

πιθανώς να είναι προδότης του Βασιλείου. Οι υποψίες µας 

αυτές προέρχονται από το εξής γεγονός: Όταν ο Σόλµορχ 

έφτασε στη Βαρονία µου, µου είπε πως, όταν λάβατε το µήνυµά 

µου, για την επιδιόρθωση του «στοιχειωµένου» δρόµου, 

αποφασίσατε να µε ρωτήσετε σχετικά µ’αυτόν, καθώς και γιατί 

δεν είχα αρκετά χρήµατα, ώστε να τον επιδιορθώσω µόνη µου. 

Προστάξατε τον κύριο Πόνκιµ να συντάξει την επιστολή. 

Όµως η επιστολή που έλαβα εγώ έγραφε χαρακτηριστικά πως 

το Βασίλειο δεν έχει χρηµατικό περίσσευµα και να µη σας 

ξαναενοχλήσω µε τέτοια µικροπράγµατα… Παρακαλώ, 

βεβαιωθείτε για τον βασιλικό σας διπλωµάτη. 

  Για την ώρα, βρισκόµαστε παγιδευµένοι στο κάστρο της 

Βαρονίας µου από Μαγκραθµέλιους, και σας ζητώ 

απεγνωσµένα βοήθεια. 
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Βαρονέσα Τάθβιλ 

 

  «Πόνκιµ,» είπε η ∆ήνκα, συνοφρυωµένη. «Πρέπει να µιλήσουµε. 

Όλοι οι άλλοι φύγετε απ’την αίθουσα. Εκτός από σένα, Τλάφαρ.» 

  Οι σύµβουλοι κοίταξαν παραξενεµένοι τη Βασίλισσά τους, αλλά 

δεν έφεραν αντίρρηση⋅ ένας-ένας, άρχισαν να βγαίνουν απ’το 

µεγάλο δωµάτιο. Μόνο ο Πόνκιµ έµεινε καθισµένος στη θέση του, 

µε το µυαλό του µπερδεµένο και µ’ένα κρύο συναίσθηµα να 

διαπερνά το κορµί του. ∆εν ήταν, όµως, από φόβο, όχι –ο Σόλµορχ 

και οι καταραµένοι συνεργάτες του δεν είχαν αρκετά στοιχεία 

εναντίον του, ώστε να µην µπορεί να τ’αντικρούσει−, ήταν από 

θυµό, γιατί υποψιαζόταν ότι µπορεί να χαλούσαν τα σχέδιά του –και 

τότε, πιθανώς ν’αντιµετώπιζε την οργή του Αφέντη του… 

  «Έλα κοντά µου, Πόνκιµ,» πρόσταξε η ∆ήνκα, αφήνοντας το 

µήνυµα της Τάθβιλ να τυλιχτεί από µόνο του στα χέρια της. 

  Ο βασιλικός διπλωµάτης υπάκουσε. «Τι είναι, Βασίλισσά µου;» 

  «∆ιάβασε τούτο.» Η ∆ήνκα τού έδωσε την επιστολή. 

  Ο Πόνκιµ τη διάβασε. Ένα λεπτό µειδίαµα χαράχτηκε στο πρόσωπό 

του. Τελικά, άδικα είχε ανησυχήσει⋅ το µήνυµα της ανόητης 

Βαρονέσας Τάθβιλ ήταν άκακο⋅ δε µπορούσε να αποτελέσει καµια 

απειλή –ίσα-ίσα που ισχυροποιούσε τις θέσεις  του  διπλωµάτη,  έτσι  

όπως  κατηγορούσε   τους Αργκανθικιανούς. 

  «Ναι, Βασίλισσά µου,» είπε, σηκώνοντας το κεφάλι του απ’το 

κείµενο. «Ασφαλώς, δεν πιστεύεται ότι είµαι προδότης του 

Βασιλείου…» 

  «Προδότης του Βασιλείου;» παραξενεύτηκε ο Τλάφαρ. «Μπορώ να 

διαβάσω κι εγώ την επιστολή, Μεγαλειοτάτη;» 

  «Φυσικά.» Η ∆ήνκα έκανε νόηµα στον Πόνκιµ να του τη δώσει, 

και, καθώς ο µαθητευόµενος Σοφός του Κύκλου του Φτερού 

διάβαζε, η Βασίλισσα ρώτησε το διπλωµάτη της: «Γιατί έστειλες 
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άλλο µήνυµα στην Βαρονέσα Τάθβιλ, αντί εκείνου που σε πρόσταξε 

ο σύζυγός µου;» 

  Ο µελαχρινός άντρας µε το µουστάκι φάνηκε να σκέφτεται κάτι, 

καθώς σταύρωνε τα χέρια µπροστά του και έσµιγε τα χείλη του. 

Σήκωσε το κεφάλι του και κοίταξε την  ∆ήνκα. «Βασίλισσά µου, 

αυτό που θα σας πω θέλω να το πιστέψετε: Το µήνυµα το έστειλα 

ακριβώς όπως πρόσταξε ο Μεγαλειότατος. Μετά, τι συνέβη δεν 

ξέρω. Αλλά είναι πολύ, πολύ λογικό οι Αργκανθικιανοί να 

ευθύνονται γι’αυτό –όπως και για τόσα άλλα κακά στο Βασίλειό 

µας.» Η φωνή του ήταν τροµαχτικά ήρεµη, καθώς ύφαινε έναν 

καινούργιο ιστό από ψέµατα –ο Πόνκιµ ήταν καλός στη δουλειά του. 

«Και θα σας πω τι υποθέτω πως συµβαίνει. Επιθυµείτε να 

µ’ακούσετε;» Σήκωσε ένα φρύδι του, ερωτηµατικά. 

  «Ναι, Πόνκιµ. Πες µου,» αποκρίθηκε η ∆ήνκα, γιατί ούτε κι η ίδια 

νόµιζε πως ο τόσα χρόνια πιστός διπλωµάτης του Βασιλείου ήταν, 

τώρα, ξαφνικά, προδότης. 

  «Λοιπόν.» Ο Πόνκιµ καθάρισε το λαιµό του. «Κατ’αρχήν, ο 

στοιχειωµένος δρόµος είναι ένα µέρος απ’όπου οι κατάσκοποι των 

Αργκανθικιανών έρχονται στο Σαραόλν. Συµφωνείτε;» Η ∆ήνκα 

ένευσε. «Ωραία. Συνεπώς, οι Αργκανθικιανοί θα θέλουν να τον 

κρατήσουν ‘στοιχειωµένο’⋅ σωστά;» Η ∆ήνκα ξαναένευσε. 

«Εποµένως, µε την επιρροή που έχουν εντός του Βασιλείου µας, δε 

θα τους ήταν διόλου δύσκολο ν’αλλάξουν το µήνυµα, έτσι ώστε να 

βολεύει εκείνους: δηλαδή, να µην επιδιορθωθεί ο παλιός δρόµος.» 

   «Τλάφαρ, ποια είναι η δική σου γνώµη;» ρώτησε η ∆ήνκα. 

  Ο µαθητευόµενος Σοφός του Κύκλου του Φτερού κοίταξε, για λίγο, 

τον βασιλικό διπλωµάτη. Ό,τι έλεγε έµοιαζε λογικό. Εξάλλου, γιατί 

εκείνος να ήθελε ο δρόµος να παραµείνει «στοιχειωµένος»; Ήταν 

σίγουρο, πέρα από κάθε σκιά αµφιβολίας, ότι δεν ήταν µε τους 

Αργκανθικιανούς, αφού τους πολεµούσε µε τόσο πάθος. 

  «Μεγαλειοτάτη, πιστεύω πως ο κύριος Πόνκιµ µίλησε ήδη για 

µένα. Τα πράγµατα πρέπει νάναι όπως τα είπε. Ούτε κι εγώ νοµίζω 
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ότι είναι προδότης του Βασιλείου. Εξάλλου, µάχεται τους 

κατασκόπους απ’το Άργκανθικ⋅ γιατί να ήθελε ο δρόµος να είναι 

‘στοιχειωµένος’ και, εποµένως, ανοιχτός γι’αυτούς;» 

  Η ∆ήνκα έγνεψε καταφατικά «Καταλαβαίνω τι εννοείς, Τλάφαρ… 

Όµως ποια είναι η άποψή σου για την ανάµιξη των Μαγκραθµέλιων 

σ’όλη τούτη την υπόθεση;» 

  «Αυτό είναι δύσκολο να το υποθέσω, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε 

ο µαθητευόµενος⋅ «πρέπει να σκεφτώ.» 

  «Εγώ νοµίζω πως οι Αργκανθικιανοί πιθανώς να έχουν συµµαχήσει 

µαζί τους,» είπε ο Πόνκιµ. «Αν και µου µοιάζει λίγο παράξενο, 

Βασίλισσά µου. Ακόµα κι αυτοί δεν τους συµπαθούν.» 

  «Μάλιστα,» αποκρίθηκε η ∆ήνκα, συνοφρυωµένη. «Αλλά οι 

Μαγκραθµέλιοι συνεχίζουν να τριγυρνούν στο Βασίλειό µου. Κι 

απ’ό,τι γράφει η Τάθβιλ, µ’αυτούς τους δίσκους τηλ… τηλ…» 

  «Τηλεµεταφοράς, Μεγαλειοτάτη,» τη βοήθησε ο Τλάφαρ. 

  «Μ’αυτούς τους δίσκους τηλεµεταφοράς, µπορούν να βρίσκονται 

οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγµή,» είπε η ∆ήνκα. «Τι να κάνουµε;» 

Απευθυνόταν, κυρίως, στον µαθητευόµενο Σοφό του Κύκλου του 

Φτερού, που πίστευε πως γνώριζε περισσότερα, πάνω σε 

µυστικιστικά θέµατα, από τον Πόνκιµ (ενώ, στην πραγµατικότητα, 

το αντίθετο συνέβαινε). 

  «Πραγµατικά, δεν ξέρω, Βασίλισσά µου,» είπε ο Τλάφαρ. «Πρέπει 

να συµβουλευτώ τους συναδέλφους µου, στον Πύργο του Φτερού.» 

  «Τότε, θα σε προέτρεπα να το κάνεις,» είπε η ∆ήνκα. 

  «Βασίλισσά µου, νοµίζω πως, τώρα, έχουµε ένα σηµαντικότερο 

ζήτηµα για ν’ανησυχούµε: την απαγωγή της κόρης σας από τους 

Αργκανθικιανούς,» τόνισε ο Πόνκιµ. «∆ε µπορούµε ν’ασχολούµαστε 

και µ’άλλα θέµατα, συγχρόνως.» 

  «Απλά, θα ειδοποιήσω τον Κύριο του Πύργου του Φτερού,» 

εξήγησε ο Τλάφαρ. «∆εν είναι µακριά, και πρέπει να µάθει τι 

συµβαίνει.» 
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  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά η ∆ήνκα. «Έχεις δίκιο. Αύριο, θα φύγεις 

απ’τη Μάρβαθ, κατευθυνόµενος εκεί.» 

  Ο Τλάφαρ έκανε µια µικρή υπόκλιση. «Μάλιστα, Μεγαλειοτάτη.» 

  «Παρατηρώ τη σοφία στην απόφασή σας, Βασίλισσά µου,» είπε, 

κολακευτικά, ο Πόνκιµ. «Οφείλουµε να είµαστε προετοιµασµένοι 

για κάθε κίνδυνο.» 

   

**  **  **  ** 

 

  Αργότερα, στο δωµάτιό του, ο Πόνκιµ σκεφτόταν αν έπρεπε να 

προστάξει τους δαιµονανθρώπους του να σκοτώσουν τον Τλάφαρ, 

στο δρόµο προς τον Πύργο του Φτερού. Άµα τον δολοφονούσε, θα 

γλίτωνε απ’τον κίνδυνο τού να ειδοποιηθούν νωρίς οι Σοφοί και να 

σκεφτούν κάτι, για να διώξουν τους Μαγκραθµέλιους απ’το 

Σαραόλν –αν και αυτό του έµοιαζε λιγάκι απίθανο να το 

κατορθώσουν έτσι εύκολα. Αλλά ήταν και η ∆ήνκα. Θα ανησυχούσε 

γιατί θα αργούσε ο Τλάφαρ; Ίσως… Ίσως, όµως, και να σκεφτόταν 

ότι, απλά, χρειαζόταν η παρουσία του στον Πύργο του Φτερού και δε 

µπορούσε να επιστρέψει… Και πόσο µάλλον αν λάµβανε ένα 

µήνυµα που έγραφε ακριβώς αυτό! Η επιστολή θα ήταν δήθεν 

απ’τον Τλάφαρ, αλλά, στην πραγµατικότητα, θα την είχε γράψει ο 

Πόνκιµ. 

  Ο διπλωµάτης µειδίασε, µε το σχέδιό του. Ύστερα, ξέσπασε σε 

γέλιο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Την αυγή, ο Τλάφαρ βγήκε απ’τη δυτική πύλη της Μάρβαθ. Ο 

Λούντρινχ, µόλις που ξεµύτιζε απ’τον ανατολικό ορίζοντα, 

λούζοντας τον Άρµπεναρκ µε το πρώτο φως του. Ο µαθητευόµενος 

ήταν ντυµένος, όπως συνήθως, µε µια µπεζ ρόµπα και µια µαύρη 
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κάπα µε κουκούλα. Καβαλούσε ένα µελαχρινό άτι και κάλπαζε πάνω 

στην λιθόστρωτη δηµοσιά. 

  Στον Πύργο του Φτερού θα έβρισκε απαντήσεις σε πολλά του 

ερωτήµατα. Κατ’αρχήν, ο Κύριος του Πύργου πιθανώς να 

κατάφερνε να σκεφτεί ένα σχέδιο, για την αντιµετώπιση των 

Μαγκραθµέλιων·  κατά δεύτερο λόγο, ίσως κάποιος απ’τους Σοφούς 

να κατόρθωνε να εντοπίσει την Έρµελ, για την οποία ο νεαρός 

µαθητευόµενος πέθαινε από αγωνία·  και τέλος, µπορεί, επιτέλους, 

κανένας απ’τους συναδέλφους τους να του έλεγε τι συνέβαινε 

µ’αυτόν και αισθανόταν ότι κάτι του έλειπε –γιατί δεν είχε δάσκαλο, 

ενώ θα ορκιζόταν ότι είχε. Απορούσε πώς δεν είχε ζητήσει τόσο 

καιρό άδεια απ’τη Βασίλισσα να επιστρέψει στον Πύργο του 

Φτερού. 

  Ύστερ’από λίγο, άφησε τη δηµοσιά και έστριψε σ’ένα παλιό 

µονοπάτι, νότια, το οποίο περνούσε ανάµεσα από λόφους, όπου 

υπήρχαν λίγα δέντρα. Τώρα, λάσπες γέµιζαν τον µικρό δρόµο, λόγω 

της χτεσινής νεροποντής, και οι πεταλωµένες οπλές του αλόγου του 

νεαρού πλατσούριζαν µέσα τους, κάνοντάς τες να πετάγονται 

τριγύρω. 

  Ο Τλάφαρ κοίταξε ψηλά: Και σήµερα ο ουρανός ήταν σχετικά 

συννεφιασµένος, και µπορεί, πάλι, να έβρεχε. Όµως ο 

µαθητευόµενος ήλπιζε όχι πριν το βράδυ, οπότε θα βρισκόταν στον 

Πύργο του Φτερού και θα ήταν ασφαλής απ’την καταιγίδα. 

  Περίπου µιάµιση ώρα κάλπαζε, προτού αντικρίσει µια λάµψη 

εµπρός του. Μια γαλάζια λάµψη, που πήρε τη µορφή πόρτας! 

  Ο Τλάφαρ τράβηξε τα γκέµια του αλόγου του, κάνοντάς το να 

σταµατήσει, απότοµα, χρεµετίζοντας. Αυτό του θύµιζε κάτι απ’το 

µήνυµα της Βαρονέσας Τάθβιλ… 

  Και όχι άδικα, γιατί, µέσα απ’την εσωδιαστασιακή θύρα που είχε 

παρουσιαστεί, µορφές µε µαύρες κάπες πετάχτηκαν, κραδαίνοντας 

γυµνολέπιδα ξίφη. ∆αιµονάνθρωποι! 
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  Ο Τλάφαρ πάγωσε, προς στιγµή, µα δεν έχασε την ψυχραιµία του. 

Κι αµέσως, άρχισε να επικαλείται τις δυνάµεις των Πνευµάτων. 

  Ένας Μαγκραθµέλιος τράβηξε κάτι, µέσα απ’τα ρούχα του και του 

το πέταξε. Ήταν καµωµένο από σίδερο και στο τέλος του υπήρχε ένα 

µεγάλο, ελαφρώς λυγιστό κεντρί⋅ το µέρος που θα µπορούσε κανείς 

να αποκαλέσει λαβή σ’αυτό το αλλόκοτο αντικείµενο ήταν γεµάτο 

µε παράξενες, κόκκινες πέτρες, που αναβόσβηναν. Έσχισε τάχιστα 

τον αέρα, σα να ήταν φτιαγµένο ακριβώς για τούτο το λόγο, και 

µπήχτηκε στον δεξή ώµο του Τλάφαρ. 

  «Αργκ!» µούγκρισε εκείνος απ’τον ξαφνικό πόνο. Και, ύστερα, 

έβγαλε µια άλλη, ισχυρότερη κραυγή, καθώς αισθάνθηκε µια 

παράξενη δύναµη να τον διαπερνά: «Αααααααααρρρρρρ!» 

  Κλείνοντας τα µάτια του, τα οποία έβλεπαν διάφορα χρώµατα, 

διπλώθηκε, πιάνοντας, µε το αριστερό του χέρι, τον δεξή του ώµο. 

Και έπεσε απ’τ’άλογό του στο πέτρινο έδαφος, σφαδάζοντας. 

Επιχείρησε να τραβήξει το καταραµένο όπλο απ’τη σάρκα του, όµως 

δε µπόρεσε. Είχε µπηχτεί ολόκληρο µέσα και δεν έβρισκε µέρος για 

να το πιάσει, µε τα δάχτυλά του, ενώ γρύλιζε απ’τον τροµερό πόνο. 

  Ήξερε ότι θα πέθαινε. Θα περνούσε στον κόσµο των Πνευµάτων. 

  Έρµελ –γιατί δε µπόρεσα να σε βρω, εγκαίρως; Ποτέ δε θα µάθω τι 

σου συνέβη. 

  Ύστερα, ένιωσε το κρύο άγγιγµα του ατσαλιού στα πλευρά του. 

Αλλά ο πόνος ήταν µηδαµινός σε σχέση µ’εκείνον που του 

προκαλούσε το διαβολικό κατασκεύασµα των δαιµονανθρώπων στον 

ώµο του. 

  Ακόµα κάποιος τον διαπέρασε… στο στήθος. 

  Κι άλλος ένας… στην κοιλιά. 

  Τα ποικίλα χρώµατα άρχισαν να διαλύονται µπροστά στα µάτια του 

και πυκνό σκοτάδι να καλύπτει την όρασή του. 

  Μετά, το πνεύµα εγκατέλειψε το σώµα του µαθητευόµενου Σοφού 

του Κύκλου του Φτερού, Τλάφαρ…. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32ο 

Ανησυχητικά νέα και φήµες στο 

Θόνµαρκ 
 

 

στερα από τέσσερις µέρες, ένα µήνυµα έφτασε για την 

Βασίλισσα ∆ήνκα του Σαραόλν, το οποίο της παρέδωσε ο 

βασιλικός της διπλωµάτης, Πόνκιµ, στην αίθουσα του 

θρόνου του παλατιού της Μάρβαθ, ενώ ήταν µεσηµέρι και οι δυο 

ήλιοι του Άρµπεναρκ –ο Λούντρινχ και ο Βάνσπαρχ− 

λαµποκοπούσαν στα ουράνια, αν και η µέρα ήταν διαπεραστικά 

κρύα. 

  Η ξανθιά γυναίκα το ξεδίπλωσε και το κράτησε ανοιχτό εµπρός της, 

διαβάζοντάς το: 

 

Μεγαλειοτάτη, 

Έφτασα ασφαλής στον Πύργο του Φτερού και µίλησα µε τον 

Κύριο του Πύργου, για τα θέµατα που µας απασχολούν. 

∆υστυχώς, δε θα µπορέσω να επιστρέψω γρήγορα στην 

Μάρβαθ, γιατί η παρουσία µου είναι αναγκαία εδώ. Μην 

ανησυχείτε για µένα. 

Τλάφαρ 

 

  Η ∆ήνκα άφησε το µήνυµα να τυλιχτεί, πάλι, από µόνο του. ∆εν της 

άρεσε αυτό. Αισθανόταν σαν κάτι να της έκρυβαν. Όµως οι Σοφοί 

του Κύκλου του Φτερού ήταν παράξενοι⋅ είχαν τις δικές τους 

µεθόδους, που άλλοι άνθρωποι δεν κατανοούσαν. Ας τους άφηνε, 

λοιπόν, να κάνουν τη δουλειά τους όπως γνώριζαν καλύτερα, µε την 

ελπίδα πως θα έβρισκαν τη θεραπεία στην πανούκλα των 

Ύ
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δαιµονανθρώπων που µάστιζε το Βασίλειό της, σύµφωνα µε τα 

λεγόµενα της βαρονέσας Τάθβιλ. 

  Αλλά ο Σόλµορχ πώς είχε βρεθεί στη βαρονία αυτής; Και πώς η 

Χόλκραδ; Η Χόλκραδ…! ∆ε συµπαθούσε καθόλου την παράξενη 

µάγισσα, για την οποία ακόµα κι οι πιο απλοί χωριάτες είχαν 

ακούσει φήµες και ιστορίες. Κάποτε, είχε γνωρίσει τον Βένγκριλ –η 

Βασίλισσα δεν ήξερε πώς− και του είχε δωρίσει εκείνο το ξίφος, 

πάνω στο οποίο είχε τοποθετήσει ένα κατακόκκινο ρουµπίνι, που 

υποστήριζε πως ήταν µαγικό, και όσο κρατούσε το όπλο ο Βασιληάς 

δε θα τραυµατιζόταν στις µάχες. Η ∆ήνκα, βέβαια, δεν πίστευε 

τίποτα απ’αυτά. Είχε την εντύπωση ότι, στην πραγµατικότητα, η 

Χόλκραδ προσπαθούσε να τον κάνει να την ερωτευτεί, ώστε να γίνει 

Βασίλισσα. Όµως, προφανώς, το σχέδιό της δεν είχε πετύχει, αφού 

εκείνη, τώρα, καθόταν δίπλα στο θρόνο του Βένγκριλ. Αλλά η 

∆ήνκα πάντα φοβόταν αυτή την αλλόκοτη γυναίκα, και δεν ήθελε να 

πλησιάζει το σύζυγό της. Όλες τις µάγισσες έπρεπε να τις προσέχει 

κανείς –και πόσο µάλλον τη Χόλκραδ, που ο έλεγχος που ασκούσε 

πάνω στα Πνεύµατα είχε γίνει θρύλος. 

  «Τι είναι, Βασίλισσά µου; Κάτι ανησυχητικό;» 

  Η ∆ήνκα ανοιγόκλεισε τα µάτια της, σα να ξυπνούσε από όνειρο, 

και κοίταξε τον Πόνκιµ να στέκεται µπροστά στο θρόνο της. «Όχι, 

όχι. Τίποτα το ανησυχητικό.» Ανασήκωσε τους ώµους της. «Απλώς, 

ο Τλάφαρ λέει ότι θ’αργήσει να επιστρέψει, γιατί τον χρειάζονται 

στον Πύργο του Φτερού.» 

  «Βρήκαν οι Σοφοί εκεί λύση, σχετικά µε τους Μαγκραθµέλιους;» 

ρώτησε ο διπλωµάτης, γελώντας εντός του, µε την ειρωνεία της 

κατάστασης, αφού ο ίδιος είχε γράψει το µήνυµα. 

  Η ∆ήνκα κούνησε το κεφάλι της. «Όχι, δε νοµίζω να βρήκαν από 

τώρα…» 

  «Είθε να βρουν σύντοµα, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. 

