
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

Ζίρκεφ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Κώστας Βουλαζέρης 

 

ISBN: 978-618-5031-11-4 

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

 

Η Ζίρκεφ είναι το τρίτο βιβλίο της σειράς Άρµπεναρκ: Η Επιστροφή των Θεών. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο 

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



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

∆ιαµονή στους ∆ύο Γύρους 
 

 

 Ερία και η Μάνζρα κάθονταν στην τραπεζαρία ενός 

πανδοχείου που ονοµαζόταν «Οι ∆ύο Γύροι». Μπορούσαν 

εύκολα να δουν πόσο βρόµικο ήταν το µέρος και τι είδους 

ρεµάλια σύχναζαν εδώ, όµως τα χρηµατικά τους διαθέσιµα δεν τους 

επέτρεπαν να µείνουν κάπου αλλού, όπου η ατµόσφαιρα θα ήταν πιο 

ευχάριστη. 

  Τα τραπέζια ήταν σπασµένα σε πολλά τους σηµεία, και το ίδιο κι οι 

καρέκλες –αρκετές από τις οποίες µάλιστα στέκονταν σε τρία πόδια, 

αντί για τέσσερα (αποτέλεσµα των πάµπολλων καβγάδων που 

γίνονταν στους ∆ύο Γύρους). Οι επιφάνειες των τραπεζιών, επίσης, 

κολλούσαν από τα χυµένα ποτά και φαγητά, που είχαν πέσει πάνω 

τους, µε αποτέλεσµα, σε µπόλικα σηµεία, να έχουν γεµίσει γλίτσα. 

  Η τραπεζαρία ήταν γεµάτη µε ανθρώπους άπλυτους και 

ρακένδυτους, και βροµούσε απ’τον ιδρώτα κι απ’την ποδαρίλα. 

Ακόµα και οι ζητιάνοι έρχονταν στους ∆ύο Γύρους για κάνα ποτό, 

επειδή οι τιµές ήταν υπερβολικά χαµηλές, πράγµα που τους βόλευε 

ιδιαίτερα. Οι πειρατές και οι λαθρέµποροι, επίσης, δε σπάνιζαν, 

αλλά, τις περισσότερες φορές, σύχναζαν εδώ για να κλείσουν 

υπόγειες συµφωνίες, όχι επειδή δεν είχαν αρκετά χρήµατα για να 

φάνε και να πιουν σε κάποιο καλύτερο µαγαζί. 

  Στο µπαρ στεκόταν µια κοκκινοµάλλα γυναίκα, µε άλουστα µαλλιά, 

τα οποία κρέµονταν ως τη µέση της. Ήταν ντυµένη µ’ένα 

µισοκουρελιασµένο φόρεµα, καµωµένο από υφάσµατα τριών 

διαφορετικών χρωµάτων –πράσινο, κόκκινο και µοβ. Η Ερία και η 

Μάνζρα δεν την είχαν δει ποτέ να περνά καµια βραδιά µε τον ίδιο 

άντρα, ο οποίος πότε ήταν ζητιάνος, πότε ξεπεσµένος πειρατής, πότε 

κάνας µεθυσµένος µούτσος, κλέφτης ή µπαγαπόντης. Πάντως, 

H
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συγκέντρωνε αρκετά χρήµατα από το «επάγγελµά» της, και ήταν το 

ακριβότερο είδος στο µαγαζί –πέντε αργύρια η βραδιά. Οι 

πολεµίστριες του Σαραόλν είχαν µάθει πως ονοµαζόταν Νάουρθλην. 

  Η Ερία ήταν ντυµένη µ’ένα σχετικά χοντρό, πέτσινο γιλέκο, που 

την έκανε να ξύνεται και το οποίο έπεφτε ως τα γόνατά της. Γύρω 

του κουλουριαζόταν ένα φαρδύ ζωνάρι, πολύ µεγάλο για τη λεπτή 

µέση της µαυροµάλλας γυναίκας, πράγµα φανερό, καθώς σχεδόν το 

µισό λουρί κρεµόταν µετά απ’το σηµείο όπου ήταν πιασµένο µε την 

αγκράφα. Κάτω απ’το ζωνάρι ήταν περασµένο ένα πλατύ ξιφίδιο. 

Και στα πόδια της η Ερία είχε παλιά σανδάλια, που τα περισσότερα 

λουριά τους ήταν σπασµένα. 

  Η Μάνζρα φορούσε µια πουκαµίσα της χειρότερης ποιότητας που 

µπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι ήταν δυνατόν να υπάρχει. Το 

παντελόνι της έπεφτε ως τα γόνατα, γιατί παρακάτω ήταν εντελώς 

κουρελιασµένο, και η πολεµίστρια το είχε σκίσει, για να µη 

µπλέκεται στα πόδια της. Οι µπότες της ήταν οι παλιές της µπότες, 

αλλά ταλαιπωρηµένες από τη θαλασσοταραχή⋅ είχαν χάσει τη φόρµα 

τους και δεν κρατιόνταν, πλέον, όρθιες, παρά έπεφταν σχεδόν µέχρι 

τους αστραγάλους της ξανθιάς γυναίκας, κουρελιασµένες. Κι εκείνη 

γνώριζε πως, αν ποτέ χρειαζόταν να τρέξει, θα τη δυσκόλευαν⋅ 

περισσότερο παντόφλες ήταν τώρα. 

  Οι Σαραολνιανές έτρωγαν µια µερίδα κοτόπουλο και οι δύο, 

βρασµένο µαζί µε πατάτες που δεν τολµούσαν ν’αγγίξουν. Πλάι στο 

πιάτο ήταν δύο κούπες µπίρα⋅ παρά τις διαφωνίες της Ερία, η 

Μάνζρα δεν ήθελε να δεχτεί και σήµερα να πιουν από το ίδιο ποτήρι. 

Τα πιρούνια και τα µαχαίρια τους τα είχαν σκουπίσει πάνω στην 

πουκαµίσα της δεύτερης, για να τα καθαρίσουν από µια παράξενη 

ουσία που βρισκόταν επάνω τους… 

  «Μάνζρα, είσαι ανόητη,» µούγκρισε η Ερία, µασώντας ένα κοµµάτι 

απ’το κακοβρασµένο κοτόπουλο και προσπαθώντας να µην ξεράσει. 

«Τι την ήθελες τη δεύτερη µπίρα, πανάθεµά σε; Ξέρεις πόσα 

αργύρια µας έχουνε µείνει; ∆ύο!» 
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  «Τα Πνεύµατα να σε πάρουν Ερία, σταµάτα να µετράς έτσι τα 

χρήµατα! Με κάνεις να αισθάνοµαι σα να είµαστε ζητιάνες!» 

αντιγύρισε η ξανθιά πολεµίστρια, µε τα κοντά µαλλιά, τα οποία 

είχαν αρχίσει κάπως να µακραίνουν, τόσες µέρες που είχε να 

κουρευτεί. 

  «Είµαστε σε χειρότερη κατάσταση από ζητιάνες…!» γρύλισε 

εκείνη. 

  «Μη µου το θυµίζεις,» ικέτεψε η Μάνζρα. «Νοµίζεις πως εύκολα 

ξεχνιέται ότι κλέψαµε τα χρήµατα ενός ζητιάνου, για να βάλουµε 

µερικά αργύρια στην τσέπη µας;» 

  «Όχι.» Η µαυροµάλλα γυναίκα συνέχισε να τρώει. 

  «Ερία, αυτό ήταν… ήταν… άπρεπο. Εντελώς κατώτερο µας! Να 

κλέβουµε από ζητιάνους; ∆ηλαδή, τι διάολο είµαστε, τέλος πάντων;» 

απόρησε η Μάνζρα. 

  «∆ύο άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε,» αποκρίθηκε, κυνικά, η 

Ερία. «Και να ευχαριστείς την Τύχη που η θάλασσα µάς ξέβρασε 

εδώ, κοντά στην Γκόνµορχ, γιατί τι θα είχαµε γίνει, άµα είχαµε βγει 

σε καµια αποµακρυσµένη ακτή;» 

  «Αυτό δε δικαιολογεί τις πράξεις µας,» επέµεινε η Μάνζρα. «Να 

κλέψουµε από έναν ζητιάνο, για ν’αγοράσω εγώ τούτο το 

ψωριασµένο πουκάµισο, κι εσύ αυτό το γιλέκο, µέσα στο οποίο 

συνέχεια ξύνεσαι, και αυτά τα σανδάλια, που µόνο σανδάλια δεν 

είναι−» 

  «Εσύ είχες µπότες, όταν βγήκαµε απ’τον Ωκεανό⋅ εγώ δεν είχα,» 

τόνισε η Ερία. «Τώρα, βούλωστο και τρώγε, προτού φάω όλο τούτο 

το κοτόπουλο µόνη µου.» 

  «Μπορούσαµε να πιάσουµε µια δουλειά ως µισθοφόροι,» 

αναστέναξε η ξανθιά πολεµίστρια. 

  «Με τι όπλα, Μάνζρα;» απαίτησε η Ερία. 

  Εκείνη ανασήκωσε τους ώµους της. «Έχεις αυτό το πλατύ ξιφίδιο 

εκείνου του άντρα, που επιχείρησε να µας ληστέψει σ’ένα από τα 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

6 

στενά τούτου του λιµανιού. Αλλά είµαι περίεργη τι νόµιζε πως ήταν 

δυνατόν να κλέψει από µας!…» 

  «∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε η Ερία, «πάντως µου έµοιαζε 

πεινασµένος. Αλλά, φυσικά, δε σοβαρολογείς ότι µε το ξιφίδιό του 

µπορούµε να πιάσουµε δουλειά ως µισθοφόροι…» Της έριξε ένα 

λοξό βλέµµα. 

  «Καλά, αρχηγέ,» ξεφύσησε η Μάνζρα, «έχεις δίκιο. Όµως τι να 

κάνουµε; Πες µου µια−» 

  «Κατ’αρχήν, πρέπει να βρούµε τους υπόλοιπους,» τόνισε η Ερία⋅ 

«να µάθουµε για την τύχη τους.» 

  «Λες νάναι ζωντανοί;» ρώτησε η Μάνζρα. 

  «∆εν έχω ιδέα,» κούνησε το κεφάλι της η Ερία, µασώντας. Και 

πρόσθεσε: «Άντε, τρώγε τίποτα! Το βράδυ, θα µου λες, πάλι, ότι 

πεινάς.» 

  Η Μάνζρα έβγαλε ένα µικρό µουγκρητό απ’τα δόντια και έκοψε 

ένα κοµµάτι απ’το κακοβρασµένο κοτόπουλο, για να φάει. «Ελπίζω 

να µη βρούµε τίποτα κατσαρίδες µέσα…» 

  Η Ερία κατάπιε µε κάποια δυσκολία, και την αγριοκοίταξε. 

«Μάνζρα!» 

  «Τι, αρχηγέ;» 

  «Μην κάνεις το φαγητό µας χειρότερο απ’ό,τι είναι.» 

  «Συγνώµη.» Η ξανθιά πολεµίστρια έκοψε άλλο ένα κοµµάτι, 

τρώγοντας µε ξαφνική λαιµαργία. 

  «Τάχουµε θαλασσώσει,» είπε η Ερία, ύστερ’από λίγο. «Τώρα, 

έπρεπε νάχαµε φτάσει στην πρωτεύουσα του Βασιλείου του 

Ωκεανού και νάχαµε µιλήσει µε τη Βασίλισσα Αάνθα! Ανάθεµα!» 

  «Θα τα καταφέρουµε,» αποκρίθηκε, ενθαρρυντικά, η Μάνζρα, 

τελειώνοντας το κοτόπουλό τους. «Αλλά, εσύ δεν έλεγες ότι πρέπει, 

πρώτα, να βρούµε τους άλλους –όσους από δαύτους είναι ζωντανοί, 

τουλάχιστον.» 

  «Ναι, µα πώς θα τους εντοπίσουµε;» έθεσε το ερώτηµα η Ερία. 

«∆εν έχουµε διασυνδέσεις σε τούτη την πόλη. Και σ’όποιον δώσαµε 
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τις περιγραφές τους ή αποκρίθηκε πως δεν τους είχε δει, ή πως είχε 

δει τόσους, οπότε πού να θυµάται αυτούς, ή ήταν πολύ µεθυσµένος 

για να µπορεί να µας απαντήσει κατανοητά.» 

  «Ναι, σωστά…» Η Μάνζρα φάνηκε σκεπτική, για λίγο, 

σταµατώντας να τρώει. 

  Η Ερία έφαγε το τελευταίο κοµµάτι κοτόπουλου που είχε µείνει στο 

πιάτο. 

  «Αυτό δεν είναι δίκαιο, αρχηγέ,» διαµαρτυρήθηκε η Μάνζρα. 

  Η Ερία την κοίταξε, παραξενεµένη. «Ποιο;» 

  «Έφαγες το τελευταίο κοµµάτι, ενώ εγώ έπρεπε να το φάω, αφού, 

στην αρχή, έφαγα πιο λίγο από σένα,» είπε η ξανθιά πολεµίστρια του  

Σαραόλν. 

  «Ας έτρωγες,» αποκρίθηκε, αδιάφορα, η Ερία. «Εσύ επέλεξες να 

µιλάς ακατάσχετα.» 

  Η Μάνζρα ήπιε µια µεγάλη γουλιά απ’την µπίρα της. «Ίσως, άµα 

γεµίσω την κοιλιά µου µε υγρά, να µην πεινάω τόσο µετά…» 

  «Μάνζρα, κοίτα ποιος µπαίνει στο κατάστηµα…» της είπε η Ερία, 

κουνώντας την απ’το µπράτσο, για να της τραβήξει την προσοχή. 

  Εκείνη στράφηκε και αντίκρισε στην πόρτα έναν άντρα. Ήταν 

ψηλόλιγνος, µε µακριά, µαύρα µαλλιά, αναµφίβολα άλουστα πολύ 

καιρό. Φορούσε ένα σκουλαρίκι στο δεξί αφτί και έναν µικρό χαλκά 

στην µύτη. Ήταν ντυµένος µ’ένα βρόµικο, γαλάζιο πουκάµισο και µε 

µια µαύρη βράκα. Οι µπότες του ήταν κοντές και γυριστές. Στη ζώνη 

του ήταν περασµένο ένα άδειο θηκάρι ξιφιδίου. 

  Η Μάνζρα συνοφρυώθηκε. «Τούτος δεν είναι που πήγε να µας 

ληστέψει στο στενό;» 

  Η Ερία έγνεψε καταφατικά. «Μυρίζοµαι µπελάδες…» 

  «Ελπίζω η µύτη σου να κάνει λάθος,» µουρµούρισε, κάτω απ’την 

ανάσα της, η Μάνζρα, και ήπιε άλλη µια γουλιά µπίρα. 

  Ο άντρας άφησε την πόρτα της εισόδου να κλείσει, µ’έναν µικρό 

θόρυβο, στον οποίο κανείς δεν έδωσε σηµασία, και ζύγωσε το 

τραπέζι των δύο γυναικών απ’το Σαραόλν. 
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  «Εσείς δεν είστε;» µούγκρισε. «Εσείς είστε!» 

  «Κάνε σκηνή και είσαι νεκρός,» τον απείλησε η Ερία, βάζοντας το 

χέρι στη λαβή του όπλου, στη ζώνη της. 

  «Ε! αυτό είναι δικό µου!» Ο άντρας έδειξε το ξιφίδιο. «Το θέλω 

πίσω!» 

  «Φιλαράκο, δε σε ξέρουµε,» τόνισε, κατηγορηµατικά, η Ερία. 

  «Και δε θέλουµε να σε µάθουµε,» πρόσθεσε, αυστηρά, η Μάνζρα. 

  «∆ώστε µου πίσω το όπλο µου!» µισογρύλισε ο άντρας, 

ακουµπώντας τις γροθιές του στο τραπέζι και τεντώνοντας το σώµα 

του προς την Ερία, µε τα δόντια σφιγµένα. 

  «Μπορώ να σ’το δώσω καρφωµένο στο λαιµό, άµα δε φύγεις,» 

αντιγύρισε, ήρεµα, η Ερία, µε ατσαλένιο βλέµµα. 

  «Παλιοκλέφτρες!» έφτυσε ο άντρας. «Βρίσκεται έναν άνθρωπο 

µόνο του σ’ένα στενό, τον πλακώνετε στο ξύλο και τον ξελαφρώνετε 

απ’τα πράγµατά του!» 

  «Με συγχωρείς, ρε φίλε, αλλ’αν δεν κάνω λάθος, εσύ πήγες να µας 

ληστέψεις,» του θύµισε η Μάνζρα. 

  Ο άντρας τράβηξε µια καρέκλα και κάθισε, βαριά, ξεφυσώντας και 

κουνώντας το κεφάλι του. «∆εν είµαι κλέφτης, κοπελιά. Ναύτης 

είµαι…» 

  «Ναύτης στη στεριά;» απόρησε η Ερία. «Χα! καλό κι αυτό…» 

  «Γιατί, ρε κούκλα, οι ναύτες όλη τους τη ζωή στα καράβια την 

περνάνε;» είπε ο άντρας, µελαγχολικά. 

  «Πάντως, δεν γυροφέρνουν σε σοκάκια, ληστεύοντας κόσµο,» 

τόνισε η Ερία. 

  «Είναι µεγάλη ιστορία µε µένα,» αποκρίθηκε ο άντρας. «∆εν είµαι 

κλέφτης, όπως σας είπα. Ναύτης είµαι…» 

  «Αυτό τ’ακούσαµε⋅ παρακάτω,» τον παρότρυνε η Μάνζρα. 

  «Ο Καπετάνιος µε πέταξε απ’το καράβι⋅ τα νέα γρήγορα 

µαθεύτηκαν, και, τώρα, κανένας καπετάνιος δε µε δέχεται στο 

καράβι του,» εξήγησε ο άντρας. «Έτσι, τι να κάνω κι εγώ; κάπως, 

έπρεπε να φάω⋅ οπότε…» 
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  «Επιδόθηκες στη ληστεία, ε;» τελείωσε γι’αυτόν η Ερία. 

  Ο άντρας ανασήκωσε τους ώµους του. «Κατά κάποιον τρόπο, 

κούκλα…» 

  Η Μάνζρα απόρησε πώς έβλεπε την Ερία «κούκλα», µε τα 

κουρέλια που φορούσε. Είπε: «Άµα, τώρα, βρισκόσουν, αντί εδώ, 

στο Σαραόλν, θάσουν κλεισµένος σε καµια φυλακή.» 

  «Πού το ξέρεις;» απαίτησε ο άντρας. «Απο κεί είσαι;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Μάνζρα, και η Ερία τής έριξε ένα άγριο 

βλέµµα, σα να απαιτούσε να µάθει γιατί µιλούσε τόσο σ’αυτόν τον 

λεχρίτη. Οπότε, η ξανθιά πολεµίστρια, αµέσως, άλλαξε την 

κουβέντα: «Και γιατί είπες πως σε έδιωξε ο Καπετάνιος απ’το 

πλοίο;» 

  «Με κατηγόρησαν ότι έκλεψα από το εµπόρευµα, ενώ δεν είχα 

κλέψει,» εξήγησε ο άντρας. 

  «Αλήθεια;» είπε η Μάνζρα, κοιτώντας τον µε τέτοιο τρόπο που 

φανέρωνε καθαρά ότι δεν τον πίστευε. 

  «Αλήθεια, κοπελιά!» απάντησε, αµέσως, ο άντρας. «∆εν άγγιξα 

τίποτα. Και, τελικά, βρέθηκε ο κλέφτης.» 

  «Τότε, γιατί σε πέταξαν εσένα από το πλοίο;» απόρησε η Μάνζρα. 

  «Γιατί έκανα λίγη… φασαρία,» αποκρίθηκε ο άντρας. 

«Καταλαβαίνεις, τώρα;» 

  Η Μάνζρα έγνεψε καταφατικά. «Πάντως, δεν επέλεξες καλό 

καινούργιο επάγγελµα,» πρόσθεσε. 

  «Επιπλέον, δε σου πάει,» παρατήρησε η Ερία. «Αν σε κλέβουν 

αυτοί τους οποίους πας να κλέψεις, δεν κερδίζεις τίποτα…» 

  «Έχω και τις επιτυχίες µου,» τόνισε ο άντρας, προσπαθώντας να 

δείξει πως δεν ήταν και τόσο άχρηστος ως κλέφτης. 

  «Μία τη βδοµάδα;» µειδίασε η Ερία. 

  «Τώρα, µε προσβάλεις, κούκλα!» έσεισε το δάχτυλό του µπροστά 

της ο άντρας. «Χτες άρπαξα δύο πουγκιά.» 

  «Πώς είναι τ’όνοµά σου, φίλε;» ρώτησε η Μάνζρα. 

  «Βέν’µνερ,» της απάντησε ο άντρας. 
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  «Ξέρεις πολλά πράγµατα εδώ γύρω;» τον ρώτησε η Ερία. 

  «Αρκετά,» αποκρίθηκε  ο Βέν’µνερ. «Αλλά, αν θέλετε 

πληροφορίες, θα πρέπει να πληρώσετε γι’αυτές,» πρόσθεσε, µ’ένα 

στραβό µειδίαµα. 

  «Να πληρώσουµε;» έκανε η Ερία, στραβοµουτσουνιάζοντας. 

«Εµείς δεν έχουµε να φάµε, φιλαράκο!» 

  «Το ξιφίδιό µου θα είναι µια χαρά για πληρωµή,» δήλωσε ο 

Βέν’µνερ. 

  Η Ερία φάνηκε να το σκέφτεται. «Θα δούµε…» 

  «Α! όχι θα δούµε,» είπε ο ξεπεσµένος ναύτης. «Πρώτα, το ξιφίδιο 

και, ύστερα, µε ρωτάτε ό,τι θέλετε.» 

  «Κι άµα δεν ξέρεις αυτό για τ’οποίο θα σε ρωτήσουµε;» έθεσε το 

ερώτηµα η Μάνζρα. 

  «∆εν έχει καµία σηµασία,» αποκρίθηκε ο Βέν’µνερ. «Η πληρωµή 

πληρωµή.» 

  Η Ερία και η Μάνζρα αλληλοκοιτάχτηκαν. Ύστερα, η πρώτη είπε: 

«Είµαστε στα όρια της ζητιανιάς⋅ δεν πρόκειται να σου δώσουµε 

τίποτα, αν δε µας δώσεις εσύ εκείνο που θέλουµε. Με πιάνεις;» 

  «Εξάλλου,» πρόσθεσε η ξανθιά φίλη της, «τι έχεις να χάσεις; Άµα 

δε µας µιλήσεις καθόλου, σίγουρα, δε θα πάρεις το ξιφίδιο⋅ όµως, 

άµα µας µιλήσεις, έχεις µια πιθανότητα να το πάρεις.» 

  «’Ντάξει, κούκλα,» αναστέναξε ο Βέν’µνερ. «Ρωτήστε, πρώτα. 

Όµως, αν σας απαντήσω, θα µου δώσετε το ξιφίδιό µου.» 

  «Ψάχνουµε για κάποιους ανθρώπους,» δήλωσε η Ερία, και του 

περιέγραψε την οµάδα της –τον Φάλµαριν, τον Άνεµο, τη Νύχτα, τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή και τον Καπετάν Κλέντριν. 

  Ο Βέν’µνερ έτριψε το αξύριστο σαγόνι του. «Εµ… ναι. Τους 

µπάνισα, νοµίζω. Ναι, σ’έναν δρόµο, δυο τετράγωνα ανατολικά απο 

δώ. Μια τέτοια κοµπανία.» 

 «Αλήθεια;» Η Ερία, πάραυτα, τεντώθηκε εµπρός. «Και προς τα πού 

πήγαιναν;» 
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  «Προς το λιµάνι. Τώρα, το ξιφίδιό µου.» Ο Βέν’µνερ άπλωσε το 

χέρι του. 

  «Στάσου λίγο⋅ πού µπορούµε να τους βρούµε;» απαίτησε η Ερία. 

  Ο Βέν’µνερ σήκωσε τους ώµους του. «Πού να ξέρω γω; Πάντως, 

τους µπάνισα σ’έναν δρόµο. Τώρα –το ξιφίδιο, κοπελιά.» 

  «Η βοήθειά σου δεν άξιζε τίποτα,» του είπε η Ερία. «∆εν παίρνεις 

κανένα ξιφίδιο.» 

  «Άσε που νοµίζω πως λες ψέµατα,» συµπλήρωσε η Μάνζρα. «Σίγα 

µην τους είδες έτσι, να περνάνε το δρόµο και να πηγαίνουν στο 

λιµάνι. Όλοι τους είναι ναυαγοί⋅ αποκλείεται να βρέθηκαν µαζί.» 

  «Ε!» γκάριξε ο Βέν’µνερ. «Πάλι, µε κλέβετε! Σας έδωσα 

πληροφορίες –τώρα, απαιτώ την πληρωµή µου!» 

  «∆εν µας έδωσες τίποτα,» είπε η Ερία. «Κατά πάσα πιθανότητα, 

λες ψέµατα.» 

  «∆ώσε πίσω το ξιφίδιο!» Ο Βέν’µνερ σηκώθηκε όρθιος, τεντώθηκε 

πάνω απ’το τραπέζι και άπλωσε το χέρι του, για ν’αρπάξει το ξιφίδιο 

της µαυροµάλλας γυναίκας απ’το φαρδύ της ζωνάρι− 

  ∆έχτηκε τη γροθιά της Μάνζρα στην µύτη και έπεσε πίσω, στην 

καρέκλα του, η οποία ανατράπηκε, σωριάζοντάς τον στο βρόµικο 

πάτωµα της τραπεζαρία των ∆ύο Γύρων. Κανένας απ’τους θαµώνες 

δεν έδωσε ιδιαίτερη σηµασία στο συµβάν⋅ είχαν δει και χειρότερα να 

συµβαίνουν εδώ µέσα. 

  Καθώς ο ξεπεσµένος ναύτης σηκωνόταν, κρατώντας την µύτη, η 

Ερία σφύριξε: «Σου είπα: αν κάνεις σκηνή, είσαι νεκρός! Τούτη τη 

φορά, τη γλίτωσες⋅ µη νοµίζεις ότι θα τη γλιτώσεις και την 

επόµενη.» 

  Όταν ο Βέν’µνερ βεβαιώθηκε ότι η µύτη του δεν ήταν σπασµένη, 

σήκωσε όρθια και την καρέκλα και κάθισε. «Γιατί δε µε 

πληρώνετε;» µούγκρισε. 

  «Γιατί να σε πληρώσουµε;» αντιγύρισε η Μάνζρα. 

  «Γιατί σας έδωσα πληροφορίες, πανέξυπνη!» ξαναµούγκρισε ο 

Βέν’µνερ. 
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  Η Ερία ήπιε απ’τη µπίρα της. «Άντε να κοροϊδέψεις κάναν άλλο, µε 

τα ψέµατά σου. Εµείς γνωρίζουµε τους φίλους µας πολύ καλά –

καθώς και την κατάστασή τους. Όλοι τους είναι ναυαγοί, τούτη τη 

στιγµή.» 

  «Αλήθεια, εσείς πώς βρεθήκατε δω, κοπελιές;» ρώτησε ο Βέν’µνερ. 

  «Μεγάλη ιστορία, φίλε,» αποκρίθηκε η Ερία. 

  «Και επώδυνη,» σιγοµουρµούρισε η Μάνζρα, σκεπτόµενη τον 

Γκούλχακ, ο οποίος πέθανε, εξαιτίας της καταραµένης µηχανής των 

δαιµονανθρώπων, που σκοπός της ήταν ν’αναγεννήσει τον αρχαίο 

Θεό Μάργκανθελ. 

  «Έχω χρόνο, κούκλες,» δήλωσε ο Βέν’µνερ. «Σας ακούω.» 

  «Εµείς, όµως, δεν έχουµε χρόνο,» τόνισε η Μάνζρα. «Πρέπει να 

βρούµε γρήγορα τους συντρόφους µας και να φύγουµε απο δώ.» 

  «Επιπλέον, δε σ’εµπιστευόµαστε,» είπε η Ερία. 

  «∆εν εµπιστεύεστε εµένα;» Ο Βέν’µνερ φάνηκε τροµερά 

προσβεβληµένος (αλλά και οι δύο γυναίκες ήταν βέβαιες πως 

προσποιείτο). «∆εν υπάρχει πιο αξιόπιστο άτοµο σ’όλη τη Ζίρκεφ!» 

  «Ναι, εµένα µου λες…» κάγχασε η Μάνζρα. 

  «Πώς σκοπεύετε να βρείτε αυτούς τους συντρόφους σας, όποιοι κι 

αν είναι;» θέλησε να µάθει ο Βέν’µνερ. 

  «∆εν έχουµε την παραµικρή ιδέα,» δήλωσε η Ερία, σταυρώνοντας 

τα χέρια µπροστά της κι ακουµπώντας την πλάτη της στην καρέκλα 

όπου καθόταν. «Εδώ πέρα κανείς, πάντως, δεν τους έχει δει.» 

  «Είναι, πράγµατι, δύσκολο να εντοπίσεις µερικά άτοµα, µέσα σε 

τόσο κόσµο που µαζεύεται στην Γκόνµορχ,» παραδέχτηκε ο 

Βέν’µνερ. «Γιατί, και κάποιος να τους έχει δει, το πιο πιθανό είναι να 

τους έχει ξεχάσει. Πού να θυµάσαι όλους τους ανθρώπους που 

περνούν από κοντά σου στους δρόµους…» 

  «Τότε, πώς εσύ υποστήριξες ότι θυµόσουν τους συντρόφους µας;» 

τον ρώτησε η Μάνζρα, αµέσως. Ήξερε ότι πριν τους είχε πει ψέµατα 

και, τώρα, ήθελε να τον φέρει σε δύσκολη θέση. 
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  «Α…» Ο Βέν’µνερ έµεινε µε το στόµα ανοιχτό⋅ µετά, το έκλεισε. 

«Κοίτα, κούκλα, εγώ… είµαι παρατηρητικός τύπος.» 

  «Έτσι, ε;» κάγχασε, πάλι, η Μάνζρα.  

  «Τι; δε µε πιστεύεις;» σήκωσε ένα του φρύδι ο Βέν’µνερ. 

  «Όχι. Φυσικά και όχι,» αποκρίθηκε η Μάνζρα. 

  «Θα σου αποδείξω πόσο παρατηρητικός είµαι. Να σου πω τι χρώµα 

στηθόδεσµο φορά η φίλη σου; Μαύρο.» 

  Η Ερία συνοφρυώθηκε, θυµωµένη. «Πώς στο διάολο το ήξερες 

αυτό;» 

  «Όταν τεντώθηκα, για να αρπάξω το ξιφίδιό µου, δε µπόρεσα παρά 

να ρίξω µια µατιά στο άνοιγµα του γιλέκου σου,» µειδίασε ο 

Βέν’µνερ, δείχνοντας τα δόντια του. 

  Η Ερία και η Μάνζρα κοίταξαν η µια την άλλη, υποµειδιώντας, και 

η πρώτη είπε, στρεφόµενη στον ξεπεσµένο ναύτη: «Αρκετά 

ανεχτήκαµε τις αηδίες σου. Τώρα, πάρε δρόµο⋅ έχουµε και 

δουλειές.» 

  «Και το ξιφίδιό µου;» φώναξε ο Βέν’µνερ. 

  «Το χρειαζόµαστε, φίλε,» είπε η Ερία. 

  «Ωωω…!» κλαψούρισε ο Βέν’µνερ. «Τι να το κάνετε, τώρα; Ένα 

παλιό ξιφίδιο είναι. ∆εν έχετε τίποτ’άλλο να κόβετε το ψωµί σας;» 

  «∆εν έχουµε ψωµί για να κόβουµε,» τόνισε η Μάνζρα. 

  «∆ηλαδή… λόγω ελλείψεως χρηµάτων, στάσης εµπορίου, ε, 

κούκλα;» είπε ο Βέν’µνερ. «Αν είν’έτσι, µπορώ να σας πληρώσω, 

για να πάρω το ξιφίδιο!» Έµοιαζε πολύ απελπισµένος. 

  Η Ερία παραξενεύτηκε. «Γιατί πασχίζεις τόσο για ‘ένα παλιό 

ξιφίδιο’, όπως το χαρακτήρισες;» 

  «Ααχ…!» αναστέναξε ο ξεπεσµένος ναύτης. «Πού να σ’τα λέω, 

κοπελιά. Η µάνα µου µου τόδωσε, προτού φύγω απ’το σπίτι, για να 

βρω την τύχη µου. Έχει συναισθηµατική αξία⋅ καταλαβαίνεις…» 

  Η Ερία τον κοίταζε απαθέστατα, καθώς µιλούσε. «Άλλο παραµύθι 

µπορεί να έπιανε⋅ τούτο δεν πιάνει.» 
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  Ο Βέν’µνερ ακούµπησε το κεφάλι στα χέρια του, οι αγκώνες των 

οποίων στηρίζονταν στο τραπέζι. «Γιατί δε µε πιστεύεις, ρε 

κούκλα;… Ήταν το τελευταίο δώρο της µάνας µου…» 

  Η Ερία τράβηξε το πλατύ ξιφίδιο απ’το ζωνάρι της. 

  Ο Βέν’µνερ πετάχτηκε πάνω. «Τόξερα ότι θ’άλλαζες γνώµη και θα 

µου τόδινες!» είπε. 

  Η Ερία ύψωσε το βλέµµα της, από το ξιφίδιο, σ’αυτόν. «∆ε σ’το 

δίνω,» διευκρίνισε⋅ «απλά, κοιτάζω να δω τι το περίεργο έχει και το 

θες τόσο πολύ.» 

  «∆εν έχει τίποτα το περίεργο,» δήλωσε ο Βέν’µνερ. «Ήτανε δώρο 

της µάνας µου.» 

  «Είπες ότι µπορείς να µας πληρώσεις, για να σου το δώσουµε;» τον 

ρώτησε η Μάνζρα. 

  «Ναι! Ναι!» πετάχτηκε, αµέσως, ο Βέν’µνερ. «Θα σας πληρώσω!» 

  Η Μάνζρα στράφηκε στην αρχηγό της. «Τότε, Ερία…» 

  «Πόσα δίνεις;» ρώτησε η µελαχρινή πολεµίστρια. Για όποιο λόγο κι 

αν ήθελε τούτος ο λεχρίτης το ξιφίδιο δεν την απασχολούσε. 

  «Για να δούµε… Για να δούµε…» Ο Βέν’µνερ γύρισε την καρέκλα 

του απ’την άλλη, στρέφοντάς τους την πλάτη, και, µάλλον, άρχισε 

να µετρά κάποια νοµίσµατα που έβγαλε απ’την τσέπη του. 

Ύστερ’από λίγο, στράφηκε, ξανά, στη µεριά τους. «Ναι. Θα σας 

δώσω δύο χρυσά νοµίσµατα, ε! ∆ύο ολόκληρα χρυσά νοµίσµατα!» 

  «Τι λες, ρε φίλε…» έκανε, κοροϊδευτικά, η Ερία. Γνώριζε ότι στο 

Σαραόλν ένα καινούργιο ξιφίδιο έκανε γύρω στα δέκα. Ετούτο, 

καθώς ήταν λιγάκι παλιό και η λεπίδα του όχι και της καλύτερης 

ποιότητας, πρέπει νάπιανε κάπου τέσσερις-πέντε χρυσές κορόνες. 

  «Τι! δε θέτε δύο χρυσά νοµίσµατα;» απόρησε ο Βέν’µνερ. «∆ε 

νοµίζω νάχετε περισσότερα µαζί σας, κούκλες.» 

  «∆ύο αργύρια έχουµε, για την ακρίβεια,» είπε η Μάνζρα. 

  Η Ερία τής έριξε, πάλι, ένα άγριο βλέµµα, σα να της έλεγε: 

«Σταµάτα να τον ενηµερώνεις για την άθλια κατάσταση στην οποία 

βρισκόµαστε⋅ του δίνεις λόγο να µη µας προσφέρει περισσότερα!» 
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  «∆ύο αργύρια!» γέλασε ο Βέν’µνερ. «Τότε, τι παζαρεύετε; Σε λίγο, 

θα βγείτε έξω, στο δρόµο, µαζί µε τους ζητιάνους. Και αυτοί ξέρουν 

την τέχνη τους καλά⋅ εσείς δε νοµίζω να την ξέρετε.» 

  «∆εν είµαστε ζητιάνες,» τόνισε η Μάνζρα. Στράφηκε στην Ερία. 

«Λέω να δεχτούµε τα δύο χρυσά του.» 

  Εκείνη φάνηκε σκεπτική πάνω στο ζήτηµα. Είπε στον Βέν’µνερ: 

«Θα τα δεχτούµε, άµα µας πεις τι, στ’αλήθεια, θες το ξιφίδιο.» 

  «Η µητέρα µου µου το έδωσε, και δε θα της αρέσει να επιστρέψω 

σπίτι δίχως αυτό…» αποκρίθηκε ο ξεπεσµένος ναύτης. 

  «Τι, στ’αλήθεια, θες το ξιφίδιο, φίλε;» τον κοίταξε µε στενεµένα 

µάτια η Ερία. 

  «Ερία, τι µας νοιάζει;» πετάχτηκε η Μάνζρα. «∆ος του το 

καταραµένο ξιφίδιο και πάρε τα λεφτά⋅ τα χρειαζόµαστε.» 

  «Ας είναι,» κατέληξε η αρχηγός της αποστολής. «Για να δω τα 

χρήµατά σου, φιλαράκο.» 

  Ο Βέν’µνερ τράβηξε ένα ισχνό πουγκί απ’την τσέπη της βράκας 

του και άρχισε να βγάζει απο κεί αργύρια, ρίχνοντας, συγχρόνως, 

κλεφτές µατιές στην Ερία και την Μάνζρα, λες και φοβόταν µην 

ορµήσουν να του τ’αρπάξουν. Και η συµπεριφορά του δεν ήταν 

εντελώς αδικαιολόγητη, γιατί τα βλέµµατα των δυο γυναικών ήταν, 

για πρώτη φορά στη ζωή τους, φανερά πεινασµένα για χρήµατα. 

  Όταν τελείωσε, ο ξεπεσµένος ναύτης είχε έναν σωρό νοµισµάτων 

εµπρός του. «Νάτα,» είπε. «Εδώ είναι, κούκλες.» 

  Η Ερία άρχισε να τα µετρά. «Τρία, και πέντε… και δύο. Ένα χρυσό 

νόµισµα.» Τα έβαλε στην άκρη. «Ένα, και δύο… και ένα, και ένα… 

και δύο. Αυτά µας κάνουν εφτά αργύρια, συνολικά. ∆ηλαδή, έχουµε 

ένα χρυσό και εφτά αργύρια⋅ όχι δύο χρυσά νοµίσµατα, όπως µας 

υποσχέθηκες,» αγριοκοίταξε τον Βέν’µνερ. «Πας να µας κλέψεις, 

παλιοτόµαρο;» 

  Τα µάτια του ξεπεσµένου ναύτη γούρλωσαν. «Όχι! όχι! Πρέπει 

νάγινε λάθος. Μέτρησα λάθος. Συγνώµη, κοπελιά.» 
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  Η Ερία δεν έδειχνε να τον πολυπιστεύει. «Άλλα τρία αργύρια,» 

ζήτησε, µε σταθερή φωνή. 

  «Άλλα τρία αργύρια… Αµέσως…» Ο Βέν’µνερ γύρισε, πάλι, την 

καρέκλα του απ’την άλλη κι άρχισε να µετρά τα λεφτά του. 

Στράφηκε απ’την καλή και έδωσε τα χρήµατα. «Το ξιφίδιό µου, 

τώρα!» απαίτησε, πάραυτα. 

  Η Ερία το πρότεινε, µε τη λαβή προς το µέρος του. Ο ξεπεσµένος 

ναύτης το άρπαξε, την ίδια στιγµή, και φίλησε τη λάµα, 

χαζογελώντας. 

  «Ευχαριστηµένος;» τον ρώτησε η Μάνζρα, παραξενεµένη που 

χαιρόταν τόσο για ένα απλό όπλο σαν και τούτο. 

  Εκείνος έγνεψε καταφατικά. «Ναι. Σας αφήνω, τώρα. Γεια σας.» 

Σηκώθηκε απ’το τραπέζι, βιαστικά, σα να τον κυνηγούσαν. «Γεια 

χαρά.» Έφυγε απ’την τραπεζαρία των ∆ύο Γύρων µε τον ίδιο ρυθµό. 

  «Τούτη η πόλη είναι γεµάτη τρελούς,» παρατήρησε η Μάνζρα. 

  «Ας είναι,» αποκρίθηκε η Ερία. «Εµείς τα λεφτά µας τα µαζέψαµε. 

Θα µπορέσουµε να µείνουµε, για αρκετές µέρες ακόµα εδώ.» 

  «Και µετά, τι κάνουµε;» έθεσε το ερώτηµα η Μάνζρα. 

  «Ελπίζω, µέχρι το µετά, να έχουµε συναντήσει τους άλλους,» είπε η 

Ερία. «Πάµε να ρωτήσουµε γι’αυτούς.» 

  «Κατάλαβα⋅ µια απ’τα ίδια…» µουρµούρισε η Μάνζρα, σίγουρη 

πως δε θα κατάφερναν να βρουν τίποτα, όπως όλες τις προηγούµενες 

φορές. 

  Και ήταν έτοιµες να σηκωθούν απ’το τραπέζι τους, για να 

ρωτήσουν τους θαµώνες του µαγαζιού, και, ύστερα, να βγουν και 

στην πόλη, για τον ίδιο λόγο, όταν η πόρτα της τραπεζαρίας άνοιξε 

και µια καµπουριασµένη φιγούρα, ντυµένη µε κουρέλια, φάνηκε⋅ 

πίσω της έρχονταν κι άλλες φιγούρες, επίσης ντυµένες µε κουρέλια. 

  «Κάτι µου θυµίζει τούτος…» Η Μάνζρα συνοφρυώθηκε, 

αντικρίζοντας τον άντρα, και σούφρωσε τα χείλη της. 
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  Εκείνος ύψωσε το δάχτυλό του και έδειξε τις δύο όρθιες 

Σαραολνιανές. «Αυτές είναι! Αυτές είναι που µ’έκλεψαν! Αδέλφια, 

επάνω τους!» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Εκπλήξεις 
 

 

ταν ο ζητιάνος από τον οποίο η Ερία και η Μάνζρα είχαν 

κλέψει τα πρώτα τους χρήµατα εδώ, στη Ζίρκεφ. Και, τώρα, 

χιµούσε µέσα στην τραπεζαρία των ∆ύο Γύρων, τραβώντας 

ένα µαχαίρι µέσα απ’τα κουρελιασµένα ρούχα του, ενώ µια 

κοµπανία ρακένδυτων αντρών και γυναικών τoν ακολουθούσε, 

κρατώντας διάφορα µικρά όπλα, επίσης. 

  «∆ιάολε!» αναφώνησε η Μάνζρα, πισωπατώντας µαζί µε τη 

σύντροφό της. 

  Ο κόσµος του πανδοχείου σηκωνόταν απ’τα τραπέζια τους και 

µερικοί τραβούσαν όπλα ή άρπαζαν καρέκλες. Η Νάουρθλην 

κρύφτηκε πίσω απ’το µπαρ, γιατί γνώριζε πολύ καλά ότι, όποτε 

γίνονταν καυγάδες εδώ µέσα, διάφορα πράγµατα εκσφενδονίζονταν 

δεξιά κι αριστερά. 

  «Κανείς δεν κλέβει απ’τον Φάγκερκορ!» γρύλισε ο επικεφαλής 

ζητιάνος. Είχε µακρύ, γλιτσιασµένο µούσι και µαύρα µαλλιά, που 

έπεφταν ως την πλάτη του⋅ το ένα µάτι του έλειπε, καθώς και πολλά 

απ’τα δόντια του. 

  Η Ερία τον κλότσησε καταπρόσωπο, καθώς της χιµούσε. Ο άντρας 

έπεσε πίσω, ανάσκελα, και πολλά απ’τα λουριά του δεξιού 

σανδαλιού της πολεµίστριας έσπασαν, αφήνοντας το υπόδηµα να 

κρέµεται πάνω στο πόδι της. 

Ή
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  Ένα ρόπαλο σφύριξε προς τη µεριά της Μάνζρα, έχοντας στόχο το 

κεφάλι της. Εκείνη πισωπάτησε, γρήγορα, αποφεύγοντας το δυνατό 

χτύπηµα, και σήκωσε την καρέκλα της ανάποδα, για να την 

κοπανήσει, άγρια, στο κεφάλι του ζητιάνου που της είχε επιτεθεί, 

βγάζοντας µια πολεµική κραυγή. Ύστερα, βρήκε τον εαυτό της 

περικυκλωµένο από κουρελιάρες µορφές, που κράδαιναν µικρές, 

µισοσκουριασµένες λεπίδες, και κοµµάτια ξύλων και λοστούς. Η 

πολεµίστρια ανέµισε την καρέκλα εµπρός της, κάνοντας τους 

εχθρούς της ν’αποµακρυνθούν λίγο, φοβούµενοι µην χτυπηθούν. 

Γρύλισαν, σαν αγριεµένοι λιµανόγατοι. 

  Η Ερία απέφυγε ένα στοµωµένο κοντόσπαθο, πλαγιοπατώντας, 

αλλά ένα ρόπαλο την πέτυχε πίσω απ’το γόνατο του αριστερού 

ποδιού. Μια δυνατή σουβλιά τη διαπέρασε και έχασε την ισορροπία 

της, πέφτοντας πάνω σε µια καρέκλα, που ανατράπηκε, και η 

γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα στο πάτωµα, ενώ γύρω της άκουγε 

κραυγές και πράγµατα να σπάνε. Οι θαµώνες του µαγαζιού είχαν 

εµπλακεί µε τους ζητιάνους, όπως και µεταξύ τους, καθώς οι 

περισσότεροι ήταν µεθυσµένοι. 

  Η Σαραολνιανή αντίκρισε το στοµωµένο κοντόσπαθο της ζητιάνας 

που της είχε επιτεθεί προηγουµένως νάρχεται, ξανά, προς το µέρος 

της. Κύλησε στο δάπεδο, αποφεύγοντας τη λεπίδα, και σηκώθηκε, 

βιαστικά, όρθια. Αισθάνθηκε και τα τελευταία λουριά του σανδαλιού 

στο δεξί της πόδι να σπάνε και το υπόδηµα να φεύγει. Ανάθεµα! 

Χαµένο το ένα αργύριο που έδωσα για να τ’αγοράσω! συλλογίστηκε⋅ 

και απόρησε µε τον εαυτό της που σκεφτόταν κάτι τέτοιο, και 

µάλιστα µια ώρα σαν κι ετούτη. 

  Προτού προλάβει να ορθώσει εντελώς την πλάτη της, κάποιος 

πήδησε στους ώµους της. ∆εν ήταν πολύ βαρύς, µα η Ερία 

παραπάτησε κι έπεσε, µπρούµυτα, πάνω σ’ένα απ’τα τραπέζια, 

εκτοξεύοντας φαγητά και ποτά απο δώ κι απο κεί. 

  «Καταραµένε διάολε!» γρύλισε η πολεµίστρια, κλοτσώντας, άγρια, 

µε τα πόδια της, ξέροντας ότι κι άλλοι θα έρχονταν από πίσω. Κάτι 
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πέτυχε, αλλά δε µπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς ήταν. Πάλεψε, 

καθώς ήταν ξαπλωµένη πάνω στο τραπεζάκι, και µια λεπίδα 

καρφώθηκε πλάι απ’το πρόσωπό της. Αναµφίβολα, το ξιφίδιο ανήκε 

σ’αυτόν που την είχε καβαλήσει. Βγάζοντας µια κραυγή σαν θηρίο, 

η Ερία κύλησε στ’αριστερά, πέφτοντας στο δάπεδο, ανάσκελα, και 

σωριάζοντας εκεί κι εκείνον που είχε πιαστεί πάνω της. Αµέσως 

πετάχτηκε σε κοντοκαθιστή θέση και τον αντίκρισε: Ήταν ένας 

κοντοστούπης µε καφετιά µαλλιά, και µε µια σκουριασµένη λεπίδα 

στο δεξί χέρι. Γρύλισε και της χίµησε. Εκείνη τον άρπαξε απ’τον 

γιακά και τον πέταξε σ’έναν ροπαλοφόρο που τη ζύγωνε 

απ’τ’αριστερά. 

  Ύστερα, η ζητιάνα µε το κοντόσπαθο ήταν, πάλι, εµπρός της, 

σπαθίζοντας καρφωτά. Η Ερία έστριψε, απότοµα, τη µέση της στο 

πλάι κι απέφυγε τη λεπίδα, ενώ, συγχρόνως, άρπαζε τον καρπό της 

γυναίκας, µε δυνατή λαβή. «Ποτέ µην προτείνεις το χέρι σου τόσο, 

όταν ξιφοµαχείς,» τη συµβούλεψε, κλοτσώντας την στην κοιλιά. 

Εκείνη διπλώθηκε, και η πολεµίστρια την κοπάνησε, µε το γόνατό 

της, στο πρόσωπο, σωριάζοντας την αναίσθητη και µε σπασµένη 

µύτη. 

  «Άααααααααεεεεεεεεεερρρ!» 

  Η Ερία ύψωσε το βλέµµα της, καθώς στ’αφτιά της ήρθε αυτή η 

κραυγή. Αντίκρισε τον ζητιάνο που είχε κλέψει να κρέµεται απ’το 

πολύφωτο και να έρχεται καταπάνω της. Το γυµνό του πόδι την 

πέτυχε στο δεξί µάγουλο, ενώ εκείνη προσπαθούσε να τ’αποφύγει. 

Ως αποτέλεσµα κοπάνησε την πλάτη της πάνω στο µπαρ, και τρεις 

µεγάλες γρατσουνιές τής έγιναν στο πρόσωπο από τα µακριά νύχια 

του Φάγκερκορ. 

  Η πολεµίστρια πέρασε το χέρι πάνω στο πρόσωπό της και κοίταξε 

την µατοβαµµένη της παλάµη. Καταράστηκε και στράφηκε στον 

ζητιάνο που έπεφτε εµπρός της, κρατώντας το ξιφίδιό του πολύ πιο 

επιφυλακτικά απ’ό,τι κρατούσαν τα όπλα τους οι άλλοι που της 

είχαν επιτεθεί. 
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  «Θα σε σουβλίσω!» σφύριξε ο Φάγκερκορ, και εφόρµησε, 

επιχειρώντας να της διαπεράσει την κοιλιά. 

  Η Ερία, µ’ευκολία, πήδησε στο πλάι, και τ’όπλο του ζητιάνου 

καρφώθηκε στο µπαρ. Η Σαραολνιανή τον γράπωσε απ’τα µαλλιά 

και του κοπάνησε το κεφάλι επώδυνα πάνω στο παλιό, γλιτσιασµένο 

έπιπλο, αναισθητοποιώντας τον. 

  Ύστερα, κοίταξε τριγύρω −καθώς κανένας, τώρα, δεν της 

χιµούσε−, προσπαθώντας να εντοπίσει την Μάνζρα µέσα στον 

χαλασµό. Τα µαύρα µάτια της γούρλωσαν, βλέποντας τους 

ζητιάνους να την έχουν ρίξει στο έδαφος και να παλεύουν, µε το 

πλήθος τους, να την κρατήσουν εκεί, έχοντας σχίσει, σε µπόλικα 

σηµεία, τα ρούχα της, µε µυτερά όπλα, κι έχοντας διαγράψει 

αιµατηρές γραµµές πάνω στο δέρµα της. 

  «Ααααααααρρ!» Η Ερία άρπαξε ένα τραπέζι και το έσπρωξε προς 

τους συγκεντρωµένους ρακένδυτους. Άλλοι χτυπήθηκαν στο κεφάλι, 

άλλοι στην κοιλιά, και σωριάστηκαν στο δάπεδο, πάνω 

σ’αναίσθητους ανθρώπους που είχαν αρχίσει να σχηµατίζουν ένα 

χαλί στο µέρος. Παρ’όλ’αυτά, ακόµα κάποιοι κρατιούνταν πάνω 

στην Μάνζρα. 

  Η ξανθιά πολεµίστρια απ’το Σαραόλν κοπάνησε έναν στο σαγόνι, 

µε τον αγκώνα της, και γρονθοκόπησε έναν άλλο, ενώ πάσχιζε να 

σηκωθεί όρθια. Κάποιος κατέβασε ένα µαχαίρι προς το πρόσωπό 

της. Εκείνη του έπιασε τον καρπό, τον έστριψε, κάνοντάς τον 

ν’αφήσει το όπλο, και το πήρε στο δικό της χέρι, καθώς αυτός 

ούρλιαζε. Έπειτα, του τόµπηξε στο διάφραγµα, χύνοντας αίµα 

τριγύρω.  

  Πετάχτηκε πάνω, επιτέλους ελεύθερη απ’τους µανιασµένους 

ζητιάνους και κοπάνησε, µε τη γροθιά της, µια ρακένδυτη γυναίκα 

ανάµεσα στα µάτια, σωριάζοντάς την πάνω στους τόσους 

αναισθητοποιηµένους που κοσµούσαν το δάπεδο των ∆ύο Γύρων. 

  Η Ερία αντίκρισε πέντε να της ορµούν από γύρω, ουρλιάζοντας 

κατάρες. Μα ποτέ δεν το έβαζαν κάτω αυτοί οι διαολεµένοι ζητιάνοι; 
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Η µαυροµάλλα γυναίκα κλότσησε έναν στην κοιλιά, ενώ οι 

υπόλοιποι τέσσερις έπεφταν πάνω της. Προσπάθησε να παραµείνει 

όρθια, µα δε µπορούσε, καθώς το βάρος τους την τραβούσε κάτω. 

Πέφτοντας, αισθάνθηκε τα λουριά και του αριστερού της σανδαλιού 

να σπάνε, ενώ κάποιος πατούσε το πόδι της. 

  «Μπάσταρδοι!» Κοπάνησε κάποιον στο διάφραγµα, µε το γόνατό 

της, και γράπωσε έναν άλλο απ’τα µαλλιά, παλεύοντας µαζί του. 

Έπειτα, αισθάνθηκε δύο άτοµα να κρατούν τα πόδια της κολληµένα 

στο έδαφος, µην αφήνοντας τη να σηκωθεί. 

  «Αφήστε µε!» γρύλισε η Ερία, σφίγγοντας τα δόντια της και 

συνεχίζοντας να κρατά τα µαλλιά αυτού που βρισκόταν από πάνω 

της, κάνοντας τον να ουρλιάζει. Όµως εκείνος πέρασε τα χέρια του 

κάτω απ’τις µασχάλες της και την τσίµπησε, δυνατά, µε µακριά, 

µισοσπασµένα νύχια. Η πολεµίστρια κραύγασε από πόνο και η λαβή 

της χαλάρωσε, µε αποτέλεσµα ο ζητιάνος να πεταχτεί, απότοµα, 

όρθιος, αφήνοντας αρκετές τούφες από µαύρες τρίχες στις γροθιές 

της Ερία. 

  Ξαφνικά, ένας γράπωσε τον δεξί της καρπό κι ένας τον αριστερό, 

ενώ οι δύο που συγκρατούσαν τα πόδια της δεν τάχαν αφήσει 

καθόλου. 

  «Όχι!» φώναξε η Ερία, παλεύοντας, µα δε µπορούσε να 

ελευθερώσει τον εαυτό της. «Μάνζρα!» 

  Η ξανθιά πολεµίστρια απ’το Σαραόλν στράφηκε στην αρχηγό της, 

αφού είχε κλοτσήσει κάποιον κατάµουτρα. «Έρχοµαι, Ερία!» 

απάντησε, πιάνοντας ένα ρόπαλο από κάτω. 

  Τότε, µια γυναίκα έπεσε στα πόδια της, αγκαλιάζοντας τα γόνατά 

της. «Αααα!» ούρλιαξε η Μάνζρα, αισθανόµενη να χάνει την 

ισορροπία της. Ήταν, όµως, τυχερή και πιάστηκε από µια καρέκλα. 

Την ίδια στιγµή, κοπάνησε τη ζητιάνα κατακέφαλα, µε το ρόπαλό 

της, αναισθητοποιώντας την. 

  Κάποιος τράβηξε, απότοµα, την καρέκλα όπου κρατιόταν και η 

Σαραολνιανή έπεσε στο έδαφος. Αλλά σηκώθηκε, πάραυτα, προτού 
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προλάβουν οι εχθροί της να πέσουν πάνω της, ενώ, συγχρόνως, 

κοπανούσε το ρόπαλό της στη λεκάνη κάποιου. Όταν στεκόταν στα 

πόδια της βάρεσε µια ζητιάνα στο σαγόνι, µε το ίδιο όπλο, και της 

πήρε το ξιφίδιο, το οποίο εκσφενδόνισε στον έναν απ’τους άντρες 

που κρατούσαν τα πόδια της Ερία, πετυχαίνοντας τον στο λαιµό. 

  Καθώς το δεξί πόδι της αρχηγού της αποστολής ελευθερώθηκε, 

εκείνη κλότσησε κατακέφαλα αυτόν που συγκρατούσε τ’αριστερό 

της⋅ όµως ο κουρελής δεν το άφησε, αντέχοντας το χτύπηµα. 

  Ύστερα, η Ερία είδε τη λεπίδα ενός ξιφιδίου µπροστά στα µάτια 

της, και άκουσε την µοχθηρή φωνή του Φάγκερκορ ν’αναφέρεται 

στη Μάνζρα: 

  «Παραδόσου, µικρούλα, αλλιώς η φίλη σου θα πεθάνει!» 

  Η ξανθιά Σαραολνιανή κοίταξε γύρω της, Το δάπεδο ήταν γεµάτο 

αναίσθητους ανθρώπους ή άλλους που βογκούσαν, αλλά ζητιάνοι 

βρίσκονταν ακόµα όρθιοι, µε όπλα στα χέρια. Κι εκείνος απ’τον 

οποίο αυτή κι η Ερία είχαν κλέψει ήταν, τώρα, γονατισµένος πίσω 

απ’το κεφάλι της µελαχρινής γυναίκας, µε το ξιφίδιό του στο λαιµό 

της… 

  …Η πόρτα του πανδοχείου, αναπάντεχα, άνοιξε. Και προτού η 

Μάνζρα προλάβει να στραφεί, για να κοιτάξει, άκουσε µια γνώριµη 

φωνή πίσω της: 

  «Όπου πάτε, µπελάδες φέρνετε, µου φαίνεται…» 

  Όταν είχε, πια, γυρίσει, γούρλωσε τα µάτια της από έκπληξη. Η 

Νύχτα έµπαινε στην ρηµαγµένη τραπεζαρία και πίσω της ο 

Φάλµαριν και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, καθώς και δυο άλλοι 

άντρες, τους οποίους η ξανθιά πολεµίστρια δε γνώριζε. Ο ένας ήταν 

µελαχρινός, µε µακριά, σγουρά µαλλιά και γένια⋅ γύρω από τους 

κροτάφους του τυλιγόταν µια πορφυρή κορδέλα. Ο άλλος είχε το 

κεφάλι του ξυρισµένο, και κρατούσε στο χέρι ένα µεγάλο γιαταγάνι. 

  «Παρακαλώ, ας σταµατήσουµε τούτη την αιµατοχυσία, κύριοι,» 

παρότρυνε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού τους ζητιάνους, ενώ η 

Μάνζρα ακόµα κοιτούσε χάσκοντας. 
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  «Ρούφα το ζουµί του ποντικού, λεχρίτη!» έφτυσε ο Φάγκερκορ. 

  Ο Φάλµαριν σούφρωσε τα χείλη του, σα να µην ενέκρινε καθόλου 

τη συµπεριφορά του άντρα αντίκρυ του. Ύψωσε το δεξί του χέρι και 

είπε µερικά παράξενα λόγια. 

  «Τι σκατά λες, παλιοαρουραίε;» γρύλισε ο ζητιάνος. Ύστερα, τα 

µάτια του γούρλωσαν, καθώς αισθάνθηκε να µην ελέγχει το ξιφίδιο 

στη γροθιά του, τ’οποίο του ξέφυγε και µπήχτηκε στο λαρύγγι του. 

Ο Φάγκερκορ πέθανε, µ’έναν γαργαριστό ήχο. 

  «Αφήστε την, ειδάλλως θα υποστείτε τα ίδια,» απείλησε η Νύχτα 

τους ζητιάνους που κρατούσαν στο έδαφος την Ερία. 

  Ένας άρπαξε µια καρέκλα και την πέταξε προς το µέρος της. 

Αλλ’αυτή σταµάτησε στον αέρα, καθώς ο Φάλµαριν ύψωσε το χέρι 

του, και, έπειτα, κοπάνησε πάνω στο κεφάλι του ζητιάνου που την 

είχε εκτοξεύσει, αναισθητοποιώντας τον. 

  Η Ερία κλότσησε, µε το ελεύθερο, δεξί της πόδι εκείνον που 

κρατούσε το αριστερό της. Κι ετούτη τη φορά, τον έριξε στο πλάι, 

ζαλισµένο. Εν τω µεταξύ, ο άντρας µε το ξυρισµένο κεφάλι χίµησε 

και έσχισε, µε το γιαταγάνι του, το λαιµό του ζητιάνου που 

συγκρατούσε το δεξί χέρι της πολεµίστριας. Αυτός που είχε 

γραπωµένο τον καρπό του αριστερού της χεριού τον άφησε και 

έτρεξε, πανικόβλητος, προς την αντίθετη κατεύθυνση, πηδώντας έξω 

από ένα παράθυρο του πανδοχείου. 

  Όσοι, όµως, ήταν όρθιοι, µε όπλα στα χέρια χίµησαν στην οµάδα, 

βγάζοντας γρυλίσµατα. Η Νύχτα ξεθηκάρωσε δυο ξιφίδια, 

χτυπώντας δεξιά κι αριστερά και πετυχαίνοντας ό,τι έβρισκε εµπρός 

της. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή άρπαξε µια ζητιάνα απ’το λαιµό 

και την πέταξε πάνω σ’έναν άλλο. Ο άντρας µε την πορφυρή 

κορδέλα τράβηξε ένα πλατύ ξιφίδιο και το έµπηξε στην κοιλιά 

εκείνου που του επιτέθηκε. Εν τω µεταξύ, η Μάνζρα κοπανούσε 

όσους έβλεπε, µε το ρόπαλό της, και όποιον ζύγωνε τον κάρφωνε, µε 

το µικρό της λεπίδι. 
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  Ο τύπος µε το ξυρισµένο κεφάλι βοήθησε την Ερία να σηκωθεί, 

δίνοντάς της το χέρι του. «Είσαι καλά;» 

  «Ναι και όχι,» αποκρίθηκε εκείνη. «Ποιος είσαι, όµως;» 

  «Ονοµάζοµαι Γκόρ’θλαµπ,» δήλωσε ο άντρας, κοιτώντας την µ’ένα 

βλέµµα που η Ερία αισθανόταν πως την κολάκευε. «Γνωρίζω τη 

φίλη σου, τη Νύχτα.» 

  Ύστερα, η µελαχρινή πολεµίστρια στράφηκε απότοµα, για να 

κοπανήσει, µε τον αγκώνα της, έναν ζητιάνο καταπρόσωπο, προτού 

προλάβει να την καρφώσει πισώπλατα µ’ένα µαχαίρι. «Αυτοί οι 

κουρελιάρηδες είναι τροµερά ενοχλητικοί,» παρατήρησε. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ µειδίασε. «Ανήκουν στη συντεχνία των ζητιάνων 

της Γκόνµορχ. Πώς έµπλεξες µε δαύτους… –πώς είναι τ’όνοµά 

σου;» 

  «Ερία,» απάντησε εκείνη. «Και το πώς έµπλεξα…» Μειδίασε. 

«Είναι λιγάκι… άσχηµη ιστορία…» ∆εν της άρεσε να πει σ’έναν 

άντρα που την κοιτούσε µ’ένα βλέµµα το οποίο την κολάκευε τόσο 

ότι είχε αναγκαστεί να κλέψει από τους ζητιάνους. «Θα σ’τη 

διηγηθώ µετά.» 

  Ο Φάλµαριν κοίταξε µε αηδία το χάος που επικρατούσε γύρω του. 

Ύψωσε τα χέρια πάνω απ’το κεφάλι του και φώναξε µυστικιστικές 

λέξεις, επικαλούµενος τις δυνάµεις των Πνευµάτων. Ολάκερη η 

τραπεζαρία των  ∆ύο Γύρων δεν άργησε ν’αρχίσει να ταρακουνιέται, 

σα να γινόταν µεγάλος σεισµός, ενώ τα έπιπλα εκτοξεύονταν προς 

όλες τις κατευθύνσεις, και εξώκοσµα ουρλιαχτά και κραυγές 

αντηχούσαν. 

  Οι ζητιάνοι φάνηκαν να πανικοβάλλονται, και έτρεξαν, 

µανιασµένα, πηδώντας απ’τα παράθυρα του µέρους, ενώ ορισµένοι 

µπήκαν στην κουζίνα, για να βγουν απ’την πίσω πόρτα. Όταν κι ο 

τελευταίος είχε φύγει, το ταρακούνηµα σταµάτησε, και τα έπιπλα 

σωριάστηκαν στο έδαφος. 

  Η Νύχτα στράφηκε έκπληκτη στον Φάλµαριν. «Εσύ το έκανες όλο 

αυτό, µάγε;» 
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  «Ναι, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού, µε 

λιγάκι εξαντληµένη φωνή. Οι δυνάµεις που είχε επικαλεστεί τον 

είχαν κουράσει, προσωρινά. 

  Η Ερία και ο Γκόρ’θλαµπ σηκώθηκε απ’το έδαφος, όπου είχαν 

πέσει, για να µην χτυπηθούν απ’τα ιπτάµενα τραπέζια και καρέκλες. 

  «∆άσκαλε!» έκανε η πρώτη. «Πρόσεχε, όταν διαλύεις πανδοχεία, 

να µην είναι φίλοι σου µέσα!» 

  Ο Φάλµαριν µειδίασε, στραβά, ενώ η Νύχτα και η Μάνζρα 

γέλασαν. Ο Γκόρ’θλαµπ και ο άντρας µε την πορφυρή κορδέλα ήταν 

πολύ σοκαρισµένοι, για να γελάσουν, ενώ ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή έµοιαζε, ξανά, να είναι χαµένος στον κόσµο του. 

  «Φίλε µου,» είπε, στρεφόµενος στον Σοφό του Κύκλου του 

Φτερού, «έχεις τροµερό έλεγχο πάνω στα Πνεύµατα. Οι κραυγές 

τους κόντεψαν να µε τρελάνουν. Εγώ ποτέ δε θα µπορούσα να 

καταφέρω κάτι τέτοιο…» 

  «Θα µπορέσεις, εν καιρώ,» εξήγησε ο Φάλµαριν. «Κάποια µέρα θα 

γίνεις ισχυρότερος Ελεγκτής Πνευµάτων από µένα, Άνθρωπε-Με-

Μισή-Ψυχή. Και, τότε, θα πρέπει να βρεις κι ένα πιο κατάλληλο 

όνοµα για τον εαυτό σου.» 

  «Ποιοι είναι οι δύο κύριοι µαζί σας;» ρώτησε η Μάνζρα, 

αναφερόµενη στον άντρα µε τον ξυρισµένο κεφάλι και σε κείνον µε 

την πορφυρή κορδέλα στα µαλλιά. 

  «Ο Κάλ’µλιρβ και ο Γκόρ’θλαµπ,» αποκρίθηκε η Νύχτα, 

δείχνοντας, ευγενικά, τον καθένα αντίστοιχα. 

  «Και πώς βρέθηκαν µαζί σας;» θέλησε να µάθει η ξανθιά 

πολεµίστρια. 

  «Νοµίζω πως θα ήταν προτιµότερο να καθίσουµε να συζητήσουµε 

σε κάποιο πιο τακτοποιηµένο µέρος,» εξέφρασε τη γνώµη του ο 

Φάλµαριν, κοιτώντας γύρω του, τους λιπόθυµους και τα 

αναποδογυρισµένα έπιπλα. 
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  Τότε, η Νάουρθλην έβγαλε το κόκκινο της κεφάλι πίσω απ’το 

µπαρ⋅ τα µάτια της ήταν γουρλωµένα από τρόµο. «Τελείωσε;» 

ρώτησε. «Μα τα Πνεύµατα, τι ήταν αυτό; Σεισµός;» 

  Καταλαβαίνοντας όλοι ότι αναφερόταν στα µάγια που είχε προ 

ολίγου υφάνει ο Φάλµαριν, γέλασαν. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Η φρουρά της Γκόνµορχ καταδιώκει 
 

 

άµε στην αποθήκη του Ζάουλθ’λορ,» πρότεινε η Νύχτα. 

«Εκεί θα µπορούµε να µιλήσουµε µε την ησυχία µας.» 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά ο Κάλ’µλιρβ, «γιατί νοµίζω πως 

αυτοί που µ’ακολουθούσανε το πρωί µάς ακολουθούσανε και τώρα.» 

  «Είσαι σίγουρος;» τον ρώτησε η Νύχτα, µε µεγάλη ανησυχία να 

καθρεπτίζεται στην όψη της. 

  «Έτσι πιστεύω,» απάντησε ο Κάλ’µλιρβ. Ανασήκωσε τους ώµους 

του. «Ίσως να µην ήτανε κι οι ίδιοι·  πάντως, κάποιοι µας 

παρακολουθούσαν.» 

  «Εσύ, Γκόρ’θλαµπ αντιλήφθηκες τίποτα;» Η Νύχτα στράφηκε στον 

άντρα µε το ξυρισµένο κεφάλι και το γιαταγάνι. 

  «Όχι,» κούνησε το κεφάλι του εκείνος. 

  «Μα, σας λέγω –κάποιοι µας ακολουθούσανε,» τόνισε ο 

Κάλ’µλιρβ. «Θέλετε να µείνουµε εδώ να το διαπιστώσουµε, ή να την 

κάνουµε για την αποθήκη;» 

  «∆εν τίθεται θέµα περί τούτου, φίλε µου,» του είπε η Νύχτα. 

«Φεύγουµε αµέσως.» Και άνοιξε την πόρτα των ∆ύο Γύρων. 

  «Σας κυνηγά κάποιος;» θέλησε να µάθει η Ερία. «Τι τρέχει;» 

Π
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  Η Νύχτα δεν της απάντησε, καθώς έβγαινε απ’το πανδοχείο·  έτσι, η 

µαυροµάλλα πολεµίστρια στράφηκε, ερωτηµατικά, στον 

Γκόρ’θλαµπ, ενώ κι οι δυο τους ακολουθούσαν την τυχοδιώχτρια, 

µαζί µε τους υπόλοιπους της οµάδας. 

  «Μας κυνηγούν πολλοί, Ερία,» εξήγησε ο άντρας µε το ξυρισµένο 

κεφάλι. «Η φρουρά της πόλης, η Αίρεση του Σκαραβαίου, και τώρα, 

και η συντεχνία των ζητιάνων της Γκόνµορχ, αφού σας βοηθήσαµε.» 

  «Τι είναι η Αίρεση του Σκαραβαίου;» είπε η Σαραολνιανή. «Και 

γιατί σας κυνηγά η φρουρά;» ∆εν της άρεσε να µη γνωρίζει τίποτα 

για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. 

  «Θα µάθεις, µόλις σταµατήσουµε,» αποκρίθηκε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  «Τι υποθέτεις ότι µπορεί να είναι;» ρώτησε η Νύχτα τον 

Κάλ’µλιρβ, καθώς οι δυο τους προπορεύονταν. 

  «Τι εννοείς;» ρώτησε εκείνος, καθώς διέσχιζαν έναν δρόµο γεµάτο 

κόσµο, όπου ήσουν αναγκασµένος να σπρώχνεις, για να προχωράς –

όπως και σ’όλους τους δρόµους εδώ, στην Γκόνµορχ, εκτός από τα 

πιο απόµερα σοκάκια. 

  «Για ποιους µπορεί να δουλεύουν αυτοί που σ’ακολουθούσαν,» 

διευκρίνισε η Νύχτα. «Για τη φρουρά; για την Αίρεση του 

Σκαραβαίου;» 

  «∆εν έχω χρηµατίσει µάντης, κοπελιά, µα τα Πέντε Κύµατα,» 

αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. Ύστερα, έβαλε το χέρι του µπροστά στην 

Νύχτα, αναγκάζοντάς τη να σταµατήσει, απότοµα. Πίσω της 

σταµάτησαν και ο Φάλµαριν κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή⋅ η 

Μάνζρα παραλίγο να κοπανήσει πάνω στον δεύτερο, καθώς δεν 

περίµενε την ξαφνική στάση. Και η Ερία κι ο Γκόρ’θλαµπ 

παραξενεύτηκαν, επίσης. 

  «Κάλ’µλιρβ−» πήγε να ρωτήσει η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια, 

όµως ο ναυτικός τη διέκοψε: 

  «Φρουροί.»  

  Είχε δει από πριν το πλήθος να παραµερίζει και να βαδίζει 

γρηγορότερα προς τα δεξιά ή τ’αριστερά του δρόµου, και είχε 
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υποθέσει τι συνέβαινε⋅ τώρα, οι υποψίες του έβγαιναν αληθινές: 

Μέσα απ’την πολυκοσµία, άντρες, µε µαύρες κάπες και κουκούλες, 

ξεπρόβαλαν, κρατώντας λιγνά, αλλά ανθεκτικά, ξίφη στα χέρια. 

  «Χωριστείτε!» φώναξε η Νύχτα στους συντρόφους, για να τους 

χάσουν οι φύλακες της Γκόνµορχ. Και άρπαξε τον καρπό του 

Φάλµαριν, τραβώντας τον στο πλήθος. 

  Ο Κάλ’µλιρβ έφυγε απ’την αντίθετη κατεύθυνση, κάνοντας νόηµα 

στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή να τον ακολουθήσει. Εκείνος έπιασε 

το χέρι της Μάνζρα, που έµοιαζε να τάχει χαµένα, και υπάκουσε τον 

έµπειρο ναυτικό. 

  «Έλα,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ στην Ερία, και πήραν κι εκείνοι µια 

εντελώς διαφορετική κατεύθυνση απ’αυτήν που είχαν πάρει οι 

σύντροφοί τους. 

  «ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ!» αντήχησε η κραυγή ενός απ’τους φρουρούς της 

πόλης στον πνιγµένο απ’τον κόσµο δρόµο. 

   

**  **  **  ** 

 

  «Πού πάµε;» ρώτησε η Ερία τον Γκόρ’θλαµπ, ο οποίος την 

τραβούσε µέσα σ’ένα σοκάκι, αναποδογυρίζοντας τα ρούχα που ένας 

έµπορος είχε κρεµάσει έξω απ’την σκηνή του. 

  «Μακριά απ’τους φύλακες της Γκόνµορχ,» αποκρίθηκε ο ναυτικός. 

«Άµα µας πιάσουν, την έχουµε άσχηµα, κούκλα.» 

  «Μα τι κάνατε και σας καταδιώκει η φρουρά, τέλος πάντων;» 

αγανάκτησε η Ερία. 

  «Έλα εδώ.» Ο Γκόρ’θλαµπ οδήγησε την απεσταλµένη του Βασιληά 

Βένγκριλ µέσα σε µια πόρτα. 

  Μπήκαν σ’ένα στενό µαγαζάκι, το εσωτερικό του οποίου 

φωτιζόταν από κεριά και ο χώρος ήταν γεµάτος σκιές. Επίσης, 

παντού υπήρχαν παράξενα ρούχα, διαφόρων χρωµάτων, µεγεθών και 

σχηµάτων. Πίσω από έναν πάγκο καθόταν µια γυναίκα µεγάλης 

ηλικίας, εύσωµη και µε φουσκωτή κοιλιά. Φορούσε ένα µαύρο, 
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φαρδύ φόρεµα, το οποίο, ωστόσο, δε µπορούσε να κρύψει το πάχος 

της. Τα µαλλιά της ήταν µαζεµένα σε έναν κότσο πάνω απ’το κεφάλι 

της, και στ’αφτιά της κρέµονταν µακριά, ασηµένια σκουλαρίκια. Τα 

νύχια της ήταν, περίπου, τρία εκατοστά το καθένα, σε µάκρος, και 

βαµµένα µοβ. 

  «Τι θα θέλατε;» ρώτησε, υψώνοντας ένα απ’τα ιδιαίτερα τριγωνικά 

της φρύδια. 

  «Ρούχα,» αποκρίθηκε ο Γκόρ’θλαµπ, ξέπνοος κι αρπάζοντας 

µερικά από µια κρεµάστρα παραδίπλα. Έριξε κάµποσα νοµίσµατα 

στον πάγκο της γυναίκας –σίγουρα παραπάνω απ’ό,τι άξιζαν οι 

ενδυµασίες− και είπε: «Θα τα δοκιµάσουµε.»  Τράβηξε την Ερία 

πίσω από µια κουρτίνα, όπου ήταν ένα δωµατιάκι ένα µέτρο σε 

πλάτος και µισό σε µάκρος. 