«Γιατί. τούτη την κρίσιµη ώρα, το Βασίλειό µας αντιµετωπίζει δύο 

εχθρούς: ο ένας είναι οι δαιµονάνθρωποι και ο άλλος οι 
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Αργκανθικιανοί. Τους πρώτους ας τους αφήσουµε στους Σοφούς του 

Κύκλου του Φτερού, αλλά τους δεύτερους µονάχα εµείς µπορούµε 

να τους πολεµήσουµε αποτελεσµατικά.» Και επέστρεψε στη θέση 

του, πλάι στους υπόλοιπους συµβούλους του Σαραόλν. 

  «Είσαι τρελός,» του σφύριξε ο Άρθαλκ. «Ή, κάπως, τρελάθηκες, 

Πόνκιµ –γιατί δε σε ήξερα έτσι. Μιλάς σα να θέλεις τον πόλεµο!» 

  «Αγαπητέ µου Αρχιστράτηγε,» αποκρίθηκε ο βασιλικός 

διπλωµάτης, «τον πόλεµο θέλω να αποφύγω⋅ το µόνο που επιθυµώ 

να κάνω είναι να τροµάξω τους Αργκανθικιανούς, ώστε να µη 

νοµίσουν ότι έχουν το πάνω χέρι. Ας µην αρχίζουµε, πάλι, την ίδια 

κουβέντα. Εξάλλου, η Βασίλισσα έχει πάρει την απόφασή της, και 

εσύ έχεις ήδη στείλει αγγελιαφόρο στο Θόνµαρκ, µε διαταγή όλοι οι 

στρατοί του Βασιλείου που βρίσκονται εκεί να έρθουν στην 

Μάρβαθ.» 

  Ο Άρθαλκ δεν αποκρίθηκε. Αναρωτιόταν αν έκανε καλά που 

αποφάσισε να µη γίνει προδότης. Αλλά και να γινόταν, αρνούµενος 

να προστάξει τα στρατεύµατα να αφήσουν τα δυτικά σύνορα, τι θα 

κατάφερνε; Η Βασίλισσα, απλά, θα τα πρόσταζε η ίδια⋅ και οι 

προσταγές της ήταν οι ισχυρότερες στο Σαραόλν, όσο έλειπε ο 

Μεγαλειότατος. Όχι, ο Αρχιστράτηγος έπρεπε να βρει κάποιον τρόπο 

για να εµποδίσει τους πολεµιστές του Βασιλείου απ’το να στραφούν 

εναντίον του Άργκανθικ. Τι τρόπο, όµως; ∆εν υπήρχε τρόπος, αφού 

η Βασίλισσα δεν ήθελε να τον ακούσει και προτιµούσε ν’ακούει τον 

Πόνκιµ. Ο Πόνκιµ. Πώς είχε αλλάξει τόσο αυτός ο άνθρωπος;… 

   

**  **  **  ** 

 

  Ο αγγελιαφόρος έφτασε στο Θόνµαρκ, καλπάζοντας πάνω σ’ένα 

καφετί άτι. Το φρούριο στα δυτικά σύνορα του Σαραόλν βρισκόταν 

πάνω σε µια απότοµη πλαγιά⋅ µια θέση τέλεια για άµυνα ενάντια 

στους Μαγκραθµέλιους. Γιαυτό κιόλας όλοι οι δαιµονάνθρωποι 

φοβούνταν το κάστρο του Άρχοντα Έζφερκ και των 
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σκληραγωγηµένων µαχητών του. Το έτρεµαν, γιατί ήξεραν πως, για 

να το ρίξουν, θα έπρεπε να πεθάνουν, πρώτα, χιλιάδες δικοί τους 

πολεµιστές. Τον τελευταίο καιρό, όµως, έτσι όπως συνάζονταν, στα 

βουνά, θα µπορούσε κανείς να ορκιστεί πως ήταν πρόθυµοι να 

θυσιάσουν αυτούς τους χιλιάδες πολεµιστές, προκειµένου να 

κατακτήσουν το Θόνµαρκ⋅ γιατί  είχαν  µαζευτεί  µιλιούνια  στα 

δυτικά. Αυτός ήταν κι ο λόγος που ο Βασιληάς Βένγκριλ είχε 

προστάξει στρατούς απ’όλο το Σαραόλν να έρθουν στα σύνορα, και, 

τώρα, γύρω απ’το απόρθητο φρούριο, βρίσκονταν συναγµένοι κάπου 

είκοσι-χιλιάδες µαχητές. Και, πάλι, οι υπερασπιστές του Θόνµαρκ 

δεν ήξεραν αν θα ήταν αρκετοί, µπροστά στις διαβολικές ορδές που 

έρχονταν απ’τις Βόρεια και Νότια Μάγκραθµελ της Βόρειας Γης. 

  Ο αγγελιαφόρος πέρασε ανάµεσα απ’το µεγάλο στρατόπεδο. Τα 

βουνά ήταν χιονισµένα, και οι στρατιώτες είχαν ανάψει µπόλικες 

φωτιές, για να ζεσταίνονται, ενώ ήταν τυλιγµένοι στις χοντρές κάπες 

τους. Σήµερα, δεν χιόνιζε, αλλά χιόνιζε χτες και προχτές, και ο 

καιρός ήταν ακόµα τσουχτερά κρύος. 

  Ο αγγελιαφόρος αντίκρισε τα λάβαρα πολλών βαρόνων στην 

µεγάλη κατασκήνωση, καθώς και αυτά των δυτικών δουκάτων του 

Σαραόλν. Οι δούκες, ως συνήθως, ήταν οι πρώτοι που είχαν στείλει 

στρατό, πάντα πιο πρόθυµοι απ’τους βαρόνους, οι οποίοι, κατά 

κανόνα, ήταν οκνηρότεροι. Αυτό συνέβαινε γιατί οι πρώτοι 

ενδιαφέρονταν περισσότερο για το Βασίλειο, ενώ οι τελευταίοι για 

το προσωπικό τους όφελος. Άλλωστε, οι δούκες είχαν πολλά να 

χάσουν αν το Σαραόλν έπεφτε, ενώ οι βαρόνοι λίγα⋅ ξανά στις θέσεις 

τους θα βρίσκονταν, κατά πάσα πιθανότητα, ενώ τους άλλους το πιο 

συνηθισµένο ήταν να τους σκοτώσουν, ως υπηκόους του 

προηγούµενου µονάρχη. 

  Βέβαια, αν οι Μαγκραθµέλιοι κατακτούσαν ολόκληρο ή µέρος του 

Βασιλείου, κανείς δεν ήξερε –ή ήθελε να υποθέσει− τι µπορεί να 

έκαναν. Τα µυαλά τους ήταν εντελώς παρανοϊκά. Ίσως να έσφαζαν 

όλους τους ανθρώπους, µόνο και µόνο επειδή δεν ήταν της φυλής 
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τους. Έτσι, στην συγκεκριµένη περίπτωση, οι βαρόνοι είχαν µεν 

καθυστερήσει λίγο να στείλουν στρατό –πιο πολύ από συνήθεια, 

παρά από τίποτ’άλλο−, αλλά, τελικά, είχαν στείλει⋅ και αρκετό 

µάλιστα, γιατί άπαντες έτρεµαν τους δαιµονανθρώπους, και τις 

εωσφορικές τους µηχανές, που µονάχα διαβολικές ευφυίες 

µπορούσαν να κατασκευάσουν. 

  Ο αγγελιαφόρος ανηφόρισε την χιονισµένη πλαγιά, ακολουθώντας 

το µονοπάτι που οι στρατιώτες είχαν καθαρίσει απ’το χιόνι. Η κάπα 

του ανέµιζε στον δυνατό αέρα, καθώς εκείνος προσπαθούσε να την 

κρατά τυλιγµένη γύρω του. Η κουκούλα του έκρυβε το πρόσωπό 

του. 

  Σε λίγο, έφτασε µπροστά στη µεγάλη σιδερένια πύλη του Θόνµαρκ. 

«Επείγον µήνυµα απ’τον Αρχιστράτηγο Άρθαλκ!» φώναξε. 

  Το ένα απ’τα δύο φύλλα της πύλης –τα οποία ήταν καµωµένα από 

συµπαγές ατσάλι− άνοιξε, αποκαλύπτοντας µια σιδεριά από πίσω 

του –επίσης καµωµένη από ατσάλι−, που σηκώθηκε αργά, κάνοντας 

έναν δυνατό, συρτό ήχο. Ένα άνοιγµα ίσα για να περάσει ο έφιππος 

άντρας δηµιουργήθηκε, κι εκείνος δε δίστασε να µπει στο πανίσχυρο 

φρούριο. 

  Κατέβηκε απ’το άλογό του και το έδωσε σ’έναν στρατιώτη, 

ντυµένο µε φολιδωτή πανοπλία και γούνες, για να το πάει στο 

στάβλο. Ύστερα, αντίκρισε µια γυναίκα να τον πλησιάζει. Στο 

κεφάλι της φορούσε περικεφαλαία, και τα ξανθά, µακριά µαλλιά που 

έβγαιναν απ’τις άκριές της ανέµιζαν, καθώς τα έπαιρνε ο κρύος 

αγέρας. Είχε γαλανά, διαπεραστικά µάτια, και ήταν ντυµένη όπως 

τον προηγούµενο πολεµιστή, µε φολιδωτή πανοπλία και γούνες. Στη 

µέση της κρεµόταν ένα πλατύ ξίφος. 

  «Χαίρε, Μάερνοµ,» είπε ο αγγελιαφόρος, υψώνοντας το χέρι του, 

µε την παλάµη προς τα έξω. 

  Η πολεµίστρια  µειδίασε, καθώς αντίκρισε το πρόσωπο του άντρα, 

κάτω απ’την κουκούλα του. «Τόλριν!» Τον ζύγωσε, µε δυο µεγάλες 
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δρασκελιές, και τον αγκάλιασε, σφικτά. «Είχα καιρό να σε δω απ’τα 

µέρη µας.» 

  «Χαίρεσαι που µε βλέπεις, τώρα;» ρώτησε ο αγγελιαφόρος, 

χαµογελώντας, καθώς η Μάερνοµ τον άφηνε απ’την αγκαλιά της. 

  «Φυσικά, χαζούλη,» του επέστρεψε το χαµόγελο εκείνη. «Πώς τα 

πας; Πού ήσουν;» 

  «Είχα µπλέξει στο ∆ουκάτο Όρφαλχ,» εξήγησε ο Τόλριν. «Ήµουν, 

για κάποιο καιρό, στη δούλεψη του Άρχοντα Φερχ, µεταφέροντας 

µηνύµατα στις βαρονίες του. Ύστερα, έµπλεξα στο Βασιλικό 

∆ουκάτο και στην Μάρβαθ.» 

  «Και µας ξέχασες εντελώς;» συνοφρυώθηκε η Μάερνοµ. 

  «Πώς να σας ξεχάσω εντελώς;» αποκρίθηκε ο Τόλριν. «Αυτό θα 

ήταν αδύνατον. 

  »Τώρα, µήπως θα µπορούσες να µε οδηγήσεις στον Άρχοντα 

Έζφερκ; Πρέπει να του µεταφέρω ένα µήνυµα απ’τον Αρχιστράτηγο 

Άρθαλκ.» 

  «Έλα,» είπε η Μάερνοµ, παίρνοντάς τον απ’το χέρι. «Και, µετά, 

µπορούµε να τα πούµε. Έχω βάρδια τα µεσάνυχτα.» Τώρα ήταν 

απόγευµα, και ο Βάνσπαρχ και ο Λούντρινχ ολοκλήρωναν  τους 

κύκλους τους. 

  Η πολεµίστρια οδήγησε τον αγγελιαφόρο µέσα σε µισοσκότεινους 

διαδρόµους, χαιρετώντας µπόλικους φρουρούς, ώσπου έφτασαν 

µπροστά σε µια ξύλινη πόρτα, µε  σκαλίσµατα.  Εκατέρωθεν  αυτής  

στέκονταν  δύο πάνοπλοι άντρες. 

  «Ο κύριος επιθυµεί να δει τον Άρχοντα του φρουρίου,» είπε η 

Μάερνοµ. «Μεταφέρει µήνυµα από τον Αρχιστράτηγο Άρθαλκ.» 

  «Μισό λεπτό,» αποκρίθηκε ο ένας φύλακας. Χτύπησε την πόρτα 

και, όταν άκουσε από µέσα «Παρακαλώ», άνοιξε λίγο, λέγοντας:  

  «Άρχοντά µου, ένας αγγελιαφόρος είναι εδώ. Φέρνει µήνυµα 

απ’τον Αρχιστράτηγο Άρθαλκ.» 

  «Να περάσει.» 
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  «Περάστε,» είπε ο φρουρός στην Μάερνοµ και στον Τόλριν, 

ανοίγοντας όλη την πόρτα. 

  Ο αγγελιαφόρος µπήκε σ’ένα καθιστικό, µε δύο µικρά παράθυρα. 

Ένα τζάκι έκαιγε στην γωνία, και κοντά του βρισκόταν ένα γραφείο, 

όπου καθόταν ο Άρχοντας Έζφερκ, ντυµένος στα µαύρα, ως 

συνήθως, µ’έναν πορφυρό µανδύα να πέφτει πάνω στους ώµους του. 

Ο κύριος του Θόνµαρκ ήταν όπως τον θυµόταν ο Τόλριν⋅ δεν είχε 

αλλάξει καθόλου. 

  Σ’έναν καναπέ, εκεί κοντά κάθονταν δύο άλλοι άνθρωποι. Ο 

άντρας ήταν µελαχρινός, µε µακριά, πλούσια µαλλιά, τα οποία 

χύνονταν στους ώµους του. Φορούσε µια πορφυρή τουνίκα, µε 

χρυσά σιρίτια, και µαύρο παντελόνι. Οι µπότες του ήταν ψηλές ως το 

γόνατο, και στην πλάτη του έπεφτε ένας κίτρινος µανδύας. Το 

θηκαρωµένο σπαθί του το είχε λύσει απ’τη ζώνη και αναπαυόταν 

στα γόνατά του. Ο αγγελιαφόρος τον αναγνώριζε: ήταν ο Έντρηλ, ο 

νέος ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών της Μάρβαθ. 

  Η γυναίκα ήταν κοκκινοµάλλα, µε µαλλιά µακρύτερα από κείνα 

του άντρα. Φορούσε µια γούνινη πουκαµίσα και ένα κολλητό µαύρο 

παντελόνι. Οι καφετιές µπότες της ξεπερνούσαν το γόνατο, και πάνω 

στη δεξιά τους ήταν δεµένο ένα ξιφίδιο. Το δικό της θηκαρωµένο 

σπαθί ήταν ακουµπισµένο στον καναπέ, πλάι της. Κι αυτή την 

αναγνώριζε: ήταν η Μπόρνεφ, ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των 

Αργυρών Σπαθιών. 

  «Καλησπέρα, Άρχοντά µου,» έκλινε το κεφάλι ο Τόλριν προς τη 

µεριά του Έζφερκ⋅ και, ύστερα, προς τη µεριά των δύο διοικητών. 

«∆ιοικητά Έντρηλ. ∆ιοικήτρια Μπόρνεφ.» 

  «Καλησπέρα, Τόλριν,» αποκρίθηκε ο Έζφερκ. (Ο αγγελιαφόρος 

εξεπλάγη που τον θυµόταν ο Άρχοντας του  Θόνµαρκ.) «Τι νέα έχεις 

για µένα;» 

  «Αυτό εδώ το µήνυµα, Άρχοντά µου.» Ο Τόλριν τού έδωσε ένα 

τυλιγµένο χαρτί, δεµένο µε πορφυρή κορδέλα. 
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  «Σ’ευχαριστώ,»   είπε   ο  Έζφερκ,  κι  αµέσως  το  άνοιξε,  

σπάζοντας  τη σφραγίδα. Άρχισε να διαβάζει, και τα φρύδια του 

υψώθηκαν, για να δείξουν την έκπληξη του. «Τούτο είν’απίστευτο! 

Απίστευτο!» αναφώνησε, σχεδόν εξοργισµένος. 

  «Τι είναι, Άρχοντά µου;» ρώτησε ο Έντρηλ, συνοφρυωµένος⋅ και η 

Μπόρνεφ τεντώθηκε πάνω στον καναπέ, περιµένοντας ν’ακούσει την 

απάντηση του Έζφερκ. Κι ο ίδιος ο Τόλριν ήταν περίεργος τι είχε 

θυµώσει τον κύριο του Θόνµαρκ, όπως και η Μάερνοµ. 

  «Ο Αρχιστράτηγος Άρθαλκ,» απάντησε εκείνος, «προστάζει όλους 

τους στρατούς που βρίσκονται εδώ να επιστρέψουν στην 

πρωτεύουσα.» 

  «Πώς!» απόρησε ο Έντρηλ. «Τι δικαιολογία δίνει;» 

  «∆ε θα το πιστέψεις, Έντρηλ,» είπε ο Έζφερκ. «Λέει πως, ύστερα, 

θα προελάσουν στα σύνορα του Άργκανθικ.» 

  «Αυτό είναι παράλογο…» κούνησε το κεφάλι της η Μπόρνεφ. 

«Γιατί; ∆εν έχουµε εχθρότητα µε τους Αργκανθικιανούς, τα 

τελευταία χρόνια·  κι εξάλλου, δε µπορούµε να φύγουµε απο δώ, 

αφήνοντας το Βασίλειο απροστάτευτο απ’τους Μαγκραθµέλιους που 

έχουν συγκεντρωθεί στα δυτικά.» 

  «Η διαταγή, όµως, είναι συγκεκριµένη,» είπε ο Έζφερκ. «Και δεν 

υπάρχουν περιθώρια ανυπακοής, εκτός κι αν θέλουµε άπαντες να 

γίνουµε προδότες.» Το πρόσωπό του έδειχνε ότι ήταν φανερά 

προβληµατισµένος. 

  «Μα τούτη η προσταγή είναι ηλίθια!» τόνισε ο Έντρηλ. 

  «Το ξέρω,» αναστέναξε ο Έζφερκ. «Και… πώς είναι δυνατόν ο 

Άρθαλκ ν’αποφάσισε κάτι τέτοιο; Τον γνωρίζω χρόνια. ∆εν κάνει 

ποτέ τόσο µεγάλα λάθη. ∆ιάολε, αφού του είχα εξηγήσει την 

κατάσταση εδώ…» 

  «Άρχοντά µου, µπορώ να σας πω;…» ζήτησε ο Τόλριν. 

  «Φυσικά, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο Έζφερκ. «Πες µου.» 

  «Ο Αρχιστράτηγος Άρθαλκ, όταν µου έδωσε το εν λόγω µήνυµα, 

έµοιαζε πολύ θυµωµένος. Και, τώρα, που έµαθα τι γράφει αυτό, 
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µπορώ να καταλάβω το θυµό του, γιατί ίσως να µην ήταν δική του 

απόφαση το να πάρει τους στρατούς απο δώ.» 

  «Τότε, ποιου ήταν;» απόρησε ο Έζφερκ. «Του Βασιληά;» 

  «Αποκλείεται, Άρχοντά µου,» είπε ο Τόλριν. «Ο Μεγαλειότατος 

λείπει.» 

  Ο Έζφερκ σούφρωσε τα µεγάλα του φρύδια. «Ο  Μεγαλειότατος  

λείπει;» πρόφερε, αργά.  

  «Ναι, Άρχοντά µου. Έχει  πάει  στο  Βασίλειο  του  Ωκεανού,  για  

κάποιο λόγο, αφήνοντας στο θρόνο την Βασίλισσά του.» 

  «∆ηλαδή, από τη Βασίλισσα ήρθε η διαταγή;» απόρησε ο Έντρηλ. 

  «Πιθανώς,» είπε ο Έζφερκ. «Όµως… νοµίζω πως κι εκείνη γνώριζε 

την κατάσταση⋅ δε θα έδιωχνε τους στρατούς απ’τα σύνορα! Κι 

ακόµα κι αν δεν ήξερε την κατάσταση –πράγµα απίθανο−, δε θα 

συµβουλευόταν τον Άρθαλκ; Ο Αρχιστράτηγος του Βασιλείου είναι, 

να πάρει!» 

  «Τι κάνουµε, λοιπόν;» ρώτησε η ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος 

των Αργυρών Σπαθιών. 

  «Αυτό που µας προστάζουν, φοβάµαι, Μπόρνεφ,» απάντησε ο 

Έζφερκ. «∆ε µπορούµε να κάνουµε τίποτ’άλλο…» 

  «Και ν’αφήσουµε τα σύνορα απροστάτευτα;» απόρησε η γυναίκα. 

  «Οι πολεµιστές του Θόνµαρκ θα µείνουν εδώ,» εξήγησε ο Έζφερκ. 

«Αλλά εσύ κι ο Έντρηλ πρέπει να πάρετε τους δικούς σας και να 

πάτε στην πρωτεύουσα, όπως και όλοι οι υπόλοιποι διοικητές που 

βρίσκονται συγκεντρωµένοι σε τούτο το φρούριο.» 

  «Και στην Μάρβαθ θα συζητήσουµε µε τη Βασίλισσα,» τόνισε ο 

Έντρηλ. «Επιβάλλεται να µάθουµε τι συµβαίνει.» Στράφηκε στον 

αγγελιαφόρο. «Γύρνα στην πρωτεύουσα και πες ότι ερχόµαστε, το 

γρηγορότερο δυνατό.» 

  «Μάλιστα, διοικητά,» αποκρίθηκε ο Τόλριν. «Να φύγω αµέσως, ή 

µε την αυγή;» 

  «Μείνε εδώ να ξεκουραστείς απόψε,» του είπε ο Έντρηλ, «και φύγε 

µε την αυγή.» 
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  Ο Τόλριν έκλινε το κεφάλι και βγήκε απ’το δωµάτιο⋅ η Μάερνοµ 

τον ακολούθησε. 

  Μόλις η πόρτα έκλεισε πίσω τους, ο Έζφερκ είπε: «Έντρηλ, 

βασίζοµαι πάνω σου. Κάνε ό,τι µπορείς, για να επιστρέψουν οι 

στρατοί στο Θόνµαρκ. Μα έχει, τέλος πάντων, τρελαθεί η 

Βασίλισσα, µε τόσους Μαγκραθµέλιους συγκεντρωµένους στα 

σύνορα! Έτσι κι αποφασίσουν να επιτεθούν, όσο θα λείπετε, την 

έχουµε άσχηµα…» 

  Ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών έγνεψε καταφατικά. 

  «Με την αυγή, θα φύγουµε,» είπε η Μπόρνεφ, καθώς σηκωνόταν 

όρθια. «Τώρα, πρέπει να ειδοποιήσουµε και τους διοικητές των 

άλλων στρατών που βρίσκονται εδώ.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ζεστό χαµοµήλι⋅ ό,τι χρειαζόµουν,» είπε ο Τόλριν, καθώς η 

Μάερνοµ τοποθετούσε δυο αχνιστές κούπες στο ξύλινο τραπέζι και 

καθόταν αντίκρυ του. Βρίσκονταν στην τραπεζαρία του Θόνµαρκ, 

όπου, εκτός απ’αυτούς, ήταν άλλοι δύο στρατιώτες. 

  «Λοιπόν, τι γίνεται στο Βασίλειο;» ρώτησε η πολεµίστρια. «Τι 

νέα;» 

  Ο Τόλριν ήπιε µια ζεστή γουλιά απ’το χαµοµήλι του και απάντησε: 

«Όλο άσχηµα πράγµατα γίνονται…» 

  «∆ηλαδή;» Κι η Μάερνοµ ήπιε µια γουλιά απ’το δικό της 

χαµοµήλι. 

  «Πολλά για δαιµονανθρώπους ακούγονται,» αποκρίθηκε ο Τόλριν. 

«Ή, µάλλον, όχι πολλά, αλλά αρκετά για να σε κάνουν 

ν’ανησυχήσεις. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι τα βράδια, καθώς 

ταξίδευαν σε αποµονωµένους δρόµους, κουκουλοφόροι τούς 

επιτέθηκαν. Κανείς δεν είναι σίγουρος, µα όλοι τους υποθέτουν πως 

πρόκειται για Μαγκραθµέλιους. Κάποιοι, µάλιστα, ισχυρίζονται πως 
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είδαν και τα πρόσωπά τους και µπορούν να διαβεβαιώσουν την 

ύπαρξη δαιµονανθρώπων µέσα στο Βασίλειο.» 

  «Και οι άρχοντες; Τι κάνουν;» ρώτησε η Μάερνοµ. «Αδιαφορούν;» 

  «Καθόλου. Έχουν αυξηθεί οι περιπολίες, αλλά δε νοµίζω πως αυτό 

έχει αποφέρει κανένα αποτέλεσµα,» είπε ο Τόλριν. «Α! και άκου το 

άλλο: Όσο ήµουν στο ∆ουκάτο Όρφαλχ µια υπηρέτρια προσπάθησε 

να δολοφονήσει τον ίδιο τον Άρχοντα Φερχ, καθώς και κάποιους 

απεσταλµένους του Βασιληά, οι οποίοι πήγαιναν στο Βασίλειο του 

Ωκεανού, για να ερευνήσουν την υπόθεση των χαµένων πλοίων.» 

  «Πώς προσπάθησε να τους δολοφονήσει;» 

  «Με δηλητήριο, νοµίζω.» 

  «Και µ’αυτή την ιστορία µε τα καράβια τι γίνεται;» 

  «Εδώ δεν ξέρω πολλά,» παραδέχτηκε ο Τόλριν. «∆εν έχω ακούσει 

νέα για τους ανθρώπους που έστειλε ο Βασιληάς στα δυτικά νερά 

του Ωκεανού. Και δεν πιστεύω, γενικώς, κανείς να έχει µάθει τίποτα 

γι’αυτούς. Πάντως, η αλήθεια είναι πως, τελευταίως, κανένα καράβι 

δεν έχει χαθεί. Ίσως να κατάφεραν να εµποδίσουν το κακό, τελικά, 

αλλά να έχει µείνει κρυφή η επιτυχία τους…» 

  «Γιατί, όµως;» σούφρωσε τα χείλη της η Μάερνοµ. «Γιατί να µην 

ανακοινωθεί, ώστε να καθησυχαστούν όλοι;» 

  «∆εν έχω ιδέα.» Ο Τόλριν ήπιε άλλη µια γουλιά απ’το χαµοµήλι 

του. «Παράξενα πράγµατα γίνονται, γενικώς, και πολλά 

ψιθυρίζονται. Αν ήσουν σε κάποιο άλλο µέρος του Βασιλείου, κι όχι 

στα δυτικά σύνορα, θα καταλάβαινες τι εννοώ.» 

  Η Μάερνοµ φάνηκε να συλλογίζεται. «Καιρό τώρα σκεφτόµουν να 

ζητήσω µετάθεση. Έχει πολύ κρύο εδώ πάνω –ακόµα και το 

Καλοκαίρι⋅ αν και βέβαια, τότε, είναι υποφερτό. Εξάλλου, 

βρισκόµενη στο Θόνµαρκ, δε σε βλέπω καθόλου.» Τέντωσε το χέρι 

της, για να χαϊδέψει το µάγουλό του. 

  Ο Τόλριν το έσφιξε µέσα στο δικό του και φίλησε τα δάχτυλά της. 

«Κι εµένα µου έχεις λείψει.» 
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  «Θα ζητήσω µετάθεση,» δήλωσε η Μάερνοµ. «Τώρα, που οι 

στρατοί θα κατευθυνθούν στη Μάρβαθ, θα προτείνω να πάω µαζί 

τους.» 

  Οι γραµµές στο πρόσωπο του Τόλριν έγιναν εντονότερες. «Ίσως 

κανένας πόλεµος να ξεσπάσει απο κεί,» είπε, µ’ανησυχία στη φωνή 

του. «Καλύτερα να µείνεις στο Θόνµαρκ.» 

  «Μα κι εδώ οι Μαγκραθµέλιοι µπορεί να µας επιτεθούν από στιγµή 

σε στιγµή⋅ και, τώρα, που θάχουν φύγει και τα πιο πολλά 

στρατεύµατα… πιθανώς να βρουν την ευκαιρία που ζητάνε.» 

  «Ναι… έχεις δίκιο. Φαίνεται πως όπου κι αν βρίσκεται κανείς, στις 

µέρες µας, µόνο ασφαλής δεν είναι,» παρατήρησε ο Τόλριν. «Στους 

δρόµους, δαιµονάνθρωποι⋅ στα ανατολικά και στα δυτικά σύνορα, 

κίνδυνος για πόλεµο⋅ στον Ωκεανό, εξαφανίσεις πλοίων.» 

  «Ο Βασιληάς Βένγκριλ γιατί έφυγε;» ρώτησε η Μάερνοµ. 

  Ο Τόλριν ανασήκωσε τους ώµους του. «Μάλλον, είχε κάτι να 

συζητήσει µε τη Βασίλισσα του Ωκεανού. ∆εν έχουν ακουστεί πολλά 

γι’αυτό το θέµα. Πάντως, άσχηµη περίοδο βρήκε για να 

εγκαταλείψει το Βασίλειό του.» 

  Η Μάερνοµ έγνεψε, αργά, καταφατικά, πίνοντας χαµοµήλι. 

  Ο Τόλριν φάνηκε σκεπτικός, για λίγο⋅ ύστερα µίλησε: «Και δε σου 

είπα και το άλλο⋅ αλλά είναι τόσο γνωστό, πια, στο Βασιλικό 

∆ουκάτο που, ασυνείδητα, υπέθεσα ότι θα το ξέρατε κι εδώ, στο 

Θόνµαρκ⋅ όµως, µάλλον, δεν το ξέρετε.» 

  «Τι είναι;» ρώτησε η Μάερνοµ. 

  «Χάθηκε η Πριγκίπισσα Έρµελ.» 

  Η πολεµίστρια γούρλωσε, παραξενεµένη, τα µάτια της. 

«Σοβαρολογείς;» 

  «∆υστυχώς, ναι. Κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς της συνέβη, αλλά 

πολλοί υποπτεύονται τους Μαγκραθµέλιους. Άλλοι, πάλι, 

διαφωνούν, γιατί ισχυρίζονται πως η Πριγκίπισσα εξαφανίστηκε 

απ’το δωµάτιό της στο παλάτι, και οι δαιµονάνθρωποι δεν έχουν 

πρόσβαση εκεί.» 
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  «Ποια είναι, τελικά, η αλήθεια;» 

  «Όπως είπα, κανείς δεν γνωρίζει τίποτα, και σ’αυτή την περίπτωση. 

Όµως ακούγεται πως η Βασίλισσα έχει αναθέσει το θέµα της 

εύρεσής της σε κάποιον Σοφό του Κύκλου του Φτερού. Κι εκτός από 

τούτο, φέρεται πως και κάτι άλλο ψιθυρίζεται ανάµεσα στη 

Μεγαλειοτάτη και τους συµβούλους της, µα ο υπόλοιπος κόσµος δεν 

ξέρει τίποτα ακόµα.» 

  «Σίγουρα άσχηµη περίοδο διάλεξε ο Βασιληάς µας για να φύγει,» 

τόνισε η Μάερνοµ. Μετά, ρώτησε: «∆εν έχετε µάθει τίποτα απ’τους 

φρουρούς της αίθουσας του θρόνου;» 

  «Είναι ορκισµένοι σε µυστικότητα,» εξήγησε ο Τόλριν. «Ποτέ δε 

µιλάνε, γιατί γνωρίζουν πως, αν ανακαλυφθεί ότι µίλησαν, θα 

αποκεφαλιστούν όλοι τους.» 

  Η Μάερνοµ ρίγησε. «∆εν το ήξερα αυτό…» 

    

**  **  **  ** 

 

  «Μα όλα τα Πνεύµατα!…» έκανε, κατά τα µεσάνυχτα, 

κουρασµένη, η Μπόρνεφ, καθώς αυτή κι ο Έντρηλ βάδιζαν σ’έναν 

στενό διάδροµο, φωτιζόµενο από δαυλούς. «Τι αναστάτωση ήταν 

αυτή; Κανένας απ’τους διοικητές δεν πήρε τη διαταγή 

καλοπροαίρετα.» 

  «Τους αδικείς;» ρώτησε ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών. 

  Η Μπόρνεφ κούνησε το κεφάλι της, κάνοντας τα πορφυρά της 

µαλλιά ν’ αναδευτούν. «Όχι. Απόλυτο δίκιο είχαν. Όµως έπρεπε να 

µας χαρίσουν τέτοιο πονοκέφαλο; Στο κάτω-κάτω, δεν δώσαµε εµείς 

την συγκεκριµένη διαταγή⋅ ο Αρχιστράτηγος Άρθαλκ την έδωσε –κι 

αν την έδωσε κι εκείνος!» Έριξε ένα ερωτηµατικό βλέµµα στον 

Έντρηλ. «Πιστεύεις ότι η Βασίλισσα πρόσταξε να πάµε στη 

Μάρβαθ, για να προελάσουµε απο κεί στα ανατολικά σύνορα;» 

  «Ποιος άλλος;» έθεσε το ερώτηµα εκείνος. 
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  «Μα, δε µπορεί νάναι στα καλά της και να διέταξε τέτοιο πράγµα⋅ 

κάτι της συµβαίνει,» είπε, κάπως απόλυτα, η Μπόρνεφ. 

  «Πιθανώς,» συµφώνησε ο Έντρηλ. «Όταν πάµε στην πρωτεύουσα, 

θα µάθουµε. Και θα προσπαθήσω να αποτρέψω τούτη την ανοησία.» 

  «Αν ο Αρχιστράτηγος Άρθαλκ δεν κατόρθωσε τίποτα, τι µπορείς να 

κάνεις εσύ;» έθεσε το ερώτηµα η  κοκκινοµάλλα. 

  «Το ίδιο αναρωτιέµαι κι εγώ, Μπόρνεφ,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ. 

«Αλλά ας πάµε για ύπνο, τώρα⋅ αύριο έχουµε να ξυπνήσουµε µε την 

αυγή.» 

  «Πάλι, θα µ’αφήσεις να κοιµηθώ µόνη;» τον κέντρισε στα πλευρά, 

παιχνιδιάρικα, µε τα δάχτυλά της, η πολεµίστρια. 

  Ο Έντρηλ µειδίασε. «Πραγµατικά, πρέπει να ξυπνήσουµε πρωί, 

Μπόρνεφ,» τόνισε. «Είναι πολύς ο δρόµος µέχρι την πρωτεύουσα, 

και ο στρατός που θάχουµε πίσω µας µεγάλος.» 

  «’Ντάααξει,» αποκρίθηκε εκείνη. «Αλλά θα το θυµάµαι τούτο,» 

πρόσθεσε, ξανακεντρίζοντάς τον στα πλευρά και στρίβοντας 

αριστερά, σ’έναν διάδροµο. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33ο 

Η οργή του Άρθαλκ 
 

 

 µετάθεση της Μάερνοµ έγινε δεκτή, αν και η πολεµίστρια 

δεν περίµενε κάτι τέτοιο, µιας και το Θόνµαρκ θα 

χρειαζόταν όσους περισσότερους µαχητές ήταν δυνατόν να 

έχει, σε περίπτωση µαζικής επίθεσης. Όµως ο Άρχοντας Έζφερκ δεν 

φάνηκε να διστάζει να την αφήσει να φύγει µαζί µε τους υπόλοιπους 

στρατούς, που θα κατευθύνονταν στη Μάρβαθ. Μάλιστα, από το 

ύφος του, η Μάερνοµ καταλάβαινε πως δεν έλπιζε πολλά, και πως 

H
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θεωρούσε ότι µια µαχήτρια παραπάνω ή µια λιγότερη δε θα είχε 

καµια διαφορά, µπροστά στον όγκο των ορδών των 

δαιµονανθρώπων. 

  Καθώς έβγαινε απ’την πύλη του Θόνµαρκ, η ξανθιά γυναίκα 

µπορούσε να αισθανθεί µπόλικα εχθρικά βλέµµατα πάνω της. Με 

νοµίζουν δειλή, σκέφτηκε, θυµωµένα. Μα, διάολε! δεν το κάνω από 

δειλία. Απλά, ήθελε να είναι κοντά στον Τόλριν, όταν όλη τούτη η 

ιστορία θα τελείωνε, και στην πρωτεύουσα του Σαραόλν, 

αναµφίβολα, θα τον συναντούσε, συχνά-πυκνά. Εξάλλου, είχε 

περάσει  τρία  ολόκληρα  χρόνια  στα  δυτικά  σύνορα  του 

Βασιλείου⋅ ήταν καιρός να φύγει και λίγο απ’αυτό το µέρος: τα 

κόκαλά της είχαν, πια, αρχίσει να πονάνε απ’το κρύο –και δεν 

σκόπευε ν’αποκτήσει αρθριτικά απ’την ηλικία της! 

  Ήταν ντυµένη µε την φολιδωτή της πανοπλία, µια περικεφαλαία 

στο κεφάλι –που συγκρατούσε ορισµένα απ’τα ξανθά µαλλιά της, 

ενώ τα υπόλοιπα ανέµιζαν πίσω της− και κάπα µε γούνα αρκούδας. 

Στο πλευρό της κρεµόταν το σπαθί της, και στον δεξή της µηρό ήταν 

δεµένο ένα µακρύ ξιφίδιο. Οι µπότες της ήταν πέτσινες, µαύρες στο 

χρώµα και γυριστές στην κορυφή. 

  Η Μάερνοµ κατέβηκε το µονοπάτι που είχαν ανοίξει οι στρατιώτες 

στο χιόνι, για να φτάνουν στο φρούριο Θόνµαρκ, και βρέθηκε στο 

µεγάλο στρατόπεδο κάτω απ’την πλαγιά, το οποίο διαλυόταν. Οι 

πολεµιστές ετοιµάζονταν να προελάσουν. Ήταν αυγή και το φως του 

Λούντρινχ τούς έλουζε, καθώς ξεπρόβαλε πίσω απ’τις βουνοκορφές 

στ’ανατολικά. 

  Της πολεµίστριας τής είχε πει ο Άρχοντας Έζφερκ να πάει στο 

πέµπτο τάγµα των Αργυρών Σπαθιών, το οποίο διοικούσε η 

Μπόρνεφ.  Αµέσως, κατευθύνθηκε προς τα κει, αναγνωρίζοντας το 

λάβαρό του: πέντε ασηµένια ξίφη, µε τις λεπίδες να κοιτάζουν 

επάνω. Πλησίασε, κι αντίκρισε την πορφυροµάλλα διοικήτρια, 

ντυµένη µε την αλυσιδωτή της πανοπλία και µε γούνες. 
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  Η Μάερνοµ χαιρέτησε, στρατιωτικά. «Χαίρε, ∆ιοικήτρια Μπόρνεφ 

του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών.» 

  «Χαίρε, πολεµίστρια,» αποκρίθηκε εκείνη. «Τι ζητάς εδώ;» 

  «Ο άρχων Έζφερκ µε πρόσταξε να έρθω µαζί σας, µέχρι την 

Μάρβαθ, όπου έχω πάρει µετάθεση,» δήλωσε η Μάερνοµ. 

  «Καλώς,» είπε η Μπόρνεφ. «Λάβε θέση.» 

  «Μάλιστα, ∆ιοικήτρια.» Η Μάερνοµ, πάραυτα, υπάκουσε. Στην 

αρχή του στρατεύµατος του Βασιλικού ∆ουκάτου µπορούσε να δει 

τον Τόλριν πάνω στ’άλογό του να συζητά µαζί µε τον Έντρηλ, τον 

∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών. Ύστερα, τον ατένισε να χαιρετά, 

στρατιωτικά, και ν’αρχίζει να καλπάζει, προς την ανατολή⋅ η έφιππη 

φιγούρα του ήταν µια σκιά µπροστά στον ανατέλλοντα Λούντρινχ. 

Θα πήγαινε πρώτος στην Μάρβαθ, για να αναφέρει στη Βασίλισσα 

εκεί ότι οι στρατοί θα έρχονταν, όπως είχε προστάξει. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο άρχων Έζφερκ του Θόνµαρκ κοιτούσε τους συγκεντρωµένους 

στρατούς κάτω απ’το φρούριό του να ξεκινούν, κατευθυνόµενοι 

προς τ’ανατολικά. Μετά, έστρεψε το βλέµµα του στη ∆ύση, όπου, 

στις πλαγιές των βουνών, βρίσκονταν οι ορδές των Μαγκραθµέλιων, 

ακίνητες. Ο άντρας ήλπιζε να παραµείνουν έτσι, ακίνητες. Γιατί, αν 

αποφάσιζαν να εφορµήσουν µια από τούτες τις µέρες, το Θόνµαρκ, 

που ήταν ο φόβος και ο τρόµος των δαιµονανθρώπων, θα έπεφτε. Θα 

έπεφτε µπροστά στον τεράστιο αριθµό των εχθρών του, απ’τους 

οποίους, αναµφίβολα, πάµπολλοι θα πέθαιναν.  

  Ο Έζφερκ δεν ήταν σίγουρος για πόσο καιρό θα µπορούσε να 

κρατήσει, ώσπου να έρθουν ενισχύσεις, σε περίπτωση πολιορκίας. 

Όµως ευχόταν να µην έφτανε σε πολιορκία η κατάσταση. Εξάλλου, 

τόσο καιρό συνάζονταν οι Μαγκραθµέλιοι εκεί, γιατί να χιµούσαν 

τώρα; Και παλιότερα υπήρχαν στιγµές που δεν ήταν 

συγκεντρωµένος τόσος µεγάλος στρατός στο Θόνµαρκ… 
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  Παρ’όλες τις σκέψεις του, όµως, ο Άρχοντας του ισχυρότερου 

φρουρίου των δυτικών συνόρων, δε µπορούσε να καθησυχάσει τον 

εαυτό του. Είχε αυτό το παράξενο προαίσθηµα, πάλι⋅ αυτό το 

προαίσθηµα που προµήνυε κάποια µεγάλη καταστροφή, κάποιον 

κίνδυνο. Και, αντικρίζοντας τους δαιµονανθρώπους, στ’απέναντι 

βουνά, ήταν σα ν’αντικρίζει φίδια να σέρνονται, αργά, περιµένοντας, 

για να τιναχτούν, να δαγκώσουν και να δηλητηριάσουν το Βασίλειο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Πρωί ήταν, όταν ο Τόλριν πέρασε την δυτική πύλη της Μάρβαθ, 

µπαίνοντας στην πρωτεύουσα του Σαραόλν. Φεύγοντας απ’τα 

παγωµένα βουνά, στα δυτικά σύνορα, το κλίµα στις πεδινές περιοχές 

τού φάνηκε αρκετά πιο ζεστό, όµως, τώρα πια, µπορούσε να κρίνει 

πως κι εδώ έκανε κρύο, καθώς ο Χειµώνας έµπαινε.  

  ∆ιασχίζοντας τους πλακόστρωτους δρόµους της πόλης, 

παρατηρούσε ότι οι άνθρωποι ήταν ντυµένοι µε τα βαριά τους 

ρούχα. Οι άντρες φορούσαν χοντρά πουκάµισα και τουνίκες µε 

γούνα, ενώ οι γυναίκες µακρυµάνικα φορέµατα, µε µάλλινα σάλια 

στους ώµους. 

  Ο αγγελιαφόρος έφτασε στην καγκελωτή πύλη του παλατιού, και 

οδηγήθηκε στην αίθουσα του θρόνου, όπου κάθονταν η ∆ήνκα και οι 

σύµβουλοί της. (Η Βασίλισσα είχε αποκτήσει, τον τελευταίο καιρό, 

τη συνήθεια να ξυπνά πρωί, πράγµα που δεν έκανε παλιότερα.) 

  «Μεγαλειοτάτη.» Ο Τόλριν υποκλίθηκε, βαθιά. «Έχω νέα για σας 

από το Θόνµαρκ.» 

  Πάραυτα, η προσοχή όλων των συµβούλων στράφηκε στο µέρος 

του, και η ∆ήνκα σήκωσε ένα της φρύδι, περιµένοντάς τον να 

συνεχίσει. 

  «Τα στρατεύµατα έρχονται, όπως πρόσταξε ο Αρχιστράτηγος 

κύριος Άρθαλκ.» 
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  Ένα µειδίαµα έκανε την εµφάνισή του στο πρόσωπο του Πόνκιµ, 

ενώ το βλέµµα του Άρθαλκ σκοτείνιασε. Η ∆ήνκα δεν φάνηκε ούτε 

να ευχαριστήθηκε, ούτε να δυσαρεστήθηκε απ’το γεγονός⋅ έδειχνε 

σα να ήταν κάτι αναµενόµενο και λογικό. 

  «Σ’ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σου, αγγελιαφόρε,» είπε. «Μπορείς 

να πηγαίνεις.» 

  «Ως προστάξετε, Μεγαλειοτάτη. Σας χαιρετώ,» αποκρίθηκε ο 

Τόλριν. Υποκλίθηκε και βγήκε απ’τη βασιλική αίθουσα. 

  «Είσ’ευχαριστηµένος τώρα, µε την αναστάτωση που προκάλεσες;» 

µούγκρισε ο Άρθαλκ, κοιτάζοντας µ’ατσαλένιο βλέµµα τον Πόνκιµ. 

∆εν έκανε, πλέον, καµια προσπάθεια να κρύψει το θυµό του. Κανείς 

δε µπορούσε να τον κατηγορήσει για προδότη, όταν, απλά, 

διαφωνούσε µε τις µεθόδους της Βασίλισσας και του… κοντινού της 

συµβούλου. 

  «Ευχαριστηµένος;» συνοφρυώθηκε ο διπλωµάτης. «Φυσικά και 

είµ’ευχαριστηµένος, Άρθαλκ. Και δεν προκαλώ καµια αναστάτωση⋅ 

αντιθέτως, προσπαθώ να γλιτώσω το Σαραόλν από ένα πολύ 

µεγαλύτερο κακό. Εκτός κι αν θέλεις να είσαι µια µαριονέτα στα 

χέρια των Αργκανθικιανών.» Σήκωσε ένα του φρύδι, ερωτηµατικά. 

«Ή, µήπως, ήδη είσαι;» 

  «∆εν κατάλαβα!» Ο Άρθαλκ πετάχτηκε όρθιος, κοπανώντας τη 

γροθιά του στο τραπέζι. «Με κατηγορείς για προδότη του Βασιλείου 

και κατάσκοπο του Άργκανθικ;» 

  «Μια ρητορική ερώτηση έκανα, καλέ µου Αρχιστράτηγε,» 

αποκρίθηκε, αδιάφορα, ο Πόνκιµ. 

  «Παλιό−!» Ο Άρθαλκ άρπαξε τον βασιλικό διπλωµάτη απ’τον 

γιακά και τον σήκωσε, βίαια, όρθιο, σφίγγοντας την ελεύθερή του 

γροθιά, έτοιµος να τον κοπανήσει καταπρόσωπο. 

  Όλοι οι σύµβουλοι, τώρα, τους κοίταζαν, και αρκετοί είχαν, επίσης, 

σηκωθεί απ’τις θέσεις τους. 

  Θα σε συνθλίψω, ανθρωπάκο! Ο Πόνκιµ πάλεψε εντός του, για να 

συγκρατήσει την πνευµατική δύναµη που παλλόταν εκεί, 
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προσπαθώντας να βγει στην επιφάνεια και να κοµµατιάσει τον 

Αρχιστράτηγο του Σαραόλν. ∆εν µπορείς να µ’απειλείς!  

  Και οι σκέψεις του ήταν σα να καθρεπτίστηκαν στα σκοτεινά του 

µάτια, γιατί ο Άρθαλκ έκανε, για µια στιγµή, πίσω, ξαφνιασµένος. 