  «Φόρα αυτό κι αυτό.» Ο ξυρισµένος στο κεφάλι ναυτικός έδωσε, 

γρήγορα, στη Σαραολνιανή µια κελεµπία κι ένα σαρίκι, ενώ ο ίδιος 

άρχισε να φορά µια µαύρη ρόµπα µε κουκούλα. «Βιάσου!» 

  Η µαυροµάλλα πολεµίστρια υπάκουσε, βάζοντας τα ρούχα πάνω 

απ’το πέτσινο γιλέκο που της προκαλούσε κνησµό. 

  Κάποιοι ακούστηκαν να µπαίνουν στο µαγαζάκι. Τέσσερις, τους 

µέτρησαν τα έµπειρα αφτιά της Ερία. 

  «Ψάχνουµε για δύο ανθρώπους,» άρχισε να λέει ένας άντρας. 

  «Τα µαλλιά σου µέσα στο σαρίκι,» σφύριξε, σιγανά, ο Γκόρ’θλαµπ 

στην πολεµίστρια, η οποία έκανε όπως της είπε, όσο πιο γρήγορα 

µπορούσε. 

  Και η αντρική φωνή, µέσα στο µικρό κατάστηµα συνέχισε: «Μια 

γυναίκα µελαχρινή και έναν άντρα µε ξυρισµένο κεφάλι. Τους 

είδες;» 

  Εκείνη την ώρα ένας τύπος µε µαύρη ρόµπα και κουκούλα και 

κάποιος άλλος µε κελεµπία και σαρίκι έβγαιναν απ’το δοκιµαστήριο 

και κατευθύνονταν, βιαστικά, προς την έξοδο. 

  «Ε, εσείς!» τους φώναξε ένας φρουρός, καθώς εγκατέλειπαν το 

µαγαζί. «Σταθείτε. Θέλουµε να σας ρωτήσουµε κάτι!» 
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  Οι µασκαρεµένοι Ερία και Γκόρ’θλαµπ, πάραυτα, έτρεξαν. 

  «Αυτοί είναι!» άκουσαν πίσω τους. «Συλλάβετέ τους!» 

  «Απο δώ!» Ο ξυρισµένος ναυτικός µε τη µαύρη ρόµπα και την 

κουκούλα τράβηξε την πολεµίστρια του Σαραόλν µε την κελεµπία 

και το σαρίκι σ’ένα σοκάκι στα δεξιά, ρίχνοντας αγκωνιές στο διάβα 

του, για να περάσει απ’την πολυκοσµία. Έπειτα, έστριψαν αριστερά. 

  Όταν ήταν σ’ένα σχετικά ήρεµο στενό, ο Γκόρ’θλαµπ πέταξε από 

πάνω του τα ρούχα που είχε αγοράσει και είπε στην Ερία: «Βγάλτα 

κι εσύ. Τώρα, µας είδαν, ούτως ή άλλως.» 

  Η πολεµίστρια σήκωσε από κάτω τη µαύρη ρόµπα του. «Άµα, 

όµως, τα πετάµε έτσι, στο δρόµο, µπορεί να βρουν τα ίχνη µας, και 

να µας εντοπίσουν.» 

  «Έχεις δίκιο,» συµφώνησε ο Γκόρ’θλαµπ. «Αλλ’ας µη σταµατάµε.» 

Και βάδισε, γρήγορα, µε την Ερία στο κατόπι του. 

  «Πού θα συναντήσουµε τους άλλους;» ρώτησε η τελευταία. 

  «Στην αποθήκη µε τα κοµµάτια των Β’τούνγκαλ,» απάντησε ο 

Γκόρ’θλαµπ. 

  «Με τα κοµµάτια των ποιων;» έκανε η Ερία, συνοφρυωµένη. 

  «Β’τούνγκαλ. Είναι ένα είδος θηρίου, που ζει στις βραχώδεις ακτές 

της Ζίρκεφ,» εξήγησε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  «Τέλος πάντων,» είπε η Ερία. «Μπορείς να µας πας σ’αυτή την 

αποθήκη;» 

  «Ναι.» Έστριψαν, πάλι, σ’ένα σοκάκι. 

  «Και είµαστε, τώρα, µακριά απο κεί;» θέλησε να µάθει η 

Σαραολνιανή. 

  «Ναι.» 

  «Φρουροί!» 

  Ο Γκόρ’θλαµπ σταµάτησε, απότοµα, αντικρίζοντας, στο τέλος του 

σοκακιού, πίσω από κάµποσο κόσµο, µορφές µε κουκούλες και 

κάπες να έρχονται, φέροντας λιγνά ξίφη. 

 

**  **  **  ** 
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  «Γιατί τρέχουµε;» ρώτησε η Μάνζρα τον Άνθρωπο-Με-Μισή-

Ψυχή. «Τι είν’αυτοί οι τύποι µε τις κουκούλες;» 

  «Φρουροί,» απάντησε εκείνος, προσπαθώντας να µη χάσει απ’τα 

µάτια του τον Κάλ’µλιρβ, µέσα στο πλήθος. 

  «Φρουροί; Και γιατί µας κυνηγούν οι φρουροί;» απόρησε η 

Μάνζρα. Είχε και παλιότερα αντικρίσει αυτούς τους παράξενους 

άντρες µε τις µαύρες κάπες και τις κουκούλες, αλλά δεν γνώριζε τι 

ακριβώς ήταν. «Τι κάναµε; Τι κάνατε; Ή, µήπως, µας κυνηγάνε 

επειδή εγώ κι η Ερία κλέψαµε τα λεφτά εκείνου του ζητιάνου;» 

  «Αµφιβάλλω,» απάντησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Περίµενε, 

Κάλ’µλιρβ!» φώναξε στον ναυτικό, που προπορευόταν. 

  Εκείνος σταµάτησε στην αρχή µιας παρόδου, και τα µάτια του 

γούρλωσαν, ενώ έδειχνε, µε το χέρι του. «Πρόσεχε, κοπελιά! Πίσω 

σου!» 

  Η Μάνζρα γύρισε, για ν’αντικρίσει δύο φρουρούς, µε κάπες, 

κουκούλες και λιγνά σπαθιά. Ο ένας βρισκόταν κοντά της, ενώ 

κοπανούσε, µε τον αγκώνα του, τα πλευρά ενός άντρα απ’το πλήθος, 

για να περάσει. Άπλωσε το χέρι του, για να την αρπάξει απ’τα ξανθά 

της µαλλιά. Η πολεµίστρια απέφυγε τα δάχτυλά του και κλότσησε, 

βίαια, µε το πόδι της, για να τον πετύχει στη λεκάνη. Όµως ο 

φύλακας της Γκόνµορχ τής άρπαξε την µπότα και άρχισε να την 

τραβά προς το µέρος του. 

  Η Μάνζρα έβγαλε ένα ουρλιαχτό, καθώς έχανε την ισορροπία της, 

µα ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή την έπιασε απ’τις µασχάλες, 

προσπαθώντας να τη φέρει προς τη µεριά του. Η ξανθιά 

Σαραολνιανή αισθανόταν πως οι δυο άντρες θα την έσχιζαν στα δύο, 

ενώ, συγχρόνως, άνθρωποι απ’το πλήθος προσπαθούσαν να 

περάσουν, και όλοι είχαν µπλεχτεί, λες και βρίσκονταν µέσα στα 

δίχτυα κάποιου γιγάντιου ψαρά. 

  «Μα τα Πέντε Κύµατα!» αναφώνησε ο Κάλ’µλιρβ, αντικρίζοντας 

τούτη την κατάσταση αλλοφροσύνης. «Θα παλαβώσω!» 
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  Ο δεύτερος φύλακας της Γκόνµορχ ύψωσε το σπαθί του πάνω 

απ’την Μάνζρα, µόλις τη ζύγωσε, αλλά ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

κάρφωσε τα µάτια του στη λεπίδα και, καθώς αυτά έλαµψαν, το 

όπλο έφυγε απ’τη γροθιά του φρουρού και τον κοπάνησε, µε τη 

λαβή, στο πηγούνι, ρίχνοντάς τον αναίσθητο. 

  «Άσε µε, ξιπασµένε!» γρύλισε η ξανθιά Σαραολνιανή, πασχίζοντας 

να ξεφύγει απ’τον άντρα µε τη µαύρη κουκούλα και την κάπα. 

Τελικά, η µπότα της, ρηµαγµένη καθώς ήταν, εύκολα γλίστρησε από 

το πόδι της, και ο φύλακας έµεινε µε το υπόδηµα στο χέρι, ενώ η 

Μάνζρα και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έπεφταν προς τα πίσω. 

  «Ελάτε, χοντροκέφαλα τσακάλια! Ελάτε –γρήγορα!» τους φώναξε 

ο Κάλ’µλιρβ, γνέφοντάς τους απ’το στενό. 

  Η πολεµίστρια και ο άντρας που παλιότερα ονοµαζόταν Ράθµαλ 

σηκώθηκαν, γρήγορα, όρθιοι, και έτρεξαν, µπαίνοντας στο στενό 

όπου ήταν κι ο ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα. 

  «Μα τα Πέντε Κύµατα, µπαγαπόντηδές µου!» έκανε, 

λαχανιασµένος, ο Κάλ’µλιρβ, καθώς έτρεχαν, ανάµεσα στον πιο 

αραιό κόσµο που βρισκόταν εδώ. «Εσείς είστε το κάτι άλλο, να 

πούµε!…» 

  «Πού πάµε, τώρα;» ρώτησε η Μάνζρα, αγνοώντας το σχόλιό του. 

Φορώντας µπότα στο ένα πόδι (και µάλιστα µία κατεστραµµένη, 

µέσα στην οποία το τελευταίο έπλεε) και µη φορώντας στ’άλλο, την 

δυσκόλευε αφάνταστα στο τρέξιµο, και είχε µείνει λιγάκι πίσω. 

  «Στην αποθήκη, τελικά, πρέπει να πάµε,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. 

«Μα, τώρα, κάτι µου λέει πως πρέπει, για την ώρα, να 

καταχωνιαστούµε κάπου, µε τόσους φρουρούς πίσω µας.» 

  «Περιµέντε λίγο!» φώναξε η Μάνζρα, και οι δυο άντρες 

σταµάτησαν. 

  «Τι ’ναι, πάλι, µα τα Πέντε Κύµατα;» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ. 

  Η πολεµίστρια έβγαλε, επιτόπου, τη µία µπότα που της είχε 

αποµείνει και συνέχισε να τρέχει. «Τι κάθεστε; −ελάτε!» 
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  Ο ναυτικός και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή την ακολούθησαν, 

ενώ ο πρώτος µούγκριζε κάτι προσβλητικό για τις γυναίκες.  

  ∆ιέσχισαν κάµποσα στενά δροµάκια, µέσα απ’τα οποία τους 

οδηγούσε ο Κάλ’µλιρβ, και δεν έβλεπαν, πια, φρουρούς πίσω τους. 

  «Μας έχασαν;» ρώτησε η Μάνζρα, βαριανασαίνοντας.  

  «∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε ο µελαχρινός άντρας µε την πορφυρή 

κορδέλα. «Ελπίζω.» 

  «Και πώς θα πάµε, τώρα, σ’αυτή την αποθήκη;» θέλησε να µάθει η 

Μάνζρα. 

  «Τούτο είναι εύκολο,» απάντησε ο Κάλ’µλιρβ. «Μπορούµε να 

πάµε απ’τον δρόµο απ’τον οποίο ήρθαµε. Όµως κάτι τέτοιο θάταν 

αυτοκτονία, µιας και µας καταδιώκει η φρουρά της πόλης. Οπότε, θα 

κάνουµε τον κύκλο. Θα βγούµε εκεί µέσω του λιµανιού.» 

  «Στο λιµάνι δε θα είναι φρουροί;» είπε η Μάνζρα, καθώς βάδιζαν 

γοργά, έχοντας σταµατήσει, πλέον, να τρέχουν, αφού δεν υπήρχε 

άµεση ανάγκη. Καλύτερα να κρατούσαν τις δυνάµεις τους για όταν 

τους έβρισκαν, πάλι, οι φύλακες της Γκόνµορχ. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. «Ή, τουλάχιστον, αυτοί που θάναι 

κει δεν πιστεύω να ψάχνουν για µας.» 

  Και έφτασαν στο λιµάνι, αισθανόµενοι τη θαλασσινή αύρα στα 

πρόσωπά τους και µυρίζοντας τις οσµές των ψαριών και την αλµύρα. 

Συνωστισµός, φυσικά, υπήρχε, όπως πάντα. 

  «Φρουροί,» είπε η Μάνζρα, δείχνοντας πίσω απ’το πλήθος και 

κάνοντας τον Κάλ’µλιρβ και τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή να 

σταµατήσουν, απότοµα. 

  «Μα τα Πέντε Κύµατα, κοπελιά,» αποκρίθηκε ο ναυτικός, «έχεις 

καλή όραση. Θα σε βάλω παρατηρήτρια στο πλοίο µου… άµα 

αποκτήσω, πάλι, πλοίο.» 

  Κοντά στον πάγκο ενός εµπόρου, που πουλούσε λυχνάρια, η οµάδα 

µπορούσε να δει οχτώ ανθρώπους να στέκονται, τυλιγµένοι σε 

µαύρες κάπες και µε κουκούλες στα κεφάλια. 
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  «Τι κάνουµε, τώρα;» ρώτησε η Μάνζρα. «Έχω την εντύπωση πως, 

απ’όπου κι αν περάσουµε, τούτοι θα µας δουν. Κι άµα γυρίσουµε 

πίσω, θα µας τσακώσουν οι άλλοι…» Στράφηκε στον Κάλ’µλιρβ για 

καθοδήγηση, αλλά ο ναυτικός έµοιαζε νάχει στερέψει από ιδέες. 

  Ύστερα, κοίταξε στ’αριστερά του, όπου ήταν οι αποβάθρες, και η 

όψη του φωτίστηκε, προς στιγµή. «Το καράβι του Κράε’ελν και της 

Φαρία’ανµιν,» µουρµούρισε, κάτω απ’την ανάσα του. 

  «Τι είπες;» ρώτησε η Μάνζρα, στρεφόµενη στο µέρος του. 

  «Είπα: το καράβι του Κράε’ελν και της Φαρία’ανµιν –δύο παλιοί 

φίλοι,» εξήγησε ο Κάλ’µλιρβ. «Πάµε εκεί. Θα µας κρύψουν.» 

  «∆εν πιστεύω να µας παραδώσουν στη φρουρά…» έκανε η 

Μάνζρα, ακολουθώντας τον, καθώς ο ναυτικός είχ’αρχίσει να 

προχωρά. 

  «Ούτε κι εγώ,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «∆ηλαδή, δεν είσαι βέβαιος;» γούρλωσε τα µάτια της η Μάνζρα. 

  «Όχι⋅ µε την κατάλληλη πληρωµή, στην Γκόνµορχ, προδίδει κανείς 

και τη µάνα του,» την πληροφόρησε ο Κάλ’µλιρβ. 

  Πλησίασαν το καράβι και βρέθηκαν µπροστά σε µια ράµπα, που 

οδηγούσε στο κατάστρωµα. Ανέβηκαν εκεί, µε τον µελαχρινό 

ναυτικό να προπορεύεται και ακούγοντας το βουητό του κόσµου, 

στις αποβάθρες, από κάτω τους. 

  Ένας ναύτης ζύγωσε τον Κάλ’µλιρβ, ενώ η Μάνζρα κι ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή βρίσκονταν ακόµα πάνω στην ράµπα. 

  «Ποιος είσαι και τι θέλεις εδώ;» απαίτησε. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Έλα⋅ πρέπει να τους ξεφύγουµε,» είπε η Νύχτα στον Φάλµαριν, 

τραβώντας τον µέσα σ’ένα σοκάκι, ενώ πίσω τους ακούγονταν οι 

φωνές των αντρών της φρουράς. 

  «Και οι άλλοι, κυρία µου;» ρώτησε ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού, καθώς έτρεχαν στις παρόδους της Γκόνµορχ. 
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  «Θα µας συναντήσουν στην αποθήκη,» αποκρίθηκε εκείνη. 

«Υπάρχει µόνο ένα πρόβληµα: ότι, απο κεί όπου πήγαν ο Κάλ’µλιρβ, 

η Μάνζρα κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, είναι µακριά απ’τον 

προορισµό µας.» 

  «Η Ερία κι ο Γκόρ’θλαµπ προς τα πού κατευθύνθηκαν;» ρώτησε ο 

Φάλµαριν, βαριανασαίνοντας. 

  «∆εν ξέρω,» είπε η Νύχτα. «∆εν πρόλαβα να κοιτάξω⋅ έπρεπε να 

βιαστούµε. ∆ε µπορείς να τους εντοπίσεις µε τη µαγεία σου;» 

  «Είναι πολύ δύσκολο εδώ, σ’ετούτη την πόλη, κυρία µου. Με 

τόσους ανθρώπους, τα Πνεύµατα εύκολα µπερδεύουν τις αύρες. 

Μόνο ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή είναι ευδιάκριτος γι’αυτά. 

Επίσης, είναι και ο ερχοµός του Μάργκανθελ που έχει αναστατώσει 

τα Πνεύµατα−» 

  «Σταµατήστε!» 

  Η Νύχτα στράφηκε στ’αριστερά της και είδε από ένα στενό µια 

οµάδα πέντε φρουρών της Γκόνµορχ να έρχεται καταπάνω τους. 

Τράβηξε τον Φάλµαριν, για να τρέξουν γρηγορότερα από πριν και να 

τους ξεφύγουν. Έστριψαν σ’ένα σοκάκι, όπου αντίκρισαν ένα κάρο 

να είναι σταµατηµένο και γυµνούς, από τη µέση και πάνω, άντρες να 

ξεφορτώνουν βαρέλια από αυτό. 

  «Ε, όχι!…» ξεφύσησε η Νύχτα. 

  «Ανεβείτε σ’ετούτο το πεζούλι.» Ο Φάλµαριν τής έδειξε µια 

πέτρινη προεξοχή στον τοίχο του χτιρίου που βρισκόταν αριστερά 

τους. 

  Η Νύχτα πήδησε πάνω, προτού προλάβει ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού να βλεφαρίσει. Ύστερα, εκείνος την ακολούθησε και ύφανε 

µια γητειά. Η πίσω πόρτα του κάρου άνοιξε, ενώ τα βαρέλια άρχισαν 

να κινούνται, στην αρχή αργά και, έπειτα, γρηγορότερα, προς τη 

µεριά απ’όπου έρχονταν οι φύλακες της Γκόνµορχ. 

  Ο Φάλµαριν περίµενε οι άντρες µε τις κάπες και τις κουκούλες να 

σωριαστούν, ανήµποροι να σηκωθούν. Όµως µονάχα ένας από 

δαύτους έπεσε⋅ οι υπόλοιποι πραγµατοποίησαν καταπληκτικά 
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άλµατα πάνω απ’τα βαρέλια και βρέθηκαν στο κάρο. Οι χαµάληδες, 

εν τω µεταξύ, είχαν κοπανήσει στο πλακόστρωτο σοκάκι και οι µισοί 

έµοιαζαν αναισθητοποιηµένοι  

  Τα κουκουλοφόρα κεφάλια των φρουρών στράφηκαν προς τη 

Νύχτα και τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού. 

  «Μάλλον, το κόλπο σου δε δούλεψε, µάγε,» είπε η τυχοδιώχτρια. 

  «∆ούλεψε,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Πάµε να φύγουµε απ’την 

άλλη.» 

  Και, προτού καν τελειώσει τα λόγια του, έτρεχαν, πάλι. Αλλά 

σταµάτησαν απρόσµενα, βρίσκοντας τρεις κουκουλοφόρους άντρες 

εµπρός τους, οι οποίοι έφεραν λιγνά, ανθεκτικά ξίφη στα χέρια. 

  ∆ίχως προειδοποίηση, χίµησαν, κραδαίνοντας θανατηφόρα τα όπλα 

τους. Η Νύχτα απέφυγε τη µια λάµα κι έβαλε τρικλοποδιά στον 

εχθρό της. Καθώς εκείνος έπεφτε, τράβηξε το ξιφίδιο απ’τη µπότα 

της και του τόµπηξε στα πλευρά. 

  Ο Φάλµαριν ύψωσε το χέρι του, άρθρωσε µερικές συλλαβές και οι 

δύο φύλακες της Γκόνµορχ που επιχείρησαν να του ορµήσουν 

βρήκαν πως δε µπορούσαν να τον πλησιάσουν. Έµοιαζε κάποια 

αόρατα πλάσµατα να τους έσπρωχναν πίσω και ν’αποµάκρυναν τα 

όπλα τους. Όσο κι αν πάλευαν, δε µπορούσαν να τους ξεφύγουν. 

  «Ξέρεις να σκαρφαλώνεις;» Η Νύχτα, µόλις άκουσε τους άλλους 

φρουρούς, που αυτή κι ο Φάλµαριν είχαν αφήσει πίσω τους, να 

έρχονται, γαντζώθηκε πάνω στον τοίχο και ξεκίνησε ν’αναρριχάται. 

  «Θα κάνω ό,τι καλύτερο µπορώ, κυρία µου,» αποκρίθηκε, δίχως 

πανικό, ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. Είπε µερικές λέξεις, 

µισοΰψωσε τα χέρια του και τα Πνεύµατα ξεκίνησαν να τον 

σηκώνουν στην αγκαλιά τους, όσο εκείνος συνέχιζε να διατηρεί την 

αυτοσυγκέντρωσή του. 

  Οι πέντε φύλακες της Γκόνµορχ τον κοίταξαν, αµήχανα, να 

υψώνεται, την στιγµή που ήρθαν στο στενό, ενώ οι συνάδελφοί τους 

πάλευαν να περάσουν από «δυνάµεις αόρατες». 

  Ο Φάλµαριν ανέβηκε πριν από τη Νύχτα στην οροφή. 
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  «Συνεχίζεις να µ’εκπλήσεις, µάγε,» του είπε εκείνη, µόλις ήταν 

επάνω. Ύστερα, στράφηκε να δει τι γινόταν κάτω. Και οι φρουροί 

αναρριχούνταν. «Μπορείς να κάνεις κάτι;» 

  Ο Φάλµαριν επικαλέστηκε τα Πνεύµατα και τους έδειξε, µε τον 

δείκτη του δεξιού του χεριού, καθώς άρθρωνε µυστικιστικές λέξεις 

προσταγής. Αµέσως, τους αντίκρισε να πασχίζουν, για ν’ανεβούν, µη 

µπορώντας να προχωρήσουν ούτε µερικά εκατοστά. Μάλιστα, δύο 

από δαύτους έπεσαν, για να κοπανήσουν στο έδαφος του σοκακιού. 

  «Πού πάµε, τώρα, κυρία µου;» ρώτησε ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού. «Εσείς γνωρίζετε τούτη την πόλη καλύτερα από µένα.» 

  Η Νύχτα κοίταξε γύρω της, τις οροφές των χτιρίων που υπήρχαν 

προς όλες τις κατευθύνσεις, οι περισσότερες απ’τις οποίες είχαν ένα 

παράξενο τριγωνικό σχήµα, που δεν είχε ξαναδεί, µέχρι που έφτασε 

στην Γκόνµορχ. Στο Σαραόλν πολλά σπίτια είχαν κεραµίδια, αλλά 

εδώ οι οροφές ήταν φτιαγµένες τριγωνικές χρησιµοποιώντας 

κάποιου είδους πέτρα που έµοιαζε αρκετά γλιστερή. Υπέθετε πως 

επάνω τους θα ήταν δύσκολο να σταθεί κανείς. Μάλιστα –η 

τυχοδιώχτρια τώρα το συνειδητοποιούσε−, γιαυτό µπορεί νάταν 

καµωµένες έτσι: για να εµποδίζουν τους κλέφτες απ’το να στέκονται 

πάνω τους.  

  Η οροφή του χτιρίου όπου, επί του παρόντος, βρίσκονταν εκείνη κι 

ο Φάλµαριν ήταν επίπεδη, αλλά το χτίριο πρέπει νάταν αποθήκη, και 

οι αποθήκες, είχε, γενικά, παρατηρήσει η Νύχτα, δεν διέθεταν 

τριγωνικές οροφές. 

  «Έλα,» είπε στο σύντροφό της, και πήδησε απ’την άλλη µεριά του 

οικοδοµήµατος. Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού, γρήγορα, την 

ακολούθησε. Εδώ δεν ήταν κανένας φρουρός⋅ έτσι, έτρεξαν, 

πηγαίνοντας προς τα κει όπου η τυχοδιώχτρια θυµόταν πως ήταν η 

αποθήκη του Ζάουλθ’λορ. Ήλπιζε να µην έκανε λάθος, γιατί γνώριζε 

τούτη την πόλη ελάχιστα… 

 

**  **  **  ** 
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  Ο Γκόρ’θλαµπ και η Ερία έστριψαν, βιαστικά, σ’ένα σοκάκι 

στ’αριστερά τους, βλέποντας τους φύλακες της Γκόνµορχ να 

ζυγώνουν, γρήγορα, έχοντας τα ξίφη τους σ’ετοιµότητα. 

  «Πώς θα γλιτώσουµε, τώρα;» ρώτησε η πολεµίστρια απεσταλµένη 

του Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν, ακούγοντας τους ήχους της 

καταδίωξης πίσω τους. «Βρίσκονται σχετικά κοντά µας.» Έριξε µια 

κλεφτή µατιά στα νώτα της, για να δει πόσοι ήταν: Υπολόγιζε 

τέσσερις·  αλλά δεν ήταν σίγουρη, καθώς οι µορφές τους µπλέκονταν 

µέσα στον κόσµο που συνωστιζόταν στο σοκάκι. 

  «Όπως και πριν,» της είπε, λαχανιασµένα, ο Γκόρ’θλαµπ. «Έχεις 

καµια έξυπνη ιδέα;» 

  «Να µείνουµε και να τους αντιµετωπίσουµε;» πρότεινε η Ερία. 

  «Έτσι πάντα κάνετε στο Σαραόλν;» ρώτησε ο Γκόρ’θλαµπ. «Αν 

ναι, στη Ζίρκεφ, πρέπει να µάθεις να τρέχεις, όποτε µπορείς να 

τρέξεις.» 

  «Ευχαριστώ για τη συµβουλή,» αποκρίθηκε η Ερία, «αλλά τα πόδια 

µου ήδη έχουν αρχίσει να µε πονάνε απ’το τρέξιµο. Κι αυτή η 

κελεµπία…!» Με µια γρήγορη κίνηση, έβγαλε το µακρύ ρούχο από 

πάνω της και το πέταξε πίσω, µαζί µε τη µαύρη ρόµπα του 

συντρόφου της που κουβαλούσε στο χέρι. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ την τράβηξε απ’τον καρπό και την έβαλε σ’έναν 

λαβύρινθο από σοκάκια, καθώς νύχτωνε και οι δρόµοι της Γκόνµορχ 

γίνονταν πιο σκοτεινοί –κι εποµένως, πιο επικίνδυνοι… 

  «Εδώ εδρεύει µια παράξενη οργάνωση,» είπε ο ναυτικός µε το 

ξυρισµένο κεφάλι. «∆εν τους αρέσει άλλοι να µπαίνουν στο ληµέρι 

τους,» πρόσθεσε, βαριανασαίνοντας. 

  «Τότε, γιατί µας έφερες εδώ;» απόρησε η Ερία, αρπάζοντάς τον 

απ’το µπράτσο, για να τον σταµατήσει. 

  «Γιατί δε συµπαθούν τη φρουρά,» εξήγησε ο Γκόρ’θλαµπ. «Και… 

θυµήθηκα και κάτι άλλο… που βρίσκεται ακριβώς στα δυτικά 

τούτης της λαβυρινθώδους συνοικίας.» 
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  «Τι;» ρώτησε η Ερία, κουρασµένα. 

  «Θα δεις,» απάντησε ο Γκόρ’θλαµπ. «Κάτσε να περάσουµε ζωντ−» 

  Τέσσερις άντρες και δύο γυναίκες πετάχτηκαν µπροστά τους. Οι 

δεύτερες είχαν υπερβολικά κοντά µαλλιά, κοµµένα σε περίεργα 

σχήµατα στα κεφάλια τους, λες και ήθελαν να συµβολίσουν κάποιου 

είδους γράµµατα. Οι άντρες είχαν µακριές και φουντωτές χαίτες, 

βαµµένες µε διάφορα χρώµατα. Όλοι και όλες ήταν ντυµένοι µε 

µαύρα και σκούρα-καφετιά δέρµατα. Στα χέρια τους κρατούσαν 

ρόπαλα και ξιφίδια στριφτά. 

  «Κάνατε το λάθος της ζωής σας που ήρθατε δω,» σφύριξε, σαν 

όχεντρα, ένας, δείχνοντας τους τα δόντια του, τα οποία ήταν µυτερά. 

  Η Ερία, πάραυτα, τράβηξε δύο ξιφίδια, τα οποία είχε πάρει µαζί της 

από τους ζητιάνους στους ∆ύο Γύρους. Ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα καλή 

σε τούτα τα µικρά όπλα·  πάντα προτιµούσε τα µακριά ξίφη. 

  Το γιαταγάνι του Γκόρ’θλαµπ βρέθηκε, γρήγορα, στα χέρια του. 

  «∆εν είµαστε εχθροί,» τόνισε. «Αφήστε µας να περάσουµε –δεν 

είµαστε µακριά απο κεί όπου θέλουµε να πάµε− και κανείς δε θα 

πάθει κακό.» 

  «∆εν υπάρχει λόγος να πεθάνουν άνθρωποί σας µόνο και µόνο για 

να µας σκοτώσετε. ∆εν έχετε τίποτα να κερδίσετε και πολλά να 

χάσετε,» πρόσθεσε η Ερία. «Σίγουρα, θα µπορείτε να κρίνεται ότι κι 

οι δυο µας γνωρίζουµε πώς να χειριζόµαστε τα όπλα που κρατάµε.» 

  Οι τέσσερις άντρες και οι δυο γυναίκες αλληλοκοιτάχτηκαν, για 

λίγο, αλλά η πολεµίστρια του Σαραόλν νόµισε ότι πέρασε ώρα πολύ. 

Ύστερα, σαν να συνεννοήθηκαν µονάχα µε τα βλέµµατά τους, ένας 

από δαύτους έγνεψε καταφατικά, και παραµέρισαν. 

  Η Ερία και ο Γκόρ’θλαµπ πέρασαν ανάµεσά τους, επιφυλακτικά, 

προσέχοντας µην τους καρφώσουν κάνα ξιφίδιο στην πλάτη. Έπειτα, 

έφυγαν, όσο πιο γρήγορα µπορούσαν, για να φτάσουν στον 

προορισµό που έλεγε ο ναυτικός και να αποµακρυνθούν από τούτο 

το λαβυρινθώδες µέρος. Τα πόδια της Σαραολνιανής πονούσαν, 
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καθώς έτρεχε ξυπόλυτη τόση ώρα, και ήλπιζε, στο µέρος όπου την 

πήγαινε ο Γκόρ’θλαµπ, να ξεκουράζονταν λίγο… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Είµαι ο Κάλ’µλιρβ, και θέλω να δω τον Κράε’ελν και τη 

Φαρία’ανµιν,» δήλωσε ο ναυτικός, κοιτώντας κατάµατα τον ναύτη, 

δίχως να βλεφαρίσει. «Και βιάζοµαι,» πρόσθεσε, µ’αυστηρό τόνο 

στη φωνή του. 

  «Μισό λεπτό, σύντροφε,» αποκρίθηκε ο άντρας και πήγε προς την 

καµπίνα του καπετάνιου, ενώ ο Κάλ’µλιρβ προχωρούσε πάνω στο 

κατάστρωµα, για να κάνει χώρο στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή και 

στην Μάνζρα ν’ανεβούν επίσης. 

  Σε λίγο, απ’την πορτούλα της γέφυρας, ένας άντρας και µία 

γυναίκα εξήλθαν. Ο πρώτος ήταν ψηλός και µελαχρινός, µε µακριά 

µαλλιά που ανέµιζαν στο νυχτερινό αεράκι. Στο δεξί του αφτί ήταν 

ένα µεγάλο, επιχρυσωµένο σκουλαρίκι. Φορούµε µια λευκή 

πουκαµίσα, και φαρδύ, µαύρο παντελόνι φανερωνόταν εκεί όπου 

αυτή τελείωνε, ψηλά στους µηρούς του. Στη µέση του ήταν δεµένη 

µια λεπτή, µελανή ζώνη απ’την οποία κρεµόταν ένα ντελικάτο ξίφος. 

Οι µπότες του έφταναν ως λίγο πιο κάτω απ’τα γόνατα. Η γυναίκα 

πλάι του ήταν καστανοµάλλα, µε µαλλιά µακριά µέχρι την πλάτη, τα 

οποία, τώρα, έπαιρνε ο αγέρας, όπως εκείνα του άντρα. Φορούσε ένα 

βαθυκόκκινο φόρεµα, µε µακριά µανίκια, τόσο κολλητά πάνω στα 

χέρια της, που το ίδιο θα ήταν αν βρίσκονταν γυµνά. Η λαιµόκοψή 

του ήταν βαθιά και µυτερή, αλλά όχι φαρδιά. Είχε δυο σχισίµατα, 

ένα µπροστά από κάθε πόδι, και η ψηµένη απ’τον ήλιο σάρκα της 

γυναίκας φανερωνόταν, όταν βάδιζε. Μια ζώνη κουλουριαζόταν 

νωχελικά γύρω απ’τη µέση της, καµωµένη από ασηµένιους κρίκους⋅ 

η αγκράφα της ήταν µεγάλη και συµβόλιζε έναν δράκο της 

θάλασσας να κρατά στα σαγόνια του ένα καράβι. Στα πόδια της 

φορούσε µαύρες, κοντές µπότες. 
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  «Κάλ’µλιρβ,» είπε η καστανοµάλλα, µη δείχνοντας να χαίρεται που 

τον έβλεπε·  µάλιστα, έµοιαζε επιφυλακτική, σαν ο ναυτικός να ήταν 

επικίνδυνος. «Πώς κι απο δώ;» 

  «Φαρία’ανµιν. Κράε’ελν,» χαιρέτησε εκείνος. «Καλησπέρα.  

  »Απο δώ η Μάνζρα και ο… Ράθµαλ,» σύστησε τους συντρόφους 

του, αποφασίζοντας, συγχρόνως, να µην πει «Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή», γιατί, αναµφίβολα, θα φαινόταν πολύ παράξενο στο ζευγάρι 

απέναντί του, και ο Κάλ’µλιρβ, τώρα, µόνο καιρό για εξηγήσεις δεν 

είχε. 

  «Χρειαζόµαστε τη βοήθειά σας,» δήλωσε. 

  «Πάλι;» σήκωσε ένα φρύδι του ο Κράε’ελν, σταυρώνοντας τα χέρια 

µπροστά του. «∆εν τα συζητήσαµε για τα χρήµατα;» 

  «∆εν πρόκειται για τη µελλοντική µας συνεργασία,» διευκρίνισε ο 

Κάλ’µλιρβ. «Πρόκειται για κάτι άλλο, πολύ πιο σηµαντικό για µας. 

Πρέπει να µας κρύψετε.» 

  «Να σας κρύψουµε;» συνοφρυώθηκε η Φαρία’ανµιν. «Γιατί; Τι 

κατάφερες, πάλι, παλιοµπαγαπόντη; Πού έµπλεξες;» 

  «Μεγάλη ιστορία,» απάντησε ο Κάλ’µλιρβ. «Να σου πω την 

αλήθεια, φιλενάδα, δεν ξέρω τι τρέχει ακριβώς⋅ ούτε ακριβώς ποιοι 

µε κυνηγούν. Είναι κάποιοι παράξενοι τύποι, ίσως από καµια 

οργάνωση. Μάλλον, έχει γίνει κάνα λάθος και καταδιώκουν εµένα 

και τους συντρόφους µου. 

  »Λοιπόν, θα µας κρύψετε, µέχρι να καταλάβουν το λάθος τους;…» 

  Η Φαρία’ανµιν έριξε ένα ερωτηµατικό βλέµµα στον Κράε’ελν, 

στρεφόµενη στο µέρος του. Εκείνος είπε στον Κάλ’µλιρβ: «Εντάξει, 

παλιόφιλε, θα σας κρύψουµε –µέχρι αυτοί που σας κυνηγούν να 

καταλάβουν το λάθος τους…» 

  Ο ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα µειδίασε πλατιά. «Τόξερα ότι 

µπορούσα να βασιστώ πάνω σας.» 

  Η Φαρία’ανµιν, ωστόσο, δεν έµοιαζε και τόσο ευχαριστηµένη µε 

την απόφαση του Κράε’ελν, πράγµα που φαινόταν καθαρά στην 

έκφραση του προσώπου της και στον τρόπο µε τον οποίο είχε 
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σταυρώσει τα χέρια µπροστά της και χτυπούσε το πόδι της στα 

σανίδια της κουβέρτας. 

  «Μπορείτε να µείνετε στο αµπάρι,» είπε ο Κράε’ελν. «Εκεί κανείς 

δε θα σας βρει.» Και έκανε νόηµα σ’έναν ναύτη ν’ανοίξει την 

καταπακτή. Εκείνος υπάκουσε και, ύστερα, µπήκε κι ο ίδιος. 

  «Σας ευχαριστώ, ξανά,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ, κι έγνεψε στους 

συντρόφους του να τον ακολουθήσουν, καθώς κατέβαινε τα 

σκαλοπάτια του καραβιού, τα οποία έτριζαν κάτω απ’τις µπότες του. 

Η Μάνζρα φαινόταν προβληµατισµένη, καθότι δεν εµπιστευόταν και 

τόσο αυτούς τους δύο, τον Κράε’ελν και τη Φαρία’ανµιν⋅ φοβόταν 

µην τους προδώσουν στη φρουρά, και σκόπευε να µιλήσει για τούτο 

στον ναυτικό µε την πορφυρή κορδέλα, σε λίγο. Ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή, ως συνήθως, έµοιαζε να κοιτά κάπου αλλού. 

  Βρέθηκαν στις κουκέτες, κι ο ναύτης άνοιξε µιαν άλλη καταπακτή, 

η σκάλα της οποίας, τελικά, τους οδήγησε στο αµπάρι. Ο άντρας του 

πληρώµατος τούς έδωσε µια αναµµένη λάµπα και το µέρος 

φωτίστηκε, αποκαλύπτοντας κλειστά κιβώτια. 

  «Μην πειράξετε τίποτα,» τους προειδοποίησε. «Ο Καπετάνιος κι η 

Καπετάνισσα θυµώνουνε εύκολα, σύντροφοι.» 

  «Έγινε, κοπέλι µου,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ, και ο ναύτης έφυγε, 

κλείνοντας την καταπακτή από πάνω τους. 

  Αµέσως, η Μάνζρα είπε: «Τούτο το µέρος δεν είν’ό,τι πρέπει για να 

µας στριµώξουν, άµα έχουν υπόψη τους να µας παραδώσουν στη 

φρουρά;» 

  «Μα, δεν ξέρουν ότι µας κυνηγά η φρουρά, κούκλα,» τόνισε ο 

Κάλ’µλιρβ. «∆ε θυµάσαι τι τους είπα; ότι κάποιοι από κάποια 

οργάνωση µάς καταδιώκουν. Τρέχα-γύρευε, δηλαδή, µε τόσες 

οργανώσεις που υπάρχουν στη Ζίρκεφ και που έχουν επιρροή στην 

Γκόνµορχ…» 

  «Πράγµατι, τόσες πολλές οργανώσεις υπάρχουν εδώ πέρα;» 

συνοφρυώθηκε η Μάνζρα. 
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  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά ο Κάλ’µλιρβ. «Περισσότερες απ’όσες 

µπορείς να φανταστείς.» 

  «Ωραία, κι αν η φρουρά έρθει στο πλοίο και ρωτήσει άµα µας 

είδαν;» απαίτησε η Μάνζρα. «Τότε, τι−» 

  «Τότε, την πατήσαµε, κοπελιά,» τη διέκοψε ο Κάλ’µλιρβ. «Όµως η 

φρουρά περιµένει να µας δει κάπου στον δρόµο⋅ οπότε, τουλάχιστον 

για την ώρα, είµαστε ασφαλείς εδώ.» Κάθισε πάνω σ’ένα απ’τα 

κλειστά κιβώτια, έβγαλε ένα τσιµπούκι απ’την τουνίκα του και το 

άναψε, ξεκινώντας να καπνίζει. «Χαλαρώστε.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κάθισε οκλαδόν στο πάτωµα, 

αισθανόµενος την τραυµατισµένη ράχη του να του ρίχνει σουβλιές. 

Το τραύµα απ’το ξιφίδιο του φονιά της Αίρεσης του Σκαραβαίου 

ακόµα δεν είχε γιάνει. Και ούτε θα θεραπευόταν σύντοµα⋅ σύµφωνα 

µ’ό,τι είχε πει ο Γκόρ’θλαµπ ήθελε κάµποσο καιρό. 

  Η Μάνζρα παρέµεινε όρθια, πλάι στην αναµµένη λάµπα, που 

βρισκόταν στο δάπεδο. «Πότε και πού θα συναντήσουµε τους 

άλλους;» ρώτησε τον Κάλ’µλιρβ. «Κάτι είχες πει ότι έπρεπε να πάµε 

σε µια αποθήκη…» 

  «Ναι,» απάντησε εκείνος. «Στην αποθήκη µε τα κοµµάτια των 

Β’τούνγκαλ.» 

  «Τι είναι τα…;» 

  «Τα Β’τούνγκαλ είναι κάτι αποκρουστικά, πλοκαµοφόρα πλάσµατα 

που κατοικούν στις βραχώδεις ακτές της Ζίρκεφ, κοπελιά. ∆ε θες να 

τα γνωρίσεις,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Και γιατί υπάρχουν κοµµάτια τους σε κείνη την αποθήκη;» 

ρώτησε η Μάνζρα. 

  «Γιατί κάποιοι τα θέλουν, προφανώς!» 

  «Τι να τα κάνουν;» 

  «Έχουν τις χρήσεις τους, κοπελιά,» έκανε, βαριεστηµένα, ο 

Κάλ’µλιρβ, καπνίζοντας την πίπα του. «Μη µε ζαλίζεις µε 

λεπτοµέρειες. Είπαµε –χαλάρωσε. 

  »Αλήθεια, ποια είσαι συ; η Ερία ή η Μάνζρα.» 
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  Η ξανθιά πολεµίστρια κάθισε πάνω σ’έναν λοφίσκο από κιβώτια. 

«Η Μάνζρα,» ξεφύσησε. «Και ελπίζω οι άλλοι νάναι καλά. ∆εν 

πιστεύω να τους έχουνε πιάσει οι φρουροί…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Τα δροµάκια ήταν ξένα γύρω απ’τη Νύχτα, µα είχε τη γενική 

κατεύθυνση στο νου της και συνέχιζε να οδηγεί τον Φάλµαριν µέσα 

στην κοσµοπληµµυρισµένη Γκόνµορχ. Ευχόταν να µην έκανε µόνο 

κανένα λάθος και τους έριχνε στα χέρια των φυλάκων της πόλης. 

Τελικά, βρέθηκαν σ’ένα σηµείο όπου τα µέρη της θύµιζαν κάτι, 

παρά το πλήθος που βρισκόταν εκεί. 

  «Τώρα, είµαι σίγουρη προς τα πού πηγαίνουµε,» είπε, µε 

βεβαιότητα στη φωνή της, στον Σοφό του Κύκλου του Φτερού. 

  «Αυτό είναι καλό, κυρία µου,» αποκρίθηκε, λακωνικά, εκείνος. 

  Η καρδιά της Νύχτας χτυπούσε δυνατότερα απ’ό,τι συνήθως, 

καθώς οι δυο τους πλησίαζαν την αποθήκη, επειδή φοβόταν µην 

τους έπιαναν την τελευταία στιγµή. Επίσης, συνεχώς, κοιτούσε πάνω 

απ’τον ώµο της, σε περίπτωση που κάποιος τους παρακολουθούσε. 

Γιατί, αν ήταν έτσι, θα έπρεπε, πρώτα, κάπως να του ξεφύγουν και, 

έπειτα, να πάνε στην κρυψώνα τους, αλλιώς δε θα ήταν κρυψώνα 

πια. 

  Όταν σταµάτησαν µπροστά στην αποθήκη, η τυχοδιώχτρια έριξε 

µια ερευνητική µατιά τριγύρω, στις σκιές των σοκακιών, και, µόλις 

ήταν βέβαιη πως δεν βρίσκονταν υπό παρακολούθηση, άνοιξε την 

πόρτα κι έγνεψε στον Φάλµαριν να µπει πρώτος. Εκείνος υπάκουσε, 

και η Νύχτα τον ακολούθησε, κλείνοντας τη θύρα πίσω της. 

 

**  **  **  ** 
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  «Πού πάµε, τελικά;» ρώτησε η Ερία τον Γκόρ’θλαµπ, καθώς είχαν 

βγει απ’την παράξενη συνοικία, τα σοκάκια της οποίας έµοιαζαν µε 

λαβύρινθο. 

  «Θα δεις,» αποκρίθηκε εκείνος. Έστριψε σ’έναν δρόµο και 

έφτασαν στην παλιά, ξύλινη είσοδο ενός χτιρίου. Ήταν κλεισµένη µε 

λουκέτο. «Εδώ είναι η αποθήκη του Κάλ’µλιρβ,» είπε στην 

Σαραολνιανή. 

  «Έµπορος είναι;» απόρησε η Ερία. 

  «Ήταν,» διόρθωσε ο Γκόρ’θλαµπ. «Προτού το πλοίο του χαθεί, 

περιέργως, στα δυτικά νερά του Βασιλείου του Ωκεανού.» 

  «Ξέρεις, αυτό−» άρχισε εκείνη. 

  «Ξέρω, Ερία,» την έκοψε ο Γκόρ’θλαµπ. «Η Νύχτα µάς τα είπε 

όλα. Φέρθηκες πολύ γενναία πάνω σ’εκείνο το καταραµένο νησί. 

Απ’την πρώτη στιγµή που άκουσα για σένα, ήθελα να σε γνωρίσω.» 

  Και η πολεµίστρια απ’το Σαραόλν αισθάνθηκε, πάλι, το βλέµµα του 

να την κολακεύει, καθώς κοιτούσε το πρόσωπό της. Μειδίασε, 

κάπως αµήχανα. «Έκανα ό,τι νόµιζα σωστό εκείνη τη στιγµή,» 

εξήγησε. «Έπρεπε, µε κάποιο τρόπο, να βοηθήσω τον Φάλµαριν να 

πολεµήσει τον Μάργκανθελ…» 

  «∆εν εννοώ µόνο αυτό,» αποκρίθηκε ο Γκόρ’θλαµπ. «Η Νύχτα είπε 

πως ήσουν πολύ καλή αρχηγός και πως συντόνιζες όπως έπρεπε όλες 

τις προσπάθειες της οµάδας σου.» 

  «Η Νύχτα µιλάει πολύ,» τόνισε η Ερία, κοκκινίζοντας λίγο. 

Ύστερα, άλλαξε, αµέσως, θέµα: «∆εν ανοίγεις την αποθήκη;» 

  «Αυτό είναι το πρόβληµα,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ: «δεν έχω το κλειδί 

για το λουκέτο.» 

  Η Ερία τον κοίταξε, µε γουρλωµένα µάτια. 

  «Θα προσπαθήσω να το σπάσω,» εξήγησε ο ναυτικός. Και πήρε 

φόρα, για να κοπανήσει, µε τον ώµο, πάνω στην ξύλινη πόρτα. Αλλά 

δεν έγινε τίποτα. Το επιχείρησε άλλες δυο φορές, ανώφελα. 

  «Να πάρει!» έφτυσε.  
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  Η Ερία τού έδωσε ένα απ’τα ξιφίδια που είχε κλέψει απ’τους 

ζητιάνους. «Προσπάθησε να σπάσεις το λουκέτο µ’αυτό.» Το 

βλέµµα της έπεσε πάνω στα µυώδη χέρια του, τα οποία ξεπρόβαλαν 

απ’το λευκό πανωφόρι που φορούσε. «Μοιάζεις αρκετά δυνατός για 

τη δουλειά.» 

  Ο Γκόρ’θλαµπ φάνηκε κολακευµένος απ’το σχόλιό της, όσο εκείνη 

φαινόταν κολακευµένη απ’τις µατιές που της έριχνε. Πήρε το όπλο 

και έβαλε τη λάµα µέσα στο ανάποδο U του λουκέτου, πιέζοντας. 

Στην αρχή, το σίδερο δεν έµοιαζε να λυγίζει. Ύστερα, κάτι κινήθηκε⋅ 

αλλά δεν ήταν το λουκέτο που έχανε τη µάχη –ήταν το παλιό ξιφίδιο 

των ζητιάνων… Η λεπίδα του είχε στραβώσει. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ το πέταξε παραδίπλα, µ’ένα µουγκρητό, ενώ η Ερία 

γέλασε, βρίσκοντας την κατάσταση κωµική, προς στιγµή, αν και 

ήξερε πως καθόλου δεν ήταν. Έδωσε και το άλλο ξιφίδιο στον 

ναυτικό, ο οποίος κούνησε το κεφάλι του πέρα-δώθε, αρνούµενος να 

το δεχτεί. Και η πολεµίστρια σήκωσε ένα µαύρο, λεπτό φρύδι, 

βλέποντάς τον να τραβά το γιαταγάνι του και να το σηκώνει, µε τα 

δύο χέρια, πάνω απ’το κεφάλι. Κοπάνησε µερικές φορές το λουκέτο 

κι αυτό έσπασε. 

  Ευτυχώς που δεν περνά και τόσος πολύς κόσµος από τούτο το δρόµο, 

σκέφτηκε η Ερία. Αν και αµφέβαλε άµα κανείς θα ενδιαφερόταν 

γι’αυτό που συνέβαινε. Τόσο ευσυνείδητοι ήταν οι κάτοικοι της 

Γκόνµορχ. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ άνοιξε την πόρτα και µπήκαν σ’ένα σκοτεινό µέρος. 

«Χρειαζόµαστε λάµπα,» είπε. «Περίµενε εδώ.» Και βγήκε µόνος, 

κλείνοντας. 

  Η Ερία περίµενε, µέσα στο σκοτάδι, κοιτώντας, απ’τη χαραµάδα 

της θύρας, τον δρόµο. Ήταν τυχεροί και δεν είχαν ανταµώσει 

κανέναν φρουρό της πόλης από τότε που µπήκαν στη λαβυρινθώδη 

συνοικία, όµως η Σαραολνιανή δεν τολµούσε να µαντέψει ως πότε η 

Τύχη θα συνέχιζε να τους ευνοεί. 
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  Ο Γκόρ’θλαµπ επέστρεψε, µαζί µε µια λάµπα, την οποία άναψε, 

µπαίνοντας στην αποθήκη. Ένα µεγάλο δωµάτιο φωτίστηκε, γεµάτο 

µε κασόνια. 

  «Από πού την πήρες;» ρώτησε η Ερία. 

  «Από ένα κατάστηµα, λίγο παρακάτω,» εξήγησε ο ξυρισµένος στο 

κεφάλι ναυτικός. «Τώρα, ας αναπαυτούµε, για λίγο, εδώ. Πρέπει 

νάµαστε αρκετά ασφαλείς…» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Προσπάθειες διαφυγής 
 

 

 Γκόρ’θλαµπ κάθισε στο δάπεδο, αφήνοντας το γιαταγάνι του 

και τη λάµπα παραδίπλα, κι ακουµπώντας την πλάτη του 

σ’ένα απ’τα ξύλινα κιβώτια του µέρους. 

  «Νόµιζα πως ο Κάλ’µλιρβ είχε µαζέψει όλα τα πράγµατα από 

τούτη την αποθήκη,» είπε. «Νόµιζα ότι τάχε πουλήσει σε κάποιον 

άλλο έµπορο…» 

  «Προφανώς, δεν τα έχει πουλήσει.» Κι η Ερία κάθισε στο έδαφος, 

κοντά στον ναυτικό, ξεφυσώντας, καθώς, επιτέλους, ξεκουραζόταν 

λίγο, ύστερα από όλο εκείνο το τρεχαλητό. Τα πόδια της, όµως, 

συνέχιζαν να την πονάνε. 

   «Παράξενο…» συνοφρυώθηκε ο Γκόρ’θλαµπ. «Ο Κάλ’µλιρβ δεν 

είν’απ’τους ανθρώπους που θ’άφηνε κάτι ανεκµετάλλευτο…» 

  «Τον ρωτάς όταν τον ξαναδούµε,» αποκρίθηκε η Ερία, αρχίζοντας 

να κάνει µασάζ στα κουρασµένα της πόδια. «Αν τον ξαναδούµε…» 

  Το βλέµµα του Γκόρ’θλαµπ πλανήθηκε, για λίγο, πάνω της, από τις 

γυµνές της κνήµες ως το λαιµό⋅ ύστερα, ο ναυτικός είπε: «Θα τον 

Ο
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ξαναδούµε. ∆εν είν’η µοίρα του να τον πιάσει η φρουρά της 

Γκόνµορχ και να τον σκοτώσει.» 

  «Τώρα, πιστεύω, θα ήταν µια καλή στιγµή να µου εξηγήσεις γιατί 

σας κυνηγά αυτή η φρουρά,» του είπε η Ερία, συνεχίζοντας να τρίβει 

τα πόδια της. 

  «Σκοτώσαµε µερικά από τα µέλη της,» απάντησε ο Γκόρ’θλαµπ, 

εξακολουθώντας να έχει τη µατιά του, µε προκλητικό τρόπο, επάνω 

της. 

  «Γιατί;» Η Ερία δε σταµάτησε να κάνει µαλάξεις στα πόδια της, αν 

και αισθανόταν πως δεν το είχε, πια, ανάγκη⋅ την ερέθιζε έτσι όπως 

την κοιτούσε ο ναυτικός µε το ξυρισµένο κεφάλι. 

  «Έπρεπε να τους ξεφύγουµε,» εξήγησε ο Γκόρ’θλαµπ. «Είχε γίνει 

κάποιο λάθος.» Ύστερα, πρόσθεσε: «Προφανώς, δεν ξέρεις πώς να 

κάνεις µασάζ⋅ αυτό δε θα σε ξεκουράσει για πολύ ώρα.» 

  «Ίσως εσύ να ξέρεις κάτι καλύτερο να µου δείξεις;» σήκωσε ένα 

φρύδι της η Ερία, κι αµέσως, έβαλε το αριστερό της πόδι πάνω στους 

µηρούς του ναυτικού. 

  Εκείνος ξεκίνησε να µαλάσσει το πέλµα της, αργά, µε τα δάχτυλά 

του. «Είναι αυτό καλύτερο;» ρώτησε. 

  Η Ερία έβγαλε έναν µικρό αναστεναγµό, µέσα από κλειστά χείλη, 

και απάντησε: «Ναι.» ∆ίχως δεύτερη σκέψη, έβαλε και τ’άλλο της 

πόδι πάνω στους µηρούς του Γκόρ’θλαµπ. ∆εν ήξερε αν ήταν το 

µασάζ του ναυτικού ή το ίδιο του το άγγιγµα που την έκανε να 

νιώθει καλύτερα, πάντως, χαλάρωσε, για να το απολαύσει. 

  Συνέχισε την αρχική τους κουβέντα: «Είπες ότι έγινε κάποιο λάθος 

µε τους φρουρούς…» του θύµισε. «Τι λάθος;» 

  «∆εν ξέρω άµα ήταν ακριβώς λάθος,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ, 

απασχολούµενος µε το µασάζ στα πόδια της. «Μας βρήκαν να 

έχουµε σκοτώσει τρία µέλη της Αίρεσης του Σκαραβαίου.» 

  «Πού;» 

  «Σε µια πάροδο.» 
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  «Σας είχαν επιτεθεί;» θέλησε να µάθει η Ερία. Ακούµπησε το 

κεφάλι της πίσω, σ’ένα κιβώτιο, και έκλεισε τα µάτια, παίρνοντας 

µια βαθιά ανάσα, καθώς ο Γκόρ’θλαµπ χαλάρωνε τους µύες στα 

πέλµατα και στα δάχτυλά των ποδιών της. 

  «Ναι,» εξήγησε εκείνος. «Επιτέθηκαν στον Άνθρωπο-Με-Μισή-

Ψυχή και στην Νύχτα.» 

  «∆ε µου λες όλη την ιστορία απ’την αρχή, Γκόρ’θλαµπ, για να 

καταλάβω καλύτερα;» πρότεινε η Ερία. 

  «Ασφαλώς.» Και ξεκίνησε να της διηγείται τα γεγονότα, από τότε 

που εκείνος κι ο Κάλ’µλιρβ συνάντησαν τη Νύχτα στο πανδοχείο 

«Το Μαύρο ∆ίχτυ». Της µίλησε για το πώς η τυχοδιώχτρια φίλη της 

βρήκε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, καθώς και ποιοι τον 

κυνηγούσαν. Μετά, της είπε ότι η πρώτη συνάντησε τη Συντεχνία 

της Σκιάς και ζήτησε να εντοπίσουν τους συντρόφους της, µε 

αποτέλεσµα ν’αποκτήσει ένα Χρέος Σκιάς (πράγµα που ο ίδιος ο 

Γκόρ’θλαµπ δεν ενέκρινε και τόσο). «Έτσι ανακάλυψε ότι εσύ και η 

Μάνζρα βρισκόσασταν στους ∆ύο Γύρους,» εξήγησε στην Ερία. Και 

συνέχισε να της λέει πως ο Άνεµος βρισκόταν φυλακισµένος στον 

Πύργο του Φιδιού, που είναι το τροµερό άνδρο της Αίρεσης του 

Φιδιού. Τέλος, της διηγήθηκε πώς το Μαύρο ∆ίχτυ κάηκε –µάλλον, 

από την Αίρεση του Σκαραβαίου−, πώς αυτός κι οι υπόλοιποι 

συνάντησαν τον Φάλµαριν και πού κρύφτηκαν από τους διώκτες 

τους. 

  Εν τω µεταξύ, το µασάζ του ναυτικού είχε ανεβεί στο πίσω µέρος 

των πελµάτων της Ερία, είχε φτάσει στους αστραγάλους, στις κνήµες 

της, και είχε πάει ως και στα γόνατά της. 

  «Είν’όλα τούτα απαραίτητα;» έκανε η µαυροµάλλα Σαραολνιανή, 

µ’ένα µικρό µµ να ξεφεύγει απ’τα χείλη της. Ακόµα είχε το κεφάλι 

ακουµπισµένο στο κιβώτιο πίσω της και τα µάτια της κλειστά. 

  «Όλοι οι µύες σου πρέπει να χαλαρώσουν, µετά από τόσο τρέξιµο,» 

αποκρίθηκε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  «Το σώµα µου είναι γεµάτο µύες, Γκόρ’θλαµπ,» είπε η Ερία. 
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  «Θα ήθελες να τους χαλαρώσω έναν προς έναν;» ρώτησε εκείνος. 

  «Από τον πρώτο έως τον τελευταίο,» απάντησε η Σαραολνιανή 

πολεµίστρια. 

  «Όπως επιθυµείς,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ, και η Ερία αισθάνθηκε 

κάποιον να ξεκουµπώνει το πέτσινο γιλέκο της και τα ζεστά του 

χείλη να φιλούν παθιασµένα το λαιµό της. Το ένα του χέρι ακόµα 

έκανε µασάζ, αλλά, τώρα, στον µηρό της. Ύστερα, η Σαραολνιανή 

χάθηκε σε ένα γλυκό, πρωτόγονο κάλεσµα, που άργησε να φτάσει 

στην ολοκλήρωσή του…. 

  Κάποια ώρα αργότερα, βρισκόταν ξαπλωµένη στο πλατύ, µυώδες 

στέρνο του ξυρισµένου στο κεφάλι ναυτικού, φορώντας µόνο µια 

περισκελίδα, ενώ εκείνος έπαιζε µε τα µαύρα, µακριά µαλλιά της. 

  «Πώς βρέθηκες στην Γκόνµορχ, Ερία;» τη ρώτησε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  «Μας ξέβρασε η θάλασσα –εµένα και τη Μάνζρα− λίγο πιο δυτικά 

απ’την πόλη,» εξήγησε εκείνη, χαϊδεύοντας την κοιλιά του και 

νιώθοντας το κορµί της ελαφρό σαν πούπουλο. Τελικά, το… µασάζ 

του ναυτικού την είχε χαλαρώσει. 

  «Και πώς καταλήξατε στους ∆ύο Γύρους; Είναι το χειρότερο 

πανδοχείο εδώ πέρα…» 

  «∆εν είχαµε και πολλά χρήµατα,» είπε, αργά, η Ερία. 

«Αναγκαστήκαµε να κλέψουµε, µάλιστα, από έναν ζητιάνο. Γιαυτό 

µας επιτέθηκαν µέλη της συντεχνίας τους, και παλεύαµε µαζί τους, 

όταν µας βρήκατε. Όµως, τώρα, έχουµε…» Ξαφνικά, θυµήθηκε τι 

είχαν απογίνει τα χρήµατα του Βέν’µνερ και σταµάτησε τα λόγια 

της: είχαν µείνει πάνω στο τραπέζι, όταν χίµησαν οι ζητιάνοι, και, 

µετά, σκορπίστηκαν. Οπότε οι δύο Σαραολνιανές βρίσκονταν, πάλι, 

δίχως λεφτά… 

  «Τι έχετε;» ρώτησε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  «Ωωω, γαµώτο!…» µούγκρισε η Ερία, και του διηγήθηκε τι είχε 

συµβεί µε τον Βέν’µνερ και, ύστερα, τι έγινε µε τα χρήµατά του. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ γέλασε. 
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  Η Ερία ανασηκώθηκε, κοιτάζοντας τον µε γουρλωµένα, θυµωµένα 

µάτια. «Μη γελάς!» 

  «Συγνώµη,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ. Σήκωσε τους ώµους του. «Απλά, 

µου φάνηκε αστείο…» 

  «Άµα βρισκόσουν σε τέτοια έλλειψη χρηµάτων, όπως εµάς, δε θα 

σου φαινόταν αστείο,» τόνισε η Ερία. 

  «Κι εγώ βρίσκοµαι σε έλλειψη χρηµάτων,» αποκρίθηκε ο 

Γκόρ’θλαµπ⋅ και πρόσθεσε, όταν εκείνη στένεψε τα µάτια της: 

«Αλλά όχι τόσο µεγάλη, βέβαια.» 

  Η Ερία ξαναξάπλωσε στο στέρνο του. «Έχει µπλέξει άσχηµα η 

Νύχτα µ’αυτό το Χρέος Σκιάς;» ρώτησε. 

  «Έτσι πιστεύω,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ. «Η Συντεχνία µπορεί, τώρα, 

να της ζητήσει ό,τι επιθυµεί.» 

  «Κι άµα φύγουµε για το Σαραόλν, πού θα την ξαναβρεί;» έθεσε το 

ερώτηµα η Ερία. 

  «Ξέρεις τι λένε; Ότι κάποιος πέρασε την Βηλβένµηθ, την Άγρια 

Θάλασσα, και έφτασε στο Πελ-Χάγκοθ, αλλά ούτε εκεί µπόρεσε να 

τους ξεφύγει.» 

  Η Ερία δε µίλησε, για λίγο. Ύστερα, ρώτησε: «Και µε τον Άνεµο τι 

γίνεται; Κινδυνεύει στον Πύργο του Φιδιού;» 

  «Αναµφίβολα. Και η Νύχτα θέλει, πάση θυσία, να τον βρει. Είµαι 

σίγουρος πως τον αγαπάει πολύ, όµως αυτό είναι αυτοκτονία. ∆ε 

µπορεί να καταφέρει να τον σώσει απο κεί.» 

  «Τίποτα δεν είν’ακατόρθωτο,» τόνισε η Ερία⋅ «θέληση να υπάρχει.  

  »Τώρα, πες µου για τους ερχόµενους από την Μάγκραθµελ της 

Νότιας Γης στρατούς, γιατί κι εγώ και η Μάνζρα κάτι είχαµε 

ακούσει για δαύτους στους ∆ύο Γύρους. Όχι πολλά πράγµατα, όµως. 

Και πιστεύαµε πως όσα λέγονταν, για κάποιον πανίσχυρο µάγο µαζί 

µε το στρατό, ήταν ψέµατα, προκαταλήψεις για τις µηχανές των 

δαιµονανθρώπων.» 

  «Ο Φάλµαριν είναι πεπεισµένος ότι πρόκειται για τον Μάργκανθελ, 

τον µισό-Θεό, του οποίου την αναγέννηση εµποδίσατε στο νησί µε 
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τους κρυστάλλους,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ. «Λέει κάτι, ότι τα 

Πνεύµατα είναι ανήσυχα⋅ δεν καταλαβαίνω πολλά εγώ από τέτοια−» 

  «Ούτε κι εγώ.» 

  «−όµως αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι Μαγκραθµέλιοι 

κατευθύνονται στην πρωτεύουσα, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του 

Φάλµαριν, για να καταστρέψουν τον Κρύσταλλο, το Στήριγµα 

Ισχύος της Νότιας Γης. Κι αν κάτι τέτοιο συµβεί –σύµφωνα, πάλι, µε 

τα λεγόµενα του φίλου σου, αλλά και σύµφωνα µε µπόλικες 

δοξασίες−, η Νότια Γη θα καταστραφεί από σεισµούς, και η άµµος 

των ερήµων θα καταπιεί τις πόλεις των ανθρώπων.» Ο Γκόρ’θλαµπ 

είπε τα τελευταία µε κάποιο δέος στη φωνή του. 

  «Πρέπει να το σταµατήσουµε αυτό,» είπε, αποφασισµένα, η Ερία. 

  «Ο Φάλµαριν σκοπεύει να φύγει, για να ειδοποιήσει τη Βασίλισσα 

του Ωκεανού και το Βασιληά του Σαραόλν. Επίσης, ζήτησε –ή, 

µάλλον, απαίτησε− από µένα και τον Κάλ’µλιρβ να πάµε να 

ενηµερώσουµε τη Βασίλισσα Ταρµαρία της Ζίρκεφ για ό,τι 

συµβαίνει, γιατί επιβάλλεται να µάθει για τον τροµερό κίνδυνο.» 

  «Ναι, έτσι πρέπει να γίνει,» έγνεψε καταφατικά η Ερία. «Και η 

Νύχτα επιµένει να πάει στον Πύργο του Φιδιού, για να σώσει τον 

Άνεµο;» 

  «Ναι,» είπε, βέβαιος, ο Γκόρ’θλαµπ. «Κι ούτε νοµίζω να κάνει 

πίσω. Είναι αποφασισµένη να τον γλιτώσει απο κεί.» 

  «Θα προσπαθήσω να την πείσω να µην το επιχειρήσει,» είπε η 

Ερία. «Προς το παρόν έχουµε άλλες δουλειές –πολύ, πολύ 

σηµαντικότερες. Ας αφήσει τον Άνεµο γι’αργότερα.» 

  «∆ε θα σ’ακούσει, Ερία.» 

  «Ούτε τον Φάλµαριν; Ο Φάλµαριν τι της πρότεινε να κάνει;» 

  «Ο Φάλµαριν δεν είπε τίποτα. Απλώς, δήλωσε πως εκείνος δε 

µπορεί να βοηθήσει στη διάσωση του Ανέµου, γιατί πρέπει να 

κατευθυνθεί βόρεια, πλέοντας στον Ωκεανό.» 

  «∆ηλαδή, δεν προσπάθησε να την αποθαρρύνει;» απόρησε η Ερία. 
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  «∆εν ξέρω αν ήθελε να προσπαθήσει κάτι τέτοιο. Πάντως, ούτως ή 

άλλως, δεν είχαµε χρόνο. Στην αποθήκη µάθαµε απ’τη Συντεχνία 

πού βρισκόσουν εσύ κι η Μάνζρα, και φύγαµε αµέσως, για να σας 

βρούµε.» 

  «Πότε θα ξαναπάµε σ’αυτή την αποθήκη;» ρώτησε η Ερία. «Οι 

υπόλοιποι µπορεί ήδη νάναι εκεί και ν’ανησυχούν για µας.» 

  «Πρέπει να βρούµε κάποιον τρόπο να φτάσουµε δίχως να µας 

εντοπίσουν οι φρουροί της πόλης –πράγµα δύσκολο. Έχεις καµια 

ιδέα;» 

  «Εσύ ξέρεις την Γκόνµορχ καλύτερα από µένα,» αποκρίθηκε η 

Ερία, ανασηκώνοντας τους ώµους της.  

  Ύστερα, βήµατα ακούστηκαν έξω απ’την πόρτα της αποθήκης και 

φωνές: 

  «Κάποιοι µπήκαν! Κλέφτες! Κλέφτες!» 

  «Κάνε πέρα, έµπορε. Θα δούµε τι µπορούµε να κάνουµε για σένα. 

Πάντα ήσουν καλός µε τους άρχοντες τούτης της πόλης.» 

  Η Ερία, πάραυτα, είχε πεταχτεί πάνω, είχε βάλει το πέτσινο γιλέκο 

της και κρατούσε ένα ξιφίδιο στο χέρι. Κι ο Γκόρ’θλαµπ είχε ντυθεί 

κι είχε φορέσει τις µπότες του. Σήκωνε το γιαταγάνι του από κάτω, 

την ώρα που η ξύλινη θύρα άνοιγε, και µια κουκουλοφόρος µορφή 

παρουσιαζόταν στο φως της λάµπας. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Μάνζρα είχε σηκωθεί όρθια και έκανε βόλτες, πέρα-δώθε, µέσα 

στο αµπάρι του πλοίου του Κράε’ελν και της Φαρία’ανµιν, έχοντας 

τα χέρια σταυρωµένα µπροστά της και δαγκώνοντας τα χείλη της. 

  «Κάτσε κάτω, κοπελιά!» φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια του ο 

Κάλ’µλιρβ, βγάζοντας την πίπα του απ’τα χείλη. «Μ’έχεις ζαλίσει, 

πανάθεµά σε!» 
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  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δε µιλούσε καθόλου. Απ’τη στιγµή 

που είχαν έρθει εδώ, είχε καθίσει σταυροπόδι στο πάτωµα και 

έµοιαζε να βρίσκεται σε διαλογισµό. 

  «Κάλ’µλιρβ,» είπε η Μάνζρα, «πρέπει να φύγουµε από τούτο 

τ’αµπάρι. Έχω ένα κακό προαίσθηµα.» 

  «Ναι, ναι, ναι,» µούγκρισε ο ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα, 

«γυναικεία προαισθήµατα και τα λοιπά…» 

  Η Μάνζρα στράφηκε, απότοµα, να τον ατενίσει. «Κάλ’µλιρβ, είναι 

επικίνδυνα εδώ!» φώναξε. «∆εν το βλέπεις;» 

  «Σσς! κοπελιά,» σφύριξε εκείνος. «Μη γκαρίζεις έτσι. Άµα κανείς 

καταλάβει ότι µας έχουν στο χέρι, την έχουµ’ άσχηµα.» 

  «Λες και τώρα βρισκόµαστε σε τόσο καλή θέση…» αναποδογύρισε 

τα µάτια της η ξανθιά Σαραολνιανή. 

  «Τουλάχιστον, είµαστε ζωντανοί,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Τι γνώµη 

έχεις κι εσύ, γείτονα;» στράφηκε στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

Εκείνος δεν αποκρίθηκε⋅ δε φάνηκε ούτε να τον άκουσε. «Ε, 

φιλαράκο! ∆ική σου φίλη είναι⋅ µίλα της.» Ο πρώην-Ράθµαλ, πάλι, 

δε µίλησε, και ο ναυτικός κούνησε απεγνωσµένα το µελαχρινό του 

κεφάλι, µουρµουρίζοντας κάτι κάτω απ’την ανάσα του. 

  «Ας φύγουµε απο δώ, Κάλ’µλιρβ,» επέµεινε η Μάνζρα. «Ας πάµε 

σ’αυτή την αποθήκη µε τα κοµµάτια εκείνων των πλασµάτων πώς-

τα-είπες.» 

  «Β’τούνγκαλ,» την πληροφόρησε εκείνος. «Και µήπως µπορείς εσύ 

να µας περάσεις απ’τους φρουρούς που µας περιµένουν στο λιµάνι, 

κοπελιά;» 

  Η Μάνζρα φάνηκε σκεπτική. Ύστερα, «Έχω µια ιδέα,» δήλωσε. 

  «Τι ιδέα;» ανασήκωσε τα φρύδια του ο Κάλ’µλιρβ. «Είναι καλή;» 

  Η Μάνζρα έγνεψε καταφατικά, υποµειδιώντας. 

 

**  **  **  ** 
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  «∆ιάολε! Γιατί κανείς δεν έχει έρθει ακόµα;» µούγκρισε η Νύχτα, 

έχοντας τα χέρια σταυρωµένα µπροστά της, καθώς καθόταν πάνω σε 

δυο κιβώτια, στην αποθήκη µε τα κοµµάτια των Β’τούνγκαλ. «Λες 

κάτι κακό να τους συνέβη; Λες να τους έπιασαν οι φρουροί; ή… να 

τους σκότωσαν; 

  »Ανάθεµα! και πρέπει να βρω και τον Άνεµο. ∆εν έχω χρόνο για 

χάσιµο, Φάλµαριν⋅ µε καταλαβαίνεις;» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού, που στεκόταν όρθιος εµπρός 

της, έγνεψε καταφατικά. «Ναι. Καταλαβαίνω την ανησυχία σας για 

τον Άνεµο. Όµως, τώρα, το βράδυ, ούτως ή αλλώς, δε θα 

ξεκινούσατε για να τον βρείτε, έτσι δεν είναι;» 

  Η Νύχτα κούνησε το κεφάλι της, συµφωνώντας. 

  «Τότε, ας επικεντρωθούµε σ’αυτούς που µπορούµε να βρούµε.» 

Και ο Φάλµαριν έκλεισε τα µάτια του και υποτονθόρυσε παράξενες, 

µυστικιστικές λέξεις, που έκαναν το δέρµα της τυχοδιώχτριας να 

µυρµηγκιάσει. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού έψαξε για τον Άνθρωπο-Με-

Μισή-Ψυχή. Τα Πνεύµατα γρύλιζαν και ούρλιαζαν παντού τριγύρω⋅ 

κόντευαν να τον τρελάνουν, καθώς αισθάνονταν τη δύναµη που 

ερχόταν απ’την Ανατολή –τον Μάργκανθελ. Και, µέσα στην 

κοσµοπληµµύρα της Γκόνµορχ, οι αύρες των ανθρώπων µπλέκονταν 

η µία µε την άλλη. Τίποτα δεν ήταν ευδιάκριτο για τα άυλα 

πλάσµατα. Τόση πνευµατική ενέργεια συγκεντρωµένη προκαλούσε 

παρενέργειες. Αλλά ένας ξεχώριζε πάντα, µέσα στο πλήθος: η αύρα 

ενός που η ψυχή του ήταν µισή, αλλά ποτισµένη µε παράξενη 

ενέργεια από κρυστάλλους που ο Φάλµαριν γνώριζε πως οι δυνάµεις 

τους ήταν µεγάλες και, πολλές απ’αυτές, ασύλληπτες απ’την 

ανθρώπινη νόηση. 

  Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή! Φίλε µου. Πού είσαι; 

  Φάλµαριν! Σ’ακούω. Είσαι ασφαλής; 

  Ναι. Κι εσύ, υποθέτω, για να µπορείς να επικοινωνείς πνευµατικά 

µαζί µου. Πού είσαι; 
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  Σ’ένα πλοίο. Ο Κάλ’µλιρβ µάς έφερε εδώ. Ανήκει σε δύο φίλους του 

–έναν Κράε’ελν και µια Φαρία’ανµιν. Εσύ πού είσαι; 

  Στην αποθήκη. Μπορείτε να έρθετε εδώ; 

  Όχι. Φρουροί βρίσκονται στις αποβάθρες. Θα µας δουν, αν 

περάσουµε− 

  Η επικοινωνία τους διακόπηκε, αναπάντεχα, και ο Φάλµαριν 

βλεφάρισε, ανοίγοντας τα µάτια του. 

  «Τι έγινε;» ρώτησε η Νύχτα. Και, όταν δεν της απάντησε αµέσως: 

«Τι είναι, Φάλµαριν;» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή, σύνελθε!» Η Μάνζρα ταρακούνησε τον 

άντρα που κάποτε ονοµαζόταν Ράθµαλ, αναγκάζοντάς τον να 

στραφεί στο µέρος της. 

  Εκείνος έµοιαζε να ξύπνησε από κάποιο όνειρο. Πετάχτηκε πάνω 

και έσπρωξε, βίαια, την ξανθιά πολεµίστρια, που παραλίγο να πέσει. 