Αλλά ποιος µπορεί να κατηγορήσει έναν άνθρωπο για το βλέµµα 

του; 

  «Άρθαλκ!» Ήταν η φωνή της ∆ήνκα που ήχησε µέσα στην αίθουσα 

του θρόνου. «Τι κάνεις εκεί; Τρελάθηκες;» 

  Ο Αρχιστράτηγος ελευθέρωσε τον Πόνκιµ. «Όχι εγώ, Βασίλισσά 

µου,» αποκρίθηκε, δίχως να γυρίσει να την κοιτάξει⋅ η µατιά του 

ήταν καρφωµένη στον διπλωµάτη και στην παράξενη όψη του. «∆εν 

είσαι καλά!» σφύριξε, και του γύρισε την πλάτη, φεύγοντας απ’την 

αίθουσα του θρόνου. 

  Ο Πόνκιµ στράφηκε στην ∆ήνκα, φτιάχνοντας τον γιακά του 

πουκαµίσου του. «Βασίλισσά µου, νοµίζω πως ο Αρχιστράτηγος του 

Βασιλείου σας παραφέρεται, και παραείναι ισχυρογνώµων.» 

  Εκείνη έγνεψε καταφατικά. «Κι εγώ το ίδιο πιστεύω, Πόνκιµ.» 

  Ναι, το φαντάζοµαι, σκέφτηκε ο διπλωµάτης. Αλλά ίσως αυτός να 

ήταν η µοναδική βάρκα σωτηρίας για το ποταπό σας Βασίλειο, και την 

πετάτε στα σκουπίδια… Χα-χα-χα-χα!… 

  «Ελπίζω να µη γίνει τούτο προσωπικό µεταξύ σας, Πόνκιµ,» είπε η 

Αλφάρνα, η σύµβουλος οικονοµικών. «Ποτέ δεν τσακωνόσασταν 

εσείς οι δυο.» 

  «Ναι, καλή µου,» αποκρίθηκε ο βασιλικός διπλωµάτης, µ’ένα ζεστό 

χαµόγελο. «Κι εγώ ελπίζω να µην κρατήσει αυτή η… έχθρα του 

Άρθαλκ προς εµένα. Πρέπει να καταλάβει πως ενεργώ µονάχα για το 

καλό του Βασιλείου.» 

  Τα λόγια του έκαναν κάποιους συµβούλους, οι οποίοι δεν 

υποστήριζαν και τόσο το σχέδιό του, να συνοφρυωθούν, θυµωµένα. 

 

**  **  **  ** 
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     Ο στρατός που σταµάτησε έξω απ’την Μάρβαθ αριθµούσε 

είκοσι-πέντε-χιλιάδες µαχητές, έχοντας συγκεντρώσει ανθρώπους 

καθ’οδόν, οι οποίοι έρχονταν στο Θόνµαρκ, και τους οποίους είχε 

πάρει µαζί του, σύµφωνα µε τη διαταγή του Αρχιστράτηγου Άρθαλκ, 

που έλεγε ότι όλα τα στρατεύµατα που έπρεπε να πάνε στο φρούριο 

στα δυτικά σύνορα, τώρα, έπρεπε να κατευθυνθούν στην 

πρωτεύουσα του Σαραόλν. 

  Ήταν απόγευµα και είχε σκοτεινιάσει, καθώς οι ήλιοι Λούντρινχ 

και Βάνσπαρχ χάνονταν ο ένας στην ∆ύση κι ο άλλος στην Ανατολή, 

αντίστοιχα. Ο Έντρηλ ίππευε πρώτος, και ύψωσε το χέρι του, για να 

σταµατήσουν όλοι, πεζή και ιππείς. Ύστερα, έκανε νόηµα στην 

Μπόρνεφ να τον πλησιάσει. 

  «Έφτασε η µεγάλη στιγµή,» της είπε. «Πρέπει να µιλήσω µε τη  

Βασίλισσα. Θα έρθεις µαζί µου;» 

  Εκείνη ανασήκωσε τους ώµους της. «Αν νοµίζεις ότι µε 

χρειάζεσαι…» 

  Ο Έντρηλ έγνεψε καταφατικά. «Σε χρειάζοµαι. Πρέπει νάναι 

κάποιος εκεί, για να µε υποστηρίξει. Και δεν πιστεύω να ήταν 

συνετό να φέρω όλους τους διοικητές των άλλων στρατευµάτων, οι 

οποίοι µόνο καπνούς δε βγάζουν απ’τ’αφτιά, θυµωµένοι καθώς είναι 

µε τη διαταγή του Αρχιστράτηγου.» 

  «Ωραία. Πάµε,» είπε η Μπόρνεφ. 

  Μπήκαν στην πόλη και, σύντοµα, βρέθηκαν στην αίθουσα του 

θρόνου, όπου τους περίµενε η ∆ήνκα µε τους συµβούλους της. 

  «Ήρθαµε, Βασίλισσά µου,» δήλωσε ο Έντρηλ, υποκλινόµενος. 

«Αλλά θέλουµε να σας µιλήσουµε.» 

  «Τι έχεις να πεις, ∆ιοικητά των Πορφυρών Σπαθιών;» ρώτησε η 

∆ήνκα, γαντζώνοντας τα δάχτυλά της, νευρικά, στους βραχίονες του 

θρόνου της. 

  «Άπαντες διαφωνούµε µε την προσταγή του Αρχιστράτηγου 

Άρθαλκ,» την πληροφόρησε ο Έντρηλ. «Με την εξαίρεση ελάχιστων 

διοικητών των στρατευµάτων από τις βαρονίες και τα δουκάτα.» 
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  «Τι γνωρίζετε για την κατάσταση, ∆ιοικητά των Πορφυρών 

Σπαθιών;» απαίτησε, µε κάποιο θυµό στη φωνή της, η ∆ήνκα. 

  «Λίγα, θα όφειλα να οµολογήσω, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο 

Έντρηλ. «Μονάχα ότι έπρεπε να εγκαταλείψουµε το Θόνµαρκ –

απέναντι απ’το οποίο, συνεχώς, συγκεντρώνονται Μαγκραθµέλιοι−, 

για να έρθουµε εδώ και, έπειτα, να προελάσουµε ως τα σύνορα µε το 

Άργκανθικ. Γιατί, όµως, Μεγαλειοτάτη; ∆εν έχουµε πόλεµο µε τους 

Αργκανθικιανούς⋅ ή, µήπως, κάνω λάθος;» 

  «Έχουµε πόλεµο, διοικητά,» τόνισε η ∆ήνκα. «Όχι τόσο φανερό 

πόλεµο –αλλά πόλεµο, Παρ’όλ’αυτά.» 

  «Τι εννοείτε, Βασίλισσά µου;» ρώτησε ο Έντρηλ. Πιθανώς κάτι 

τροµερό να συνέβαινε, για το οποίο δεν γνώριζε… Και η Μπόρνεφ, 

που στεκόταν πλάι του, ακριβώς το ίδιο σκεφτόταν. 

  «Οι Αργκανθικιανοί έχουν γεµίσει τα µέρη µας µε κατασκόπους 

τους,» εξήγησε η ∆ήνκα. «Προσπαθούν να κατακτήσουν το 

Βασίλειό µας εκ των έσω. Ακόµα και µέσα στο ίδιο το παλάτι 

βρέθηκε πράκτοράς τους. Ήταν ο Τράνθλας, ο σύµβουλος της 

πολιτείας, διοικητά. Τον συλλάβαµε, και, τώρα, βρίσκεται στα 

µπουντρούµια, όπου είναι η θέση του. 

  »Και ξέρεις µέχρι που έφτασε το θράσος των Αργκανθικιανών, 

διοικητά; Απήγαγαν την κόρη µου, Έρµελ, για αντίποινα!» 

  Ο Έντρηλ αισθάνθηκε σαν κάτι να τον χτύπησε κατακέφαλα, και 

έκανε ένα βήµα προς τα πίσω. Η Έρµελ! Την είχαν απαγάγει οι 

Αργκανθικιανοί; Πώς; Αισθάνθηκε την Μπόρνεφ να σφίγγει το χέρι 

του. Στράφηκε να την κοιτάξει και παρατήρησε πως το πρόσωπό της 

είχε γίνει κάτασπρο. 

  «Επίσης, είναι πολύ πιθανό να επιθυµούν να εκβιάσουν τη 

Βασίλισσά µας, για να τους παραδώσει κάποιο τµήµα του 

Βασιλείου,» πρόσθεσε ο Πόνκιµ, καθώς σηκωνόταν όρθιος. 

«Καταλαβαίνετε, τώρα, γιατί καλέσαµε τους στρατούς σας εδώ;» 

  «Εγώ είµαι εναντίον τούτης της κατάστασης,» τόνισε ο Άρθαλκ, 

καθώς κι αυτός σηκωνόταν όρθιος. «Αφήσαµε τα δυτικά µας σύνορα 
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αφύλακτα, ενώ Μαγκραθµέλιοι συνάζονται εκεί! Και δεν θέλουµε 

πόλεµο µε τους Αργκανθικιανούς−» 

  «Και το πιο πιθανό είναι να µην έχουµε,» παρενέβη ο Πόνκιµ, 

κοιτάζοντας τον Έντρηλ και την Μπόρνεφ. «Θα προελάσουµε στα 

σύνορα µόνο και µόνο για να τους προειδοποιήσουµε, και για να 

απαιτήσουµε να µας επιστρέψουν την Πριγκίπισσα. Πρέπει να τους 

δείξουµε τη δύναµή µας, για να µην επιχειρήσουν ποτέ ξανά κάτι 

τέτοιο!» 

  «Και µην ανησυχείτε για τους Μαγκραθµέλιους,» πρόσθεσε η 

∆ήνκα. «Καιρό τώρα, µαζεύονται στα σύνορά µας, αλλά δεν έχουν 

επιχειρήσει καµια επίθεση. Ούτε τούτη τη φορά, λοιπόν, θα 

επιτεθούν. Και η ανάγκη καλεί τους πολεµιστές του Σαραόλν 

αλλού.» 

  Η Μπόρνεφ κι ο Έντρηλ αλληλοκοιτάχτηκαν, µην ξέροντας τι να 

πουν. ∆εν µπορούσαν να υποστηρίξουν πως τα λόγια της 

Βασίλισσας και του βασιλικού διπλωµάτη ήταν ψέµατα. Είχαν δίκιο. 

Αν οι Αργκανθικιανοί είχαν απαγάγει την Έρµελ –ένα πρόσωπο που 

και η ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών και ο 

∆ιοικητής των  Πορφυρών Σπαθιών αγαπούσαν−, τότε, έπρεπε, 

κάπως, να την πάρουν πίσω. Και η απειλή των εδαφών του 

γειτονικού Βασιλείου µπορεί να έφερνε θετικό αποτέλεσµα. Όµως ο 

Αρχιστράτηγος Άρθαλκ διαφωνούσε, και ήταν έµπειρος στη δουλειά 

του… 

  Τώρα, έλεγε: «Βασίλισσά µου, τούτη είναι η τελευταία σας 

ευκαιρία να το ξανασκεφτείτε και να µη στείλετε τους στρατούς στα 

ανατολικά σύνορα. Εάν πυροδοτηθεί πόλεµος µε το Άργκανθικ−» 

  «Το Σαραόλν δε χρειάζεται να φοβάται κανέναν Αργκανθικιανό!» 

τον διέκοψε η ∆ήνκα, κοπανώντας τη γροθιά της στο βραχίονα του 

θρόνου. 

  «Βασίλισσά µου, δεν ισχυρίζοµαι καθόλου αυτό,» εξήγησε ο 

Άρθαλκ. «Όµως δεν είναι συνετό να φερθούµε τόσο εχθρικά−» 
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  «Μήπως φέρθηκαν οι Αργκανθικιανοί φιλικότερα;» έθεσε το 

ερώτηµα ο Πόνκιµ. «Εµείς δε γεµίσαµε, τουλάχιστον, το Βασίλειό 

τους µε κατασκόπους⋅ εκείνοι το έκαναν στο δικό µας!» Η φωνή του 

ήχησε σαν καµπάνα µέσα στην αίθουσα. 

  «Ηλίθιε σαλτιµπάγκε! Θα καταστρέψεις το Σαραόλν!» φώναξε ο 

Άρθαλκ, ατενίζοντας τον µε φωτιές να καίνε στα µάτια του. Το δεξί 

του χέρι πήγε στη λαβή του θηκαρωµένου σπαθιού στη µέση του, 

και οι υπόλοιποι σύµβουλοι αποµακρύνθηκαν από κοντά του. 

  Η ήρεµη όψη του Πόνκιµ ήταν ακόµα πιο τροµαχτική⋅ γιατί ήταν 

σπάνιο ως απίστευτο κάποιος να µένει τόσο ψύχραιµος µπροστά 

σ’έναν µαινόµενο ταύρο σαν αυτόν στον οποίο είχε, τώρα, 

µετατραπεί ο Αρχιστράτηγος του Σαραόλν. 

  «Παραφέρεσαι, πάλι, Άρθαλκ. Θα µ’αναγκάσεις να καλέσω τους 

φρουρούς να σε συλλάβουν.» 

  Εκείνος ξεθηκάρωσε το σπαθί του, και φωνές έκπληξης και τρόµου 

βγήκαν απ’τα χείλη των συµβούλων. Πάραυτα, τα ξίφη της 

Μπόρνεφ και του Έντρηλ ήταν στα χέρια τους, και η ∆ήνκα φώναζε: 

«Φρουροί! Φρουροί!» ενώ οι φύλακες που βρίσκονταν ήδη µέσα 

στην αίθουσα του θρόνου ζύγωναν, γοργά. 

  Ένας επιχείρησε να πιάσει τον Άρθαλκ απ’το µπράτσο, αλλά κείνος 

τον πέταξε στο έδαφος, µε µια απότοµη σπρωξιά, και έριξε ένα 

βλέµµα στον άλλο  που  τον  έκανε  να  πισωπατήσει,  µε  το  κορµί  

του παγωµένο από τρόµο. 

  Καθώς η πόρτα του µεγάλου δωµατίου άνοιγε, ο έµπειρος 

πολεµιστής στάθηκε ενώπιον του θρόνου της ∆ήνκα και ύψωσε το 

ξίφος του πάνω απ’το κεφάλι, κρατώντας, µε το ένα χέρι, τη λαβή 

και, µε το δεύτερο, την αιχµή της λεπίδας. Με µια απότοµη κίνηση, 

κατέβασε το όπλο πάνω στο σηκωµένο του γόνατό, σπάζοντάς το σε 

δύο κοµµάτια, τα οποία πέταξε στα πόδια της Βασίλισσας. 

  «Κανείς δε θα πει ότι εγώ έριξα τούτη την καταστροφή πάνω στα 

κεφάλια των κατοίκων του Βασιλείου! Παραιτούµε, εδώ και τώρα, 

από Αρχιστράτηγος!» 
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  Τα γαλανά µάτια της ∆ήνκα γούρλωσαν. «Άρθαλκ…» άρχισε, αλλά 

έχασε τα λόγια της. 

  «Αυτή ήταν η τελευταία µου λέξη!» τόνισε ο άντρας εµπρός της. 

«Νίπτω τας χείρας µου απ’τη διαφθορά που έχει µολύνει τούτο το 

παλάτι!» σφύριξε, καρφώνοντας τον Πόνκιµ µ’ένα αιµοβόρο 

βλέµµα. Ύστερα, έφυγε απ’την αίθουσα του θρόνου, περνώντας 

ανάµεσα απ’τους έκπληκτους Έντρηλ και Μπόρνεφ, και απ’τους 

φρουρούς που είχαν ορµήσει µέσα στο δωµάτιο, µόλις άκουσαν την 

φωνή της Βασίλισσάς τους. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34ο 

Ο στρατός της ∆ήνκα 
 

 

ιωπή έπεσε στη µεγάλη βασιλική αίθουσα του παλατιού του 

Σαραόλν. 

  Η Μπόρνεφ κι ο Έντρηλ στέκονταν ακόµα µε τα σπαθιά τους 

στα χέρια, µην ξέροντας τι να κάνουν, πώς ν’αντιδράσουν. ∆εν 

περίµεναν τέτοιος µεγάλος θυµός να βγει µέσα απ’τον Αρχιστράτηγο 

Άρθαλκ⋅ πάντα ήταν ψύχραιµος άνθρωπος. Παράξενο που είχε 

αναστατωθεί τόσο, ώστε να παραιτηθεί απ’τη θέση του…! 

  Η ∆ήνκα έµοιαζε να τάχει χαµένα, καθώς καθόταν στο θρόνο της. 

Είχε παρατηρήσει την εχθρότητα του Άρθαλκ προς τον Πόνκιµ, τις 

τελευταίες µέρες, αλλά δεν µπορούσε να καταλάβει γιατί ο 

Αρχιστράτηγός της ήταν τόσο ισχυρογνώµων. Ή, µάλλον, ο πρώην-

Αρχιστράτηγός της. Της φαινόταν απίστευτο που είχε παραιτηθεί. 

Τόσο χρόνια ήταν πιστός στον Βένγκριλ και στο Βασίλειο. Πώς…; 

  Ο Πόνκιµ είχε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά στο στήθος του, και 

το βλέµµα του ήταν   σκοτεινό. Ας πήγαινε να πνιγεί στον Ωκεανό ο 

Σ
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καταραµένος Άρθαλκ⋅ δεν τον ενδιέφερε. Αρκεί να µην 

ανακατευόταν µε τα σχέδιά του. Γιατί, αν επιχειρούσε κάτι τέτοιο, το 

τέλος του θα ήταν πολύ, πολύ, δυσάρεστο γι’αυτόν. Ο διπλωµάτης 

ήταν αποφασισµένος να επιτύχει τους σκοπούς του και να 

ικανοποιήσει τον Αφέντη του. 

  «Βασίλισσά µου,» είπε ο Έντρηλ, θηκαρώνοντας το ξίφος του. 

«Τι… τι θα κάνετε γι’αυτό;» 

  «Για ποιο πράγµα;» τον κάρφωσε µε τη µατιά της η ∆ήνκα. «Για 

την παραίτηση του Άρθαλκ; Αν δεν του αρέσει το πώς διοικείται 

τούτο το βασίλειο, µπορεί να πάει όπου επιθυµεί!» 

  «Μα, Βασίλισσά µου, ποτέ δεν τον έχω δει τόσο θυµωµένο,» τόνισε 

η Μπόρνεφ. «Πιθανώς να  υπάρχει κάποιος λόγος για το θυµό του.» 

  «Αν υπήρχε καλός λόγος για το θυµό του, γιατί δεν τον εξέφραζε 

πιο πριν;» απαίτησε η ∆ήνκα. «Απλά, είναι ισχυρογνώµων. Θέλει η 

δική του άποψη να περάσει. Αλλ’αυτό δε θα συµβεί. ∆εν πρόκειται 

ν’αφήσω την κόρη µου στα χέρια των Αργκανθικιανών! 

  »Τώρα, ∆ιοικητά Έντρηλ των Πορφυρών Σπαθιών, πήγαινε στους 

συγκεντρωµένους στρατούς του Βασιλείου και µετέφερέ τους ότι 

αύριο θα ξεκινήσουµε, µε την αυγή, για τα ανατολικά σύνορα του 

Σαραόλν.» 

  Ο Έντρηλ έκλινε το κεφάλι του. «Μάλιστα, Βασίλισσά µου.» 

  Το ίδιο έκανε και η Μπόρνεφ, και έφυγαν απ’την αίθουσα του 

θρόνο, δίχως να µιλούν καθόλου ο ένας στον άλλο –τόσο 

ξαφνιασµένοι ήταν κι οι δυο τους από όσα είχαν ακούσει εκεί. Στον 

κήπο τούς δόθηκαν τ’άτια τους, τα οποία καβάλησαν και ξεκίνησαν 

να προχωρούν πάνω στους πλακόστρωτους δρόµους της Μάρβαθ. 

Τότε, η πορφυροµάλλα πολεµίστρια µίλησε: 

  «Είναι σα να λείψαµε απ’την πρωτεύουσα ένα χρόνο… Ο 

Βασιληάς έχει φύγει. Αργκανθικιανοί απήγαγαν την Πριγκίπισσα. Η 

Έρµελ χάθηκε… Μα τα Πνεύµατα, πώς έγινε κάτι τέτοιο, Έντρηλ; 

Μέσα απ’το παλάτι;…» 
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  Ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών κούνησε το κεφάλι του. 

«Έχω σαστίσει κι εγώ όσο κι εσύ, Μπόρνεφ. Όλα αυτά είναι σαν 

όνειρο… σαν εφιάλτης. Άµα δε µου τάλεγε η ίδια η Βασίλισσα, 

µπορεί να µην τα πίστευα. Έχω ένα κακό προαίσθηµα… ότι το 

Βασίλειο διαλύεται.» 

  «Όχι,» είπε, απότοµα, η πολεµίστρια, µη θέλοντας ν’αποδεχτεί κάτι 

τέτοιο. «∆ε θα τ’αφήσουµε να συµβεί! Θα πολεµήσουµε!» 

  «Θα πολεµήσουµε, ναι,» συµφώνησε ο Έντρηλ, αλλά µε λιγότερη 

δύναµη στη φωνή του. «Όµως τι θα πολεµήσουµε, Μπόρνεφ; Έχεις 

καταλάβει ποιος είν’ο εχθρός; Εγώ όχι. Νοµίζω πως κάτι κρύβεται 

πίσω απ’όλα τούτα⋅ κάτι ύπουλο και σκοτεινό. ∆εν το αισθάνεσαι;» 

  «Ναι,» παραδέχτηκε εκείνη. «Έχω κι εγώ ένα παράξενο 

συναίσθηµα. Αλλά και τι έγινε µ’αυτό; Τι µπορώ να κάνω; Είναι, 

άραγε, σωστή κίνηση να πάµε στο Άργκανθικ; Κι αν δεν είναι –που, 

πραγµατικά, δεν ξέρω, πια, ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος−, 

πώς θα µεταπείσουµε τη Βασίλισσα; Μου µοιάζει αποφασισµένη, 

και κανείς δε µπορεί να παρακούσει τις προσταγές της. Κανείς, εκτός 

απ’τον ίδιο το Βασιληά, ο οποίος, όµως, τώρα, δεν βρίσκεται εδώ.» 

  «Θα προελάσουµε στα σύνορα του Άργκανθικ,» είπε ο Έντρηλ, 

«µα πολύ φοβάµαι πως κάποια δύναµη µάς κινεί σαν πιόνια…» 

  Βγήκαν απ’την πόλη και ζύγωσαν τους στρατοπεδευµένους 

πολεµιστές έξω απ’αυτήν. Αµέσως, κάλεσαν τους διοικητές, για να 

τους µιλήσουν. Τους εξήγησαν πώς είχε η κατάσταση –ότι 

κατάσκοποι απ’το Άργκανθικ είχαν γεµίσει το Σαραόλν, και ότι 

είχαν απαγάγει την Πριγκίπισσα Έρµελ− και τους µετέφεραν την 

προσταγή της Βασίλισσας ∆ήνκα: να ξεκινήσουν αύριο, µε την αυγή, 

για τα ανατολικά σύνορα. Αρκετοί πείστηκαν ότι η απόφαση της 

Μεγαλειοτάτης ήταν σωστή⋅ άλλοι, πάλι, συνέχισαν να ισχυρίζονται 

ότι έπρεπε να µείνουν πίσω, στο Θόνµαρκ, και το ζήτηµα µε την 

Πριγκίπισσα να λυθεί κάπως αλλιώς⋅ τέλος, ορισµένοι υποστήριζαν 

ότι έπρεπε να πάνε µόνο οι µισές από τις τώρα συγκεντρωµένες 

δυνάµεις στα σύνορα µε το Άργκανθικ και οι υπόλοιπες να 
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επιστρέψουν στα σύνορα µε τη Μάγκραθµελ. Όµως ήξεραν πως 

κανενός η άποψη δε θα εισακουγόταν και πως η Βασίλισσα, το πρωί, 

θα περίµενε να κατευθυνθούν ανατολικά. 

  «Κι αν δεν κατευθυνθούµε ανατολικά;» απαίτησε ο διοικητής του 

στρατού ενός βαρόνου απ’το ∆ουκάτο Γκέχβιν. «Τότε, τι θα γίνει;» 

  «∆ε θέλουµε τέτοια αναταραχή στο Βασίλειο,» τόνισε η Μπόρνεφ. 

«Εσείς, κύριε, µιλάτε για προδοσία.» 

  «Άµα δε γίνουµε προδότες, θα γίνουµε σκλάβοι των καταραµένων 

δαιµονανθρώπων⋅ τι προτιµάτε;» µούγκρισε ο διοικητής. 

  «Αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο,» αποκρίθηκε η Μπόρνεφ. «∆εν 

ξέρουµε αν οι Μαγκραθµέλιοι θα επιτεθούν.» 

  «Εξάλλου,» πρόσθεσε ο διοικητής του στρατού του ∆ουκάτου 

Σνοργκ, «µπορούµε να τελειώνουµε γρήγορα µε  τούτη  την  ιστορία  

στ’ανατολικά σύνορα και να επιστρέψουµε, δίχως καθυστέρηση, στο 

Θόνµαρκ.» 

  Κι άλλα ακούστηκαν, µέχρι τα µεσάνυχτα, οπότε οι διοικητές 

αποσύρθηκαν στις σκηνές τους. Ο Έντρηλ και η Μπόρνεφ κάθισαν, 

σταυροπόδι, στην ίδια σκηνή, για να σκεφτούν. Μπροστά στον 

καθένα βρισκόταν ένα πιάτο αχνιστή σούπα µε κρέας, αλλά κανένας 

τους δεν έδινε την παραµικρή σηµασία στο φαγητό. Οι πανοπλίες 

και τα όπλα τους ήταν ριγµένα παραδίπλα, µαζί µε τις µπότες και τις 

κάπες τους. 

  «Κρασί;» Ο κορακοµάλλης άντρας πρότεινε ένα µικρό µπουκάλι 

προς το µέρος της διοικήτριας του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών 

Σπαθιών. 

  Εκείνη έγνεψε καταφατικά. «Καλύτερα ποτό, παρά φαγητό⋅ δεν 

πάει τίποτα στέρεο κάτω.» Πήρε το µπουκάλι και ήπιε µια µεγάλη 

γουλιά, κάνοντας πίσω το κεφάλι της. Ύστερα, το επέστρεψε στον 

Έντρηλ, που κι αυτός ήπιε. 

  «Λοιπόν,» είπε ο άντρας. «Ας καθίσουµε να τα σκεφτούµε όλα, 

ένα-ένα.» 

  «Λες να βγάλουµε άκρη;» απόρησε η Μπόρνεφ. 



ΕΧΘΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

721 

  «Ίσως, όχι⋅ πάντως, δε θα λέµε ότι δεν προσπαθήσαµε,» 

αποκρίθηκε ο Έντρηλ. 

  «Καλά,» συµφώνησε η Μπόρνεφ. «Από πού είναι η αρχή;» 

  «Πράγµατι, από πού είναι η αρχή;» τόνισε ο Έντρηλ. 

  «Ας ξεκινήσουµε από τότε που φύγαµε απ’τη Μάρβαθ, όταν ο 

Βασιληάς πρόσταξε τους στρατούς του Βασιλείου να 

συγκεντρωθούν στο Θόνµαρκ,» πρότεινε η Μπόρνεφ. «Γιατί, 

αφότου εγκαταλείψαµε την πρωτεύουσα, έγιναν όλα τα παράξενα.» 

  «Εντάξει,» είπε ο Έντρηλ. «Κατ’αρχήν, ο Μεγαλειότατος έφυγε, 

πηγαίνοντας στο Βασίλειο του Ωκεανού, σύµφωνα µ’ό,τι µας είπε 

κείνος ο αγγελιαφόρος.» 

  «Και δε ρωτήσαµε τη Βασίλισσα για ποιο λόγο αποφάσισε να πάει 

εκεί,» ξεφύσησε η Μπόρνεφ. «Να πάρει! Αργά το σκεφτήκαµε.» 

  Ο Έντρηλ συνέχισε το συλλογισµό του: «Μετά, ανακαλύφθηκε ότι 

Αργκανθικιανοί κατάσκοποι βρίσκονται στο Βασίλειο−» 

  «Ή, µήπως, τούτο ήταν πριν; Θυµάσαι την υπόθεση µε το 

δαιµονικό φυλαχτό, που σκότωσε τον αρχικατάσκοπο Μπράλµακ; 

Από τότε, ο Βασιληάς έψαχνε για κάποιον προδότη…» 

  «Όχι, όµως, απ’το Άργκανθικ⋅ έτσι;» 

  Η Μπόρνεφ έγνεψε καταφατικά. «Ναι, µάλλον… ∆εν είχε αναφέρει 

τίποτα, τουλάχιστον…» 

  «Εποµένως,» συµπέρανε ο Έντρηλ, «το ότι ο κατάσκοπος ήταν ο 

Τράνθλας, ο σύµβουλος της πολιτείας, και το ότι ήταν απ’το 

Άργκανθικ ανακαλύφθηκαν αφότου εγκαταλείψαµε τη Μάρβαθ, 

αλλά δεν ξέρουµε αν αυτό έγινε πριν φύγει κι ο Βασιληάς ή µετά.» 

  «Έχει σηµασία;» έθεσε το ερώτηµα η Μπόρνεφ. 

  Ο Έντρηλ ανασήκωσε τους ώµους του. «Πού να ξέρω; Μπορεί…» 

  «Τέλος πάντων. Ύστερα από την ανακάλυψη των κατασκόπων, 

απήχθη η Έρµελ.» Τώρα, συνέχισε το συλλογισµό η Μπόρνεφ. 

«Αυτό υποθέτω πως ήταν µετά από την αναχώρηση του Βασιληά, 

γιατί δεν νοµίζω ο Μεγαλειότατος ποτέ να έφευγε απ’το Βασίλειο, 

γνωρίζοντας πως η µοναχοκόρη του έχει χαθεί.» 
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  «Σωστά,» συµφώνησε ο Έντρηλ, γνέφοντας, µε τα φρύδια του. 

  Η Μπόρνεφ σταύρωσε τα χέρια κάτω απ’το στήθος της και 

συνοφρυώθηκε. «Και, τώρα, που τα σκεφτήκαµε όλ’αυτά, τι έγινε; 

∆ε βλέπω να καταλήγουµε πουθενά. Αλλά, αλήθεια, τι ακριβώς 

ψάχνουµε; Τόχεις συνειδητοποιήσει ότι δεν ξέρουµε τι ψάχνουµε;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ, πίνοντας µια γουλιά κρασί. «Κάτι 

είναι κρυµµένο, όµως…» 

  «Αλλά τα πάντα µοιάζουν φανερά,» πρόσθεσε η Μπόρνεφ. 

  «Εκεί είναι το πρόβληµα,» τόνισε ο Έντρηλ. «Όταν τα πάντα σου 

µοιάζουν φανερά, δεν µπορείς να δεις στις σκιές.» 

  «Λες ο Αρχιστράτηγος Άρθαλκ να έχει δει;» ρώτησε η Μπόρνεφ. 

  «∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ. «Εµένα µου φάνηκε… 

µπερδεµένος, αλλά σίγουρος για το ότι το σχέδιο της Βασίλισσας και 

του βασιλικού διπλωµάτη είναι λανθασµένο.» 

  «Ποτέ δε θα περίµενα να παραιτείτο⋅ δεν τον είχα για τέτοιο 

άνθρωπο. Εκτός κι αν, πραγµατικά, πιστεύει πως τούτη η κίνηση θα 

φέρει τη διάλυση του Βασιλείου, κι εκείνος δε µπορεί να κάνει 

τίποτα γι’αυτό.» 

  «Τι να πω…; Τι να πω…;» ξεφύσησε ο Έντρηλ, κι άρχισε να τρώει 

τη σούπα του. 

  Η Μπόρνεφ ακολούθησε το παράδειγµά του. Ύστερ’από λίγο, είπε:  

  «Αισθάνοµαι, κάπως, ένοχη, ξέρεις…» 

  «Για ποιο πράγµα;» απόρησε ο Έντρηλ. 

  «Για την Έρµελ, πανάθεµά µε…» αποκρίθηκε η Μπόρνεφ, 

κατεβάζοντας το βλέµµα της και αναδεύοντας τη σούπα της µε το 

κουτάλι, νωχελικά. 

  «Γιατί,   Μπόρνεφ;  Τι  θα  µπορούσες  να  κάνεις  εσύ;»  είπε  ο  

Έντρηλ,  

αγγίζοντας τον ώµο της. «∆εν ήσουν εδώ, όταν την απήγαγαν.» 

  «Γι’αυτό κατηγορώ τον εαυτό µου: γιατί δεν ήµουν εδώ.» Η 

πολεµίστρια σήκωσε τη µατιά της να τον κοιτάξει. 
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  «Πώς θα µπορούσες να ήσουν; Ο Βασιληάς µάς είχε προστάξει 

όλους να πάµε στο Θόνµαρκ.» 

  «Έπρεπε να είχα ζητήσει να µείνω πίσω. Αν το ήθελε και η Έρµελ, 

θα ήµουν µαζί της…» 

  «Και πάλι, πιθανώς να µην κατάφερνες να αποτρέψεις την απαγωγή 

της.» 

  «Όµως ίσως και να τα κατάφερνα.» Μελαγχολία υπήρχε στα µάτια 

της Μπόρνεφ, και τα χείλη της ήταν σφιγµένα. 

  Η όψη του Έντρηλ µαλάκωσε. «Μην το σκέφτεσαι αυτό, τώρα,» 

πρότεινε. «Ούτως ή άλλως, δεν είναι δυνατόν να γυρίσεις πίσω, 

πλέον. Το µόνο που µπορούµε να κάνουµε είναι να πάρουµε την 

Έρµελ απ’τα χέρια των Αργκανθικιανών –και πιστεύω πως θα τα 

καταφέρουµε.» 

  «Ναι… κι εγώ θέλω να το πιστεύω τούτο,» είπε η Μπόρνεφ, 

πίνοντας µια µεγάλη γουλιά κρασί απ’το µπουκάλι πλάι τους. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Μάερνοµ αντίκρισε έναν καβαλάρη να βγαίνει απ’την Μάρβαθ 

και να ζυγώνει το στρατόπεδο, καλπάζοντας. Η ξανθιά πολεµίστρια, 

που καθόταν κοντά σε µια µεγάλη φωτιά, µαζί µε άλλους, 

τρώγοντας, µπορούσε να καταλάβει ποιος ήταν. Σηκώθηκε όρθια, 

αφήνοντας το φαγητό της ατελείωτο, και βάδισε, γοργά, προς το 

µέρος του, καθώς εκείνος ξεπέζευε. 

  Τύλιξε τα χέρια της πίσω απ’το λαιµό του και τον φίλησε. 

«Βλέπεις; τα κατάφερα να έρθω, τελικά.» 

  Ο Τόλριν µειδίασε. «Ελπίζω να µείνεις πολύ καιρό εδώ, στη 

Μάρβαθ, γιατί, όπου κι αν βρίσκοµαι, απ’την πρωτεύουσα πάντα θα 

περνάω, συχνά.» 

  «Πάµε να καθίσουµε κάπου;» είπε η Μάερνοµ, παίρνοντάς τον 

απ’το χέρι. Και, δίχως να περιµένει την απάντησή του, ξεκίνησε να 

τον τραβά προς ένα απόµερο σηµείο του στρατοπέδου. 
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  «Πότε έχεις βάρδια;» τη ρώτησε ο Τόλριν. 

  «Αργά,» αποκρίθηκε η Μάερνοµ. «Πολύ αργά.» Κάθισε στο 

έδαφος, κάτω   από   µερικά   χαµόδεντρα και άναψε µια µικρή 

φωτιά, µε τσακµακόπετρα και την ατσάλινη λεπίδα του ξιφιδίου  που 

ήταν δεµένο στον µηρό της. 

  Ο Τόλριν κάθισε πλάι της, και ζέστανε τα χέρια του πάνω απ’τις 

φλόγες. 

  «Τι νέα;» τον ρώτησε η Μάερνοµ, κουρνιάζοντας στο πλευρό του 

κι ακουµπώντας το κεφάλι της στον ώµο του, αφού άφησε την 

περικεφαλαία της παραδίπλα. 

  Ο Τόλριν έκανε µια γκριµάτσα, αισθανόµενος την φολιδωτή της 

αρµατωσιά να µπήγεται στα πλευρά του. «Μάερνοµ. Είσαι βαριά, 

µ’ολ’αυτά τα σιδερικά πάνω σου…» 

  Η πολεµίστρια πήρε το κεφάλι της απ’τον ώµο του και κάθισε όπως 

πριν. «Συγνώµη,» είπε. Ανασήκωσε τους ώµους της. «Αναγκαίο 

κακό της δουλειάς…» Άρχισε να λύνει την πανοπλία από πάνω της. 

  «∆εν είν’ανάγκη να…» αποκρίθηκε ο Τόλριν. «Αν έχεις βάρδια, 

µετά…» 

  «Σου είπα, έχω αργά,» τόνισε η Μάερνοµ. 

  Και ο Τόλριν −αν και την είχε δει πολλές φορές να βγάζει και να 

βάζει την αρµατωσιά της− εξεπλάγη µε το πόσο γρήγορα µπόρεσε να 

ξεφορτωθεί όλο εκείνο το ατσάλι από πάνω της. Ύστερα, η ξανθιά 

πολεµίστρια χώθηκε στην αγκαλιά του, φορώντας µόνο µια ζεστή 

τουνίκα, πέτσινο παντελόνι και την κάπα της. 

  «Τι λέγαµε;» ρώτησε. «Α, ναι. Τι νέα;» 

  «Ο Αρχιστράτηγος παραιτήθηκε,» την πληροφόρησε ο Τόλριν. 

  Η Μάερνοµ, πάραυτα, πετάχτηκε πάνω και τον κοίταξε 

καταπρόσωπο. «Μου κάνεις πλάκα!» 

  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Τόλριν. «Παραιτήθηκε.» 

  «Μα, γιατί;…» Η απορία της ήταν έκδηλη. 

  «∆ιαφωνούσε µε το σχέδιο της Βασίλισσας να πάνε οι στρατοί στα 

σύνορα του Άργκανθικ,» της είπε ο Τόλριν. «Και, Μάερνοµ… αν κι 
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εγώ, βέβαια, δεν γνωρίζω πολλά από στρατηγική… δε νοµίζω να 

είναι καλό το σχέδιο⋅ ο πρώην-Αρχιστράτηγος πρέπει να έχει δίκιο.» 

  «Γιατί, τέλος πάντων, θέλει η Βασίλισσα να µας στείλει εναντίον 

του Άργκανθικ;» ρώτησε η πολεµίστρια, καθώς ξαναξάπλωνε στην 

αγκαλιά του αγγελιαφόρου. 

  «Τώρα κι εγώ το έµαθα, όπως όλοι, γιατί, αρχικά, υπήρχε 

µυστικότητα πάνω σ’αυτό το θέµα,» εξήγησε ο Τόλριν. 

  «Τι είναι, λοιπόν;» τον διέκοψε η Μάερνοµ, γεµάτη περιέργεια να 

µάθει. 

  «Η Βασίλισσα ισχυρίζεται πως οι Αργκανθικιανοί έχουν απαγάγει 

την Πριγκίπισσα,» είπε ο Τόλριν. 

  «Αυτό δεν είναι λογικό,» τόνισε η Μάερνοµ. «Πώς να κατάφεραν 

κάτι τέτοιο;» 

  «Κι όµως, είναι λογικό⋅ οι Αργκανθικιανοί έχουν κατασκόπους 

τους παντού στο Σαραόλν, τους οποίους οι πράκτορες του Βασιλείου 

προσπαθούν να βρουν και να εξολοθρεύσουν. Συνεπώς, δε θα τους 

ήταν και τόσο δύσκολο να εισβάλλουν στο παλάτι και ν’αρπάξουν 

την Πριγκίπισσα.» 

  «Τότε…» είπε η Μάερνοµ, σκεπτική και συνοφρυωµένη, «η 

Βασίλισσα δεν έχει άδικο…» 

  «Και οι Μαγκραθµέλιοι, Μάερνοµ;» έθεσε το ερώτηµα ο Τόλριν. 

«Τι θα γίνει µε δαύτους; Συγκεντρώνονται στα δυτικά σύνορα⋅ και 

πότε θα εφορµήσουν στο Θόνµαρκ; Εξάλλου… κάτι δεν κολλάει 

στην όλη κατάσταση… κάτι µε τροµάζει. Ο Αρχιστράτηγος Άρθαλκ 

δεν θα παραιτείτο, αν πίστευε ότι υπήρχε έστω και µια πιθανότητα 

να είναι σωστό το σχέδιο της Βασίλισσας. Και, στο παλάτι, 

ψιθυρίζεται πως δεν τα πάει καλά µε τον Πόνκιµ, το βασιλικό 

διπλωµάτη, τον τελευταίο καιρό…» 

  «Γιατί;» µουρµούρισε η Μάερνοµ, χουζουρεύοντας, µέσα στην 

αγκαλιά του. 

  «Ο Πόνκιµ υποστηρίζει το σχέδιο της Βασίλισσας,» εξήγησε ο 

Τόλριν. «Μάλιστα, πολλοί λένε πως δική του ήταν η ιδέα.» 
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  «Ο βασιλικός διπλωµάτης έγινε στρατιωτικός;…» παραξενεύτηκε η 

Μάερνοµ. «Τι ξέρει αυτός από στρατούς;» 

  «Το ίδιο αναρωτιέµαι κι εγώ,» είπε ο Τόλριν. «Όµως ξέρει από 

διπλωµατία µεταξύ των βασιλείων, και… Ίσως νάναι σωστό το 

σχέδιό του⋅ δεν ξέρω. Παραταύτα, κάτι µε τροµάζει… 

  »Μάερνοµ. Κοίτα µε.» 

  Η πολεµίστρια ανασηκώθηκε και τον κοίταξε στο πρόσωπο. «Τι 

είναι, αγάπη µου;» 

  «Θέλω να είσαι πολύ, πολύ προσεκτική, εκεί όπου θα πας−» άρχισε 

ο Τόλριν, αλλά η Μάερνοµ έβαλε τα δάχτυλά της στα χείλη του και, 

ύστερα, τον φίλησε. 

  «Άκουσέ µε,» τόνισε ο αγγελιαφόρος, παραµερίζοντας τα µαλλιά 

απ’το πρόσωπό της, µε τόνα χέρι, ενώ είχε το άλλο τυλιγµένο γύρω 

απ’τη µέση της: «Κάτι κακό µπορεί να συµβεί… ∆εν ξέρω τι, αλλά 

έτσι… αυτό νοµίζω ότι είναι το πιο πιθανό. Πρόσεχε.» 

  «Θα   προσέχω,»   υποσχέθηκε    η    Μάερνοµ,    και    τον    

ξαναφίλησε, γαντζώνοντας τα δάχτυλά της πάνω στα πλούσια 

καστανά του µαλλιά. «Όµως,» πρόσθεσε, µετά, «εγώ δεν νοµίζω ότι 

κάτι κακό θα συµβεί. Ίσως να µη χρειαστεί να πολεµήσουµε καν.» 

  «∆ε θα χρειαστεί να πολεµήσετε,» είπε ο Τόλριν, µη µπορώντας να 

εκφράσει µε λόγια εκείνο που αισθανόταν. «∆εν είναι αυτό που 

εννοώ… Όταν τέτοια, παράξενα πράγµατα συµβαίνουν σ’ένα 

βασίλειο –όπως αυτά που συµβαίνουν τώρα, στο Σαραόλν−, µπορεί 

κανείς να περιµένει µεγάλες ανακατατάξεις.» 

  «Τι σ’έχει πιάσει απόψε;» αναποδογύρισε τα µάτια της η Μάερνοµ. 

«Είσ’έτοιµος να φέρεις τη συντέλεια του Άρµπεναρκ! Μεγάλες 

ανακατατάξεις… Τι ανακατατάξεις, δηλαδή;» 

  Ο Τόλριν σήκωσε τους ώµους του. «∆εν ξέρω ακριβώς. Όµως… 

εσύ το θεωρείς φυσιολογικό οι στρατοί του Βασιλείου να πηγαίνουν 

πέρα-δώθε, µια προς τα δυτικά σύνορα και µια προς τ’ανατολικά, 

ενώ ο βασιλικός διπλωµάτης τσακώνεται µε τον Αρχιστράτηγο πάνω 
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σε θέµατα στρατηγικής, µε αποτέλεσµα ο τελευταίος να παραιτηθεί; 

Και, συγχρόνως, ο Βασιληάς λείπει.» 

  «Είναι, όντως, µια πολύ… ασυνήθιστη κατάσταση,» παραδέχτηκε η 

Μάερνοµ. «Τώρα, ας σταµατήσουµε να µιλάµε γι’αυτά λίγο. Θέλω 

να ξεκουραστώ, προτού κάνω τη σκοπιά µου. Και να σε φιλήσω κι 

άλλο,» πρόσθεσε, µ’ένα µειδίαµα, κολλώντας τα χείλη της πάνω στα 

δικά του. 

 

**  **  **  ** 

 

  Με την αυγή, η Βασίλισσα ∆ήνκα βγήκε απ’την πρωτεύουσα του 

Σαραόλν, µε πολεµιστές των Χρυσών Σπαθιών –της βασιλικής 

φρουράς− γύρω της. Καβαλούσε ένα ολόλευκο άτι, ντυµένο µε 

αστραφτερή πανοπλία⋅ η χαίτη του κυµάτιζε στον κρύο άνεµο. Η 

ίδια φορούσε φολιδωτή πανοπλία –την οποία σήκωνε µε φανερή 

δυσκολία, αφού ποτέ της δεν είχε βάλει αρµατωσιά−, στολισµένη µε 

χρυσάφι και ασήµι. Τα ξανθά µαλλιά της ήταν δεµένα κότσο και 

µέσα στο κράνος που σκέπαζε το κεφάλι της, το οποίο έζωνε µια 

χρυσή κορόνα. Στο πλευρό της κρεµόταν ένα λιγνό, ντελικάτο ξίφος, 

που περισσότερο για φιγούρα ήταν, παρά για πόλεµο. Πίσω της 

ανέµιζε ένας πορφυρός µανδύας, µε χρυσές άκριες. Πλάι στην ∆ήνκα 

ίππευε ένας άντρας που έφερε τη σηµαία του  Βασιλείου, κρατώντας 

περήφανα το κοντάρι. 

  «Βασίλισσά µου,» είπε ο Έντρηλ, έκπληκτος, όταν η σύζυγος του 

Βένγκριλ πλησίασε το µεγάλο στρατόπεδο, µε τη φρουρά της. «Θα 

έρθετε µαζί µας;» 

  «Ασφαλώς, διοικητά,» αποκρίθηκε εκείνη. «∆ε θα µείνω πίσω, 

όταν γνωρίζω πως η κόρη µου και µοναδική διάδοχος του θρόνου 

βρίσκεται σε κάποιο Αργκανθικιανό µπουντρούµι.» 

  «Όπως επιθυµείτε, Βασίλισσά µου,» έκλινε το κεφάλι του ο 

Έντρηλ. «Όµως ποιος θα εκτελεί τα καθήκοντά σας, όσα θα 

λείπετε;» 
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  «Ο πιο έµπιστος άνθρωπος που έχω, τούτη τη στιγµή, στο πλευρό 

µου,» απάντησε η ∆ήνκα: «ο βασιλικός µου διπλωµάτης, ο Πόνκιµ.» 

  («Χα-χα-χα-χα-χα…!» Ο Πόνκιµ παρακολουθούσε τη σκηνή από 

τον µαγικό του καθρέφτη. «Πόσο εύκολα εµπιστεύονται κάποιον 

ορισµένοι άνθρωποι… Είναι τροµερό…!») 