«Όχι!» Ύστερα, έτριψε τα µάτια και το πρόσωπό του, και ατένισε 

αυτήν και τον Κάλ’µλιρβ, που τον κοίταζαν παραξενεµένοι. «Με 

συγχωρείς,» είπε στην Μάνζρα. «∆εν το ήθελα. 

  »Αλλά… µιλούσα µε τον Φάλµαριν, και µε διέκοψες.» 

  «Με τον Φάλµαριν;» συνοφρυώθηκε εκείνη. «Πώς;… Ο Φάλµαριν 

δεν είναι εδώ.» 

  «Μιλούσαµε µέσω των Πνευµάτων,» εξήγησε ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή. «Είναι στην αποθήκη, ασφαλής.» 

  «Αυτό σηµαίνει πως κι η Νύχτα είναι ασφαλής,» συµπέρανε η 

Μάνζρα, «αφού έφυγαν µαζί.» 

  «Καλά, τώρα, ρε σύντροφοι, θα µε κάνετε γι’άλλη µια φορά να 

παλαβώσω, µα τα Πέντε Κύµατα;» αναφώνησε ο Κάλ’µλιρβ. «Πώς 

είναι δυνατόν να µιλούσες µε τον Φάλµαριν;» 

  «Μιλούσα,» δήλωσε, σταθερά, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, σα να 

ήταν κάτι το εντελώς φυσιολογικό. 
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  «Τον πιστεύω,» είπε η Μάνζρα. «Ο φίλος µας δεν είναι τρελός⋅ 

απλά, παράξενος.» 

  «∆εν κάνει το ίδιο;…» σιγοµουρµούρισε ο Κάλ’µλιρβ, καπνίζοντας 

την πίπα του. 

  «Άκουσες τίποτα απ’ό,τι είπαµε;» ρώτησε η Μάνζρα τον Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Όχι,» απάντησε εκείνος. «Με συγχωρείτε…» 

  «∆εν πειράζει. Είπαµε να µεταµφιεστούµε, για να µη µας 

καταλάβουν οι φρουροί. Όχι, όµως, µε κουκούλες, γιατί, τότε, κατά 

πάσα πιθανότητα, θα µας υποψιαστούν, και θα µας προστάξουν να 

σταµατήσουµε. Απ’ό,τι έχω καταλάβει, εδώ γίνεται σκλαβεµπόριο. 

Οπότε εγώ, που δε µε ξέρουν και τόσο καλά, θα κάνω τη 

σκλαβεµπόρισσα, κι εσείς, που σας γνωρίζουν καλύτερα από µένα, 

θα κάνετε τους σκλάβους. Θα έχετε τα κεφάλια σας κατεβασµένα 

και τα µαλλιά ριγµένα µπροστά, και… ποιος ρίχνει ποτέ δεύτερη 

µατιά στους σκλάβους;» 

  «Αν, όµως, όντως ρίξουν δεύτερη µατιά αυτή τη φορά, την έχουµε 

άσχηµα,» τόνισε ο Κάλ’µλιρβ. «Όπως κι άµα τύχει να θυµούνται 

εσένα.» 

  «Το τελευταίο είναι λιγάκι απίθανο,» εξήγησε η Μάνζρα, «αφού 

ποτέ δε µε είδαν καλά.» Ανασήκωσε τους ώµους. « Ίσως µόνο λίγο 

από απόσταση. Και δεν ξέρουµε αν εδώ είναι οι ίδιοι φρουροί που µε 

είδαν. 

  »Λοιπόν, θα πάρουµε αυτό το µικρό ρίσκο, ή όχι;» 

  «Ας το πάρουµε, µα τα Πέντε Κύµατα!» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ. 

«Όµως πρέπει να πείσω τον Κράε’ελν και την Φαρία’ανµιν να µας 

δώσουν αλυσίδες, για να µας δέσεις κοπελιά.» 

  «Τόσο δύσκολο είναι αυτό;» απόρησε η Μάνζρα. 

  «Είναι, αν σκεφτείς το εξής: Τι θα τους πω ότι τις θέλουµε;» έθεσε 

το ερώτηµα ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Πες τους ότι αυτό είναι προσωπική µας δουλειά,» αποκρίθηκε η 

Μάνζρα, «και πως δεν τους αφορά. Αφού είναι φίλοι σου –όπως 
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είπες−, δε θα είναι τίποτα το σπουδαίο να σου κάνουν τούτη την 

εξυπηρέτηση…» 

  «Ναι…» µουρµούρισε ο Κάλ’µλιρβ. Σταµάτησε να καπνίζει κι 

ανέβηκε τη σκάλα του αµπαριού, ανοίγοντας την καταπακτή πάνωθέ 

του. Η Μάνζρα κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τον ακολούθησαν. 

  Όταν βρέθηκαν στο κατάστρωµα, ο ναυτικός πλησίασε την καµπίνα 

του καπετάνιου και χτύπησε, δυο φορές. «Κράε’ελν, εγώ είµαι, ο 

Κάλ’µλιρβ. Ανοίγεις λίγο; Κάτι θέλω να σου πω.» 

  Η πόρτα άνοιξε, αλλά όχι από τον Κράε’ελν: από την Φαρία’ανµιν. 

Η καστανοµάλλα γυναίκα ήταν ντυµένη µε µια κοντή, ως τα γόνατα, 

ηµιδιαφανή, λευκή ρόµπα, και ζάρωσε τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου της, µόλις αντίκρισε τον ναυτικό µε την πορφυρή 

κορδέλα. 

  «Τι είναι, Κάλ’µλιρβ;» απαίτησε. «Τι θες, πάλι; Κοιµόµουν.» 

  «Συγνώµη που σε ξυπνάω, Φαρία’ανµιν,» αποκρίθηκε εκείνος, 

ρίχνοντας µια µατιά στις καµπύλες του κορµιού της, τις οποίες δεν 

έκρυβε καθόλου η ενδυµασία της. «Πάντως, ντύνεσαι ελαφρά στον 

ύπνο σου.» 

  Η Φαρία’ανµιν φάνηκε να πειράχτηκε απ’το σχόλιό του. «Τι 

θέλεις;» 

  «Αλυσίδες,» δήλωσε ο Κάλ’µλιρβ. «Και φεύγουµε απ’το πλοίο 

σας.» 

  «Αλυσίδες;» απόρησε η Φαρία’ανµιν, κοιτάζοντας τον µε 

δυσπιστία. 

  «Ναι, αλυσίδες,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Σαν αυτές που δένουν τους 

σκλάβους. Καταλαβαίνεις;» 

  «Τι στ’ανάθεµα θες τέτοιου είδους αλυσίδες;» γούρλωσε τα µάτια 

της η Φαρία’ανµιν. 

  «Αυτό είναι προσωπική µου υπόθεση. Τώρα, έχεις ή όχι;» απαίτησε 

ο Κάλ’µλιρβ. 



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

59 

  Η Φαρία’ανµιν κούνησε το κεφάλι της. «Όχι, δεν έχω τέτοιου 

είδους αλυσίδες. Το ξέρεις ότι δεν κάνουµε –ούτε κάναµε ποτέ− 

σκλαβεµπόριο.» 

  «Ο Κράε’ελν πού είναι;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Είχε κάτι δουλειές, στο λιµάνι,» εξήγησε η Φαρία’ανµιν. «Αλλά, 

δε µου λες, εσύ πόσο καιρό σκοπεύεις να µείνεις στ’αµπάρι µας; 

Άµα είσαι πουθενά µπλεγµένος, Κάλ’µλιρβ, ούτε να το σκέφτεσαι να 

µπλέξεις κι εµάς. Και σε τέτοια περίπτωση, και ο… συνεταιρισµός 

που πρόκειται να κάνουµε δε θα πραγµατοποιηθεί –νάσαι σίγουρος!» 

  «Μην ανησυχείς, Φαρία’ανµιν⋅ τα πράγµατα δεν είναι τόσο 

άσχηµα,» είπε ψέµατα ο ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα. 

«Τώρα… µπορείς να κάνεις µια χάρη για έναν παλιόφιλο;» ρώτησε, 

κάπως δειλά. 

  Η γυναίκα σταύρωσε τα χέρια µπροστά της, αγριοκοιτώντας τον. 

«∆ε θα µ’αρέσει τούτο –αλλά πες το.» 

  «Μπορείς να µου βρεις αλυσίδες, κάπου, στο λιµάνι;» ζήτησε ο 

Κάλ’µλιρβ. «Αναµφίβολα, θα γνωρίζεις κάποιον σκλαβέµπορο που 

βρίσκεται εδώ, τούτη τη βραδιά.» 

  «Ο Ώσροντ είναι στην πόλη,» δήλωσε η Φαρία’ανµιν. «Αλλά γιατί 

να τρέχω να του ζητάω αλυσίδες για σένα; Και, µάλιστα, από τη 

στιγµή που ούτε µου λες τι τις θέλεις;» 

  «Γιατί εγώ γνωρίζω για την περίοδο που χοροπηδούσες πάνω στο 

κρεβάτι του Σέντ’µον, φιλενάδα,» της θύµισε ο Κάλ’µλιρβ. 

  Η Φαρία’ανµιν τον χαστούκισε. «Μη φωνάζεις έτσι, ηλίθιε! 

Μπορεί κανένας ναύτης να σ’ακούσει και να σφυρίξει τίποτα στον 

Κράε’ελν.» 

  «Άµα δεν πας να ζητήσεις απ’τον Ώσροντ αλυσίδες, θα φωνάξω 

τόσο δυνατά που όλο το κατάστρωµα θα µ’ακούσει, και θα πω και 

στον Κράε’ελν, προσωπικά, τι συνέβη.» 

  Η Φαρία’ανµιν στένεψε τα µάτια της, κοιτώντας τον δολοφονικά. 

«∆ε θα σε πιστέψει, παλιολεχρίτη!» 
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  «Θες να δοκιµάσουµε, µπαγαπόντισσά µου;» µειδίασε, µοχθηρά, ο 

Κάλ’µλιρβ. 

  «Ποτέ δε θάκανες κάτι τέτοιο!» είπε, απόλυτα, η Φαρία’ανµιν. 

  «Ναι, θα τόκανα!» 

  «Όχι, δε θα τόκανες!» 

  «Ναι, θα τόκανα!» 

  «Στα Πέντε Κύµατα να πνιγείς, λιµανόγατε του ψαρά!» γρύλισε η 

Φαρία’ανµιν και τούκλεισε την πόρτα της καµπίνας κατάµουτρα. 

  «Ωραία τα κατάφερες,» του είπε η Μάνζρα. «Τώρα, δε θα µας 

φέρει τις αλυσίδες.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ µειδίασε. «Περίµενε λίγο, κοπελιά⋅ θα ξαναβγεί, πολύ 

σύντοµα, απο κεί µέσα.» 

  Και, πράγµατι, ύστερα από µερικά λεπτά, η πόρτα της καµπίνας 

άνοιξε, πάλι, και η Φαρία’ανµιν παρουσιάστηκε, τώρα, ντυµένη µε 

κολλητό, µαύρο παντελόνι, καφετιές, ψηλές µπότες, που 

ξεπερνούσαν το γόνατο, και µπλε πουκαµίσα. Στη µέση της ήταν µια 

φαρδιά ζώνη, όπου βρισκόταν θηκαρωµένο ένα ξιφίδιο. Τα µαλλιά 

ήταν δεµένα αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι της. 

  «Θα το πληρώσεις αυτό –ακριβά!» σφύριξε, µες στη χαµογελαστή 

µούρη του Κάλ’µλιρβ, και έφυγε, µε γρήγορα βήµατα, απ’το καράβι. 

  «Πάει για τις αλυσίδες;» ρώτησε η Μάνζρα. 

  «Αναµφίβολα,» αποκρίθηκε ο ναυτικός, συνεχίζοντας να µειδιά. 

  ∆εν πέρασε πολύ ώρα, και η Φαρία’ανµιν βγήκε µέσα απ’το πλήθος 

του λιµανιού, για ν’ανεβεί στο καράβι της, φέρνοντας αλυσίδες.  

  «Ορίστε!» Τις πέταξε στα πόδια του Κάλ’µλιρβ. «Τώρα, 

εξαφανιστείτε απ’το σκαρί µου –όλοι σας!» 

  Εκείνος έσκυψε και τις σήκωσε. «Σ’ευχαριστώ, Φαρία’ανµιν,» είπε, 

καθώς ο ίδιος κι οι άλλοι δυο πλησίαζαν τη ράµπα που ένωνε το 

κατάστρωµα µε την αποβάθρα. «Θα το θυµάµαι αυτό.» 

  «Κι εγώ!» γρύλισε η Καπετάνισσα, πάνω απ’τον ώµο της. 

  Ο Κάλ’µλιρβ κι οι σύντροφοί του πήγαν σ’ένα σοκάκι όπου λίγος 

κόσµος περνούσε. Ο ναυτικός άρχισε να γδύνεται. 
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  «Τι κάνεις;» απόρησε η Μάνζρα. 

  «Οι σκλάβοι σπάνια είναι ντυµένοι,» εξήγησε εκείνος. «Όταν τους 

πηγαίνουν στην αγορά, πρέπει να φαίνονται όλα τα προσόντα τους. 

  »Άντε κι εσύ, µπαγαπόντη µου, γδύσου,» προέτρεψε τον Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή. 

  Σε λίγο, οι δύο άντρες ήταν γυµνοί, εκτός από µια περισκελίδα ο 

καθένας. Η Μάνζρα τούς περιεργάστηκε, µε το βλέµµα της, από 

πάνω ως κάτω. Ο Κάλ’µλιρβ έβαλε τα ρούχα τους στο σάκο του και 

της τον έδωσε στα χέρια. Ύστερα, πήρε το ξιφίδιό του και έκοψε τα 

µακριά του µαλλιά. 

  «Για να µη µπορούν να µ’αναγνωρίσουν και τόσο εύκολα,» 

εξήγησε. Την πορφυρή του κορδέλα, φυσικά, την είχε βγάλει πιο 

πριν. 

  «Στάσου να κόψω και τα δικά σου, σύντροφε,» είπε στον Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή, και τον κούρεψε κι αυτόν, µε µια γρήγορη 

µαχαιριά. «Θα µακρύνουν, πάλι –αν ζήσουµε τόσο.» 

  Στράφηκε στη Μάνζρα. «Εσύ φόρα τις µπότες µου. Οι 

σκλαβεµπόρισσες δεν είναι συνήθως ξυπόλητες. Και βάλε και το 

παντελόνι µου. Άντε, βιάσου!» 

  Η ξανθιά πολεµίστρια δεν άργησε να υπακούσει.  

  Έπειτα, ο Κάλ’µλιρβ τέντωσε τα χέρια του µπροστά. «Βάλε µου τις 

αλυσίδες.» 

  Η Μάνζρα τις πήρε στα χέρια της και της κοίταξε, προσεκτικά. 

Είπε: «∆εν έχουµε κλειδί⋅ µετά, πώς θα τις ανοίξουµε;» 

  «Ανάθεµα!…» έκανε ο Κάλ’µλιρβ, χάσκοντας. «Τούτο δεν το 

σκεφτήκαµε…!» 

  «Τα Πνεύµατα θα τις ανοίξουν για µας,» εξήγησε ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή. «Ο Φάλµαριν θα τα προστάξει.» 

  «Τι Πνεύµατα και σαχλαµπούχλες είν’αυτές;» έκανε ο ναυτικός. 

«Εδώ χρειαζόµαστε κλειδί!» 

  «Κάλ’µλιρβ,» είπε η Μάνζρα. «Εµπιστέψου τον. Ξέρει τι λέει.» 
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  «Καλάαα… Αλλά, αν δεθούµε, και… Τέλος πάντων!» αναστέναξε. 

«Βάλτες, κοπελιά.» 

  Η Μάνζρα τον έδεσε⋅ το ίδιο και τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

Και ξεκίνησε να τους τραβά µαζί, καθώς οι αλυσίδες τους 

ενώνονταν. Οι δύο άντρες είχαν τα κεφάλια τους κατεβασµένα, ενώ 

η ξανθιά γυναίκα το δικό της ψηλά, σα να προχωρούσε περήφανα. Ο 

κόσµος περνούσε από γύρω τους, δίχως να τους δίνει ιδιαίτερη 

σηµασία. Σιγά-σιγά, πλησίαζαν τον πάγκο του εµπόρου που 

πουλούσε τα λυχνάρια, κοντά στον οποίο βρίσκονταν οι οχτώ 

κουκουλοφόροι φύλακες, παρακολουθώντας, σαν γεράκια του 

θανάτου. Η Μάνζρα οδήγησε τους δύο άντρες όσο πιο µακριά από 

δαύτους µπορούσε, ώστε να τους καλύπτει το πλήθος. Πέρασαν, 

χωρίς να τους σταµατήσει κανείς, και όλοι τους πήραν µια βαθιά 

ανάσα και την έβγαλαν αργά απ’τα ρουθούνια, λες και φοβόντουσαν 

µην τους αντιλαµβάνονταν οι φρουροί απ’τον ήχο της αναπνοής 

τους. Αποµακρύνθηκαν αρκετά, και ήταν, πλέον, σίγουροι πως 

αποκλείεται να τους  έπιαναν. 

  «Προς τα πού πάµε, τώρα, Κάλ’µλιρβ;» ρώτησε, ψιθυριστά, η 

ξανθιά πολεµίστρια απ’το Σαραόλν. 

  «Σε κείνα τα σοκάκια,» έδειξε ο ναυτικός. «∆ε θ’αργήσουµε να 

φτάσουµε στην αποθήκη των Β’τούνγκαλ.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Βρίσκονται σε κίνδυνο, δηλαδή;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «∆εν γνωρίζω, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Πάντως, κάτι 

διέκοψε την επικοινωνία µου µε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

Πιθανώς, κάτι συνέβη που έσπασε την αυτοσυγκέντρωσή του. Αλλά 

δεν ξέρω τι µπορεί να ήταν αυτό…» 

  «Πού τους εντόπισες;» ζήτησε να µάθει η Νύχτα, έτοιµη να 

πεταχτεί έξω απ’την αποθήκη, για να τρέξει να τους βρει. 
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  «∆εν είµαι σίγουρος. Αλλά, ούτως ή άλλως, καλύτερα να µείνετε 

εδώ, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Οι φρουροί µάς 

κυνηγούν παντού.» 

  «∆ηλαδή, να περιµένουµε;» 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού, και, 

ξανακλείνοντας τα µάτια, επιχείρησε, πάλι, να εντοπίσει τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή… 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Μάνζρα, ο Κάλ’µλιρβ κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έφτασαν 

µπροστά στην πόρτα της αποθήκης, η οποία, πάραυτα, άνοιξε από τη 

Νύχτα. 

  «Ελάτε,» τους παρότρυνε η τυχοδιώχτρια, κοιτώντας, συγχρόνως, 

τριγύρω, µην τους παρακολουθούσε κανείς. Ύστερα, όταν ήταν 

µέσα, συνοφρυώθηκε, κοιτώντας την κατάσταση στην οποία 

βρίσκονταν. «Τι γελοιότητα είν’ετούτη;» απόρησε. «Γιατί γδυθήκατε 

και δεθήκατε έτσι;» γέλασε. 

  Ο Κάλ’µλιρβ µούγκρισε. «Μάγε, µπορείς να κάνεις κάτι, για να µας 

λύσεις;» ρώτησε τον Φάλµαριν. 

  Εκείνος πλησίασε, είπε µερικά µυστικιστικά λόγια και οι 

χειροπέδες των αλυσίδων άνοιξαν, ελευθερώνοντας τον ναυτικό και 

τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Ααα!» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. «Έτσι είναι καλύτερα!»  

  Στράφηκε στη Μάνζρα. «Τώρα, κοπελιά, βγάλε το παντελόνι και 

τις µπότες µου και δώστα µου πίσω.» 

  «Ό,τι πεις, αρχηγέ,» αποκρίθηκε, υποµειδιώντας, εκείνη. Και 

ρώτησε τη Νύχτα: «Πού το ήξερες ότι ήµασταν απέξω, και άνοιξες 

αµέσως;» 

  «Εγώ της το είπα, κυρία µου,» εξήγησε ο Φάλµαριν. «Μπορούσα 

να αισθανθώ τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή να ζυγώνει.» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

64 

  «Πού είναι η Ερία και ο Γκόρ’θλαµπ;» ρώτησε η Νύχτα την 

Μάνζρα, καθώς εκείνη έβγαζε το παντελόνι και τις µπότες του 

Κάλ’µλιρβ. 

  «∆εν έχω ιδέα,» αποκρίθηκε η ξανθιά πολεµίστρια. 

 

**  **  **  ** 

 

  Τρεις φύλακες της Γκόνµορχ πετάχτηκαν µέσα στην αποθήκη, ενώ 

πίσω τους στεκόταν κάποιος άγνωστος άντρας. Τα λιγνά, ανθεκτικά 

ξίφη τους έλαµπαν στο φως της λάµπας. Η Ερία και ο Γκόρ’θλαµπ 

ετοιµάστηκαν να δεχτούν την επίθεσή τους, αλλά οι φρουροί δε 

χίµησαν αµέσως, παρατηρώντας, µε προσοχή, τους αντιπάλους τους. 

  Ύστερα, ο ένας τους είπε: «Αυτοί είναι που καταδιώκουµε.» 

  «Παραδοθείτε, σκυλιά!» γρύλισε ένας άλλος προς το µέρος τους. 

  Η Ερία όρµησε καταπάνω του, µε µια πολεµική κραυγή. Απέφυγε 

το σπαθί του, που σφύριξε στον αέρα, και του έµπηξε το ξιφίδιό της 

στην κοιλιά, σκοτώνοντας τον. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ άργησε µόνο ένα δευτερόλεπτο να έρθει πίσω της, 

και απέκρουσε τα όπλα των δύο άλλων φρουρών. ∆ιέγραψε ένα 

κυρτό ηµικύκλιο, µε το γιαταγάνι του, απ’τ’αριστερά προς τα δεξιά, 

και πέτυχε τον έναν τους στον δεξή µηρό, κάνοντάς τον να 

παραπατήσει. Η Ερία τού χίµησε, έπεσε πάνω του, σωριάζοντάς τον 

στο δάπεδο, και τον κάρφωσε στο λαιµό, γρυλίζοντας.  

  Ο τελευταίος ύψωσε το σπαθί του να την αποκεφαλίσει, αλλά το 

λεπίδι του ξυρισµένου στο κεφάλι ναυτικού τού έσχισε την κοιλιά, 

στέλνοντάς τον στους νεκρούς. 

  Έξω απ’την πόρτα της αποθήκης στεκόταν ένας άντρας χοντρός, 

ντυµένος µε πουκάµισο, παντελόνι και κόκκινη κάπα. Τα µάτια του 

είχαν γουρλώσει, καθώς κοιτούσε έκπληκτος. Προτού προλάβει να 

κινηθεί, ο Γκόρ’θλαµπ τον γράπωσε απ’τον γιακά και τον τράβηξε 

µέσα. 
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  «Σα-σας πα-παρακαλώ, µη µε σκοτώσετε!…» ψέλλισε, 

τροµαγµένος. «Πα-πάρτε ο-ό,τι θέλετε απο δώ!» 

  «∆ε θέλουµε τίποτα,» δήλωσε η Ερία, σκουπίζοντας το 

µατοβαµµένο της ξιφίδιο πάνω στην κόκκινη κάπα του άντρα. 

  «Ω, όχι!» κλαψούρισε αυτός. «Ξέρεις πόσο έκανε αυτή η κάπα, 

κυρία;…» 

  «Σκάσε!» έφτυσε ο Γκόρ’θλαµπ, συνεχίζοντας να τον κρατά απ’το 

γιακά. «Ποιος διάολος είσαι;» 

  «Ο-ο Άπτ’νερ, κύριε. Έµπορος,» απάντησε ο άντρας. 

  «Και δική σου είν’η αποθήκη;» µούγκρισε ο Γκόρ’θλαµπ, 

ταρακουνώντας τον άγρια, καθώς εκείνος έτρεµε. 

  «Ναι, ναι, ναι, κύριε,» είπε ο έµπορος. 

  «Εγώ νόµιζα ότι την είχε κάποιος ονόµατι Κάλ’µλιρβ.» 

  «Μα, αυτός µου την πούλησε, κύριε…» ψέλλισε ο Άπτ’νερ. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ τον πέταξε, απότοµα, στο δάπεδο και κοίταξε την 

Ερία, παραξενεµένος. «Πουλήσε ο Κάλ’µλιρβ την αποθήκη του 

δίχως να µου το πει;…» παραξενεύτηκε. 

  Η µαυροµάλλα Σαραολνιανή ανασήκωσε τους ώµους της. 

  «∆ε µου λες ψέµατα, σκουλήκι;» Ο Γκόρ’θλαµπ έβαλε το µεγάλο 

γιαταγάνι του µπροστά στην µύτη του χοντρού Άπτ’νερ. 

  «Όχι, όχι, κύριε…» 

  «Καλώς. Πάµε να φύγουµε,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ στην Ερία, και 

προχώρησε. 

  Εκείνη τον έπιασε απ’το µπράτσο. «Στάσου! Βρήκα την τέλεια 

µεταµφίεση για µας.» 

  Ο ναυτικός την κοίταξε ερωτηµατικά. 

  «Θα φορέσουµε τις κάπες των φυλάκων της πόλης και θα πάρουµε 

τα σπαθιά τους. Ποιος θα το φανταστεί ότι είµαστε εµεις;» 

  «Σωστά. Είσαι πανέξυπνη, Ερία!» 

 

**  **  **  ** 
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  Κάποιος χτύπησε την πόρτα της αποθήκης. 

  Η Νύχτα πετάχτηκε όρθια, µε δύο ξιφίδια στα χέρια. Έκανε νόηµα 

στους συντρόφους της να µην κινηθούν, αλλά να είναι σε 

ετοιµότητα, σε περίπτωση που κανένας εχθρός βρισκόταν έξω. 

  Μισάνοιξε τη θύρα, και παραλίγο να φωνάξει στον Φάλµαριν και 

στους άλλους ότι υπήρχε κίνδυνος. Εµπρός της στέκονταν δύο 

σκιερές φιγούρες, µε µαύρες κάπες και κουκούλες, όπως αυτές των 

ανθρώπων της φρουράς, και µε λιγνά, ανθεκτικά ξίφη στα χέρια. 

Όµως, όταν ο ένας απ’τους δύο παραµέρισε την κουκούλα του, η 

τυχοδιώχτρια είδε πως ήταν η Ερία. Αµέσως, χαλάρωσε, παίρνοντας 

αναπνοή. Όταν κι ο δεύτερος παραµέρισε τη δική του κουκούλα, 

αντίκρισε τον Γκόρ’θλαµπ. Άνοιξε, αφήνοντάς τους να µπουν. 

  Πάραυτα, όλοι αναστατώθηκαν. Ο Κάλ’µλιρβ έπιασε το ξιφίδιό 

του·  η Μάνζρα επίσης·  και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κι ο 

Φάλµαριν ήταν έτοιµη να εξαπολύσουν τις καταστροφικές 

πνευµατικές τους δυνάµεις. 

  «Εµείς είµαστε µόνο.» Η Ερία άφησε την κάπα των φρουρών της 

Γκόνµορχ να πέσει στο δάπεδο·  το ίδιο κι ο Γκόρ’θλαµπ. 

  «Λοιπόν, είµαστε, πάλι, όλοι µαζί,» παρατήρησε η Νύχτα. «Ώρα 

είναι, εποµένως, να σας εξηγήσουµε τι έχει συµβεί.» Απευθυνόταν 

στις δύο Σαραολνιανές πολεµίστριες. 

  «Εγώ τα ξέρω,» δήλωσε η Ερία. «Ο Γκόρ’θλαµπ µ’ενηµέρωσε.» 

  «Εµένα κανείς δε µπήκε στον κόπο να µ’ενηµερώσει,» είπε η 

Μάνζρα. 

  «Τότε, άκου, προσεκτικά,» της τόνισε η Νύχτα, αρχίζοντας να 

διηγείται…. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Οι δρόµοι χωρίζουν 
 

 

 Μάνζρα παρακολουθούσε όσα της έλεγε η Νύχτα µε µεγάλο 

ενδιαφέρον και, πού και πού, µισάνοιγε το στόµα και 

γούρλωνε τα µάτια της. Όταν η τυχοδιώχτρια τελείωσε, η 

Ερία είπε στην ξανθιά πολεµίστρια, καθώς καθόταν σταυροπόδι στο 

έδαφος, µε την πλάτη ακουµπισµένη σ’ένα κιβώτιο: 

  «Όπως παρατηρείς, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα µπλεγµένη. 

Εποµένως, χρειαζόµαστε ένα σχέδιο.» Στράφηκε στον Σοφό του 

Κύκλου του Φτερού που τους συντρόφευε. «Εσύ, δάσκαλε, τι 

προτείνεις;» 

  «Ό,τι κι αν είναι να γίνει,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν, «εγώ θα πάω 

στο Βασίλειο του Ωκεανού και, ύστερα, στο Σαραόλν, για να µιλήσω 

µε το Βασιληά Βένγκριλ και τον Κύριο του Πύργου του Φτερού. 

Πρέπει να µάθουν γι’αυτό που συµβαίνει εδώ: για την εµφάνιση του 

Μάργκανθελ, ο οποίος απειλεί ολάκερο τον Άρµπεναρκ, αν έχει 

βάλει στόχο να καταστρέψει τα Στηρίγµατα Ισχύος στα Κέντρα 

Σταθερότητας του κόσµου –και, µάλλον, αυτός είν’ο στόχος του.» 

  «Κι εγώ, όποια κι αν είν’η απόφασή σας, θα πάω να βρω τον 

Άνεµο, στον Πύργο του Φιδιού,» δήλωσε η Νύχτα. 

  «Τούτο είναι ανόητο,» τόνισε η Ερία. «Πρώτα, πρέπει να 

ειδοποιηθεί η Βασίλισσα Ταρµαρία για το τι, πραγµατικά, απειλεί τη 

χώρα της. Ύστερα, θα έχουµε χρόνο να σώσουµε τον Άνεµο –µε 

βασιλική βοήθεια, πιθανώς.» 

  «Τι προτείνεις;» συνοφρυώθηκε, θυµωµένη, η Νύχτα. «Να τον 

αφήσω στα χέρια της Αίρεσης του Φιδιού; ∆εν πρόκειται να το 

κάνω, Ερία!» 

H
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  «∆εν έχουµε χρόνο για τέτοια, Νύχτα,» αποκρίθηκε η αρχηγός της 

αποστολής. «Σηµαντικότερα πράγµατα µάς καλούν, για να 

δράσουµε.» 

  «Ξεχνάς κάτι,» φώναξε η Νύχτα: «δεν ήρθα µαζί σας για κανένα 

‘σηµαντικό πράγµα’⋅ εγώ και ο Άνεµος ήρθαµε για να βρούµε τον 

θησαυρό του καταραµένου νησιού. Και, αντ’αυτού, µπλέξαµε σε µια 

τεράστια υπόθεση, που δε µας αφορά καν!» 

  «Όλους µας αφορά τούτη η υπόθεση,» τη διέκοψε ο Φάλµαριν. «Ο 

κόσµος µας απειλείται από δυνάµεις σκοτεινές.» 

  Η Νύχτα έριξε µια µατιά σ’αυτόν και, ύστερα, µια µατιά στην Ερία. 

«Τι σας νοιάζει τι θα κάνω εγώ; Εγώ θα πάω να βρω τον Άνεµο –

µόνη µου! ∆ε ζητώ τη βοήθεια κανενός.» 

  «Θάναι αυτοκτονία να πας εκεί µόνη σου,» της είπε ο Κάλ’µλιρβ, 

ανάβοντας την πίπα του. 

  «Πού είναι ο Πύργος του Φιδιού; Σε είχα ξαναρωτήσει και δε µου 

είχες απαντήσει. Πες µου τώρα,» απαίτησε η Νύχτα. 

  «Κούκλα, ο Πύργος του Φιδιού βρίσκεται στην ζούγκλα Βάργκοχ⋅ 

κανείς δε γνωρίζει πού ακριβώς µέσα σε δαύτην, όµως,» εξήγησε ο 

Κάλ’µλιρβ. 

  «Αυτό δε θα µε σταµατήσει,» δήλωσε η Νύχτα. 

  «Είσαι αλλόφρων!» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ. «Η ζούγκλα είναι 

γεµάτη µε άγρια θηρία, τέρατα, και φυλές που πίνουν αίµα και 

χτίζουν λόφους από κρανία!» 

  Αµφιβολία φάνηκε, για µια στιγµή, στο πρόσωπο της Νύχτας, 

αλλά, έπειτα, η όψη της έγινε, πάλι, ατσάλινη. «Θα πάω να βρω τον 

Πύργο του Φιδιού, και θα σώσω τον Άνεµο απο κεί,» επέµεινε. 

  «∆εν ξέρεις τι κάνεις…» ξεφύσησε ο Κάλ’µλιρβ. «Σίγουρα, θα 

χαθείς. Είναι κρίµα!… Γλίτωσες από τόσα για να πεθάνεις εκεί…» 

  Η Νύχτα ακούµπησε την πλάτη της, θυµωµένη, σ’ένα κιβώτιο πίσω 

της, ενώ καθόταν πάνω σ’ένα άλλο⋅ τα δύο τους σχηµάτιζαν κάτι 

σαν θρόνο. ∆εν µίλησε, αλλά το βλέµµα της ήταν σκοτεινότερο 

απ’ό,τι συνήθως. 
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  «Θα έρθω µαζί σου, Νύχτα,» είπε η Μάνζρα, σπάζοντας τη σιωπή 

που είχε κυριαρχήσει στο δωµάτιο. 

  Εκείνη την κοίταξε, παραξενεµένη που προθυµοποιήθηκε. 

  «Τι είν’αυτά που λες, Μάνζρα;» πετάχτηκε, αµέσως, η Ερία. «Σ’το 

απαγορεύω να πας!» 

  Η ξανθιά πολεµίστρια την αγριοκοίταξε. «∆εν µπορείς να µου 

απαγορεύεις τίποτα, Ερία! ∆εν είµαστε µέσα στο Σαραόλν⋅ ούτε καν 

βρισκόµαστε σε συγκεκριµένη αποστολή, πια. Θα κάνω ό,τι 

νοµίζω!» 

  «Στη ζούγκλα θα βρείτε µονάχα θάνατο, κοπελιά,» της είπε ο 

Κάλ’µλιρβ. «Σκέψου το καλύτερα.» Έδειξε τη Νύχτα µε το δάχτυλο 

του χεριού του που κρατούσε την πίπα. «Κι εσύ το ίδιο.» 

  «Εγώ θα πάω,» αποκρίθηκε η τελευταία. «∆εν υπάρχει κάτι που 

µπορεί να πει κανένας σας εδώ, για να µου αλλάξει γνώµη.» 

  «Ούτε και µένα,» πρόσθεσε η Μάνζρα, µοιάζοντας περισσότερο 

θυµωµένη µε την Ερία, παρά τόσο αποφασισµένη ν’ακολουθήσει 

την Νύχτα. 

  Η µαυροµάλλα Σαραολνιανή ήταν το ίδιο θυµωµένη, 

αναλογιζόµενη πόσο ανόητη, πια, µπορεί να ήταν η ξανθιά 

πολεµίστρια. ∆ε βλέπει ότι είναι άσκοπο αυτό που θέλει να 

επιχειρήσει; σκέφτηκε. Αλλά η τυχοδιώχτρια έφταιγε για όλα. 

Έπρεπε να περιµένει, να τελειώσει όλη τούτη η ιστορία, και, µετά, 

να πάει για τον φίλο της. 

  «Νύχτα, πιστεύεις, πραγµατικά, ότι εγώ θέλω ν’αφήσω τον Άνεµο 

στα χέρια αυτής της αίρεσης;» ρώτησε. 

  «∆ε σε νοιάζει για κείνον, απ’ό,τι φαίνεται, Ερία,» αντιγύρισε η 

τυχοδιώχτρια. «Εµένα, όµως, µε νοιάζει –και θα πάω να τον βρω!» 

  «Και γω θα έρθω µαζί σου.» Η Μάνζρα σηκώθηκε απ’τη θέση της 

και κάθισε πλάι στη Νύχτα, ακουµπώντας το χέρι της στον ώµο της 

κορακοµάλλας γυναίκας. Καταλάβαινε πώς θα αισθανόταν, µη 

γνωρίζοντας αν ο Άνεµος ζούσε ή όχι. Κι η ίδια είχε νιώσει έτσι –και 

χειρότερα− όταν ο Γκούλχακ πέθανε, λόγω της διαβολικής µηχανής 
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των Μαγκραθµέλιων, στο νησί µε τους κρυστάλλους. Αν και ποτέ 

δεν είχε καν απλώσει χέρι πάνω στον πολεµιστή, τον αισθανόταν 

πάντα πολύ κοντά της. Οπότε, θα βοηθούσε την τυχοδιώχτρια να 

βρει τον αγαπηµένο της –γιατί κι εκείνη είχε χάσει τον δικό της όχι 

πολύ καιρό πριν. Η Ερία δε θα µπορούσε να καταλάβει κάτι τέτοιο. 

Ανέκαθεν άλλαζε, συχνά-πυκνά, σύντροφο στο κρεβάτι της, στο 

Σαραόλν·  πώς ήταν δυνατόν να κατανοήσει τι σήµαινε να αγαπάς 

κάποιον πραγµατικά; 

  «Αυτή είναι η µεγαλύτερη ανοησία που έχω δει ποτέ στη ζωή 

µου…!» κούνησε, απεγνωσµένα, το κεφάλι της η αρχηγός της 

αποστολής, κάνοντας τη Μάνζρα, που ήταν ήδη εξοργισµένη, να 

φουντώσει. 

  «Ποιος άλλος θα έρθει µαζί µας;» ρώτησε η ξανθιά πολεµίστρια 

τους υπόλοιπους. 

  «Αυτό έλειπε!» πετάχτηκε, αµέσως, η Ερία. «Να έρθουν κι άλλοι 

µαζί σας! ∆ε θες να καταλάβεις ότι οι άλλοι έχουµε σηµαντικότερα 

πράγµατα να κάνουµε απ’το να τρέχουµε σε ζούγκλες, ψάχνοντας 

χαµένους στο χάρτη πύργους;» 

  «Τα Πνεύµατα να πάρουν την ψυχή σου, Ερία!» φώναξε η Μάνζρα, 

καθώς σηκωνόταν όρθια. «∆ε θα εµποδίσεις κανέναν εσύ απ’το να 

κάνει εκείνο που θέλει!» 

  «Κάτσε κάτω, Μάνζρα!» πρόσταξε η µαυροµάλλα Σαραολνιανή, 

συνοφρυωµένη. «Ο Γκόρ’θλαµπ κι ο Κάλ’µλιρβ πρέπει να πάνε να 

ειδοποιήσουν τη Βασίλισσα Ταρµαρία. Και ο Φάλµαριν θα 

κατευθυνθεί στο Σαραόλν, µαζί µε τον Ράθµαλ, υποθέτω.» 

  «∆εν ονοµάζοµαι, πια, Ράθµαλ,» διόρθωσε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή, σηκώνοντας, αργά, το βλέµµα του απ’το έδαφος, «και 

σκοπεύω να συντροφεύσω τη Νύχτα και την Μάνζρα στο ταξίδι 

τους.» 

  «Τι!» εξεπλάγη η Ερία, κοιτώντας τον µε γουρλωµένα µάτια. Τούτο 

δε µπορούσε να το πιστέψει. Τι λόγο είχ’αυτός να τρέχει µέσα σε 

άγνωστες ζούγκλες της Νότιας Γης για να σώσει τον Άνεµο; «∆εν 
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είσαι καλά, Ράθµαλ!» Στράφηκε στον Σοφό του Κύκλου του Φτερού. 

«Φάλµαριν –πες του κάτι!» 

  Εκείνος πρότεινε το χέρι του στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, και 

αντάλλαξαν µια χειραψία. «Καλή τύχη, φίλε µου.» 

  «Φάλµαριν!…» έκανε η Ερία, µέσ’από σφιγµένα δόντια, ενώ το 

πρόσωπό της είχε γίνει κατακόκκινο. 

  «Κυρία µου,» είπε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού, «δε µπορώ να 

εµποδίσω κανέναν άνθρωπο να πράξει ό,τι πιστεύει πως είναι σωστό. 

Και εγώ θα κάνω εκείνο που νοµίζω ότι είναι σωστό να κάνω.» 

  Στράφηκε στον άντρα που κάποτε, όταν βρισκόταν υπό τις 

υπηρεσίες του Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν, ονοµαζόταν Ράθµαλ. 

«Φίλε µου, Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή, ελπίζω να σε ξαναδώ 

σύντοµα, και µε ένα νέο όνοµα για τον εαυτό σου. Χρησιµοποίησε 

µε σύνεση όλα όσα σε έχω διδάξει⋅ είµαι βέβαιος πως θα σου 

χρειαστούν στο ταξίδι σου.» 

  Η Ερία κοίταξε, πρώτα, τον Γκόρ’θλαµπ και, έπειτα, τον 

Κάλ’µλιρβ. «Εσείς οι δυο τι θα κάνετε;» ρώτησε, περιµένοντας 

ν’ακούσει ότι κι εκείνοι θα πήγαιναν µε τη Νύχτα, και έτοιµη να 

επιχειρήσει να «τους βάλει µυαλό». 

  «Κάποιοι πρέπει να επισκεφτούν τη Βασίλισσα Ταρµαρία,» είπε ο 

ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα στο κεφάλι και την πίπα στα 

δόντια. «Και αυτοί είµαστε εµείς. Ε, Γκόρ’θλαµπ;» 

  Ο άντρας µε το ξυρισµένο κεφάλι έγνεψε καταφατικά. Και ρώτησε 

τη µαυροµάλλα Σαραολνιανή: «Εσύ, Ερία, πού θα πας;» Τα µάτια 

του έµοιαζαν να την παρακαλούν να έρθει µαζί τους. 

  «Θα έρθω µαζί σας,» του είπε η πολεµίστρια, µειδιώντας, λεπτά⋅ 

και είδε ένα µικρό µειδίαµα να παρουσιάζεται και στα δικά του 

χείλη. 

  «Εποµένως, θα κάνω το ταξίδι ως το Σαραόλν µόνος,» συµπέρανε ο 

Φάλµαριν. 

  Η Ερία, ξαφνικά, αισθάνθηκε ένοχη. Είπε, σα να προσπαθούσε να 

δικαιολογηθεί: «∆άσκαλε, δεν υπάρχει, πια, κίνδυνος στο Βασίλειο 
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του Ωκεανού. Αλλιώς θα ερχόµουν µαζί σου. Πηγαίνω µε τον 

Κάλ’µλιρβ και τον Γκόρ’θλαµπ επειδή πιστεύω πως τα εδάφη της 

Ζίρκεφ είναι πιο επικίνδυνα και θα χρειαστούν βοήθεια.» 

  «∆εν παραπονιέµαι, κυρία µου,» διευκρίνισε ο Φάλµαριν⋅ «µια 

απλή διαπίστωση έκανα. Σαφώς και οι κύριοι που θα µεταφέρουν το 

µήνυµα στη Βασίλισσα Ταρµαρία χρειάζονται περισσότερη βοήθεια 

από µένα.» 

  «Καλύτερα να κοιµηθούµε τώρα,» πρότεινε η Νύχτα –«µε βάρδιες, 

φυσικά,» πρόσθεσε, αµέσως. «Μας κυνηγούν πάρα πολλοί. 

  »Αύριο, κάποιος από µας, θα πάει στην αγορά, για να πάρει τα 

απαραίτητα για τα ταξίδια µας.» 

  «Έχουµε αρκετά χρήµατα;» ρώτησε η Ερία. 

  Οι σύντροφοι αλληλοκοιτάχτηκαν. 

  «Εµείς οι δύο έχουµε κάµποσα καταχωνιασµένα,» δήλωσε ο 

Κάλ’µλιρβ, εννοώντας τον εαυτό του και τον Γκόρ’θλαµπ. «Τα 

φυλούσαµε για να συνεταιριστούµε µε τον Κράε’ελν και τη 

Φαρία’ανµιν. Αλλά δε βλέπω κάτι τέτοιο να γίνεται, τελικά. Άσε που 

τσακώθηκα και µε την τελευταία…» 

  «Τσακώθηκες µε τη Φαρία’ανµιν;» απόρησε ο ναυτικός µε το 

ξυρισµένο κεφάλι, κοιτώντας τον σύντροφό του παραξενεµένος. 

«Πότε; και γιατί;» 

  «Θα σου πω, στο δρόµο για την πρωτεύουσα,» απάντησε ο 

Κάλ’µλιρβ. 

  «Α, και κάτι άλλο,» θυµήθηκε ο Γκόρ’θλαµπ: «Είχες πουλήσει την 

αποθήκη σου σε κάποιον έµπορο που λέγεται Άπτ’νερ;» 

  «Ναι, κοπέλι µου,» έγνεψε καταφατικά ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Και γιατί δε µου τόχες πει;» απόρησε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  Ο Κάλ’µλιρβ ανασήκωσε τους ώµους του. «Γιατί να σ’το πω; 

Εννοώ, δεν προέκυψε ποτέ το θέµα. Μα, εσύ νόµιζες ότι θα την 

κρατούσα, αφού είχαµε, πλέον, παραιτηθεί από το εµπόριο;» 

  «Όχι, αλλά…» 

  «Τέλος πάντων. Πού το έµαθες ότι, τελικά, την είχα πουλήσει;» 
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  «Πήγα να κρυφτώ εκεί, µε την Ερία, όταν µας κυνηγούσαν οι 

φρουροί, και το έµαθα απ’τον ίδιο τον ιδιοκτήτη,» εξήγησε ο 

Γκόρ’θλαµπ. 

  «Ελπίζω να µην τον τρόµαξες πολύ…» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ µειδίασε. «Κι εγώ.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ γέλασε, δυνατά. 

  «Πού έχετε τα λεφτά σας;» τον ρώτησε η Νύχτα. Ήθελε να 

γνωρίζει τα πάντα που αφορούσαν το ταξίδι για τη διάσωση του 

Ανέµου, το οποίο ανυποµονούσε ν’αρχίσει. 

  «Αυτό είναι µυστικό, κούκλα,» τόνισε ο ναυτικός µε την πορφυρή 

κορδέλα. «∆ε λέµε στον καθένα πού κρύβουµε τις οικονοµίες µας.» 

Ο Κάλ’µλιρβ είχε συνηθίσει από παλιά να φυλάει καλά τα χρήµατά 

του, µε τόσους µπαγαπόντηδες που γύριζαν στα λιµάνια της Ζίρκεφ. 

  «Πάντως, έχετε αρκετά νοµίσµατα για να πάρουµε ό,τι θα µας 

χρειαστεί, έτσι;» θέλησε να την επιβεβαιώσει η Νύχτα. 

  «Ναι, κούκλα⋅ µην ανησυχείς,» έγνεψε καταφατικά ο Κάλ’µλιρβ. 

«Άµα ήµουνα στη θέση σου, θ’ανησυχούσα περισσότερο γι’αυτά 

που πρόκειται ν’απαντήσω στη ζούγκλα Βάργκοχ και στον Πύργο 

του Φιδιού –αν, ασφαλώς, κατάφερνα να φτάσω σ’αυτόν…» 

  Η Νύχτα δε σχολίασε τα λόγια του. ∆εν είχε, πλέον, δυνάµεις µέσα 

της για διαφωνίες. Το µόνο που βρισκόταν στο νου της ήταν ο 

Άνεµος, για τη ζωή του οποίου ανησυχούσε συνεχώς. 

  «Θα κάνω την πρώτη βάρδια,» δήλωσε ο Γκόρ’θλαµπ. Και, ύστερα, 

όλοι τους έπεσαν για ύπνο, µέσα στην αποθήκη µε τα κοµµάτια των 

Β’τούνγκαλ. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Μάνζρα, να σου µιλήσω;» 

  Η Ερία είχε σηκωθεί πρώτη απ’όλους, και πλησίασε την ξανθιά 

πολεµίστρια, που φυλούσε την τελευταία βάρδια, καθισµένη πλάι 

στην λάµπα που φώτιζε το µέρος. 
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  «Όχι.» 

  «Μάνζρα, δε θέλω να τσακώνοµαι µαζί σου,» είπε η αρχηγός της 

αποστολής. «Αλλά η γνώµη µου είναι να µην πας σ’αυτό το ταξίδι 

µε τη Νύχτα.» Μιλούσε σιγανά, για να µην ξυπνήσει τους άλλους, 

που ήταν όλοι τους εξουθενωµένοι. 

  «Μου ξεκαθάρισες τις διαταγές σου χτες βράδυ, Ερία,» αντιγύρισε, 

µε οξύ τόνο στη φωνή της, η Μάνζρα⋅ «δε χρειάζεται να κουράζεις 

το στόµα σου και να τις επαναλαµβάνεις. Ούτως ή άλλως, δεν 

πρόκειται να σ’ακολουθήσω⋅ θα συντροφεύσω τη Νύχτα, ό,τι κι αν 

πεις.» 

  «Μάνζρα… Ποτέ δε σε… διέταξα,» αποκρίθηκε η Ερία. «Με 

συγχωρείς, αν το πήρες έτσι… Εγώ… εκείνο που προσπαθούσα να 

σας κάνω ήταν να καταλάβετε πόσο ανώφελη θα είναι αυτή η 

αναζήτηση. Θα µπορούσαµε να πάµε όλοι µαζί για τον Άνεµο, 

µετά…» 

  «‘Μετά’…» µιµήθηκε τη φωνή της η ξανθιά πολεµίστρια. «Μιλάς 

λες και δε σ’ενδιαφέρει για τη µοίρα του, λες και η διάσωσή του 

είναι µια διαδικασία που έχεις την επιλογή να την κάνεις τώρα ή… 

‘µετά’, και την κάνεις ‘µετά’.» 

  «∆ε θέλεις να µε καταλάβεις…» κούνησε το κεφάλι της η Ερία, 

ξεφυσώντας. Αποµακρύνθηκε από τη Μάνζρα και ξάπλωσε, 

προσπαθώντας να ξανακοιµηθεί, µέχρι να ξυπνήσουν κι οι άλλοι. 

Όµως ο ύπνος δεν την πήρε, παρ’όλες της τις προσπάθειες⋅ η 

υπερένταση στο µυαλό και στο κορµί της ήταν µεγάλη. 

  Σε λίγο, η Νύχτα άρχισε να µουρµουρίζει και να κινείται. 

  Οι δύο Σαραολνιανές στράφηκαν στο µέρος της. Μάλλον, η 

τυχοδιώχτρια έβλεπε κάποιον εφιάλτη, γιατί έλεγε ακατανόητα 

πράγµατα και έµοιαζε να βασανίζεται. Τελικά, η Μάνζρα σηκώθηκε 

απ’τη θέση της και την κούνησε απ’τον ώµο. 

  Η τυχοδιώχτρια πετάχτηκε πάνω, µε µια κραυγή, τροµαγµένη. Και, 

όσοι δεν είχαν ήδη ξυπνήσει απ’το παραµιλητό της, ξύπνησαν τώρα. 

  Η Νύχτα έκανε πίσω τα ιδρωµένα της µαλλιά, βαριανασαίνοντας. 
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  «Είσαι καλά;» τη ρώτησε η ξανθιά πολεµίστρια. 

  Εκείνη έγνεψε καταφατικά, γιατί αισθανόταν τη γλώσσα της 

κολληµένη στον ουρανίσκο και ήταν ανήµπορη να µιλήσει. 

  Ο Κάλ’µλιρβ τής έδωσε ένα φλασκί γεµάτο νερό, και η Νύχτα ήπιε 

αχόρταγα και του το επέστρεψε, µουρµουρίζοντας ένα «ευχαριστώ». 

  «Είχες άσχηµο όνειρο, ε;» είπε ο ναυτικός µε την πορφυρή 

κορδέλα. «Μου συµβαίνει και µένα συνέχεια, όταν έχω κάτι να µου 

πασπατεύει τον νου. Παράξενα πράµατα τα όνειρα, σου λέω…» 

  Η Νύχτα κατένευσε, µε το κεφάλι. «Ναι…  

  »Τι ώρα είναι;» ρώτησε, φοβούµενη ότι είχαν παρακοιµηθεί. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ άνοιξε λίγο την πόρτα της αποθήκης και κοίταξε 

έξω. «Αυγή,» την πληροφόρησε. «Και οι δρόµοι της Γκόνµορχ τώρα 

είναι κάπως πιο ήσυχοι, σε σχέση µ’όλες τις υπόλοιπες ώρες της 

ηµέρας και της νύχτας.» 

  «Αυτό δεν είναι καλό για µας,» είπε η τυχοδιώχτρια. «Καλύτερα να 

περιµένουµε να κάνουµε τις αγορές µας αργότερα, γιατί, όταν δεν 

είναι πολύς κόσµος στους δρόµους, εκείνοι που µας κυνηγούν θα 

µπορούν να µας εντοπίσουν ευκολότερα.» 

  «Βλέπω µαθαίνεις γρήγορα πώς ζούµε εδώ, στη Γκόνµορχ,» 

µειδίασε ο Κάλ’µλιρβ. Και πρόσθεσε: «Μην ανησυχείς, η πόλη δε 

θ’αργήσει να γεµίσει µ’ανθρώπους, σε καµια-δυο ώρες.»  

  «Ποιος θα βγει, για να αγοράσει τα απαραίτητα;» ρώτησε η 

Μάνζρα. 

  «Εσύ,» της είπε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Εγώ;» σήκωσε ένα της φρύδι η ξανθιά πολεµίστρια. 

  «Φυσικά. Όπως έχουµε ξαναπεί –η ίδια, µάλιστα, το είπες−, εσένα 

δε σε γνωρίζουν οι φύλακες της πόλης,» τόνισε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «∆εν έχεις άδικο, φίλε µου,» συµφώνησε η Μάνζρα. «Λοιπόν. Τι 

θέλουµε;» 

  «Προµήθειες για όλους,» είπε η Ερία. «Άλογα. Όπλα. 

Και»−κοίταξε το αξιοθρήνητο, πέτσινο γιλέκο που φορούσε, το 

οποίο την έκανε να ξύνεται−«ρούχα και µπότες.» 
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  «Πάνε οι οικονοµίες µου,» αναποδογύρισε τα µάτια του ο 

Κάλ’µλιρβ, κάνοντάς τους να γελάσουν –ακόµα και τον Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ είπε: «Μάνζρα, πρώτα, θα αγοράσεις όλα τα άλλα 

πράγµατα, εκτός από τα άλογα, και θα µας τα φέρεις. Ύστερα, θα 

πάρεις κι αυτά και θα µας συναντήσεις στην νότια πύλη της 

Γκόνµορχ⋅ εντάξει;» 

  Η ξανθιά πολεµίστρια έγνεψε καταφατικά. 

  «Εγώ, βέβαια, δε θέλω άλογο,» τους θύµισε ο Φάλµαριν. «Αυτό 

που θέλω είναι ένα καράβι να µ’αφήσει στο Βασίλειο του Ωκεανού.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ έτριψε τα γένια του. «Χµ… Ο Κράε’ελν και η 

Φαρία’ανµιν, άµα δεν απατώµαι, θα πάνε εκεί. Θέλεις να τους 

συντροφεύσεις, φίλε µου; Όταν µάθουν, µάλιστα, πως δε χάνονται, 

πια, πλοία στα δυτικά νερά του Ωκεανού, θα χαρούν ιδιαίτερα.» 

  «Πού µπορώ να τους βρω;» ρώτησε ο Φάλµαριν. 

  «Στο λιµάνι,» αποκρίθηκε ο ναυτικός. «Το πλοίο τους ονοµάζεται 

‘Η Μαύρη Αστραπή’. Πες τους ότι ο Κάλ’µλιρβ σε στέλνει. 

Κανονικά, µόνο µ’αυτό θάπρεπε να σ’αφήσουν να µπεις, ως 

επιβάτης, τζάµπα, χάριν του παλιού, καλού καιρού που κάναµε µαζί 

δουλειές. Όµως, επειδή κι οι δυο τους είναι µπαγαπόντηδες του 

χειρότερου είδους, καλύτερα θα ήταν να τους πληρώσεις κιόλας, µε 

τα λεφτά που θα φέρουµε, σε λίγο, εγώ κι ο Γκόρ’θλαµπ.» 

  Όταν πέρασε κάποια ώρα, ο ναυτικός µε το ξυρισµένο κεφάλι 

κοίταξε έξω απ’την πόρτα της αποθήκης και είπε:  

  «∆εν πάµε, τώρα, Κάλ’µλιρβ, γι’αυτά τα χρήµατα; Ο κόσµος έχει 

αρχίσει, ξανά, να γεµίζει τους δρόµους.» 

  «Φύγαµε,» αποκρίθηκε εκείνος. Και προς τους υπόλοιπους: 

«Περιµέντε εδώ, ε. Μη φύγει κανένας.»  

  Και βγήκαν απ’την αποθήκη. 

  Η Ερία έριξε ένα βλέµµα στην Νύχτα⋅ ύστερα, ένα στην Μάνζρα. 

Κι οι δυο τους έµοιαζαν αποφασισµένες να τρέξουν να βρουν τον 

Άνεµο. Τέλος, η µατιά της πήγε στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή: 
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αυτός ήταν, ως συνήθως, χαµένος στον κόσµο των Πνευµάτων. Σε 

λίγο, ο Φάλµαριν τού έκανε νόηµα να τον ακολουθήσει, και τον 

πήρε µακριά απ’τις τρεις γυναίκες, για να µιλήσουν ιδιαιτέρως. Η 

αρχηγός της αποστολής ποτέ δεν ήξερε τι συζητούσαν µεταξύ τους, 

αλλά δεν πέθαινε και από περιέργεια να µάθει.   

  Η Μάνζρα και η Νύχτα την κοιτούσαν εχθρικά, λες και είχαν κάτι 

προσωπικό µαζί της (!). Μα, δε µπορούσαν, τέλος πάντων, να 

κατανοήσουν ότι αυτό που τους πρότεινε εκείνη δεν τους το πρότεινε 

από κακία, παρά επειδή ήταν το πιο λογικό πράγµα για να κάνουν; 

  Ο Κάλ’µλιρβ και ο Γκόρ’θλαµπ δεν άργησαν να επιστρέψουν, µαζί 

µε δύο σάκους, γεµάτους χρυσά νοµίσµατα. 

  «Αυτό θα πει πλούτος!» µειδίασε η Ερία, καθώς ο δεύτερος άνοιγε 

τον δικό του σάκο εµπρός της. Πόσο καιρό είχε να δει χρυσά 

νοµίσµατα; Μόνο αργύρια έβλεπε, εδώ και µέρες. Και, τώρα, τα 

σκοτεινά της µάτια γυάλισαν. 

  «Λοιπόν,» έκανε ο Κάλ’µλιρβ, καθαρίζοντας το λαιµό του, ενώ ο 

Φάλµαριν κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή πλησίαζαν τους 

υπόλοιπους. «Θα πάρεις το σάκο µου µαζί σου, κούκλα, και θα 

βάλεις όλα τα χρήµατα µέσα –χωράνε.» Απευθυνόταν στην Μάνζρα. 

«Γιατί, άµα αντιληφθεί κανείς τα λεφτά που κουβαλάς πάνω σου, δε 

θα διστάσει να σε κλέψει. Και στους εµπόρους θα τα δίνεις µε 

προσοχή, διότι υπάρχουν δύο κίνδυνοι: Ο ένας είναι να µπανίσει 

κάνας κλέφτης ότι κουβαλάς πολλά και να σε βάλει στο µάτι⋅ ο 

άλλος να δει ο έµπορας πως έχεις µπόλικο χρήµα και να επιχειρήσει 

να σου ανεβάσει τις τιµές. Συνεπώς, µε προσοχή⋅ µπήκες, κοπελιά;» 

Η ξανθιά Σαραολνιανή έγνεψε καταφατικά. «Έτσι, πρώτα, θα κάνεις 

όλες σου τις αγορές από κάποιον και, έπειτα, θα τον πληρώνεις. 

Καλώς;» Η Μάνζρα ξαναέγνεψε. «Επιπλέον: θα του προσφέρεις τα 

χρήµατα µέσα⋅ κι άµα λέω ‘µέσα’, εννοώ σε καµια σκηνή, ή κάτω 

από τέντα, ή σε κάνα χτίριο. Ποτέ, όµως, έξω, όπου µπορεί να σε 

πάρει το µάτι κανενός µπαγαπόντη ψωµολιµασµένου. ’Ντάξι;» Η 
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πολεµίστρια κούνησε το κεφάλι της καταφατικά, γι’άλλη µια φορά. 

«Ωραία. Πήγαινε, τώρα⋅ σούχω εµπιστοσύνη.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ είχε βάλει τα χρήµατα στον δικό του σάκο –που ήταν 

µεγάλος και τα χωρούσε, άνετα, όλα− και τον έδωσε στην Μάνζρα. 

Η ξανθιά Σαραολνιανή ζήτησε να δανειστεί τις µπότες του ναυτικού, 

µέχρι ν’αγοράσει δικές της. Εκείνος συµφώνησε και τις έβγαλε 

απ’τα πόδια του. Έπειτα, η πολεµίστρια εγκατέλειψε την αποθήκη, 

υποσχόµενη να µην αργήσει να επιστρέψει. 

  «Μακάρι να µην την βρει κανένας φρουρός στο δρόµο,» είπε η 

Νύχτα. 

  «Μάλλον απίθανο, κούκλα,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. «∆εν την 

έχει καλοµπανίσει κανένας. Μη σε νοιάζει⋅ θα γυρίσει ασφαλής.» 

  «Εσένα σε παρακολουθούσε κανείς έξω;» τον ρώτησε η 

κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια. 

  Ο Κάλ’µλιρβ κούνησε το κεφάλι του αρνητικά. «Μπα⋅ δε 

νοµίζω…» 

  Μια ώρα πέρασε, και η Μάνζρα δεν είχε επιστρέψει ακόµα. 

  «∆ε µ’αρέσει τούτο,» είπε η Ερία. «Να βγούµε, για να ψάξουµε 

γι’αυτήν;» 

  «Φυσικά και όχι!» τόνισε ο Κάλ’µλιρβ. «Περίµενε λίγο, ρε 

κοπελιά. Πόσο γρήγορα µπορεί να κάνει τόσες δουλειές; Εξάλλου, 

δε γνωρίζει την αγορά και τόσο καλά, έτσι δεν είναι;» 

  Η Ερία έγνεψε καταφατικά. Οι δυο τους είχαν περάσει από την 

αγορά και παλιότερα, αλλά δεν είχαν µείνει εκεί για πολύ. Είχαν πάει 

µόνο για ν’αγοράσει εκείνη το πέτσινο γιλέκο που φορούσε και τα 

σανδάλια που έχασε, και η Μάνζρα να πάρει την πουκαµίσα της. 

  Μισή ώρα ακόµα κύλησε, και η πόρτα της αποθήκης άνοιξε. Η 

ξανθιά πολεµίστρια απ’το Σαραόλν µπήκε, κουβαλώντας µαζί της 

σάκους γεµάτους διάφορα πράγµατα. Τους άφησε στο κέντρο της 

αποθήκης. 

  «Μου βγήκε η πλάτη…!» µούγκρισε, καθώς τεντωνόταν, για να 

χαλαρώσουν οι µύες της. Έδειξε, µε το χέρι της. «Σ’αυτόν το σάκο 
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είναι τα ρούχα. Σ’αυτούς τα όπλα. Οι άλλοι περιέχουν τις 

προµήθειες.» 

  «Σε παρακολουθούσε κανένας;» τη ρώτησε, αµέσως, η Νύχτα. 

  «∆εν πιστεύω…» µόρφασε η Μάνζρα, δίχως νάναι σίγουρη. 

  Η Ερία κοίταξε µέσα στον σάκο µε τα ρούχα. Βρήκε µπότες, ψηλές 

ως το γόνατο, µια γαλάζια πουκαµίσα, φαρδύ, µπεζ παντελόνι, και 

µια κίτρινη κάπα. Αποσύρθηκε, στο βάθος της αποθήκης, για 

ν’αλλάξει, πίσω από µερικά κιβώτια. 

  Μόλις επέστρεψε, πήγε εκεί η Μάνζρα, για να ντυθεί µε µια 

κοντοµάνικη, πράσινη τουνίκα, µαύρο παντελόνι, γυριστές µπότες 

και µελανή κάπα. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ντύθηκε, έπειτα, µε λευκή τουνίκα, 

δίχως µανίκια, λευκό παντελόνι, και µαύρες, γυριστές µπότες. Στους 

ώµους του έριξε µια µπλε κάπα. 

  Από όπλα, οι δύο πολεµίστριες από το Σαραόλν και ο πρώην-

Ράθµαλ πήραν ο καθένας ένα µακρύ ξίφος και δύο ξιφίδια. Επίσης, η 

Μάνζρα είχε αγοράσει για τον εαυτό της µια βαλλίστρα και για τη 

Νύχτα ένα κοντόσπαθο, το οποίο η τελευταία δέχτηκε, αλλά δεν 

φαινόταν νάναι διατεθειµένη να το χρησιµοποιήσει, προτιµώντας, 

πάντα, µικρότερες λεπίδες. 

  Η Ερία κοίταξε, καλά-καλά, τη βαλλίστρα. «∆εν το ήξερα ότι 

γνώριζες πώς να χειρίζεσαι τέτοιο όπλο, Μάνζρα. ∆ε σ’έχω ξαναδεί 

να το κάνεις, τουλάχιστον.» 

  «∆εν γνωρίζω να το χειρίζοµαι,» αποκρίθηκε εκείνη, «όµως πόσο 

δύσκολο µπορεί να είναι;… Κάπου θα µου φανεί χρήσιµο, µέσα στη 

ζούγκλα, αναµφίβολα.» 

  Στράφηκε στον Σοφό του Κύκλου του Φτερού. «Φάλµαριν, πήρα 

και για σένα ένα ξίφος και δυο ξιφίδια… αν και δεν ξέρω άµα θα τα 

θέλεις…» 

  «Ευχαριστώ, κυρία µου,» απάντησε αυτός. «Όµως µπορείτε να τα 

κρατήσετε. Θα σας χρησιµέψουν πολύ περισσότερο απ’ό,τι σε 

µένα.» 
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  «Οπότε, τώρα, πήγαινε για τα άλογα,» της είπε η Ερία, «και µας 

συναντάς στην νότια πύλη της Γκόνµορχ.» 

  «Φάλµαριν, εδώ σε χαιρετώ εσένα,» συµπέρανε η Μάνζρα, «γιατί, 

µετά, θα πας στο καράβι, έτσι δεν είναι;» Εκείνος έγνεψε 

καταφατικά, και αντάλλαξε µια χειραψία µε την ξανθιά πολεµίστρια. 

«Αντίο.» 

  «Εις το επανιδείν,» διόρθωσε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Πράγµατι, εις το επανιδείν, Φάλµαριν,» συµφώνησε η Μάνζρα, 

µειδιώντας. Και έφυγε από την αποθήκη, πάλι. 

  Ύστερα, ένας-ένας, όλοι χαιρέτησαν το Σοφό του Κύκλου του 

Φτερού. 

  «Να προσέχεις,» του είπε η Ερία. «Θέλω να σε ξαναδώ.» 

  «Θα είµαι πολύ προσεκτικός,» υποσχέθηκε ο Φάλµαριν, 

χαµογελώντας. 

  Η Νύχτα τού έδωσε ένα πεταχτό φιλί στο µάγουλο. «Όταν σε 

ξαναδώ, θα είµαι µαζί µε τον Άνεµο, µάγε. Αντίο –για τώρα.» 

  «Εύχοµαι, επίσης, να αντικρίσω, πάλι, τον Άνεµο, κυρία µου,» 

αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Εις το επανιδείν.» 

  «Τα λέµε, µπαγαπόντη µου,» τον χτύπησε, φιλικά, στην πλάτη ο 

Κάλ’µλιρβ, και ο Γκόρ’θλαµπ τού έκανε ένα νεύµα χαιρετισµού, µε 

το ξυρισµένο του κεφάλι. 

  Τέλος, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή πλησίασε τον Σοφό του 

Κύκλου του Φτερού. Έσφιξαν χέρια, και τίποτα δεν ειπώθηκε 

µεταξύ τους. Προφανώς, όλα όσα είχαν να πουν τα είχαν πει 

προηγουµένως. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ερία, η Νύχτα, ο Γκόρ’θλαµπ, ο Κάλ’µλιρβ και ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή συνάντησαν τη Μάνζρα στην νότια πύλη της Γκόνµορχ. 

Όλοι τους φορούσαν κάπες και κουκούλες, για να µην τους πάρει το 

µάτι κανενός φρουρού. Καβάλησαν τ’άτια που τους είχε φέρει η 
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τελευταία, και η µελαχρινή Σαραολνιανή είπε στην ξανθιά 

πολεµίστρια της, στην κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια και στον άντρα 

που κάποτε αποκαλούσε Ράθµαλ: 

  «Αντίο. Πραγµατικά, εύχοµαι να ξανασυναντηθούµε. Ελπίζω να 

µην υπάρχει εχθρότητα µεταξύ µας…» 

  «Μη σε νοιάζει, Ερία,» µειδίασε η Νύχτα. «Τώρα, µπορεί να είµαι 

θυµωµένη µαζί σου, όµως, όταν έχω, πάλι, τον Άνεµο δίπλα µου, δε 

θα σου κρατάω, πια, κακία.» 

  «Γεια σου, Ερία,» είπε η Μάνζρα. «Θα τα ξαναπούµε.» Αλλά δε 

χαµογέλασε και τόσο. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, απλά, κούνησε το χέρι του, σε 

χαιρετισµό·  το ίδιο και ο Κάλ’µλιρβ κι ο Γκόρ’θλαµπ. 

  Μετά, η Νύχτα και οι σύντροφοί της κατευθύνθηκαν δυτικά, ενώ η 

Ερία και οι δύο ναυτικοί νότια… 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

Ένας παράξενος άνθρωπος στην Μαύρη 

Αστραπή 
 

 

ρος το λιµάνι της Γκόνµορχ κατευθύνθηκε ο Φάλµαριν, 

περνώντας µέσα απ’τα πλήθη που γέµιζαν τους δρόµους. 

Στον ώµο του είχε ένα σάκο µε προµήθειες για το ταξίδι και 

κάποια χρήµατα που του έδωσε ο Κάλ’µλιρβ, προτού χωρίσουν.  

  Ευχόταν, κάποτε να ξανάβλεπε τους φίλους του, αν και πολύ 

φοβόταν για τη Νύχτα, τη Μάνζρα και τον Άνθρωπο-Με-Μισή-

Ψυχή. Όµως µόνο αυτό, φοβόταν: δεν πίστευε ότι δε θα επιζούσαν 

στη ζούγκλα Βάργκοχ, αλλά ούτε ότι θα επιζούσαν. Αυτό η Μοίρα 

θα τ’αποφάσιζε, µαζί µε την αλληλεπίδραση των όσων έπρατταν οι 

Π
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τρεις τους. Γιατί ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού δεν θεωρούσε ότι 

το πεπρωµένο του καθενός είναι προκαθορισµένο, παρά ότι ο 

καθένας φτιάχνει το µέλλον του·  οι πιθανότητες είναι άπειρες –έτσι 

είχε διδαχτεί στον Πύργο του Φτερού, και έτσι είχε την πεποίθηση 

πως λειτουργούσε ο κόσµος. 

  Γιαυτό, λοιπόν, έπρεπε, τώρα, να βιαστεί να ειδοποιήσει τη 

Βασίλισσα Αάνθα και το Βασιληά Βένγκριλ, για τον ερχοµό του 

Μάργκανθελ, όπως επίσης και να επικοινωνήσει µε τον Κύριο του 

Πύργου του Φτερού. Ο Άρµπεναρκ δεν ήταν, σε καµια περίπτωση, 

καταδικασµένος από έναν τρελαµένο µισό-Θεό⋅ τη µοίρα του οι 

κάτοικοί του θα την αποφάσιζαν. Και δε θ’άφηναν τα φαντάσµατα 

του παρελθόντος να πνίξουν τις ζωντανές πραγµατικότητες του 

παρόντος (ή, τουλάχιστον, έτσι πίστευε ο Φάλµαριν…). Γιατί, στα 

µάτια του Σοφού του Κύκλου του Φτερού, η κατάσταση φάνταζε 

σαν κάτι να είχε έρθει από κάποια αρχαία εποχή, προσπαθώντας να 

κερδίσει µια θέση για τον εαυτό του σε τούτη την εποχή –όπου, 

όµως, δεν ανήκε·  και ούτε ποτέ θα µπορούσε ν’ανήκει. 

  Ο Φάλµαριν προχώρησε στις αποβάθρες, ψάχνοντας για το πλοίο 

του Κράε’ελν και της Φαρία’ανµιν, για το οποίο του είχε µιλήσει ο 

Κάλ’µλιρβ, και είχε πει πως ονοµαζόταν «Η Μαύρη Αστραπή». 

Κοιτώντας, τελικά, το εντόπισε. ∆ε µπορεί νάταν άλλο⋅ πάνω στο 

σκαρί του έγραφε, µε µεγάλα, µελανά γράµµατα: Η ΜΑΥΡΗ 

ΑΣΤΡΑΠΗ. Ανέβηκε, µε σταθερά βήµατα, τη ράµπα, που έβγαζε 

στο κατάστρωµα. Εκεί, ανάµεσα σε κάµποσους ναύτες, αντίκρισε 

µια γυναίκα.  

  Ήταν καστανοµάλλα και ντυµένη µε γαλάζιο φόρεµα, δίχως 

µανίκια και µε βαθύ και πλατύ ντεκολτέ. Στο αριστερό της χέρι  

φορούσε ένα µεγάλο, ασηµένιο περικάρπιο, που κάλυπτε όλο της τον 

πήχη. Στα πόδια της είχε κοντές, µαύρες µπότες. Τα µαλλιά της 

παρέσερνε ο αγέρας, καθώς στεκόταν ευθυτενής, µε τα χέρια 

σταυρωµένα µπροστά της. Στη ζώνη  της κρεµόταν ένα µακρύ, 

θηκαρωµένο ξιφίδιο. 
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  Ο Φάλµαριν τη ζύγωσε. Εκείνη στράφηκε στο µέρος του, 

συνοφρυωµένη, ερευνώντας τον, µε τη µατιά της. 

  «Τι θέλεις, όµορφε;» τον ρώτησε. 

  «Η κυρία Φαρία’ανµιν, υποθέτω;» είπε ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού. 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά εκείνη, απορώντας πώς γνώριζε τ’όνοµά 

της. «Και ποιος είσαι εσύ, φίλε;» 

  «Φάλµαριν, Σοφός του Κύκλου του Φτερού, και γνωστός του 

κυρίου Κάλ’µλιρβ.» Πρότεινε το χέρι του, ευγενικά. 

  Η Φαρία’ανµιν σούφρωσε περισσότερο τα φρύδια της. «Του 

Κάλ’µλιρβ; Αυτού του παλιοµπαγαπόντη;» έκανε, δίχως 

ν’ανταλλάξει χειραψία µαζί του, λες και µπορεί να είχε φίδι 

κρυµµένο κάτω απ’το µανίκι του. «Αν πρόκειται για καµια 

µπαγαποντιά, πάλι−» 

  «Φαρία’ανµιν, ποιος είναι ο κύριος;» Ένας άντρας βγήκε απ’την 

καµπίνα του καπετάνιου. Είχε µαύρα, µακριά µαλλιά, και  ήταν 

ντυµένος µε λευκό πουκάµισο και καφετί παντελόνι. Οι µπότες του 

έφταναν, περίπου, ως το γόνατο. 

  Ο Φάλµαριν ξανασυστήθηκε ως φίλος του Κάλ’µλιρβ. 

  «Εγώ είµαι ο Κράε’ελν,» συστήθηκε κι ο άντρας, σφίγγοντάς του 

το χέρι που πρότεινε. «Ο Κάλ’µλιρβ έφυγε πολύ ξαφνικά από το 

πλοίο µου. ∆ε γνωρίζω για ποιο λόγο, γιατί δεν ήµουν εδώ. Η 

Φαρία’ανµιν, που ήταν εδώ, µου είπε πως ζήτησε αλυσίδες και, µετά, 

εγκατέλειψε το σκαρί µας. Μήπως, γνωρίζετε, τώρα, που βρίσκεται;» 

  «Σαφώς και γνωρίζω, κύριέ µου,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Όµως, 

πρώτα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν παίρνετε επιβάτες στο καράβι 

σας.» 

  «Φυσικά,» είπε ο Κράε’ελν. «Πού πηγαίνετε;» 

  «Στην Θέρληχ, την πρωτεύουσα του Βασιλείου του Ωκεανού,» 

αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Ύστερα, µάλλον, θα χρειαστεί να 

επιβιβαστώ σ’άλλο πλοίο, για να φτάσω στο Σαραόλν.» 
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  «Καθόλου,» µειδίασε ο Κράε’ελν, «γιατί κι εµείς για κει 

κατευθυνόµαστε. Πρώτα, θα πάµε ως τη Θέρληχ και, έπειτα, θα 

επισκεφτούµε τα λιµάνια του Σαραόλν, να πουλήσουµε την 

πραµάτεια µας.» 