  Ο Έντρηλ δεν περίµενε κάτι τέτοιο, αλλά είπε: «Μάλιστα, 

Βασίλισσά µου.» 

  «Τώρα,» φώναξε η ∆ήνκα. «Εγώ, προσωπικά, θα οδηγήσω τούτο 

τον στρατό στα ανατολικά σύνορα! Θα δείξουµε στους θρασείς 

Αργκανθικιανούς τη δύναµη του Σαραόλν! 

  »Ξεκινάµε για τη Βαρονία της Τάθβιλ, απ’όπου µπαίνουν οι 

κατάσκοποί τους στο Βασίλειό µας, µέσω ενός παλιού και δήθεν 

στοιχειωµένου δρόµου.» Και άρχισε να καλπάζει πρώτη, 

περιστοιχισµένη απ’τα Χρυσά Ξίφη. 

  Ο Έντρηλ, ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών, έκανε νόηµα στο 

στράτευµα να ακολουθήσει. Και έτσι, οι είκοσι-πέντε-χιλιάδες 

µαχητές ξεκίνησαν να προελαύνουν ανατολικά, ενώ άλλοι πέντε-

χιλιάδες ακόµα έβγαιναν απ’τη βόρεια πύλη της Μάρβαθ, για να 

απαντήσουν τους πρώτους παρακάτω, στην λιθόστρωτη δηµοσιά. 

  Οπλές αλόγων ηχούσαν⋅ κράνη και αιχµές κονταριών άστραφταν 

στο πρωινό φως του Λούντρινχ⋅ µανδύες, λοφία και λάβαρα 

κυµάτιζαν στον χειµωνιάτικο αγέρα. Ήταν ένα µεγαλειώδες 

ξεκίνηµα⋅ όµως πολλοί αµφέβαλαν για το πόσο µεγαλειώδες θα ήταν 

και το αποτέλεσµα τούτης της παράλογης, κατά την άποψή τους, 

εκστρατείας. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Πόνκιµ κατέβηκε στην αίθουσα του θρόνου, όπου ήταν 

συγκεντρωµένοι οι υπόλοιποι σύµβουλοι, και µαζί τους κι ο Άρθαλκ. 

Το βλέµµα του πρώην-Αρχιστράτηγου δεν ήταν καθόλου φιλικό, 

καθώς ατένιζε τον βασιλικό διπλωµάτη. 
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  «Εσύ εδώ;» απόρησε εκείνος, σηκώνοντας (δήθεν) έκπληκτος τα 

φρύδια του. «Νόµιζα ότι θα έφευγες απ’το παλάτι, µετά απ’την 

παραίτησή σου…» 

  «Έκανες λάθος, Πόνκιµ,» είπε ο Άρθαλκ. «Παραιτήθηκα, ώστε το 

βάρος αυτής της επιχείρησης αυτοκτονίας να µην πέσει πάνω µου. 

Όµως δε θα σου προσφέρω την ικανοποίηση να φύγω απ’το παλάτι. 

Θα µείνω εδώ –και θα σε παρακολουθώ, σαν γεράκι, Πόνκιµ.» 

  Ηλίθιε! «Σαν γεράκι»! ∆εν είσαι ούτε καν σαν ποντίκι µπροστά στη 

δύναµή µου. Ένα ανίσχυρο ποντίκι, που παλεύει ν’αλλάξει την µοίρα 

του κόσµου –η οποία είναι εκείνη που εγώ έχω σχεδιάσει γι’αυτόν! 

  Τούτα σκέφτηκε, αλλά είπε: «Είσαι ευπρόσδεκτος να µείνεις όσο 

επιθυµείς στο παλάτι, Άρθαλκ. Μα, ήταν ποτέ δυνατόν να πιστεύεις 

ότι θα ήθελα να σε διώξω. ∆εν έχω τίποτα εναντίον σου. Και, 

σύντοµα, θα δεις πόσο δίκιο είχα και πόσο καλά συµβούλεψα τη 

Βασίλισσά µας να οδηγήσει το στρατό της στα ανατολικά σύνορα.» 

  «Θα σε παρακολουθώ,» τόνισε ο Άρθαλκ, και δε µίλησε άλλο. 

  Μπορείς να µε παρακολουθείς όσο θες, ανθρωπάκι, συλλογίστηκε ο 

Πόνκιµ. Τώρα, πια, είναι αργά για να σταµατήσεις ό,τι έχει ήδη 

αρχίσει. Και έχει αρχίσει η αντίστροφη µέτρηση για τον ερχοµό του 

Άρχοντα του κόσµου τούτου. 

   

**  **  **  ** 

 

  Η Μάερνοµ βάδιζε πλάι-πλάι µε τους µαχητές του πέµπτου 

τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών, υπό την καθοδήγηση της 

Μπόρνεφ. Στο αριστερό της χέρι ήταν µια ατσαλένια ασπίδα, ενώ το 

δεξί της βρισκόταν στη λαβή του ξίφους στη µέση της. Στο κεφάλι 

της ήταν η περικεφαλαία της, κάτω απ’τις άκριες της οποίας 

ανέµιζαν τα ξανθά, µακριά µαλλιά της πολεµίστριας.  

  Η µέρα ήταν κρύα, και η Μάερνοµ, αντί να προελαύνει προς τα 

ανατολικά σύνορα του Σαραόλν, ήθελε καλύτερα να βρίσκεται, 

ελαφρά ντυµένη, µπροστά σ’ένα αναµµένο τζάκι, παρέα µε τον 
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Τόλριν. Όσο κι αν προσπαθούσε να ξεχάσει τα λόγια του 

αγγελιαφόρου, δεν της ήταν δυνατό: Κάτι κακό µπορεί να συµβεί… 

∆εν  ξέρω  τι,  αλλά  έτσι…  αυτό  νοµίζω  ότι είναι το πιο πιθανό. 

Πρόσεχε. Αισθάνθηκε έναν κόµπο στο στοµάχι της, στη σκέψη ότι 

ίσως να µην τον ξανάβλεπε ποτέ. Στη σκέψη ότι ίσως τούτο να ήταν 

το τελευταίο της ταξίδι… 

  Κούνησε το κεφάλι της, για να το καθαρίσει από κακές σκέψεις. 

Τίποτα κακό δε θα γινόταν. Το πολύ-πολύ, τελικά, η Βασίλισσα 

ν’αποφάσιζε να διαπραγµατευτεί µε τον Βασιληά Κάρχοκ του 

Άργκανθικ, ή εκείνος να έδινε πίσω την Πριγκίπισσα, βλέποντας πως 

το Βασίλειό του απειλείτο. 

  Ναι, κάπως έτσι θα κατέληγαν τα πράγµατα. 

  Και, όσο για τους δαιµονανθρώπους στα δυτικά σύνορα, τόσο 

καιρό συνάζονταν εκεί, τώρα, θα έβρισκαν να επιτεθούν;…! 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Τόλριν στεκόταν σ’ένα απ’τα τείχη της Μάρβαθ, ατενίζοντας τον 

µεγάλο στρατό της Βασίλισσας του Σαραόλν ν’αποµακρύνεται. 

Φοβόταν για την Μάερνοµ. Αν, όντως, κάτι συνέβαινε, θα 

κατάφερνε να γλιτώσει; 

  Ένα ρίγος διαπέρασε τη ράχη του αγγελιαφόρου. Εκείνο το κακό 

προαίσθηµα, που, βασικά, προερχόταν απ’όλα όσα έβλεπε, δεν έλεγε 

να τον αφήσει να ησυχάσει. Το Βασίλειο κινδύνευε. Από τους 

Μαγκραθµέλιους; από τους Αργκανθικιανούς; από κάτι άλλο; 

Πάντως, κινδύνευε. Τόσα συµβάντα που προµήνυαν καταστροφή και 

διάλυση, συγκεντρωµένα, το ένα πίσω απ’το άλλο: Οι εξαφανίσεις 

των πλοίων⋅ η φυγή του Βασιληά απ’το θρόνο του⋅ η απαγωγή της 

Πριγκίπισσας⋅ οι δαιµονάνθρωποι στα δυτικά σύνορα και στους 

δρόµους του Σαραόλν⋅ οι κατάσκοποι, που βρίσκονταν ακόµα και 

µέσα στο ίδιο το παλάτι. 
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  Ο Τόλριν έσφιξε τις γροθιές του. Μάερνοµ!…Ίσως, τελικά, να µην 

έπρεπε νάχες έρθει εδώ. Φταίω κι εγώ που σ’έφερα. Εξαιτίας µου 

ήρθες. Αλλά θα ήταν η πολεµίστρια πιο ασφαλής στο Θόνµαρκ, µε 

τόσους Μαγκραθµέλιους αντίκρυ; 

  Ο αγγελιαφόρος αισθάνθηκε, ξαφνικά, µια επιθυµία να 

εγκαταλείψει τη Μάρβαθ, και κατέβηκε απ’τα τείχη της πόλης, 

σχεδόν τρέχοντας. Οι φύλακες εκεί τον κοίταξαν, παραξενεµένοι. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35ο 

Αναστάτωση στο κάστρο της Τάθβιλ 
 

 

ειµωνιάτικο κρύο είχε πιάσει στην ορεινή Βαρονία της 

Τάθβιλ, αλλά δεν είχε χιονίσει καθόλου ακόµα⋅ οι βροχές, 

ωστόσο, ήταν πολλές, και οι βροντές αντηχούσαν δυνατές 

µέσα στους διαδρόµους και στα δωµάτια του κάστρου της 

Βαρονέσας. 

  «Αναρωτιέµαι, αν οι δαιµονάνθρωποι βρίσκονται, πια, εκεί έξω,» 

είπε ο Σόλµορχ, στεκόµενος µπροστά σ’ένα παράθυρο. Σήµερα δεν 

έβρεχε, αλλά ο άνεµος λυσσοµανούσε, κάνοντας τα δέντρα να 

λυγίζουν. Λίγο και θα έκανε και τις ίδιες τις πέτρες του κάστρου της 

Βαρονίας να λυγίσουν. 

  «Οι Μαγκραθµέλιοι δεν τροµάζουν από το κρύο,» αποκρίθηκε η 

φηµισµένη –και φοβούµενη από πολλούς− µάγισσα Χόλκραδ, που 

καθόταν σε µια µεγάλη πολυθρόνα, πλάι στο αναµµένο τζάκι. Ήταν 

ντυµένη µ’ένα πράσινο φόρεµα, που γύρω απ’τη λαιµόκοψή του είχε 

καφετιά γούνα. Πάνω απ’αυτό φορούσε ένα πέτσινο γιλέκο, 

εφαρµοστό στο   σώµα   της,   καµωµένο  από  δέρµα  ζαρκαδιού. Τα 

πόδια της ήταν σταυρωµένα στα γόνατα και µποτοφορεµένα⋅ 

X
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κουνούσε το ένα,  νευρικά, µπροστά απ’τις φλόγες. Στ’αριστερό της 

χέρι ήταν ένα ποτήρι µε κόκκινο κρασί, και στο δεξί της µια λευκή, 

λιγνή, ντελικάτη πίπα, φτιαγµένη απ’το κόκαλο κάποιου ζώου. 

  Στο µικρό σαλονάκι, επίσης, βρισκόταν η Βαρονέσα Τάθβιλ, 

µισοξαπλωµένη σ’έναν ζεστό σοφά, φορώντας ένα σκούρο-µπλε 

φόρεµα, µε µεγάλο ντεκολτέ. Στο λαιµό της κρεµόταν ένα µενταγιόν 

από ασηµένια µπιχλιµπίδια και µικρούς ηµιπολύτιµους λίθους. Στους 

ώµους της έπεφτε ένα µάλλινο σάλι. Οι γόβες της ήταν ριγµένες πλάι 

στο κάθισµά της. 

  «Είµαστε ακόµα παγιδευµένοι,» µισοµουρµούρισε, θυµωµένη, η 

οικοδέσποινα του κάστρου, «και έχω το άσχηµο συναίσθηµα ότι ο 

Βασιληάς δεν έδωσε καµια σηµασία στο µήνυµα που του στείλαµε 

µε τον έµπορο. Τόσες µέρες έχουν περάσει, και δεν έχει κάνει 

τίποτα, ενώ έπρεπε ένας ολόκληρος στρατός νάχει έρθει, για να 

ξεπαστρέψει τους καταραµένους δαιµονανθρώπους!» 

  Ο Μπάχτον, πλανόδιος τοξότης του Σαραόλν, καθόταν σε µια 

πολυθρόνα αντίκρυ της Χόλκραδ. Φορούσε µια πέτσινη, 

µακρυµάνικη τουνίκα, µε γούνα, καφέ παντελόνι από λυκόδερµα, 

και ψηλές µπότες. ∆ίπλα στο κάθισµά του ήταν ακουµπισµένα το 

τόξο και η φαρέτρα του. 

  «Ίσως ο Βασιληάς ποτέ να µην έλαβε την επιστολή σου, Τάθβιλ,» 

υπέθεσε, ακουµπώντας το σαγόνι στη γροθιά του. «Έχουµε 

προµήθειες, για να διαχειµάσουµε εδώ;» 

  Η Βαρονέσα έγνεψε καταφατικά. «Ναι, έχουµε. Όµως –ανάθεµα!− 

δε µπορώ να κάθοµαι έτσι, σα φυλακισµένη!» 

  «∆εν έχεις άλλη επιλογή,» εξήγησε η Χόλκραδ. 

  Ο Σόλµορχ γύρισε απ’το παράθυρο, για να κοιτάξει την Τάθβιλ. 

Φορούσε ένα λευκό πουκάµισο, µπλε γιλέκο, µπλε παντελόνι και 

µαύρες, γυαλιστερές µπότες. Όλα του τα ρούχα ήταν ατσάκιστα και 

καθαρά. Ως συνήθως, ο ευγενής αρέσκετο στο καλό ντύσιµο. Στο 

λαιµό του κρεµόταν ένα περιδέραιο µε το µάτι της γάτας. Τα µαλλιά 

του ήταν δεµένα πίσω απ’το κεφάλι του, σε αλογοουρά, την οποία 



ΕΧΘΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

733 

συγκρατούσε ένα εβένινο κοκαλάκι, µε σκαλίσµατα. Στο δεξί του 

χέρι υπήρχε ένα δαχτυλίδι⋅ στ’αριστερό του δύο, καθώς και µια 

ασηµένια, λεπτή αλυσίδα στον καρπό του. 

  «Έχει κι άλλη επιλογή,» τόνισε. «Αλλά δε θέλει καθόλου να τη 

σκεφτεί.» 

  «Τι είναι, πάλι, Σόλµορχ αγάπη µου;» τον λοξοκοίταξε η  

Βαρονέσα.  «Σε τι αναφέρεσαι;» 

  «Στην πρόταση του Ήκνορ, φυσικά,» αποκρίθηκε ο ευγενής. 

  «Να τον αφήσω να φύγει;» έκανε η Τάθβιλ. «Αποκλείεται!» τόνισε, 

κατηγορηµατικά. «Ήδη το συζητήσαµε αυτό.» 

  «Κι αν εκείνος κι οι δυο συντρόφισσές του µπορούν να µας βρουν 

τρόπο να βγούµε απ’τη Βαρονία; να στείλουµε ένα δεύτερο 

µήνυµα;» έθεσε το ερώτηµα ο Σόλµορχ. 

  Η Τάθβιλ ανασήκωσε τον ένα της ώµο, καθώς βρισκόταν 

µισοξαπλωµένη στο σοφά. «Πάντα µπορούµε να ζητήσουµε από 

κάποιον έµπορο να το µεταφέρει, εν ανάγκη… Την προηγούµενη 

φορά, τα κατάφερες µια χαρά στις διαπραγµατεύσεις, απ’όσο 

θυµάµαι.» 

  «Είσαι πρόθυµη να δώσεις, ξανά, εφτακόσια χρυσά νοµίσµατα;» τη 

ρώτησε ο Σόλµορχ, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του, ενώ το 

τζάµι του παραθύρου πίσω του έτριζε από τον άνεµο. 

  Η Βαρονέσα στραβοµουτσούνιασε. «Αν δεν υπάρχει άλλη λύση… 

τότε… ναι…» Ξανασήκωσε τον ώµο της. «Γιατί όχι;… Για τόσο 

φιλοχρήµατη µ’έχεις;…» 

  «Ίσως ακόµα ένας έµπορος να µη µπορεί να µας βοηθήσει,» είπε ο 

Μπάχτον. «Σας έχω ξανατονίσει ότι δύο πράγµατα µπορεί να 

συνέβησαν.» Σήκωσε δύο δάχτυλα, για έµφαση: «Το ένα είναι ο 

Βασιληάς να πήρε το µήνυµα και, για κάποιο λόγο, ή να το έχει 

αγνοήσει ή να έχει αργήσει να στείλει βοήθεια. Το δεύτερο είναι οι 

δαιµονάνθρωποι ν’αντιλήφθηκαν, κάπως, ότι είχαµε στείλει τον 

έµπορο και να τον δολοφόνησαν, στο δρόµο. Συνεπώς, δε θα µας 

ωφελήσει σε τίποτα να αναθέσουµε την ίδια δουλειά σε άλλον, γιατί, 
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αν ο Μεγαλειότατος έχει ήδη λάβει την επιστολή, ποιο το νόηµα; κι 

αν οι Μαγκραθµέλιοι έχουν καταλάβει το κόλπο µας, πάλι, είναι 

ανώφελο να επιχειρούµε να τους κοροϊδέψουµε µε την ίδια µέθοδο.» 

  «Ο Μπάχτον έχει δίκιο,» είπε η Χόλκραδ, βγάζοντας, αργά, ένα 

σύννεφο καπνού απ’τα χείλη της και πίνοντας µια γουλιά απ’το 

κόκκινο κρασί της. 

  «Πάµε να µιλήσουµε µε τον Ήκνορ, Τάθβιλ,» πρότεινε ο Σόλµορχ, 

γι’άλλη µια φορά, µέσα στις τόσες που το είχε πει, τον τελευταίο 

καιρό. 

  Η Βαρονέσα φάνηκε να το σκέφτεται, σµίγοντας τα λεπτά, καστανά 

της φρύδια. «Πάµε,» απάντησε, τελικά. «Αλλά, τώρα, θα θέσω τους 

δικούς µου όρους.» Σηκώθηκε απ’τον σοφά, φορώντας τις γόβες της. 

  «Τι όρους, Τάθβιλ;» θέλησε να µάθει ο Σόλµορχ. 

  «Θα δεις,» αποκρίθηκε εκείνη. 

  «Ωχ…!»  µούγκρισε  ο  ευγενής.  «Για  να  µην  το  λες,  δε  θάναι  

τίποτα καλό.» 

  «Σόλµορχ, σταµάτα να−!» 

  Προτού η Βαρονέσα προλάβει να τελειώσει τα λόγια της, ο Μάνκιν 

µπήκε στο δωµάτιο, φορώντας κάπα, γιατί πριν από λίγο βρισκόταν 

στα τείχη του κάστρου. «Ένας στρατός έρχεται,» δήλωσε. 

  «Στρατός!» εξεπλάγη η Τάθβιλ. «Όχι Μαγκραθµέλιων…;» 

  Ο Μάνκιν κούνησε το κεφάλι του. «Όχι, όχι, Βαρονέσα µου. Ο 

προπορευόµενος σηµαιοφόρος φέρει τη σηµαία του Σαραόλν.» 

  Το πρόσωπο της Τάθβιλ φωτίστηκε. «Επιτέλους!» Και ο Μπάχτον 

κι η Χόλκραδ πετάχτηκαν όρθιοι. 

  «Άργησαν, µα, τελικά, ήρθαν,» είπε ο Σόλµορχ, χαµογελώντας. 

«Τόξερα ότι ο Βένγκριλ δε θα µας παρατούσε στο έλεος των 

δαιµονανθρώπων.» 

  «Πάµε να τους υποδεχτούµε,» παρότρυνε η Τάθβιλ τους άλλους, 

και τράβηξε τον ευγενή απ’το χέρι. 

  Γρήγορα, φόρεσαν κάπες και βγήκαν, απ’το κεντρικό χτίριο του 

κάστρου, στον αέρα που λυσσοµανούσε. Ήταν απόγευµα, και το 
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σκοτάδι είχ’αρχίσει ν’απλώνεται στον Άρµπεναρκ, καθώς οι δύο 

ήλιοι ολοκλήρωναν τους κύκλους τους. Η Βαρονέσα φώναξε, για 

ν’ακουστεί, πάνω απ’το βουητό του ανέµου, και οι στρατιώτες της 

άρχισαν να κατεβάζουν την πύλη του κάστρου. 

  Ο στρατός του βασιλείου φαινόταν να έρχεται, και δεν άργησε να 

φτάσει τόσο κοντά που ο Σόλµορχ και οι υπόλοιποι να µπορούν να 

δουν πως µια γυναίκα ίππευε µπροστά απ’όλους τους υπόλοιπους 

πολεµιστές, τυλιγµένη σε λευκή κάπα µε γούνα. Στο κεφάλι της 

φορούσε ένα κράνος, το οποίο έζωνε µια χρυσή κορόνα. Ο ευγενής 

δυσκολεύτηκε, µα κατάφερε να αναγνωρίσει την ∆ήνκα, τη 

Βασίλισσα του Σαραόλν. ∆εν την είχε δει ποτέ ντυµένη έτσι, για 

πόλεµο. Και, τώρα, παρατηρούσε πως κάτω απ’την κάπα της πρέπει 

να φορούσε και κάποιου είδους αρµατωσιά (!). 

  Το στράτευµα σταµάτησε έξω απ’τα τείχη του κάστρου της 

Βαρονίας, και η σύζυγος του Βένγκριλ αφίππευσε, ενώ πλάι της 

ξεκαβαλίκεψε κι ένας άντρας, µε µακριά, µαύρα µαλλιά, αρθρωτή 

πανοπλία και καφετιά κάπα. 

  Η Τάθβιλ προχώρησε, για να τη συναντήσει στη γέφυρα, πάνω 

απ’την τάφρο του φρουρίου της. Ο Σόλµορχ, η Χόλκραδ, ο Μπάχτον 

κι ο Μάνκιν την ακολούθησαν. 

  «Η Βαρονέσα Τάθβιλ, υποθέτω;» είπε η ∆ήνκα. 

  «Η ίδια,» αποκρίθηκε εκείνη⋅ και, µην γνωρίζοντας σε ποια 

µιλούσε ρώτησε: «Κι εσείς ποια είστε;» 

  Η ∆ήνκα φάνηκε να προσβλήθηκε, προς στιγµή, αλλά, έπειτα, 

απάντησε: «Είµαι η ∆ήνκα, Βασίλισσα τούτου του τόπου.» 

  Τα µάτια της Τάθβιλ γούρλωσαν, για λίγο, όµως δεν έχασε τα λόγια 

της. Υποκλίθηκε. «Μεγαλειοτάτη.» 

  Η ∆ήνκα, ύστερα, έστρεψε το βλέµµα της στον ευγενή πίσω απ’τη 

Βαρονέσα. «Σόλµορχ.» 

  «Είναι χαρά µου που σας ξαναβλέπω, µετά από καιρό, 

Μεγαλειοτάτη,» είπε εκείνος, µ’ένα χαµόγελο. «Όµορφη, όπως 
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πάντα.» Η Τάθβιλ τον λοξοκοίταξε, άγρια, όµως ο Σόλµορχ έκανε 

πως δεν είδε. 

  Η µατιά της ∆ήνκα καρφώθηκε στην πιο φηµισµένη µάγισσα του 

βασιλείου. «Χόλκραδ. Περίεργο που βρίσκεσαι εσύ εδώ.» 

  «Καθόλου, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε εκείνη, κάνοντας µια 

σύντοµη υπόκλιση, σα να έλεγε στη Βασίλισσα πως αδιαφορούσε 

για τη θέση της και πως δε σήµαινε τίποτα γι’αυτήν. «Υπάρχουν 

πολλά προβλήµατα εδώ.» 

  «Ποιοι είναι οι κύριοι;» Τώρα, το βλέµµα της ∆ήνκα πήγε στους 

δύο άντρες που δε γνώριζε. 

  «Μπάχτον, Βασίλισσά µου. Πλανόδιος τοξότης⋅ στις υπηρεσίες 

σας.» Υποκλίθηκε. 

  «Μάνκιν, Μεγαλειοτάτη. Αρχηγός της φρουράς της έπαυλης των 

Έχµελθ.» Υποκλίθηκε κι αυτός. 

  «Πήρε ο Μεγαλειότατος το µήνυµά µας, Βασίλισσά µου;» ρώτησε 

ο Σόλµορχ. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε η ∆ήνκα. «Εγώ το πήρα.» 

  «Μα, για−» 

  «∆εν το συζητάµε, καλύτερα, µέσα;» πρότεινε εκείνη. «Έχω 

παγώσει, τόσες µέρες στο δρόµο.» 

  «Ασφαλώς, Μεγαλειοτάτη,» είπε η Τάθβιλ. «Αγένειά µας που σας 

κρατάµε έξω. Ελάτε. Παρακαλώ.» 

  Και η ∆ήνκα κι ο µελαχρινός πάνοπλος άντρας που ήταν µαζί της 

ακολούθησαν τη Βαρονέσα και τους άλλους, ενώ οι στρατιώτες του 

κάστρου διατάχθηκαν να βρουν δωµάτια για τους διοικητές του 

στρατού και για όσους περισσότερους πολεµιστές ήταν δυνατόν⋅ 

γιατί, φυσικά, το µικρό   φρούριο   της Τάθβιλ δε µπορούσε να 

φιλοξενήσει τριάντα-µία χιλιάδες ανθρώπους. (Ο αριθµός είχε 

αυξηθεί από τις τριάντα-χιλιάδες, γιατί η ∆ήνκα είχε απαιτήσει 

στρατιώτες κι απ’τη Βαρονία του Κνάβορ,  απ’όπου είχε περάσει για 

να φτάσει εδώ.) 
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  Σύντοµα, η Βασίλισσα του Σαραόλν κι οι υπόλοιποι βρίσκονταν σε 

µια µεγάλη τραπεζαρία, και υπηρέτες τούς έφερναν φαγητά και 

ποτά. 

  «Ελπίζω η φιλοξενία µας να είναι επαρκής, Μεγαλειοτάτη,» είπε η 

Τάθβιλ. 

  «Είναι επαρκής, Βαρονέσα Τάθβιλ⋅ µην ανησυχείτε,» αποκρίθηκε η 

∆ήνκα. «Να σας συστήσω κιόλας στον κύριο απο δώ.» Στράφηκε 

στον µελαχρινό άντρα µε τα µακριά µαλλιά, ο οποίος τη συνόδευε. 

«Ο Έντρηλ, ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών του βασιλείου.» 

Εκείνος έκλινε, ελαφρώς, το κεφάλι του προς τη µεριά της Τάθβιλ. 

  «Τώρα… θέλαµε να συζητήσουµε κάτι, Βασίλισσά µου,» της 

θύµισε ο Σόλµορχ. «Σχετικά µε τον Βασιληά. Είπατε ότι−» 

  «−δεν έλαβε το µήνυµά σας. Ναι⋅ δεν το έλαβε, γιατί δεν είναι εδώ⋅ 

λείπει τούτη την περίοδο. Έχει πάει στο Βασίλειο του Ωκεανού, 

ξέρετε.» 

  «Για ποιο λόγο, Βασίλισσά µου;» απόρησε ο Σόλµορχ, 

συνοφρυωµένος. 

  «Μια µέρα, ήρθε στο παλάτι επιστολή από τη Βασίλισσα Αάνθα 

του Ωκεανού,» εξήγησε η ∆ήνκα. «Μέσα έγραφε πως επιθυµούσε να 

δει τον Βασιληά Βένγκριλ, επειγόντως, για να µιλήσουν, επειδή 

υποστήριζε πως γνώριζε κάτι για το κακό που απειλεί και το 

Σαραόλν και το Βασίλειο του Ωκεανού.» 

  «Πριν πόσο καιρό λάβατε το εν λόγω µήνυµα;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Περίπου ένα µήνα.» 

  «Και ο Βασιληάς δεν έχει επιστρέψει ακόµα;» παραξενεύτηκε η 

Τάθβιλ. 

  Η ∆ήνκα γέµισε το ποτήρι της µέχρι το χείλος µε κρασί και ήπιε το 

µισό. (Ο Σόλµορχ συνοφρυώθηκε⋅ δεν την ήξερε να πίνει τόσο 

πολύ…) «Μάλλον, θα έπεσε σε άσχηµο καιρό και θα ξέµεινε εκεί,» 

αποκρίθηκε η Βασίλισσα του Σαραόλν. «Σε διαφορετική περίπτωση, 

θα είχα πεθάνει απ’την ανησυχία γι’αυτόν, όµως, τώρα, άλλα, 

σηµαντικότερα πράγµατα µε απασχολούν…» Και τους µίλησε για 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

738 

τους Αργκανθικιανούς κατασκόπους µέσα στο παλάτι και στο 

βασίλειο, καθώς και για την εξαφάνιση της Έρµελ. 

  Ο Σόλµορχ κι οι άλλοι την άκουγαν προσεκτικά, και, όσο την 

άκουγαν, τόσο και περισσότερο χλόµιαζαν. Ο στρατός θα 

κατευθυνόταν στα σύνορα µε το Άργκανθικ! Αυτό ήταν –πολύ, πολύ 

ανησυχητικό. 

  «Βασίλισσά µου, είστε βέβαιη γι’αυτή την απόφαση;» έθεσε το 

ερώτηµα ο Σόλµορχ. «Πιθανώς, πόλεµος να  ξεσπάσει.  Και,  αν  οι  

Μαγκραθµέλιοι συγκεντρώνονται στα δυτικά σύνορα, δεν υπάρχει 

λόγος να−» 

  «Όλοι αυτό λένε!» Η ∆ήνκα κοπάνησε το δεύτερο ποτήρι κρασί 

που έπινε στο τραπέζι, χύνοντας αρκετό απ’το ποτό στο 

τραπεζοµάντιλο. «Κι ο Άρθαλκ τα ίδια –µέχρι που παραιτήθηκε 

απ’τη θέση του−» 

  Ο Σόλµορχ δε µπορούσε να κρύψει την έκπληξή του⋅ το στόµα του 

ήταν µισάνοιχτο. «Ο Αρχιστράτηγος παραιτήθηκε;…» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η ∆ήνκα, µ’ένα ανασήκωµα του δεξή ώµου, σα 

να µην έδινε αργύριο γι’αυτόν, πια. «Αλλά µπορεί να κάνει ό,τι 

θέλει. Θα βρω άλλο Αρχιστράτηγο, όταν όλη τούτη η ιστορία 

τελειώσει και έχω το κοριτσάκι µου, ξανά, πίσω, στο παλάτι.» Μια 

ιδέα φάνηκε να της ήρθε και τα µάτια της έλαµψαν, στιγµιαία. «Ίσως 

να κάνω τον Πόνκιµ Αρχιστράτηγο. Είναι ο µόνος που µε 

καταλαβαίνει. Είναι έξυπνος, και… έχει στρατηγικό νου.» 

  Θέλει να κάνει τον Πόνκιµ Αρχιστράτηγο! εξεπλάγη  η Τάθβιλ. Μα 

δεν έδωσε καµια σηµασία στο µήνυµα που της στείλαµε; Ο άνθρωπος 

είναι παράξενος⋅ κάτι ύποπτο συµβαίνει µ’αυτόν. 

  Είπε: «Βασίλισσά µου, στην επιστολή που λάβατε από µένα, 

εξέφραζα τις υποψίες µου για τον βασιλικό σας διπλωµάτη. Είχε 

αλλάξει το µήνυµα που επιθυµούσε να αποστείλει ο Βασιληάς 

Βένγκριλ εδώ…» 

  «Ανοησίες!» κούνησε το χέρι εµπρός της η ∆ήνκα. «Ο Πόνκιµ δεν 

το έκανε αυτό. Οι Αργκανθικιανοί το έκαναν. Εκείνοι θέλουν ο 
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δρόµος της Βαρονίας σου να παραµείνει στοιχειωµένος, για να 

φέρνουν τους κατασκόπους τους.» 

  «Τότε, ο Πόνκιµ ίσως να… τους βοηθά,» είπε η Τάθβιλ. 

  «Ο Πόνκιµ; Ο Πόνκιµ είναι ο µόνος έµπιστος σύµβουλός µου! 

Είναι εναντίον των Αργκανθικιανών –δεν τους βοηθά! Πώς µπορείς 

να υποψιάζεσαι κάτι τέτοιο, Βαρονέσα;» 

  «Πότε θα πάτε στα σύνορα, Βασίλισσά µου;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Αύριο ξεκινάµε,» δήλωσε η ∆ήνκα. «Και θα µου δώσεις το 

στρατό σου, Τάθβιλ,» πρόσταξε. «Χρειαζόµαστε πολλούς µαχητές. 

Εν τω µεταξύ, συνέταξε µια επιστολή, την οποία θα στείλεις στον 

∆ούκα Σάλβινρ της Χάργκοχ, ζητώντας του τον µισό του στρατό. Το 

βασίλειο τον έχει ανάγκη.» 

  «Μα, Βασίλισσά µου, εγώ…» είπε η Τάθβιλ. «∆ιαφωνώ µε το 

σχέδιό σας.» 

  «Θα κάνεις όπως σε προστάζω!» Τα µάτια της ∆ήνκα άστραψαν, 

καθώς κάρφωνε την καστανοµάλλα γυναίκα µε το γαλανό της 

βλέµµα. «Κατάλαβες, Βαρονέσα;» 

  «Μάλιστα, Βασίλισσά µου,» µισογρύλισε η Τάθβιλ. 

  «∆ήνκα.» Η φωνή της Χόλκραδ ήχησε παράξενα µέσα στο 

δωµάτιο, και η Βασίλισσα στράφηκε να την κοιτάξει. «Ο Πόνκιµ δεν 

είναι αυτό που φαίνεται. Προσπαθεί να σε καθοδηγήσει όπως 

εκείνος θέλει. ∆ε µπορείς να το δεις; Εκείνος άλλαξε το µήνυµα, 

γιατί, όταν αυτό εστάλη, δεν γινόταν καν λόγος για Αργκανθικιανούς 

κατασκόπους µέσα στο βασίλειο.» 

  Η ∆ήνκα πετάχτηκε όρθια, αναποδογυρίζοντας το κρασοπότηρό της 

και χύνοντας, ξανά, το ποτό. «Πώς τολµάς, µάγισσα; ∆εν έχεις 

κανένα δικαίωµα να κατηγορείς τους συµβούλους µου! ∆εν έχεις 

κανένα δικαίωµα να βρίσκεσαι, τώρα, εδώ, σε τούτο δωµάτιο! Ούτε 

αρχόντισσα είσαι, ούτε διοικήτρια του στρατού µου! Βγες έξω!» 

Έδειξε, απότοµα, την έξοδο, µε το χέρι της. 

  Η Χόλκραδ δεν αποκρίθηκε⋅ της έριξε ένα παγερό βλέµµα, 

σηκώθηκε, και έφυγε απ’το δωµάτιο. 
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  «Βασίλισσά µου, η Χόλκραδ µάς βοήθησε πολύ,» είπε ο Σόλµορχ. 

«Αυτή δεν είναι η πρέπουσα συµπεριφορά.» 

  «Θα µου κάνεις υποδείξεις, Σόλµορχ;» σφύριξε η ∆ήνκα. Ύστερα, 

στράφηκε στην Τάθβιλ. «Βαρονέσα. Συνέταξε την επιστολή όπως σε 

πρόσταξα. Θα αποσυρθώ στο δωµάτιό µου, τώρα.» 

  «Ως επιθυµείτε, Βασίλισσά µου,» έκλινε το κεφάλι της εκείνη, 

καθώς σηκωνόταν όρθια. Και διέταξε έναν υπηρέτη να οδηγήσει τη 

∆ήνκα στο κατάλυµά της. Γρήγορα, κι οι δυο τους βγήκαν απ’την 

τραπεζαρία, και η ατµόσφαιρα έµοιαζε να γαλήνεψε, µε την απουσία 

της συζύγου του Βένγκριλ. 

  «Θα θέλατε κι εσείς να ξεκουραστείτε, κύριε;» ρώτησε η Τάθβιλ 

τον Έντρηλ, κάπως ψυχρά, καθώς ήταν θυµωµένη. 

  Εκείνος µειδίασε, µε πικρία. «Βαρονέσα µου, είµαι τόσο 

κουρασµένος απ’όλα τούτα που λίγο θα µε ξεκουράσει ο ύπνος µιας 

νύχτας. Παρακαλώ, καθίστε⋅ µη στέκεστε.» 

  Η Τάθβιλ κάθισε, αργά, φωνάζοντας µια υπηρέτρια να µαζέψει το 

κρασί που είχε χύσει η ∆ήνκα στο τραπεζοµάντιλο. 

  «Αληθινά, υποπτεύεστε τον Πόνκιµ;» ρώτησε ο Έντρηλ, 

µπλέκοντας τα δάχτυλά του πάνω στο τραπέζι και κάνοντας µπροστά 

στο κάθισµά του, καθώς περίµενε την απάντησή της. 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά η Τάθβιλ. «Είναι ό,τι πιο φανερό να 

άλλαξε το µήνυµα. Πέστε µου, κύριε, έκανε καµια έρευνα γι’αυτόν η 

Βασίλισσα, ή όχι, όπως υποπτεύοµαι.» 

  «Να σας πω την αλήθεια, Βαρονέσα µου, δεν γνωρίζω,» 

αποκρίθηκε ο Έντρηλ. «Αλλά κι εγώ πιστεύω πως όχι. Η Βασίλισσα 

τον εµπιστεύεται πολύ.» 

  «Και ο Άρθαλκ γιατί παραιτήθηκε;» ρώτησε ο Σόλµορχ. «∆εν είναι 

απ’τους ανθρώπους που παραιτούνται εύκολα –από οτιδήποτε.» 

  Ο Έντρηλ αναστέναξε, αργά, κουνώντας το κεφάλι του. «Κοιτάξτε, 

κύριε, ήµουν στο παλάτι την ίδια την ηµέρα της παραίτησής του, 

όµως δεν µπορώ να ξέρω τι είχε µεσολαβήσει τις προηγούµενες 

µέρες. Πάντως, εκείνη την ώρα, ο πρώην-Αρχιστράτηγος υποστήριξε 
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πως δεν ήθελε να πέσει το βάρος της διάλυσης του βασιλείου στους 

ώµους του.» 

  «Μα… θα διαλυθεί το βασίλειο;» Φαινόταν αδύνατο στον 

Σόλµορχ. 

  «Τι να σας πω;» αποκρίθηκε ο Έντρηλ. «Οι Μαγκραθµέλιοι, µια 

φορά, συγκεντρώνονται έξω απ’το Θόνµαρκ, κι αν αποφασίσουν να 

επιτεθούν, πολύ φοβάµαι πως το φρούριο των συνόρων δε θα 

κρατήσει. Αποκλείεται να κρατήσει, µπροστά σε τόσο µεγάλο 

αριθµό εχθρών.» 

  «∆ηλαδή, κρεµόµαστε από τις επιθυµίες των δαιµονανθρώπων;» 

είπε ο Μπάχτον. 

  «∆υστυχώς, κύριε,» έγνεψε καταφατικά ο Έντρηλ. 

  «Και αυτό, ότι οι Αργκανθικιανοί απήγαγαν την Έρµελ, πώς το 

γνωρίζετε;» ρώτησε ο Σόλµορχ. «Μπορεί να µην ήταν εκείνοι.» 

  «Η Βασίλισσα υποστηρίζει πως έτσι είναι,» εξήγησε ο Έντρηλ. 

«Εξάλλου, µονάχα οι κατάσκοποι απ’το Άργκανθικ είχαν πρόσβαση 

στο παλάτι…» 

  «Και οι Μαγκραθµέλιοι θα µπορούσαν να έχουν,» τόνισε η Τάθβιλ. 

«Με τους δίσκους τηλεµεταφοράς τους,» πρόσθεσε, όταν όλα τα 

βλέµµατα στράφηκαν στο µέρος της. 

  Ο Έντρηλ φάνηκε σκεπτικός. «Ποτέ δεν έχει ξανασυµβεί κάτι 

τέτοιο…» 

  «Ούτε εγώ είχα ποτέ ξανά δαιµονανθρώπους στη Βαρονία µου,» 

είπε η Τάθβιλ. «Κάποιος τους έµπασε στο βασίλειο και 

κατασκεύασαν τους δίσκους τηλεµεταφοράς τους εδώ, για να 

µπορούν να βρίσκονται απ’το ένα µέρος του Σαραόλν στο άλλο, 

στιγµιαία, όπως είπε κι η Χόλκραδ.» 

  «Τέλος πάντων, τι θα κάνεις τώρα, Τάθβιλ;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

«Θα συντάξεις την επιστολή, σύµφωνα µε την προσταγή της 

∆ήνκα;» 
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  «Μπορώ να κάνω κι αλλιώς;» έθεσε το ερώτηµα η Βαρονέσα. 

«Άµα µπορούσα, θα το έκανα, αλλά δε µπορώ.» ∆ιέταξε να της 

φέρουν χαρτί και µελάνι, για να πιάσει δουλειά. 

   

**  **  **  ** 

 

  Η Μάερνοµ ήταν απ’τους τελευταίους για τους οποίους µπόρεσε να 

βρεθεί µέρος για διανυκτέρευση στο κάστρο της Τάθβιλ. Και 

θεωρούσε τον εαυτό της τυχερό, που δεν θα κοιµόταν, πάλι, έξω, µε 

τέτοιο κρύο καιρό. Βρισκόταν σ’ένα µεγάλο δωµάτιο, µαζί µε 

αρκετούς πολεµιστές του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών⋅ 

οι υπόλοιποι θα περνούσαν το βράδυ µέσα σε σκηνές, στην ύπαιθρο. 

  Αύριο, µάλλον, ο στρατός θα πήγαινε, κατευθείαν, στα σύνορα του 

Άργκανθικ, αλλά η Μάερνοµ δεν είχε καµια ανησυχία –τόσο 

κουρασµένη ήταν απ’τον δρόµο. Είχε ξαπλώσει πάνω στην κάπα 

της, στο δάπεδο, –γιατί δεν είχε βρεθεί κρεβάτι γι’αυτήν−, δίχως 

νάχει βγάλει την φολιδωτή αρµατωσιά της⋅ είχε συνηθίσει να 

κοιµάται φορώντας πανοπλία και έχοντας όπλα κοντά της. 

  Τα µάτια της είχαν αρχίσει να κλείνουν, όταν είδε ένα όνειρο: Ο 

Τόλριν στεκόταν στην είσοδο του µεγάλου δωµατίου, µε τα καστανά 

του µαλλιά δεµένα αλογοουρά πίσω του και φορώντας την πράσινή 

του κάπα. Μειδίασε. Ύστερα, κατάλαβε πως δεν ήταν όνειρο και 

πετάχτηκε όρθια. 

  Ο αγγελιαφόρος τής χαµογέλασε και της έκανε νόηµα να τον 

ακολουθήσει. Εκείνη, πάραυτα, υπάκουσε, και τον συνάντησε 

σ’έναν µισοσκότεινο διάδροµο. Τον αγκάλιασε και τον φίλησε, 

πεινασµένα. 

  «Πώς βρέθηκες εσύ εδώ;» απόρησε, δίχως να παραπονιέται, 

βέβαια, που τον έβλεπε. 

  «Μπορώ να ιππεύσω πολύ πιο γρήγορα απ’ό,τι ένας στρατός 

προελαύνει,» εξήγησε ο Τόλριν. 

  «∆ηλαδή, ήρθες στη Βαρονία πριν από µας;» είπε η Μάερνοµ. 
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  Εκείνος έγνεψε καταφατικά. 

  «Και πώς µπήκες στο κάστρο; ∆εν ξέρεις τη Βαρονέσα, έτσι δεν 

είναι;» 

  «Όχι, δεν την ξέρω. Όµως ζήτησα δουλειά ως αγγελιαφόρος απ’τον 

∆ιοικητή Πάλφην του κάστρου και µε δέχτηκε. Μια επίθεση 

Μαγκραθµέλιων είχε γίνει εδώ, τον τελευταίο καιρό, µου είπαν, κι 

έτσι χρειάζονταν ανθρώπους, αφού πολλοί είχαν πεθάνει. 

∆αιµονογυναίκες της Μαύρης Αυγής.» 

  «Τι;» έκανε η Μάερνοµ. 

  «Η Μαύρη Αυγή είναι µια οργάνωση φονιάδων, που αποτελείται 

κυρίως από δαιµονογυναίκες,» εξήγησε ο Τόλριν. «Κι εγώ δεν την 

γνώριζα, µέχρι που ήρθα εδώ και µου είπαν γι’αυτήν.» 

  «Τους µίλησες εσύ για τον ερχόµενο στρατό της Βασίλισσας και 

για την απαγωγή της Πριγκίπισσας;» 

  «Όχι.» 

  «Γιατί;» 

  Ο Τόλριν έσφιξε τα χείλη του. «Η αλήθεια είναι πως δεν ήθελα να 

µπλέξω. Η Μεγαλειοτάτη δεν έστειλε αγγελιαφόρο εδώ, οπότε 

υπέθεσα πως δε θα επιθυµούσε κάποιος ν’αρχίσει να µιλά⋅ έτσι, 

φάνηκα διακριτικός.» 

  «Μάλιστα,» κατένευσε η Μάερνοµ. «Τι θα κάνεις, τώρα;» 

  «Θα µείνω στο κάστρο, προς το παρόν,» αποκρίθηκε ο Τόλριν. 

«Και, όταν πάτε στα σύνορα, θα έρθω µαζί σας. Σίγουρα, η 

Βασίλισσα θα πάρει στρατό απ’τη Βαρονία, και εγώ θα είµαι 

απ’τους εθελοντές.» 

  «Τόλριν… δεν είν’ανάγκη να ριψοκινδυνεύεις τη ζωή σου για 

µένα,» είπε η Μάερνοµ. «Θα τα καταφέρω µόνη µου.» 

  Ο αγγελιαφόρος ακούµπησε τα χέρια του στους ώµους της. 

«Σ’αγαπώ πολύ για να µην είµαι κοντά σου, όταν υπάρχει κίνδυνος. 

  »Εξάλλου, θέλω να ξέρω από πρώτο χέρι τι θα συµβεί στα 

σύνορα.» 
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**  **  **  ** 

 

  Ο Μπάχτον χτύπησε την πόρτα εµπρός του. 

  «Χόλκραδ. Είσαι µέσα;» 

  «Ναι.» 

  «Να µπω;» 

  «Μπες.» 

  Ο πλανόδιος τοξότης άνοιξε και βρήκε την µάγισσα να κάθεται στο 

πεζούλι του παραθύρου της, µε το ένα πόδι επάνω, κοιτώντας έξω, 

προς τα δυτικά, όπου ήταν στρατοπεδευµένος ο στρατός του 

βασιλείου. 

   Έκλεισε. «Τσαντίστηκες, ε;» 

  «Ναι.» ∆ε φαινόταν νάναι πρόθυµη να πει τίποτα περισσότερο. 