  «Αυτό είναι µάλλον ευχάριστο, κύριε,» είπε ο Φάλµαριν. «Πόσο 

κοστίζουν τα ναύλα.» 

  «Για έναν φίλο του Κάλ’µλιρβ−» άρχισε ο Κράε’ελν. 

  «−είκοσι χρυσά νοµίσµατα θα ήταν ό,τι πρέπει,» τελείωσε η 

Φαρία’ανµιν. 

  «Φαρία’ανµιν!» έκανε ο Κράε’ελν. «Πού είναι οι τρόποι σου; ∆ε 

µπορούµε να βάλουµε τον άνθρωπο να πληρώσει τόσα! Παραείναι 

πολλά. Και, αφού ξέρει και τον Κάλ’µλιρβ…» 

  «Αφού ξέρει τον Κάλ’µλιρβ, να φοβάσαι,» τον προειδοποίησε η 

καστανοµάλλα γυναίκα. «∆εν τον έχεις µάθει, πια, τι 

παλιοµπαγαπόντης, διπρόσωπος λιµανόγατος είναι; Πώς 

εµπιστεύεσαι κάποιον που σου στέλνει αυτός; Μπορεί νάναι… 

κατάσκοπός του!−» 

  «Κατάσκοπος του;» απόρησε ο Κράε’ελν. «Γιατί, τι έχει να 

κατασκοπεύσει από µας;» 

  «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κυρία µου, πως δεν είµαι 

κατάσκοπος κανενός,» τόνισε ο Φάλµαριν. «Αλλά η ανάγκη µου να 

φτάσω στη Θέρληχ και στο Σαραόλν είναι µεγάλη. Και δε θα ήθελα 

να προκαλέσω διχόνοια µεταξύ σας. Συνεπώς…» Έβγαλε απ’το 

σάκο του είκοσι χρυσά νοµίσµατα και τα πρόσφερε στη 

Φαρία’ανµιν. 

  Ο Κράε’ελν αποµάκρυνε το χέρι του Σοφού του Κύκλου του 

Φτερού. «Όχι, σε παρακαλώ, φίλε µου. ∆ε χρειάζεται. Η 

Φαρία’ανµιν υπερβάλλει.» Έριξε ένα θυµωµένο βλέµµα στην 

καστανοµάλλα γυναίκα πλάι του. «Έτσι, Φαρία’ανµιν;» 

  Εκείνη του επέστρεψε το θυµωµένο βλέµµα. «Έτσι,» µούγκρισε. 

Και προς το Φάλµαριν: «∆έκα µόνο φτάνουν, όµορφε.» 



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

85 

  Ο Κράε’ελν έβαλε τα χέρια του στη µέση, αγριοκοιτώντας τη 

Φαρία’ανµιν και έτοιµος να µιλήσει, ενώ ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού άρχισε να µετρά τα χρήµατά του. 

  «Καλά, καλά…!» ανασήκωσε τους ώµους της η καστανή γυναίκα. 

«Τίποτα. Μπαίνεις τζάµπα, φιλαράκο.» 

  «Έχετε κι άλλους επιβάτες;» ρώτησε ο Φάλµαριν. 

  «Όχι, κύριε,» αποκρίθηκε ο Κράε’ελν. «Είστε ο µοναδικός. 

Είµαστε εµπορικό πλοίο.» 

  «Πότε ξεκινάµε, κύριε;» θέλησε να µάθει ο Φάλµαριν. 

  «Σε µία ώρα,» απάντησε ο ναυτικός. «Και… µπορείς να 

µ’αποκαλείς σκέτο Κράε’ελν, φίλε µου.» 

  «Θα προτιµούσα όχι, εάν δε σας πειράζει,» είπε ο Φάλµαριν. «Είναι 

θέµα αρχών.» 

  Ο Κράε’ελν φάνηκε να παραξενεύτηκε από αυτό (το ίδιο και η 

Φαρία’ανµιν). «Όπως αγαπάς. Εµένα, όµως, θα µου επιτρέψεις να 

σου µιλάω στον ενικό, έτσι δεν είναι;» 

  «Ασφαλώς, κύριε.» 

  Τούτο παραξένεψε τον Κράε’ελν ακόµα περισσότερο, πράγµα 

πασιφανές στο πρόσωπό του. 

  «Ο Κάλ’µλιρβ είπε πως πιθανώς να σας ενδιέφερε να µάθετε ότι τα 

δυτικά νερά του Ωκεανού είναι, πλέον, ασφαλή.» 

  «Σοβαρολογείς; Αυτά είναι πολύ καλά νέα!» 

  «Αν δεν είναι καµια φάρσα του Κάλ’µλιρβ,» πρόσθεσε η 

Φαρία’ανµιν. 

  «Σταµάτα να είσαι τόσο καχύποπτη,» της είπε ο Κράε’ελν. «Γιατί 

να είναι φάρσα;» 

  «Και σας διαβεβαιώνω πως δεν είναι,» τόνισε ο Φάλµαριν. 

«Πρόκειται, µάλιστα, για µία πλέον παράξενη υπόθεση, για την 

οποία, εάν επιθυµείτε, µπορώ να σας µιλήσω.» 

  «Θα το θέλαµε πολύ,» είπε ο Κράε’ελν. «Έλα στην καµπίνα µας.» 

Και ξεκίνησε να βαδίζει, µε µια θυµωµένη Φαρία’ανµιν πίσω του. 
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  Ο Φάλµαριν τούς ακολούθησε, και µπήκε σ’ένα δωµάτιο µετρίου 

µεγέθους. Στα δεξιά του χώρου βρισκόταν ένα µεγάλο κρεβάτι, µε 

κουρτίνες, πάνω στο ξύλο του οποίου ήταν σκαλισµένα θαλάσσια 

ερπετά. Στ’αριστερά ήταν ένα γραφείο, και πίσω του, στον τοίχο, 

χάρτες καρφωµένοι. Κάπου αλλού κρεµόταν ένας πίνακας 

ζωγραφικής, ο οποίος απεικόνιζε µια πανέµορφη γοργόνα να πνίγει 

έναν κακάσχηµο δαιµονάνθρωπο µε τα ατελείωτα σε µήκος µαλλιά 

της. 

  «Καλωσόρισες στην καµπίνα µου, Φάλµαριν,» είπε ο Κράε’ελν. 

«Είσαι ευπρόσδεκτος εδώ. Κάθισε.» Τράβηξε µια καρέκλα, µπροστά 

απ’το γραφείο. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού πήρε θέση εκεί, και ο ναυτικός 

απέναντί του. Η Φαρία’ανµιν παραµέρισε τις κουρτίνες του 

κρεβατιού και µισοξάπλωσε εκεί, στηριζόµενη στον αγκώνα της. Ο 

Φάλµαριν έστριψε λίγο την καρέκλα του, για να µην της έχει 

γυρισµένη την πλάτη. 

  «Λοιπόν,» είπε ο Κράε’ελν, «µίλησέ µας.» 

  «Θα σας τα πω όλα απ’την αρχή,» δήλωσε ο Σοφός του Κύκλου 

του Φτερού, και ξεκίνησε να τους λέει, εν συντοµία, τα πάντα από 

τότε που εκείνος και η οµάδα της Ερία έφυγαν από τη Μάρβαθ, την 

πρωτεύουσα του Σαραόλν, µε διαταγή απ’το Βασιληά Βένγκριλ να 

βρουν τι συνέβαινε στα πλοία που χάνονταν και να σταµατήσουν το 

κακό, αν βρισκόταν µέσα στις δυνάµεις τους. 

  Όταν τελείωσε η διήγηση, ο Κράε’ελν βγήκε απ’την καµπίνα, 

υποσχόµενος να επιστρέψει σύντοµα⋅ πήγαινε να δώσει προσταγή 

για να ξεκινήσει η Μαύρη Αστραπή. Ήταν καιρός να εγκαταλείψουν 

το λιµάνι της Γκόνµορχ. 

  «Εντυπωσιακή ιστορία,» είπε η Φαρία’ανµιν στον Φάλµαριν, ενώ 

ακόµα ήταν µισοξαπλωµένη στο κρεβάτι. «Είναι αληθινή;» 

  «Βεβαίως, κυρία µου.» 

  «∆εν πρόκειται, δηλαδή, για κάνα κακόγουστο αστείο αυτού του 

ξιπασµένου του Κάλ’µλιρβ;» σούφρωσε τα χείλη της η Φαρία’ανµιν. 
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  «Όχι, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. 

  «Κι εγώ έτσι φαντάστηκα,» είπε η Φαρία’ανµιν. «∆ε µοιάζεις 

καθόλου µε τον Κάλ’µλιρβ, εξάλλου…» Σήκωσε, προκλητικά, ως το 

γόνατο, τον ποδόγυρο του φορέµατός της⋅ ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού προσπάθησε να την αγνοήσει. «Είσαι, προφανώς, άλλου 

είδους άντρας…» 

  «∆εν είµαι ναυτικός,» τη διαβεβαίωσε ο Φάλµαριν. «Αυτό είναι 

σίγουρο, κυρία µου.» 

  «Είσαι… πώς το είπες; Σοφός του Κύκλου του Φτερού;» Η 

Φαρία’ανµιν έσυρε την άκρη του δαχτύλου της πάνω στην κνήµη 

του εκτεθειµένου της ποδιού. 

  Ο Φάλµαριν συνέχισε να την αγνοεί. «Ακριβώς, κυρία µου.» 

  «∆εν κατάλαβα ακριβώς τι κάνετε εσείς, οι Σοφοί του Κύκλου του 

Φτερού…» είπε η Φαρία’ανµιν. Και πρόσθεσε, µε κάπως πονηρό 

τόνο στη φωνή της: «Θα ήθελες κάποια στιγµή να µου εξηγήσεις 

καλύτερα;…» 

  «Πολύ ευχαρίστως, κυρία µου,» απάντησε, ουδέτερα, ο Φάλµαριν. 

  Τότε, βήµατα ακούστηκαν να πλησιάζουν την πόρτα της καµπίνας, 

και η Φαρία’ανµιν γρήγορα κατέβασε, πάλι, τον ποδόγυρο του 

φορέµατός της, προτού εκείνη ανοίξει και µπει ο Κράε’ελν. 

  Ο ναυτικός κάθισε, ξανά, πίσω απ’το γραφείο του. «Τα νέα που µας 

φέρνεις, φίλε µου,» είπε στον Φάλµαριν, «είναι, πράγµατι, πολύ 

καλά. Γιατί, τον τελευταίο καιρό, ήµασταν αναγκασµένοι να 

αποφεύγουµε τα δυτικά νερά του Ωκεανού και να ταξιδεύουµε 

καταµήκος των ακτών της Νότιας Γης, προτού κατευθυνθούµε 

βόρεια, για τη Νήσο Ράλβοχ και τα βασίλεια της Βόρειας Γης. Έτσι, 

κινδυνεύαµε από Μαγκραθµέλιους πειρατές. Τώρα, όµως, θα 

πλεύσουµε όπως παλιά, προς το νησί Γκένχεκ, και, έπειτα, θα πάµε 

στη Θέρληχ.» 

  «Στο Γκένχεκ είναι ό,τι πρέπει να πάµε, κύριε,» αποκρίθηκε ο 

Φάλµαριν, «διότι εκεί µε περιµένουν οι πολεµιστές της οµάδας της 

Ερία, οι οποίοι δεν ήρθαν µαζί µας στο νησί µε τους κρυστάλλους. 
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  »Θα µπορέσετε να τους πάρετε κι αυτούς στο πλοίο σας; 

Αναµφίβολα, θ’ανταµειφθείτε απ’το Βασιληά για τη βοήθειά σας.» 

  «∆εν υπάρχει κανένα πρόβληµα, φίλε µου,» του είπε ο Κράε’ελν. 

«Έκανες ήδη πολλά για µας, όταν µας πληροφόρησες ότι τα δυτικά 

νερά είναι ασφαλή.» 

  «Ωστόσο αυτά που σας διηγήθηκα δε θάπρεπε να σας χαροποιούν 

τόσο, όσο να σας βάζουν σε σκέψεις και ανησυχία, κύριε,» εξήγησε 

ο Φάλµαριν. «Γιατί, µε την εµφάνιση του Μάργκανθελ, ολάκερος ο 

Άρµπεναρκ κινδυνεύει να καταστραφεί.» 

  «Μα, πραγµατικά, ένας Θεός από τα αρχαία χρόνια ήρθε στην 

εποχή µας;» απόρησε η Φαρία’ανµιν. «Μήπως κάνεις κάποιο 

λάθος;» 

  «∆εν κάνω κανένα λάθος,» τόνισε ο Φάλµαριν. «Πρόκειται για τον 

Μάργκανθελ. ∆εν υπάρχει αµφιβολία περί τούτου. Όµως δεν έχει 

όλες του τις δυνάµεις, ευτυχώς, για µας −είναι µονάχα µισός-Θεός. 

Αν η επαναφορά του είχε ολοκληρωθεί, µέσα στη µηχανή των 

Μαγκραθµέλιων, τότε, ο κόσµος µας θα βρισκόταν σε τεράστιο 

κίνδυνο –εκατό φορές µεγαλύτερο απ’αυτόν στον οποίο βρίσκεται 

τώρα. Γιατί κανείς δε θα ήταν σε θέση να σταµατήσει τον 

Μάργκανθελ⋅ θα µας είχε υποτάξει άπαντες.» 

  Η Φαρία’ανµιν χασµουρήθηκε. «Όλα τούτα µου µοιάζουν 

παραµύθια…» 

  «∆εν είναι, όµως, κυρία µου,» είπε, αυστηρά, ο Φάλµαριν. «Το 

µεγαλύτερο σφάλµα που µπορεί να κάνει κανείς είναι να πιστεύει ότι 

δεν υπάρχει εχθρός, όταν υπάρχει. ∆ιότι, τότε, ο εχθρός δύναται να 

δράσει ελεύθερα, δίχως τίποτα να τον κωλύει. 

  »Έτσι, εγώ, τώρα, πρέπει να σπεύσω να µιλήσω στη Βασίλισσα 

Αάνθα και στον Βασιληά Βένγκριλ, ειδοποιώντας τους για τον 

κίνδυνο, ώστε να µην τους πιάσει απροετοίµαστους. Και, ενόσω 

συζητάµε, η Ερία, ο Κάλ’µλιρβ και ο Γκόρ’θλαµπ κατευθύνονται 

νότια, στην πρωτεύουσα της Ζίρκεφ, για να ειδοποιήσουν και τη 

Βασίλισσα Ταρµαρία, στης οποίας το Βασίλειο έχει εισβάλει ένας 
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στρατός Μαγκραθµέλιων απ’τα ανατολικά, µέσα στον οποίο 

βρίσκεται και ο Μάργκανθελ.» 

  «Γιαυτό ακούγαµε πως κάποιος µάγος τούς συντρέχει, και είναι 

ικανός να ρίξει αστραπές απ’τον ουρανό και να ισοπεδώσει τα τείχη 

πόλεων και φρουρίων;» ρώτησε ο Κράε’ελν. 

  Ο Φάλµαριν έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι του. 

  «∆εν πηγαίνουµε έξω;» πρότεινε ο ναυτικός, και σηκώθηκε απ’το 

γραφείο του. Η Φαρία’ανµιν και ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού 

τον ακολούθησαν στο κατάστρωµα. 

  Το αεράκι που είχε σηκωθεί φούσκωνε τα πανιά της Μαύρης 

Αστραπής, οδηγώντας την προς τα βόρεια, ενώ το γερό σκαρί της 

έσχιζε τα κύµατα του Ωκεανού. 

  «Αυτός ο φίλος σας, ο Άνεµος, έχει µπλέξει άσχηµα, αν βρίσκεται 

στον Πύργο του Φιδιού,» είπε ο Κράε’ελν, καθώς οι τρεις τους 

στέκονταν στην πλώρη του καραβιού, µε τον αγέρα να παρασέρνει 

τα µαλλιά τους. 

  «Πιστεύετε ότι η Νύχτα έχει πιθανότητες να τον σώσει;» ρώτησε ο 

Φάλµαριν. 

  «Είπες ότι η Συντεχνία της Σκιάς σάς πληροφόρησε πως 

σκλαβέµποροι τον πήραν για να τον πάνε στον Πύργο του Φιδιού⋅ 

εποµένως, ίσως ακόµα να µην έχουν φτάσει εκεί. Αν, λοιπόν, οι 

φίλοι σου καταφέρουν να προλάβουν τους σκλαβεµπόρους, τότε, 

µπορεί να εξαγοράσουν την ελευθερία του, ή να κατορθώσουν να 

τον αρπάξουν από δαύτους. Αν δεν τους προλάβουν, τότε, οι 

πιθανότητες να τον γλιτώσουν από τον ίδιο τον Πύργο του Φιδιού 

είναι, πραγµατικά, ελάχιστες. Κατ’αρχήν, κανείς δεν ξέρει πού 

ακριβώς βρίσκεται αυτός ο πύργος. Μέσα στην ζούγκλα Βάργκοχ, 

ναι, αλλά πού µέσα σ’αυτήν;» έθεσε το ερώτηµα ο Κράε’ελν, και 

κούνησε το κεφάλι του. 

  Ο Φάλµαριν παρέµεινε σιωπηλός. Είχε εµπιστοσύνη στον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή –και στη Νύχτα και στη Μάνζρα− ό,τι κι 

αν έλεγε ο ναυτικός. Και είχε την πεποίθηση ότι θα τα κατάφερναν. 
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Η µατιά του χάθηκε στην απεραντοσύνη του Ωκεανού, που 

ξετυλιγόταν ανοιχτός στα βόρεια. Μόνο µερικά, µικρά, έρηµα νησιά 

φαίνονταν. 

  Κάποιος από τους ναύτες φώναξε τον Κράε’ελν, και ο Καπετάνιος 

έφυγε απ’την πλώρη και τον πλησίασε. Άρχισαν να συζητούν, 

σχετικά µε κάτι. Έπειτα, άνοιξαν την καταπακτή του καταστρώµατος 

και κατέβηκαν τις σκάλες. 

  «Μιλάς σ’όλους στον πληθυντικό;» ρώτησε η Φαρία’ανµιν τον 

Φάλµαριν, όταν ήταν µόνοι. 

  «Ναι, κυρία µου,» απάντησε εκείνος. 

  «Γιατί;» θέλησε να µάθει η Καπετάνισσα της Μαύρης Αστραπής, 

καθώς καθόταν στα σκαλάκια της πλώρης. 

  Ο Φάλµαριν βαριόταν να το επαναλαµβάνει τούτο σ’όσους 

συναντούσε. «Σέβοµαι όλους τους ανθρώπους.» 

  Η Φαρία’ανµιν ανασήκωσε τους ώµους της. «Και λοιπόν;» 

  Ο Φάλµαριν δεν αποκρίθηκε, ενώ στεκόταν όρθιος. 

  «Κάθισε,» του πρότεινε η Φαρία’ανµιν, κάνοντάς του χώρο στο 

σκαλοπάτι όπου καθόταν κι εκείνη. 

  Ο Φάλµαριν πήρε θέση ένα σκαλοπάτι πιο κάτω. 

  Η Φαρία’ανµιν φάνηκε να δυσαρεστήθηκε λιγάκι απ’αυτό, όµως, 

γρήγορα, το ξεπέρασε, και ρώτησε: «Μιλάς στον πληθυντικό ακόµα 

και στα πιο… κοντινά σου πρόσωπα;» Έτριψε, µαλακά, το 

µποτοφορεµένο της πόδι στην πλάτη του Σοφού του Κύκλου του 

Φτερού. 

  Ο Φάλµαριν στράφηκε να την κοιτάξει, και το βλέµµα του την 

έκανε να τραβήξει το πόδι της πίσω µερικά εκατοστά. «Ναι.» 

  «Πρέπει να αισθάνεσαι πολύ µοναχικά,» του είπε η Φαρία’ανµιν. 

  «Όχι συχνά,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. 

  «∆ε µιλάς και τόσο, ε;» ρώτησε η Φαρία’ανµιν. 

  «Όποιος µιλά πολύ λέει ανοησίες, κυρία µου,» φιλοσόφησε ο 

Φάλµαριν. «Προσπαθώ οι κουβέντες µου να είναι µετρηµένες.» 



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

91 

  «Είσαι, µήπως, απ’τους ανθρώπους που προτιµούν να πράττουν, 

και όχι να µιλάνε;» Η Φαρία’ανµιν έτριψε, πάλι, το πόδι της στη 

ράχη του. 

  Ο Φάλµαριν, τούτη τη φορά, έδειξε φανερά ότι ήταν ενοχληµένος. 

Σηκώθηκε όρθιος, λέγοντας ήρεµα: «Είµαι απ’τους ανθρώπους που 

δεν τους αρέσουν τα µισόλογα, κυρία µου.» 

  Η Φαρία’ανµιν ύψωσε το βλέµµα της, για να τον κοιτάξει, και της 

φάνηκε, κάπως, πιο παράξενος και τροµακτικός, καθώς τον έλουζε 

το φως το Λούντρινχ, που βρισκόταν ψηλά στον ουρανό, και, από 

άλλη γωνία, το φως του Βάνσπαρχ, ο οποίος είχε µόλις βγει απ’τη 

∆ύση. Μια φωσφορίζουσα ακτινοβολία έµοιαζε να τον περιστοιχίζει, 

την οποία η καστανοµάλλα γυναίκα ίσα που µπορούσε να διακρίνει, 

σα να βρισκόταν κάπου… πίσω απ’το πεδίο όρασής της, πίσω 

απ’τον ίδιο τον αέρα (!). Βλεφάρισε, µη θέλοντας να πιστέψει στα 

µάτια της. Η ζέστη θα φταίει, σκέφτηκε. Κάτι τέτοιες µέρες, παράξενα 

συµβαίνουν. Αλλά, µετά, συνειδητοποίησε ότι δεν είχε και τόση 

ζέστη σήµερα… 

  Ύστερα, η φιγούρα του Φάλµαριν σκοτείνιασε εµπρός της, λες και 

δεν ήταν τίποτα παραπάνω από µια σκιά. 

  Μια αύρα… µια ανάσα του ανέµου… 

  …Και ο Κράε’ελν στεκόταν εκεί όπου, πριν από δευτερόλεπτα, 

ήταν αυτός ο… Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  «Κράε’ελν…» είπε η Φαρία’ανµιν, µειδιώντας, αµήχανα. «Γρήγορα 

ήρθες…» Ήταν σα χαµένη. 

  «Γρήγορα ήρθα;» απόρησε εκείνος. «Φαρία’ανµιν, είσαι καλά; Επί 

ένα λεπτό, περίπου, σου µιλούσα και έµοιαζες να κοιτάς µέσα από 

µένα, τον ουρανό.» 

  «Αλήθεια;» έκανε εκείνη, στραβώνοντας τα χείλη της. Ένιωθε, 

κάπως, ζαλισµένη, σαν κάτι να µην πήγαινε καλά µε… µε… ∆ε 

µπορούσε να το προσδιορίσει. «Πού είναι ο Φάλµαριν;» 
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  «Εκεί.» Ο Κράε’ελν παραµέρισε, για να φανεί ο Σοφός του Κύκλου 

του Φτερού, που στεκόταν στην άκρη του καταστρώµατος, µε το ένα 

του χέρι γαντζωµένο στο ξάρτι πλάι του. 

  «Πριν από λίγο δεν ήταν εδώ;» Η Φαρία’ανµιν έδειξε εµπρός της. 

  «Πριν από λίγο;» µόρφασε ο Κράε’ελν. «Σίγουρα δεν είσαι καλά. 

Από τότε που ήρθα από τ’αµπάρι, εκεί πέρα βρισκόταν.» 

  Η Φαρία’ανµιν κούνησε το κεφάλι της. Τι στο διάολο είχε συµβεί, 

µα τα Πέντε Κύµατα; Εκείνη νόµιζε πως δεν είχαν περάσει παρά 

δυο-τρία δευτερόλεπτα…! 

  «Ξέρεις γιατί µε φώναξαν;» της είπε ο Κράε’ελν. «Γιατί νόµιζαν ότι 

κάτι έλειπε από το εµπόρευµα. Τελικά, όµως, τίποτα δεν έλειπε. 

Μ’ακούς;» 

  «Ε; Ναι, σ’ακούω…» αποκρίθηκε η Φαρία’ανµιν. 

  «Αααχχ,» αναστέναξε ο Κράε’ελν. «∆εν πάµε στην καµπίνα; 

Μάλλον, σε χτύπησαν οι ήλιοι κατακέφαλα.» 

  «Ναι, πάµε στην καµπίνα,» συµφώνησε η Φαρία’ανµιν. Αλλά, 

καθώς βάδιζαν προς τη γέφυρα, σκεφτόταν: Μα, βέβαια –είναι 

µάγος, ο καταραµένος! Κάτι µου έκανε, µε τα µάγια του!… Και έριξε 

ένα βλέµµα, γεµάτο περιέργεια, στον Φάλµαριν, ο οποίος κοιτούσε 

τον Ωκεανό… 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

Κυνηγώντας σκιές 
 

 

 Νύχτα, η Μάνζρα και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

κάλπαζαν πάνω στα άτια που είχε αγοράσει η δεύτερη. 

Κατευθύνονταν δυτικά απ’την Γκόνµορχ, όπου µια µεγάλη 

παραλία απλωνόταν, γεµάτη άµµο, που, σε πολλά σηµεία, σχηµάτιζε 

H
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ψηλούς αµµόλοφους. Στα νότιά τους βρίσκονταν βράχια, σαν εκείνα 

από τα οποία ήταν χτισµένα τα τείχη της πόλης-λιµάνι. Σε τρύπες 

ανάµεσά τους η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια γνώριζε ότι φώλιαζαν 

τα πλάσµατα που οι κάτοικοι της Ζίρκεφ αποκαλούσαν Β’τούνγκαλ: 

πλοκαµοφόρα τέρατα, ένα απ’τα οποία παραλίγο να σκοτώσει την 

Νύχτα, όταν εκείνη είχε ξεβραστεί απ’τη θάλασσα, σε µια ακτή 

νότιο-ανατολικά της Γκόνµορχ. 

  «Ξέρεις τούτα τα µέρη;» είπε η Μάνζρα στην γυναίκα που κάλπαζε 

πλάι της. 

  «Όχι,» απάντησε η τυχοδιώχτρια. «Γιατί ρωτάς;» 

  «Γιατί δε σκεφτήκατε να µου πείτε να πάρω χάρτη απ’την αγορά,» 

αποκρίθηκε η Μάνζρα. 

  «Έχεις δίκιο,» παραδέχτηκε η Νύχτα. «Βλακεία µας. Αλλά δεν 

πειράζει⋅ θ’αγοράσουµε έναν στο πρώτο χωριό που θα 

απαντήσουµε.» 

  «Σου έχω έκπληξη,» µειδίασε η Μάνζρα. «Γιατί εγώ το σκέφτηκα 

να πάρω χάρτη.» 

  «Αυτό είναι καλό, πολύ καλό,» παρατήρησε η Νύχτα. «Άνοιξέ τον, 

για να δούµε, τώρα, προς πού κατευθυνόµαστε.» 

  Η Μάνζρα τράβηξε τα γκέµια του αλόγου της, αναγκάζοντάς το να 

σταµατήσει·  το ίδιο και η Νύχτα. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, 

παραδειγµατιζόµενος από τις συντρόφισσές του, έπραξε παροµοίως, 

αν και δεν έδινε σηµασία στην κουβέντα τους, πιο πριν·  έµοιαζε 

χαµένος. 

  «Τι είναι;» ρώτησε. 

  «Η Μάνζρα έχει χάρτη,» εξήγησε η Νύχτα, καθώς η ξανθιά 

πολεµίστρια ξετύλιγε ένα κοµµάτι πάπυρο, που είχε βγάλει από τον 

σάκο της σέλας της. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κοίταξε, πάνω απ’τον δεξή ώµο της 

απεσταλµένης του Βασιληά Βένγκριλ, και η τυχοδιώχτρια απ’την 

αριστερή της πλευρά. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

94 

  «Εδώ είναι ένας ποταµός.» Η Μάνζρα έδειξε, µε το δάχτυλό της. 

«Ο ποταµός Χέρλεµ,» έκανε, διαβάζοντας µε δυσκολία τα 

κακογραµµένα γράµµατα. «Υπάρχει µια γέφυρα εδώ κοντά, για να 

τον περάσουµε.» 

  «Πρέπει να είναι η γέφυρα που πέρασε και ο Φάλµαριν, για να 

έρθει στην Γκόνµορχ,» είπε η Νύχτα, και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή έγνεψε καταφατικά. 

  «Ανάµεσα στην πόλη-λιµάνι και στην γέφυρα, δεν υπάρχει κανένα 

χωριό,» παρατήρησε η Μάνζρα, µασώντας το κάτω χείλος της. «Ή, 

τουλάχιστον, δε δείχνει τίποτα τούτος ο χάρτης… Μετά, όµως, 

υπάρχουν χωριά. Να·  παρατηρείτε;» Έδειξε, µε το δάχτυλό της, και 

η Νύχτα κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κατένευσαν. 

  «Καλώς,» είπε η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια. «Ας προχωρήσουµε 

και βλέπουµε.» 

  Ξεκίνησαν, πάλι, να καλπάζουν, µπήγοντας στα πλευρά των 

αλόγων τους τα τακούνια των µποτών τους. 

  «Αναρωτιέµαι πότε τελειώνουν αυτά τα πελώρια βράχια στα 

νότια,» είπε η Νύχτα. «Από τότε που βρέθηκα σε τούτα τα µέρη, 

πάντα τεράστιες πέτρες ορθώνονται στα νότιά µου…» 

  Κανένας δεν της απάντησε. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ήταν 

σιωπηλός, όπως συνήθως, και η Μάνζρα δεν έµοιαζε νάχει όρεξη για 

κουβέντες. Οπότε, η τυχοδιώχτρια άρχισε, πάλι, να σκέφτεται τον 

Άνεµο, και πόσο ωραία θα ήταν, όταν τον έβρισκε: σαν τον παλιό, 

καλό καιρό, που γύριζαν στις ακτές του Σαραόλν µαζί. ∆ε 

συλλογιόταν καθόλου τι κινδύνους µπορεί να χρειαζόταν να περάσει 

για να τον σώσει. Αρκεί να τον έσωζε, στο τέλος. 

  Το µεσηµέρι σταµάτησαν, για να ξεκουράσουν τ’άτια τους και να 

ξεκουραστούν και οι ίδιοι. Βρήκαν ένα κοίλωµα στους βράχους και 

κάθισαν εκεί, για να προστατευτούν απ’τους ήλιους, που 

βρίσκονταν, τούτη την ώρα, ψηλά στον ουρανό.  
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  «∆εν κάνουµε κάνα µπάνιο, πριν το φαγητό;» πρότεινε η Μάνζρα. 

«Τόσο καιρό, µέσα στη βρώµα των ∆ύο Γύρων…» Ανασήκωσε τους 

ώµους της. «Καταλαβαίνετε.» 

  Η Νύχτα µειδίασε, αρχίζοντας να βγάζει τις µπότες της. «Ο 

τελευταίος που θα βουτήξει είναι ψωριασµένος γάτος!» 

  Τελικά, πρώτος έπεσε στο δροσερό νερό του Ωκεανού ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, ύστερα η Μάνζρα και, τέλος, η 

κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια, γιατί έµπλεξε το δεξί πόδι στο 

παντελόνι της και άργησε λίγο να το ξεµπλέξει. 

  Η ξανθιά πολεµίστρια και ο άντρας που παλιότερα ονοµαζόταν 

Ράθµαλ γέλασαν. Ήταν απ’τις ελάχιστες φορές που αυτός γελούσε·  

συνήθως, τα Πνεύµατα τον έβαζαν σε ασταµάτητους συλλογισµούς. 

Και, τώρα, καλοδεχόταν τη δροσιά της θάλασσας και την εύθυµη 

διάθεση στην οποία βρισκόταν. 

  «Μη γελάτε!» µούγκρισε η Νύχτα, βουτώντας το κεφάλι της κάτω 

απ’το νερό και βγάζοντας το, πάλι, στην επιφάνεια. «Άµα δεν είχα 

µπλεχτεί, θα σας είχα περάσει και τους δύο!» 

  Η Μάνζρα κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή αλληλοκοιτάχτηκαν και 

ξαναγέλασαν. Η κορακοµάλλα γυναίκα τούς πιτσίλισε, τινάζοντας 

νερό προς το µέρος τους. 

  Ύστερα από µερικές βουτιές ακόµα, βγήκαν, πάλι, στην παραλία 

και στάθηκαν, για λίγη ώρα, όρθιοι στην αµµουδιά, ώστε να 

στεγνώσουν. 

  «Στην αρχή, νόµιζα ότι µόνο εγώ και η Ερία είχαµε γλιτώσει από τη 

σχεδία,» είπε η Μάνζρα. «∆εν ήµουν σίγουρη άµα θα σας ξανάβλεπα 

τους υπόλοιπους…» 

  «Αλλά µας ξαναείδες, δυστυχώς, ε;» µειδίασε η Νύχτα. 

  Η Μάνζρα τη λοξοκοίταξε, και της έδωσε µια ελαφριά γροθιά στο 

µπράτσο. «Όχι δυστυχώς!» είπε, µισοσοβαρά µισοαστεία. «Για το 

µόνο που λυπάµαι είναι ότι δεν βρήκαµε και τον Καπετάν 

Κλέντριν…» Κατέβασε, θλιµµένα, το  βλέµµα της. 
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  «Ναι…» συµφώνησε η Νύχτα. «Κι εγώ λυπάµαι γι’αυτό… Αλλά 

δεν είναι βέβαιο πως έχει πνιγεί,» πρόσθεσε, γρήγορα. «Η Συντεχνία 

της Σκιάς, απλά, δεν τον βρήκε κοντά στην Γκόνµορχ.» 

  «∆ηλαδή, µπορεί να είναι ζωντανός, αλλά να βρίσκεται κάπου 

αλλού…;» είπε η Μάνζρα. 

  Η Νύχτα έγνεψε καταφατικά. 

  «Μακάρι,» ευχήθηκε η Μάνζρα. 

  Σε λίγο, χτύπησε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, ελαφρά, στον ώµο, 

για να τον συνεφέρει, επειδή έµοιαζε το βλέµµα του νάναι χαµένο 

στον Ωκεανό, και πήγαν, πάλι, στο κοίλωµα των βράχων, για να 

ντυθούν και να φάνε. 

  Φόρεσαν, νωχελικά, τα ρούχα τους, εκτός από τις µπότες, και 

κάθισαν οκλαδόν, ενώ η Μάνζρα έβγαζε προµήθειες από έναν σάκο, 

καθώς και ένα φλασκί µε κρασί. 

  Η Νύχτα άνοιξε το πώµα του τελευταίου και ήπιε λίγο απ’το ποτό. 

«∆εν είναι και τόσο καλό,» παρατήρησε. «Έχω δοκιµάσει και 

καλύτερα.» 

  «∆εν αγόρασα της καλύτερης ποιότητας, όπως καταλαβαίνεις,» της 

είπε η Μάνζρα⋅ «είχα κι άλλα πράγµατα να πάρω.» 

  Ξεκίνησαν να γευµατίζουν. Όταν τελείωσαν, έπεσαν να κοιµηθούν, 

ενώ φυλούσαν σκοπιά εναλλάξ. Μετά, ξεκούραστοι, ανέβηκαν 

στ’άτια τους και ήταν έτοιµοι να συνεχίσουν το ταξίδι. Αλλά η 

Νύχτα έδειξε, µε το χέρι της, νότια, στα πελώρια βράχια. 

  «Κάποιος είναι εκεί.» 

  Η Μάνζρα στράφηκε, γρήγορα. «∆ε βλέπω κανέναν,» δήλωσε, 

συνοφρυωµένη. 

  «Ήταν, όµως, κάποιος,» επέµεινε η Νύχτα. «Είµαι σίγουρη. Πρέπει 

να πήγε πίσω από τις πέτρες.» 

  «Λες να µας παρακολουθεί;» ρώτησε η Μάνζρα, ανήσυχη. Το χέρι 

της κατέβηκε, ενστικτωδώς, στη λαβή του σπαθιού που κρεµόταν 

στη ζώνη της. 
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  «Πιθανώς…» υπέθεσε η Νύχτα, συνεχίζοντας να κοιτάζει τα ψηλά 

βράχια, µε τα σκοτεινά µάτια της στενεµένα, σα να προσπαθούσε να 

δει πίσω τους. 

  «Κάποιος από τη φρουρά της Γκόνµορχ;…» είπε η Μάνζρα. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «∆ε νοµίζω. Μάλλον, άµα µας είχε 

καταλάβει η φρουρά, θα έστελνε καβαλάρηδες στο κατόπι µας, ή θα 

µας σταµατούσε στην πύλη. Όµως, τότε, δε µας πρόσεξε. Και τούτο 

σηµαίνει πως µονάχα στην Αίρεση του Σκαραβαίου µπορεί ν’ανήκει 

αυτός που µας παρακολουθεί.» Στράφηκε στον άντρα που, παλιά, 

ονοµαζόταν Ράθµαλ. «∆ηλαδή, κυνηγά εσένα, Άνθρωπε-Με-Μισή-

Ψυχή.» 

  Εκείνος έµεινε ακίνητος, για λίγο, σα ν’αφουγκραζόταν κάτι που δε 

µπορούσαν ν’ακούσουν οι δύο γυναίκες. Τα µαλλιά που είχαν 

αποµείνει στο κεφάλι του –από τότε που του τα έκοψε ο Κάλ’µλιρβ, 

όταν παρίσταναν τους σκλάβους της Μάνζρα− ανέµιζαν στον αγέρα 

που είχε αρχίσει να φυσά, κάνοντας την άµµο να σηκώνεται και να 

παιχνιδίζει γύρω απ’τα πόδια των αλόγων της µικρής οµάδας. 

Επιχείρησε ένα δύσκολο τέχνασµα γι’αυτόν: να στείλει τις 

πνευµατικές του αισθήσεις στη γύρω περιοχή, προσπαθώντας να 

εντοπίσει αν κάποιος βρισκόταν εκεί κοντά. ∆εν ήξερε άµα θα το 

κατόρθωνε, γιατί τα Πνεύµατα ποτέ δεν του µιλούσαν ξεκάθαρα⋅ 

πάντα τον µπέρδευαν. 

  Έκλεισε τα µάτια, και τα χέρια του έσφιξαν τα γκέµια του ίππου 

του. Τώρα, ένιωθε µονάχα τον Πνευµατικό Κόσµο γύρωθέ του. 

Ανίχνευσε για ανθρώπινες αύρες………………………………… 

∆ύο! Όχι⋅ αυτές ήταν οι δύο συντρόφισσές του. Η αύρα της Νύχτας 

ήταν, κάπως, σκιερή, αλλά και… γλιστερή, συγχρόνως⋅ και… 

γεµάτη ανησυχία (για τον Άνεµο, ήταν σίγουρος ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή). Η αύρα της Μάνζρα ήταν φωτεινότερη, εξέπεµπε µια 

ακτινοβολία, αλλά και κει υπήρχε κάποια… θλίψη –η οποία, όµως, 

κινητοποιούσε την ξανθιά πολεµίστρια… για κάποιο λόγο… 
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  Όµως εκείνος έψαχνε για άλλες αύρες. Για την αύρα κάποιου άλλου 

ανθρώπου εδώ, στην παραλία, στα βράχια. Έπρεπε να καταφέρει να 

στείλει τις πνευµατικές του αισθήσεις πιο µακριά, προς τα 

νότια………………………………………………………………..…

…………………………..! Κάτι… Αχνό, αλλά –κάτι. Έπειτα, όµως, 

χάθηκε, γρήγορα, όπως µια σκιά που γλιστρά έξω απ’το πεδίο 

όρασής σου, ή ένα όνειρο που ξεθωριάζει, καθώς ξυπνάς, ή την 

πραγµατικότητα, που εξαφανίζεται, καθώς ονειρεύεσαι… 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή άνοιξε τα µάτια του. 

  «Είσαι ’ντάξει;» τον ρώτησε η Νύχτα, σουφρώνοντας τα φρύδια 

της. 

  Εκείνος αισθάνθηκε, για λίγο, να ζαλίζεται, και έτριψε το µέτωπό 

του. 

  Η Μάνζρα τον ζύγωσε, πάνω στ’άλογό της, και έβαλε το χέρι της 

στους ώµους του. «∆εν νιώθεις καλά; Θέλεις να ξεπεζέψουµε, πάλι; 

να ξεκουραστούµε;» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή βλεφάρισε. «Όχι,» αποκρίθηκε. «Μια 

χαρά είµαι. Ας συνεχίσουµε. ∆εν έχουµε χρόνο για χάσιµο.» 

  «Τι είχες πάθει;» τον ρώτησε η Νύχτα. 

  «Προσπάθησα να εντοπίσω άµα κάποιος κρύβεται πίσω απ’τα 

βράχια και πού ακριβώς είναι,» εξήγησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή. «Όµως δεν τα κατάφερα και τόσο καλά. ∆εν εξασκώ µεγάλο 

έλεγχο πάνω στα Πνεύµατα ακόµα⋅ ο Φάλµαριν έχει δίκιο: έχω 

πολλά να µάθω. 

  »Ξεκινάµε, τώρα;» 

  «Ναι,» συµφώνησε η Νύχτα, και σπιρούνισε τ’άτι της.  

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η Μάνζρα πήγαν στο κατόπι της. 

Η ξανθιά πολεµίστρια ίππευε κοντά στον πρώτο, µην τυχόν και 

ξαναζαλιστεί, ενώ καθόταν στη σέλα του. 

  «Να έχετε το νου σας,» προειδοποίησε η κορακοµάλλα 

τυχοδιώχτρια τους φίλους της. «Αν αυτός ο αιρετικός βρίσκεται 

πάνω στα βράχια µπορεί να µας τοξέψει από στιγµή σε στιγµή.» 
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  Τα λόγια της ξύπνησαν τις αισθήσεις των δύο συντρόφων της, που 

προηγουµένως ήταν λιγάκι θολωµένες –ιδιαίτερα του Ανθρώπου-

Με-Μισή-Ψυχή. 

  Καθώς κάλπαζαν, µετά από δυο ώρες, τα βράχια στα νότιά τους 

ξεκίνησαν να γίνονται όλα και πιο χαµηλά, ώσπου, τελικά, όταν οι 

ήλιοι ολοκλήρωναν τους κύκλους τους, ο ένας στη ∆ύση κι ο άλλος 

στην  Ανατολή, εξαφανίστηκαν εντελώς⋅ µόνο µερικές πέτρες 

υπήρχαν, πλέον, εκεί. Και η Νύχτα αντίκρισε εµπρός τους έναν 

µεγάλο ποταµό, στις όχθες του οποίου χορτάρι και χαµόδεντρα 

φύτρωναν. Μια πέτρινη, ψηλή γέφυρα περνούσε από πάνω του. 

  «Τούτος, αναµφίβολα, είναι ο ποταµός Χέρλεµ,» είπε η 

κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια. Τράβηξε τα γκέµια του αλόγου της και 

σταµάτησε, κάνοντας νόηµα στους συντρόφους της να πράξουν 

παροµοίως. Αφίππευσε. «Εδώ θα ξεκουραστούµε για το βράδυ.» Και 

πήρε τ’άτι της απ’τα χαλινάρια, ξεκινώντας να βαδίζει προς την 

χορταριασµένη όχθη. Η Μάνζρα κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή την 

ακολούθησαν. 

  Η πρώτη έριξε µια µατιά πίσω τους, στην παραλία, καθώς το φως 

των ήλιων που ολοκλήρωναν τους κύκλους τους έκανε την άµµο της 

να χρωµατίζεται µε ένα βαθυκόκκινο χρώµα. Κανείς δε φαινόταν να 

έρχεται απο κεί. Αυτό σήµαινε πως ο διώκτης τους είχε πάψει να 

τους παρακολουθεί; Σκέφτηκε να ζητήσει από τον Άνθρωπο-Με-

Μισή-Ψυχή να επιχειρήσει, ξανά, να τον εντοπίσει, όµως απέρριψε 

την ιδέα, καθώς θυµήθηκε πώς είχε γίνει την τελευταία φορά που το 

είχε προσπαθήσει. Σίγουρα, ακόµα θα ήταν κουρασµένος…. 

  Του έριξε ένα γρήγορο βλέµµα, καθώς εκείνος βάδιζε πλάι της, και 

παρατήρησε πως, τελικά, αν ήταν κουρασµένος, δεν του φαινόταν 

και τόσο πολύ. Ή, µήπως, έφταιγαν οι σκιές του σούρουπου, που 

έκρυβαν την κούρασή του απ’τα µάτια της;… 

  Η οµάδα πέρασε ανάµεσα από δυο χαµόδεντρα, µε τη Νύχτα να 

προπορεύεται, και πίσω τους αντίκρισαν ανθρώπους 

συγκεντρωµένους κοντά σε µια σκεπαστή άµαξα. Προηγουµένως, 
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δεν τους είχαν δει, γιατί τους έκρυβαν τα φυλλώµατα –η βλάστηση 

στις όχθες του Χέρλεµ, παρότι δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλή, ήταν πολύ 

πλούσια. 

  ∆ύο απ’τους ανθρώπους ήταν ντυµένοι µε φολιδωτές πανοπλίες, 

και, αµέσως, πετάχτηκαν όρθιοι, υψώνοντας όπλα και ασπίδες. Οι 

υπόλοιποι τρεις –δύο άντρες και µια γυναίκα− παρέµειναν 

καθισµένοι στο έδαφος, καθώς δεν πρόλαβαν ν’αντιδράσουν. 

Ύστερα, όµως, άρχισαν κι αυτοί να σηκώνονται, επιφυλακτικά. 

  «∆εν είµαστε εχθροί,» δήλωσε η Νύχτα, σηκώνοντας τα χέρια της, 

µε τις παλάµες προς τα έξω, για να δείξει τις φιλικές της προθέσεις. 

  Οι δύο οπλισµένοι τύποι κατέβασαν τα σπαθιά τους, ύστερα από 

ένα νεύµα του άντρα µε τα µαύρα, κοντά µαλλιά, το µούσι και την 

µακριά µπεζ ρόµπα. 

  «Τότε, µπορείτε να καθίσετε µαζί µας,» είπε ο τελευταίος, µε 

περίεργη προφορά. «Μόλις ήµασταν έτοιµη να ανάψουµε φωτιά. 

Παρακαλώ, ελάτε,» τους προέτρεψε, όταν δίστασαν. «Οι νύχτες 

είναι κρύες, αυτή την εποχή του χρόνου.» 

  Η Νύχτα έγνεψε καταφατικά στους συντρόφους της, που δε φάνηκε 

να διαφωνούν. Έδεσαν τ’άτια τους στα χαµόδεντρα και πήραν θέσεις 

κοντά στους αγνώστους. 

  «Εγώ είµαι ο Χασνούρµ,» συστήθηκε ο άντρας, που είχε µιλήσει 

και πριν, και, τώρα, καθόταν στο έδαφος, όπως κι όλη η κοµπανία 

του. «Απο δώ η σύζυγός µου, Σαραφάιλα.» Έδειξε, κόσµια, τη 

γυναίκα δίπλα του, η οποία ήταν ο πιο µελαχρινός άνθρωπος που 

είχαν αντικρίσει ποτέ τους η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια, η Μάνζρα 

και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Ο Κούζµακ.» Έδειξε τον νεαρό, 

που είχε µαύρα, µακριά µαλλιά, και φορούσε φαρδύ παντελόνι και 

ριχτή τουνίκα, δίχως µανίκια⋅ ήταν αρκετά µυώδης. «Υπηρέτης µου. 

Και ο Σάµεν και Πρόνορ. Μισθοφόροι, για την ώρα, στις υπηρεσίες 

µου.» Αναφερόταν στους δύο οπλισµένους άντρες. 

   «Ονοµάζοµαι Νύχτα. Και οι φίλοι µου είναι η Μάνζρα και ο… 

Ράθµαλ.» Κοίταξε, κάπως, έντονα τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, για 
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να µην πει τίποτα, πάλι, όπως «δεν µε λένε, πια, Ράθµαλ»… Αλλά 

εκείνος, ούτως ή άλλως, δε φαινόταν νάναι έτοιµος να µιλήσει. 

  «Είµαι έµπορος, και κατευθύνοµαι στην Γκόνµορχ,» δήλωσε ο 

Χασνούρµ. «Ίσως να σας ενδιέφεραν τα εµπορεύµατά µου: ρούχα 

και αρώµατα.» 

  Η Νύχτα κούνησε το κεφάλι της. «Όχι, δεν ενδιαφερόµαστε.» Και, 

όταν είδε την απογοητευµένη –και, συγχρόνως, προσβεβληµένη− 

όψη στο πρόσωπο του άντρα, πρόσθεσε: «Βρισκόµαστε σε 

οικονοµική δυσχέρεια, επί του παρόντος, βλέπετε… 

  »Αλλά θα το εκτιµούσαµε, αν µας απαντούσατε σε µερικές 

ερωτήσεις…» 

  «Τι θα θέλατε να µάθετε;» είπε, τυπικά, ο Χασνούρµ. 

  «Κατ’αρχήν, από πού έρχεστε; Ψάχνουµε για κάποιους.» 

  «Ερχόµαστε από την Μάοχµπιν» (η Νύχτα ήξερε πως αυτή ήταν η 

πρωτεύουσα της Ζίρκεφ), «όπου έχω το σπίτι µου.» 

  «Περάσατε κοντά απ’την ζούγκλα Βάργκοχ, για να φτάσετε εδώ;» 

  «Όχι πολύ κοντά,» αποκρίθηκε ο Χασνούρµ. «Ποιος άνθρωπος που 

έχει µυαλό πλησιάζει εκεί; Ήρθαµε ακολουθώντας τις όχθες του 

ποταµού Χέρλεµ.» 

  «Μήπως έτυχε να συναντήσετε σκλαβεµπόρους στο δρόµο σας, 

φίλε µου;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Σκλαβεµπόρους;» είπε ο Χασνούρµ, σκεπτικός. «Τι δουλειά έχεις 

εσύ µε σκλαβεµπόρους;» 

  «Η δουλειά µου είναι προσωπική,» αποκρίθηκε, απλά, η Νύχτα, 

περιµένοντας την απάντησή του. 

  Εν τω µεταξύ, ο Κούζµακ είχε ανάψει µια µεγάλη, ζωηρή φωτιά. 

  «Μάλιστα,» έκανε ο έµπορος, κουνώντας το κεφάλι του. «Νοµίζω 

πως είδαµε κάποιους σκλαβεµπόρους, ναι. Πρέπει νάταν της 

Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού. Ισχυρή συντεχνία σκλαβεµπόρων. 

Εγώ δε θάθελα ποτέ να µπλέξω µε δαύτους.» 

  «Τους µίλησες, µήπως; Και πού ακριβώς τους αντάµωσες;» ρώτησε 

η Νύχτα γεµάτη ενδιαφέρον⋅ τα µάτια της γυάλισαν. 
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  Ο Χασνούρµ έξυσε το κεφάλι του. «Μάλλον, ήταν στην µικρή 

πόλη που λένε Βούσραλ−» 

  «Άνοιξε το χάρτη,» ζήτησε η Νύχτα απ’τη Μάνζρα, που, αµέσως, 

υπάκουσε. Κι οι δυο τους άρχισαν να ψάχνουν για την εν λόγω πόλη. 

  Η ξανθιά πολεµίστρια, γρήγορα, την εντόπισε, και έδειξε, µε το 

δάχτυλό της. «Νάτη. Βούσραλ.» Ήταν στις δυτικές όχθες του 

Χέρλεµ, νότια απο δώ όπου, τώρα, βρισκόταν η οµάδα. 

  Η Νύχτα στράφηκε, πάλι, στον έµπορο. «Τους µίλησες;» 

  «Όχι,» απάντησε, πάραυτα, εκείνος. «Τι δουλειά έχω µε δαύτους; 

Μπορεί να σ’αρπάξουν τη γυναίκα µες στα καλά καθούµενα. Λένε 

πως έχουν παράξενα πράγµατα στο νου τους.» Χαµήλωσε τη φωνή 

του, λες και κάποιος µπορεί να κρυφάκουγε. «Επίσης, ψιθυρίζεται 

ότι πιθανώς να βρίσκονται σε συµµαχία µε την Αίρεση του Φιδιού. 

Ίσως και να προσφέρουν σ’αυτήν σκλάβους για θυσία. Αλλά εγώ δεν 

ξέρω, φυσικά, τίποτα, ε!» πρόσθεσε, δίχως καθυστέρηση. 

  Η Συντεχνία του Πορφυρού Αετού συνεργάζεται µε την Αίρεση του 

Φιδιού, συλλογίστηκε η Νύχτα. Και η Συντεχνία της Σκιάς µού είπε 

πως σκλαβέµποροι πήραν τον Άνεµο για να τον πάνε στον Πύργο του 

Φιδιού. ∆ιόλου απίθανο, λοιπόν, να πρόκειται για τη Συντεχνία του 

Πορφυρού Αετού… 

  Ρώτησε τον Χασνούρµ: «Κοίταξες καθόλου τους σκλάβους που 

είχαν µαζί τους;» Και του περιέγραψε τον τυχοδιώχτη φίλο της. 

  Ο έµπορος κούνησε το κεφάλι του. «Αυτόν δεν τον πήρε το µάτι 

µου.» Ανασήκωσε τους ώµους του. «∆εν ξέρω άµα ήταν µε τους 

υπόλοιπους…» 

  «Μετά, προς τα πού κατευθύνθηκαν οι σκλαβέµποροι της 

Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού;» θέλησε να µάθει η Νύχτα. 

  «Νοµίζω νότια, κοπελιά,» απάντησε ο Χασνούρµ, «ακολουθώντας 

τις όχθες του ποταµού Χέρλεµ.» 

  «Πού έχει το άνδρο της η Συντεχνία;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «∆ε γνωρίζω⋅ κανείς δε γνωρίζει –εκτός, ίσως, από πολύ λίγα 

άτοµα. 
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  »∆εν είσαι απ’τη Ζίρκεφ, έτσι δεν είναι; Ούτε συ, ούτε οι φίλοι 

σου…» 

  Η Νύχτα έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι. 

  «Μάθετε, λοιπόν, τούτο,» τόνισε ο Χασνούρµ: «καµιας οργάνωσης 

το άνδρο, στη Ζίρκεφ, δεν είναι σε φανερό µέρος, και πάντοτε 

λιγοστοί είναι κείνοι που ξέρουν την τοποθεσία του.» 

  «Σ’ευχαριστούµε για την πληροφορία, φίλε µου,» είπε η Νύχτα. 

«Αναµφίβολα, θα µας φανεί πολύτιµη.» 

  Ο Χασνούρµ έκλινε το κεφάλι του προς τη µεριά της. «Στις 

υπηρεσίες σας… Είθε η Έρηµος και η Ζούγκλα να µην αγγίξουνε 

ποτέ µητέ εσάς µήτε τους απογόνους σας.» 

  Η Μάνζρα προσπάθησε να µη χαµογελάσει µ’αυτή την αλλόκοτη –

για κείνη– ρήση, και ήπιε µια γουλιά κρασί απ’το φλασκί της. 

  Ο έµπορος δε φάνηκε να της έδωσε σηµασία. Είπε στη Νύχτα: 

«Επιτρέπεται, τώρα, κι εγώ να κάνω µια ερώτηση, καλή µου 

κοπέλα;» 

  «Φυσικά,» αποκρίθηκε εκείνη, ενώ ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

πήγαινε στα άλογά τους, για να πάρει προµήθειες από τους σάκους 

στις σέλες, και να τις φέρει εδώ, για να φάνε. 

  «Γιατί αναζητάς αυτό τον άντρα που µου περιέγραψες;» ρώτησε ο 

Χασνούρµ. 

  «Είναι κάποιο πολύ κοντινό µου πρόσωπο,» εξήγησε η Νύχτα. 

  «Είναι τόσο σηµαντικό για σένα, ώστε να τα βάλεις µε τη 

Συντεχνία του Πορφυρού Αετού;» έθεσε το ερώτηµα ο Χασνούρµ. 

  «Ναι,» απάντησε, δίχως δισταγµό, η Νύχτα. «Και µε ό,τι άλλο 

χρειαστεί. Γιατί έχω πληροφορίες ότι σκλαβέµποροι τον πήγαν στον 

Πύργο του Φιδιού.» 

  «Ω, όχι!» έκανε, γουρλώνοντας τα µάτια του, ο Χασνούρµ. «Τότε, 

µείνε µακριά, καλή µου κοπέλα. ∆ε µπορείς να φανταστείς τι 

συµβαίνει εκεί. Πίνουν ανθρώπινο αίµα·  ταΐζουν τους ανθρώπους 

στα φίδια·  υφαίνουν δαιµονικά µάγια, κατάρες, γητειές, µαγγανείες⋅ 

µιλούν µε τα … Πνεύµατα. Μείνε µακριά τους!» 
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  «∆εν πρόκειται να τον αφήσω σ’αυτούς,» είπε, αποφασισµένα, η 

Νύχτα. «Μήπως, γνωρίζεις πού ακριβώς βρίσκεται ο Πύργος του 

Φιδιού;» 

  «∆ε σου είπα, µόλις τώρα, πως τα άνδρα όλων των οργανώσεων 

εδώ είναι κρυφά. Φηµολογείται ότι ο πύργος αυτός είναι χτισµένος 

κάπου στη ζούγκλα Βάργκοχ. Αλλά τούτο πιθανώς ήδη να το 

ξέρεις…» 

  Η Νύχτα κατένευσε. «Ναι, το έχω υπόψη µου.» Ύστερα, σκέφτηκε 

κάτι και ρώτησε τον Χασνούρµ: «Αφού η Συντεχνία του Πορφυρού 

Αετού έχει συµµαχήσει µε την Αίρεση του Φιδιού, δε µπορούν µέλη 

της πρώτης να γνωρίζουν πού ακριβώς µέσα στη ζούγκλα βρίσκεται 

ο Πύργος;» 

  «Ααα… Τι να σου πω, τώρα, κοπελιά;…» έκανε, έκπληκτος, ο 

έµπορος. «Τι να σου πω;… Περίεργες υποθέσεις κάνεις –και 

επικίνδυνες. Ίσως και να γνωρίζουν… ίσως και να γνωρίζουν. Αλλά 

τι σχέση έχει τούτο µε σένα; Μήπως θα πας να τους ρωτήσεις;» 

  «Αυτό ακριβώς έχω στο νου µου,» αποκρίθηκε η Νύχτα. 

  «Θα καταντήσεις σκλάβα –αν όχι τίποτα χειρότερο –θυσία για τα 

φίδια, ας πούµε,» τόνισε, µε δέος, ο Χασνούρµ. 

  «Ίσως, κάπως, να καταφέρω να πάρω τις πληροφορίες που θέλω 

από τη Συντεχνία του Πορφυρού Αετού,» είπε η Νύχτα, σιγανά, λες 

και µιλούσε στον εαυτό της. Έπειτα, κοίταξε τη Μάνζρα και τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, σα να περίµενε ν’ακούσει τη γνώµη τους. 

Αλλά εκείνοι δε µίλησαν. 

  «Μην κάνεις τέτοιες σκέψεις, καλή µου κοπέλα,» είπε ο Χασνούρµ. 

«Θα το µετανιώσεις… αλλά, τότε, θάναι πολύ αργά. 

  »Τώρα, νοµίζω πως καλά θα ήταν να κοιµηθούµε, γιατί θα 

ξεκινήσουµε µε την αυγή για την Γκόνµορχ.» 

  Και ο έµπορος και η γυναίκα του καληνύχτισαν τη Νύχτα και τους 

συντρόφους της, και πήγαν στην άµαξά τους. Ο Κούζµακ ξάπλωσε 

έξω, για να κοιµηθεί, όπως και ο ένας απ’τους δύο µισθοφόρους. Ο 

άλλος έµεινε ξύπνιος, φυλώντας βάρδια. 
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  «Κι εµείς θα φυλάµε βάρδιες,» ψιθύρισε η κορακοµάλλα 

τυχοδιώχτρια στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή και στη Μάνζρα. 

«Μην ξεχνάτε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, έχουµε πίσω µας έναν 

δολοφόνο της Αίρεσης του Σκαραβαίου. 

  »Εγώ θα κάνω την πρώτη σκοπιά⋅ έτσι κι αλλιώς, δε θα µε πάρει 

αµέσως ο ύπνος. Αύριο, έχουµε πολλά να συζητήσουµε.» 

  Η ξανθιά πολεµίστρια έγνεψε καταφατικά, και αυτή κι ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή  έπεσαν για να κοιµηθούν, τυλιγµένοι 

στις κάπες τους. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

Ταξιδεύοντας στη Ζίρκεφ 
 

 

ην τελευταία βάρδια φυλούσε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, 

και, όταν ο Λούντρινχ άρχισε να παρουσιάζεται από την 

Ανατολή, αντίκρισε τον Χασνούρµ, τη γυναίκα του, τον 

υπηρέτη του και τους δύο του µισθοφόρου να ετοιµάζονται για 

αναχώρηση.  

  «Αντίο, φίλε µου,» είπε ο έµπορος στον πρώην-Ράθµαλ. «Και κάνε 

µου µια χάρη: συµβούλεψε τη σύντροφό σου που λέγεται Νύχτα να 

µην κυνηγήσει τη Συντεχνία του Πορφυρού Αετού.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έκλινε το κεφάλι του, σε 

αποχαιρετισµό, προς τον Χασνούρµ, ο οποίος χτύπησε τα δυο άλογα 

της άµαξάς του µ’ένα µακρύ, πέτσινο µαστίγιο και ξεκίνησε το 

δρόµο του, για την Γκόνµορχ. 

  Ο άντρας που παλιότερα αποκαλούσε τον εαυτό του Ράθµαλ 

στράφηκε στις δύο συντρόφισσές του. Η Νύχτα και η Μάνζρα 

κοιµόνταν ήρεµα, τυλιγµένες στις κάπες τους. Κούνησε την πρώτη 

Τ



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

106 

απ’τον ώµο και, έπειτα, τη δεύτερη, κι εκείνες δεν άργησαν να 

ξυπνήσουν. 

  «Καληµέρα, Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή,» είπε η κορακοµάλλα 

τυχοδιώχτρια. 

  «Πού πήγε ο έµπορος;» ρώτησε η Μάνζρα, κοιτώντας τα 

αποµεινάρια της χτεσινοβραδινής φωτιάς: το µόνο πράγµα που είχε 

µείνει απ’τον Χασνούρµ και τους υπόλοιπους. 

  «Έφυγε,» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, «λίγο προτού 

σας ξυπνήσω.» Προχώρησε προς µερικά χαµόδεντρα και παραµέρισε 

τα φυλλώµατα, για ν’ατενίσει τη σκεπαστή άµαξα να κυλά τις ρόδες 

της πάνω στην αµµουδιά της παραλίας. «Ακόµα φαίνεται, σε 

απόσταση.» 

  «Τέλος πάντων,» είπε η Νύχτα. «Ας αφήσουµε, τώρα, τον 

Χασνούρµ. Έχουµε πράγµατα να συζητήσουµε.» Κάθισε οκλαδόν 

στο έδαφος, και έκανε νόηµα στη Μάνζρα και στον Άνθρωπο-Με-

Μισή-Ψυχή να πάρουν θέση κοντά της. Όταν αυτό έγινε, συνέχισε: 

«Τι λέτε εσείς για την όλη κατάσταση; Να κατευθυνθούµε προς τη 

ζούγκλα Βάργκοχ, όπως είχαµε αρχικά σχεδιάσει, ή να πάµε νότια 

προς αυτή την πόλη, Βούσραλ, στις όχθες του ποταµού, µε την 

ελπίδα να εντοπίσουµε τους σκλαβεµπόρους της Συντεχνίας του 

Πορφυρού Αετού και να µάθουµε πού βρίσκεται ο Πύργος του 

Φιδιού;» 

  «Και τα δύο έχουν τους κινδύνους τους,» παρατήρησε η Μάνζρα, 

«όµως πιστεύω πως η δεύτερη επιλογή είναι η καλύτερη⋅ γιατί τι θα 

καταφέρουµε τριγυρίζοντας σε µια άγνωστη ζούγκλα; Πιθανώς να 

µη βρούµε τίποτα, ή όλοι µας να πεθάνουµε από άγρια θηρία, κατά 

την αναζήτησή µας. Αλλά, άµα µάθουµε πού ακριβώς µέσα σ’αυτήν 

είναι ο Πύργος του Φιδιού, θα πάµε, κατευθείαν, εκεί και θα 

σώσουµε τον Άνεµο.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έγνεψε καταφατικά. «Κι εγώ της 

ίδιας γνώµης είµαι.» 
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  «Τότε, συµφωνείτε µαζί µου,» συµπέρανε η Νύχτα. «Για να 

ρίξουµε, εποµένως, άλλη µια µατιά στον χάρτη.» 

  Η Μάνζρα τον ξετύλιξε και τον άπλωσε εµπρός τους, στερεώνοντάς 

τον µε δυο πέτρες, για να µην ξανατυλιχτεί από µόνος του. Έδειξε, 

µε το δάχτυλό της. «Να η Βούσραλ. ∆εν έχουµε παρά να 

διασχίσουµε τη γέφυρα και να κατευθυνθούµε νότια, καταµήκος του 

ποταµού Χέρλεµ. Θα την συναντήσουµε.» 

  «Σε πόσο καιρό υπολογίζεις;» ρώτησε η Νύχτα. 

  Η Μάνζρα ανασήκωσε τους ώµους της. «Τι να σου πω; Ο χάρτης 

δεν είναι κι απ’τους καλύτερους, αλλά… σε δύο-τρεις µέρες, 

υποθέτω, εκεί πρέπει νάµαστε.» 

  «Ωραία. Οπότε, µπορούµε να ξεκινήσουµε αµέσως,» είπε η Νύχτα, 

και σηκώθηκε όρθια, πηγαίνοντας προς τα χαµόδεντρα όπου ήταν 

δεµένα τ’άτια τους. 

  Τα καβάλησαν και πλησίασαν την πέτρινη γέφυρα που περνούσε 

πάνω απ’τον ποταµό. Έµοιαζε παλιά, αλλά ανθεκτική. Και, σίγουρα, 

ήταν, αφού είχε σηκώσει το βάρος της άµαξας του Χασνούρµ. 

Οπότε, οι τρεις καβαλάρηδες τη διέσχισαν δίχως ανησυχία. Από 

κάτω τους τα νερά του Χέρλεµ κυλούσαν και άστραφταν στο φως 

του ανατέλλοντος Λούντρινχ. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ήταν αυγή, και ο Φάλµαριν στεκόταν στην πλώρη της Μαύρης 

Αστραπής. Ο άνεµος έκανε τη µαύρη κάπα να κυµατίζει γύρω του, 

και η κουκούλα του ήταν κατεβασµένη. Είχε παρατηρήσει πως, όλη 

την προηγούµενη µέρα, οι ναύτες του καραβιού τον απέφευγαν⋅ για 

κάποιο λόγο, έµοιαζε να τον φοβούνται. Ο Κράε’ελν είχε ανταλλάξει 

λίγες  κουβέντες µαζί του⋅ και η Φαρία’ανµιν δεν του είχε µιλήσει 

καθόλου, µένοντας στην καµπίνα του καπετάνιου. Ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού εκτιµούσε που τον άφηναν στην ησυχία του –

ακόµα κι άµα αυτό οφειλόταν σε προκαταλήψεις, στην περίπτωση 
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των ναυτών. Το πλήρωµα είχε αρχίσει να ψιθυρίζει παράξενα 

πράγµατα γι’αυτόν –το διαισθανόταν. Κάµποσες φορές, µάλιστα, 

όταν περνούσε, τους είχε ακούσει να ψιθυρίζουν «ο µάγος», σε 

χαµηλούς τόνους. Και να φανταστεί κανείς πως ο Φάλµαριν δεν είχε 

σηκώσει ούτε το µικρό του δαχτυλάκι για να τους αποδείξει ότι ήταν 

«µάγος»… Ο κόσµος ήταν, πράγµατι, δεισιδαίµονας: έβλεπαν έναν 

άνθρωπο λιγάκι πιο σιωπηλό και σκεπτικό απ’τους άλλους κι 

αµέσως, υπέθεταν ένα σωρό αλλόκοτα πράγµατα. Ο Καπετάνιος 

τους, ευτυχώς, ήταν πιο ανοιχτόµυαλός. Αλλά η Καπετάνισσά τους 

µάλλον ενοχλητική. Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού ήλπιζε να µην 

ξεχνούσε τι της είχε συµβεί την τελευταία φορά. ∆εν του άρεσε 

διόλου να επιδεικνύει τις δυνάµεις του, και, µάλιστα, να τις 

χρησιµοποιεί για ανούσια θέµατα, αλλά είχε αισθανθεί τροµερά 

ενοχληµένος. 

  Άκουσε βήµατα πίσω του. Και τα Πνεύµατα, πάραυτα, τον 

πληροφόρησαν για την αύρα του ατόµου που πλησίαζε, γιατί ο 

Φάλµαριν ασκούσε µεγάλο έλεγχο πάνω τους. Ήταν η Φαρία’ανµιν. 

  «Καληµέρα, κυρία µου,» είπε. «Λιγάκι ψυχρή η µέρα σήµερα, δεν 

βρίσκετε;» 

  Η καστανή γυναίκα στάθηκε πλάι στον Σοφό του Κύκλου του 

Φτερού, µε τα µαλλιά και το µπλε φόρεµά της να τα παίρνει ο αέρας. 

«Τι µου έκανες χτες;» 

  «∆ε σας καταλαβαίνω, κυρία µου,» αποκρίθηκε, ψυχρά, ο 

Φάλµαριν. 

  «Είσαι µάγος, έτσι δεν είναι;» είπε η Φαρία’ανµιν. «Μου έκανες 

κάποιο ξόρκι, ε;» 

  «Μερικοί θέλουν να µ’αποκαλούν µάγο,» παραδέχτηκε ο 

Φάλµαριν, στρεφόµενος, για να την κοιτάξει, κάτω απ’τη σκιά της 

κουκούλας του, ενώ η µαύρη κάπα ανέµιζε γύρω του. Τα µάτια του 

ήταν παράξενα µέσα στο σκοτάδι, σα να λαµπύριζαν. «Αλλά εγώ 

προτιµώ να θεωρώ τον εαυτό µου άνθρωπο της Γνώσης. Όλοι οι 

Σοφοί του Κύκλου του Φτερού είµαστε άνθρωποι της Γνώστης.» 
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  «Όµως µου έκανες κάποιο ξόρκι σου,» επέµεινε η Φαρία’ανµιν. 

«Έτσι δεν είναι;» 

  «Όπως νοµίζετε, κυρία µου,» είπε ο Φάλµαριν. 

  «Μη µου λες ψέµατα!» σφύριξε η Φαρία’ανµιν. «Ύφανες τα µάγια 

σου επάνω µου!» Έσφιξε τα δόντια της και τα µάτια της στένεψαν. 

«∆ε θα µου ξανακάνεις ποτέ κάτι τέτοιο –µ’ακούς; ποτέ! Ειδάλλως, 

θα σε πετάξω στα σκυλόψαρα, µάγε!» Του γύρισε, απότοµα, την 

πλάτη κι έφυγε απ’την πλώρη, µε τις γροθιές της σφιγµένες. 

  Ο Φάλµαριν στράφηκε απ’την άλλη, δίχως κανενός είδους θυµού 

να φαίνεται στην όψη του. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ερία, ο Κάλ’µλιρβ και ο Γκόρ’θλαµπ κάλπαζαν όλη την 

προηγούµενη µέρα, µε µια µικρή στάση το µεσηµέρι, µέχρι που 

βράδιασε και ξεκούρασαν τους εαυτούς τους και τα ζώα τους. Στο 

δρόµο τους είχαν συναντήσει δυο µικρά χωριά, µα δεν είχαν 

καθόλου σταµατήσει. Την εποµένη, ξύπνησαν µε την αυγή και 

συνέχισαν το δρόµο τους, αφήνοντας πίσω τους τους λοφίσκους 

στους οποίους είχαν κατασκηνώσει. 

  Οι περιοχές, από τότε που είχαν φύγει απ’την Γκόνµορχ, ήταν 

σχετικά άγονες, µε λίγη βλάστηση, παρότι κάποια ρυάκια διέσχιζαν 

τα πεδινά µέρη. Η Ερία είχε ρωτήσει σχετικά µ’αυτό, και ο 

Γκόρ’θλαµπ τής είχε εξηγήσει πως έτσι ήταν οι ανατολικές περιοχές 

της Ζίρκεφ, χέρσες, γιατί βρίσκονταν κοντύτερα στην µεγάλη έρηµο 

Σνέορµ, στα νότια. Οι ντόπιοι τις αποκαλούσαν «οι Ξερότοποι», για 

πασιφανείς λόγους. Τα σηµεία, ωστόσο, παρά του ποταµού Χέρλεµ 

ήταν γεµάτα βλάστηση, όχι ιδιαίτερα ψηλή, αλλά πολύ πυκνή⋅ κι 

εκεί βρίσκονταν κάµποσα χωριά και πόλεις. 

  Τα ανατολικά µέρη της Ζίρκεφ, βέβαια, ήταν εντελώς διαφορετικά: 

σ’αυτά υπήρχε βλάστηση, και ένα µεγάλο κοµµάτι της γης κάλυπτε 

η ζούγκλα Βάργκοχ, που ήταν ο φόβος και ο τρόµος των ντόπιων. 
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Νότια της ζούγκλας βρισκόταν η πρωτεύουσα του Βασιλείου, 

Μάοχµπιν, απ’όπου κυβερνούσε η Βασίλισσα Ταρµαρία.  

  Όµως, απ’ό,τι καταλάβαινε η Ερία, η Βασίλισσα είχε λίγο έλεγχο 

πάνω στο Βασίλειό της, µε τόσες οργανώσεις και συντεχνίες πάσης 

φύσεως –και συνήθως «εγκληµατικής», όπως θα τις αποκαλούσαν 

στο Σαραόλν− που υπήρχαν εδώ. Απλά, και η Ταρµαρία ήταν µια 

αξιοσηµείωτη δύναµη µέσα στη Ζίρκεφ –όχι, όµως, η µοναδική. Οι 

Αιρέσεις του Σκαραβαίου και του Φιδιού ήταν πανίσχυρες, όπως και 

η Συντεχνία της Σκιάς. Το ίδιο ίσχυε και για τους τοπικούς άρχοντες 

των διάφορων πόλεων. Το Συµβούλιο της Γκόνµορχ, για 

παράδειγµα, ήταν υπερβολικά ισχυρό, όσον αφορούσε το εµπόριο 

στις ακτές του Βασιλείου⋅ και κανείς –έξω από στενούς κύκλους− 

δεν γνώριζε ποιοι ήταν εκείνοι που το απάρτιζαν –άλλο ένα απ’τα 

πολλά µυστήρια της Ζίρκεφ. 

  Στο Σαραόλν τα πράγµατα ήταν διαφορετικά. Ο Βασιληάς 

Βένγκριλ είχε έλεγχο πάνω στους τοπικούς άρχοντες, και µυστικές 

οργανώσεις δεν υπήρχαν, εκτός, ίσως, από κάποιες πολύ µικρές –

όπως συντεχνίες κλεφτών−, άνευ λόγου. Η µοναδική ισχυρή µυστική 

οργάνωση στο Σαραόλν ήταν οι βασιλικοί κατάσκοποι, που 

ενεργούσαν µονάχα για λόγους ασφαλείας του Βασιλείου. 

  «∆εν πάµε στις πόλεις που βρίσκονται παρά του Χέρλεµ;» πρότεινε 

η Ερία. «Εκεί µπορούµε να µπαρκάρουµε και σε κανένα καράβι, για 

να διασχίσουµε τον ποταµό και να φτάσουµε στην Μάοχµπιν.»  

  «∆ε λαθεύεις, κοπελιά,» τη διαβεβαίωσε ο Κάλ’µλιρβ. «Και η 

αλήθεια είναι πως έτσι σκεφτόµουν κι εγώ να δράσουµε. Σίγουρα, 

µας συµφέρει.» Φάνηκε να σκέφτεται κάτι. «Ααα… Νοµίζω πως 

πρέπει νάναι τρεις µέρες από τη Γκόνµορχ ως την Ταλτούθ, πάνω 

σ’άλογο… Έτσι, Γκόρ’θλαµπ;» 

  «Ναι,» έγνεψε καταφατικά εκείνος. «Κι εµείς έχουµε κάνει ήδη τη 

µια µέρα. Οπότε, κάπου άλλες δύο θέλουµε, µέχρι να φτάσουµε 

εκεί.» 
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  «Σωστά,» συµφώνησε ο Κάλ’µλιρβ. «Και, κάπου δω κοντά, πρέπει 

νάναι το Αριστερό Μάτι, ε; Όταν βρίσκονται κι οι δυο ήλιοι στο 

κέντρο τ’ουρανού θάµαστε σ’αυτό το µέρος.» 