  Ο Μπάχτον σταύρωσε τα χέρια µπροστά του, κοιτώντας την, 

απλώς, για λίγο, σκεπτόµενος πώς να µιλήσει. «Η Βασίλισσα κι 

εσύ…» είπε, τελικά. «Μήπως γνωρίζεστε από παλιά;» 

  Η Χόλκραδ στράφηκε να τον κοιτάξει⋅ τα κατάµαυρα µαλλιά 

σκίαζαν το πρόσωπό της. Τα µάτια της λαµπύριζαν, σαν τα φεγγάρια 

που φαίνονταν έξω απ’το παράθυρο, στον νυχτερινό ουρανό. «Γιατί 

το ρωτάς τούτο;» 

  Ο Μπάχτον σούφρωσε τα χείλη του. «Αυτή την εντύπωση µου 

δώσατε: ότι γνωρίζεστε από παλιά. Και νοµίζω πως η Βασίλισσα δε 

σε έδιωξε απ’την τραπεζαρία µόνο και µόνο επειδή διαφωνούσες 

µαζί της…» 

  Η Χόλκραδ κατέβασε το πόδι της απ’το πεζούλι του παραθύρου και 

κάθισε εκεί, µε την πλάτη προς τον σκοτεινό ουρανό, κοιτάζοντας 

τον πλανόδιο τοξότη. «Είσαι παρατηρητικός, Μπάχτον. Έχεις δίκιο⋅ 

έτσι είναι, όπως τα λες. Και, λοιπόν; Γιατί ήρθες εδώ;» 

  Η έκφραση του άντρα έγινε, κάπως, αδιάφορη. «Ήθελα να µάθω αν 

ό,τι υποψιαζόµουν ήταν αλήθεια…» Ύστερα, πρόσθεσε: «Και ήθελα 

να δω αν είσαι καλά.» 
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  Η Χόλκραδ µειδίασε. «Καλά είµαι,» αποκρίθηκε. «Η ∆ήνκα δε 

µπορεί να µε κάνει να µην είµαι καλά⋅ δεν έχει τέτοια δύναµη επάνω 

µου. Μόνο κάποια παλιά και… ξεχασµένα… πράγµατα µπορεί να 

µου φέρει στο µυαλό, τα οποία δε θα ήθελα να θυµάµαι… όχι ώρες 

σαν κι ετούτη, πάντως.» 

  «Τέλος πάντων,» είπε ο Μπάχτον. «Ό,τι κι αν είναι αυτό µεταξύ 

σας, υποθέτω πως είναι προσωπικό, έτσι;» 

  Η Χόλκραδ έγνεψε καταφατικά. «Αρκετά.» 

  Ο Μπάχτον προχώρησε µες στο δωµάτιο και κάθισε σε µια 

καρέκλα. «Ποια είναι η γνώµη σου, σχετικά µε την εκστρατεία; 

Αύριο, η Βασίλισσα θα πάρει το στρατό της, και µπόλικο απ’το 

στρατό της Βαρονίας, και θα προελάσει στα σύνορα µε το 

Άργκανθικ.» 

  «Είναι ανόητη,» είπε, ξερά, η Χόλκραδ. «Θα διαλύσει το 

βασίλειο.» 

  «Πώς το ξέρεις;» Ο Μπάχτον την κοίταξε επίµονα. 

  Η όψη της Χόλκραδ παρέµεινε ατάραχη. «Το διαισθάνοµαι. Τα 

Πνεύµατα είναι παντού ανήσυχα. Εξάλλου, λίγο µυαλό χρειάζεται 

για να δει κανείς ότι οι Μαγκραθµέλιοι στα δυτικά σύνορα 

θ’αρπάξουν, αµέσως, την ευκαιρία  και  θα  χιµήσουν.  Γιατί  θα  

γνωρίζουν  ότι  ο  στρατός  του Σαραόλν βρίσκεται στ’ανατολικά⋅ 

εκείνος που τους έµπασε στο βασίλειο, θα τους έχει πληροφορήσει. 

Και µπορεί αυτό το άτοµο να είναι ο Πόνκιµ. ∆εν είναι σίγουρο, 

αλλά υπάρχει µια µεγάλη πιθανότητα. 

  »Ίσως να προκάλεσε όλη τούτη την αναστάτωση µε τους 

Αργκανθικιανούς επίτηδες, για να έρθουν οι δαιµονάνθρωποι 

ανενόχλητοι.» 

  Ο Μπάχτον έτριψε το σαγόνι του. «Λες; Λες να ήταν στηµένοι οι 

κατάσκοποι µέσα στο βασίλειο και στηµένη η απαγωγή της 

Πριγκίπισσας;» 

  «Πιθανώς,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ. «Όµως, λίγο αργά δεν το 

σκεφτήκαµε; Τώρα, τι µπορούµε να κάνουµε;» 
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  «Να πάµε µαζί µε το στρατό στα σύνορα;» πρότεινε ο Μπάχτον. 

  Η Χόλκραδ φάνηκε να το συλλογιέται. «Να πάµε στην Μάρβαθ,» 

είπε. «Εκεί όπου, τώρα, θα βρίσκεται ο Πόνκιµ.» Τα µάτια της 

γυάλισαν, ξανά, σαν τα φεγγάρια πίσω της. 

  «Και να τον αναγκάσουµε να µας πει την αλήθεια,» πρόσθεσε ο 

Μπάχτον, βρίσκοντας την ιδέα της καλή: «Γιατί, κατ’αρχήν, έστειλε 

άλλο µήνυµα στην Τάθβιλ απ’αυτό που είχε προστάξει ο Βασιληάς. 

Και, κατά δεύτερον, τι σχεδιάζει, επηρεάζοντας τη Βασίλισσα να 

οδηγήσει το στρατό της στ’ανατολικά σύνορα. Θέλει, πράγµατι, οι 

δαιµονάνθρωποι να εισβάλουν;» 

  Η Χόλκραδ σηκώθηκε, πάραυτα, όρθια και ξεκίνησε να βάζει τα 

πράγµατά της σ’έναν σάκο. «Φεύγω αµέσως,» δήλωσε. 

  «Ετοιµάζοµαι κι έρχοµαι,» είπε ο Μπάχτον, πηγαίνοντας στην 

πόρτα κι ανοίγοντάς την. «Θα σε συναντήσω εδώ.» 

  «Νόµιζα ότι ενδιαφερόσουν µόνο για τα χρήµατα που θα έπαιρνες, 

όταν έλυνες την υπόθεση του στοιχειωµένου δρόµου,» µειδίασε η 

Χόλκραδ, λοξοκοιτώντας τον. 

  «∆εν πρόκειται να πάρω καµια ανταµοιβή, άµα το Σαραόλν πέσει 

στα διαβολικά χέρια των δαιµονανθρώπων,» ακούστηκε η φωνή του 

Μπάχτον, καθώς έφευγε, κλείνοντας την πόρτα πίσω του. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Τάθβιλ ξάπλωσε στο κρεβάτι, πλάι στον Σόλµορχ, τυλιγµένη σε 

µια µαύρη, µεταξωτή  ρόµπα.  «Αααα…!  Το  κεφάλι  µου…»  

Παραµέρισε  τα µαλλιά απ’το µέτωπό της. 

  «Και το δικό µου,» µουρµούρισε ο ευγενής, κάτω απ’τα 

σκεπάσµατα. «Ήταν επεισοδιακή βραδιά, πάντως…» 

«Παρα-επεισοδιακή,» τόνισε η Τάθβιλ. «Πάντα έτσι είναι η 

Βασίλισσα; Αν είναι έτσι, δεν απορώ που έφυγε ο Βασιληάς για το 

Βασίλειο του Ωκεανού.» 
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  «∆εν είναι έτσι πάντα,» την πληροφόρησε ο Σόλµορχ. «Και ποτέ 

ξανά δεν την έχω δει να πίνει τόσο κρασί. Ο χαµός της Πριγκίπισσας 

την έχει επηρεάσει, σίγουρα. 

  »Αύριο τι θα κάνουµε; Η ∆ήνκα θέλει να οδηγήσει το στρατό στα 

σύνορα; Πάµε µαζί της;» 

  «Τι θα καταφέρουµε έτσι, Σόλµορχ;» έθεσε το ερώτηµα η Τάθβιλ. 

  «Πιστεύεις πως η Βασίλισσα είναι σε θέση να µιλήσει µε κάποιον 

άρχοντα των Αργκανθικιανών στην κατάστασή της;»  

  «Όχι,» παραδέχτηκε η Βαρονέσα. 

  «Συνεπώς, µας χρειάζεται,» κατέληξε ο Σόλµορχ. 

  Η Τάθβιλ στράφηκε να τον κοιτάξει. «Για να µιλάµε εκ µέρους της; 

Λες να µας αφήσει;» 

  «Πιθανώς, όχι,» παραδέχτηκε ο Σόλµορχ. «Όµως ίσως 

καταφέρουµε ν’αποτρέψουµε καµια εντελώς ανεπιθύµητη 

κατάσταση –όπως να πυροδοτηθεί πόλεµος µεταξύ των δύο 

βασιλείων.» 

  Η Τάθβιλ φάνηκε, ξαφνικά, να συνειδητοποιεί την βαρύτητα της 

όλης υπόθεσης. «Και, άµα γίνει πόλεµος… Μα τα Πνεύµατα! η 

Βαρονία µου βρίσκεται πλάι στο Άργκανθικ!…» 

  «Λοιπόν, τι λες; Θα πάµε;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Φυσικά!» συµφώνησε, πάραυτα, η Τάθβιλ. 

  «Όµως… µέχρι το πρωί έχουµε ακόµα… ώρες,» είπε ο ευγενής, 

χαϊδεύοντας, µε το αριστερό του χέρι, τον δεξή της µηρό και 

πλησιάζοντας, για να φιλήσει το λαιµό της. 

  «Σόλµορχ,» είπε η Τάθβιλ. «Κάνει κρύο…» 

  «Με πληγώνεις αφάνταστα,» αποκρίθηκε εκείνος, δίχως 

ν’αποµακρυνθεί. «Και γιατί είµαι εγώ εδώ, δηλαδή;» Γλίστρησε το 

χέρι του µες στη ρόµπα της, ενώ τα χείλη του εξερευνούσαν το 

στέρνο της. 

  «Σόλµορχ… Παλιοτόµαρο…» µουρµούρισε η Τάθβιλ, χαϊδεύοντας 

τα µαλλιά του. 
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  «Παλιοτόµαρο!» πετάχτηκε πάνω εκείνος. «Ξεχνάς την καταγωγή 

µου;» 

  Η Βαρονέσα τον κοίταξε σοβαρά –άγρια;− για λίγο, κι ύστερα, 

άρπαξε το µαξιλάρι της και τον κοπάνησε, παιχνιδιάρικα, στο 

πρόσωπο, ρίχνοντάς τον ανάσκελα και πέφτοντας πάνω του. 

   «Τάθβιλ!» διαµαρτυρήθηκε ο Σόλµορχ. «Θα µε πνίξεις!» 

  «Θα σε πνίξω,» τόνισε, παίρνοντας το πρόσωπό του στα χέρια της 

και κλείνοντάς του το στόµα µ’ένα δυνατό φιλί. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Μάερνοµ. Μάερνοµ.» 

  Η πολεµίστρια άνοιξε τα µάτια της, και αντίκρισε τον Τόλριν να 

είναι γονατισµένος πλάι της. Βλεφάρισε. «Τι είναι, αγάπη;» 

  «Πρέπει να φύγω, πού να πάρει,» της είπε εκείνος. 

  «Να φύγεις; Για πού;» Η Μαέρνοµ χάιδεψε το µάγουλό του, καθώς 

το πρόσωπό του βρισκόταν κοντά στο δικό της. 

  «Για την Χάργκοχ,» εξήγησε ο Τόλριν. «Θα µεταφέρω ένα µήνυµα 

στον ∆ούκα Σάλβινρ.» 

  «Τι µήνυµα;» ρώτησε η Μάερνοµ. 

  «∆εν ξέρω,» απάντησε ο Τόλριν. «Η Βαρονέσα Τάθβιλ το στέλνει, 

και ποτέ δεν ανοίγω τα µηνύµατα, ασφαλώς.» 

  «Και θα φύγεις βραδιάτικα;» παραξενεύτηκε η Μάερνοµ. 

  «Πρέπει,» είπε ο Τόλριν. «Έτσι µε πρόσταξαν. Θα σε δω στα 

σύνορα.» Φίλησε τα χείλη της και εγκατέλειψε, βιαστικά, το 

δωµάτιο όπου κοιµούνταν ορισµένοι απ’τους πολεµιστές του 

πέµπτου τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών. 

  «Καλή τύχη, αγάπη µου,» µουρµούρισε η Μάερνοµ. 

 

**  **  **  ** 
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  Η πύλη του κάστρου της Τάθβιλ άνοιξε δυο φορές εκείνη τη νύχτα: 

µία για να φύγει ο αγγελιαφόρος Τόλριν, παίρνοντας τον δρόµο που 

θα τον οδηγούσε στην Χάργκοχ⋅ και µία για να βγουν δύο άλλοι 

καβαλάρηδες, τυλιγµένοι σε κάπες, µε κουκούλες στα κεφάλια τους 

και σακίδια στους ώµους. 

  «Ελπίζω να µην φτάσουµε στην Μάρβαθ πολύ αργά,» είπε η 

Χόλκραδ στον Μπάχτον. 

  «Κι εγώ το ίδιο,» αποκρίθηκε ο πλανόδιος τοξότης. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36ο 

Εχθρός από την Αρχή του Χρόνου 
 

 

ιόνι έπεφτε στα βουνά γύρω απ’το πανίσχυρο φρούριο 

Θόνµαρκ, στα δυτικά σύνορα του Σαραόλν. Τα πάντα 

τριγύρω ήταν κατάλευκα. Όλοι οι πολεµιστές πίσω απ’τα 

τείχη ήταν σε επιφυλακή, µε τα όπλα κοντά τους, γιατί υπήρχε ο 

φόβος ότι οι ορδές που συγκεντρώνονταν αντίκρυ τους δε 

θ’αργούσαν να εφορµήσουν. 

  Τις τελευταίες είκοσι µέρες, µετά την αναχώρηση των 

στρατευµάτων του Βασιλείου, οι Μαγκραθµέλιοι είχαν αρχίσει να 

έρχονται µε ταχύτερους ρυθµούς, και τα λάβαρά τους κυµάτιζαν 

στον παγερό αέρα, ενώ τα ατσαλένια όπλα κι οι πανοπλίες τους 

άστραφταν στο φως των ήλιων του Άρµπεναρκ. 

  Ο Έζφερκ ανησυχούσε. Ακόµα δεν είχε έρθει κανένα µήνυµα απ’τη 

Μάρβαθ, πράγµα που σήµαινε πως, κατά πάσα πιθανότητα, ο 

Έντρηλ δεν είχε καταφέρει να µεταπείσει τη Βασίλισσα και τον 

Αρχιστράτηγο απ’το να οδηγήσουν τους στρατούς στα ανατολικά 

σύνορα. Ο άρχων του Θόνµαρκ αισθανόταν πως τον αγνοούσαν, πως 

X
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αγνοούσαν το µοναδικό προστατευτικό τείχος που χώριζε το 

Σαραόλν απ’τους δαιµονανθρώπους: το φρούριό του. ∆ε µπορούσαν, 

τέλος πάντων, να καταλάβουν πως, άµα το Θόνµαρκ έπεφτε, τότε, το 

Βασίλειο, αν δεν έπεφτε επίσης, θα πάθαινε τροµερές ζηµιές από 

τους προαιώνιους εχθρούς του; Ήταν όλοι τους τυφλοί; 

  Τροµερός θυµός τον είχε γεµίσει, καθώς περίµενε για την µεγάλη 

επίθεση των Μαγκραθµέλιων, γιατί ήταν, πλέον, φανερό σ’αυτόν 

πως επρόκειτο να επιτεθούν⋅ αλλιώς γιατί είχαν αρχίσει να 

συγκεντρώνονται γρηγορότερα, µόλις οι στρατοί του Βασιλείου 

έφυγαν; 

  Μα τα Πνεύµατα! Όλα είχαν έρθει σαν να ήταν… προσχεδιασµένα, 

που να πάρει! Σαν κάτι υπερφυσικό να συνέβαινε. Και ο Άρχοντας 

Έζφερκ του Θόνµαρκ ένιωθε εντός του πως πανίσχυρες σκοτεινές 

δυνάµεις βρίσκονταν σε δουλειά –όχι µόνο στη Μάγκραθµελ, αλλά 

και µέσα στο ίδιο το Σαραόλν. 

  Βαβούρα και φωνές ακούστηκαν απ’τα τείχη του φρουρίου, και ο 

έµπειρος άνθρωπος των συνόρων κοίταξε έξω απ’το παράθυρο του 

γραφείου του: Πολεµιστές ανέβαιναν στις επάλξεις⋅ όπλιζαν 

βαλλίστρες και ετοίµαζαν αγχέµαχα όπλα, τραβώντας τα απ’τα 

θηκάρια τους και τοποθετώντας τα κοντά τους, ενώ µαχητές µε 

πελώριες ασπίδες στέκονταν µπροστά απ’τους τοξότες, για να τους 

προστατέψουν από τυχόν εχθρικά πυρά. 

  Ύστερα, το βλέµµα του Έζφερκ ταξίδεψε προς τα δυτικά, όπου 

αντίκρισε τις ατελείωτες ορδές των δαιµονανθρώπων ν’αρχίζουν να 

κινούνται, σαν µακριά και πλατιά φίδια.  

  Είχε έρθει η ώρα της πολιορκίας του Θόνµαρκ. 

  Και ο Άρχοντας υπέθετε πως θα ήταν µια σύντοµη πολιορκία, σε 

σχέση µε τι µπορούσε κανονικά ν’αντέξει το απόρθητο φρούριο.  

  Φόρεσε, βιαστικά, την αλυσιδωτή αρµατωσιά του, πήρε ξίφος και 

ασπίδα, και βγήκε απ’το γραφείο του, τρέχοντας και πηγαίνοντας 

στις επάλξεις, µαζί µε τους πολεµιστές του. 

  «Έρχονται, Άρχοντά µου,» του είπε ένας. 
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  «Τούτη είναι η τελευταία µας ώρα,» πρόσθεσε, µοιρολατρικά 

(ρεαλιστικά;), ένας άλλος. 

  «Όχι!» τόνισε ο Έζφερκ, υψώνοντας το ξίφος του. «Θα 

κρατήσουµε το Θόνµαρκ!   Θα   κάνουµε    τους καταραµένους 

Μαγκραθµέλιους να θυµούνται αυτή την ηµέρα!» Ο ίδιος ήξερε πως 

αποκλείεται να κρατούσαν το Θόνµαρκ, όµως πίστευε ότι 

µπορούσαν να κάνουν τους δαιµονανθρώπους να θυµούνται για 

πάντα αυτή τη µέρα. 

  Κραυγές ακούστηκαν γύρω του και λεπίδες άστραψαν στο φως του 

Λούντρινχ (ο Βάνσπαρχ δεν είχε ακόµα ξεµυτίσει απ’τη ∆ύση). 

  «Για το Θόνµαρκ!» 

  «Για το Σαραόλν!» 

  «Για το Βασίλειο!» 

  «Για τον Άρχοντα Έζφερκ!» 

  Ο Έζφερκ έστρεψε το βλέµµα του, πάλι, στους ερχόµενους 

στρατούς των Μαγκραθµέλιων, αισθανόµενος φωτιά νάχει ανάψει 

µέσα στο σώµα του, αισθανόµενος όλους του τους µύες να 

φλέγονται. Το δεξί του χέρι έσφιγγε ατσάλινα τη λαβή του σπαθιού 

του, ενώ τ’αριστερό κρατούσε στο πλευρό του την ασπίδα του. Ο 

πορφυρός µανδύας ανέµιζε µεγαλόπρεπα πίσω του. 

  Ο Άρχοντας του Θόνµαρκ δε θα δείλιαζε στην τελευταία του µάχη. 

  Και γύρω του οι πολεµιστές του φρουρίου είχαν επίσης 

αποφασισµένες εκφράσεις στα πρόσωπά τους, και µια επιθυµία να 

γράψουν ιστορία σήµερα και για όσα θα µάχονταν τους διαβολικούς 

Μαγκραθµέλιους. 

  Ύστερα, ήρθε ο εφιάλτης. Γιατί ήταν, πραγµατικά, η ενσάρκωση 

του εφιάλτη. Και ακόµα και οι καρδίες των  υπερασπιστών του 

Θόνµαρκ γέµισαν µε ανείπωτο τρόµο, αλλά, πάλι, το ηθικό τους δεν 

έσπασε –θα κρατούσαν! 

  Το πλάσµα ήταν µεγάλο·  σε µέγεθος, µεγαλύτερο από άνθρωπο·  

αλλά, κυρίως, η δύναµη που προερχόταν από µέσα του ήταν που το 

έκανε να φαίνεται τεράστιο, µεγαλειώδες. ∆ε µπορούσες να το 
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κοιτάζεις για πολύ, όπως δε µπορείς να κοιτάζεις για πολύ τους 

ήλιους. Ή –όχι! µπορούσες να το κοιτάζεις πολύ λιγότερο απ’ό,τι 

κανείς µπορεί να κοιτά τους ήλιους. 

  Οι φτερούγες του ήταν χρυσές και ακτινοβολούσαν ένα αρχέγονο 

φως –ένα φως που δεν προερχόταν από τούτη την εποχή, ούτε από 

καµια εποχή για την  οποία γνώριζαν οι πολεµιστές του φρουρίου. Οι 

φολίδες στο κορµί του ήταν επίσης χρυσαφένιες, και το ίδιο 

εκτυφλωτικές. Στα χέρια και στα πόδια του υπήρχαν πελώρια, γαµψά 

νύχια, τα οποία έµοιαζαν νάναι καµωµένα από ασήµι που θα είχε 

δέκα φορές την αξία του ασηµιού. Το κεφάλι του ήταν ωοειδές, µε 

µακριά µουσούδα όµως. Κέρατα φύτρωναν στις πλευρές του, τα 

οποία είχαν, πάλι, εκείνο το ασηµί χρώµα που δεν ήταν ασήµι, αλλά 

κάτι ακόµα πιο πολύτιµο. Μια µακριά ουρά ξεφύτρωνε ανάµεσα 

απ’τα σκέλια του πλάσµατος, και στο τέλος της υπήρχε κάτι που 

έµοιαζε µε λόγχη, κοφτερότερη από κάθε υπαρκτό ξίφος στον 

Άρµπεναρκ. 

  Και η σκιά που έριχνε το επιβλητικό ον στη γη και πάνω στις ορδές 

των Μαγκραθµέλιων δεν ήταν µια απλή σκιά⋅ φαινόταν νάχει δική 

της ζωή, λες και η δύναµή του καθρεπτιζόταν σ’αυτήν, όπως το 

πρόσωπο ενός ανθρώπου καθρεπτίζεται πάνω στο κρύσταλλο ενός 

καθρέφτη. 

  Το πλάσµα τούτο δεν ανήκε εδώ⋅ ανήκε σε άλλη εποχή του κόσµου⋅ 

ήταν ένας εχθρός από την Αρχή του Χρόνου, ο οποίος σκόπευε να 

δει και το Τέλος του. 

  «Θα κρατήσουµε!» φώναξε ο Έζφερκ. «Το Θόνµαρκ ∆ΕΝ θα 

πέσει! Αυτή τη µέρα οι Μαγκραθµέλιοι θα την ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΚΑΙΡΟ ΠΟΛΥ!» 

  Οι πολεµιστές του φρουρίου προσπαθούσαν να εµψυχωθούν απ’τα 

λόγια του Άρχοντά τους, ενώ, συγχρόνως, πάσχιζαν να εµψυχώσουν 

και µόνοι τους εαυτούς τους. Αλλά, µόλις τα µάτια τους έπεφταν 

πάνω στο ακτινοβόλο, τυλιγµένο στο χρυσάφι ον, µε τις πελώριες 

φτερούγες, οι ψυχές τους βυθίζονταν σε µαύρες λίµνες και 
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κατακρηµνίζονταν σε σκοτεινές αβύσσους. Η δύναµή του ήταν 

απερίγραπτη και ασύλληπτη για ένα ανθρώπινο πλάσµα. 

  «ΕΜΠΡΟΣ, ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΜΟΥ!» Φωνή βγήκε απ’τη µουσούδα 

του δαίµονα, και οι πολεµιστές του Έζφερκ –καθώς κι ο ίδιος− 

νόµισαν ότι ο εγκέφαλός τους θα εκραγεί. «ΣΑΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆Ω ΤΟ 

ΘΟΝΜΑΡΚ!» 
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