  «Τι είναι το Αριστερό Μάτι;» θέλησε να µάθει η Ερία. 

«Πανδοχείο;» 

  «Καραβάν σεράι,» εξήγησε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Πώς;» έκανε η Ερία, σµίγοντας τα φρύδια της. 

  «Χάνι όπου σταµατούν τα καραβάνια. Και το Αριστερό Μάτι είναι, 

πραγµατικά, µεγάλο, σαν ολόκληρο χωριό, Ερία,» της είπε ο 

Γκόρ’θλαµπ. 

  Η Σαραολνιανή πολεµίστρια κούνησε το κεφάλι της, δείχνοντας ότι 

καταλάβαινε. «∆εν έχω δει ποτέ µου κάτι τέτοιο,» δήλωσε. 

  «Θα το δεις τώρα, κούκλα,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Πάντως, και τι δε 

θάδινα για να βρισκόµουν σε κατάστρωµα·  η µέση µου µ’έχει 

πεθάνει µ’όλη τούτη την ιππασία!…» µούγκρισε ο ναυτικός. 

  «Υποµονή, φίλε µου, µέχρι να φτάσουµε στην Ταλτούθ,» 

αποκρίθηκε ο Γκόρ’θλαµπ. «Να σκέφτεσαι πόσο τυχεροί ήµασταν 

που δε µας πρόσεξε η φρουρά της Γκόνµορχ να φεύγουµε.» 

  «Γιατί; πιστεύεις ότι θα µας κυνηγούσαν, έξω απ’την πόλη τους;» 

απόρησε ο Κάλ’µλιρβ, και γέλασε. «∆εν το νοµίζω·  ο κάθε 

κατεργάρης κάθεται εκεί όπου έχει τη µεγαλύτερη δύναµη, 

σύντροφε. Η Ζίρκεφ δεν είναι πάρκο αναψυχής, µε τόσες 

οργανώσεις να τριγυρίζουν ελεύθερες και η καθεµια να ονοµάζει τη 

µια ή την άλλη περιοχή ληµέρι της.» 

  «Αυτό σηµαίνει πως κι εµείς βρισκόµαστε σε κίνδυνο, 

ταξιδεύοντας,» συµπέρανε η Ερία. 

  «Ασφαλώς, κοπελιά,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. «Ασφαλώς και 

βρισκόµαστε σε κίνδυνο. Αλίµονο να µη βρισκόµασταν!…» Γέλασε, 

πάλι, δυνατά. 

  Η Ερία κοίταξε γύρω τους, τις ερηµικές περιοχές, και συλλογίστηκε 

πόσα απ’τα µέρη που περνούσαν θα µπορούσαν να αποτελέσουν 

καλές κρυψώνες για ενέδρα ληστών… Η σκέψη την έκανε να 
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αισθανθεί περισσότερο ανασφαλής απ’ό,τι ήδη αισθανόταν σε τούτο 

το άγνωστο βασίλειο. 

  Κανέναν δεν αντάµωσαν στο δρόµο τους, και, καθώς πλησίαζε το 

µεσηµέρι, µπόρεσαν ν’ατενίσουν, σε απόσταση, ένα µέρος 

περιτειχισµένο από ξύλινα τείχη. 

  «Α! Το Αριστερό Μάτι,» πληροφόρησε τους συντρόφους του –

κυρίως, την Ερία− ο Κάλ’µλιρβ. «Φτάσαµε, µάγκες µου.» 

  Ο Λούντρινχ κι ο Βάνσπαρχ είχαν σκαρφαλώσει στο υψηλότερο 

σηµείο του γαλανού ουρανού, όταν η µικρή οµάδα βρέθηκε στο 

µέρος που είχε αντικρίσει από µακριά. Η πύλη ήταν πλατιά και ψηλή 

–ψηλότερη από τα ξύλινα τείχη, οι κορυφές των οποίων ήταν 

µυτερές, για ν’αποθαρρύνουν οποιουσδήποτε επίδοξους 

πολιορκητές− και εκατέρωθέν της στέκονταν δύο άντρες, φορώντας 

φολιδωτές αρµατωσιές και κρατώντας κοντάρια και µεταλλικές 

ασπίδες. Στα κεφάλια τους είχαν κράνη µε πολύχρωµα φτερά. 

  Άφησαν τους τρεις καβαλάρηδες να περάσουν, δίχως να τους 

µιλήσουν καν. Πίσω απ’τα ξύλινα τείχη ήταν ένα µεγάλο χτίσµα, µε 

τρεις ορόφους, φτιαγµένο από γκρίζες πέτρες. Πάνω απ’την είσοδό 

του ήταν καρφωµένη µια ταµπέλα που έγραφε: Το Αριστερό Μάτι. (Η 

Ερία το έβρισκε, κάπως, γελοίο όνοµα, αλλά δεν είπε τίποτα στους 

συντρόφους της.) 

  Στην αυλή του µέρους ήταν σταµατηµένα µπόλικα κάρα και 

άµαξες. Λίγο παραδίπλα, άλογα έπιναν νερό από µεγάλες γούρνες ή 

έτρωγαν σανό, τον οποίο τους πρόσφεραν σταβλίτες. Μισθοφόροι 

στέκονταν και φρουρούσαν την πραµάτεια των εµπόρων τους, 

κοιτώντας το τρίο που περνούσε ανάµεσά τους στωικά. Η οµάδα 

έδωσε τ’άτια της σ’έναν σταβλίτη, µαζί µε δύο χρυσά νοµίσµατα 

(παραπάνω χρήµατα απ’ό,τι φανταζόταν ο άντρας πως ήταν δυνατόν 

να του προσφέρει κανείς), για να τα ποτίσει, να τα ταΐσει, και να τα 

προσέξει περισσότερο από τα υπόλοιπα. 

  Ο Κάλ’µλιρβ οδήγησε τον Γκόρ’θλαµπ και τη Σαραολνιανή 

πολεµίστρια στην ξύλινη πόρτα, κάτω απ’την επιγραφή µε το όνοµα 
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του καραβάν σεράι. Άνοιξε και µπήκαν σε µια µεγάλη τραπεζαρία 

(την µεγαλύτερη που είχε ποτέ δει η Ερία σε πανδοχείο), γεµάτη 

τραπέζια και κόσµο. Σερβιτόροι και σερβιτόρες έτρεχαν από το ένα 

στ’άλλο, παίρνοντας παραγγελιές και φέρνοντας φαγητά και ποτά. 

Οι βρύσες των βαρελιών ποτέ δεν ησύχαζαν, καθώς µπίρα έτρεχε, 

συνεχώς, από µέσα τους, για να γεµίζει κούπες. Γέλια ακούγονταν 

και φωνές εύθυµες. Άλλοι τύποι, πάλι, συζητούσαν χαµηλόφωνα µε 

τις παρέες τους. Συµφωνίες κλείνονταν και συµφωνίες χαλούσαν, 

πολλές φορές, µέσα σε τούτο το µέρος, αφού όλο έµποροι σύχναζαν 

και λιγοστοί απλοί ταξιδιώτες. Είχε τρία µπαρ, που δεν χωρούσαν 

άλλον να καθίσει εµπρός τους –οι θέσεις ήταν πιασµένες. 

  «Σαµατάς πάντα γίνεται δω πέρα…!» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ. 

«∆εν το προτιµώ, αλλ’αφού ήταν στο δρόµο µας…» 

  «∆ε θέλω ούτε να φανταστώ τι µπορεί να συµβεί, έτσι και κάνας 

καυγάς ξεσπάσει…» είπε η Ερία. 

  «∆εν ξεσπάει, συνήθως, καυγάς στο Αριστερό Μάτι,» της εξήγησε ο 

Γκόρ’θλαµπ. «Η Μαθ-ριβ κρατά την τάξη καλά, µε τους 

µισθοφόρους της. Εξάλλου, δε συµφέρουν τους εµπόρους οι 

καυγάδες⋅ γίνονται ζηµιές στις πραµάτειες τους.» 

  «Ποια είναι η Μαθ-ριβ;» ρώτησε η Ερία. 

  «Η ιδιοκτήτρια του µέρους.» 

  «Πάµε, τώρα, να καθίσουµε,» πρότεινε ο Κάλ’µλιρβ, κι άρχισε να 

βαδίζει, γρήγορα, προς ένα τραπέζι που δεν ήταν πιασµένο. 

  Πήραν θέσεις γύρω του, και η Ερία  είπε: «Η Βασίλισσα Ταρµαρία 

δέχεται εύκολα ανθρώπους ενώπιόν της;» 

  «∆εν ξέρω,» ανασήκωσε τους ώµους του ο Γκόρ’θλαµπ. «∆εν έχει 

ακουστεί, όµως, ποτέ ότι δεν δέχεται κιόλας… Αλλά, γιατί ρωτάς; 

Φοβάσαι πως δε θα µας δεχτεί;» 

  «Θα την κάνουµε να µας δεχτεί,» τόνισε η Ερία, «ακόµα και να µην 

το θέλει. Απλά, θα µ’άρεσε να γνωρίζω αν θα δυσκολευτούµε ή όχι.» 
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  «Θα κάνεις µια βασίλισσα να σε δεχτεί, ακόµα και να µην το 

θέλει;» απόρησε ο Κάλ’µλιρβ, σηκώνοντας ένα φρύδι του. «Πρέπει 

να το δω αυτό!…» 

  «Άµα υπάρξει λόγος, πιθανώς και να το δεις,» αποκρίθηκε η Ερία. 

«Η αποστολή µας είναι σηµαντική⋅ δεν έχουµε χρόνο για χάσιµο.» 

  Μια σερβιτόρα ήρθε και ζήτησε παραγγελία από τη Σαραολνιανή 

πολεµίστρια και τους δύο ναυτικούς. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Όχι, Κράε’ελν! Γιατί να πρέπει να τρώµε µαζί µ’αυτόν το 

µπαγαπόντη;» είπε η Φαρία’ανµιν, ενώ εκείνη κι ο Καπετάνιος της 

Μαύρης Αστραπής βρίσκονταν στην καµπίνα τους. 

  «Γιατί όχι;» έθεσε το ερώτηµα εκείνος, σταυρώνοντας τα χέρια 

µπροστά του. 

  «Γιατί… είναι άνθρωπος του Κάλ’µλιρβ! ∆εν τον εµπιστεύοµαι,» 

δήλωσε, θυµωµένα, η Φαρία’ανµιν. «Και… επιπλέον, χτες θυµάσαι 

που ζαλιζόµουν, και… γενικά, δεν ήµουν καλά;» 

  «Ναι.» 

  «Ε, αυτός έφταιγε!» 

  Ο Κράε’ελν αναποδογύρισε τα µάτια του, κοιτάζοντας το ταβάνι 

της καµπίνας. «Φαρία’ανµιν!… Μα τα Πέντε Κύµατα, πώς−» 

  «Είναι µάγος,» τόνισε η καστανή γυναίκα. «Όλο το πλήρωµα το 

ψιθυρίζει. Και εµείς το γνωρίζουµε πως είναι. Ο ίδιος µας είπε ότι 

πολέµησε εκείνον τον µισό-Θεό που βγήκε απ’τη µηχανή των 

Μαγκραθµέλιων… άµα η ιστορία του είναι αληθινή. Γιατί πολύ 

φοβάµαι πως είναι φτιαχτή. Ο Κάλ’µλιρβ θέλει να πάµε στα δυτικά 

νερά του Ωκεανού, για να χαθεί το πλοίο µας, όπως το δικό του.» 

  «Αποκλείεται τούτος νάναι ο σκοπός του,» είπε ο Κράε’ελν. «Ίσα-

ίσα που επιθυµούσε να συνεταιριστεί µαζί µας. Εσύ δεν ήσουν τόσο 

βέβαιη αν έπρεπε εµείς να συνεταιριστούµε µαζί του.»  
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  «Επειδή κι οι δυο ξέρουµε πολύ καλά τι λεχρίτης είναι!» 

αποκρίθηκε η Φαρία’ανµιν. «Και, τώρα, γιατί έστειλε τον άνθρωπό 

του;» 

  «∆εν πιστεύεις καθόλου την ιστορία του Φάλµαριν;» 

  «Όχι! Σιγά µην ήρθε ένας Θεός από τα αρχαία χρόνια, για να 

καταστρέψει τον Άρµπεναρκ, θέλοντας να πάρει τα Στηρίγµατα 

Ισχύος από τα Κέντρα Σταθερότητας. Τι παραµύθια είν’αυτά; Ποιος 

τα πιστεύει, Κράε’ελν;» 

  «Εγώ τα πιστεύω, Φαρία’ανµιν,» τόνισε ο ναυτικός. «∆ε νοµίζω ο 

Φάλµαριν να λέει ψέµατα. Κι άµα αµφιβάλλεις για κάτι απ’όσα 

υποστηρίζει, µπορείς να τον ρωτήσεις, καθώς θα τρώµε.» 

  «Για κάτι απ’όσα υποστηρίζει; Κράε’ελν, αµφιβάλλω για όλα όσα 

υποστηρίζει!» 

  Εκείνος ξεφύσησε. «Θα τον καλέσω µόνο σήµερα για µεσηµεριανό 

και όχι άλλη µέρα, εντάξει; Θέλω να τον ρωτήσω κάτι.» 

  Η Φαρία’ανµιν σούφρωσε τα χείλη της. «Καλά,» µούγκρισε. 

«Μόνο σήµερα, όµως⋅ έτσι;» 

  «Σύµφωνοι,» αποκρίθηκε ο Κράε’ελν, και βγήκε απ’την καµπίνα 

του, για να µιλήσει µε τον µάγειρα του καραβιού. 

  Κατά το µεσηµέρι, ένας ναύτης πληροφόρησε τον Φάλµαριν πως ο 

Καπετάνιος και η Καπετάνισσα τον προσκαλούσαν στην καµπίνα 

τους σήµερα, για φαγητό. Έτσι, πήγε, και βρήκε τη Φαρία’ανµιν και 

τον Κράε’ελν να κάθονται σ’ένα τραπέζι που είχαν φέρει στο µικρό 

δωµάτιο. Ήταν γεµάτο ψαρικά, τηγανισµένα και βραστά. 

  «Κάθισε,» τον παρότρυνε ο Καπετάνιος. 

  «Ήταν πολύ ευγενικό εκ µέρους σας να µε καλέσετε για φαγητό,» 

είπε ο Φάλµαριν, καθώς έπαιρνε θέση απέναντί του⋅ στα δεξιά του 

καθόταν η καστανοµάλλα γυναίκα. 

  «Χαρά µας να τρώµε µαζί σου, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο Κράε’ελν, 

µ’ένα µειδίαµα. Η Φαρία’ανµιν έκανε µια αποδοκιµαστική 

γκριµάτσα, την οποία ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού πρόσεξε, 
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παρότι δεν ήταν και τόσο φανερή⋅ λίγα πράγµατα ξέφευγαν απ’την 

αντίληψή του. «Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι…» 

  «Ελεύθερα, κύριε,» είπε ο Φάλµαριν, παίρνοντας ένα ψάρι στο 

πιάτο του. 

  «Όταν µας διηγήθηκες την εκπληκτική ιστορία σου, ανέφερες πως 

το νησί µε τους κρυστάλλους ήταν κάπου δυτικά του Γκένχεκ, έτσι 

δεν είναι;» 

  «Μάλιστα, κύριε.» 

  «Θα ήθελα, αν ήταν δυνατόν, να περάσουµε απο κεί, για να το δω.» 

  Η Φαρία’ανµιν γούρλωσε τα µάτια της, κοιτάζοντας τον 

απορηµένη. 

  «Για ποιο λόγο; ∆εν πιστεύετε την ιστορία µου;» 

  Ο Κράε’ελν γέλασε. «Κάθε άλλο. Πιστεύω την ιστορία σου, αλλά 

θα ήθελα να αντικρίσω αυτό το νησί µε τα ίδια µου τα µάτια⋅ µου 

έχει κινήσει την περιέργεια.» Η Φαρία’ανµιν τον κλότσησε, κάτω 

απ’το τραπέζι, αλλά εκείνος δεν της έδωσε σηµασία. 

  Ο Φάλµαριν φάνηκε σκεπτικός. «Το εν λόγω νησί θα πρέπει να 

είναι δυο-τρεις µέρες δυτικά του Γκένχεκ. Τουλάχιστον, τόσο καιρό 

κάναµε εµείς, για να φτάσουµε εκεί.» 

  «Πόσες µέρες είναι από την Γκόνµορχ;» ρώτησε ο Κράε’ελν. 

  «∆εν γνωρίζω, κύριε,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Θα πρέπει να 

ανοίξουµε κάποιον χάρτη. Πάντως, θα σας συµβούλευα να µην πάτε 

εκεί. ∆ε θα βρείτε ούτε πόλη, ούτε χωριό, για να εµπορευτείτε.» 

  «∆εν πηγαίνω για να εµπορευτώ,» εξήγησε ο Κράε’ελν⋅ «µονάχα 

από περιέργεια. ∆εν πιστεύω να υπάρχει κάποιος κίνδυνος σ’αυτά τα 

µέρη. Υπάρχει;» Σήκωσε ένα φρύδι του. 

  Ο Φάλµαριν ξαναφάνηκε σκεπτικός. «Μάλλον, όχι, κύριε. Ο 

τελευταίος κίνδυνος πρέπει να ήταν ο Μάργκανθελ.» 

  «Τότε, γιατί να µην πάω να δω το νησί;» ρώτησε ο Κράε’ελν. 

  «Κατ’αρχήν, λυπάµαι που σας το λέω –και δε θέλω να 

προσπαθήσω να σας καθοδηγήσω−, αλλά βιάζοµαι. ∆εν έχω χρόνο. 

Και δε µπορώ να χάσω ούτε µέρα. Πρέπει να ειδοποιήσω τη 
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Βασίλισσα Αάνθα και το Βασιληά Βένγκριλ, καθώς και να µιλήσω 

µε τον Κύριο του Πύργου του Φτερού. Μπορείτε, κύριε, να δείτε το 

νησί κάποια άλλη στιγµή. Ολόκληρος ο Άρµπεναρκ κινδυνεύει, 

βλέπετε.» 

  «Ίσως, δε θέλεις να δούµε το νησί επειδή δεν υπάρχει;» έθεσε το 

ερώτηµα η Φαρία’ανµιν, κοιτάζοντάς τον καχύποπτο. 

  «Το νησί υπάρχει, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Μην 

αµφιβάλετε για ό,τι σας λέω⋅ δεν έχω διάθεση για παιχνίδια, και, 

σίγουρα, όχι ώρες σαν κι ετούτες, όταν πρέπει να εµποδίσω έναν 

µισό-Θεό απ’το να φέρει τη διάλυση στον κόσµο µας.» 

  Ο Κράε’ελν έφαγε λίγο απ’το ψάρι του⋅ ύστερα, είπε στον 

Φάλµαριν: «Σε καταλαβαίνω, φίλε µου. Έχεις µεγαλύτερες 

σκοτούρες απ’το να τριγυρίζεις και να βλέπεις αξιοθέατα. Θα κάνω 

όπως προτείνεις: δε θα πάω, τώρα, στο νησί µε τους κρυστάλλους, 

παρά κάποια άλλη στιγµή.» 

  «Αυτό είναι πολύ συνετό, κύριε,» έγνεψε καταφατικά ο Φάλµαριν. 

  Η έκφραση του προσώπου της Φαρία’ανµιν φάνηκε να ηρεµεί, 

ευχαριστηµένη που δε θα κατευθύνονταν στο παράξενο νησί. 

Συγχρόνως, συνέχιζε να κοιτά τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού µε 

καχυποψία. Από τη µια δεν τον πίστευε, και θα ήθελε να πάει εκεί, 

για να εξακριβώσει τα λόγια του⋅ από την άλλη, όµως, φοβόταν ότι 

ίσως νάλεγε αλήθεια και κάτι αλλόκοτο να τους συνέβαινε σ’αυτό το 

καταραµένο µέρος –κάτι αλλόκοτο που ο Φάλµαριν δεν είχε 

προβλέψει… 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Μάνζρα, η Νύχτα και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή σταµάτησαν 

για µεσηµέρι στις όχθες του Χέρλεµ. Τα δέντρα που βρίσκονταν εδώ 

τους δρόσιζαν, καθώς οι σκιές τους τους προστάτευαν απ’τη ζέστη 

των ήλιων του Άρµπεναρκ, οι οποίοι ήταν ψηλά, στο κέντρο 
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τ’ουρανού. Είχαν βγάλει προµήθειες από τους σάκους στις σέλες 

τους και έτρωγαν, πίνοντας µαζί κρασί. 

  «Είναι καταπληκτικό πόσο καλά αισθάνεσαι, όταν κάθεσαι να 

ξεκουραστείς, ύστερα από ένα πρωινό ιππασίας,» σχολίασε η 

Μάνζρα. 

  Η Νύχτα µειδίασε, κατεβάζοντας την άκρη του φλασκιού της απ’τα 

χείλη. «Έτσι είναι, συντρόφισσα.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έµοιαζε χαµένος⋅ το βλέµµα του ήταν 

καρφωµένο στα νερά του ποταµού. 

  «∆εν πεινάς;» τον ρώτησε η Μάνζρα. ∆ε φάνηκε να την άκουσε. 

Εκείνη στράφηκε στη Νύχτα, που ανασήκωσε τους ώµους, 

αδιάφορα. Η ξανθιά πολεµίστρια τεντώθηκε και τον ταρακούνησε 

απ’τον ώµο. «Ε! Σύνελθε! Τι έχεις;» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή βλεφάρισε, και το βλέµµα του 

εστιάστηκε πάνω της. «Μάνζρα…» Έτριψε τα µάτια του. Κούνησε 

το κεφάλι. «Τα Πνεύµατα… έχουν τρελαθεί.» 

  «Αλήθεια; Γιατί;» απόρησε η Νύχτα, αν και δεν γνώριζε τίποτα –

εκτός από ελάχιστα πράγµατα− πάνω σε µυστικιστικά ζητήµατα. 

  «Ο Μάργκανθελ…» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Ο 

ερχοµός του… τα έχει αναστατώσει. Φοβάµαι πως κάτι κακό 

πρόκειται να συµβεί… Αλλά δεν είµαι και σίγουρος… Κάποιες 

φορές, τα Πνεύµατα βλέπουν εικόνες απ’το µέλλον… ή το 

διαισθάνονται…» Σήκωσε τους ώµους. «∆εν ξέρω⋅ δεν είναι ποτέ 

ξεκάθαρα µαζί µου…» 

  «∆εν πιστεύω η Ερία να πρόκειται να πάθει τίποτα!» είπε, αµέσως, 

η Μάνζρα. «Ο Μαγκραθµέλιος στρατός αυτού µισού-Θεού έρχεται 

απ’τα ανατολικά, και στ’ανατολικά µέρη της Ζίρκεφ βρίσκεται, 

τώρα, εκείνη…» 

  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Τα Πνεύµατα 

δεν επικεντρώνονται ποτέ σ’ένα άτοµο. Κοιτούν τι συµβαίνει, 

γενικά, σ’όλο τον Άρµπεναρκ. Το να τα επικεντρώσεις σε ένα άτοµο, 

σηµαίνει ότι µπορείς να τα ελέγξεις. Και πρέπει να είσαι σε θέση να 
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ασκήσεις τροµερό έλεγχο πάνω τους. Εγώ δεν είµαι τόσο ισχυρός. Ο 

Φάλµαριν είναι·  όµως, τώρα, δε βρίσκεται εδώ, για να τον 

συµβουλευτώ…» 

  «Εγώ δεν ξέρω τίποτα από Πνεύµατα και σαχλαµπούχλες,» είπε η 

Νύχτα. «Εκείνο που ξέρω είναι ότι πρέπει να εντοπίσουµε τη 

Συντεχνία του Πορφυρού Αετού –και ότι ένας δολοφόνος της 

Αίρεσης του Σκαραβαίου βρίσκεται πίσω µας.» 

  «Μα δεν τον έχουµε ξαναδεί, από τότε που τον πρωτοαντικρίσαµε 

–ή, τουλάχιστον, είδαµε τη σκιά του– κοντά στα βράχια της 

παραλίας,» αποκρίθηκε η Μάνζρα. 

  «Αυτό δε σηµαίνει πως κι εκείνος δε µας έχει ξαναδεί,» τόνισε η 

Νύχτα. 

  «Πιθανώς να κάναµε λάθος, και να µην ήταν δολοφόνος… αλλιώς 

δε θα µας είχε επιτεθεί, όταν ξεκουραζόµασταν, χτες βράδυ, στην 

όχθη;» 

  «Τότε, ο Χασνούρµ και οι δικοί του βρίσκονταν κοντά µας. ∆ε 

νοµίζω να ήθελε να το ρισκάρει, µε τόσους ανθρώπους. Όµως 

σήµερα καλά θα κάνουµε να τον περιµένουµε. Ας είµαστε 

επιφυλακτικοί.» 

  Η Μάνζρα έγνεψε καταφατικά. «Σ’αυτό συµφωνώ⋅ έχεις δίκιο. 

Γιατί, ακόµα κι άµα, τελικά, δεν πρόκειται για φονιά, δεν βλάπτει να 

είµαστε προετοιµασµένοι. Αλλά, αν, όντως, πρόκειται για τέτοιον, 

τότε, το να µην είµαστε προετοιµασµένοι σηµαίνει θάνατο.» 

  «Σωστά, συντρόφισσα,» είπε η Νύχτα. 

  «Θα δω αν µπορώ να τον εντοπίσω,» δήλωσε ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή. Και, όταν η Μάνζρα έκανε να µιλήσει, της είπε: «Μην 

ανησυχείτε⋅ το πολύ-πολύ, να εξουθενωθώ.» 

  Καθώς καθόταν οκλαδόν έβαλε τα χέρια στους κροτάφους του και 

έκλεισε τα µάτια. Τώρα, µονάχα ο Πνευµατικός Κόσµος µετρούσε 

γι’αυτόν. Τα Πνεύµατα ψιθύριζαν στ’αφτιά του, προσπαθώντας να 

τον τρελάνουν, ενόσω εκείνος πάσχιζε να τα υποτάξει στη θέλησή 

του: Υπακούστε µε! Ψάξτε για ανθρώπινες αύρες. Ψάξτε!……………. 
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Ξανά, οι αύρες της Νύχτας και της Μάνζρα –ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή τής γνώριζε, πια⋅ του ήταν οικίες. Ψάξτε για κάποιον άλλο! Και 

η βούλησή του πάλεψε, για να υποτάξει τα Πνεύµατα. Κατάφερε να 

τα κάνει να ψάξουν σε µια ακτίνα γύρω του. Φυλλωσιές, κορµοί 

δέντρων δεν υπήρχαν⋅ µόνο οι αύρες του Πνευµατικού Κόσµου⋅ τα 

πάντα ήταν ανοιχτά⋅ δεν βρισκόταν κάτι που να περιορίζει τη 

«µατιά», αρκεί να γνώριζες να διαβάζεις τα σηµάδια, να αισθάνεσαι, 

να «βλέπεις»………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………... 

……Κανένας. Κανένας δεν ήταν κοντά. Η Νύχτα, η Μάνζρα και ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ήταν µόνοι τους στην όχθη. 

  «Είµαστε µόνοι,» είπε ο τελευταίος, ανοίγοντας τα µάτια του. 

  «Πώς το ξέρεις;» ρώτησε η τυχοδιώχτρια. 

  «∆εν αισθάνθηκα κανέναν τριγύρω,» εξήγησε εκείνος. «Όµως είµαι 

βέβαιος πως, αν υπήρχε κάποιος κοντά, θα τον αισθανόµουν.» 

  Η Νύχτα φάνηκε σκεπτική. «Πιθανώς να µας παρακολουθεί από 

απόσταση…» 

  «Ή να µη µας παρακολουθεί καθόλου,» είπε η Μάνζρα. 

  Η Νύχτα ξεφύσησε. «∆εν ξέρω… ∆ε µπορεί να µου φύγει η ιδέα 

ότι ακόµα είναι στο κατόπι µας. ∆εν ήταν τυχαίος εκείνος που µας 

ατένιζε από τα πελώρια βράχια, στην παραλία.» 

   

**  **  **  ** 

 

  Η ατµόσφαιρα της τραπεζαρίας ήταν ευχάριστη και το φαγητό 

καλό, όπως και το ποτό. Κανείς, πια, δεν φώναζε ιδιαίτερα, και, 

παρότι γινόταν µια σχετική βαβούρα, από τον πολύ κόσµο, δεν ήταν 

ενοχλητική, καθώς όλοι ήθελαν να περάσουν το µεσηµέρι τους 

ήσυχα και να ξεκουραστούν, για να συνεχίζουν τα ταξίδια τους το 

απόγευµα. 

  «Γιατί ονοµάζεται ‘Το Αριστερό Μάτι’;» ρώτησε η Ερία τους δύο 

ναυτικούς. 
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  Ο Κάλ’µλιρβ, ως συνήθως, είχε ανάψει την πίπα του και κάπνιζε. 

«Γιατί η ιδιοκτήτρια έχει µόνο ένα µάτι –κι αυτό είναι τ’αριστερό.» 

Γέλασε, δυνατά. 

  Η Ερία δεν το βρήκε και τόσο αστείο. 

  «Η Μαθ-ριβ ήταν κάποτε ξακουστή πολεµίστρια, µισθοφόρος. Την 

πλήρωναν σωρούς από χρυσάφι όσοι επιθυµούσαν να δουλέψει 

γι’αυτούς,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ. «Αλλά σε µια µάχη τραυµατίστηκε –

άσχηµα. Τότε, έχασε και το δεξί της µάτι. Μη µπορώντας, πλέον, να 

πολεµήσει άλλο, παραιτήθηκε από τη δουλειά του µισθοφόρου. 

Και… έφτιαξε τούτο το καραβάν σεράι, µε τα χρήµατα που είχε 

συλλέξει, δουλεύοντας χρόνια.» 

  «Πόσων χρονών είναι, τώρα;» θέλησε να µάθει η Ερία. 

  «Πενήντα προς τα εξήντα, υποθέτω,» απάντησε ο Γκόρ’θλαµπ, 

κάνοντας µια χειρονοµία που δήλωνε πως δε γνώριζε ακριβώς. 

  «Είναι συζητήσιµη;» είπε η Ερία. «Ενδιαφέρον θάταν να της 

µιλήσουµε…» 

  «Με συγχωρείς, ρε κούκλα⋅ εσύ δεν ήσουν αυτή που βιαζόσουν;» 

έθεσε το ερώτηµα ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Ερία, «όµως, τώρα, ούτως ή άλλως, 

καθόµαστε, µέχρι να ξεκουραστούν τ’άτια µας…» 

  «Και η Μαθ-ριβ υποθέτω πως θάχει δουλειά,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. 

«Εξάλλου, δεν κατεβαίνει και πολύ στην τραπεζαρία, πια, για 

κουβέντα και κουτσοµπολιό… όχι όπως παλιότερα….» 

  «Μιλάς σα να την ξέρεις,» συνοφρυώθηκε η Ερία. 

  «Ω, ναι, την ξέρω λιγάκι, κοπελιά,» παραδέχτηκε ο Κάλ’µλιρβ, 

βγάζοντας το τσιµπούκι του απ’το στόµα και φυσώντας καπνό απ’τα 

ρουθούνια. 

  «Πώς τη γνώρισες;» Το ενδιαφέρον της Ερία είχε κεντριστεί. 

  «Μια φορά, δούλευε για έναν έµπορο τον οποίο ήξερα –ήταν φίλος 

µου,» εξήγησε ο Κάλ’µλιρβ. «Πάνε δεκαπέντε χρόνια από τότε. 

Έπειτα, τη βρήκα να έχει φτιάξει τούτο το καραβάν σεράι.» 
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Μειδίασε. «∆εν περίµενα να είχε ανοίξει τέτοια επιχείρηση. Ύστερα, 

όµως, κατάλαβα ότι της πήγαινε. 

  »Τέλος πάντων! Τι να θυµόµαστε τα περασµένα, κοπελιά;» Ήπιε 

µια µεγάλη γουλιά απ’τη µπίρα στην κούπα του. «Άντε, σε δυο-τρεις 

ώρες, να φεύγουµε απ’αυτό το µέρος.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Νύχτα χάιδεψε τη χαίτη του αλόγου της. «Ώρα να ξεκινήσουµε, 

πάλι,» του είπε, και το καβάλησε, τραβώντας τα χαλινάρια. 

  Η Μάνζρα κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή είχαν ήδη ανεβεί στα 

δικά τους άτια. 

  Η Νύχτα ρώτησε την ξανθιά πολεµίστρια. «Τι λέει ο χάρτης; θα 

βρούµε κάνα χωριό ως το βράδυ, για να διανυκτερεύσουµε; Εκεί, 

µάλλον, θα είµαστε πιο ασφαλείς από τον δολοφόνο που µας 

καταδιώκει… αν µας καταδιώκει ακόµα.» 

  «Ναι, υπάρχει ένα χωρίο, που, κατά πάσα πιθανότητα, θα 

συναντήσουµε, κατά το λιόγερµα.» Η Μάνζρα έµπηξε τα τακούνια 

των µποτών της στα πλευρά του αλόγου της, κι εκείνο ξεκίνησε να 

καλπάζει. 

  «Περίµενε και µας, βιαστική ιππεύτρια!» φώναξε, µε χαριτολόγο 

διάθεση, η Νύχτα, και την ακολούθησε, µαζί µε τον Άνθρωπο-Με-

Μισή-Ψυχή. 

  Έτσι, ταξίδεψαν πλάι στις όχθες του µεγάλου ποταµού Χέρλεµ, για 

άλλη µια φορά. Καθ’οδόν, είδαν δύο ποταµόπλοια να διασχίζουν τα 

νερά του·  το ένα κατευθυνόταν βόρεια, το άλλο νότια. Μια οµάδα 

έξι ταξιδιωτών πέρασε από δίπλα τους, γνέφοντάς τους σε 

χαιρετισµό, και έγνεψαν κι εκείνοι. Πήγαιναν προς τα κει απ’όπου η 

κοµπανία ερχόταν, και η Νύχτα, ύστερα, το µετάνιωσε, που δεν τους 

σταµάτησαν, για να τους ρωτήσουν µην είχαν δει τίποτα 

σκλαβεµπόρους οι οποίοι ανήκαν στη Συντεχνία του Πορφυρού 

Αετού. Αλλά σκέφτηκε πως δεν θα ήταν καθόλου συνετό να ρωτάει 
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για δαύτους όποιον έβρισκε·  τα λόγια της έπρεπε να είναι 

µετρηµένα, αν δεν ήθελε να βρεθεί κυνηγηµένη όχι µόνο από έναν 

φονιά –όπως τώρα−, αλλά από πολλούς. Στο κάτω-κάτω, υπέθετε 

πως ο καθένας στη Ζίρκεφ µπορούσε να είναι πληροφοριοδότης 

οποιασδήποτε οργάνωσης. Ακόµα και ο Χασνούρµ, µε τον οποίο 

είχε µιλήσει χτες βράδυ… 

  Ρίγησε στη σκέψη ότι µπορεί να είχε δώσει πληροφορίες σε κάποια 

σκιερή αίρεση, οργάνωση ή συντεχνία. Άσε που ίσως ο έµπορος να 

είχε προσπαθήσει να την παραπλανήσει, δίνοντάς της λανθασµένα 

στοιχεία. Πιθανώς να µην υπήρχε καµια Συντεχνία του Πορφυρού 

Αετού. Αν υπήρχε, ο Κάλ’µλιρβ δε θα της είχε µιλήσει γι’αυτήν; 

Ίσως, όµως, και όχι… Ααααχ! Μακάρι ο ναυτικός να ήταν εδώ, για 

να µπορούσε να τον ρωτήσει! Έπρεπε να είχε προτείνει στην Ερία να 

πάρει τη Μάνζρα ή τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή µαζί της κι εκείνη 

να έπαιρνε τον Κάλ’µλιρβ, ο οποίος γνώριζε πολλά για τη Ζίρκεφ. 

Τώρα, και οι δύο της σύντροφοι ήταν άσχετοι, όσον αφορούσε τη 

χώρα όπου όλοι τους βρίσκονταν. 

  Το σκοτάδι κάλυπτε τις όχθες του Χέρλεµ, όταν η οµάδα της 

κορακοµάλλας τυχοδιώχτριας αντίκρισε εµπρός της ένα χωριό, 

εντελώς ατείχιστο, εκτός από τους ξύλινους φράχτες που υπήρχαν 

στα χωράφια των αγροτών. ∆εν πρέπει να ήταν παραπάνω από εκατό 

χτίρια στο σύνολό τους. 

  «Ελπίζω να έχουν κανένα πανδοχείο,» είπε η Μάνζρα, τυλιγµένη 

στην κάπα της, γιατί, όση ζέστη είχε το πρωί στη Ζίρκεφ, τόσο κρύο 

είχε το βράδυ. 

  «Κι εγώ,» έγνεψε καταφατικά η Νύχτα. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έµοιαζε αδιάφορος. 

  Πλησίασαν το χωριό µε αργό βάδισµα των αλόγων τους, µιας και, 

τώρα, δε βιάζονταν. Πέρασαν δίπλα από µερικά χωράφια και 

έφτασαν στην αρχή του. Το πρώτο χτίριο που αντίκρισαν ήταν 

διώροφο –το µόνο διώροφο οικοδόµηµα εδώ γύρω− και απ’τα 

παράθυρα του ισογείου του φως έβγαινε στον δρόµο. Πλάι στην 
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πόρτα υπήρχε µια ξύλινη ράβδος, απ’όπου ήταν κρεµασµένη µια 

ταµπέλα⋅ έγραφε: Ο Ναυτικός. ∆ίπλα στο χτίσµα βρισκόταν ένας 

στάβλος. 

  Η Νύχτα, η Μάνζρα  και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή αφίππευσαν 

και πήγαν στον τελευταίο. Άνοιξαν την πόρτα και είδαν ότι το 

εσωτερικό του µέρους ήταν σκοτεινό: τίποτα δεν το φώτιζε, εκτός 

από το φως των τεσσάρων φεγγαριών του Άρµπεναρκ που 

κατάφερνε να περάσει µέσα. 

  «Είναι κανείς εδώ;» ρώτησε η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια. ∆εν 

πήρε καµια απάντησε. Ανασήκωσε τους ώµους. «Ας 

τακτοποιήσουµε µόνοι τα ζώα µας.» 

  Και έτσι έκαναν. Αρκετός σανός υπήρχε, καθώς και νερό, αλλά 

κανένα άλλο άλογο δεν ήταν στο στάβλο. 

  Όταν τελείωσαν, οι τρεις τους πήγαν στην είσοδο του πανδοχείου. 

Την άνοιξαν, µ’ένα µικρό τρίξιµο, και µπήκαν σε µια τραπεζαρία όχι 

ιδιαίτερα µεγάλη, µα βολική. Τρεις άντρες, ντυµένοι ταξιδιωτικά, 

κάθονταν σε ένα τραπέζι, και ένας άλλος στεκόταν στο µπαρ. Είχε 

µαύρα µούσια, κοντά µαλλιά, και φορούσε ένα λευκό πουκάµισο, 

σηκωµένο ως τους αγκώνες. 

  «Καλωσορίσατε, ταξιδιώτες!» είπε, εύθυµα, βλέποντας την οµάδα. 

«Πώς θα µπορούσαµε να σας εξυπηρετήσουµε;» 

  «Τρία δωµάτια ή ένα τρίκλινο;» ρώτησε η Νύχτα τους συντρόφους 

της. Όλοι τους ήξεραν γιατί. Μπορεί ο δολοφόνος της Αίρεσης του 

Σκαραβαίου να ερχόταν, όταν θα έπεφταν για ύπνο. 

  «Ένα τρίκλινο,» είπε η Μάνζρα, και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

έγνεψε καταφατικά. 

  «Ένα τρίκλινο δωµάτιο,» ζήτησε η Νύχτα από τον πανδοχέα. 

  «∆ε θα προτιµούσατε τρία ξεχωριστά;» είπε εκείνος. «Το ίδιο θα 

σας τα χρεώσω, σα να είχατε πάρει ένα τρίκλινο, αν είναι το 

χρηµατικό θέµα που σας απασχολεί. Όπως παρατηρείτε, δεν έχω και 

πολλούς πελάτες σήµερα…» 

  «Θα θέλαµε ένα τρίκλινο, παρ’όλ’αυτά,» επέµεινε η Νύχτα. 
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  «Όπως επιθυµείτε, όπως επιθυµείτε,» αποκρίθηκε ο πανδοχέα, 

καθώς εκείνοι κάθονταν σ’ένα τραπέζι. Ήρθε κοντά τους. «Τι θα 

πάρετε; Έχουµε….» Τους είπε τα φαγητά που διέθετε απόψε το 

µαγαζί. 

  Η Μάνζρα παράγγειλε φίδι µε σάλτσα ντοµάτα, και η Νύχτα –που 

είχε παραγγείλει βοδινό κρέας− και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή –

που είχε παραγγείλει ζυµαρικά− την κοίταξαν παραξενεµένοι. 

  «∆ε θυµάµαι να τρώµε τέτοια πράγµατα στο Σαραόλν,» της είπε η 

πρώτη. 

  «Είπα να δοκιµάσω κάτι καινούργιο,» ανασήκωσε τους ώµους της 

η ξανθιά πολεµίστρια. 

  Σε λίγο, το φαγητό τους ήρθε, και η Μάνζρα ξεκίνησε πρώτη να 

τρώει. 

  «Πώς είναι;» τη ρώτησε η Νύχτα. 

  «Θα σου πω µετά,» αποκρίθηκε εκείνη. 

  «Τόσο άσχηµο είναι;» έκανε η Νύχτα. 

  «Όχι,» είπε η Μάνζρα, «αλλά πρέπει, πρώτα, να το συνηθίσω, 

κάπως…» Έκοψε, µε το µαχαίρι, ένα κοµµάτι της ουράς του φιδιού 

–απ’την οποία, φυσικά, είχαν αφαιρεθεί τα λέπια− και το έφαγε. 

  «Πανδοχέα, µπορείς νάρθεις απο δώ να σου κάνω µια ερώτηση;» 

ζήτησε η Νύχτα από τον άντρα στο µπαρ. 

  Εκείνος άφησε το πόστο του και τους ζύγωσε. «Τι είναι, κοπελιά;» 

  Η Νύχτα έβγαλε δυο χρυσά νοµίσµατα απ’το σάκο της και τα έσυρε 

πάνω στο τραπέζι, προς αυτόν. «Είδες µήπως τίποτα σκλαβεµπόρους  

από τούτα τα µέρη;» 

  «Σκλαβεµπόρους;…» Η λέξη έµοιαζε να τροµάζει τον πανδοχέα, 

καθώς η όψη του χλόµιασε. 

  «Ναι. Είδες, µήπως, κάποιους να περνούν απο δώ;» 

  «Ορισµένοι συγχωριανοί µου τους είδαν –από απόσταση βέβαια,» 

πρόσθεσε, γρήγορα. «∆εν έρχονται και πολλοί απ’τις περιοχές µας. 

Και καλύτερα, αλλιώς θα τρέµαµε µην αρπάζανε τους νέους και τις 
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νέες µας, για να τους πάνε στα σκλαβοπάζαρα, νότια ή βόρεια απ’το 

χωρίο.» 

  «Είπες, όµως, ότι είδατε κάποιος από απόσταση;» ρώτησε η Νύχτα. 

«Πρόσφατα ήταν;» 

  «Πριν τέσσερις-πέντε µέρες, νοµίζω,» έτριψε το κεφάλι του ο 

πανδοχέας. 

  «Ήταν της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού;» του ψιθύρισε η 

Νύχτα. 

  Ο πανδοχέας κούνησε το κεφάλι του. «∆εν ξέρω, κοπελιά.» 

  «Προς τα πού κατευθύνονταν;» θέλησε να µάθει η Νύχτα. 

  «Νότια.» 

  Νότια. Προς τα κει βρισκόταν η Βούσραλ, όπου τους είχε δει ο 

Χασνούρµ. Οι ίδιοι πρέπει να ήταν… «Σ’ευχαριστούµε, φίλε µου. Η 

βοήθειά σου ήταν πολύτιµη.» 

  «∆ική µου ευχαρίστηση ήτανε να βοηθήσω,» αποκρίθηκε ο 

πανδοχέας, παίρνοντας τα δύο χρυσά νοµίσµατα πάνω απ’το τραπέζι 

και φεύγοντας. 

  «Τελικά, ο Χασνούρµ δεν πρέπει να µας έλεγε ψέµατα,» είπε η 

Νύχτα στους συντρόφους της. 

  «Γιατί; νόµιζες ότι µας έλεγε;» απόρησε η Μάνζρα. 

  «Πέρασε απ’το νου µου,» παραδέχτηκε η Νύχτα. «Αλλά, τώρα, 

προφανώς, δεν υπάρχει, πια, λόγος για αµφισβήτηση.» 

  Τελείωσαν το φαγητό τους και άρχισαν ν’ανεβαίνουν τη σκάλα για 

τον πρώτο όροφο, αφού πλήρωσαν τον πανδοχέα και τον ρώτησαν 

πού ήταν το δωµάτιό τους. Εκείνος τους απάντηση πως ήταν το 

νούµερο δεκαπέντε. 

  «Λοιπόν, πώς ήταν, τελικά, το φίδι;» είπε η Νύχτα στη Μάνζρα, 

καθώς βάδιζαν σ’έναν διάδροµο, µε πόρτες δεξιά κι αριστερά. Τα 

σανίδια έτριζαν κάτω απ’τις µπότες τους. 

  «Αρκετά καλό,» αποκρίθηκε η ξανθιά πολεµίστρια. «Να το 

δεκαπέντε.» Βάδισε προς µια πόρτα και την ξεκλείδωσε. 
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  Μπήκαν σε ένα ευρύχωρο δωµάτιο µε τρία κρεβάτια και παράθυρο, 

που κοιτούσε προς τα δυτικά. Έβγαλαν τους σάκους απ’τους ώµους 

τους και τις µπότες απ’τα πόδια τους, για να ξεπιαστούν. 

  «Θα φυλάµε σκοπιές,» δήλωσε η Νύχτα. «Ακόµα και δω, δεν 

είµαστε ασφαλείς. Ένας εκπαιδευµένος φονιάς θα µπορούσε, 

εύκολα, να µπει σε τούτο το πανδοχείο και να µας καθαρίσει. Αν και 

δε νοµίζω ο αιρετικός που µας παρακολουθεί να επιχειρήσει τίποτα 

απόψε. Πιθανώς να περιµένει µια πιο καλή ευκαιρία. Ίσως, όµως, 

και όχι –γιαυτό οφείλουµε νάµαστε προσεκτικοί.» 

  «Θα κάνω την πρώτη βάρδια,» είπε η Μάνζρα. 

  Η Νύχτα έγνεψε καταφατικά, και έπεσε, απότοµα, ανάσκελα, σ’ένα 

απ’τα κρεβάτια. «Έγινε. Εγώ είµαι πτώµα.» Έβγαλε τα ρούχα της 

και χώθηκε κάτω απ’τα σκεπάσµατα. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 

Πόλεις στις όχθες του µεγάλου ποταµού 

Χέρλεµ 
 

 

ετά την ανατολή του Λούντρινχ, η Νύχτα, η Μάνζρα και ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή σηκώθηκαν. Ο τρίτος είχε την 

τελευταία βάρδια, αλλά δε χρειάστηκε να ξυπνήσει τις δυο 

γυναίκες·  είχαν ξυπνήσει µόνες τους, µόλις ο πρώτος ήλιος του 

Άρµπεναρκ υψώθηκε στον ουρανό.  

  «Είµαστε τυχεροί,» είπε η Μάνζρα, τρίβοντας τα µάτια, καθώς 

καθόταν πάνω στο κρεβάτι, φορώντας µόνο το στηθόδεσµό της και 

µια περισκελίδα. «Τελικά, αυτός ο φονιάς της Αίρεσης του 

Σκαραβαίου –αν, όντως, µας ακολουθεί– δε µας επιτέθηκε χτες 

βράδυ.» 

Μ
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  «Ναι,» αποκρίθηκε η Νύχτα, κουµπώνοντας την τουνίκα της. 

«Όµως, ούτως ή άλλως, είχαµε πει πως, µάλλον, δε θα το ρίσκαρε να 

µας δολοφονήσει, όταν βρισκόµαστε σε ένα µέρος µε κόσµο.» 

  «∆ηλαδή, µπορεί να το επιχειρήσει όταν θα είµαστε στο δρόµο, ε;» 

υπέθεσε η Μάνζρα, σηκώνοντας ένα φρύδι της. 

  «Ναι,» της είπε η Νύχτα. «Ντύσου, τώρα.» Της έριξε το παντελόνι 

και την τουνίκα της. 

  Η ξανθιά πολεµίστρια, γρήγορα, φόρεσε τα ρούχα και τις µπότες 

της, και έφυγαν από το δωµάτιό τους. 

  Κάτω, στην τραπεζαρία, ήταν µόνο ο πανδοχέας, τον οποίο 

χαιρέτισαν, µε  το ύψωµα του χεριού, και βγήκαν απ’το πανδοχείο 

του. Πήγαν στο στάβλο, πήραν τ’άτια τους, τα καβάλησαν, και 

ξεκίνησαν το δρόµο τους, νότια, ακολουθώντας τις πυκνές από 

βλάστηση όχθες του ποταµού Χέρλεµ. 

  «Τι λες; σήµερα θα φτάσουµε σ’αυτήν την Βούσραλ;» ρώτησε η 

Νύχτα τη Μάνζρα. 

  «Μάλλον,» ανασήκωσε τους ώµους εκείνη. «Μάλλον… 

Υποθέτοντας πάντα πως ο χάρτης που έχουµε είναι αξιόπιστος…» 

  «Το χωριό πάντως ήταν εκεί όπου µας έλεγε ότι θα είναι,» 

αποκρίθηκε η Νύχτα. 

  «Πράγµατι,» παραδέχτηκε η Μάνζρα. 

  Ταξιδεύοντας όλο το υπόλοιπο της ηµέρας, συνάντησαν ένα 

καραβάνι εµπόρων κατά το µεσηµέρι, το οποίο κατευθυνόταν νότια. 

Ρώτησαν τους εµπόρους στους οποίους ανήκε αν πήγαιναν στη 

Βούσραλ, και εκείνοι αποκρίθηκαν πως, όντως, αυτή ήταν η επόµενή 

τους στάση. Μικρή πόλη·  δεν πίστευαν να βγάλουν πολλά χρήµατα 

εκεί, όµως, εφόσον ήταν στο δρόµο τους, γιατί να µην σταµατούσαν; 

Τι είχαν να χάσουν; Η Νύχτα θέλησε να µάθει ποιος ήταν ο τελικός 

τους προορισµός, και οι έµποροι τής απάντησαν πως ήταν η 

Μάοχµπιν, η πρωτεύουσα της Ζίρκεφ, κατοικία της µεγάλης 

Βασίλισσας Ταρµαρία. 
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  Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια συζήτησε, για λίγο, µε τους 

συντρόφους της, δίχως να τους ακούει κανείς άλλος, σχετικά µε το 

αν έπρεπε να ρωτήσουν τους πραµατευτάδες µήπως ήξεραν τίποτα 

για τους σκλαβεµπόρους της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού, γιατί 

πιθανώς να ήταν και κατάσκοποι κάποιας οργάνωσης… Η Μάνζρα, 

όµως, πρότεινε στη Νύχτα να τους ρωτήσει, και ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή δε διαφώνησε. Οπότε, εκείνη το έκανε. 

  Οι έµποροι φάνηκε να τρόµαξαν, ακούγοντας το όνοµα της 

συντεχνίας που ανέφερε η τυχοδιώχτρια. Θέλησαν να µάθουν τι 

δουλειές είχε αυτή µαζί τους, όµως η Νύχτα απαίτησε να της 

απαντήσουν µόνο αν οι σκλαβέµποροι σύχναζαν στη Βούσραλ, και 

τους ζήτησε να µη ρωτούν πολλά. Έτσι, οι πραµατευτάδες τής 

αποκρίθηκαν ότι, ναι, η Συντεχνία του Πορφυρού Αετού σύχναζε 

στη Βούσραλ. Η τυχοδιώχτρια συνέχισε τη συζήτηση. Ποια ήταν η 

σχέση της συντεχνίας µε την Αίρεση του Φιδιού; Οι έµποροι 

κούνησαν τα κεφάλια τους, παριστάνοντας πως δεν γνώριζαν τίποτα·  

ύστερα, όµως, άφησαν να εννοηθεί πως υπήρχε κάποια µυστική 

συµµαχία µεταξύ τους –ή, όπως υποστήριζαν κάποιοι άλλοι, όχι και 

τόσο «µυστική»… Πάντως, ένα ήταν το σίγουρο –σε ένα 

συµφωνούσαν όλοι: ότι η Συντεχνία εφοδίαζε την Αίρεση µε 

σκλάβους, τους οποίους οι αιρετικοί έπαιρναν στον Πύργο του 

Φιδιού, για… άγνωστους λόγους. Αλλά κι εδώ άφησαν κάτι 

υπαινιγµούς για ανθρωποθυσίες µε στριφτά µαχαίρια, και για 

ανθρώπους που ρίχνονταν σε λάκκους οι οποίοι ξεχείλιζαν από 

ερπετά… 

  Κανένα σηµάδι του φονιά της Αίρεσης του Σκαραβαίου δεν είδαν η 

Νύχτα και οι σύντροφοί της. Αλλά αισθάνονταν αρκετά ασφαλείς, 

καθώς βρίσκονταν µέσα στο καραβάνι. Εδώ υπήρχε µικρή 

πιθανότητα να τους επιτιθόταν, επειδή ήταν κι άλλοι τριγύρω, και, 

προφανώς, εκείνος επιθυµούσε να κάνει τη δουλειά του σιωπηλά. 

  Αναρωτιέµαι αν θα είµαστε έτοιµοι, όταν αποφασίσει να κινηθεί 

εναντίον µας, συλλογίστηκε η Νύχτα. Ή, µήπως, δε µας ακολουθεί, 
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πια; ∆ε µπορούσε παρά να το σκεφτεί κι αυτό. Όλα έµοιαζαν σαν 

κάποιο παιχνίδι, µε πίνακα παιξίµατος την Ζίρκεφ. Αλλά δεν 

επρόκειτο για ένα ακίνδυνο παιχνίδι διασκέδασης, παρά για ένα 

επικίνδυνο, θανάσιµο παιχνίδι. 

  Κατά το βράδυ, έφτασαν σε µια περιτειχισµένη πόλη, µε χαµηλά, 

ξύλινα τείχη, πάνω στα οποία στέκονταν οπλισµένοι πολεµιστές. Το 

καραβάνι ζύγωσε την βόρεια πύλη και µπήκε. Τα σπίτια εδώ δεν 

ήταν όπως στη Γκόνµορχ: ήταν πολύ πιο απλά, καµωµένα από ξύλο 

τα περισσότερα και λίγα από πέτρα·  οι δε οροφές τους ήταν όλες 

ξύλινες. Εκτός απ’αυτό, το όλο µέρος έµοιαζε πιο… φτωχικό. Η 

κίνηση της πόλης-λιµανιού στα βόρεια της Ζίρκεφ έλειπε·  υπήρχε 

κόσµος, αλλά ούτε κατά διάνοια δεν έφτανε σε αριθµό τα πλήθη της  

Γκόνµορχ. Στο κέντρο της Βούσραλ, όπου πήγε, τελικά, το καραβάνι 

–αφού πλήρωσε τους φόρους που του αναλογούσαν στην πύλη– 

ήταν και ορισµένοι άλλοι έµποροι, οι οποίοι πουλούσαν τις 

πραµάτειες τους, αν και ο κόσµος στο δρόµο ολοένα και λιγόστευε, 

καθώς η ώρα περνούσε και η βαθιά νύχτα ερχόταν. 

  Οι πραµατευτές του καραβανιού αποφάσισαν να µην στήσουν τους 

δικούς τους πάγκους, γιατί, ώσπου να το έκαναν αυτό, δε θα είχε 

µείνει κανείς έξω. Άντε να κέρδιζαν καµια δεκαριά χρυσά 

νοµίσµατα, συνολικά, όλοι τους –τίποτα παραπάνω. Τώρα, ήταν ώρα 

να δουλέψουν τα πανδοχεία·  αύριο, θα υπήρχε αρκετή κίνηση στο 

κέντρο της πόλης. Καµια µέρα θα κάθονταν στη Βούσραλ οι 

έµποροι, απ’ό,τι έλεγαν, και, έπειτα, θα έφευγαν, για να 

κατευθυνθούν σε πλουσιότερες περιοχές και να γεµίσουν τα πουγκιά 

τους µε χρήµα. 

  Η Νύχτα, η Μάνζρα και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή είχαν µείνει, 

ως τώρα, µε το καραβάνι, γιατί πίστευαν πως έτσι αποθάρρυναν το 

φονιά που τους παρακολουθούσε (;) απ’το να τους επιτεθεί. Τώρα, 

όµως, η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια είπε: 

  «∆εν πηγαίνουµε σε κάνα πανδοχείο;» 
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  Η ξανθιά πολεµίστρια έγνεψε καταφατικά, µουρµουρίζοντας ένα 

κουρασµένο «ναι». Και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, ως συνήθως, 

δεν είχε καµια διαφωνία. Γενικά, δε φαινόταν να παίρνει αποφάσεις·  

περίµενε οι άλλοι να πάρουν τις αποφάσεις γι’αυτόν. Ίσως να τον 

απασχολούν άλλα πράγµατα, υπέθεσε η Νύχτα, ανασηκώνοντας τους 

ώµους της. Τι πράγµατα δεν µπορούσε να µαντέψει. Εκείνη δεν είχε 

τα Πνεύµατα να ψιθυρίζουν στ’αφτιά της συνεχώς… 

  «Είδα ένα πανδοχείο, ενώ ερχόµασταν εδώ,» είπε η Μάνζρα, καθώς 

βάδιζε, τραβώντας τ’άτι της απ’τα γκέµια. «Το–» 

  «–Σόρ’ναλ,» τη διέκοψε η Νύχτα. 

  «Το είδες κι εσύ;» 

  Η τυχοδιώχτρια έγνεψε καταφατικά. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή παρέµεινε σιωπηλός. 

  Έφτασαν στο πανδοχείο: ένα µονώροφο χτίριο, καµωµένο από 

ξύλο, όπως τα περισσότερα χτίρια εδώ γύρω. Άφησαν τα άτια τους 

σ’ένα αγόρι, στο στάβλο, άνοιξαν την κεντρική πόρτα του µέρους, 

που έτριξε, και µπήκαν σε µια τραπεζαρία, όπου υπήρχε αρκετός 

κόσµος. Έκλεισαν  ένα τρίκλινο δωµάτιο, συναλλασσόµενοι µε µια 

µελαχρινή γυναίκα στο µπαρ, και παράγγειλαν φαγητό. Έφαγαν, και, 

έπειτα, η Νύχτα είπε: 

  «Αύριο θ’αρχίσουµε να ψάχνουµε για τη Συντεχνία του Πορφυρού 

Αετού.» 

  «Από πού θα ξεκινήσουµε;» θέλησε να µάθει η Μάνζρα. 

  «Από το κέντρο της πόλης,» δήλωσε η Νύχτα. Είχε πάρει το ρόλο 

της αρχηγού, από τότε που είχαν φύγει απ’την Γκόνµορχ, γιατί η 

ξανθιά πολεµίστρια, ούτως ή άλλως, έµοιαζε να την βλέπει ως 

αρχηγό, και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δεν είχε κανένα παράπονο 

–ούτε έµοιαζε, ασφαλώς, να δίνει καµια ιδιαίτερη σηµασία σε τέτοια 

πράγµατα. Η τυχοδιώχτρια κάποιες φορές αναρωτιόταν ποιος ήταν ο 

λόγος που είχε έρθει µαζί της. Ήθελε να βοηθήσει τον Άνεµο; ή, 

µήπως, είχε κανέναν άλλο σκοπό; Τούτος ο άντρας ήταν πολύ 
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παράξενος, και η Νύχτα δε µπορούσε να τον καταλάβει. Πιθανώς η 

αναζήτησή του να είχε σχέση µε τα Πνεύµατα… Ποιος ξέρει;… 

  «∆εν είναι κι άσχηµη ιδέα αυτή,» παραδέχτηκε η Μάνζρα. «Τώρα, 

δεν πάµε στο δωµάτιό µας; Είµαι κουρασµένη.» 

  «Πάµε,» συµφώνησε η Νύχτα. Σηκώθηκαν απ’τις καρέκλες τους 

και ανέβηκαν στον µοναδικό όροφο του Σόρ’ναλ. Τα καταλύµατα 

εδώ ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, δίκλινα, απ’ό,τι είχαν 

καταλάβει, γιατί, όταν είχαν πάει να ζητήσουν ένα, η γυναίκα στο 

µπαρ τούς είχε ρωτήσει άµα ήθελαν δίκλινο ή τρίκλινο, εποµένως 

δεν πρέπει να είχε µονόκλινα. Πράγµα όχι παράξενο·  το πανδοχείο 

έµοιαζε µικρό, και ο κόσµος που περνούσε απ’την Βούσραλ ήταν 

αρκετός, οπότε έπρεπε να βρει ο ιδιοκτήτης του κάποιον τρόπο ώστε 

να µπορεί να φιλοξενεί όσους έρχονταν εδώ και, συγχρόνως, να είναι 

σε θέση να ανταγωνιστεί τα άλλα πανδοχεία της περιοχής, τα οποία 

πιθανώς να ήταν µεγαλύτερα. 

  Το δωµάτιο στο οποίο µπήκαν οι τρεις σύντροφοι δεν ήταν 

καθόλου άσχηµο·  µάλιστα, ήταν αρκετά περιποιηµένο, πράγµα που 

δεν περίµεναν. 

  Η Μάνζρα κάθισε σ’ένα απ’τα κρεβάτια και κλότσησε τις µπότες 

απ’τα πόδια της, ξεφυσώντας. «Πολύ οµιλητικοί δεν ήταν αυτοί οι 

έµποροι;» έκανε. 

  «Τι εννοείς;» απόρησε η Νύχτα, που κι εκείνη έβγαζε τις µπότες 

της. «Μας έδωσαν αρκετές πληροφορίες.» 

  «Μου έφαγαν το κεφάλι, όµως,» παραπονέθηκε η Μάνζρα. «Πότε 

µιλούσε ο ένας και πότε ο άλλος… Ειδικά εκείνος ο χοντρός! Τι 

στόµα ήταν αυτό, ρε φιλενάδα; ∆ε σταµατούσε στιγµή!» 

  Η Νύχτα γέλασε. «Πάντως, ο χοντρός ήταν που µας είπε τα 

περισσότερα.» Έβγαλε την κάπα της και τη δίπλωσε πάνω στο σάκο 

της, πλάι στο κρεβάτι. 

  «Αναρωτιέσαι γιατί;…» έκανε η Μάνζρα, καθώς πετούσε, άτακτα, 

τουνίκα και παντελόνι στο πάτωµα, για να ξαπλώσει, άνετα, στο 

κρεβάτι. 
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  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ήταν ήδη ανάσκελα, µε τα χέρια 

σταυρωµένα πάνω στο γυµνό του στέρνο και κοιτώντας το ταβάνι, 

σα να ονειρευόταν, µε τα µάτια ανοιχτά. 

  Η Νύχτα µειδίασε προς τη µεριά της ξανθιάς πολεµίστριας. «Όχι. 

Καθόλου,» αποκρίθηκε. 

  Η Μάνζρα χώθηκε κάτω απ’τα σκεπάσµατα. «Σήµερα δεν κάνω 

εγώ την πρώτη βάρδια.» 

  «Έγινε. Θα την κάνω εγώ,» δήλωσε η Νύχτα. «Και, µετά, θα κάνει 

βάρδια ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. Έτσι, φίλε µου;» Στράφηκε 

σ’αυτόν. 

  Εκείνος δεν αποκρίθηκε, παραµένοντας ξαπλωµένος. Ήταν γυµνός 

από τη µέση κι απάνω και είχε βγάλει και τις µπότες του. Έµοιαζε να 

βρίσκεται σε βαθιά σκέψη –οι δύο γυναίκες είχαν συνηθίσει να τον 

βλέπουν έτσι. 

  «Ξύπνα,» του είπε η Νύχτα. 

  Όταν ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δεν απάντησε, η Μάνζρα τού 

πέταξε το µαξιλάρι της, και εκείνος συνήλθε. 

  «Τι είναι;» ρώτησε, µε εντελώς ουδέτερο τόνο στη φωνή του.  

  Η ξανθιά πολεµίστρια θα προτιµούσε να είχε θυµώσει· ποτέ δεν 

φαινόταν να θυµώνει. Ποτέ δε θύµωνε, άραγε; Η Μάνζρα σκέφτηκε 

πως ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να το διαπιστώσει… 

  «Ονειροβατούσες, πάλι,» είπε, µε κάπως οξύ τόνο στη φωνή της. 

  «Τα Πνεύµατα–» 

  «Σου µιλούσαν. Ξέρω!» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έκανε µια καταφατική γκριµάτσα. 

«Ακριβώς. Είναι ανήσυχα, συνεχώς.» 

  «Κι εσύ, συνεχώς, παραπάνω ήσυχος απ’ό,τι χρειάζεται. 

Αµφιβάλλω αν είναι ασφαλές να σε βάζουµε να φυλάς σκοπιά. 

Μπορεί κάποιος ν’ανοίξει αυτή την πόρτα»–έδειξε, εµφατικά, µε το 

χέρι της–,«να µας δολοφονήσει, και να µην τον προσέξεις καν.» 

  «Σε διαβεβαιώνω,» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, 

«πως, όταν κάνω τη βάρδια µου, βάζω τα δυνατά µου να αγνοήσω τα 
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Πνεύµατα. Απλά, αυτό δε γίνεται να το καταφέρνω όλη την ηµέρα. 

Αν είχα τέτοιο έλεγχο πάνω τους–» 

   «Εντάξει, µας έπεισες!» τον διέκοψε η Μάνζρα, υψώνοντας την 

παλάµη της, για έµφαση. «Ας κοιµηθούµε, τώρα. Και δώσε πίσω το 

µαξιλάρι µου.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τής το έριξε, καθόλου εχθρικά ή 

θυµωµένα, κι εκείνη το έπιασε και το έβαλε κάτω απ’το κεφάλι της. 

  «Τι θέλατε να µου πείτε;» ρώτησε ο άντρας που κάποτε λεγόταν 

Ράθµαλ τις δύο γυναίκες. 

  «Ότι θα κάνεις την τελευταία βάρδια,» αποκρίθηκε η Νύχτα. 

  «Έγινε,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, και γλίστρησε κι 

εκείνος κάτω απ’τα σκεπάσµατά του. 

  Καθώς οι σύντροφοί της βυθίζονταν στα Βασίλεια του Ύπνου, 

εκείνη κάθισε σταυροπόδι πάνω στο κρεβάτι της, έχοντας 

ακουµπισµένο στα γόνατά της ένα ξιφίδιο, τη λαβή του οποίου 

άγγιζε, συχνά-πυκνά.  

  Αν ήθελε, ας κόπιαζε ο φονιάς της Αίρεσης του Σκαραβαίου!… 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ερία, ο Κάλ’µλιρβ και ο Γκόρ’θλαµπ είχαν φτάσει στην Ταλτούθ 

την τρίτη ηµέρα του ταξιδιού τους και είχαν κλείσει δωµάτια σ’ένα 

πανδοχείο που ονοµαζόταν «Το ∆εύτερο Μανίκι». Ο µελαχρινός 

ναυτικός, µε την κορδέλα στο κεφάλι, είχε εξηγήσει στην 

Σαραολνιανή πολεµίστρια πως ο ιδιοκτήτης του το είχε πει έτσι γιατί 

το είχε κερδίσει στα χαρτιά, µε την κάρτα που κρατούσε κρυµµένη 

στο αριστερό µανίκι του πουκαµίσου του. 

  Ο εν λόγω άντρας ήταν µετρίου αναστήµατος και λεγόταν 

Χαρσλέρ. Στο κεφάλι του δεν είχε καθόλου µαλλιά, και το δεξί του 

µάτι σκέπαζε µια µαύρη καλύπτρα, όπως αυτή που 

χρησιµοποιούσαν, συχνά, οι πειρατές. Είχε περάσει τα σαράντα και 

έµοιαζε να έχει δει κάµποσες περιπέτειες στη ζωή του. 
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  Η πόλη της Ταλτούθ δεν ήταν ιδιαίτερα µεγάλη·  η Ερία δεν θα 

µπορούσε ποτέ να τη συγκρίνει µε την Γκόνµορχ. Ούτε τόσος 

κόσµος κυκλοφορούσε εδώ. Τα περισσότερα χτίριά της ήταν 

καµωµένα από πέτρα –γιατί λίγα πράγµατα, εκτός από πέτρες, 

υπήρχαν στους Ξερότοπους–, αλλά κάµποσα ήταν φτιαγµένα και 

από ξύλο. Ο Γκόρ’θλαµπ είπε στην Σαραολνιανή πως τα ξύλα τα 

εισήγαγαν από τις δυτικές όχθες του Χέρλεµ. Και όσοι είχαν σπίτια 

από ξύλο θεωρούνταν εύποροι, επειδή ο πιο πολύς κόσµος τα έχτιζε 

από το υλικό που υπήρχε σε αφθονία εδώ: τις πέτρες. 

  Το πρωί, οι τρεις σύντροφοι βγήκαν απ’το ∆εύτερο Μανίκι και 

κατευθύνθηκαν στις αποβάθρες της πόλης, στις οποίες ήταν 

µαζεµένοι πολλοί άνθρωποι –σίγουρα, περισσότεροι από 

οποιοδήποτε άλλο σηµείο της Ταλτούθ. 

  «∆ε θάναι δύσκολο να πετύχουµε κάνα σκαρί που να πλέει προς τη 

Μάοχµπιν,» είπε ο Κάλ’µλιρβ, καθώς βάδιζαν, τραβώντας τ’άτια 

τους απ’τα γκέµια. «Έµποροι πάν κι έρχοντ’ απο κεί. Η πρωτεύουσα 

της Ζίρκεφ είναι πλούσια·  όλοι το παραδέχονται.» 

  Ζύγωσαν ένα µεγάλο ποταµόπλοιο, όπου χαµάληδες φόρτωναν 

εµπορεύµατα. Πάνω στο κατάστρωµα στεκόταν ένας νεαρός, 

µελαχρινός άντρας, µε µούσι στο σαγόνι, ντυµένος µε κίτρινο 

χιτώνα·  στο κεφάλι είχε ένα κωνοειδές, κόκκινο καπέλο. 

  «Είσαι ο έµπορος εδώ, σύντροφε;» του φώναξε ο Κάλ’µλιρβ από 

την αποβάθρα, όπου στέκονταν αυτός κι οι άλλοι δυο. 

  «Ναι, γιατί;» αποκρίθηκε ο νεαρός. 

  «Αναρωτιόµουν άµα το πλοίο σου παίρνει κι επιβάτες,» του είπε ο 

Κάλ’µλιρβ. «Τρεις επιβάτες, µε τρία άλογα.» 

  «Θα πρέπει να ρωτήσετε τον Καπετάνιο. Το Ποταµίσιο ∆ελφίνι δεν 

είναι δικό µου·  απλά, πληρώνω για να µου µεταφέρει τα 

εµπορεύµατα.» 

  «Τότε, φώναξε τον καπ’τάνιο τούτου του σκαριού,» ζήτησε ο 

Κάλ’µλιρβ. 

  «Καπετάν Σόµ’χαλ!» 
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  Ένας άντρας κατέβηκε από την πρύµνη. Ήταν ψηλός, είχε µακριά, 

κόκκινα µαλλιά και φορούσε ένα πλατύγυρο, µαύρο καπέλο. Η 

τουνίκα του ήταν µπλε, το παντελόνι και οι µπότες του µαύρα, και η 

κάπα στους ώµους του θαλασσιά. 

  «Τι είναι, παλικάρια;» ρώτησε. 

  «Θέλουµε να επιβιβαστούµε στο σκαρί σου, σύντροφε,» δήλωσε ο 

Κάλ’µλιρβ. «Για τη Μάοχµπιν δεν κατεύθυνεστε, ή λαθεύω;» 

  «Στη Μάοχµπιν κατευθυνόµαστε, όντως,» παραδέχτηκε ο Καπετάν 

Σόµ’χαλ. 

  «Έτσι κατάλαβα κι εγώ,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Τόσα εµπορεύµατα 

πού αλλού θα πήγαιναν; 

  »Λοιπόν, είµαστε εγώ, οι δυο φίλοι µου»–τους έδειξε, µε τον 

αντίχειρα του δεξιού του χεριού–«και τ’άτια µας.» 

  «∆υο χρυσά νοµίσµατα για τον καθένα σας,» αποκρίθηκε ο 

Καπετάνιος, «και µισό για κάθε σας ζώο.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ ανέβηκε τη ράµπα του πλοίου και, βρισκόµενος στο 

κατάστρωµα, τον πλήρωσε. 

  «Είσαι ναυτικός κι εσύ, σύντροφε;» ρώτησε ο Καπετάν Σόµ’χαλ. 

  «Πράγµατι,» παραδέχτηκε ο Κάλ’µλιρβ. «Έχεις έµπειρο µάτι, 

βλέπω. Βέβαια, είµαι λιγάκι… ξεπεσµένος ναυτικός. Έχω χάσει το 

πλοίο µου.» 

  «Αλήθεια; Πώς;» θέλησε να µάθει ο Σόµ’χαλ·  καθαρό ενδιαφέρον 

φαινόταν στα µάτια του. 

  «Εξαφανίστηκε στα δυτικά νερά του Ωκεανού.» 

  «Τι λες! Έχω ακούσει γι’αυτές τις εξαφανίσεις, παρότι πλέω 

µονάχα στον ποταµό Χέρλεµ και σπάνια στην ανοιχτή θάλασσα. 

  »Εσύ πώς και δε χάθηκες; ∆εν ήσουνα πάνω στο σκαρί σου;» 

  «Ευτυχώς, όχι. Είχα κάτι δουλειές στην Γκόνµορχ, εκείνο τον 

καιρό.» 

  «Σύντροφε, θα καθίσεις να µου τα πεις;» ζήτησε ο Καπετάν 

Σόµ’χαλ. 
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  «Ευχαρίστως,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. Έκανε νόηµα στην Ερία 

και στον Γκόρ’θλαµπ ν’ανεβούν και τους σύστησε, όπως, επίσης, και 

τον εαυτό του. 

  «Γοητευµένος, συντρόφισσα,» είπε ο Σόµ’χαλ στην Σαραολνιανή, 

και φίλησε, άκοµψα, το χέρι της. «Ο φίλος σου απο δώ»–

αναφερόταν στον Κάλ’µλιρβ–«µου έλεγε πώς έχασε το πλοίο του, ο 

δύσµοιρος.» 

  Η Ερία χαµογέλασε, τυπικά. «Σε πόση ώρα φεύγουµε;» ρώτησε. 

  «Σε καµια ωρίτσα,» αποκρίθηκε ο Σόµ’χαλ. 

  Η Ερία έκανε νόηµα στον Κάλ’µλιρβ να την ακολουθήσει, και 

αποµακρύνθηκαν απ’τον Καπετάνιο του πλοίου και τον Γκόρ’θλαµπ, 

που άρχισαν να µιλούν για κάτι. 

  «∆εν πιστεύω να του είπες για το νησί και–» άρχισε η πολεµίστρια. 

  «Μην ανησυχείς, κοπελιά,» την έκοψε ο ναυτικός. «∆εν είµαι τόσο 

κουφιοκέφαλος! Αυτές οι ιστορίες δε γίνονται εύκολα πιστευτές. Και 

µπορεί να σε περάσουν και για σαλεµένο.» 

  «Μην πεις τίποτα, ούτε µετά,» τόνισε η Ερία. 

  «∆εν το σκόπευα,» εξήγησε ο Κάλ’µλιρβ. «Αλλ’αφού επιµένεις, δε 

θα το αναφέρω καν. Το πλοίο µου χάθηκε µυστηριωδώς, δίχως να 

ξέρω την αιτία. ’Ντάξει;» 

  «Έγινε.» 

  Επέστρεψαν στον Καπετάν Σόµ’χαλ και τον Γκόρ’θλαµπ. 

  «Πάντα µ’αρέσει να συναντώ ανθρώπους που έχουνε να πουν 

ιστορίες,» δήλωσε ο πρώτος, µ’ένα πλατύ µειδίαµα. «Τις γράφω 

κιόλας, για να µην της ξεχνώ, αν και τα γράµµατα που ξέρω είναι 

περιορισµένα…» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο 

Σκλαβοπάζαρο 

 

 

άλι δεν ήρθε αυτός ο δολοφόνος,» παρατήρησε η Μάνζρα, 

το πρωί, όταν όλοι τους είχαν ξυπνήσει και είχαν ντυθεί. 

  «Τούτο δε σηµαίνει πως δε βρίσκεται και στα ίχνη µας,» 

αποκρίθηκε η Νύχτα, θηκαρώνοντας ένα ξιφίδιο στη µπότα της και 

παίρνοντας το σάκο της στον ώµο. 

  «Ούτε, όµως, και πως βρίσκεται,» είπε η Μάνζρα. «Μπορεί να µας 

έχει χάσει…» 

  «Τότε, θα πρέπει νάναι πολύ ερασιτέχνης φονιάς, γιατί εµείς δεν 

κάναµε καµια προσπάθεια για να του ξεφύγουµε,» τόνισε η Νύχτα, 

µ’ένα στραβό µειδίαµα. 

  «Μπήκαµε στο καραβάνι,» ανασήκωσε τους ώµους της η Μάνζρα. 

  «Αυτό δεν αποτελεί προσπάθεια αποφυγής κάποιου που σε 

παρακολουθεί,» τη διαβεβαίωσε η Νύχτα. 

  «Και τι αποτελεί;» απαίτησε η Μάνζρα. 

  «Άστον να έρθει,» είπε η Νύχτα, ανοίγοντας την πόρτα του 

δωµατίου τους. «Τον περιµένω.» Το βλέµµα της ήταν σκοτεινότερο 

από συνήθως. Βγήκε στον διάδροµο του µοναδικού ορόφου του 

πανδοχείου. 

  «Η µεγαλύτερη νίκη που µπορεί να επιτύχει ένας εχθρός είναι να σε 

κάνει να νοµίζεις πως δεν υπάρχει,» προειδοποίησε ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή την Μάνζρα. 

  «Αυτά σου λένε τα Πνεύµατα, συνέχεια;…!» µούγκρισε εκείνη, και 

ακολούθησε τη Νύχτα. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή αγνόησε, στωικά, το σχόλιό της και 

βγήκε κι αυτός απ’το δωµάτιο, κλείνοντας την πόρτα πίσω του. 

Π
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  Κατέβηκαν στην τραπεζαρία του πανδοχείου και κάθισαν σ’ένα 

τραπέζι, για να πάρουν το πρωινό τους. Το µέρος ήταν γεµάτο 

κόσµο, αλλά το φαγητό δεν άργησε να έρθει. 

  «Σήµερα θα πάµε στο κέντρο της πόλης, για να ρωτήσουµε για τη 

Συντεχνία του Πορφυρού Αετού;» είπε η Μάνζρα. 

  «Όχι, ακριβώς,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Όχι τόσο απευθείας, 

τουλάχιστον.» 

  «Τι εννοείς;» συνοφρυώθηκε η Μάνζρα. 

  «Πρώτα, θα ρωτήσουµε να µάθουµε πού γίνεται σκλαβεµπόριο, 

αφού οι τύποι που ψάχνουµε είναι σκλαβέµποροι,» εξήγησε η 

Νύχτα. 

  «Και, όταν βρούµε αυτό το µέρος;…» σήκωσε ένα της φρύδι η 

Μάνζρα. 

  «Τότε… θα αυτοσχεδιάσουµε,» απάντησε η Νύχτα. «Πάντως, θα 

πρέπει να βρούµε κάποιο µέλος της Συντεχνίας του Πορφυρού 

Αετού, ή κανέναν άλλο σκλαβέµπορο που να ξέρει κάποιο µέλος της 

Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού.» 

  Όταν τελείωσαν το πρωινό τους, βγήκαν απ’το πανδοχείο, και 

βρέθηκαν σ’έναν κύριο δρόµο της Βούσραλ. Η κορακοµάλλα 

τυχοδιώχτρια βάδισε πρώτη, και η ξανθιά πολεµίστρια και ο άντρας 

που κάποτε ονοµαζόταν Ράθµαλ την ακολούθησαν, πηγαίνοντας 

προς το κέντρο της πόλης, όπου ήταν και η αγορά. Φτάνοντας, 

αντίκρισαν τους εµπόρους του καραβανιού –µε το οποίο είχαν έρθει 

εδώ χτες– να έχουν στήσει τους πάγκους και τις σκηνές τους και να 

πουλούν τις πραµάτειες τους. 

  «Πάµε σ’αυτόν εκεί,» είπε η Νύχτα, δείχνοντας, µε το βλέµµα της, 

τον χοντρό για το στόµα του οποίου παραπονιόταν η Μάνζρα το 

βράδυ, στο δωµάτιό τους. 

  «Ωωω… όχι, πάλι!…» µούγκρισε η απεσταλµένη του Βασιληά 

Βένγκριλ. 

  Πλησίασαν τη σκηνή του εύσωµου εµπόρου, ο οποίος πουλούσε 

ρούχα και µερικά κοσµήµατα. Η Νύχτα γνώριζε πως ονοµαζόταν 
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Σάλρικ και τον χαιρέτησε µε το όνοµά του. Εκείνος της ανταπέδωσε 

το χαιρετισµό, και ρώτησε: 

  «Τι θα θέλατε, τώρα, καλή µου κυρία; Έχω ρούχα για όλα τα 

γούστα. Κοίτα λίγο αυτή την πουκαµίσα·  νοµίζω ότι το χρώµα θα 

σου ταίριαζε απολύτως. Και, µαζί µ’αυτό το παντελόνι– Ή θα 

προτιµούσες µια φούστα; Κοντή η µακριά;–» 

  «Πληροφορίες θέλω µόνο, Σάλρικ,» τον διέκοψε η Νύχτα. 

  «Πες µου,» προθυµοποιήθηκε εκείνος. «Γνωρίζω πολλά πράγµατα, 

όπως θα κατάλαβες χτες.» 

  «Ναι, αυτό το καταλάβαµε…!» µουρµούρισε, κάτω απ’την ανάσα 

της, η Μάνζρα. 

  «Πού γίνεται σκλαβεµπόριο σ’ετούτη την πόλη;» ζήτησε να µάθει η 

Νύχτα. 

  «Σκλαβεµπόριο;» σήκωσε τα φρύδια του ο έµπορος. «Θες 

ν’αγοράσεις σκλάβο;» 

  «Απλά, απάντησέ µου,» τον προέτρεψε η Νύχτα, µην επιθυµώντας 

ν’ανοίξει, τώρα, κουβέντα µαζί του. 

  «Πηγαίνετε προς τα κει,» είπε ο Σάλρικ, δείχνοντας ανατολικά, 

«στις αποβάθρες, και θα δείτε την αγορά των σκλάβων.» 

  «Σ’ευχαριστούµε πολύ, φίλε µου,» αποκρίθηκε η Νύχτα, κι εκείνη 

κι οι σύντροφοί της ξεκίνησαν να βαδίζουν. 

  «Φτηνά τη γλιτώσαµε από δαύτον,» έκανε η Μάνζρα. «Μπορούσε, 

πάλι, ν’αρχίσει την πολυλογία του.» 

  Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια δεν µίλησε·  ούτε, φυσικά, και ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Προχώρησαν, διασχίζοντας έναν δρόµο, ο οποίος είχε πολλές 

στροφές, λες και τον είχε χαράξει, µε το τρέξιµό του, κάποιο πλάσµα 

που προσπαθούσε ν’αποφεύγει τα χτίρια τούτης της πόλης. Κόσµος 

περνούσε δίπλα τους, αλλά τους φαινόταν λίγος, σε σχέση µε ό,τι 

είχαν συνηθίσει, τον τελευταίο καιρό, στην Γκόνµορχ. Οι άνθρωποι 

έµοιαζαν πιο απλοί εδώ, απ’ό,τι στην πόλη-λιµάνι στις βόρειες ακτές 

της Ζίρκεφ. Ωστόσο, πάλι, υπήρχαν αρκετοί ανάµεσά τους που, 
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σίγουρα, δε θα µπορούσε κανείς να τους χαρακτηρίσει καθόλου 

«απλούς»… 

  Φτάνοντας κοντά στις αποβάθρες είδαν στ’αριστερά τους ένα 

µεγάλο άνοιγµα ανάµεσα στα χτίρια. Ένα πλήθος ήταν 

συγκεντρωµένο εκεί. Πίσω απ’το πλήθος φαινόταν µια µεγάλη, 

ξύλινη πλατφόρµα, πάνω στην οποία στέκονταν άντρες και γυναίκες 

νεαρής, σχετικά, ηλικίας µε ελάχιστα ρούχα και αλυσίδες στο λαιµό, 

στα χέρια και στα πόδια. Στα δεξιά και αριστερά της πλατφόρµας, 

όπου αυτή ενωνόταν µε ένα χτίριο στην κάθε µεριά, υπήρχαν 

πορφυρόµαυρες κουρτίνες που έκρυβαν εισόδους, απ’τις οποίες 

έµπαιναν και έβγαιναν οι σκλάβοι, µε τη συνοδεία αρµατωµένων 

αντρών, οι οποίοι φορούσαν σιδερένιες πανοπλίες και κράνη, 

απ’όπου προεξείχαν καρφιά σε πολλά σηµεία, και κρατούσαν επίσης 

σιδερένια ρόπαλα, που κι αυτά είχαν µυτερά κι επικίνδυνα καρφιά 

πάνω τους. Στις ζώνες τους κρέµονταν ξίφη, και στις ράχες τους 

έπεφταν µαύροι µανδύες, στα υφάσµατα των οποίων ήταν κεντηµένο 

ένα σύµβολο: µια γαλάζια γροθιά, που απ’τις φάλαγγες της έβγαιναν 

τρεις µακριές λεπίδες. Στην πλατφόρµα, εκτός από τους παραπάνω, 

στεκόταν και µια µελαχρινή γυναίκα. Ήταν ντυµένη µε µια κοντή 

ρόµπα, σκούρου-µπλε χρώµατος, η οποία έπεφτε ως τους µηρούς 

της. Στο αριστερό της στήθος ήταν υφασµένο το ίδιο σύµβολο που 

υπήρχε και στους µανδύες των οπλισµένων αντρών. Στην πέτσινη 

ζώνη της ήταν θηκαρωµένο ένα ξιφίδιο µε στολισµένη λαβή: 

χρυσαφένια µ’ένα ζαφείρι στην κορφή της. Στα πόδια της φορούσε 

µπότες που δεν ξεπερνούσαν τα γόνατά της·  ήταν µαύρες και  επάνω 

τους κρέµονταν διάφορα λουριά. Στα χέρια της η γυναίκα κρατούσε 

έναν ανοιχτό πάπυρο και µιλούσε στο κοινό, σχετικά µε τα προσόντα 

του κάθε σκλάβου που παρουσιαζόταν. 

  «Νοµίζω πως βρήκαµε το µέρος που ψάχναµε,» είπε η Μάνζρα. 

  Η Νύχτα έγνεψε καταφατικά. 

  «Τι κάνουµε, τώρα;» ρώτησε η ξανθιά πολεµίστρια. 
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  «Ας ανακατευτούµε µε τον κόσµο,» πρότεινε η Νύχτα, και µπήκαν 

µέσα στο πλήθος. 

  «Λες αυτοί να είναι σκλαβέµποροι της Συντεχνίας του Πορφυρού 

Αετού;» ψιθύρισε η Μάνζρα στ’αφτί της κορακοµάλλας 

τυχοδιώχτριας, για να µην την ακούσει κανείς άλλος τριγύρω. 

  «∆ε νοµίζω,» αποκρίθηκε η Νύχτα, το ίδιο ψιθυριστά. «Το 

έµβληµά τους δεν µου θυµίζει ανθρώπους που η συντεχνία τους θα 

αποκαλείτο ‘του Πορφυρού Αετού’. Αν ήταν αυτοί, µάλλον, κάποιο 

κόκκινο πουλί έπρεπε να είχαν κεντηµένο στα ρούχα της.» 

  «Εποµένως, πάλι, δε βρήκαµε εκείνους που αναζητούµε,» 

συµπέρανε η Μάνζρα. 

  «∆εν το ξέρουµε ακόµα,» είπε  η Νύχτα. «Ίσως κάποιος από 

δαύτους να γνωρίζει κάτι για τη συντεχνία που ψάχνουµε.» 

  «Και θα τους ρωτήσουµε ευγενικά;» θέλησε να µάθει η Μάνζρα. 

  «Ας περιµένουµε, να τελειώσουν οι συναλλαγές εδώ πέρα και να 

αραιώσει ο κόσµος, πρώτα,» πρότεινε η Νύχτα, και η Μάνζρα 

έγνεψε καταφατικά. 

  Έτσι, περίµεναν, και είδαν ανθρώπους να αγοράζονται και να 

πουλιούνται σαν τα ζώα. Οι νέοι τους αφεντάδες τούς έπαιρναν από 

το σκλαβοπάζαρο τραβώντας τους από τις αλυσίδες που είχαν στο 

λαιµό. 

  Η Μάνζρα έκανε γκριµάτσες απέχθειας, αντικρίζοντάς τα όλ’αυτά 

και έσφιγγε τα δόντια και τις γροθιές της, θυµωµένα·  ακόµα και στο 

πρόσωπο του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή η δυσαρέσκεια ήταν 

φανερή·  αλλά η Νύχτα κοιτούσε απαθέστατα –ή, τουλάχιστον, ό,τι 

κι αν αισθανόταν δεν το έδειχνε. Στο µυαλό της, ούτως ή άλλως, 

συνεχώς βρισκόταν ο Άνεµος, και δεν την ενδιέφερε ιδιαίτερα για 

κανέναν άλλο γύρω της, µέχρι να τον έχει, πάλι, κοντά της. 

  Όταν τελείωσαν µε την παρουσίαση των σκλάβων τους, οι 

άνθρωποι µε το έµβληµα της γροθιάς µε τις τρεις λεπίδες έφυγαν, 

και τους αντικατέστησαν κάποιοι που το σύµβολό τους ήταν ένα 

πράσινο µαστίγιο µε τρεις ουρές. Εκείνοι που πήγαιναν και έφερναν 
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τους αλυσοδεµένους άντρες και γυναίκες ήταν παρόµοια ντυµένοι µε 

τους προηγούµενους, αν και δε φορούσαν µέταλλο πάνω τους, παρά 

πανοπλίες από σκληρό, µαύρο δέρµα·  στα χέρια τους ωστόσο, πάλι, 

κρατούσαν καρφιδωτά ρόπαλα. Ένας κορακοµάλλης τύπος, µε 

µακρύ µυτερό µούσι, ντυµένος µε µπεζ χιτώνα, διάβαζε στο κοινό 

από έναν πάπυρο στα χέρια του, παρουσιάζοντας τους σκλάβους. 

Πριν αρχίσει, όµως, την παρουσίαση είπε και το όνοµα της 

συντεχνίας του: Ονοµαζόταν η Συντεχνία του Τριπλού Πόνου. 

  Η Μάνζρα έκανε ακόµα µια γκριµάτσα απέχθειας, ακούγοντας το 

αυτό. 

  Όταν και τούτοι οι σκλαβέµποροι τελείωσαν µε την παρουσίαση 

των σκλάβων τους, αποσύρθηκαν από την πλατφόρµα, µπαίνοντας 

στα ανοίγµατα όπου κρέµονταν οι πορφυρόµαυρες κουρτίνες. Ο 

κόσµος άρχισε να διαλύεται, γρήγορα·  και, σύντοµα, οι µόνοι 

άνθρωποι στον χώρο ανάµεσα στα χτίρια της πόλης ήταν η Νύχτα, η 

Μάνζρα και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Τώρα, λοιπόν, τι κάνουµε;» ρώτησε η ξανθιά πολεµίστρια την 

κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια. 

  Η Νύχτα κοίταξε, µε στενεµένα µάτια, την ξύλινη πλατφόρµα·  

ύστερα, ανέβηκε τα σκαλοπάτια που οδηγούσαν πάνω σ’αυτήν. 

  «Πού πας;» απόρησε η Μάνζρα. 

  Η Νύχτα στράφηκε να την κοιτάξει. «Αφού είναι να µιλήσουµε µε 

τους σκλαβεµπόρους, ας µιλήσουµε µαζί τους.» 

  Τότε, το αριστερό µάτι της Μάνζρα πήρε µια λάµψη απ’την οροφή 

ενός χτιρίου. Μια λάµψη –µια λεπίδα –η αιχµή ενός βέλους! 

  «Νύχτα –σκύψε!» φώναξε, πάραυτα. 

  Η τυχοδιώχτρια έπεσε κάτω, και άκουσε κάτι να σφυρίζει, 

περνώντας πλάι απ’το δεξί της αφτί. 

  «Είναι εκεί πάνω!» Η Μάνζρα έδειξε, µε το χέρι της, την οροφή 

όπου στεκόταν κάποιος. Ήταν µαυροντυµένος και πρέπει να είχε 

µαύρα µαλλιά, δεµένα αλογοουρά, αλλά η πολεµίστρια δεν ήταν 
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σίγουρη, καθώς χάθηκε, γρήγορα, απ’τα µάτια της, πηδώντας κάπου 

πλάι απ’το χτίριο όπου βρισκόταν. 

  Η Νύχτα σηκώθηκε, αργά, όρθια. «Ο δολοφόνος…» είπε, ξέπνοη, 

καθώς στρεφόταν προς τη µεριά που είχε δείξει η Μάνζρα, µην 

βλέποντας κανέναν. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, γρήγορα, ανέβηκε στην πλατφόρµα. 

«Είσαι καλά;» ρώτησε την κορακοµάλλα. 

  Η Νύχτα έγνεψε καταφατικά, καθώς και η Μάνζρα ερχόταν κοντά 

τους, ξεθηκαρώνοντας όπλα. Τώρα κρατούσε ένα σπαθί στο δεξί 

χέρι κι ένα ξιφίδιο στ’αριστερό. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έσκυψε και έπιασε το βέλος από 

κάτω. Ήταν βέλος βαλλίστρας, απ’ό,τι γνώριζε από την εµπειρία 

του, όταν υπηρετούσε ως στρατιωτικός διοικητής του Βασιληά 

Βένγκριλ. Εκεί όπου η λεπίδα ενωνόταν µε το στέλεχος υπήρχε ένας 

µικρός, µπρούντζινος σκαραβαίος. 

  «Η Αίρεση του Σκαραβαίου βρίσκεται στο κατόπι µας, πάλι,» 

παρατήρησε ο άντρας που κάποτε ονοµαζόταν Ράθµαλ. 

  –Και, αναπάντεχα, αισθάνθηκε µια δύναµη να τον χτυπά. Το 

πνεύµα του δεν ήταν προετοιµασµένο για ένα τόσο απότοµο 

χτύπηµα ψυχικής ισχύος, και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

παραπάτησε, αφήνοντας το βέλος απ’τα δάχτυλά του να σωριαστεί 

στο ξύλινο δάπεδο της πλατφόρµας.  

  Η Νύχτα τον συγκράτησε, απ’τη µέση, ενώ η Μάνζρα είχε 

γουρλώσει τα µάτια της, έκπληκτη. 

  «Προσέ… ξτε…!» ψέλλισε εκείνος, καθώς ένιωθε το κεφάλι του 

έτοιµο να σπάσει απ’την πνευµατική επίθεση. 

  «Τι στο διάολο γίνεται;» γρύλισε η Μάνζρα, αισθανόµενη το µανίκι 

του σπαθιού της να πάλλεται µέσα στη γροθιά της. Προσπάθησε να 

το συγκρατήσει, σφίγγοντας τα δόντια της, αλλά το όπλο πετάχτηκε 

απ’τη λαβή της και αιωρήθηκε, για λίγο, εµπρός της, προτού η 

λεπίδα στραφεί, επιθετικά, προς το µέρος της. Η πολεµίστρια ίσα 

που πρόφτασε ν’αποκρούσει µε το ξιφίδιό της. 
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  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή πάλευε να σταθεί όρθιος, ενώ η 

Νύχτα ακόµα τον κρατούσε απ’τη µέση, κοιτώντας τριγύρω, 

συγχρόνως, για να δει πού βρισκόταν ο εχθρός τους –δεν τον 

έβρισκε! 

  Η Μάνζρα ξαναπέκρουσε ένα χτύπηµα απ’το ίδιο της το ξίφος (!). 

Αλλά η επόµενη έφοδος διαπέρασε την άµυνά της και η λεπίδα 

κατευθύνθηκε προς την κοιλιά της. Η γυναίκα ίσα που πρόφτασε να 

πηδήσει, ελαφρώς, προς τα πίσω, µε αποτέλεσµα το ατσάλι να 

µπηχτεί στον δεξή της µηρό πέρα ως πέρα. 

  «ΑΑΑαααααααρρρχχχ!» ούρλιαξε η Μάνζρα, καθώς σωριαζόταν 

στο δάπεδο της πλατφόρµας των σκλαβεµπόρων. 

  Τότε –κι ενώ ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή άρχιζε να έρχεται στα 

συγκαλά του– κάποιος πετάχτηκε από… κάπου! Έκανε µια τούµπα 

στον αέρα και προσγειώθηκε όρθιος µπροστά στην ξανθιά 

πολεµίστρια.  

  Ήταν ντυµένος στα µαύρα: µαύρη δερµάτινη τουνίκα, δεµένη πάνω 

του σφικτά, µε λουριά·  µαύρο παντελόνι, κολλητό·  και µαύρη 

ρόµπα, εντελώς ανοιχτή εµπρός, έτσι ώστε ν’ανεµίζει γύρω του, 

καθώς εκείνος χόρευε τρελά, ζαλίζοντας τους αντιπάλους του. Το 

πρόσωπό του ήταν ιδιαίτερα µακρόστενο, και τα σκοτεινά µάτια του 

λαµπύριζαν, σαν πραγµατικά κάρβουνα αναµµένα. Τα κορακίσια 

µαλλιά του ήταν δεµένα σε µια µακριά –ως την πλάτη– αλογοουρά, 

πίσω απ’το κεφάλι του. Προτού, η Νύχτα ή ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή προλάβουν να βλεφαρίσουν είχε ξεθηκαρώσει δύο λιγνά 

κοντόσπαθα απ’τη ζώνη του και τα έστρεφε, µε τις λάµες ανάποδα, 

προς την πεσµένη Μάνζρα. 

  «ΟΧΙ!» κραύγασε ο πρώην-Ράθµαλ, τεντώνοντας, απότοµα, το χέρι 

του. 

  Κάποια αόρατη δύναµη πρέπει να χτύπησε τον φονιά, γιατί 

πισωπάτησε, σα ζαλισµένος. Η Μάνζρα συνέχιζε να βρίσκεται στο 

πάτωµα, πασχίζοντας να τραβήξει τη λεπίδα του σπαθιού απ’τον 
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µηρό της. Τα χέρια και τα ρούχα της είχαν βαφτεί κόκκινα απ’το 

αίµα. 

  Η Νύχτα, πάραυτα, τράβηξε δύο ξιφίδια και χίµησε πάνω στον 

απεσταλµένο της Αίρεσης του Σκαραβαίου, µε µια κραυγή που 

περισσότερο µε σφύριγµα οργισµένου φιδιού έµοιαζε. 

  Τα χέρια του φονιά υψώθηκαν, απότοµα, και οι λεπίδες του 

απέκρουσαν τις λεπίδες της τυχοδιώχτριας, ενώ το γόνατό του 

τινάχτηκε πάνω και την κοπάνησε στο διάφραγµα, κάνοντάς τη να 

διπλωθεί και κλέβοντάς της την ανάσα. Ούτ’ένα δευτερόλεπτο δεν 

πέρασε και την κλότσησε στο σαγόνι, στέλνοντάς την κάτω απ’την 

ξύλινη πλατφόρµα. 

  Τα σκοτεινά µάτια του καρφώθηκαν στον Άνθρωπο-Με-Μισή-

Ψυχή·  άστραψαν. 

  Προτού ο εχθρός του προλάβει ν’αντιδράσει, ο δολοφόνος πήδησε 

στον αέρα, διέγραψε ένα ηµικύκλιο ψηλά πάνω απ’το κεφάλι του 

πρώην-Ράθµαλ –µαζεύοντας τα γόνατά στο στήθος του και 

αγκαλιάζοντάς τα, ενώ, συγχρόνως, κρατούσε τα λιγνά του 

κοντόσπαθα– και προσγειώθηκε πίσω του. Τα πόδια του πατούσαν 

ελαφρά, σαν της γάτας. 

  Η µια του λεπίδα χίµησε προς την µέση του στόχου του, αλλά ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, ενθυµούµενος, ξαφνικά, την εκπαίδευσή 

του ως στρατιωτικός στο Σαραόλν, γύρισε, δίχως καθυστέρηση, και 

απέφυγε το χτύπηµα. Μονάχα η κάπα του σχίστηκε. 

  Τα µάτια του καρφώθηκαν στα διαβολικά µάτια του αιρετικού, και 

οι πνευµατικές του δυνάµεις ξεχύθηκαν, σαν µαζεµένος δράκος που 

ξετυλιγόταν, µε ορµή! Αλλά συνάντησαν αντίσταση. 

  Ο εχθρός του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή ήταν Ελεγκτής 

Πνευµάτων! 

  Ο φονιάς µειδίασε, σατανικά. 

  Και οι δικές του δυνάµεις ξετυλίχτηκαν εναντίον του θηράµατός 

του. Η µεγάλη ψυχική σύγκρουση έκανε και τους δυο άντρες να 

πισωπατήσουν και να αποµακρυνθούν ο ένας απ’τον άλλο. Ύστερα, 
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ο πρώην-Ράθµαλ τέντωσε το χέρι του και έστειλε τον εχθρό του 

ακόµα πιο πίσω, ρίχνοντάς τον πάνω στην πορφυρόµαυρη κουρτίνα, 

η οποία σχίστηκε, καθώς αυτός σωριαζόταν. Ένας µικρός, πέτρινος 

διάδροµος φανερώθηκε. Στο τέλος του υπήρχε µια ξύλινη πόρτα, 

όπως και στα δεξιά του. 

  Η Νύχτα είχε σηκωθεί όρθια και ανέβαινε στην πλατφόρµα, 

έχοντας πάρει από κάτω τα ξιφίδιά της. Ο πόνος στο διάφραγµα 

απ’τη γονατιά του δολοφόνου ακόµα την έκαιγε. 

  Η τυχοδιώχτρια πετάχτηκε µπροστά στον αιρετικό που πήγαινε να 

σηκωθεί. Εκείνος διέγραψε ένα ηµικύκλιο, µε το χέρι του, 

ψιθυρίζοντας µυστικιστικά λόγια, και τα όπλα έφυγαν απ’τις γροθιές 

της Νύχτας, για να καµπανίσουν στο πέτρινο πάτωµα πίσω απ’τη 

σχισµένη πορφυρόµαυρη κουρτίνα. 

  Ο φονιάς εφόρµησε καταπάνω στην αντίπαλό του, µε τα δυο του 

κοντόσπαθα. Εκείνη πλαγιοπάτησε, αλλά, και πάλι, η µία λεπίδα τής 

έκανε µια µακριά, κάθετη χαρακιά στ’αριστερό χέρι, απ’το µπράτσο 

ως τον πήχη, σχίζοντας την τουνίκα της. 

  Όµως, καθώς η Νύχτα έφυγε απ’τη µέση, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή φανερώθηκε πίσω της και εξαπέλυσε τις δυνάµεις του εναντίον 

του αιρετικού της Αίρεσης του Σκαραβαίου. Ο άντρας έµεινε, για 

λίγο, ακίνητος, σαν κάτι να τον συγκρατούσε και να πάλευε να το 

αποτινάξει. 

  Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια κατάλαβε πως ο φίλος της της έδινε 

ευκαιρία για να δράσει. Κλότσησε, άγρια, τον δολοφόνο στα πλευρά 

και τον κοπάνησε, µε τον αγκώνα του δεξιού της χεριού, στον 

αυχένα, ρίχνοντάς τον απ’την πλατφόρµα. 

  Εκείνος έµεινε σωριασµένος, δίχως να σαλεύει. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ήταν λαχανιασµένος. Το ίδιο και η 

Νύχτα, αλλά µπορούσε να µιλήσει·  είπε: 

  «Είναι νεκρός;» 
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  Αλλά δεν πρόλαβε να κατεβεί, για να το διαπιστώσει, γιατί, τότε, 

είδε την Μάνζρα να έχει βγάλει το σπαθί απ’το µηρό της και να 

προσπαθεί να σηκωθεί. Πλησίασε και τη βοήθησε. 

  «Είσαι, ’ντάξει, φιλενάδα;» ρώτησε. 

  Εκείνη έγνεψε καταφατικά, ξεροκαταπίνοντας. «Θα ζήσω.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή γονάτισε εµπρός της και έσχισε το 

δεξί µπατζάκι του παντελονιού της. Γρήγορα, το χρησιµοποίησε ως 

επίδεσµο, για να δέσει, όσο καλύτερα γινόταν εκείνη την ώρα, την 

πληγή της πολεµίστριας, και να σταµατήσει την αιµορραγία. 

  Βήµατα ακούστηκαν. 

  Η Νύχτα ύψωσε το βλέµµα της και αντίκρισε δυο ροπαλοφόρους 

άντρες να βγαίνουν απ’την πόρτα στο βάθος του µικρού διαδρόµου 

που είχε φανερωθεί αφότου σχίστηκε η πορφυρόµαυρη κουρτίνα. 

Φορούσαν καρφιδωτές πανοπλίες, οπότε δεν πρέπει να ήταν της 

Συντεχνίας του Τριπλού Πόνου, αλλά της άλλης συντεχνίας 

σκλαβεµπόρων. 

  «Τι τρέχει εδώ;» απαίτησε ο ένας. 

  «Κάποιος µας επιτέθηκε, ηλίθιε!» µούγκρισε η Μάνζρα, µέσα από 

σφιγµένα δόντια. «∆εν είναι φανερό;» 

  «Και πού είναι, τώρα;» αντιγύρισε, απότοµα, ο φρουρός. 

  «Εκεί.» Η Νύχτα έδειξε το σηµείο κάτω απ’την πλατφόρµα όπου 

θυµόταν πως είχε σωριαστεί ο φονιάς της Αίρεσης του Σκαραβαίου. 

  Όµως εκείνος είχε γίνει άφαντος… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο 

Μάλ’ροβ 
 

 

ι δύο ροπαλοφόροι κοίταξαν τη Νύχτα απορηµένοι. 

  «Εγώ δε βλέπω κανέναν,» είπε ο ένας. 

  «Α…» έκανε, έκπληκτη, εκείνη. ∆ε µπορούσε να το 

πιστέψει πόσο γρήγορα έφυγε ο φονιάς της Αίρεσης του Σκαραβαίου 

–και, µάλιστα, δίχως κανείς να τον πάρει είδηση! «Ήταν, όµως, εδώ, 

πριν από… δευτερόλεπτα.» Ανασήκωσε τους ώµους της, και 

αισθάνθηκε τον καυτό πόνο στο αριστερό της χέρι απ’την πληγή που 

της είχε προκαλέσει η µια απ’τις δυο λεπίδες του δολοφόνου. 

Ευτυχώς, το τραύµα ήταν επιφανειακό, όχι βαθύ, και δεν τη 

δυσχέραινε στην κίνηση. 

  «Και γιατί σας επιτέθηκε;» απαίτησε ο ροπαλοφόρος. 

  «Μας κυνηγούσε–» άρχισε η Μάνζρα, που τη βοηθούσε ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή για να στέκεται όρθια. 

  «–για να µας ληστέψει,» τη διέκοψε, γρήγορα, η Νύχτα. «Τον πήρε 

το µάτι µου να µας παρακολουθεί, πριν έρθουµε στο 

σκλαβοπάζαρο.» 

  Η Μάνζρα έγνεψε καταφατικά, προσπαθώντας να διορθώσει τη 

βλακεία που παραλίγο να πει. «Ναι·  ένας κοινός κλέφτης.» 

  «Ένας κοινός κλέφτης;» έκανε ο άντρας µε το ρόπαλο, υψώνοντας 

ένα του φρύδι, καθώς κοιτούσε το δεξί, τραυµατισµένο πόδι της 

ξανθιάς πολεµίστριας. 

  Εκείνη ανασήκωσε τους ώµους της, καταλαβαίνοντας πως είχε πει 

κι άλλη βλακεία. «Ίσως όχι και τόσο κοινός…» παραδέχτηκε. 

  «Ο άνθρωπος, αναµφίβολα, ήξερε την τέχνη του,» δήλωσε η 

Νύχτα, µε ύφος που έδειχνε ότι µιλούσε από εµπειρία. 

  «Τι συµβαίνει εδώ;» ακούστηκε µια γυναικεία φωνή πίσω απ’τους 

δύο ροπαλοφόρους µε τις καρφιδωτές πανοπλίες. Εκείνοι 

Ο
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παραµέρισαν, και η µελαχρινή γυναίκα που παρουσίαζε τους 

σκλάβους στον κόσµο φάνηκε, έχοντας τα χέρια σταυρωµένα εµπρός 

της. Παρατηρώντας ότι το τρίο που κοιτούσε ήταν τραυµατισµένο, 

ρώτησε τους άντρες της: «Αυτοί οι άνθρωποι σάς εναντιώθηκαν;» 

  «Όχι, αφέντρα,» αποκρίθηκε εκείνος που µιλούσε και πριν. 

«Κάποιος υποστηρίζουν πως τους επιτέθηκε.» 

  «Πότε σας επιτέθηκε αυτός ο… κάποιος –και ποιος ήταν;» 

απαίτησε η γυναίκα απ’τη Νύχτα και τους συντρόφους της. 

  «Ήταν κλέφτης,» απάντησε η τυχοδιώχτρια·  «ήθελε να µας 

ληστέψει.» 

  «Και πότε σας επιτέθηκε;» επέµεινε στην ερώτησή της η µελαχρινή 

γυναίκα µε την κοντή, σκούρα-µπλε ρόµπα. «Γιατί δεν παρατήρησα 

κανένας καυγάς να γίνεται, όσο ήταν κόσµος εδώ.» 

  «Μας επιτέθηκε αφότου έφυγε ο κόσµος,» εξήγησε η Νύχτα. 

  «Και τι κάνατε εσείς εδώ, αφότου έφυγε ο κόσµος;» σφύριξε η 

µελαχρινή γυναίκα, στενεύοντας, καχύποπτα, τα µάτια της. 

  Η Νύχτα έριξε µια µατιά στους συντρόφους της·  ύστερα, 

στράφηκε, πάλι, στην άγνωστη σκλαβεµπόρισσα. «Θέλαµε να σας 

επισκεφτούµε.» 

  Εκείνη σήκωσε το φρύδι της, παραξενεµένη. «Θέλατε να 

επισκεφτείτε εµάς;» απόρησε. «Για ποιο λόγο;» 

  «Για µια πληροφορία,» αποκρίθηκε η Νύχτα. 

  «Πληροφορία…;» σούφρωσε τα χείλη της η γυναίκα. «Οι 

πληροφορίες είναι, αρκετές φορές, ακριβότερες από τους 

σκλάβους…» 

  «∆ε διαθέτουµε πολλά χρήµατα µαζί µας·  όµως, ούτως ή άλλως, δε 

νοµίζω νάναι τόσο σπουδαίο να µας πεις αν ξέρεις κάποιο µέλος της 

Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού.» 

  Η γυναίκα γέλασε, κάνοντας πίσω το κεφάλι της. 

  Η Νύχτα συνοφρυώθηκε, θυµωµένη απ’τη συµπεριφορά της 

συνοµιλήτριάς της, καθώς κι απ’τον τσουχτερό πόνο στο χέρι της. 
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«Τι είναι τόσο αστείο;» Η φωνή της δεν έκρυβε στο ελάχιστο τη 

διάθεσή της. 

  Η γυναίκα έβαλε τα χέρια στη µέση της. «Ξέρεις ποιοι είµαστε;» 

  «Η αλήθεια είναι πως… όχι,» παραδέχτηκε η Νύχτα, ύστερα από 

ένα δευτερόλεπτο σκέψης αν έπρεπε να µιλήσει καθαρά. 

  «Είµαστε η Συντεχνία της Ατσαλένιας Γροθιάς,» δήλωσε η 

γυναίκα. «Σου λέει τούτο κάτι, µήπως;» 

  Η Νύχτα έκανε µια γκριµάτσα άγνοιας. «Όχι…» 

  Η γυναίκα αναστέναξε. «∆εν πρέπει νάσαι απ’τα µέρη µας, ε; ∆εν 

είσαι απ’τη Ζίρκεφ. Σωστά µαντεύω;» 

  «Σωστά,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Είµαστε απ’το Σαραόλν.» 

  «Απ’το Σαραόλν;» συνοφρυώθηκε η γυναίκα. «Και τι δουλειά 

έχετε εδώ;» 

  «∆ική µας δουλειά,» τόνισε η Νύχτα. 

  Η γυναίκα σήκωσε αµυντικά τα χέρια της. «Καλώς… καλώς… ∆εν 

επιθυµώ να µπλεχτώ στις προσωπικές δουλειές κανενός.» 

  «Εσείς ποιοι είστε, τελικά;» θέλησε να µάθει η Νύχτα, γιατί η όλη 

υπόθεση της είχε κινήσει την περιέργεια. 

  «Είµαστε αντίπαλοι της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού. Είναι ο 

χειρότερός µας εχθρός,» εξήγησε η γυναίκα. «Ονοµάζοµαι Μένριθ.» 

Πρότεινε το χέρι της. 

  Η τυχοδιώχτρια το έσφιξε. «Νύχτα.» Και είπε: «Οπότε, υποθέτω δε 

γνωρίζεις κανένα απ’τα µέλη τους…;» 

  «Γνωρίζω,» παραδέχτηκε η Μένριθ. Και πρόσθεσε, µ’ένα λεπτό 

µειδίαµα: «Αλλά δεν έχω και τόσο καλή σχέση µαζί τους…» 

  «Αυτό δε µας ενοχλεί καθόλου,» διευκρίνισε, αµέσως, η Νύχτα. 

«Εµείς θέλουµε να µάθουµε πού µπορούµε να βρούµε κάποιον από 

δαύτους.» 

  «Γιατί;» ρώτησε η Μένριθ. 

  «Είπαµε –δική µας δουλειά,» τόνισε η Νύχτα. 

  Η Μένριθ γέλασε. Ύστερα, αποκρίθηκε στην ερώτηση της 

τυχοδιώχτριας: «Μπορείτε να βρείτε µέλη της Συντεχνίας του 
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Πορφυρού Αετού όταν κάνα καραβάνι τους έρθει απο δώ. Σίγουρα, 

θα περάσουν απ’το σκλαβοπάζαρο.» 

  «Χρονοβόρο,» παρατήρησε η Νύχτα. «Θέλουµε κάτι πιο γρήγορο.» 

  Η Μένριθ σταύρωσε τα χέρια µπροστά της, ξεφυσώντας. 

«Ερώτηση: Είστε υπέρ τους ή κατά;» 

  «∆ε θα έλεγα πως είµαστε και τόσο υπέρ τους,» απάντησε η Νύχτα, 

µ’ένα στραβό µειδίαµα. 

  Η Μένριθ τής επέστρεψε το µειδίαµα, αλλά λιγάκι πιο πονηρά. 

«Γιατί να σας πιστέψω; Αφού είµαστε εχθροί τους, φυσικά και θα 

µας λέγατε ότι είστε κατά…» 

  «Κοίτα,» διευκρίνισε η Νύχτα, «κατά τους εντελώς δεν είµαστε, µε 

την έννοια που δίνεις εσύ σ’αυτό. Αλλά δεν είµαστε και µε το µέρος 

τους. Έχουν απαγάγει ένα πολύ κοντινό µου πρόσωπο –και το θέλω 

πίσω.» 

  «Έτσι λες,» παρατήρησε η Μένριθ. 

  «Έτσι είν’η αλήθεια,» τόνισε η Νύχτα. «Λοιπόν, έχεις υπόψη σου 

πού µπορώ να επικοινωνήσω µαζί τους;» 

  «Ναι,» απάντησε η Μένριθ. «Έχουν έναν σύνδεσµο εδώ, στη 

Βούσραλ.» 

  «Σ’ακούω,» δήλωσε η Νύχτα. 

  «Τον λένε Μάλ’ροβ,» είπε η Μένριθ. «Και µένει στο κέντρο της 

πόλης. Εκεί έχει κι ένα κατάστηµα, που πουλά διάφορα, παράξενα 

φίλτρα, για ασθένειες, αλλά και δηλητήρια. Πάντα πίσω απ’το λαιµό 

του τυλίγεται ένας βόας.» 

  «Σ’ευχαριστούµε,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Θα τον αναζητήσουµε.» 

  «Καλή τύχη –θα τη χρειαστείτε,» είπε η Μένριθ. 

  Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια κατέβηκε τις σκάλες της εξέδρας. 

Πίσω της ήρθε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, βοηθώντας τη Μάνζρα, 

που δε µπορούσε να βαδίσει και τόσο καλά, µε το πόδι της άσχηµα 

τραυµατισµένο·  είχε το χέρι της περασµένο γύρω απ’τη µέση του. 
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  «Πού πάµε, τώρα;» ρώτησε η ξανθιά πολεµίστρια, όταν βγήκαν 

σ’έναν απ’τους δρόµους της Βούσραλ, αφήνοντας το άνοιγµα 

ανάµεσα στα χτίρια πίσω τους. «Να βρούµε αυτόν τον Μάλ’ροβ;» 

  «Όχι,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Πάµε στο πανδοχείο, για να σε 

βάλουµε να ξαπλώσεις. ∆ε θάρθεις στο µαγαζί του.» 

  «Θα µ’αφήσετε µόνη µου;» µούγκρισε η Μάνζρα. «Άµα ο 

δολοφόνος µού επιτεθεί, τότε;» 

  «∆ε θάσαι µόνη σου,» εξήγησε η Νύχτα·  «ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή θάναι µαζί σου.» 

  «∆ηλαδή, µονάχα εσύ θα πας στον Μάλ’ροβ;» έκανε, έκπληκτη, η 

Μάνζρα. 

  «Αργείς, αλλά τα πιάνεις,» της είπε η Νύχτα, υποµειδιώντας. 

  «Μην είσαι ανόητη,» µούγκρισε απ’τον πόνο στο πόδι της η 

Μάνζρα. «Τι θα γίνει άµα επιτεθεί σε σένα ο δολοφόνος;» 

  «Θα επιβιώσω,» δήλωσε η Νύχτα. 

  «Πόσο σίγουρη είσαι γι’αυτό;» τη ρώτησε η Μάνζρα. 

  «Καθόλου σίγουρη,» παραδέχτηκε η Νύχτα. 

  «∆εν πρόκειται να σου αλλάξω γνώµη;» 

  «Όχι.» 

  «Γιατί;» 

  «Γιατί δε σκοπεύω να χάσω χρόνο, Μάνζρα.» 

  «Τότε, θα έρθω κι εγώ µαζί σου –και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή–

, ακόµα κι αν χρειαστεί να κρατάω µπαστούνι.» 

  «Αν κρατάς µπαστούνι και παρουσιαστεί ο φονιάς της Αίρεσης, 

περισσότερο βάρος θα µου είσαι, παρά βοήθεια. Γιαυτό λογικέψου, 

φιλενάδα, και κάτσε στο πανδοχείο. ∆εν το ξανασυζητώ!» 

  «Μα τα Πνεύµατα!» αναφώνησε η Μάνζρα, «δεν έχεις µυαλό στο 

κεφάλι σου! Αυτός ο τύπος είν’επικίνδυνος –δεν το καταλαβαίνεις;» 

Στράφηκε στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. «Τι γνώµη έχεις εσύ;» 

  «Να µείνεις στο δωµάτιο–» απάντησε εκείνος. 

  «∆εν πρόκειται να µε κάνετε ό,τι–» πετάχτηκε, αµέσως, η Μάνζρα. 
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  «–και να πάω εγώ µαζί µε τη Νύχτα,» τελείωσε ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή. Η τυχοδιώχτρια γύρισε πίσω της, για να τον κοιτάξει, 

καθώς βάδιζαν, και να µιλήσει, αλλά εκείνος την πρόλαβε: «∆εν 

κυνηγά τη Μάνζρα ο φονιάς –δε θα της επιτεθεί. Εµένα κυνηγά –και 

ίσως και σένα.» 

  «∆εν είµαστε, όµως, απόλυτα βέβαιοι γι’αυτό, έτσι δεν είναι;» είπε 

η Νύχτα, καθώς έφταναν στο πανδοχείο τους.  

  ∆ιέσχισαν την τραπεζαρία, στην οποία συγκεντρωνόταν κόσµος, 

καθώς το µεσηµέρι είχε έρθει, και ανέβηκαν στο δωµάτιό τους. Εν 

τω µεταξύ, πολλά βλέµµατα ήταν στραµµένα πάνω τους, βλέποντάς 

τους έτσι τραυµατισµένους. 

  Όταν ήταν µέσα στο τρίκλινο, η τυχοδιώχτρια συνέχισε: «∆ε θα το 

ρισκάρω η Μάνζρα να σκοτωθεί απ’αυτό το κάθαρµα. Θα µείνεις 

µαζί της –κι εγώ θα πάω µόνη στον Μάλ’ροβ.» 

  «Αυτό είναι παράτολµο, Νύχτα!» φώναξε η Μάνζρα. «Περίµενε, 

µέχρι να συνέλθω και, µετά, πάµε να τον βρούµε όλοι µαζί!» 

  «Μέχρι να συνέλθεις;» έκανε η τυχοδιώχτρια, µορφάζοντας, καθώς 

η ξανθιά πολεµίστρια µισοξάπλωνε στο κρεβάτι της, µε τη βοήθεια 

του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή. «Μάνζρα, θα πάρει, τουλάχιστον, 

ένα δεκαήµερο, µέχρι να συνέλθεις! ∆ε µπορώ να σε περιµένω·  ο 

Άνεµος κινδυνεύει. 

  »∆εν ακούω τίποτ’άλλο.» Άνοιξε την πόρτα του δωµατίου και πήγε 

να βγει, αλλά ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή την έπιασε απ’τον ώµο. 

  «Περίµενε να πλύνεις, πρώτα, την πληγή στο χέρι σου,» πρότεινε. 

  Εκείνη έκλεισε, πάλι, τη θύρα. «Έχεις δίκιο. Έχω γεµίσει µε αίµα 

τα ρούχα µου.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έβρεξε µια πετσέτα, καθώς η Νύχτα 

έβγαζε την τουνίκα της. Ύστερα, καθάρισε το τραύµα της 

τυχοδιώχτριας, µε προσοχή. Εκείνη αισθανόταν ένα ενοχλητικό 

τσούξιµο, αλλά ούτε στιγµή αυτό δε φάνηκε στην έκφραση του 

προσώπου της. 
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  Όταν όλο το αίµα έφυγε από το δέρµα της, µια µακριά κάθετη 

χαρακιά φάνηκε καθαρά·  ξεκινούσε απ’το µπράτσο και τελείωνε 

στον πήχη της γυναίκας. ∆εν πέρασαν δέκα δευτερόλεπτα, κι άρχισε, 

πάλι, να αιµορραγεί.  

  «Πρέπει να τη δέσουµε,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, και 

τύλιξε το τραύµα µε µερικούς επιδέσµους –µε τέτοιο τρόπο, όµως, 

που ν’αφήνει τον αγκώνα της Νύχτας ελεύθερο, δίχως να τον 

ακινητοποιεί. «Σε δυο-τρεις µέρες θάσαι καλά·  είναι επιφανειακό.» 

  Εκείνη έγνεψε καταφατικά. «Σ’ευχαριστώ.» Σηκώθηκε όρθια, και 

πήρε απ’το σάκο της µια καινούργια τουνίκα (ένα απ’τα επιπλέον 

ρούχα που είχε αγοράσει η Μάνζρα στην Γκόνµορχ, προτού 

φύγουν). Ήταν καφέ και, σε ποιότητα, πολύ καλύτερη απ’την 

προηγούµενη. Ύστερα, συνειδητοποίησε κάτι. «∆ιάολε! Ξέχασα τα 

ξιφίδιά µου στο σκλαβοπάζαρο.» 

  «Στο σάκο σου πρέπει νάναι το κοντόσπαθο που σου πήρα,» της 

είπε η ξανθιά πολεµίστρια. 

  Η Νύχτα το τράβηξε απο κεί. «Ναι…» έκανε, κοιτώντας το. «∆ε 

µ’αρέσουν, βέβαια, τα τόσο µεγάλα όπλα…» 

  Η Μάνζρα πέταξε πάνω στο κρεβάτι της τυχοδιώχτριας ένα ξιφίδιο 

που τράβηξε απ’τη ζώνη της (εκείνη είχε µαζέψει τα πεσµένα όπλα 

της απ’το  σκλαβοπάζαρο, όταν ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τη 

βοηθούσε να σηκωθεί όρθια). 

  Η Νύχτα το έκρυψε µέσα στην τουνίκα της. Στράφηκε στον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. «Φρόντισέ τη·  εντάξει;» Και έφυγε απ’το 

δωµάτιο. 

  «Περίµενε!» φώναξε πίσω της η Μάνζρα. «Νύχτα!» ∆εν πήρε 

απάντησε. Η ξανθιά πολεµίστρια αναστέναξε. «Αααχχ!… Γιατί δεν 

ακούει; Είναι επικίνδυνο να πηγαίνει µόνη.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή πήρε µερικούς επιδέσµους απ’το 

σάκο του και κάθισε στο κρεβάτι, πλάι της. Έλυσε το κοµµάτι του 

σχισµένου παντελονιού της, το οποίο είχε χρησιµοποιήσει για να της 

σταµατήσει την αιµορραγία. 
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  «∆εν πας µαζί της;» πρότεινε η Μάνζρα. «Φοβάµαι γι’αυτήν.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή φάνηκε να το σκέφτεται, αλλά δε 

σταµάτησε τη δουλειά του·  έπλενε, προσεκτικά, το τραύµα της 

πολεµίστριας, προτού το δέσει µε τους καθαρούς επιδέσµους. 

  «Λοιπόν; Θα πας;» θέλησε να µάθει η Μάνζρα. 

   

**  **  **  ** 

 

  Η Νύχτα βάδιζε, γοργά, προς το κέντρο της πόλης και την αγορά. 

Ήταν µεσηµέρι και ο ήλιος καυτός. Πόσο θα ήθελε, τώρα, να κάνει, 

καλύτερα, ένα µπάνιο, παρά να γυρίζει στους δρόµους της Βούσραλ. 

Όµως έπρεπε να βρει τον Άνεµο –και δεν είχε χρόνο για χάσιµο. 

  Έφτασε στον προορισµό της, και ζύγωσε, πάλι, τη σκηνή του 

εµπόρου που ονοµαζόταν Σάλρικ και ήταν ιδιαίτερα φλύαρος. Τον 

βρήκε νάναι έτοιµος να κλείσει, για να πάει για φαγητό. Τον ρώτησε 

µήπως γνώριζε πού ήταν το µαγαζί του Μάλ’ροβ. Εκείνος 

αποκρίθηκε ότι δεν ήξερε και πολύ τα κατατόπια της Βούσραλ·  

καλύτερα να ζητούσε πληροφορίες από κανέναν ντόπιο. Και της 

έδειξε ένα κατάστηµα που πουλούσε δέρµατα. Η Νύχτα τον 

ευχαρίστησε και κατευθύνθηκε εκεί. 

  Μπαίνοντας, η οσµή του δέρµατος πληµµύρισε τα ρουθούνια της. 

Συνάντησε τον µαγαζάτορα –έναν ξερακιανό, νευρώδη άντρα– και 

του µίλησε: Γνώριζε, µήπως, πού ήταν το κατάστηµα του Μάλ’ροβ; 

  «Του Μάλ’ροβ;» έκανε, κάπως έκπληκτος, ο βυρσοδέψης. Την 

κοίταξε από πάνω ως κάτω, µε τα φρύδια του σµιγµένα. «Το 

κατάστηµα του Μάλ’ροβ θες, ε;…» 

  «Ναι,» τον διαβεβαίωσε η Νύχτα. «Πού είναι;» 

  Ο βυρσοδέψης βγήκε απ’την πόρτα του µαγαζιού του και της έδειξε 

ένα στενό απέναντι, πίσω από µια σκηνή εµπόρου. «Το σοκάκι το 

βλέπεις; Μπες εκεί και στρίψε δεξιά. Το κατάστηµα του Μάλ’ροβ θα 

είναι, αµέσως, στ’αριστερά σου. ‘Τα Μαύρα Παιχνίδια’ ονοµάζεται.» 
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  Τι παράξενο όνοµα… σκέφτηκε η Νύχτα. «Ευχαριστώ, φίλε µου,» 

είπε στον βυρσοδέψη, και έφυγε, κατευθυνόµενη στο δροµάκι 

αντίκρυ. 

  ∆εν υπήρχαν µαγαζιά εδώ. Μόνο µια µικρή πόρτα έβλεπε στο 

βάθος –µάλλον, το πίσω µέρος κάποιου πανδοχείου. Φυσικά, τα 

χτίρια γύρω της ήταν καµωµένα από ξύλο, όπως τα περισσότερα στη 

Βούσραλ. 

  Έστριψε δεξιά και, πράγµατι, αµέσως αριστερά της αντίκρισε ένα 

κατάστηµα, δίχως παράθυρα, πάνω απ’τη µισάνοιχτη θύρα του 

οποίου ήταν µια ταµπέλα, που έγραφε, µε κεφαλαία, µελανά 

γράµµατα: ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ. 

  Η Νύχτα έκανε µια γκριµάτσα αδιαφορίας, ως προς την ονοµασία 

τούτου του µέρους, και µπήκε, παραµερίζοντας το φύλλο της ξύλινης 

πόρτας. Το εσωτερικό του χτίσµατος ήταν σκοτεινό, και τα µάτια της 

χρειάστηκαν µερικά δευτερόλεπτα, για να συνηθίσουν. Το µόνο φως 

ανέδιδε µια λάµπα, και ήταν κιτρινιάρικο, ασθενικό. Το µέρος 

µύριζε… παράξενα. Βότανα και τέτοια… υπέθεσε, νοερά, η 

τυχοδιώχτρια. Έριξε µια µατιά γύρω της και είδε ράφια: σε κάποια 

υπήρχαν βιβλία, σε κάποια άλλα µπουκαλάκια, που περιείχαν 

διάφορα υγρά, φύλλα, ή σκόνες. Κάπου, το µάτι της πήρε ένα 

κρανίο: δεν ήταν συνηθισµένο·  είχε κάτι το αλλόκοτο –κάπως, πιο 

µακρουλό ήταν… ή, µήπως, έφταιγε ο φτωχός φωτισµός του µέρους; 

Συνοφρυώθηκε και πλησίασε. 

  «Κρανίο δαιµονανθρώπου,» άκουσε µια φωνή πλάι της. 

  Η Νύχτα αναπήδησε και στράφηκε στ’αριστερά της, βάζοντας το 

δεξί χέρι µέσα στην τουνίκα της και πιάνοντας τη λαβή του ξιφιδίου 

της. 

  Αντίκρισε έναν άντρα. Αλλά δεν έµοιαζε και τόσο ανθρώπινος… 

Το δέρµα του ήταν λευκό, τα µαλλιά και τα µάτια του επίσης, και η 

όλη του εµφάνιση τόσο ασθενική όσο το φως του µέρους. Γύρω 

απ’το λαιµό του τυλιγόταν ένας βόας. Φορούσε µια µαύρη ρόµπα, 

που τον έκανε ένα µε το σκοτάδι του µαγαζιού του. 
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  Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια αισθάνθηκε, ξαφνικά, κάτι να έχει 

σφηνώσει στο λαιµό της·  η αναπνοή της κόπηκε·  τα µάτια της 

γούρλωσαν. ∆εν είχε δει ποτέ της πιο παράξενο άνθρωπο. 

  «∆εν είναι όµορφο απόκτηµα;» ρώτησε ο άντρας (το πλάσµα;). 

  «Π-ποιο, κύριε;» είπε η Νύχτα, ξεροκαταπίνοντας·  αισθανόταν τα 

χέρια της να τρέµουν, και προσπάθησε να καταπολεµήσει το 

αναπάντεχο συναίσθηµα τρόµου που την είχε κυριέψει. 

  «Το κρανίο, ασφαλώς,» αποκρίθηκε ο παράξενος άντρας. 

  «Ω, ναι,» αποκρίθηκε η Νύχτα, καταφέρνοντας να ξαναποκτήσει 

τον έλεγχο του εαυτού της. «Πολύ όµορφο. 

  »Να σας ρωτήσω: Είστε, µήπως, ο Μάλ’ροβ;» 

  «Ναι, είµαι ο Μάλ’ροβ,» είπε ο άντρας, απλά. 

  Αυτός πρέπει νάναι, συλλογίστηκε η Νύχτα. Η Μένριθ ανέφερε πως 

πάντα έχει έναν βόα στο λαιµό του. «Θα… θα ήθελα να µάθω αν 

γνωρίζετε µέλη της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού.» 

  «Πού άκουσες κάτι τέτοιο, κοπελιά;» ρώτησε ο Μάλ’ροβ. 

  «Έχει σηµασία;» απόρησε η Νύχτα. 

  «Τα πάντα έχουν σηµασία,» τόνισε ο Μάλ’ροβ. «Λοιπόν. Πού 

άκουσες κάτι τέτοιο για µένα;» 

  «Μια γυναίκα, ονόµατι Μένριθ, µου το είπε,» αποκρίθηκε η Νύχτα. 

∆εν της είχε ζητήσει η σκλαβεµπόρισσα να µην αναφέρει το όνοµά 

της… Παρ’όλ’αυτά, δεν αισθανόταν και τόσο καλά που µίλησε. 

  «Η Μένριθ…» είπε, σκεπτικός, ο Μάλ’ροβ. «Της Συντεχνίας της 

Ατσαλένιας Γροθιάς, έτσι;» Ένα λεπτό µειδίαµα διαγράφηκε στα 

χείλη του. Σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. Ο βόας στο λαιµό του 

σφύριξε προς τη µεριά της Νύχτας, αποκαλύπτοντας τη διχαλωτή 

του γλώσσα. Τα λευκά µάτια του άντρα τη διαπέρασαν, σα µαχαίρια. 

«Έστω ότι ξέρω, λοιπόν, κάποια µέλη της Συντεχνίας του Πορφυρού 

Αετού. Εσύ τι θέλεις ακριβώς από µένα;» 

  «Να µε οδηγήσεις σε ένα απ’αυτά,» εξήγησε η τυχοδιώχτρια. 
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  «Να σε οδηγήσω σε ένα από αυτά…!» Ο Μάλ’ροβ γέλασε. Ήταν 

ένα βραχνό, αργό γέλιο. «Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι γνωρίζω 

πού βρίσκονται κιόλας;» 

  «Το υποθέτω,» είπε η Νύχτα. Σήκωσε τα φρύδια της. «∆ε 

γνωρίζεις;» 

  Ο Μάλ’ροβ τής γύρισε την πλάτη κι άρχισε να βαδίζει προς το 

σκοτεινό εσωτερικό του καταστήµατός του. (Πόσο µεγάλο ήταν, 

άραγε; Η τυχοδιώχτρια δε µπορούσε να κρίνει, καθώς το πέπλο του 

σκοταδιού το κάλυπτε.) «Όχι, κοπελιά. Εκείνοι επικοινωνούν µαζί 

µου –όχι εγώ µε δαύτους.» 

  «Τότε, µήπως θα µπορούσες να µου κάνεις µια… χάρη;» ρώτησε η 

Νύχτα. 

  Ο Μάλ’ροβ στράφηκε, απότοµα, προς το µέρος της. «Χάρη; Σε 

γνωρίζω από παλιά, κοπελιά;» 

  Η Νύχτα µειδίασε, κάπως αµήχανα. «Σίγουρα, όχι. Άµα θέλεις, 

µπορώ να σε πληρώσω·  θα ήταν µεγάλη εξυπηρέτηση για µένα. Και 

είναι και µεγάλη ανάγκη, ξέρεις.» 

  «Μεγάλη ανάγκη, ε;» έκανε η Μάλ’ροβ. Κάγχασε. «Εντάξει,» είπε. 

«Μίλησέ µου για τη… χάρη. Αλλά µην είσαι διόλου βέβαιη ότι θα 

συµφωνήσω µε ό,τι πεις…» 

  «Θα ήθελα, αν µπορείς, να µε ειδοποιήσεις, όταν έρθει κάποιο 

µέλος του Πορφυρού Αετού. Ή, καλύτερα, να τον στείλεις σε µένα. 

Μένω στο πανδοχείο Σόρ’ναλ, και ονοµάζοµαι Νύχτα.» 

  Ο Μάλ’ροβ την κοίταξε, για λίγο, δίχως ν’απαντήσει. Έπειτα, είπε: 

«Θα τον στείλω σε σένα. Και, µετά, είναι δική σου υπόθεση τι θα 

κάνεις µαζί του…» 

  «Σ’ευχαριστώ,» αποκρίθηκε η Νύχτα, και έφυγε, βιαστικά, από το 

µαγαζί. Αυτό το µέρος την έκανε να νιώθει άβολα. 

  Βγαίνοντας και βαδίζοντας στο σοκάκι απέξω, έπεσε πάνω στον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Τι κάνεις εσύ εδώ;» απαίτησε, έκπληκτη. 
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  «Ήρθα, σε περίπτωση που χρειαζόσουν βοήθεια,» αποκρίθηκε 

εκείνος. «Η Μάνζρα επέµενε, και το θεώρησα κι εγώ καλή ιδέα. Αν 

δεν έβγαινες απ’το µαγαζί σε κάνα τέταρτο, θα έµπαινα.» 

  Η Νύχτα αναστέναξε. «Σου είπα να µείνεις στο δωµάτιο. Αλλά, 

τέλος πάντων… 

  »Τώρα, η άλλη είναι µόνη της. Πάµε, γρήγορα, πίσω·  δε θέλω κάνα 

κακό να της συµβεί.» 

  «∆ε νοµίζω ο δολοφόνος να επιτεθεί στη Μάνζρα,» είπε ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, καθώς ακολουθούσε την τυχοδιώχτρια, 

που βάδιζε µε ταχύ ρυθµό, προσπερνώντας τον. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο 

Οι φονιάδες του σκοταδιού 
 

 

αθώς επέστρεφαν στο Σόρ’ναλ, η Νύχτα ανησυχούσε για την 

Μάνζρα. Αααχ! γιατί την είχε αφήσει ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή µόνη;… Ειδικά, τώρα! που τους κυνηγούσε όλους 

αυτός ο φονιάς της Αίρεσης του Σκαραβαίου. Η τυχοδιώχτρια 

επιτάχυνε το βήµα της, ελπίζοντας να προλάβει το κακό. 

  Έφτασαν στο ξύλινο µονώροφο χτίριο, µπήκαν στην τραπεζαρία 

και ανέβηκαν τις σκάλες. Η Νύχτα είχε το χέρι της µέσα στην 

τουνίκα που φορούσε και τα δάχτυλά της σφιγµένα πάνω στη λαβή 

του ξιφιδίου που έκρυβε εκεί. Με το άλλο της χέρι άνοιξε την πόρτα 

του τρίκλινου δωµατίου, και… 

  …είδε τη Μάνζρα να βρίσκεται µισοκαθισµένη πάνω στο κρεβάτι. 

Ένας δίσκος βρισκόταν στα γόνατά της και έτρωγε ψητό κρέας, ενώ 

πλάι της, στο πάτωµα, ήταν ένα µεγάλο ποτήρι µε µπίρα. 

Κ
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  Η τυχοδιώχτρια ξεφύσησε, αφήνοντας τη λαβή του ξιφιδίου απ’τα 

ιδρωµένα δάχτυλά της. Ήταν σχεδόν βέβαιη ότι θα έβρισκε την 

ξανθιά πολεµίστρια να κινδυνεύει. 

  «Τι µε κοιτάς έτσι;» απαίτησε η Μάνζρα. 

  Η Νύχτα µπήκε στο δωµάτιο, ακολουθούµενη απ’τον Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή, ο οποίος έκλεισε την πόρτα πίσω του. 

  «Νόµιζα ότι…» άρχισε, αλλά δεν τελείωσε, καθώς καθόταν, βαριά, 

πάνω στο κρεβάτι της. «Τι ανοησία ήταν αυτή, να τον στείλεις να µε 

βρει;» µούγκρισε. «∆ε σας είπα να καθίσετε κι οι δυο εδώ;» 

  «Εγώ δε βρίσκοµαι σε κίνδυνο, Νύχτα,» της θύµισε η Μάνζρα·  

«εσύ βρισκόσουν, όµως.» Έστρεψε το βλέµµα της στον Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Τελικά, δεν υπήρχε κίνδυνος,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Ευτυχώς,» είπε η Μάνζρα. Και τόνισε στην κορακοµάλλα 

τυχοδιώχτρια: «Όµως ο δολοφόνος θα µπορούσε να σ’ακολουθεί.» 

  Η Νύχτα σταύρωσε τα χέρια µπροστά της. «Κι αν αυτός ερχόταν 

εδώ, σε σένα, όταν ήσουν µόνη;» 

  Η Μάνζρα ύψωσε τους ώµους. «Θα πέθαινα, πιθανώς. Αλλά,» 

πρόσθεσε, πάραυτα, «δεν πίστευα να έρθει. Στο κάτω-κάτω, δεν έχει 

τίποτα µαζί µου. Και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή συµφωνεί.» 

  «Εντάξει·  παραδίνοµαι!…» ξεφύσησε η Νύχτα, ξαπλώνοντας, 

απότοµα, ανάσκελα, και τρίβοντας, µε τις παλάµες, το πρόσωπό της, 

κουρασµένα. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ακούµπησε την πλάτη του στον τοίχο 

και σταύρωσε τα χέρια του στο στήθος. «Λοιπόν, τι έγινε στα Μαύρα 

Παιχνίδια;» τη ρώτησε. 

  «Μαύρα Παιχνίδια;» απόρησε η Μάνζρα, πίνοντας µια γουλιά 

απ’την µπίρα της. 

  Η Νύχτα σηκώθηκε σε καθιστή θέση και κλώτσησε τις µπότες 

απ’τα πόδια της. «Έτσι λέγεται το µαγαζί αυτού του Μάλ’ροβ,» 

εξήγησε, και κάθισε σταυροπόδι πάνω στο στρώµα. 

  «Τον βρήκες, δηλαδή,» συµπέρανε η Μάνζρα. «Και τι σου είπε;» 
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  Η Νύχτα κούνησε το κεφάλι της. «Ο τύπος είναι πολύ, πολύ 

παράξενος… ∆εν ξέρω τι έχει, όµως µου µοιάζει άρρωστος. Είναι… 

άσπρος·  το δέρµα του, τα µαλλιά του… Τέλος πάντων. Μου είπε ότι, 

όταν έρθει κάποιο µέλος της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού να 

τον συναντήσει, θα τον στείλει εδώ, για να µιλήσουµε µαζί του.» 

  «Κι εσύ τον εµπιστεύτηκες;» απόρησε η Μάνζρα. «Μπορεί να σου 

έλεγε–» 

  «Πίστεψέ µε –δεν είχα άλλη επιλογή,» τόνισε η Νύχτα. «Απ’ό,τι 

υποστήριζε, δεν γνωρίζει πού µπορεί να βρει κανείς τον Πορφυρό 

Αετό·  η Συντεχνία είναι που επικοινωνεί µαζί του –όχι εκείνος 

µ’αυτήν.» 

  «Εποµένως, θα περιµένουµε κάποιος να έρθει να χτυπήσει την 

πόρτα µας και να µας πει: ‘Γεια σας. Είµαι από τη Συντεχνία του 

Πορφυρού Αετού. Άκουσαµε ότι θέλατε να µιλήσετε σε ένα µέλος 

µας’;» απόρησε η Μάνζρα. 

  «Κοίτα να δεις… και µε τη Συντεχνία της Σκιάς κάπως έτσι έγινε,» 

εξήγησε η Νύχτα. 

  «Κι εν τω µεταξύ, θα καθόµαστε;» είπε  η Μάνζρα. 

  «∆ε νοµίζω πως υπάρχει τίποτ’άλλο να κάνουµε,» αποκρίθηκε η 

Νύχτα. «Αν και σιχαίνοµαι να κάθοµαι –ιδιαίτερα όταν ο Άνεµος 

κινδυνεύει.» Σηκώθηκε απ’το στρώµα κι άρχισε να κάνει βόλτες στο 

δωµάτιο, πέρα-δώθε, µπροστά απ’τα τρία κρεβάτια. 

  «Να παραγγείλω φαγητό;» ρώτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

«∆εν έχουµε φάει τίποτα απ’το πρωί.» 

  Η Νύχτα έγνεψε καταφατικά. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ένα βέλος πέρασε απ’τη χαραµατιά που σχηµάτιζαν µεταξύ τους τα 

µισάνοιχτα παραθυρόφυλλα του δωµατίου και, σφυρίζοντας στον 

αέρα, καρφώθηκε στο στρώµα, ανάµεσα στα πόδια της Μάνζρα! 
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  Η ξανθιά πολεµίστρια γούρλωσε τα µάτια της, και, πάραυτα, 

κύλησε στο πλάι, πέφτοντας δίπλα απ’το κρεβάτι, ενώ άλλο ένα 

βέλος καρφωνόταν εκεί όπου βρισκόταν η κοιλιά της πριν από 

δευτερόλεπτα. 

  Ήταν βράδυ, αλλά κανένας τους δεν είχε κοιµηθεί ακόµα. Οπότε, η 

Νύχτα και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στράφηκαν στο παράθυρο. 

  «Πέσε κάτω!» φώναξε η τυχοδιώχτρια, παρατηρώντας, ανάµεσα 

απ’τα παραθυρόφυλλα, µια σκιά πάνω στην διπλανή οροφή. 

  Αµέσως, κι οι δυο τους αγκάλιασαν το πάτωµα. 

  Ένα βέλος καρφώθηκε στο κρεβάτι της Νύχτας. 

  «Μάνζρα, είσαι καλά;» ρώτησε η τελευταία. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνη. 

  «∆εν κυνηγά εσένα, ε;» µούγκρισε η Νύχτα. 

  Ένα τρίτο βέλος µπήκε στο δωµάτιο και καρφώθηκε στον τοίχο. 

  «Θα τον περιποιηθώ, τον µπάσταρδο!» γρύλισε η Μάνζρα. Άπλωσε 

το χέρι της και άρπαξε την ελαφριά βαλλίστρα που είχε αγοράσει 

από την Γκόνµορχ, καθώς και ένα τέταρτο βέλος σφύριζε και 

µπηγόταν στο στρώµα του κρεβατιού της. 

  Η Σαραολνιανή πολεµίστρια πέρασε στο τηλέµαχο όπλο της ένα 

απ’τα δικά της βέλή και έριξε, πατώντας τη σκανδάλη. Άκουσε τον 

ήχο του τζαµιού του παραθύρου να σπάει. Ήλπιζε να πέτυχε τον 

εχθρό τους, αν και δεν άκουσε καµια κραυγή. 

  Ύστερα, κάτι σφύριξε πλάι απ’το κεφάλι της και καρφώθηκε στο 

πάτωµα. 

  Τελικά, δεν τον πέτυχα… συλλογίστηκε η Μάνζρα. Ξαναφόρτωσε 

τη βαλλίστρα και έβαλε. Πάλι, τίποτα. 

  Κατόπιν, σιγή επικράτησε. Άλλο εχθρικό βέλος δεν ήρθε. 

  «Μη σηκωθεί κανείς,» προειδοποίησε, ψιθυριστά, η Νύχτα τους 

συντρόφους της. «Πιθανώς, περιµένει να κάνουµε το µοιραίο λάθος 

και να εµφανιστούµε.» 

  «Και θα µείνουµε κάτω όλο το υπόλοιπο της νύχτας;» απαίτησε η 

Μάνζρα. 
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  «Θα ελέγξω αν ειν’απέξω,» δήλωσε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

Και, καθώς ήταν ξαπλωµένος, ανάσκελα, στο πάτωµα, έβαλε τα 

δάχτυλα στους κροτάφους του, ψάχνοντας για αύρες………………... 

………………………………………………………………………... 

…………Ξανά, οι δύο γνώριµες, της Νύχτας και της Μάνζρα. 

  Έπειτα, έστειλε τις πνευµατικές του αισθήσεις πιο µακριά, έξω 

απ’το δωµάτιο, έξω απ’το παράθυρο………………………………… 

………………………Μια αίσθηση. Κάτι µοχθηρό ήταν εκεί… πριν 

µερικά λεπτά. Τώρα… πρέπει νάχε φύγει. Αλλά η αύρα του είχε 

ακόµα αφήσει ίχνη·  πολύ λίγα, τα οποία δε θ’αργούσαν να χαθούν… 

  «Έφυγε,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στις συντρόφισσές του. 

  «Σίγουρος;» τον ρώτησε η Νύχτα. 

  Εκείνος έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι. 

  «’Ντάξει, Μάνζρα. Σήκω,» είπε η Νύχτα, και σηκώθηκε η ίδια 

πρώτη, µισοπεριµένοντας να της έρθει κάνα βέλος στο µάτι. Τίποτα, 

όµως, δεν ήρθε απ’το σπασµένο παράθυρο. 

  «Μήπως, θα µπορούσε κανείς να µε βοηθήσει;» ρώτησε η ξανθιά 

πολεµίστρια. «Το πόδι µου είναι τραυµατισµένο, θυµάστε;» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τη σήκωσε στα χέρια του και την 

έβαλε πάνω στο κρεβάτι. 

  «Αα!» φώναξε η Μάνζρα, αισθανόµενη ένα βέλος από κάτω της. 

«∆ε βλέπεις πού µε παρατάς;» Ανασηκώθηκε και ξεκάρφωσε το 

βλήµα απ’το στρώµα του κρεβατιού. Ύστερα, ξεκάρφωσε και τα 

υπόλοιπα που βρίσκονταν εκεί. 

  Η πόρτα του δωµατίου χτύπησε. «Είστε καλά; Μου είπαν ότι 

ακούστηκε ένα τζάµι να σπάει.» Ήταν η φωνή ενός άντρα –κατά 

πάσα πιθανότητα, του πανδοχέα. 

  Η Νύχτα άνοιξε, για να τον αντικρίσει. Ήταν µετρίου αναστήµατος, 

γύρω στα πενήντα, µε σγουρά, µαύρα µαλλιά. «Μας συγχωρείτε για 

τη ζηµιά,» είπε. «Κάτι µας έπεσε, κατά λάθος.» Πήρε ένα ασηµένιο 

νόµισµα απ’το σάκο της και του το έδωσε. «Σαν αποζηµίωση.» 
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  «Σας ευχαριστώ, καλή µου κυρία,» αποκρίθηκε ο πανδοχέας. «Θα 

θέλατε να φέρω επάνω µια σερβιτόρα να µαζέψει τα γυαλιά απ’το 

δωµάτιό σας;» 

  «Αν µπορείτε,» αποκρίθηκε η Νύχτα, µ’ένα τυπικό µειδίαµα. 

  «Θα έρθει αµέσως, καλή µου κυρία,» υποσχέθηκε ο πανδοχέας, 

φεύγοντας. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Μένριθ σηκώθηκε απ’το κρεβάτι που µοιραζόταν µε τον εραστή 

της. Έσκυψε και φίλησε τα χείλη του, µέσα στο σκοτάδι. «Πάω να 

φέρω καρσί, ε; µε αίµα Β’τούνγκαλ, που σ’αρέσει…» 

  Το αίµα των πλοκαµοφόρων πλασµάτων που κατοικούσαν ανάµεσα 

στα βράχια των ακτών της Ζίρκεφ ήταν γνωστό ως ενός είδους 

ναρκωτικό που θόλωνε τις αισθήσεις και έφερνε ένα αίσθηµα 

ευεξίας. 

  Η γυναίκα έφυγε, βιαστικά, απ’το δωµάτιο, ρίχνοντας µια 

ηµιδιαφανή, πορφυρή ρόµπα πάνω της. Βρέθηκε σ’έναν µικρό 

διάδροµο, µε πόρτες δεξιά κι αριστερά, και κατέβηκε τα ξύλινα 

σκαλιά αντίκρυ της. Τώρα, ήταν σ’ένα σκιερό µέρος όπου υπήρχε 

µια µεγάλη θήκη ποτών. 

  «Καλησπέρα, Μένριθ…» 

  Η σκλαβεµπόρισσα αναπήδησε και στράφηκε πίσω της. ∆εν είδε 

κανέναν. 

  «Μένριθ… εγώ είµαι µόνο…» 

  Μια σκοτεινή φιγούρα σύρθηκε έξω από τις σκιές του µέρους, και 

φανερώθηκε στο ασθενικό φως της λάµπας. 

  Η σκλαβεµπόρισσα αισθανόταν την καρδιά της να χτυπά δυνατά 

κάτω απ’το στέρνο της. Τα µάτια της καρφώθηκαν σ’ένα µαχαίρι 

που βρισκόταν ξαπλωµένο σ’ένα τραπεζάκι, εκεί κοντά. 
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  Ο άντρας, που φορούσε µακριά, φαρδιά ρόµπα και κάτι τυλιγόταν 

πίσω απ’το λαιµό του, ήρθε προς το µέρος της. Το ασπριδερό 

πρόσωπό του αποκαλύφθηκε καλύτερα. 

  «∆ε χαιρετάς έναν παλιό φίλο, Μένριθ;» ρώτησε ο Μάλ’ροβ, 

διαπερνώντας την µε τα ψυχρά του µάτια. 

  «Τι θέλεις;…» ψέλλισε η σκλαβεµπόρισσα, πισωπατώντας προς το 

µαχαίρι. Το στόµα της ήταν ξερό. 

  «Μιλάς πολύ σε αγνώστους,» είπε ο Μάλ’ροβ. Ο βόας στους ώµους 

του σφύριξε, αποκαλύπτοντας τη διχαλωτή του γλώσσα. 

  «Μη µε πλησιάζεις, Μάλ’ροβ!» απείλησε η Μένριθ, αρπάζοντας το 

µαχαίρι απ’το τραπέζι και κρατώντας το εµπρός της. 

  Ένα λεπτό µειδίαµα χαράχτηκε το πρόσωπο του ασπρόδερµου 

άντρα. «∆εν είσαι καλό κορίτσι…» Πήρε τον βόα απ’τους ώµους του 

και τον κράτησε στα χέρια. «Εσύ τι λες, Όσχρον; Είναι καλό 

κορίτσι;» Το φίδι σφύριξε, πάλι, ξαναποκαλύπτοντας τη διχαλωτή 

του γλώσσα. Ο Μάλ’ροβ στράφηκε στην Μένριθ. «Συµφωνεί µαζί 

µου,» δήλωσε. 

  «Σταµάτα το αυτό!» φώναξε η σκλαβεµπόρισσα. «Θα σε σκοτώσω! 

Φύγε απο δώ!» Το χέρι της που κρατούσε το µαχαίρι έτρεµε. 

  Ο Μάλ’ροβ πέταξε τον βόα πάνω της. «Όλη δική σου, Όσχρον.» 

  Η Μένριθ ούρλιαξε και προσπάθησε να µαχαιρώσει το φίδι. Όµως 

το τέλος της ουράς του τυλίχτηκε γύρω απ’τον καρπό της, και η 

υπόλοιπη ουρά γύρω απ’το λαιµό της γυναίκας, που σωριάστηκε στο 

πάτωµα, παλεύοντας µε το ερπετό και βγάζοντας πνιχτούς ήχους. 

  Σε λίγο, ο Μάλ’ροβ σήκωσε τον βόα πάνω απ’το µελανιασµένο 

κουφάρι της σκλαβεµπόρισσας. «Πάµε, Όσχρον. Όλη τούτη η 

ιστορία µε κούρασε…» 

  Και ο ασπριδερός άντρας χάθηκε, µέσα στο σκοτάδι. 

 

**  **  **  ** 
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  Όταν η σερβιτόρα µάζεψε τα γυαλιά απ’το δωµάτιο και έφυγε, 

καληνυχτίζοντας, η Νύχτα έκλεισε τα παντζούρια του παραθύρου 

και τα σφάλισε, µε το ξύλινο µάνταλο. 

  «Καλύτερα έτσι,» είπε. «∆ε χρειάζεται, τώρα, ν’ανησυχούµε για το 

δολοφόνο.» 

  «Αισθάνοµαι σα φυλακισµένη…!» διαµαρτυρήθηκε η Μάνζρα. 

  «Καλύτερα φυλακισµένη, παρά νεκρή,» αποκρίθηκε η Νύχτα. 

  «Όχι απαραίτητα,» είπε η Μάνζρα. 

  «Πράγµατι, όχι απαραίτητα,» συµφώνησε η Νύχτα. «Αλλά, στην 

περίπτωσή µας, νοµίζω ότι ισχύει.» 

  Η Μάνζρα δε µίλησε·  δεν έµοιαζε, όµως, να έχει αντίρρηση. 

  Η Νύχτα κάθισε, οκλαδόν, πάνω στο κρεβάτι της. «Πρέπει να 

κάνουµε κάτι µ’αυτόν τον δολοφόνο.» 

  «Θα δυσκολευτούµε πολύ να τον ξεφορτωθούµε,» είπε ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, που ήταν ξαπλωµένος, ανάσκελα, κάτω 

απ’τα σκεπάσµατά του. «Είναι Ελεγκτής Πνευµάτων.» 

  «Γιαυτό άρχισε να µε κοπανά το ίδιο µου το σπαθί, στο 

σκλαβοπάζαρο,» συµπέρανε η Μάνζρα. «Εκείνος, δηλαδή, 

ευθυνόταν·  δεν είχαµε κι άλλο εχθρό.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έγνεψε καταφατικά. «Ναι, έτσι είναι. 

Το κατάλαβα, όταν επιχείρησα να τον χτυπήσω ψυχικά. Μου 

αντιστάθηκε. Και η αντίστασή του ήταν δυνατή. Βέβαια, δεν είναι 

τόσο ισχυρός όσο ο Φάλµαριν, αλλά αρκετά ισχυρός για µας τους 

τρεις.» 

  «∆ε µπορείς να αδρανοποιήσεις τις δυνάµεις του, κάπως;» ρώτησε 

η Νύχτα. 

  «Ίσως και να το καταφέρω,» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή. «Αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο. Εξάλλου, καλύτερα να µην 

τον ξανασυναντήσουµε.» 

  «Αν, όµως, τον ξανασυναντήσουµε –που είναι το πιθανότερο–, θα 

σε χρειαστούµε, φίλε µου,» είπε η Νύχτα. 
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  «Θα κάνω ό,τι µπορώ,» υποσχέθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

«Αλλά µη βασίζεστε και τόσο επάνω µου, γιατί, αν και είµαι εντελώς 

ανοιχτός στα Πνεύµατα, δεν καταφέρνω να τα ελέγχω και τόσο 

καλά.» 

  «Εγώ σου έχω εµπιστοσύνη,» του είπε η Νύχτα, χαµογελώντας 

προς το µέρος του. 

  «Εγώ δεν έχω εµπιστοσύνη στον εαυτό µου, πάντως,» αποκρίθηκε 

ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Γιατί;» 

  «Είµαι… είµαι αλλιώς. Είµαι άλλος. ∆εν είµαι αυτός που ήµουν 

παλιά. Και δυσκολεύοµαι να συνηθίσω τον καινούργιο µου εαυτό, 

Νύχτα. ∆εν είναι καθόλου απλό. Το ότι έχω µισή ψυχή… µε κάνει 

ν’αναζητώ κάτι… Το άλλο µισό της ψυχής µου… Αλλ’αυτό δεν 

υπάρχει, πια…» Στράφηκε να την κοιτάξει, βλέποντας την απορία 

στο πρόσωπό της. «∆ε µπορείς να µε καταλάβεις,» είπε, µαλακά. 

«Κανείς δε µπορεί. Και είναι δύσκολο να ζω τόσο µόνος…» Γύρισε 

απ’την άλλη µεριά του κρεβατιού. 

  Η Νύχτα έσφιξε τα χείλη της, φανερά θλιµµένη. Άνοιξε το στόµα 

της να πει κάτι. Ύστερα, κούνησε το κεφάλι και το έκλεισε. 

  Η Μάνζρα είχε παρακολουθήσει τη συζήτησή τους, αλλά δε µίλησε 

καθόλου. Όµως κι αυτής η έκφραση έδειχνε πως λυπόταν για ό,τι 

συνέβαινε στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Θα κάνω την πρώτη σκοπιά,» δήλωσε η Νύχτα. 

  «Καλά,» αποκρίθηκε η Μάνζρα, ξαπλώνοντας και κλείνοντας τα 

µάτια. 

  Η Νύχτα έµεινε οκλαδόν πάνω στο κρεβάτι, παίζοντας µ’ένα 

ξιφίδιο, ενώ σκεφτόταν όλα όσα είχαν περάσει, µέχρι να φτάσουν 

εδώ. Ο Άνεµος δεν άργησε να έρθει, πάλι, στο νου της. Ο θησαυρός 

του, στο νησί µε τους κρυστάλλους… Η τυχοδιώχτρια θυµήθηκε που 

την είχε ξυπνήσει βραδιάτικα, για να πάνε να ψάξουν. Πόσο είχε 

θυµώσει, τότε…! Μειδίασε, µε την ανάµνηση. Κάποιες φορές, την 

έκανε να θυµώνει τόσο που ήθελε να τον… πνίξει στα φιλιά. Και 
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πού ήταν, τώρα, αυτός ο ενοχλητικός τύπος τον οποίο αγαπούσε; Σε 

κάποιο µπουντρούµι; Κάπου χειρότερα; 

  Η Νύχτα έσφιξε τη λαβή του ξιφιδίου της. Θα βρω τον Πύργο του 

Φιδιού! Θα σε πάρω απο κεί, αγάπη µου! ορκίστηκε. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο 

Επιστροφή σ’ένα νησί του Βασιλείου του 

Ωκεανού 
 

 

 Φάλµαριν στεκόταν στην πλώρη της Μαύρης Αστραπής, τις 

περισσότερες ώρες των ηµερών του επάνω στο πλοίο. 

Αγνάντευε το πέλαγος και προσπαθούσε να ηρεµήσει. Αλλά 

δε µπορούσε. Αισθανόταν πως κάτι κακό επρόκειτο να συµβεί. Τι 

ακριβώς δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει, όµως είχε αυτό το 

άσχηµο προαίσθηµα. Ήλπιζε, όταν έφτανε στην Θέρληχ και στο 

Σαραόλν, να µην ήταν πολύ αργά. Μα, γιατί να ήταν πολύ αργά; 

Γιατί; Επειδή τόσα παράξενα συνέβαιναν, τον τελευταίο καιρό, στον 

Άρµπεναρκ, απάντησε στον εαυτό του ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού. Κάτι δεν πήγαινε καλά·  κάτι είχε ταράξει την ισορροπία 

των δυνάµεων. Ο Μάργκανθελ… Όχι, δεν ήταν µόνο αυτός. Ήταν 

κάτι… µεγαλύτερο. Μεγαλύτερο από έναν αναγεννηµένο µισό-Θεό 

από την Πρώιµη Εποχή;…! Τι µπορεί να ήταν; Κι όµως, το κακό 

προαίσθηµα δεν εγκατέλειπε τον Φάλµαριν… 

  Οι ναύτες της Μαύρης Αστραπής συνέχιζαν να τον κοιτάζουν µε 

επιφύλαξη, όµως είχαν, πλέον, σταµατήσει να ψιθυρίζουν «ο µάγος», 

όποτε πλησίαζε, δείγµα ότι αισθάνονταν πιο άνετα κοντά του. 

Ωστόσο, κανείς δεν τον ζύγωνε ποτέ, για να του µιλήσει. 

Ο
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  Ο Κράε’ελν µονάχα µιλούσε µαζί του, ρωτώντας τον κάποιες 

λεπτοµέρειες, σχετικά µε το νησί των κρυστάλλων, µε τον µισό-Θεό 

Μάργκανθελ, και µε την όλη κατάσταση, γενικότερα. Είχε αρχίσει κι 

αυτός να κατανοεί ότι κάτι µεγάλο και διαβολικό συνέβαινε στον 

Άρµπεναρκ, και έµοιαζε ανήσυχος. 

  Η Φαρία’ανµιν κοιτούσε τον Φάλµαριν επιφυλακτικά, και δεν τον 

είχε ξαναπλησιάσει, για να συζητήσουν. Ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού, µάλιστα, ήταν βέβαιος πως τον κακολογούσε στον 

Κράε’ελν, υποστηρίζοντας ότι ήταν κατάσκοπος του Κάλ’µλιρβ, 

ψεύτης, και άλλα τέτοια… 

  «Μάγε.» 

  Ο Φάλµαριν γύρισε, για ν’αντικρίσει τον Καπετάνιο της Μαύρης 

Αστραπής να έρχεται κοντά του. Φορούσε λευκό πουκάµισο και 

παντελόνι, µαύρες µπότες, και ένας πορφυρός µανδύας, µε χρυσό 

σιρίτι, ανέµιζε πάνω απ’τους ώµους του στον παγερό αέρα. Ο Σοφός 

του Κύκλου του Φτερού είχε παρατηρήσει πως, όσο κατευθύνονταν 

βόρεια, τόσο πιο κρύος γινόταν ο καιρός, λόγω της εποχής. 

  «Κράε’ελν. Παλιότερα, οι ναύτες σας µ’αποκαλούσαν έτσι. Ο 

τίτλος δεν µ’αρέσει, ωστόσο.» 

  «Με συγχωρείς, Φάλµαριν. Μου το έχεις ξαναπεί,» αποκρίθηκε ο 

Καπετάνιος. «Ίσως φταίνε η συνήθεια και οι προτακαταλήψεις µου. 

∆εν είµαστε όλοι τόσο ανοιχτόµυαλοι άνθρωποι, όσο εσείς, στον 

Πύργο του Φτερού.» 

  «Πιθανώς, κύριε,» παραδέχτηκε εκείνος. «Όµως ο καθένας µπορεί 

να είναι ανοιχτόµυαλος, αρκεί να χρησιµοποιεί τη λογική του για να 

κρίνει, ανεπηρέαστος από ό,τι έχει µάθει µέχρι στιγµής.» 

  «Αυτό είναι δύσκολο, Φάλµαριν,» παρατήρησε ο Κράε’ελν. 

  «Είναι το δυσκολότερο κατόρθωµα, κύριε,» είπε ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού. «Σας διαβεβαιώνω.» 

  «Εσύ το έχεις επιτύχει.» 

  «Φυσικά και όχι. Κανείς δε µπορεί να είναι απόλυτα ανεπηρέαστος 

από όσα έχει µάθει. 
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  »Βέβαια, µην παρεξηγήσετε τα λόγια µου, κύριε. Η Γνώση –η 

πραγµατική Γνώση– είναι πολύτιµη, και δεν έχει καµια σχέση µ’ό,τι 

καθηµερινά µαθαίνουµε. Η Γνώση είναι η Αλήθεια. Και την 

Αλήθεια κανείς δεν την γνωρίζει.» 

  Ο Κράε’ελν γέλασε. «Οφείλω να οµολογήσω ότι µε µπέρδεψες, 

φίλε µου. Άµα δεν είχες άλλες δουλειές να κάνεις, θα σε κρατούσα 

έναν ολόκληρο χρόνο στο πλοίο, για να µου εξηγήσεις όλα όσα 

υποστηρίζεις. Θα ήταν ένας πολύ ενδιαφέρων χρόνος.» 

  «Αµφιβάλλω, όµως, αν θα ήταν αρκετός, κύριε.» 

  Ο Κράε’ελν άλλαξε κουβέντα. «Φτάνουµε στην κεντρική πόλη του 

Γκένχεκ, τη Ράβµικ, όπου µου είπες πως έχετε αφήσει τους 

στρατιώτες σας.» 

  «Ναι.» Ο Φάλµαριν έγνεψε καταφατικά. «∆εν ξέρω, βέβαια, αν θα 

είναι εκεί ή θα έχουν φύγει, γιατί η Ερία τούς πρόσταξε να 

επιστρέψουν, σε περίπτωση που αργούσαµε. Αλλά δεν είναι σίγουρο 

εάν, τελικά, αργήσαµε αρκετά, ώστε να εγκαταλείψουν το νησί.  

  »Σε πόσες ώρες θα είµαστε εκεί, κύριε;» 

  «Ως το µεσηµέρι, υποθέτω,» αποκρίθηκε ο Κράε’ελν. «Γνωρίζω 

αρκετά καλά τούτα τα νερά.» 

   

**  **  **  ** 

 

  Το µεσηµέρι ήρθε, και οι δύο ήλιοι του Άρµπεναρκ –Λούντρινχ και 

Βάνσπαρχ– βρίσκονταν ψηλά στον ουρανό. Το Γκένχεκ είχε φανεί 

στον ορίζοντα εδώ και κάµποση ώρα, και, τώρα, η Μαύρη Αστραπή 

έµπαινε στο λιµάνι της µικρής πόλης Ράβµικ, όπου δεν ήταν κανένα 

άλλο µεγάλο πλοίο, παρά µονάχα µικρές βάρκες. 

  Ο Φάλµαριν είδε στις αποβάθρες δύο άντρες να στέκονται. ∆ε 

φορούσαν τις αρµατωσιές τους, όµως τους αναγνώρισε: ανήκαν στην 

οµάδα της Ερία. 
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  Οι κάτοικοι της µικρής πόλης έστρεφαν τα κεφάλια τους από τις 

ταβέρνες, για να κοιτάξουν το µεγάλο καράβι που έµπαινε στο 

λιµάνι. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού στάθηκε στην πλώρη και 

φώναξε, δυνατά: 

  «Μάθετε όλοι εσείς που βρίσκεστε εδώ, τούτη την ώρα, ότι η 

απειλή στα δυτικά νερά του Ωκεανού τελείωσε. Πλοία δε θα 

εξαφανίζονται, πια, εδώ.» 

  Και κατέβηκε απ’τη Μαύρη Αστραπή, µέσω µιας ξύλινης ράµπας, 

ενώ οι πολεµιστές της οµάδας της Ερία έρχονταν κοντά του. 

  «Φάλµαριν!» φώναξε ένας. «Επέστρεψες! Πού είναι η αρχηγός; 

Πού είναι οι υπόλοιποι που σας συνόδεψαν;» 

  «Είναι µεγάλη ιστορία,» απάντησε ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού στους µαχητές που είχαν συγκεντρωθεί γύρω του. «Ελάτε. 

Πάµε σε µια ταβέρνα να σας τα διηγηθώ.» 

  Και, σύντοµα, όλοι τους βρίσκονταν καθισµένοι σε ξύλινα τραπέζια 

–ναυτικοί, ντόπιοι και µη, και πολεµιστές από το Σαραόλν– και 

άκουγαν τον Φάλµαριν να τους διηγείται τι είχε συµβεί, από τότε 

που αυτός, η Ερία, η Νύχτα, ο Άνεµος, ο Κλέντριν, η Μάνζρα, ο 

Γκούλχακ και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έφυγαν από τούτο το 

νησί, µέχρι, τώρα, που εκείνος επέστρεψε, πάλι, εδώ. Η ιστορία του 

τους είχε αφήσει όλους µε το στόµα µισάνοιχτο, και είχαν ξεχάσει το 

φαγητό και τα ποτά τους. 

  «Νόµιζα ότι, πιθανώς, θα είχατε εγκαταλείψει το Γκένχεκ,» είπε ο 

Φάλµαριν στους στρατιώτες. 

  «Και να θέλαµε, δε µπορούσαµε,» αποκρίθηκε µια πολεµίστρια. 

«∆εν έρχεται κανένα  πλοίο από τούτα τα νερά. Και οι βάρκες των 

ντόπιων δεν είναι για µεγάλα θαλάσσια ταξίδια.» 

  «Τώρα, όµως, έχουµε πλοίο, έτσι δεν είναι, µάγε;» είπε ένας άλλος 

πολεµιστής. «Θα πάµε πίσω στο Σαραόλν.» 
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  «Πρώτα, στο Βασίλειο του Ωκεανού, κύριε,» απάντησε ο 

Φάλµαριν, «και, έπειτα, ναι, στο Σαραόλν, να αναφέρουµε στο 

Βασιληά Βένγκριλ.» 

  «Ζήτω ο Φάλµαριν!» φώναξε ο πολεµιστής, υψώνοντας το 

κρασοπότηρό του. 

  Οι υπόλοιποι ακολούθησαν το παράδειγµά του.  

  «Ζήτω ο Φάλµαριν!» 

  «Ζήτω οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού!» 

  «Παρακαλώ, κυρίες, κύριοι,» είπε εκείνος, υποµειδιώντας. «∆εν 

υπάρχει λόγος για τέτοιες τιµές. ∆εν είµαι στρατιωτικός διοικητής. 

Είµαι, απλά, ένας άνθρωπος που επιθυµεί να βοηθήσει τον κόσµο 

του, ο οποίος κινδυνεύει.» Και πρόσθεσε, µε σκοτεινό ύφος: «Και 

νοµίζω πως, ακόµα, δε γνωρίζουµε ούτε τα µισά, σχετικά µε το τι 

απειλεί τον Άρµπεναρκ.» 

  «Τι υποψιάζεσαι;» ρώτησε η πολεµίστρια που είχε µιλήσει και πριν. 

  Ο Φάλµαριν κάθισε στην καρέκλα του, γιατί προηγουµένως, που 

διηγείτο, στεκόταν όρθιος. Έτριψε το σαγόνι του. «Τα πράγµατα 

είναι πολύ παράξενα, κυρία µου,» αποκρίθηκε, και όλοι οι µαχητές 

του Σαραόλν µαζεύτηκαν τριγύρω, για να τον ακούσουν. «Πρώτα, 

εκείνη η απόπειρα δολοφονίας εναντίον µας, στην Όρφαλχ·  ύστερα, 

οι Μαγκραθµέλιοι φονιάδες µέσα στο Βασίλειο του Ωκεανού·  τέλος, 

ο µισός-Θεός Μάργκανθελ και ο στρατός του που έχει εισβάλλει στη 

Ζίρκεφ απ’τ’ανατολικά… 

  »Ξέρετε τι πιστεύω;» Ήπιε µια γουλιά απ’το κρασί του. «Ότι ο 

εχθρός µας –όποιος κι αν είναι·  και πιθανώς νάναι οι 

δαιµονάνθρωποι– έχει κατασκόπους του παντού όπου έχει σηµασία. 

Κι άµα λέω ‘όπου έχει σηµασία’, εννοώ εκεί που βρίσκονται τα 

Στηρίγµατα Ισχύος στα Κέντρα Σταθερότητας του Άρµπεναρκ.» 

  «∆ηλαδή, έχει κατασκόπους και στη Ζίρκεφ;» ρώτησε ένας 

πολεµιστής. 
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  «Πολύ πιθανό, κύριε,» απάντησε ο Φάλµαριν. «Ή, µάλλον, 

σίγουρο. Αλλά, εµείς, τουλάχιστον, δεν απαντήσαµε κανέναν, όσο 

βρισκόµασταν εκεί.» 

  «Και ποιο είναι το σχέδιο του εχθρού;» θέλησε να µάθει η 

πολεµίστρια που είχε µιλήσει και τις δυο προηγούµενες φορές. 

  «Μάλλον, να µετακινήσει τα Στηρίγµατα Ισχύος από τα Κέντρα 

Σταθερότητας,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. 

  «Μα,» είπε ένας στρατιώτης, έκπληκτος, «έτσι, σύµφωνα µε τους 

θρύλους, θα καταστρέψει τον κόσµο µας!» 

  «∆εν αποκλείεται τούτο νάναι το σχέδιό του,» τόνισε ο Φάλµαριν, 

και όλων το αίµα πάγωσε. 

  «Όµως γιατί κανείς να θέλει κάτι τέτοιο;» ρώτησε η πολεµίστρια. 

  «Αυτό επιθυµούσε ο Μάργκανθελ από την Πρώιµη Εποχή,» 

εξήγησε ο Φάλµαριν. «Να καταστρέψει τον Άρµπεναρκ και να τον 

φτιάξει καθ’εικόνα του.» 

  «Και… και πώς θα το κάνει τούτο;» απόρησε ένας µαχητής του 

Σαραόλν. 

  «Φοβάµαι, κύριε, ότι µόνο εκείνος γνωρίζει πώς,» είπε ο Φάλµαριν. 

Σηκώθηκε όρθιος. «Όµως δεν πρέπει να πετύχει!» Κοπάνησε τη 

γροθιά του πάνω στο τραπέζι. «Θα πολεµήσουµε!» 

  «Θα πολεµήσουµε!» φώναξε κι ο πολεµιστής, και ξεθηκάρωσε το 

σπαθί του υψώνοντας το. 

  «Θα πολεµήσουµε! – Θα πολεµήσουµε! – Θα πολεµήσουµε! – Θα 

πολεµήσουµε!» ακολούθησαν κι άλλες φωνές, και περισσότερες 

λεπίδες υψώθηκαν, αστράφτοντας στο µεσηµεριανό φως που 

έµπαινε στην ψαροταβέρνα. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κάλ’µλιρβ και ο Καπετάν Σόµ’χαλ συνέχεια συζητούσαν, από 

τότε που το Ποταµίσιο ∆ελφίνι σάλπαρε απ’το λιµάνι της Ταλτούθ. Ο 

δεύτερος φαινόταν να έχει ιδιαίτερη όρεξη για κουβέντα. Η Ερία τον 
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έκρινε µάλλον φλύαρο. ∆εν είχε σταµατήσει να µιλά από το πρωί –

και τώρα ήταν βράδυ! 

  Ο νεαρός έµπορος, που ονοµαζόταν Σίλφερ, καθόταν και άκουγε 

τις ιστορίες των δυο ναυτικών και τον είχε µισοπάρει ο ύπνος. Ο 

Γκόρ’θλαµπ βαριόταν και έκανε βόλτες στην κουβέρτα. Η 

Σαραολνιανή πολεµίστρια, όπως κι ο έµπορος, καθόταν, για κάποια 

ώρα, παρακολουθώντας τον Κάλ’µλιρβ και τον Σόµ’χαλ. Αλλά, 

ύστερα, οι δυο τους την κούρασαν και πήγε να καθίσει στην πρύµνη, 

για να της περάσει ο πονοκέφαλος. 

  Κρατούσε την κάπα σφιχτά πάνω της, γιατί τα βράδια της Ζίρκεφ 

ήταν κρύα. Ο άνεµος έπαιζε µε τα µακριά, µαύρα µαλλιά της, 

κάνοντάς τα να χορεύουν γύρω απ’το κεφάλι της. 

  Αισθάνθηκε κάποιον να παίρνει θέση πλάι της και ν’αγκαλιάζει, 

µ’ένα δυνατό χέρι, τους ώµους της, φέρνοντάς τη κοντά του. Η Ερία 

ακούµπησε το κεφάλι της στο στέρνο του Γκόρ’θλαµπ. Εκείνος 

φίλησε το πλάι του λαιµού της, και της ψιθύρισε στ’αφτί: 

  «Πότε θα ξαναδώ αυτή την ουλή;» 

  Η Ερία µειδίασε, γυρίζοντας, για να τον κοιτάξει. «Ποια ουλή;» 

  «Εκείνη στα δεξιά σου πλευρά,» αποκρίθηκε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  Η Ερία χάιδεψε το µάγουλό του, φιλώντας τον. «Ανυπόµονε…!» 

  «Από τι έγινε;» τη ρώτησε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  «Από βέλος Μαγκραθµέλιου,» εξήγησε η Ερία. «Πρόσφατα.» 

  Ο Γκόρ’θλαµπ συνοφρυώθηκε. «Πρόσφατα;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Ερία. «Όταν φεύγαµε απ’τη Θέρληχ, µε τους 

άλλους, το πλοίο µας έριξε άγκυρα σ’ένα χωριό της Νήσου Ράλβοχ. 

Εκεί έκανα µια βόλτα µε τον Φάλµαριν, στην παραλία, και ένας 

δολοφόνος των δαιµονανθρώπων µάς επιτέθηκε. Στόχευε τον 

δάσκαλο, αλλά µπήκα στη µέση και δέχτηκα το χτύπηµα. Ύστερα, 

εκείνος µου έσωσε τη ζωή.» Ανασήκωσε τους ώµους της. «Είµαστε 

πάτσι, υποθέτω…» Χαµογέλασε, µε την ανάµνηση. 

  «Γιατί τον λες δάσκαλο;» θέλησε να µάθει ο Γκόρ’θλαµπ. 
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  «Είναι δάσκαλος,» είπε η Ερία. «Και προτιµώ να τον αποκαλώ 

έτσι, όταν οι άλλοι τον φωνάζουν ‘µάγο’, που δεν του αρέσει.» 

  Ύστερα, ρώτησε, υποµειδιώντας: «Μόνο αυτή την ουλή πρόσεξες 

πάνω µου;» 

  «Όχι,» παραδέχτηκε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  «Πόσες ουλές έχω, λοιπόν;» Η Σαραολνιανή σήκωσε ένα της 

φρύδι, ερωτηµατικά. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ γέλασε. «∆εν ξέρω, Ερία! ∆ύο, ίσως;» 

  «∆ύο;» έκανε εκείνη. «Ποια είναι η δεύτερη;» 

  «Μία στην αριστερή κνήµη, νοµίζω,» απάντησε ο Γκόρ’θλαµπ. Η 

Ερία έγνεψε καταφατικά. «Από τι έγινε αυτή;» 

  «Είναι παλιά,» είπε η πολεµίστριας. «Απορώ του την πρόσεξες…» 

  «Το πρώτο πράγµα µε το οποίο ασχολήθηκα ήταν τα πόδια σου, 

όταν ήµασταν στην αποθήκη,» εξήγησε ο Γκόρ’θλαµπ, και φίλησε 

τα χείλη της. «Από τι έγινε, λοιπόν;» 

  «Από λεπίδα, κατά λάθος, όταν εκπαιδευόµουν στην τέχνη του 

ξίφους,» είπε η Ερία. «Αν και δεν ξέρω πόσο ‘κατά λάθος’ ήταν…» 

  «Τι εννοείς;» 

  «Η εκπαιδεύτριά µου δε µε συµπαθούσε και τόσο,» σούφρωσε τα 

χείλη της η Σαραολνιανή. 

  «Γιατί; ∆εν είσαι αντιπαθητική,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  «Θα το έλεγες αυτό, άµα σ’έριχνα, τώρα, στη θάλασσα;» µειδίασε η 

Ερία. Ο ναυτικός την κοίταξε παραξενεµένος. Εκείνη γέλασε. «Είχα 

ρίξει την εκπαιδεύτριά µου σε µια γούρνα µε νερό.» 

  Τώρα, κι ο Γκόρ’θλαµπ γέλασε. «Κατάλαβα γιατί δε σε 

συµπαθούσε.» Τη λοξοκοίταξε. «Επίτηδες το έκανες;» 

  Η Ερία πήρε ένα αθώο ύφος. «Όχι… εντελώς…» 

  Ο Γκόρ’θλαµπ γέλασε, πάλι. 

  «∆ύο φορές,» τόνισε η Ερία, σηκώνοντας δυο δάχτυλα, «µε είχε 

βάλει να καθαρίσω το στάβλο!» 

  «Αλήθεια; Τότε, δικαιολογείσαι,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ, µ’ένα 

στραβό χαµόγελο στα χείλη. Έβαλε το δάχτυλό του κάτω απ’το 
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σαγόνι της και τη φίλησε, πάλι. «Πόσα χρόνια µεγαλύτερή σου ήταν 

αυτή η εκπαιδεύτρια;» 

  «Πέντε, νοµίζω,» αποκρίθηκε η Ερία. «Κάπου εκεί…» 

  «Και πώς τη λένε;» θέλησε να µάθει ο Γκόρ’θλαµπ. 

  «Μπόρνεφ. Είναι ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών 

Σπαθιών.» 

  «Τι είναι αυτό το τάγµα;» 

  «Τα βασικά τάγµατα στην Μάρβαθ, πρωτεύουσα του Σαραόλν, 

είναι τρία: τα Χρυσά Ξίφη –ή η βασιλική φρουρά–, τα Πορφυρά Ξίφη 

–αµέσως κατώτερα από τη βασιλική φρουρά–, και τα Αργυρά Ξίφη, 

τα οποία, όµως,  διαιρούνται σε δέκα µικρότερα τάγµατα. 

Κατάλαβες, τώρα;» 

  Ο Γκόρ’θλαµπ έγνεψε καταφατικά, µε το ξυρισµένο του κεφάλι. 

  «Εγώ διοικώ το δεύτερο τάγµα των Αργυρών Σπαθιών,» είπε, 

περήφανα, η Ερία. «Αλλά, τώρα, που λείπω, έχει αναλάβει τη 

διοίκηση ο Βασσάρ.» 

  «Σκαρφάλωσες γρήγορα στην ιεραρχία,» παρατήρησε ο 

Γκόρ’θλαµπ. 

  «Με την αξία του κανείς παίρνει θέσεις στο Σαραόλν,» εξήγησε η 

Ερία. «Ο Βασιληάς Βένγκριλ φροντίζει –όσο µπορεί– τα πράγµατα 

να είναι έτσι, ώστε να µην ‘διαβρωθεί και αυτοκαταστραφεί το 

Βασίλειο εκ των έσω’.» 

  «Σοφός ο Βασιληάς σας, Ερία,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ. «Καµία σχέση 

µε το πώς είναι τα πράγµατα εδώ, στην Ζίρκεφ.» 

  «Αλλά, τι λέγαµε;…» έκανε, σκεπτική, η Σαραολνιανή 

πολεµίστρια. «Α! Είπες ότι έχεις δει δύο µόνο ουλές µου.» 

  Ο Γκόρ’θλαµπ γέλασε. «Γιατί; πόσες έχεις;» 

  «Θα σ’αφήσω να τις βρεις εσύ,» αποκρίθηκε, παιχνιδιάρικα, εκείνη. 

  «Έλα, τώρα, Ερία!» µούγκρισε ο Γκόρ’θλαµπ. «Με τρώει η 

περιέργεια. Κι εξάλλου, πρέπει να ξέρω πόσες έχω να βρω, για να 

ψάξω!» 

  «Εντάξει,» είπε η µαυροµάλλα γυναίκα. «Έχω πέντε.» 
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  «Πέντε;» 

  «Πέντε. Και την πέµπτη πάω στοίχηµα ότι δε θα τη βρεις!» 

  «Θα τη βρω·  θα δεις,» τόνισε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  «∆ε θα τη βρεις…!» είπε η Ερία, φιλώντας τα χείλη του. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο 

Ο Τρελός Καραβοκύρης 
 

 

ο υπόλοιπο ταξίδι ως την Μάοχµπιν, πρωτεύουσα του 

Βασιλείου της Ζίρκεφ, ήταν βαρετό. Η Ερία καθόταν στο 

κατάστρωµα, µε την πλάτη ακουµπισµένη στο κατάρτι, και 

χασµουριόταν. ∆εν είχε τίποτα να κάνει πάνω στο πλοίο, σ’αντίθεση 

µε τον Κάλ’µλιρβ και τον Καπετάν Σόµ’χαλ, οι οποίοι, συνέχεια, 

συζητούσουν. Και δεν είχε καταφέρει να ξεκλέψει και χρόνο µε τον 

Γκόρ’θλαµπ, ώστε εκείνος να βρει τις πέντε ουλές της… 

  Την περισσότερη ώρα, σκεφτόταν πώς να τα πήγαινε ο Φάλµαριν, 

αν και ήταν βέβαιη πως αυτός δε θα κινδύνευε και τόσο. Όχι όσο η 

Νύχτα, η Μάνζρα και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. Και δεν ήταν 

λίγες οι φορές που αναρωτιόταν τι να έκαναν και πού να βρίσκονταν. 

Αν και είχε θυµώσει µαζί τους, προτού φύγουν απ’τη Γκόνµορχ, δεν 

επιθυµούσε, σε καµια περίπτωση, το κακό τους. Ήθελε να τους 

ξαναδεί ζωντανούς. Όµως θα τους ξανάβλεπε, εκεί που είχαν πάει, 

στη ζούγκλα Βάργκοχ; 

  Η Νύχτα έφταιγε για όλα! Ήταν τόσο ξεροκέφαλη και 

ισχυρογνώµων! ∆ε µπορούσε, δηλαδή, να περιµένει να πήγαιναν, 

πρώτα, όλοι µαζί στη Βασίλισσα Ταρµαρία και, µετά, να τρέξει να 

βρει τον Άνεµο; Τότε, η Ερία θα τη βοηθούσε·  όµως δε µπορούσε να 

το κάνει, τώρα… 

Τ
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  Το απόγευµα της πέµπτης µέρας, ο Γκόρ’θλαµπ την πλησίασε, 

καθώς εκείνη καθόταν, πάλι, µε την πλάτη στο κατάρτι, ενώ την είχε 

µισοπάρει ο ύπνος. 

  «Φτάσαµε.» 

  Η Ερία βλεφάρισε και τον κοίταξε, υψώνοντας το βλέµµα της. 

«Πού;» 

  «Στη Μάοχµπιν.» 

  Στο δρόµο, είχαν σταµατήσει, για λίγο, και σ’άλλες πόλεις και 

χωριά, για να εµπορευτεί ο Σίλφερ, γιαυτό ρωτούσε η Σαραολνιανή 

πολεµίστρια. Σηκώθηκε όρθια, ενώ ένας ψυχρός άνεµος έκανε την 

κάπα της να κυµατίζει. Εµπρός της ατένισε ένα µεγάλο λιµάνι, µε 

πολλά πλοία και βάρκες αραγµένα. Πίσω απ’το λιµάνι µπορούσε να 

δει χτίρια, όπου φώτα ήταν αναµµένα, γιατί το βράδυ είχε αρχίσει να 

έρχεται. Και ανάµεσα στα υπόλοιπα οικοδοµήµατα ξεχώριζε ένα –το 

ψηλότερο. Ήταν, πραγµατικά, πελώριο, και αποτελείτο από πολλούς 

πυργίσκους, οι οποίοι γυάλιζαν στο λιγοστό φως της ηµέρας που 

είχε, πια, αποµείνει. ∆εν έµοιαζαν να είναι χτισµένοι από κάποιο 

φυσιολογικό πέτρωµα, παρά από κάτι… άλλο. Επάνω τους σηµαίες 

κυµάτιζαν, και στρατιώτες έκαναν περιπολίες στις επάλξεις. Όλη την 

πόλη περιστοίχιζαν ψηλά και παχιά τείχη. Η Ερία αµφέβαλε αν θα 

ήταν ποτέ δυνατόν να πέσουν. Ακόµα και ο Μάργκανθελ, που 

ερχόταν µαζί µε το στρατό των Μαγκραθµέλιων και µε ισχυρή 

µαγεία στο πλευρό του, θα δυσκολευόταν να τα ρίξει –αν ποτέ τα 

κατάφερνε. Ή, τουλάχιστον, έτσι η Σαραολνιανή πολεµίστρια 

πίστευε… 

  «Γκόρ’θλαµπ,» είπε, «γιατί οι πύργοι του παλατιού –το παλάτι 

είν’αυτό, έτσι;– λάµπουν τόσο;» 

  Ο ξυρισµένος στο κεφάλι ναυτικός έγνεψε καταφατικά. «Ναι, το 

παλάτι είναι. Και οι πύργοι του είναι καµωµένοι από ένα πέτρωµα 

που βγαίνει στα βουνά, νότια απο δώ·  φωσφορίζει έτσι, τα βράδια.» 

  «Πώς ονοµάζεται αυτό το πέτρωµα;» θέλησε να µάθει η Ερία. 

  «Φωτόλιθος,» εξήγησε ο Γκόρ’θλαµπ. 
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  «∆εν έχω ποτέ ξανακούσει για δαύτο,» παραδέχτηκε η Ερία. 

  «Φυσικό είναι,» αποκρίθηκε ο Γκόρ’θλαµπ. «Βγαίνει µονάχα σε 

συγκεκριµένα σηµεία των βουνών, νότια της πρωτεύουσας. Και η 

Βασίλισσα δεν επιτρέπει στον καθένα να το εκµεταλλεύεται. Το 

θέλει για τον εαυτό της. Βέβαια, ορισµένοι καταφέρνουν να 

κλέψουν, πότε-πότε, κάνα κοµµάτι… αλλά µιλάµε για πολύ µικρές 

ποσότητες, όχι αρκετές για να χτιστεί κάτι.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ πλησίασε την Ερία και τον φίλο του, και ακούµπησε 

τα χέρια πάνω στους ώµους τους. «Αα! Επιτέλους, στη Μάοχµπιν, 

σύντροφοι!» είπε. «Άντε, να µιλήσουµε στη Βασίλισσα και να 

ξεµπερδεύουµε. Μετά, δε νοµίζω κείνος ο µάγος νάχει παράπονο, 

έτσι;» 

  «Ο Φάλµαριν;» έκανε η Σαραολνιανή πολεµίστρια, µ’ένα µειδίαµα. 

«Όχι, δε νοµίζω.» 

  Το Ποταµίσιο ∆ελφίνι µπήκε στο λιµάνι της πρωτεύουσας της 

Ζίρκεφ και έριξε άγκυρα. Ο Κάλ’µλιρβ χαιρέτησε τον Καπετάν 

Σόµ’χαλ, και η Ερία και οι δυο άντρες κατέβηκαν απ’το πλοίο, µαζί 

µε τ’άτια τους, προτού ο νεαρός έµπορος Σίλφερ αρχίσει να 

ξεφορτώνει το εµπόρευµά του. 

  «Πού πάµε, τώρα, σύντροφοι;» ρώτησε ο µελαχρινός ναυτικός µε 

την πορφυρή κορδέλα στο κεφάλι, βάζοντας τα χέρια του στη µέση, 

καθώς κοιτούσε τριγύρω, τον κόσµο που περνούσε απ’το λιµάνι. Τα 

πλήθη εδώ ήταν όπως αυτά στην Γκόνµορχ, όµως δεν υπήρχε ο ίδιος 

συνωστισµός, γιατί, απλά, η Μάοχµπιν ήταν πολύ, πολύ µεγαλύτερη. 

  «Στο παλάτι, κατευθείαν,» είπε η Ερία. «Πιστεύω, ξέρεις το δρόµο, 

φίλε µου.» 

  «Τονε ξέρω, βρε,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. «Κι εξάλλου, δεν 

είναι δα και τόσο δύσκολο να βρεις ένα τέτοιο θεόρατο χτίριο·  

όποιον κι αν ερωτήσεις θα σου πει πώς να φτάσεις εκεί. Όµως δε 

νοµίζω ότι πρέπει ν’ανησυχήσουµε τη Μεγαλειοτάτη βραδιάτικα… 

Μ’άλλο µάτι θα µας δει, άµα πάµε το πρωί…» 

  «Βιαζόµαστε,» τόνισε η Ερία, κοιτώντας τον αυστηρά. 
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  «Κοπελιά,» αντιγύρισε ο Κάλ’µλιρβ, «το ξέρω ότι βιαζόµαστε, µα 

δε θα µας ωφελήσει, να πούµε, να µας πετάξουν έξω απ’το παλάτι. 

Σωστά;» 

  Η Ερία σταύρωσε τα χέρια µπροστά της, ξεφυσώντας και κάνοντας 

µια µαύρη τρίχα της ν’ανασηκωθεί. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ ακούµπησε το χέρι του στον ώµο της. «Ο 

Κάλ’µλιρβ έχει δίκιο. Καλύτερα να πάµε αύριο.» 

  «Καλά,» αποκρίθηκε η Ερία, όχι και τόσο ευχαριστηµένη. «Πάµε 

αύριο.» 

  «Στον Τρελό Καραβοκύρη;» ρώτησε ο ναυτικός µε την πορφυρή 

κορδέλα το φίλο του. 

  Εκείνος έγνεψε  καταφατικά, µ’ένα µειδίαµα στα χείλη. Και 

ξεκίνησαν να βαδίζουν. 

  «Πανδοχείο είν’αυτό;» θέλησε να µάθει η Ερία. 

  «Ναι,» απάντησε ο Γκόρ’θλαµπ. «Βρίσκεται λίγο παρακάτω.» 

  Προχώρησαν, περνώντας πλάι από αποβάθρες και αγκυροβοληµένα 

πλοία, ενώ το φως της ηµέρας χανόταν και τα τέσσερα φεγγάρια του 

Άρµπεναρκ άρχιζαν να φαίνονται, σε διάφορες φάσεις το καθένα. Η 

βαβούρα του κόσµου ήταν δυνατή παντού. 

  Τελικά, έφτασαν σ’ένα τριώροφο χτίσµα, καµωµένο από πέτρα και 

ξύλο·  η ταµπέλα πλάι στην πόρτα του έγραφε: Ο Τρελός 

Καραβοκύρης. Άφησαν τ’άτια τους στο στάβλο και ζύγωσαν την 

είσοδο. Από µέσα ακουγόταν φασαρία, σα να γινόταν κάποιο γλέντι. 

  Μπήκαν. Χειρότερα από γλέντι γινόταν. Το µέρος ήταν 

αποπνιχτικό από µυρωδιές µαγειρεµένων ψαριών και ανθρώπων. Τα 

τραπέζια ήταν τοποθετηµένα άτακτα. Ποτά και φαγητά ήταν ριγµένα 

στο ξύλινο πάτωµα, και τέσσερις χορεύτριες χόρευαν ξυπόλυτες, 

ντυµένες µε λίγα ρούχα, για τη διασκέδαση των θαµώνων, ενώ 

τροβαδούροι έπαιζαν εξωτική (για τη Σαραολνιανή) µουσική. Την 

ώρα που η Ερία και οι δύο άντρες άνοιγαν την πόρτα, µία γλίστρησε 

στα σκουπίδια του πατώµατος και παραλίγο να πέσει, αν δεν την 

έπιανε ένας πολύ πρόθυµος, ξανθός νεαρός, που έµοιαζε ναύτης. 
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Γάτες έτρωγαν απ’το πάτωµα, και ουκ ολίγοι παπαγάλοι στέκονταν 

πάνω σε ξύλινα Τ. Γενικά, µε µια γρήγορη µατιά, κανείς 

παρατηρούσε ότι τούτη η τραπεζαρία ήταν γεµάτη ναυτικούς. Άρα 

δεν ήταν παράδοξο που γνώριζαν το µαγαζί ο Κάλ’µλιρβ κι ο 

Γκόρ’θλαµπ. 

  Ένας ψηλός άντρας –σχεδόν ως το ταβάνι!–, ντυµένος µε µπλε 

πουκάµισο, ανοιχτό µπροστά, ώστε ν’άποκαλύπτει το τριχωτό του 

στέρνο, φαρδύ, µαύρο παντελόνι, και µελανές, σκονισµένες µπότες, 

όχι ιδιαίτερα ψηλές, ξεχώρισε µέσ’απ’τον κόσµο και ζύγωσε τη 

Σαραολνιανή και τους συντρόφους της. Είχε µαύρα, πυκνά µούσια 

και µακριά µαλλιά. Στο κεφάλι φορούσε ένα µεγάλο καπέλο µε 

µπορ, γύρω απ’τ’οποίο ήταν τυλιγµένο ένα µεταξωτό, γαλάζιο 

µαντίλι. Απ’το αριστερό του αφτί κρεµόταν ένας µπρούντζινος 

χαλκάς. 

  «Παλιοτόµαρο!» βρυχήθηκε. «Βροµόσκυλο! Τσακάλι της ψώρας! 

Λιµασµένε λιµανόγατε του ψαρά! Κοπρίτικο σκυλόψαρο! 

Μπασταρδόλυκε! Πώς τολµάς και πατάς το κατσικοπόδαρό σου στο 

µαγαζί µου, Κάλ’µλιρβ;» 

  Ο ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα στα µαλλιά τον κοίταξε 

απορηµένος, µε γουρλωµένα µάτια, δείχνοντας, µε τα δύο χέρια, τον 

εαυτό του και ψιθυρίζοντας «εγώ;» 

  Πολλοί απ’τους θαµώνες είχαν στραφεί και τους κοίταζαν. 

  «Ρε µπαγαπόντη του υπονόµου! νόµιζες πως δε θα το καταλάβαινα; 

Ξιπασµένο παλιοτόµαρο!» συνέχισε να βρυχάται ο άγνωστος, για 

την Ερία, άντρας. 

  «Έκµον,» είπε ο Κάλ’µλιρβ, «πρέπει νάχεις κάνει κάποιο λάθ– 

Οοοο!…» 

  Ο άντρας µε το πλατύγυρο καπέλο τον κοπάνησε, µε τη γροθιά του, 

στην κοιλιά, κάνοντάς τον να διπλωθεί. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ, πάραυτα, τράβηξε το γιαταγάνι του και η Ερία το 

σπαθί της, κρατώντας το µε τα δυο χέρια. 
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  «Τι είδους ανοησία ειν’ετούτη, Έκµον;» απαίτησε ο πρώτος, ενώ 

διάφοροι τύποι και τύπισσες πετάγονταν από τριγύρω, φέροντας 

στιλέτα και γιαταγάνια. 

  «Ο κοπρίτης σύντροφός σου, ήθελε να µου γλιτώσει µ’αυτό που 

έπραξ’ ο παλιοκόπανος! Και τολµά και ξαναπατά στο µαγαζί µου!» 

µούγκρισε ο άντρας µε το καπέλο, βάζοντας τις γροθιές του στη 

µέση. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ τον κοίταξε, για λίγο, µε  µισάνοιχτο στόµα, µην 

ξέροντας τι να πει. Έριξε µια µατιά στους µαχαιροβγάλτες τριγύρω·  

ύστερα, στράφηκε στον Κάλ’µλιρβ, που ορθωνόταν, κρατώντας την 

κοιλιά του. 

  «Τι έκανες, πάλι;…!» 

  «∆εν ξέρω!» διαµαρτυρήθηκε εκείνος. 

 Τότε, ο Έκµον ξέσπασε σε δυνατό γέλιο. «Ααα-χαα-χαα-χααα-

χααα-χααα! Σας τρόµαξα, ε, παλιόµουτρα; µα τα Πέντε Κύµατα!» 

Και αγκάλιασε τον Κάλ’µλιρβ. «Πώς τα πας, παλιόφιλε;» 

  «Μια χαρά –παλιόφιλε,» αποκρίθηκε εκείνος, και τον κοπάνησε, 

δυνατά, µε τη γροθιά του, στην κοιλιά. 

  «Αααρρρ!…» µούγκρισε ο Έκµον, και οι οπλισµένοι άνθρωποι 

τριγύρω, που είχαν, προς στιγµή, χαλαρώσει, ξαναΰψωσαν τις 

λεπίδες τους. 

  «Σταµατήστε!» φώναξε ο άντρας µε το πλατύγυρο καπέλο, που δεν 

άργησε καθόλου να συνέλθει απ’το χτύπηµα·  φαινόταν σωµατώδης 

και ανθεκτικός. «Τώρα, είµαστε πάτσι, Κάλ’µλιρβ!» 

  Ο ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα στα µαλλιά έγνεψε. «Ναι, 

συµφωνώ.» Μειδίασε, δείχνοντας τα δόντια του. 

  «Κατεβάστε τ’άρµατά σας, ντε!» γκάριξε ο Έκµον στους θαµώνες 

του µέρους, οι οποίοι, πάραυτα, υπάκουσαν. «Και γυρίστε στις 

δουλειές σας!» Έκανε νόηµα στις χορεύτριες ν’αρχίσουν, πάλι, να 

χορεύουν και στους τροβαδούρους να παίζουν µουσική, γιατί είχαν 

σταµατήσει. 

  Η Ερία κι ο Γκόρ’θλαµπ θηκάρωσαν τα όπλα τους. 
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  «Χαίροµαι που σε ξαναβλέπω, Κάλ’µλιρβ. Γκόρ’θλαµπ,» είπε ο 

Έκµον. «Και η δεσποσύνη…; λάφυρο πολέµου;» 

  Η Σαραολνιανή πολεµίστρια συνοφρυώθηκε µ’αυτό το σχόλιο, 

πειραγµένη. «Ονοµάζοµαι Ερία,» τόνισε. 

  «Χάρηκα για τη γνωριµία. Έκµον µε είπ’η µάνα µου, αλλά πολλοί 

µε φωνάζουν ο Τρελός Καραβοκύρης.» 

  Η Ερία µειδίασε, λεπτά. «∆εν απορώ γιατί…» 

  «Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα!» γέλασε, δυνατά, ο Έκµον. «Πράγµατι –

χάρηκα για τη γνωριµία, κοπελιά! 

  »Αλλά ελάτε, φίλοι, ας καθίσουµε…» Προχώρησε προς ένα 

τραπέζι. 

  Ο Κάλ’µλιρβ τον ακολούθησε, µε την Ερία και τον Γκόρ’θλαµπ 

πίσω του. Κάθισαν·  το ίδιο κι ο Έκµον. 

  «Ζέλ’να!» φώναξε σε µια σερβιτόρα. «Φέρε ψάρι και µπίρα, για 

µένα και τη συντροφιά µου!» 

  Μια µαυροµάλλα κοπέλα, ντυµένη µόνο µ’ένα πορφυρό πανί 

ανάµεσα στα πόδια και κοντό γιλέκο µε προκλητικά µεγάλο V, 

έφυγε, αµέσως, πηγαίνοντας στην κουζίνα του πανδοχείου. 

  «Λοιπόν! τι σε φέρνει στα ληµέρια µου, Κάλ’µλιρβ;» ρώτησε ο 

Έκµον. «Το εµπόριο;» 

  «Φοβάµαι πως το εµπόριο έχει σταµατήσει, προσωρινά, για µένα,» 

αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Τι τρέχει, ρε σκυλόψαρο;» απόρησε ο Έκµον. «∆εν αισθάνεσαι 

καλά, αυτές τις µέρες; Θες την Ζέλ’να να σου φτιάξει τη διάθεση; Α-

χα-χα-χα-χα-χα!» 

  «Φοβάµαι πως το πλοίο µου χάθηκε –πράγµα που δε διορθώνεται 

µε τη Ζέλ’να,» είπε ο Κάλ’µλιρβ, σοβαρά. «Έχεις ακούσει για τις 

εξαφανίσεις στα δυτικά νερά του Ωκεανού;» 

  «Ναι, κάτι έχει φτάσει στ’αφτιά µου. Και απορούσα ποιος 

νεροπόντικας σκαρφίστηκε τούτη την ιστορία! Α-χα-χα-χα-χα-χα!» 

  «∆εν πρόκειται για… ιστορία, Έκµον,» τόνισε ο Κάλ’µλιρβ. «Είναι 

αλήθεια. Έτσι, έχασα κι εγώ το καράβι µου. Κι ευτυχώς να λες που 
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δεν ήµουνα πάνω·  εκείνη τη φάση, είχα δουλειές στην Γκόνµορχ, κι 

είχα µείνει στη ξηρά.» 

  «Καλά, µην κλαις!» γέλασε, πάλι, ο Έκµον. Και, όταν είδε την 

έκφραση στο πρόσωπο του ναυτικού µε την πορφυρή κορδέλα, 

σήκωσε, αµυντικά, τα χέρια του. «Πλάκα…» 

  Ύστερα, έσµιξε τα φρύδια. «Τι θάθελες, λοιπόν, από µένα, τώρα, 

κοπέλι µου;» 

  «Τίποτα το συγκεκριµένο,» ανασήκωσε τους ώµους του ο 

Κάλ’µλιρβ. «Απλά, για να µείνω στο πανδοχείο σου ήρθα.» 

  «Καλή διαµονή,» αποκρίθηκε ο Έκµον. «Θα περάσεις ωραία εδώ –

το ξέρεις. Και την πρώτη νύχτα στηνε κερνάω, ρε!» 

  «Μία νύχτα νοµίζω ότι θα µείνω, έτσι κι αλλιώς, σύντροφε,» 

δήλωσε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Μονάχα;» γούρλωσε τα µάτια του ο Έκµον. «Πώς κι έτσι; 

Αλήθεια, τι δουλειά έχεις εδώ, στη Μάοχµπιν;» 

  «Εµ…» Ο Κάλ’µλιρβ έτριψε το σαγόνι του. «Ήρθαµε για να–» 

  «Γιατί ήρθαµε είναι δική µας δουλειά,» πετάχτηκε η Ερία. 

  «Ζώρικια η δικιά σου!» παρατήρησε ο Έκµον. «Α-χα-χα-χα-χα-χα-

χα!» 

  Τα φαγητά τους και τα ποτά ήρθαν, και ο πανδοχέας είπε στο τρίο 

µε το οποίο µοιραζόταν το τραπέζι: 

  «Μη ντρέπεστε, σύντροφοι. ∆εν τρώω κανένανε! Α-χα-χα-χα-χα-

χα!» 

  Η Ερία κάρφωσε τον Κάλ’µλιρβ µ’ένα αυστηρό βλέµµα, σα να 

τούλεγε: «Άµα µιλήσεις σ’αυτόν το λεχρίτη, θα σε καθαρίσω!» 

  Ο ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα τής απάντησε λοξοκοιτώντας 

την·  και έµοιαζε νάλεγε: «Ηρέµησε, µπαγαπόντισσά µου·  δεν είµαι 

κουφιοκέφαλος παπαγάλος!» 

  «Λοιπόν! πώς την είδατε, σύντροφοι; Τους µουγκούς θα παίζουµε;» 

απαίτησε ο Έκµον, σουφρώνοντας τα µεγάλα του φρύδια. 
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  «Έχουµε δουλειά που αφορά µόνο εµάς,» του είπε η Ερία. «∆εν 

είναι τίποτα προσωπικό, φίλε, αλλά δε µπορούµε να τη µοιραστούµε 

µαζί σου.» 

  «Ελάτε, τώρα, σκυλόψαρά µου! Τι φοβάστε; Μη σας χαλάσω το 

πλιάτσικο; Α-χα-χα-χα-χα-χα!» γέλασε ο Έκµον. «Μη γινόµαστε 

παράλογοι κιόλας! Εγώ είµαι καλό παιδί.» 

  «Αυτό, το τελευταίο, πολλοί θα µπορούσαν να το θέσουν υπό 

αµφισβήτηση, µπαγαπόντη µου,» τόνισε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Κάλ’µλιρβ! Τι σου συµβαίνει, παλιόφιλε; Ξεχνάς όσα έχουµε 

περάσει µαζί;» 

  Εκείνος κούνησε το κεφάλι του. «Όχι. Κι επειδή δεν τα ξεχνάω 

είναι που συµφωνώ µε την Ερία. Η δουλειά µας εδώ δε 

σ’ενδιαφέρει.» 

  «Τώρα, µε προσβάλατε, µάγκες µου!» Έσεισε το δάχτυλό του 

εµπρός τους. «Να προσέχετε στο εξής την εκδίκηση του Έκµον, του 

Τρελού Καραβοκύρη! Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα!» γέλασε, και άρχισε να 

τρώει απ’αυτά που είχε φέρει η σερβιτόρα. 

  Η Ερία έριξε µια µατιά στον Κάλ’µλιρβ·  εκείνος µόρφασε και 

ακολούθησε το παράδειγµα του Έκµον, ξεκινώντας να τρώει. Η 

Σαραολνιανή πολεµίστρια και ο Γκόρ’θλαµπ έκαναν το ίδιο. 

  ∆εν πέρασε πάνω από ένα λεπτό, και ο άντρας µε το πλατύγυρο 

καπέλο έπιασε κουβέντα µε τον ναυτικό µε την πορφυρή κορδέλα, 

λέγοντάς του τα διάφορα που συνέβαιναν, τον τελευταίο καιρό, στη 

Μάοχµπιν. Όλα έµοιαζαν να αφορούν παλιούς γνωστούς του 

Κάλ’µλιρβ και του Γκόρ’θλαµπ, οπότε η Ερία δεν καταλάβαινε 

τίποτα και βαριόταν. Επιπλέον, η φασαρία του µέρους την 

ενοχλούσε στο κεφάλι. 

  Σε κάποια στιγµή, ο Έκµον ρώτησε: «Τι τρέχει, τελικά, ρε 

σύντροφοι, µ’αυτή την υπόθεση των χαµένων σκαριών στα δυτικά 

νερά του Ωκεανού; Εσύ, Κάλ’µλιρβ, που το ίδιο σου το καράβι 

’ξαφανίστηκε εκεί, ξέρεις τίποτα;» 
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  «Κάτι λίγα,» αποκρίθηκε ο ναυτικός, προτού η Ερία προλάβει να 

τον διακόψει. «Λεν ότι µια τεράστια ρουφήχτρα τα τραβά κάτω.» 

  Η Σαραολνιανή πολεµίστρια ανέπνευσε. Πάλι καλά, συγκράτησε τη 

γλώσσα του…! 

  «Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα!» γέλασε ο Έκµον. «Θα τρελαθούµε 

’ντελώς, σύντροφε! Ακούς εκεί –ρουφήχτρα! Πειρατές θέλουνε να 

πουν. Τώρα, άµα στις µέρες µας τους ονοµάζουνε ‘ρουφήχτρα’, δεν 

ξέρω…! Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα!» Ακόµα γελώντας, πρόσθεσε: «Ίσως 

νάναι κάνα σινάφι πειρατών που να το λένε ‘Ρουφήχτρα’!» 

  Κι ο Κάλ’µλιρβ γελούσε, τώρα, µαζί µε τον Γκόρ’θλαµπ, όπως και 

πριν, όταν συζητούσαν για τους παλιούς τους γνωστούς. 

  Έτσι πέρασε το υπόλοιπο βράδυ. Και η Ερία δεν ήξερε τι να κάνει. 

∆ε µπορούσε να πει πως απολάµβανε και τόσο τις ναυτικές ιστορίες 

–ούτε το άγριο γέλιο του Έκµον. Εξάλλου, άλλα πράγµατα την 

απασχολούσαν, όπως το να µιλήσει στην Βασίλισσα Ταρµαρία για 

την εισβολή του στρατού των Μαγκραθµέλιων. Τα νέα δεν έµοιαζαν 

νάχουν φτάσει ακόµα εδώ. Κι ευτυχώς, γιατί η Σαραολνιανή 

πολεµίστρια ήθελε η Βασίλισσα της Ζίρκεφ να µάθαινε τι συµβαίνει 

απ’αυτούς κι όχι από κάποιον άλλο, που, σίγουρα, δε θα ήξερε τι 

ακριβώς γινόταν και θα µιλούσε για πανίσχυρους µάγους που 

ισοπέδωναν τείχη πόλεων. 

  Όµως θα πίστευε ό,τι είχαν να της πουν εκείνη κι οι δυο ναυτικοί, 

για τον Μάργκανθελ και την κατά το ήµισυ αναγέννησή του; Ήταν 

µια πολύ, πολύ παράξενη ιστορία, µε την οποία, ακόµα και τα πιο 

ευφάνταστα άτοµα, θα ξεραίνονταν στα γέλια. Αλλά έπρεπε να 

κάνουν την Ταρµαρία να τους πιστέψει·  γιατί, αν δεν τους πίστευε, 

αναµφίβολα, δε θα έπαιρνε τον κίνδυνο στα σοβαρά, και πιθανώς ο 

µισός-Θεός του Κακού να κατάφερνε να µετακινήσει τον 

Κρύσταλλο απ’το Κέντρο Σταθερότητας της Νότιας Γης… 

  Ο Κάλ’µλιρβ και ο Γκόρ’θλαµπ δεν έλεγαν να ζητήσουν δωµάτια 

απ’τον Έκµον, για να πάνε να ξεκουραστούν, παρότι τα µεσάνυχτα 

είχαν προ πολλού περάσει και πολλοί απ’τους θαµώνες είχαν πάει 
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στα κρεβάτια τους. Απ’τις τέσσερις χορεύτριες, τώρα, µόνο οι δύο 

χόρευαν·  η Ερία δεν είχε προσέξει πού είχαν πάει οι άλλες δύο. Οι 

τροβαδούροι συνέχιζαν να παίζουν µουσικοί ακάθεκτοι. ∆εν 

κουράζονταν ποτέ; 

  Η Σαραολνιανή πολεµίστρια έριξε ένα οξύ βλέµµα στους δυο 

συντρόφους της, σα να τους έλεγε πως ήταν ώρα να αποσυρθούν στα 

καταλύµατά τους, για να ξυπνήσουν αύριο το πρωί, όµως εκείνοι την 

αγνόησαν –ή δεν την πρόσεξαν καθόλου. 

  Η Ερία αναστέναξε και ακούµπησε την πλάτη της, βαριά, στην 

καρέκλα, πίνοντας κρασί απ’την κούπα της. 

  Τελικά, όταν κανείς, πια, δεν ήταν στην τραπεζαρία, ο Έκµον είπε, 

σταµατώντας να γελά, µετά από ένα αστείο που η πολεµίστρια δεν 

είχε ακούσει, ζαλισµένη καθώς ήταν: 

  «Άντε, κοπέλια µου, ώρα να την πέσουµε λιγάκι, τώρα, που την 

κοπάνησε κι ο κόσµος…» 

  Ο Κάλ’µλιρβ έγνεψε καταφατικά. «Ναι. ∆ώσε µας δωµάτια, 

παλιοµπαγαπόντη. Είναι αργά, µα τα Πέντε Κύµατα!» 

  Η Ερία αναποδογύρισε τα µάτια της. «‘Μα τα Πέντε Κύµατα’, το 

παρατήρησαν!…» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο 

Στο παλάτι της Ζίρκεφ 
 

 

 Ερία ξύπνησε. ∆εν κατάλαβε πώς –αν οφειλόταν σε κάποιο 

θόρυβο, ή σε κάποιο όνειρο–, πάντως, ξύπνησε. Έτριψε τα 

µάτια µε τις γροθιές της και χασµουρήθηκε, τεντώνοντας τα 

µέλη της πάνω στο στενό κρεβάτι. 

H
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  Χτες βράδυ, µόλις είχαν ανεβεί στα δωµάτιά τους, την είχε πάρει 

αµέσως ο ύπνος, και, τώρα, αναρωτιόταν τι ώρα ήταν. Ήλπιζε µόνο 

να µην ήταν αργά –για το καλό του Κάλ’µλιρβ και του Γκόρ’θλαµπ, 

που δεν έλεγαν να ζητήσουν απ’τον Έκµον καταλύµατα, για να 

κοιµηθούν. 

  Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι και προχώρησε, σκουντουφλώντας, προς 

το παράθυρο. Άνοιξε τα παντζούρια και κοίταξε έξω. Και οι δυο 

ήλιοι του Άρµπεναρκ βρίσκονταν ψηλά στον ουρανό. 

  Πλησιάζει µεσηµέρι! σκέφτηκε η Ερία. Θα τους καθαρίσω! 

  Έβαλε, γρήγορα, τις µπότες της, έφτιαξε τα ρούχα της (που είχε 

κοιµηθεί φορώντας τα), µε τα χέρια, καθώς και τα µαύρα µαλλιά της, 

όσο καλύτερα µπορούσε, και βγήκε απ’το δωµάτιο του πανδοχείου 

«Ο Τρελός Καραβοκύρης». 

  Στον διάδροµο µε τις πολλές πόρτες, διαπίστωσε ότι δε θυµόταν 

πού ήταν τα καταλύµατα των δύο ναυτικών. Οπότε, άρχισε να 

φωνάζει: 

  «Κάλ’µλιρβ! Γκόρ’θλαµπ! Κάλ’µλιρβ! Γκόρ’θλαµπ! Κάλ’µλιρβ! 

Γκόρ’θλαµπ! Κάλ’–!» 

  «Βούλωστο, κοπελιά!» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ, ανοίγοντας µια 

πόρτα. «Μας πήρες τ’αφτιά!» Είχε τα χάλια του. Τα µαλλιά του ήταν 

ανακατεµένα και χωρίς την πορφυρή κορδέλα που, συνήθως, 

βρισκόταν εκεί. Από ρούχα φορούσε ένα µαύρο παντελόνι και ένα 

πουκάµισο, ανοιχτό µπροστά –έµοιαζε τώρα µόλις να τόχε βάλει. 

Ήταν ξυπόλυτος. 

  «Ευτυχώς, ξύπνησες!» αποκρίθηκε η Ερία, βάζοντας τα χέρια της 

στη µέση. «Ξέχασες, µήπως, γιατί ήρθαµε; Έχει πάει µεσηµέρι και–

!» 

  «Καλ’µλιρβούλη, ποια είν’αυτή που φωνάζει έτσι;» ακούστηκε µια 

γυναικεία φωνή µέσ’απ’το δωµάτιο. 

  Ο Κάλ’µλιρβ καθάρισε, επιδεικτικά, το λαιµό του. «Αν θέλεις,» 

είπε στην Ερία, «µην… Ξέρεις, η Ζέλ’να κοιµάται…» 
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  «Ρε κουφιοκέφαλε! Βιαζόµαστε κι εσύ κάνεις –ό,τι κι αν κάνεις, 

τέλος πάντων– µ’αυτήν την –την–;» µούγκρισε η Σαραολνιανή 

πολεµίστρια. 

  «Τι είναι, ρε σύντροφοι;» Ο Γκόρ’θλαµπ βγήκε απ’το δωµάτιό του, 

φορώντας µόνο το παντελόνι του. Έµοιαζε να είχε µόλις ξυπνήσει. 

  «Εσύ τι–;» πήγε να πει η Ερία. Λες κι αυτός να–; σκέφτηκε. 

Βηµάτισε, γρήγορα, προς το µέρος του, τον έσπρωξε απ’την πόρτα 

του δωµατίου και κοίταξε µέσα. Ήταν άδειο. 

  «Τι κάνεις εκεί;» απόρησε ο Γκόρ’θλαµπ. «Ψάχνεις για κάτι;» 

  «Όχι, τίποτα!» αποκρίθηκε, πάραυτα, η Ερία. «Αλλά τι ώρα 

είν’αυτή, ξέρεις; Μεσηµέρι είναι! Άντε, λοιπόν, σηκωθείτε κι οι δυο! 

Έχουµε δουλειές –να πάµε στη Βασίλισσα Ταρµαρία!» 

  «Μπράβο, κοπελιά!» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Έτσι που φωνάζεις, όλο 

το πανδοχείο θάχει ακούσει για ποιο λόγο είµαστε εδώ, στη 

Μάοχµπιν.» 

  Η Ερία γούρλωσε τα µάτια της. ∆ιάολε! µούγκρισε από µέσα της. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ελπίζω να µην τραβήξαµε πολύ την προσοχή,» είπε η Ερία, καθώς 

οι τρεις τους βάδιζαν σ’έναν κύριο, πλακόστρωτο δρόµο της 

Μάοχµπιν, έχοντας βγει απ’το πανδοχείο του Τρελού Καραβοκύρη. 

  «Μπα, ιδέα σου…!» έκανε ο Κάλ’µλιρβ, υποµειδιώντας. 

  «Παλιοµπαγαπόντη, δεν πιστεύω να µε χλευάζεις, γιατί…!» 

απείλησε η Σαραολνιανή πολεµίστρια. 

  «Εγώ, όχι, ποτέ,» κούνησε το κεφάλι του ο Κάλ’µλιρβ. «Όχι –όχι –

ποτέ.» 

  Ο Γκόρ’θλαµπ γέλασε, συγκρατηµένα. 

  Η Ερία τού έριξε ένα φαρµακερό βλέµµα, κι εκείνος κατάπιε το 

γέλιο του. 

  Οι δρόµοι της πρωτεύουσας της Ζίρκεφ ήταν γεµάτοι κόσµο. 

Ταξιδιώτες περνούσαν, έµποροι µε άµαξες, κάρα που τα τραβούσαν 
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βόδια, οµάδες µισθοφόρων, καθώς και φύλακες της πόλης, ντυµένοι 

µε φολιδωτές πανοπλίες και ψηλά κράνη, τα οποία άστραφταν στο 

φως των ήλιων του Άρµπεναρκ. Στα στήθη τους είχαν ένα έµβληµα: 

δύο ξίφη, διασταυρωµένα πάνω από έναν κρύσταλλο. Η Ερία 

υπέθετε πως ήταν το βασιλικό οικόσηµο εδώ πέρα. 

  Οι τρεις τους δεν άργησαν να φτάσουν έξω απ’την καγκελόπορτα 

του κήπου του παλατιού, που ορθωνόταν πανύψηλο. Το πέτρωµα 

απ’τ’οποίο ήταν καµωµένοι οι πυργίσκοι του δεν φώτιζε την ηµέρα·  

µόνο τη νύχτα. Ο κήπος δεν ήταν ούτε το ίδιο πλούσιος, ούτε το ίδιο 

µεγάλος µ’αυτόν του Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν, όµως 

πλούσιος και µεγάλος αρκετά. 

  «Ζητάµε ακρόαση από τη Βασίλισσα Ταρµαρία,» δήλωσε ο 

Κάλ’µλιρβ στους δυο φρουρούς, οι οποίοι στέκονταν εκατέρωθεν 

της καγκελόπορτας. 

  «Ποιος είναι ο λόγος που επιθυµείτε να την ανησυχήσετε;» ρώτησε 

ο άντρας, µε σκληρό βλέµµα και άκαµπτα χαρακτηριστικά στο 

πρόσωπο. 

  «Φέρνουµε ένα µήνυµα γι’αυτήν,» αποκρίθηκε η Ερία. 

  «Ένα µήνυµα;» έκανε ο άλλος φρουρός, κοιτώντας τους, 

ερευνητικά. «Αλήθεια; Από ποιον;» 

  «Από τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού Φάλµαριν,» δήλωσε η 

Ερία. 

  «Τον ποιον;» συνοφρυώθηκε ο φρουρός. 

  «Έχω την εντύπωση ότι προσπαθείτε να µας κοροϊδέψετε, κυρία 

µου,» είπε ο άλλος φύλακας. 

  «∆εν έχουµε σκοπό να κοροϊδέψουµε κανέναν,» τόνισε η Ερία. 

«Φέρνουµε σηµαντικά νέα για τη Βασίλισσα.» 

  Οι φρουροί αλληλοκοιτάχτηκαν, µ’αµφιβολία να καθρεπτίζεται στα 

πρόσωπά τους. 

  «Ας περάσουν,» είπε ο πρώτος.  

  Ο δεύτερος έγνεψε καταφατικά, και η πύλη άνοιξε, µ’ένα ελαφρύ, 

µεταλλικό ήχο. 
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  Η Ερία, ο Κάλ’µλιρβ και ο Γκόρ’θλαµπ µπήκαν στον κήπο του 

παλατιού. 

  «Προχωρήστε ευθεία και θα βρεθείτε στην κύρια είσοδο,» τους είπε 

ο ένας φύλακας. 

  «Ευχαριστούµε,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια, και ξεκίνησαν να 

βαδίζουν. Ύστερα, «Σαν πολύ παράξενοι δεν ήταν αυτοί οι 

φρουροί;» ρώτησε τους συντρόφους της. 

  «Γιατί το λες τούτο, κοπελιά;» απόρησε ο Κάλ’µλιρβ. «Ίσα-ίσα, µια 

χαρά µάς φέρθηκαν…» 

  Η Ερία κούνησε το κεφάλι της. «Στο Σαραόλν τα πράγµατα είναι 

εντελώς διαφορετικά.» 

  Έφτασαν µπροστά σε µια πελώρια πόρτα, σκαλισµένη µέσα στο 

πέτρωµα απ’το οποίο ήταν φτιαγµένο το παλάτι. Ήταν ψηλή, όσο 

τρεις άντρες, και αρκετά φαρδιά, ώστε να µπορεί να χωρέσει πέντε 

ανθρώπους στη σειρά. Ένας µαίανδρος την πλαισίωνε, κάνοντάς τη 

να δείχνει ακόµα πιο µεγαλοπρεπής απ’ό,τι ήταν. Τα δύο εβένινα 

φύλλα της είχαν στην επιφάνειά τους λαξευµένο το βασιλικό 

έµβληµα της Ζίρκεφ: τον κρύσταλλο, πάνω απ’τον οποίο δύο ξίφη 

διασταυρώνονταν. Εκατέρωθέν της στέκονταν δυο πολεµίστριες, µε 

κοντάρια και ασπίδες, φολιδωτές αρµατωσιές και κράνη. 

  «Ζητάµε ακρόαση από τη Βασίλισσα Ταρµαρία,» είπε η Ερία. 

  «Για ποιο λόγο;» απαίτησε η µία φρουρός. 

  «Φέρνουµε µήνυµα από τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού 

Φάλµαριν,» δήλωσε η Σαραολνιανή γυναίκα. 

  Η αντίδραση της πολεµίστριας ήταν όµοια µ’αυτή του φύλακα στην 

καγκελόπορτα του κήπου. «Από τον ποιο;» συνοφρυώθηκε. 

  «Από τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού Φάλµαριν,» επανέλαβε η 

Ερία. 

  «Τι είν’αυτός ο ηλίθιος τίτλος;» έκανε η άλλη φύλακας. «Σοφός 

του Κύκλου του Φτερού;…» 

  Η Ερία στράβωσε τη µούρη της, πειραγµένη απ’τα λόγια της 

γυναίκας, αλλά υπέθεσε ότι, σίγουρα, δεν γνώριζε για ποιους 
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µιλούσε. «Οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού είναι…» άρχισε, όµως 

σταµάτησε. «Άστο, καλύτερα. Απλά, οδήγησέ µας στη Βασίλισσά 

σου.» 

  «Να σας οδηγήσω στη Βασίλισσα;» κάγχασε η πολεµίστρια. «∆ε 

µας εξηγείς, πρώτα, τι είν’αυτοί οι Σοφοί-πώς-τους-είπες; Γιατί 

υποπτεύοµαι ότι λες ψέµατα, για να δεις, άνευ λόγου, τη 

Μεγαλειοτάτη.» 

  «Άνευ λόγου;» µούγκρισε η Ερία. «Σε πληροφορώ πως υπάρχει 

πολύ, πολύ καλός λόγος! Ολάκερο το Βασίλειό σας κινδυνεύει!» 

  «Κινδυνεύει;» γέλασε η φρουρός·  το ίδιο κι η συνάδελφός της. 

«Από τι κινδυνεύει, δε µου λες;» 

  «Από… από τους Μαγκραθµέλιους! Κάνουν εισβολή, τώρα, που 

µιλάµε! Κάποιος πρέπει να ειδοποιήσει τη Βασίλισσα, προτού είναι 

πολύ αργά!» τόνισε η Ερία. 

  Οι πολεµίστριες γέλασαν, ακόµα δυνατότερα. 

  «∆εν ακούτε τι λέω;» βρυχήθηκε η Ερία. «Πηγαίνετέ µε στη 

Βασίλισσά σας!» Έσφιξε τις γροθιές της, και, µε τη µία, έπιασε τη 

λαβή του σπαθιού που ήταν θηκαρωµένο στη µέση της. 

  «Εεε!…» Ο Κάλ’µλιρβ ακούµπησε το χέρι του στον ώµο της 

Σαραολνιανής. «Ήρεµα, κοπελιά. Μην κάνεις καµια ανοησία.» 

  «Απαιτώ να δω τη Βασίλισσα!» φώναξε η Ερία. 

  «Φύγ’ απο δώ, πόρνη –αλλιώς θα φωνάξουµε στρατιώτες να σε 

βγάλουν!» αντιγύρισε η µία φρουρός, προτού η γροθιά της 

Σαραολνιανής την κοπανήσει στη µύτη, σωριάζοντάς την κάτω, µε 

αίµα στο πρόσωπο. 

  Η άλλη έστρεψε το κοντάρι της εναντίον της Ερία, η οποία τράβηξε 

το ξίφος της κι απέκρουσε. 

  «Τι τρέχει εδώ;» 

  Όλοι αντίκρισαν µια γυναίκα να ανοίγει το ένα απ’τα δύο εβένινα 

φύλλα της µεγάλης εισόδου. Είχε λεία, µακριά, µαύρα µαλλιά και 

σκούρο δέρµα. Τα µάτια της ήταν σκοτεινά και στενά. Φορούσε ένα 

ανοιχτό-µοβ φόρεµα, το οποίο δενόταν στο λαιµό της µ’έναν 
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µπρούντζινο κρίκο, αφήνοντας τους ώµους και τα χέρια της 

εκτεθειµένα. Στα τελευταία ήταν περασµένα, επίσης µπρούντζινα, 

περικάρπια, και ασηµένια και χρυσά δαχτυλίδια. Στα πόδια της 

φορούσε µελανά σανδάλια, και στην πλάτη της έπεφτε ένας γαλάζιος 

µανδύας. 

  «Αρχόντισσα Αζµέρθα,» υποκλίθηκε η φρουρός, αποµακρυνόµενη 

λίγο απ’την Ερία. «Τούτη τη γυναίκα προσπάθησε να–» 

  «Να µπω, ώστε να µιλήσω στη Βασίλισσα για ένα πλέον σηµαντικό 

ζήτηµα, κυρία µου,» την διέκοψε η Σαραολνιανή. «Υπάρχει µεγάλη 

ανάγκη –πιστέψτε µε.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι του. «Ναι, υπάρχει 

µεγάλη ανάγκη. Αλλιώς δε θα µπαίναµε στον κόπο… ν’ανοίξουµε τη 

µύτη της κυρίας απο δώ…» Έριξε µια µατιά στην φρουρό που 

σηκωνόταν όρθια, µε το ένα χέρι µπροστά στο µατωµένο πρόσωπό 

της. 

  Η Αρχόντισσα Αζµέρθα –όπως την είχε αποκαλέσει η πολεµίστρια– 

κοίταξε τους νεόφερτους στο παλάτι από πάνω ως κάτω. Και 

στένεψε τα ήδη στενά της µάτια. «Να µιλήσετε στη Μεγαλειοτάτη 

επιθυµείτε, ε;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Ερία. «Φέρνουµε µήνυµα από τον Σοφό του 

Κύκλου του Φτερού Φάλµαριν.» 

  «Από τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού Φάλµαριν…» Η γυναίκα 

έµοιαζε να µην την ξενίζει εντελώς ο όρος. 

  «Ξέρετε τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού, κυρία µου;» 

απόρησε η Ερία. 

  «Όχι·  ποιοι είναι;» θέλησε να µάθει η Αρχόντισσα Αζµέρθα. 

«Αλλά, παρακαλώ, ελάτε µέσα, να µιλήσουµε,» τους προέτρεψε, 

ευγενικά. 

  «Αρχόντισσα, αυτή η γυναίκα µε χτύπησε!» διαµαρτυρήθηκε η 

φρουρός µε την τραυµατισµένη µύτη. 

  «Σκάσε, ανόητη!» αντιγύρισε η Αζµέρθα. «Και πήγαινε πλύσου –

αµέσως!» 
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  «Μάλιστα, Αρχόντισσα…» µουρµούρισε η πολεµίστρια, 

φεύγοντας. 

  «Ακολουθήστε µε, παρακαλώ,» είπε η Αζµέρθα στην Ερία και 

στους ναυτικούς. 

  Έτσι, µπήκαν σε έναν µεγάλο διάδροµο του παλατιού. Στο πάτωµα 

απλωνόταν ένα απέραντο χαλί, περίτεχνα υφασµένο. Ταπετσαρίες 

κάλυπταν τους τοίχους, και µαρµάρινα αγάλµατα υπήρχαν πλάι από 

πόρτες και εισόδους. 

  «Ονοµάζοµαι Αζµέρθα,» συστήθηκε η γυναίκα που τους οδηγούσε. 

«Είµαι Γενική Σύµβουλος της Βασίλισσας Ταρµαρία. Πώς θα 

µπορούσα να σας εξυπηρετήσω;» 

  «Σας είπα,» αποκρίθηκε η Ερία: «θα θέλαµε να µιλήσουµε στη 

Βασίλισσα.» 

  «Στη Βασίλισσα,» έκανε η Αζµέρθα. «Μάλιστα… Καταλαβαίνω. 

Για ποιο θέµα, όµως;» 

  «Ένας στρατός Μαγκραθµέλιων έχει εισβάλει από τα ανατολικά 

σύνορα της Ζίρκεφ,» δήλωσε η Ερία, καθώς η Αρχόντισσα άνοιγε 

µια πόρτα και τους έβαζε και τους τρεις σ’ένα δωµάτιο. Εδώ ένα 

µεγάλο παράθυρο υπήρχε, ένας επίσης µεγάλος σοφάς, δυο 

ανάκλιντρα, και µια θύρα στον αριστερό τοίχο·  στον δεξιό ήταν µια 

ταπετσαρία, που απεικόνιζε ένα άλογο µε φτερά αετού, ουρά φιδιού 

και κεφάλι λιονταριού να πετά πάνω από µια ταραγµένη θάλασσα. 

  «Ένας στρατός Μαγκραθµέλιων;» έκανε η Αζµέρθα, µε ανησυχία 

στη φωνή της. «Μα την Έρηµο και τους Κινδύνους της! Τούτα είναι 

τροµαχτικά νέα. Σίγουρα, αληθεύουν, κυρία µου; Καθίστε, καθίστε.» 

  Η Ερία δεν κάθισε, σε αντίθεση µε τον Κάλ’µλιρβ και τον 

Γκόρ’θλαµπ. «Αληθεύουν, σας διαβεβαιώνω.» 

  «Τους είδατε να έρχονται;» ρώτησε η Αζµέρθα, γουρλώνοντας τα 

µάτια της. 

  «Όχι, µα είµαστε βέβαιοι,» τόνισε η Ερία. «Φήµες έφτασαν στην 

Γκόνµορχ. Και ο φίλος µας, ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού 

Φάλµαριν, αισθάνθηκε µια γνώριµή του παρουσία.» 
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  «Παρακαλώ, καθίστε και µιλήστε µου,» είπε η Αζµέρθα. 

  «∆εν υπάρχει χρόνος. Καλύτερα να φέρετε τη Βασίλισσα εδώ, για 

να τ’ακούσει κι εκείνη,» επέµεινε η Ερία. 

   «Εντάξει,» αποκρίθηκε η Αζµέρθα. «Μην ανησυχείτε. Θα πάω να 

τη φέρω. Μισό λεπτά, ε;» Βγήκε απ’το δωµάτιο και έκλεισε την 

πόρτα. 

  Η Ερία κι οι δυο ναυτικοί την άκουσαν, επίσης, να κλειδώνει. 

  «∆εν το κατάλαβα τούτο!» έκανε ο Κάλ’µλιρβ, καθώς σηκωνόταν, 

πάραυτα, όρθιος. «Γιατί µας κλείδωσε;» 

  Η Σαραολνιανή πολεµίστρια συνοφρυώθηκε. «Ίσως…» Όντως –

γιατί µας κλείδωσε; συλλογίστηκε. 

  Κι ο Γκόρ’θλαµπ σηκώθηκε στα πόδια του. «∆ε µ’αρέσει καθόλου 

αυτό, σύντροφοι. Κάτι κακό µου µυρίζει…» 

  Ο Κάλ’µλιρβ επιχείρησε ν’ανοίξει τη θύρα, µα δεν τα κατάφερε. 

«Μα τα Πέντε Κύµατα! ∆εν πιστεύω να µας περάσανε για τρελούς 

και να…! Φτούσου, ρε, πάλι, πού πλέξαµε! Η Μοίρα δε µε λυπάται 

καθόλου, να πούµε!…» 

  «Κάτι µου λέει ότι κάποιοι, σε λίγο, θα έρθουν να µας 

συλλάβουν…» είπε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  «Ακριβώς, άνθρωπε! Αλλά όχι αυτοί που φαντάζεσαι.» Η 

ταπετσαρία στον δεξή τοίχο παραµερίστηκε, παρουσιάζοντας ένα 

κρυφό πέρασµα, µέσα απ’το οποίο βγήκε ένας δαιµονάνθρωπος (!), 

και άλλοι ήρθαν πίσω του, όλοι τους φέροντας ξίφη και φορώντας 

µαύρες κάπες µε τις κουκούλες ριγµένες στους ώµους, 

αποκαλύπτοντας ασηµένια, µοβ και πορφυρά µαλλιά. 

  «∆ιαβολάνθρωποι, µα τα Πέντε Κύµατα!» γούρλωσε τα µάτια του ο 

Κάλ’µλιρβ. Πετάχτηκε κοντά στην πόρτα του αριστερού τοίχου και 

έκανε να την ανοίξει, µα κι αυτή δεν άνοιγε. 

  Οι Μαγκραθµέλιοι γέλασαν, κακαριστά. 

  Το σπαθί της Ερία βγήκε απ’το θηκάρι του, και ο Γκόρ’θλαµπ 

κράτησε το γιαταγάνι του µε τα δύο χέρια. 
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  «Παραδοθείτε, άνθρωποι,» σφύριξε ο αρχηγός των 

δαιµονανθρώπων: ένας µε µοβ µαλλιά και πορφυρά µάτια. 

«Υπεραριθµούµε.» 

  Και οι πολεµιστές του σχηµάτισαν έναν κλοιό γύρω απ’την Ερία, 

τον Γκόρ’θλαµπ και τον Κάλ’µλιρβ, οι οποίοι συσπειρώνονταν·  ο 

τελευταίος, τώρα, κρατούσε ένα µακρύ και πλατύ ξιφίδιο στο χέρι. 

  «Πώς είν’αυτό δυνατόν;» γρύλισε η Σαραολνιανή πολεµίστρια. «Τι 

δουλειά έχετε εσείς µες στο παλάτι της Βασίλισσας Ταρµαρία;» 

  Ο αρχηγός των δαιµονανθρώπων γέλασε, εωσφορικά. «Εµείς 

ελέγχουµε το παλάτι, γυναίκα των ανθρώπων! 

  »Πιάστε τους!» πρόσταξε τους µαχητές του, οι οποίο χίµησαν. 

  Η Ερία σπάθισε, καρφωτά, πετυχαίνοντας έναν στα δεξιά πλευρά, 

ενώ έσκυβε κάτω απ’τη λεπίδα του·  ο Γκόρ’θλαµπ διέγραψε ένα 

ηµικύκλιο, µε το γιαταγάνι του, συναντώντας δυο εχθρικά ξίφη·  ο 

Κάλ’µλιρβ απέκρουσε µια επίθεση εναντίον του. 

  «Ανόητοι!» γρύλισε ο αρχηγός των Μαγκραθµέλιων. «∆εν έχουµε 

χρόνο!» Και έβγαλε µια µικρή, σιδερένια βαλλίστρα µέσα απ’την 

µαύρη κάπα του. Σηµάδεψε, και µια ανοιχτή, µεταλλική δαγκάνα 

πετάχτηκε·  πάνω της είχε πολλά µικρά δοντάκια. 

  Πέτυχε τον Γκόρ’θλαµπ στον δεξή του καρπό. Εκείνος έβγαλε µια 

κραυγή πόνου, καθώς αισθάνθηκε κάτι να τρυπά το δέρµα του. 

Παραπάτησε, καθώς άρχισε να ζαλίζεται. Κάποιου είδους 

δηλητήριο… Σωριάστηκε στο χαλί του πατώµατος, βυθιζόµενος σε 

βαθύ σκοτάδι. 

  «Γκόρ’θλαµπ!» Η Ερία σταµάτησε µια σπαθιά, και σπάθισε η ίδια 

ευθεία, τρυπώντας το θώρακα ενός δαιµονανθρώπου. 

  Ο Κάλ’µλιρβ ένιωσε κάποιον να τον αρπάζει απ’τα µαλλιά και να 

τον τραβά πίσω, βίαια. «Μπασταρδόλυκε!» µούγκρισε, και 

στρέφοντας πίσω τη λεπίδα του µαχαιριού του, τον κάρφωσε στα 

σωθικά, µ’ένα γρύλισµα οργής. Ένας άλλος, όµως, τον κοπάνησε, µε 

τη γροθιά του, στο σαγόνι, κάνοντάς τον να παραπατήσει. Τέλος, ο 
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ναυτικός ένιωσε κάτι βαρύ και µεταλλικό να τον χτυπά στον αυχένα, 

και έχασε τις αισθήσεις του. 

  «Ανάθεµα!…» έφτυσε η Ερία, βλέποντάς τον Κάλ’µλιρβ να πέφτει, 

όταν ένας δαιµονάνθρωπος τον βάρεσε στο σβέρκο, µε τη λαβή του 

σπαθιού του. Τώρα, ήταν περικυκλωµένη από Μαγκραθµέλιους. Και 

άκουσε τη φωνή του αρχηγού τους: 

  «Θα σου πρότεινα να παραδοθείς, γυναίκα των ανθρώπων.» 

  «Πνίξου, σκύλε!» αντιγύρισε η Ερία, ξεσχίζοντας την κοιλιά ενός 

πολεµιστή, ενώ απέφευγε µια λάµα. 

  Ύστερα, άκουσε κάτι να σφυρίζει στον αέρα, καθώς οι 

δαιµονάνθρωποι άνοιγαν τον κλοιό τους γύρω της. Ένας τσουχτερός 

πόνος στο δεξί πόδι! Κοίταξε κάτω, και είδε µια σιδερένια δαγκάνα 

να έχει πιαστεί στην κνήµη της. Κάτι εισχωρούσε στο αίµα της –

ήταν σίγουρη. ∆ηλητήριο. 

  Όχι! γρύλισε µέσα της. ∆ε θα µε ρίξουν! 

  Χίµησε καταπάνω σ’έναν Μαγκραθµέλιο, αποσκοπώντας να φτάσει 

στον αρχηγό. Η λεπίδα της αποκρούστηκε εύκολα, γιατί διαπίστωσε 

ότι τα χέρια της είχαν χάσει τη δύναµή τους. Ήταν µουδιασµένα… 

  Το σώµα της ήταν µουδιασµένο… 

  Το κεφάλι της… 

  Σκοτάδι. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο 

Μια τεράστια πλεκτάνη 
 

 

αιµονάνθρωποι, µε ασηµένια µαλλιά, µοβ, πορτοκαλιά, 

κόκκινα, χρυσά·  µάτια διαβολικά, οµόχρωµα µε τα µαλλιά, 

έµοιαζαν να διαπερνούν την ψυχή της·  δόντια µυτερά, σαν ∆
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µαχαίρια·  αφτιά πεταχτά, σαν µικρά φτερά σατανάδων. Οι λάµψεις 

του ατσαλιού·  η κλαγγή… 

  Η Ερία αισθανόταν έτοιµη να τρελαθεί από τους παράξενους 

εφιάλτες. Ένας αλλόκοτος τρόµος την είχε κυριέψει·  είχε µουδιάσει 

όλο της το κορµί·  η γλώσσα της… ήταν ένα ξύλο µες στο στόµα της, 

τα δόντια της πέτρες·  τα µάτια της… κάτι τα έκλεινε, κάτι σαν 

παχύρρευστο υγρό… 

  Είµαι νεκρή… Ακόµα και ο νους της ήταν µουδιασµένος. ∆ε 

µπορούσε να καταλάβει πού βρισκόταν, ή πως είχε βρεθεί εδώ –όπου 

κι αν ήταν το εδώ. 

  Ένα παλάτι, καµωµένο από πέτρωµα που γυάλιζε τη νύχτα… Ένα 

καράβι… Ένας ναυτικός µε πλατύγυρο καπέλο που γελούσε 

συνέχεια… Ένα νησί που κρυστάλλινες στήλες το περιτριγύριζαν… 

Ένας άντρας µε µακριά, µαύρα µαλλιά και µούσι… και ένα ζευγάρι 

σκοτεινά, έξυπνα µάτια… που ζούσε σ’έναν στριφτό, αλλόκοτο 

πύργο… Μια γυναίκα, πανέµορφη, µε µακριά πορφυρά µαλλιά και 

πράσινα, αρχοντικά µάτια… Ένας ναυτικός, ξυρισµένος στο 

κεφάλι… ένα µεγάλο γιαταγάνι στα χέρια του… Ένας τρελός (;) 

άντρας που κοιτούσε τον αέρα, υπνωτισµένος… 

  Και δαιµονάνθρωποι, πάλι. Γέλια… Το γέλιο τους την τρέλαινε. 

  Σύνελθε, Ερία…! Σύνελθε, Ερία…!  

  Ξύπνα, γυναίκα των ανθρώπων! 

  «Ξύπνα, γυναίκα των ανθρώπων! Ξύπνα!» 

  Κάτι τη χτύπησε –κάτι υγρό και κρύο. Νερό. 

  Η Ερία άνοιξε τα µάτια της. Οι αισθήσεις της άρχισαν, πάλι, αργά, 

να λειτουργούν. Ένιωθε τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών της. 

Η γλώσσα της, πια, δεν ήταν ένα κοµµάτι ξύλο, και τα δόντια της δεν 

ήταν πέτρες. 

  Η όρασή της ξεθόλωσε. Και αντίκρισε έναν δαιµονάνθρωπο να 

πυργώνεται πάνωθέ της: τον αρχηγό των δαιµονανθρώπων που είχαν 

επιτεθεί σ’αυτήν και στους δυο ναυτικούς. Είχε τα χέρια του 

σταυρωµένα στο στήθος, και απ’τη µέση του κρεµόταν ένα µακρύ, 
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λιγνό ξίφος. ∆εξιά του στεκόταν µια δαιµονογυναίκα που κρατούσε 

έναν άδειο κουβά. Αριστερά του ήταν µια άλλη γυναίκα –άνθρωπος 

–η Αζµέρθα, η Γενική Σύµβουλος της Βασίλισσας Ταρµαρία (αν µας 

είπε την αλήθεια, σκέφτηκε η Σαραολνιανή πολεµίστρια). 

  «Σκύλα!…» γρύλισε η Ερία, σφίγγοντας τα δόντια της. «Υπηρετείς 

τους Μαγκραθµέλιους!» Και επιχείρησε να χιµήσει στην Αζµέρθα, 

καθώς σηκωνόταν όρθια, αλλά αισθάνθηκε κάτι να την τραβά πίσω. 

Αλυσίδες στα χέρια και στα πόδια. Κοίταξε τον εαυτό της, και 

διαπίστωσε ότι ήταν γυµνή, εκτός από την περισκελίδα και τον 

στηθόδεσµό της. 

  Η Γενική Σύµβουλος γέλασε. «Τι έκπληξη, ε;» Αναστέναξε. «Είναι 

ευτύχηµα που σας συνάντησα στην πόρτα, αλλιώς θα υπήρχαν πολλά 

προβλήµατα. Αυτό κάνουν πάντα οι άσχετοι –προκαλούν 

προβλήµατα.» 

  «Θα χαλούσαµε το σχέδιό σου, βρόµα;» συνέχισε να γρυλίζει η 

Ερία. «Τι σχεδιάζεις; ν’ανοίξεις τις πύλες της πόλης, όταν ο στρατός 

του Μάργκανθελ έρθει εδώ;» 

  Η Αζµέρθα συνοφρυώθηκε, και ακόµα περισσότερο ο αρχηγός των 

δαιµονανθρώπων. Σιγή επικράτησε, για λίγο, και η Σαραολνιανή 

πρόλαβε να ρίξει µια µατιά στο υπόλοιπο δωµάτιο. Ήταν µετρίου 

µεγέθους και καµωµένο από γκρίζες πέτρες. Στους τοίχους δεξιά κι 

αριστερά βρίσκονταν, αλυσοδεµένοι, ο Κάλ’µλιρβ και ο 

Γκόρ’θλαµπ, αντίστοιχα, δίχως νάχουν επανακτήσει τις αισθήσεις 

τους. Και στον τελευταίο τοίχο ήταν µια βαριά, ξύλινη πόρτα µ’ένα 

µικρό, καγκελωτό παραθυράκι. 

  «Τι είπες;» σφύριξε η Γενική Σύµβουλο, καρφώνοντας την Ερία µε 

τη µατιά της. 

  «Τι είπα;» αντιγύρισε εκείνη. 

  Η Αζµέρθα τη χαστούκισε. «Μίλησες για τον Μάργκανθελ!» 

  «Και λοιπόν;» έσφιξε τα δόντια της η Ερία. Το βλέµµα της ήταν 

δολοφονικό. 
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  «Και πριν, στο παλάτι, ανέφερες κάτι για έναν στρατό 

Μαγκραθµέλιων που έρχεται από τ’ανατολικά σύνορα. Τι ψέµατα 

είν’αυτά;» απαίτησε η Αζµέρθα. 

  «∆εν είναι ψέµατα,» άρχισε η Ερία. Ύστερα, σταµάτησε το στόµα 

της. ∆εν ξέρει τίποτα για τους ερχόµενους δαιµονανθρώπους και το 

µισό-Θεό τους; αναρωτήθηκε. Αν είναι έτσι, δεν πρόκειται να της 

δώσω καµια πληροφορία! 

  Η Αζµέρθα γράπωσε το σαγόνι της Σαραολνιανής µέσα στη χούφτα 

της. «∆εν είναι ψέµατα;…» 

  Η Ερία έκανε, απότοµα, στο πλάι το κεφάλι της, ελευθερώνοντας 

τον εαυτό της απ’τη λαβή της Γενικής Συµβούλου. «Να µη σε 

νοιάζει, σκύλα!» 

  Η Αζµέρθα συνοφρυώθηκε, οργισµένη, και την ξαναχαστούκισε, 

δυνατότερα από πριν. Η Ερία έφτυσε το αίµα που ήρθε στο στόµα 

της στο πρόσωπο της Γενικής Συµβούλου. Εκείνη πισωπάτησε και 

καθάρισε τον εαυτό της µ’ένα µαντίλι. 

  Έδειξε τη Σαραολνιανή, µε το χέρι της, και πρόσταξε τον 

δαιµονάνθρωπο: «Κάντη να µιλήσει!» 

  «Έχω µυριάδες τρόπους να την κάνω να µιλήσει,» αποκρίθηκε 

αυτός. «Το θέµα είναι εκείνη τι προτιµά: τους οδυνηρούς, ή τον 

ανώδυνο;» Σήκωσε ένα φρύδι προς τη µεριά της Ερία. 

  «∆εν έχω τίποτα να σου πω, µπασταρδεµένε δαίµονα!» σφύριξε η 

πολεµίστρια. 

  «Σε µια ερώτηση θέλω να µου απαντήσεις µόνο,» είπε, ήρεµα, ο 

δαιµονάνθρωπος: «Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι ένας στρατός 

Μαγκραθµέλιων έρχεται εδώ;» 

  Να του πω; αναρωτήθηκε η Ερία. Τι έχω να χάσω; Κι αυτός τι έχει 

να κερδίσει, αν µάθει τούτο το απλό πράγµα; Απλό! Πόσο απλό είναι, 

άραγε;… «Γιατί θες να ξέρεις;» 

  Ο δαιµονάνθρωπος έδειξε τον εαυτό του. «Εγώ κάνω τις ερωτήσεις, 

γυναίκα των ανθρώπων –όχι εσύ. Τώρα –απάντησέ µου!» 
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  «Άντε λούφαξε στη διαολεµένη τρύπα απ’την οποία πετάχτηκες, 

δαίµονα!» αντιγύρισε η Ερία. 

  Ο Μαγκραθµέλιος την κοπάνησε, µε τη γροθιά του, στην κοιλιά, 

κόβοντάς της την αναπνοή. «Θα µιλήσεις, γυναίκα των ανθρώπων,» 

σφύριξε. 

  «Οοοο… Τι γίνεται εδώ, µα τα Πέντε Κύµατα;…!»  

  Ο Κάλ’µλιρβ είχε αρχίσει να ξυπνάει, και η Αζµέρθα στράφηκε στο 

µέρος του, µ’ένα χαιρέκακο µειδίαµα στα χείλη. Τον άρπαξε απ’τα 

γένια και τον σήκωσε όρθιο. 

  «Τι ξέρεις εσύ για το στρατό;» απαίτησε. 

  «Εε!» µούγκρισε ο ναυτικός. «Άσε µε, βροµερή λιµανόγατα του 

υπονόµου!» 

  Η Αζµέρθα τον ράπισε, µε το πίσω της παλάµη της. Ο Κάλ’µλιρβ 

αισθάνθηκε τα δαχτυλίδια της να κάνουν τσουχτερές γρατσουνιές 

πάνω στο µάγουλό του. Επιχείρησε ν’απλώσει τα χέρια του, για να 

την γραπώσει, αλλά διαπίστωσε ότι ήταν αλυσοδεµένος, 

χειροπόδαρα. 

  Στράφηκε στην Ερία. «Πού στην Μάγκραθµελ είµαστε, κοπελιά;» 

  Ο δαιµονάνθρωπος και η δαιµονογυναίκα στένεψαν τα µάτια τους, 

που ο ναυτικός χρησιµοποιούσε την πατρίδα τους σαν βρισιά, αλλά 

δεν µίλησαν. 

  «Ρώτα αυτή την δαιµονογλείφτρα,» αποκρίθηκε η Σαραολνιανή, 

προτού η Αζµέρθα την κοπανήσει, µε τη γροθιά της, καταπρόσωπο. 

  «Ακούστε µε καλά, βροµόσκυλα!» φώναξε η Γενική Σύµβουλος. 

«∆εν ξέρω ποιοι στην Έρηµο είστε, µα θέλω να µάθω την αλήθεια! –

Αλλιώς θα σας ξεριζώσω τ’άντερα! Απαντήστε µου, λοιπόν: 

Αληθεύει ότι ένας στρατός Μαγκραθµέλιων έρχεται από τα 

ανατολικά σύνορα της Ζίρκεφ;» 

  «Απορώ που εσύ δεν το γνωρίζεις, αφού φαίνεται να ξέρεις τόσο 

καλά να γλείφεις τα οπίσθια αυτών των δαιµονόσπορων,» 

αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. 
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  Η Αζµέρθα τον κλότσησε στη λεκάνη, και ο ναυτικός µούγκρισε, 

πονεµένα. 

  «Τουλάχιστον, πήρα µια πληροφορία απ’το στόµα σας!» σφύριξε η 

Γενική Σύµβουλος. Στράφηκε, απότοµα, στην Ερία. «Τώρα –θέλω 

να µάθω και τι ξέρετε για τον Μάργκανθελ! Σ’άκουσα να λες ότι ‘ο 

στρατός του Μάργκανθελ θα έρθει εδώ’. Τι εννοούσες;» 

  «∆ε σου λέω,» αποκρίθηκε η Σαραολνιανή. 

  «Έτσι, ε;» Τα µάτια της Αζµέρθα άστραψαν. Τράβηξε ένα στιλέτο 

απ’τη ζώνη της και διέγραψε µια χαρακιά στην εκτεθειµένη κοιλιά 

της Ερία, µε µια γρήγορη κίνηση. 

  Εκείνη έσφιξε τα χείλη της και πήρε µια βαθιά ανάσα. 

  «Μίλα!» πρόσταξε η Αζµέρθα. 

  Η Ερία την έφτυσε στο µέτωπο. 

  Ο δαιµονάνθρωπος έπιασε τον καρπό της Γενικής Συµβούλου, 

προτού εκείνη προλάβει να χρησιµοποιήσει το στιλέτο της. «Άµα τη 

σκοτώσεις, δε θα µάθουµε τίποτα, Αζµέρθα. Άσε µε να την αναλάβω 

εγώ.» Και  έβγαλε δυο µικρές, µεταλλικές δαγκάνες απ’την κάπα του 

–οι οποίες ενώνονταν µ’ένα σύρµα–, κρατώντας µία σε κάθε χέρι. 

  Μ’ένα σατανικό µειδίαµα στα χείλη πλησίασε την Ερία, που 

κοιτούσε µε γουρλωµένα µάτια την παράξενη συσκευή. Ετοίµασε 

τον εαυτό της να δεχτεί… ό,τι κι αν ήταν αυτό που σκόπευε να της 

κάνει ο Μαγκραθµέλιος. 

  Εκείνος άνοιξε τη µία δαγκάνα και την έκλεισε πάνω στα αριστερά 

πλευρά της Σαραολνιανής, µετά, την δεύτερη στα δεξιά της πλευρά. 

Και η Ερία αισθάνθηκε µια παράξενη δύναµη να τη διαπερνά και να 

τραντάζει τους µύες, τα κόκαλα και τα εντόσθιά της. 

  «ΑΑΑΑΑΑΑΑααααααααααααααα!» ούρλιαξε, ρίχνοντας το 

κεφάλι της πίσω, ενώ καυτά δάκρυα έτρεχαν απ’τα µάτια της. 

  Οι δαγκάνες ξεγαντζώθηκαν από πάνω της, και εκείνη άρχισε να 

παίρνει βαθιές ανάσες. Αισθανόταν την καρδιά της να χτυπά. Μα τα 

Πνεύµατα! ποτέ δεν είχε αισθανθεί την καρδιά της να χτυπά έτσι… 

Νόµιζε ότι ήταν µέσα στο κεφάλι της, ανάµεσα στ’αφτιά της…! 
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  «Αφήστε την ήσυχη, καθάρµατα!» βρυχήθηκε ο Κάλ’µλιρβ, 

παλεύοντας, µάταια, µε τις αλυσίδες του. «Όταν σε πιάσω στα χέρια 

µου, λιµανοπουτάνα, θα σου ξεριζώσω το λαιµό!» απείλησε την 

Αζµέρθα. 

  Η Γενική Σύµβουλος τον άδραξε, πάλι, απ’τα γένια, και σφύριξε 

µες στη µούρη του: «Μήπως, θα ήθελες να µιλήσεις; Να µας πεις 

όλη την ιστορία, σκύλε;» 

  Ο Κάλ’µλιρβ την κοπάνησε, µε το γόνατό του, κάνοντάς τη να 

διπλωθεί, µε µια κραυγή. 

  Η δαιµονογυναίκα τράβηξε ένα ξιφίδιο απ’τη ζώνη της και το 

τοποθέτησε µπροστά στο λαιµό του ναυτικού. «Άλλη µια κίνηση, και 

θα πεθάνεις, άνθρωπε!» Μιλούσε την ανθρώπινη γλώσσα σπαστά·  η 

φωνή της έµοιαζε να βγαίνει από κάποιο βαθύ πηγάδι. 

  Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Κάλ’µλιρβ ζάρωσαν. «Ερία, 

είσαι καλά;» ρώτησε. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε εκείνη, ακόµα βαριανασαίνοντας. 

  «Και θα γίνει χειρότερα, αν δεν µιλήσετε,» απείλησε η Αζµέρθα, 

που στεκόταν, ξανά, ευθυτενής. 

  Κανείς δεν αποκρίθηκε, και η Γενική Σύµβουλος έκανε νόηµα στον 

δαιµονάνθρωπο να συνεχίσει τη «δουλειά» του. Εκείνος γάντζωσε 

τις δαγκάνες του λίγο πιο κάτω απ’τις µασχάλες της Ερία. 

  «ΝΑΑΑΑαααααααααααρρρρρχχχχχχχ!» Το ουρλιαχτό της γέµισε 

το δωµάτιο. Το στόµα της ήταν ορθάνοιχτο, και τα µάτια της νόµιζε 

ότι θα πεταχτούν έξω, ενώ δάκρυα έλουζαν το πρόσωπό της. Το 

σώµα της σπαρταρούσε, καθώς ήταν δεµένο µε τις αλυσίδες. 

  Οι δαγκάνες έφυγαν από πάνω της, καθώς ο Κάλ’µλιρβ φώναξε: 

  «Σταµατήστε, µπάσταρδοι! Θα σας τα πω όλα!» 

  Η Ερία έµεινε να βαριανασαίνει, ανήµπορη να µιλήσει, να πει άµα 

συµφωνούσε ή διαφωνούσε µε το ναυτικό –αν και δεν πίστευε, 

τώρα, να διαφωνούσε. Ποτέ της δεν είχε αισθανθεί τέτοιο πόνο. Είχε 

την εντύπωση ότι τα κόκαλα θα έσχιζαν τη σάρκα της και θα 

πετάγονταν έξω… 
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  «Μίλα, λοιπόν, σκύλε!» Τα µάτια της Αζµέρθα γυάλισαν, 

διαβολικά. 

  Και ο Κάλ’µλιρβ άρχισε να της λέει όλα όσα ήξερε·  όλα όσα του 

είχε πει ο Φάλµαριν, για το νησί των κρυστάλλων και για τον µισό-

Θεό Μάργκανθελ. Όταν τελείωσε, ο Γκόρ’θλαµπ δεν είχε ακόµα 

ξυπνήσει –µάλλον, βρισκόταν υπό την επήρεια του δηλητηρίου των 

δαιµονανθρώπων. 

  Στο πρόσωπο της Αζµέρθα η ανησυχία ήταν φανερή, όπως και στα 

πρόσωπα του Μαγκραθµέλιου και της Μαγκραθµέλιας. Ο ναυτικός 

απορούσε πώς δεν ήξεραν ό,τι τους είχε πει. Τι τρέχει, µα τα Πέντε 

Κύµατα! Θα παλαβώσω, ρε σύντροφοι! συλλογίστηκε. 

  «Τούτο είναι εντελώς απρόσµενο.» Η Γενική Σύµβουλος έχασκε, 

και η έκφρασή της έδειχνε πως τάχε χαµένα. «Εντελώς 

απρόσµενο…» Κούνησε το κεφάλι της. «Πρέπει να το µάθει η 

Σαντέ’ενθιν, και ο Κράντµον, και ο Πόνκιµ…» 

  Η Ερία δεν αναγνώριζε τα δύο πρώτα ονόµατα, όµως το τρίτο… «Ο 

Πόνκιµ…» µουρµούρισε, καθώς είχε το κεφάλι της κατεβασµένο, 

προσπαθώντας να συνέλθει από το βασανιστήριο στο οποίο την είχε 

υποβάλει ο δαιµονάνθρωπος. Ο Πόνκιµ ήταν ένας σύµβουλος του 

Βασιληά Βένγκριλ, άµα δε λάθευε… Ο βασιλικός διπλωµάτης… Ο 

βασιλικός διπλωµάτης, λοιπόν, ήταν προδότης; Μα τα Πνεύµατα, 

ήταν προδότης!… Η Σαραολνιανή άρχισε να αισθάνεται σαν ψάρι, 

πιασµένο µέσα σ’ένα πελώριο δίχτυ –µια πλεκτάνη που κάλυπτε 

ολάκερο τον Άρµπεναρκ. 

  «Πάµε,» είπε η Αζµέρθα στον δαιµονάνθρωπο και στη 

δαιµονογυναίκα. «Έχουµε πολλά να κάνουµε. Και φροντίστε αυτοί 

οι τρεις να σταλούν στον Πύργο του Φιδιού. Εντάξει;» 

  «Μάλιστα, αφέντρα,» αποκρίθηκε ο Μαγκραθµέλιος, καθώς 

έβγαιναν απ’το µικρό δωµάτιο. 

  Στον Πύργο του Φιδιού; απόρησε η Ερία. Εκεί δεν υποτίθεται πως 

είναι ο Άνεµος;… Τότε, ίσως έχουµε κάποια ελπίδα… αν η Νύχτα 

καταφέρει να έρθει ζωντανή… 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

206 

  Κάτι έπεσε στο πάτωµα, έσπασε σε πολλά κοµµάτια γυαλιού, και 

πράσινος καπνός άρχισε ν’απλώνεται στο δωµάτιο. Η Σαραολνιανή 

αισθάνθηκε, πάλι, να χάνει τις αισθήσεις της…. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο 

Πληροφορίες 
 

 

ι µέρες περνούσαν νωχελικά στην Βούσραλ, καθώς η Νύχτα, 

ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η Μάνζρα περίµεναν 

κάποιο µέλος της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού να 

επικοινωνήσει µαζί τους. Γιατί αργούσαν τόσο πολύ; Γιατί δεν 

ερχόταν κανένας για να µιλήσουν; Μήπως, είχαν υποπτευθεί το λόγο 

για τον οποίο τους ήθελαν; Επειδή, βέβαια, το σχέδιό τους –το 

καλύτερο που είχαν σκεφτεί, µέχρι στιγµής– ήταν να αιχµαλωτίσουν 

το µέλος που θα τους έστελνε ο Μάλ’ροβ, µε σκοπό να το κάνουν να 

τους αποκαλύψει τη θέση του Πύργου του Φιδιού µέσα στη ζούγκλα 

Βάργκοχ·  διότι γνώριζαν πως κανένας της Συντεχνίας του Πορφυρού 

Αετού δε θα τους µιλούσε ανοιχτά για το άνδρο της Αίρεσης του 

Φιδιού –αν γνώριζε καν πού βρισκόταν αυτό και οι ελπίδες τους δεν 

ήταν µάταιες… 

  ∆εν έπρεπε να είχα εµπιστευτεί τον Μάλ’ροβ! σκέφτηκε η Νύχτα. 

∆εν της έµοιαζε, ούτως ή άλλως, αξιόπιστος άνθρωπος. Να 

ξαναπήγαινε στο µαγαζί του να του µιλούσε; Τι θα κατάφερνε, όµως, 

έτσι; Εξάλλου, δεν τρελαινόταν και στην ιδέα να τον δει, πάλι. 

Αυτός ο τύπος είχε επάνω του κάτι που την τρόµαζε –και δεν ήταν ο 

βόας στο λαιµό του. Το λευκό δέρµα του, τα ασπρουλιάρικα µάτια 

του… κάτι δεν πήγαινε καλά µαζί του… 

Ο
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  Όµως, απ’την άλλη, δεν είχε χρόνο για χάσιµο. Ο Άνεµος 

κινδύνευε! και, όσο εκείνη αργούσε, µπορεί αυτός ν’αργοπέθαινε –ή 

τίποτα χειρότερο… 

  «Πρέπει να επισκεφτούµε τον Μάλ’ροβ,» είπε, µια µέρα, η 

τυχοδιώχτρια στους συντρόφους της. 

  «Κι αυτή τη φορά, θα έρθω µαζί σας,» τόνισε η Μάνζρα. 

Βρίσκονταν στο δωµάτιό τους, στο πανδοχείο Σόρ’ναλ, και η 

πολεµίστρια ήταν ξαπλωµένη στο κρεβάτι της, ενώ η Νύχτα έκανε 

βόλτες, πέρα-δώθε, και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή καθόταν 

οκλαδόν στο δικό του κρεβάτι, χωρίς τις µπότες και την τουνίκα του. 

  «Αποκλείεται,» τόνισε η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια. «Και, 

λυπάµαι που το λέω, µα θα πρέπει να σ’αφήσουµε εδώ µόνη·  

χρειάζοµαι τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή µαζί µου·  ίσως, η 

επίσκεψη µου στον Μάλ’ροβ αποδειχτεί επικίνδυνη, τώρα. Σίγουρα, 

δεν είναι κι απ’τους καλύτερους ανθρώπους…» 

  «Νύχτα! ∆εν είµαι τόσο χάλια, όσο πριν –πρέπει να έρθω!» 

διαµαρτυρήθηκε η Μάνζρα. 

  «Είσαι ακόµα τραυµατισµένη,» της είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή. «Θα µείνεις εδώ. Και νάχεις το παράθυρο του δωµατίου 

κλειστό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε κάνα βέλος µπορεί να πεταχτεί 

απο κεί…» 

  «Και… δε θ’αργήσουµε να επιστρέψουµε,» πρόσθεσε η Νύχτα. 

Θηκάρωσε ένα ξιφίδιο στη µπότα της. «Πάµε,» είπε στον πρώην-

Ράθµαλ. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή σηκώθηκε απ’το κρεβάτι και φόρεσε 

τις µπότες και την τουνίκα του. «Πάµε,» συµφώνησε. 

  «Να προσέχεις, Μάνζρα,» συµβούλεψε η Νύχτα την ξανθιά 

πολεµίστρια, που είχε µουτρώσει, έχοντας τα χέρια σταυρωµένα 

κάτω απ’το στήθος της, και δεν αποκρίθηκε. 

  Η τυχοδιώχτρια και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έφυγαν απ’το 

δωµάτιο και βγήκαν απ’το πανδοχείο. Βάδισαν µέχρι το κέντρο της 

πόλης όπου ήταν η αγορά, προσέχοντας τον κόσµο γύρω τους, γιατί 
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οποιοσδήποτε µπορεί να ήταν φονιάς που σκόπευε να τους 

εξολοθρεύσει. Επίσης κοιτούσαν µε επιφύλαξη τις οροφές των 

χτιρίων, γιατί φαινόταν να τις προτιµούσε ο δολοφόνος της Αίρεσης 

του Σκαραβαίου, για να ρίχνει τα βέλη του. 

  Το καραβάνι των εµπόρων µε το οποίο είχαν έρθει είχε, πια, φύγει 

απ’την Βούσραλ και τα πράγµατα ήταν λιγάκι πιο ήσυχα. Η Νύχτα 

οδήγησε τον σύντροφό της εκεί όπου της είχε δείξει, την τελευταία 

φορά, ο βυρσοδέψης, και βρέθηκαν στο κατάστηµα του Μάλ’ροβ, 

«Τα Μαύρα Παιχνίδια». 

  Έσπρωξε, πάλι, την ξύλινη πόρτα και µπήκε στο σκοτεινό µέρος, 

που φωτιζόταν µονάχα απ’το ασθενικό φως µιας λάµπας. Όπως και 

την προηγούµενη φορά, τα ράφια εδώ ήταν γεµάτα παράξενα 

φιαλίδια και βιβλία, σκονισµένα και παλιά. 

  «Μάλ’ροβ,» φώναξε η τυχοδιώχτρια. 

  Ένα σούρσιµο ακούστηκε από µια σκιερή γωνία, και µια φιγούρα, 

τυλιγµένη στο σκοτάδι, παρουσιάστηκε. Πίσω απ’το λαιµό της κάτι 

ήταν κουλουριασµένο. 

  «Ααα…» έκανε, µε βραχνή φωνή, η οποία έµοιαζε µε τον άνεµο 

που σφυρίζει ανάµεσα στους κορµούς ξεραµένων δέντρων. «Η 

Νύχτα δεν είσαι;… Και έφερες και φίλο µαζί σου… Σας χαιρετώ και 

τους δυο. Πώς θα µπορούσα να σας εξυπηρετήσω;» 

  «Ήρθε κάποιο µέλος της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού, 

Μάλ’ροβ;» ρώτησε η τυχοδιώχτρια. «Πρέπει να ξέρω. Πρόκειται για 

πολύ σηµαντική υπόθεση.» 

  «∆εν είπα πως, αν κάποιος ερχόταν, θα τον έστελνα στο πανδοχείο 

Σόρ’ναλ;» αποκρίθηκε η σκιερή φιγούρα·  η φωνή της ήταν λίγο 

δυνατότερη από ένα ψίθυρο. «Πιστεύεις πως δεν είµαι άνθρωπος του 

λόγου µου;» 

  «Πιθανός να ήρθε κάποιος,» είπε η Νύχτα, παίρνοντας µια βαθιά 

ανάσα, «και να µη θέλησε να µε επισκεφτεί, παρότι εσύ του το 

πρότεινες.» 
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  «Όχι, κανείς δεν ήρθε,» απάντησε ο Μάλ’ροβ. «Τώρα… θα 

µπορούσα κάπως αλλιώς να σε εξυπηρετήσω; Εσένα ή το φίλο σου;» 

  Η Νύχτα έσφιξε τις γροθιές της, νευρικά. Λέει ψέµατα; ή όχι; «Όχι. 

Αλλά, αν έρθει κάποιος, µην ξεχάσεις να τον στείλεις σε µένα.» 

  «Είναι αδύνατον να το ξεχάσω, Νύχτα,» τη διαβεβαίωσε η  

ψιθυριστή φωνή του Μάλ’ροβ. «Σε χαιρετίζω, για τώρα…» 

  Η τυχοδιώχτρια και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή βγήκαν από τα 

Μαύρα Παιχνίδια. 

  «Παράξενος άνθρωπος, δεν είναι;» είπε η πρώτη. 

  Ο πρώην-Ράθµαλ έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι. «Πράγµατι. 

Πολύ παράξενος…» Αλλά έµοιαζε να σκέφτεται κάτι άλλο. 

  «Τι σκέφτεσαι;» τον ρώτησε η Νύχτα, καθώς βάδιζαν. 

  «Η αύρα του… είναι κι αυτή παράξενη,» εξήγησε ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή. «Τα Πνεύµατα τον βλέπουν… διαφορετικά…» 

  «Γιατί;» 

  «∆εν ξέρω– Νάτος!» Έδειξε, απότοµα, µε το χέρι του πάνω σ’ένα 

χτίριο της αγοράς. Εκεί στεκόταν µια φιγούρα, ντυµένη στα µαύρα, 

και σκοτεινή, παρότι οι ήλιοι του Άρµπεναρκ βρίσκονταν ψηλά και 

πλησίαζε µεσηµέρι. Στα χέρια της κρατούσε µια βαλλίστρα. 

  Ένα βέλος εκτοξεύτηκε. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έσκυψε, εγκαίρως, κι αυτό 

καρφώθηκε στην πόρτα µιας ταβέρνας, πίσω του. 

  «Ανάθεµα!…» αναφώνησε η Νύχτα, τραβώντας το ξιφίδιο απ’τη 

µπότα της. 

  Ο φονιάς πήδησε απ’την άλλη µεριά του χτιρίου και χάθηκε απ’τα 

µάτια τους, ενώ όσοι απ’τους περαστικούς είχαν δει το συµβάν, 

έτρεχαν να φύγουν. 

  «Πάµε κι εµείς –γρήγορα,» είπε η Νύχτα στον Άνθρωπο-Με-Μισή-

Ψυχή, τραβώντας τον απ’το χέρι. «Αν υπάρχει φρουρά εδώ –που 

αµφιβάλλω, γιατί δεν έχω δει κανέναν φύλακα, ως τώρα–, δε θέλω 

να τραβήξουµε την προσοχή τους.» 
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  Ενώ έµπαιναν στο πανδοχείο Σόρ’ναλ, σχεδόν τρέχοντας, ο άντρας 

που κάποτε ονοµαζόταν Ράθµαλ είπε στη συντρόφισσά του: 

  «∆εν υπάρχει φρουρά. Είναι φανερό πως το µέρος κυβερνάται από 

τις οργανώσεις –όπως και η περισσότερη (αν όχι όλη) η Ζίρκεφ.» 

  Ανέβηκαν στο δωµάτιό τους και άνοιξαν την πόρτα, φοβούµενοι κι 

οι δυο µην δουν την Μάνζρα νεκρή. Όµως η ξανθιά πολεµίστρια 

ήταν µια χαρά, και έστρεψε το κεφάλι της στο µέρος τους, ακόµα 

µουτρωµένη. 

  «Λοιπόν, πώς ήταν η βολτούλα σας;» ρώτησε, µε οξύ τόνο στη 

φωνή της. 

  «Επεισοδιακή,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Αν και, µ’όσα συµβαίνουν 

τώρα τελευταία, δεν ξέρω, πια, τι θάπρεπε να θεωρώ επεισοδιακό και 

τι όχι…» 

  «Τι θες να πεις;» 

  «Ο φονιάς παραλίγο να µας σκοτώσει, πάλι,» εξήγησε η 

τυχοδιώχτρια, βγάζοντας τις µπότες της, για να καθίσει οκλαδόν στο 

κρεβάτι. 

  «Πώς;» ζήτησε να µάθει η Μάνζρα. 

  «Επιχείρησε να χτυπήσει τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, µε βέλος, 

από µια οροφή,» απάντησε η Νύχτα, δείχνοντας µε τον αντίχειρά της 

τον φίλο τους. 

  «∆εν πληγώθηκες, έτσι;» Η Μάνζρα έριξε ένα ανήσυχο βλέµµα 

στον πρώην-Ράθµαλ, που στεκόταν όρθιος. 

  «Μοιάζω τραυµατισµένος;» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Η Μάνζρα ανασήκωσε τους ώµους της. «Όχι…» 

  «∆εν είµαι, λοιπόν.» 

  «Τι σας είπε  ο Μάλ’ροβ;» 

  «Ότι κανένα µέλος της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού δεν έχει 

έρθει ακόµα,» απάντησε η Νύχτα. «Αλλά δεν τον πιστεύω και τόσο,» 

τόνισε. «Πιθανώς να ψεύδεται.» Έκανε µια γκριµάτσα. «Τι µας 

οφείλει, άλλωστε;» 
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  «Αν αργήσει κι άλλο να µας επισκεφτεί κάποιος, εγώ λέω να πάµε 

στο µαγαζί του και να φανούµε πιο… πειστικοί από πριν.» Η 

Μάνζρα σήκωσε τη βαλλίστρα που ήταν ριγµένη πλάι στο κρεβάτι 

της. 

  Η Νύχτα φάνηκε σκεπτική. «∆εν ξέρω…» µουρµούρισε. «Εµείς 

καθυστερούµε εδώ, και ο Άνεµος…» Αναστέναξε. «Πρέπει να 

δράσω γρηγορότερα –να σκεφτώ κάτι, µα τα Πνεύµατα!» 

  Η Μάνζρα την κοίταξε µε σφιγµένα χείλη. «Θα τα καταφέρουµε,» 

της είπε, ενθαρρυντικά. «Θα τον βρούµε.» 

  «Ελπίζω,» αποκρίθηκε η Νύχτα. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ένα απόγευµα έβρεχε στη Βούσραλ, και δεν ήταν µια απλή βροχή 

–κατακλυσµός ολόκληρος. Οι δρόµοι είχαν πληµµυρίσει·  οι έµποροι 

είχαν µαζέψει τις σκηνές τους και είχαν κλειδαµπαρωθεί µέσα σε 

άµαξες, αν κι εκεί ακόµα περνούσε νερό. Στα πανδοχεία, τα 

παράθυρα και οι πόρτες ήταν κλειστά, και κανείς δεν 

κυκλοφορούσε… Έκτος από µια σκοτεινή φιγούρα, που µπήκε στο 

Σόρ’ναλ… 

  Η Νύχτα άνοιξε την πόρτα του δωµατίου της, όταν άκουσε κάποιον 

να χτυπά, και αντίκρισε τον πανδοχέα.  

  «Καλή µου κυρία,» είπε εκείνος, «κάποιος σας ζητά. Κάτω, στην 

τραπεζαρία.» 

  Η καρδιά της Νύχτας χτύπησε δυνατά. Από την Συντεχνία του 

Πορφυρού Αετού; «Ποιος είναι; Έδωσε όνοµα;» ρώτησε τον 

πανδοχέα. 

  «Όχι, καλή µου κυρία. Είπε, όµως, ότι θα καταλάβετε εκ µέρους 

ποιων έρχεται,» αποκρίθηκε αυτός. 

  «Σ’ευχαριστώ, φίλε µου,» είπε η Νύχτα. «Θα τον συναντήσω 

συντόµως.» 
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  Ο πανδοχέας έφυγε, και η τυχοδιώχτρια έκλεισε την πόρτα, 

στρεφόµενη στους συντρόφους της, στο εσωτερικό του δωµατίου. 

«Έφτασε. Το µέλος του Πορφυρού Αετού που αναµέναµε. 

  »Μάνζρα, µείνε εδώ.» 

  «Τι!» πετάχτηκε πάνω εκείνη, και σηκώθηκε, αµέσως, όρθια. Αν 

και το τραύµα στο πόδι της, φυσικά, δεν είχε περάσει ακόµα, 

µπορούσε να σταθεί, τώρα. «∆ε βλέπεις; Μια χαρά είµαι!» 

  «Μάνζρα, µην το–» 

  «Μην το σκέφτεσαι εσύ, Νύχτα! Θα έρθω –τελείωσε. Τώρα, πάµε. 

∆εν έχουµε χρόνο για χάσιµο –έτσι δεν είναι;» 

  Η τυχοδιώχτρια ζώστηκε το κοντόσπαθο που της είχε αγοράσει η 

πολεµίστρια στην Γκόνµορχ και έκρυψε ένα ξιφίδιο µες στην 

τουνίκα της, ενώ ένα άλλο στη δεξιά της µπότα. 

  Η Μάνζρα πήρε το δικό της ξίφος, όπως και ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή. 

  ∆ίχως καθυστέρηση, βγήκαν απ’το δωµάτιό τους κι άρχισαν να 

κατεβαίνουν τις σκάλες του πανδοχείου. Η τραπεζαρία, κάτω, ήταν 

άδεια και σκοτεινή: µόνο µια λάµπα τη φώτιζε, µια λάµπα πάνω 

σ’ένα τραπέζι, στο οποίο καθόταν ένας άντρας, φορώντας µαύρη 

κάπα, βρεγµένη απ’την καταιγίδα. Η κουκούλα ήταν ριγµένη στους 

ώµους του, αποκαλύπτοντας ένα κεφάλι µε καστανόξανθα µαλλιά. 

Τα µάτια του είχαν ένα σκούρο-καφετί χρώµα, και τους κοιτούσαν 

διαπεραστικά. Κανείς άλλος δεν βρισκόταν εδώ. 

   Το βλέµµα του καρφώθηκε, επίµονα, στην τυχοδιώχτρια, που 

βάδιζε πρώτη. «Η Νύχτα, υποθέτω;» 

  «Και ποιος είσαι συ;» θέλησε να µάθει εκείνη, σταµατώντας µερικά 

βήµατα απόσταση από τον άντρα, µε τη Μάνζρα και τον Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή πίσω της. 

  «Άκουσα πως µε ζητήσατε,» είπε ο καστανόξανθος τύπος. 

  «Από ποιον;» Η Νύχτα ήθελε να είναι βέβαιη ότι µιλούσε στο 

σωστό άτοµο. 

  «Από τον Μάλ’ροβ,» δήλωσε ο άντρας. 
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  «∆ηλαδή, είσαι από τη Συντεχνία του Πορφυρού Αετού,» 

συµπέρανε η Νύχτα, και προχώρησε, για να καθίσει στο τραπέζι του. 

Η Μάνζρα και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κάθισαν εκατέρωθέν 

της. 

  Ο άντρας έγνεψε καταφατικά. «Ονοµάζοµαι Όκ’φερν,» συστήθηκε. 

«Τι θα θέλατε, λοιπόν; Πιθανώς να κλείσετε κάποια συµφωνία µαζί 

µας;» 

  «Μόνο µια πληροφορία θέλουµε,» του είπε η Νύχτα, και 

παρατήρησε στο πρόσωπό του ότι παραξενεύτηκε µ’αυτό. 

  «Τι είδους πληροφορία;» απόρησε ο Όκ’φερν. 

  «Πού είναι ο Πύργος του Φιδιού,» είπε η Νύχτα. 

  Εκείνος έριξε µια ανήσυχη µατιά σ’αυτήν, µια στην Μάνζρα, µια 

στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, και πετάχτηκε όρθιος. Η ξανθιά 

πολεµίστρια και ο πρώην-Ράθµαλ, επίσης, σηκώθηκαν, βάζοντας τα 

χέρια στα σπαθιά τους. 

  Συγχρόνως, το χέρι του Όκ’φερν πήγε κάτω απ’την κάπα του– 

  «∆ε θα σου το πρότεινα,» τον διέκοψε η κορακοµάλλα 

τυχοδιώχτρια, που δεν είχε ακόµα σηκωθεί. «Κάθισε.» 

  Ο Όκ’φερν, τώρα, ήταν φανερά ανήσυχος –τροµαγµένος. Κάθισε. 

«∆εν γνωρίζω αυτό που ζητάτε να µάθετε,» δήλωσε. 

  «Λες ψέµατα,» σφύριξε η Νύχτα, ενώ η Μάνζρα κι ο Άνθρωπος-

Με-Μισή-Ψυχή συνέχιζαν να είναι όρθιοι. Το πόδι της πολεµίστριας 

τής έριχνε ελαφριές σουβλιές, που, όµως, εκείνη µπορούσε εύκολα 

να αγνοήσει. 

  «Όχι!» επέµεινε ο Όκ’φερν. «Αλήθεια –δεν ξέρω!»  

  «Μπορούµε να σε κάνουµε να µιλήσεις,» τόνισε η Νύχτα. «Ράθµαλ·  

τι λες, φίλε µου;» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή καταλάβαινε ότι χρησιµοποιούσε το 

παλιό του όνοµα για καθαρά πρακτικούς λόγους. «Αναµφίβολα,» 

αποκρίθηκε, µ’ένα διαβολικό µειδίαµα. Και κέλευσε τα Πνεύµατα. 

  Ο Όκ’φερν γούρλωσε τα µάτια του, σα να αισθανόταν κάτι 

παράξενο. Κοίταξε τον πρώην-Ράθµαλ και είδε το βλέµµα του νάναι 
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καρφωµένο πάνω του, να τον διαπερνά, σαν βέλος. Το κεφάλι του… 

τον γαργαλούσε… τον τσιµπούσε… τον πονούσε –πήγαινε να 

σπάσει! Το έπιασε ανάµεσα στα χέρια του, βγάζοντας µια κραυγή. 

Ύστερα, ο αφόρητος πόνος πέρασε, και ο Όκ’φερν άνοιξε τα µάτια 

του, τρέµοντας και κοιτώντας τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή µε δέος. 

Είναι διαολεµένος µάγος!… συλλογίστηκε. 

  Η Νύχτα καθάρισε επιδεικτικά το λαιµό της (αν κι η ίδια ήταν 

έκπληκτη µ’ό,τι είχε κάνει ο φίλος της·  δεν ήξερε ότι µπορούσε να 

προκαλέσει τέτοιον πόνο σε κάποιον…). «Λοιπόν! Θα έλεγα πως 

τούτη είναι µια καλή στιγµή για να µας µιλήσεις, φιλαράκο…!» 

  «Σας-σας παρακαλώ! πάρτε αυτό τον… τον µάγο µακριά µου! ∆εν 

ξέρω τίποτα! ∆εν ξέρω πού είναι ο Πυ– Αααρχχ!» Η Μάνζρα τον 

κοπάνησε καταπρόσωπο, µε το πίσω της γροθιά της, και αίµα 

πετάχτηκε απ’το στόµα του. 

  «Πού είναι ο Πύργος του Φιδιού;» απαίτησε η Νύχτα. «Θέλω την 

ακριβή θέση του, βροµόσκυλο!» 

  «Αλήθεια σας λέω,» κλαψούρισε ο Όκ’φερν. «∆εν ξέρω… δεν 

ξέρω…» 

  «Ράθµαλ–» 

  «Όχι! όχι! ∆εν ξέρω –δεν ξέρω! Σας εκλιπαρώ!» 

  «Τότε, ποιος ξέρει;» απαίτησε η Νύχτα, µε µια σατανική λάµψη 

στα µάτια της. 

  «∆ε… δεν έχω ιδέα!» αποκρίθηκε ο Όκ’φερν. 

  «Ράθµαλ–» 

  «Όχι! ∆εν ξέρω.» 

  «Ράθµαλ–» 

  «Ααααααααααααααααααανννννρρρ!» έτριξε τα δόντια του ο 

Όκ’φερν, κρατώντας το κεφάλι µε τα χέρια του. Οι κραυγές του 

χάθηκαν µέσα στον ήχο των βροντών της καταιγίδας.  

  «Σας παρακαλώ… σας… σας… παρακαλώ,» τραύλισε, ξέπνοος, 

όταν ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τον ελευθέρωσε απ’την ψυχική 

του δύναµη. 
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  Η Μάνζρα σήκωσε ένα φρύδι προς το µέρος του άντρα που παλιά 

λεγόταν Ράθµαλ και βρισκόταν υπό τις προσταγές του Βασιληά 

Βένγκριλ του Σαραόλν. Πώς είχε αλλάξει έτσι; Τώρα, ήταν ισχυρός 

στη µαγεία·  ισχυρότερος απ’ό,τι πίστευε η ξανθιά πολεµίστρια. Και 

το βλέµµα του είχε αλλάξει, επίσης: ήταν σκληρό, άκαµπτο, αλλά 

και µυστηριακό, λες και έκρυβε µυστικά αιώνων. 

  «Μίλα, παλιόµουτρο,» πρόσταξε η Νύχτα, γραπώνοντας τον 

Όκ’φερν απ’τα µαλλιά και τοποθετώντας τη µύτη ενός ξιφιδίου στο 

λαιµό του. «Μίλα! Ποιος ξέρει για τον Πύργο του Φιδιού;» 

  «Οι… οι Μεγάλοι Αφέντες. Οι Μεγάλοι Αφέντες…» 

  «Ποιοι είναι οι Μεγάλοι Αφέντες και πού µπορούµε να τους 

βρούµε;» ρώτησε η τυχοδιώχτρια, µην ελευθερώνοντάς τον απ’τη 

λαβή της. 

  «Οι Αφέντες της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού είναι·  δεν ξέρω 

τίποτ’άλλο! Τίποτα!…» 

  «Και πού µπορούµε να τους βρούµε;» επέµεινε η Νύχτα, κάνοντας 

µια µικρή χαρακιά στο λαιµό του, µε την αιχµή του ξιφιδίου της. 

  «∆ε… δε… δεν ξέρω! ∆εν ξέρω!» φώναξε ο Όκ’φερν. 

  «Ώστε, ψεύδεσαι, πάλι,» συµπέρανε η Νύχτα, και τον πέταξε πίσω, 

γελώντας µοχθηρά. «Ράθµαλ!» 

  «Όχι!» Ο Όκ’φερν σήκωσε τα χέρια, αµυντικά, µπροστά του, λες κι 

αυτά µπορούσαν να τον προστατέψουν απ’τη ψυχική δύναµη του 

Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Θα µιλήσεις;» απαίτησε η Νύχτα. 

  «Θα… θα µε σκοτώσουν…!» διαµαρτυρήθηκε ο Όκ’φερν. 

  «Φίλε»–η Νύχτα τεντώθηκε προς το µέρος του πάνω στο τραπέζι–

«θα σε σκοτώσω εγώ, άµα δε µου µιλήσεις. Ή θα σου κάνω τίποτα 

χειρότερο. Ή… ο Ράθµαλ θα σου κάνει ό,τι πιστεύει εκείνος πως σου 

αξίζει. Μ’έπιασες;» 

  Ο Όκ’φερν ξεροκατάπιε, τρέµοντας και γνέφοντας καταφατικά. 

  «Μίλα, λοιπόν,» πρόσταξε η Νύχτα, στενεύοντας τα σκοτεινά της 

µάτια. 
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  «Οι Μεγάλοι Αφέντες βρίσκονται στο άνδρο της Συντεχνίας…» 

ψέλλισε ο Όκ’φερν. «Κανείς δεν βλέπει τα πρόσωπά τους… Φορούν 

µάσκες…» 

  «∆ε ρώτησα πώς είναι η εµφάνισή τους,» τόνισε η Νύχτα·  «ρώτησα 

πού µπορούµε να τους βρούµε. Κι εσύ απάντησες ‘στο άνδρο της 

Συντεχνίας’. ∆ηλαδή, το θεωρείς αυτονόητο ότι ξέρουµε πού είναι το 

άνδρο; Το ξέρει όλος ο κόσµος; –αυτό υπονοείς, φιλαράκο;» 

   «Ό-όχι… όχι… Είναι κρυφό… κρυφό,» ξεροκατάπιε, πάλι, ο 

Όκ’φερν. 

  «Εσύ, όµως, γνωρίζεις πού είναι –ε;» σφύριξε η Νύχτα, 

µισογρυλίζοντας. 

  «…ναι…» είπε, αδύναµα, ο Όκ’φερν. 

  «Και θα µας πεις –έτσι;» ρώτησε η Νύχτα. 

  Ο Όκ’φερν έγνεψε, αργά, καταφατικά. «…ναι…» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο 

Νυχτερινή φυγή 
 

 

 Μαύρη Αστραπή πλησίαζε το λιµάνι της Θέρληχ, καθώς οι 

δίδυµοι ήλιοι του Άρµπεναρκ ολοκλήρωναν τους κύκλους 

τους: ο Βάνσπαρχ χανόταν στην Ανατολή, ενώ ο Λούντρινχ 

στη ∆ύση. 

  Ο Φάλµαριν στεκόταν στην πλώρη, µε την µαύρη του κάπα να την 

παίρνει ο άνεµος και την κουκούλα του στο κεφάλι. Τα χέρια ήταν 

σταυρωµένα εµπρός του. Επιτέλους, έφτανε στο πρώτο από τα µέρη 

που έπρεπε να επισκεφτεί: στην πρωτεύουσα του Βασιλείου του 

Ωκεανού. 

H
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  Πλάι του στεκόταν ο Μέρθναρ, ένας πολεµιστής του Σαραόλν, τον 

οποίο έβλεπαν ως αρχηγό οι υπόλοιποι, ύστερα από την αναχώρηση 

της Ερία. Ήταν ένας ψηλός άντρας, µε µαύρα, κοντά µαλλιά και 

σκληρό, γαλανό βλέµµα. Τώρα, ήταν ντυµένος µε την φολιδωτή του 

πανοπλία και είχε το µακρύ του σπαθί θηκαρωµένο στη µέση. Την 

ατσαλένια του ασπίδα την κρατούσε µπροστά του και στηριζόταν 

πάνω της, µε τους πήχεις του σταυρωµένους. 

  «Φτάσαµε, Σοφέ,» είπε, µ’ένα µειδίαµα ευχαρίστησης. «Είµαστε 

στη Θέρληχ, την πρωτεύουσα του Ωκεανού.» 

  Ο Φάλµαριν έγνεψε καταφατικά·  το πρόσωπό του, όµως, δεν 

τσάκισε καθόλου·  η έκφραση του ήταν στωική. 

  «∆ε χαίρεσαι;» ρώτησε ο Μέρθναρ. «Εγώ, πάντως, χαίροµαι. 

Επιτέλους, έρχοµαι στον πολιτισµό! Είχα βαρεθεί την Ράβµικ και 

τους κατοίκους του Γκένχεκ, που ήταν όλοι τους ψαράδες. Όχι πως 

έχω τίποτα εναντίον των απλών ανθρώπων…» 

  Ο Φάλµαριν είχε παρατηρήσει, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, 

πως ο στρατιώτης µιλούσε πολύ. Και νόµιζε ότι οι άλλοι είχαν, 

συνέχεια, όρεξη να τον ακούνε. 

  «∆ε θα ησυχάσω, κύριε, µέχρι να ειδοποιηθούν όλοι για τούτη την 

απειλή –κι ακόµα και τότε, δεν ξέρω αν θα ησυχάσω·  γιατί τότε 

θ’αρχίσει ο αγώνας.» 

  Ο Σαραολνιανός άντρας έγνεψε καταφατικά. «Ως συνήθως, έχεις 

δίκιο, Σοφέ…» 

  «Ααα, κύριοι!» άκουσαν πίσω τους. «Η Θέρληχ! Πάντα µου κλέβει 

την ανάσα, όταν την ατενίζω. ∆εν είναι πανέµορφη;» 

  Ο Φάλµαριν και ο Μέρθναρ στράφηκαν, για ν’αντικρίσουν τον 

Κράε’ελν να έρχεται, µε το χέρι του περασµένο πάνω στους ώµους 

της Φαρία’ανµιν. 

  «Είναι, πράγµατι, πανέµορφη, κύριε,» αποκρίθηκε ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού. «Σαν κάτι που έχει βγει από όνειρο…» 

  Και κοίταξε, πάλι, την Θέρληχ, που φωτιζόταν από το φως των  

δίδυµων ήλιων, οι οποίοι αργοπέθαιναν στα άκρα του ορίζοντα. Στο 
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λιµάνι της ήταν αραγµένα πολύ περισσότερα πλοία και βάρκες 

απ’ό,τι µπορούσες να µετρήσεις·  τα τείχη της ορθώνονταν ψηλά και 

ισχυρά·  πυργίσκοι ξεχώριζαν ανάµεσα από τα υπόλοιπα χτίρια, πάνω 

στους οποίους κυµάτιζαν σηµαίες·  αλλά το πιο µεγαλόπρεπο 

οικοδόµηµα, φυσικά, ήταν το παλάτι του Ωκεανού, που άστραφτε 

από το χρυσάφι και το ασήµι, και τα αγάλµατα στις επάλξεις του 

έµοιαζαν µε αληθινά πλάσµατα. 

  «Περνάς συχνά απο δώ, Καπετάνιε;» ρώτησε ο Μέρθναρ. 

  «Αρκετά συχνά,» αποκρίθηκε ο Κράε’ελν. «Ποτέ δε µπορούσα –

µήτε µπορώ– ν’αντισταθώ στον πειρασµό της θέας τούτης της 

πανώριας πόλης.» 

  «Ούτε και γω,» συµφώνησε η Φαρία’ανµιν, µ’ένα χαµόγελο που ο 

Μέρθναρ θα ορκιζόταν πως προοριζόταν γι’αυτόν. Ήταν η εντύπωσή 

του, ή, µήπως, η Καπετάνισσα της Μαύρης Αστραπής τον 

γλυκοκοίταζε; Αλλά, βέβαια, αυτή έµοιαζε να γλυκοκοιτάζει όλους 

τους άντρες γύρω της… εκτός από τον Φάλµαριν. 

  Μπήκαν στο λιµάνι, και ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού είπε στον 

Σαραολνιανό στρατιώτη πλάι του: «Συγκεντρώστε τους µαχητές σας, 

κύριε. Θα πάµε, κατευθείαν, στο παλάτι.» 

  «Μάλιστα, αρχηγέ,» αποκρίθηκε ο Μέρθναρ, υποµειδιώντας. Και 

πρόσταξε τους πολεµιστές του Βασιληά Βένγκριλ να συναχθούν. 

  Η Μαύρη Αστραπή άραξε και µια µεγάλη ράµπα γεφύρωσε το µικρό 

χάσµα ανάµεσα στο κατάστρωµά της και την αποβάθρα. Ο 

Φάλµαριν κατέβηκε πρώτος, ακολουθούµενος από τους πολεµιστές 

του Σαραόλν. 

  Μέσα απ’τον κόσµο που βρισκόταν στο λιµάνι, παρατήρησε µια 

ντουζίνα στρατιώτες να έρχονται προς το µέρος τους·  ο Χάλτερκ 

προπορευόταν, ο ∆ιοικητής του δέκατου τάγµατος της βασιλικής 

φρουράς της Βασίλισσας Αάνθα. Χαµογέλασε, βλέποντάς τον ξανά. 

Εκείνος βλεφάρισε, σα να µην πίστευε στα µάτια του. 

  «Εσύ ήσουν µε την οµάδα της Ερία του Σαραόλν, έτσι δεν είναι;» 

ρώτησε, έκπληκτος. 
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  «Ασφαλώς, κύριε,» αποκρίθηκε. «Είµαι ο Φάλµαριν, Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού. Κι οι κύριοι και οι κυρίες απο δώ είναι η οµάδα 

της κυρίας Ερία.» Έδειξε, µε µια ευγενική χειρονοµία, τους µαχητές 

πίσω του. 

  «Η Ερία πού είναι;» θέλησε να µάθει ο Χάλτερκ. 

  «∆υστυχώς, δεν υπάρχει χρόνος για εξηγήσεις, κύριε. Πάντως, να 

ξέρετε πως δε χρειάζεται, πια, ν’ανησυχείτε µήπως ξαναχαθούν 

πλοία στα δυτικά νερά του Ωκεανού. Το µέρος είναι, πλέον, 

ασφαλές.» 

  Κάποιοι περαστικοί που άκουσαν τα λόγια του άρχισαν να 

µουρµουρίζουν αναµεταξύ τους, ενώ ορισµένες φωνές χαράς 

γέµισαν το λιµάνι, και µερικοί πέταξαν τα καπέλα τους στον αέρα. 

  «Τώρα,» συνέχισε ο Φάλµαριν, «θα επιθυµούσα να δω τη 

Βασίλισσα Αάνθα.» 

  Ο Χάλτερκ κατέβασε, θλιµµένα, το βλέµµα του. «Πολύ φοβάµαι 

πως η όµορφή µας Βασίλισσα δεν βρίσκεται, πια, εδώ…» 

  «Γιατί;» συνοφρυώθηκε ο Φάλµαριν. «Τι συνέβη, κύριε;» 

  «Εξαφανίστηκε απ’το δωµάτιό της, την ίδια µέρα που τελείωσε η 

τελετή του γάµου της. Είναι, πραγµατικά, θλιβερό. Υποπτευόµαστε 

τους δαιµονανθρώπους.» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού κοιτούσε το ∆ιοικητή του 

δέκατου τάγµατος της βασιλικής φρουράς έκπληκτος, έχοντας τα 

χαµένα. Και εκείνος του είπε και κάτι ακόµα, που τον ταρακούνησε 

περισσότερα: 

  «Και ο Βασιληάς Βένγκριλ, που έφτασε µετά στην Θέρληχ, 

εξαφανίστηκε επίσης. Οι Μαγκραθµέλιοι πρέπει να φταίνε και 

γι’αυτό–» 

  «∆εν το πιστεύω!» Ήταν από τις λίγες φορές που ο Φάλµαριν 

φαινόταν να χάνει την ψυχραιµία του, ενώ οι στρατιώτες πίσω του 

µουρµούριζαν ανήσυχοι. «Ποιος κυβερνά το Βασίλειο του Ωκεανού 

τώρα;» 
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  «Ο Κράντµον, νόµιµος σύζυγος της Βασίλισσας Αάνθα και νέος 

Βασιληάς του Ωκεανού,» αποκρίθηκε ο Χάλτερκ. 

  «Οδηγήστε µε σ’αυτόν, κύριε.» Παρά τον ευγενικό τόνο στη φωνή 

του, κανείς δεν αµφέβαλε πως τούτη ήταν προσταγή. Όταν ο 

Φάλµαριν θύµωνε, γινόταν πιο προστακτικός από τον σκληρότερο 

µονάρχη. 

  «Μάλιστα, Άρχοντά µου,» υποκλίθηκε, ενστικτωδώς, ο Χάλτερκ, 

ακούγοντας το κέλευσµα στα λόγια του Σοφού του Κύκλου του 

Φτερού. «Ακολουθήστε µε.» Και ξεκίνησε να βαδίζει, στρατιωτικά, 

µαζί µε τους πολεµιστές του. Όλοι τους ήταν ντυµένοι µε 

κοραλλένιες πανοπλίες, και έφεραν κοραλλένιες ασπίδες και δόρατα. 

  Ο Φάλµαριν και οι µαχητές από το Σαραόλν τούς πήραν στο 

κατόπι. Γρήγορα, διέσχισαν τους δρόµους της Θέρληχ και έφτασαν 

στο παλάτι. Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού αισθανόταν να χάνει 

τον ελέγχω πάνω στα γεγονότα. Τα πάντα πήγαιναν στραβά! 

Χάθηκαν; Και η Βασίλισσα Αάνθα και ο Βασιληάς Βένγκριλ! Αυτό 

µπορεί να σηµάνει την καταστροφή για ολάκερο τον Άρµπεναρκ! Και 

οι δυο τους φρουρούσαν καίρια σηµεία στο χάρτη –σηµεία όπου 

βρίσκονται Κέντρα Σταθερότητας! Οι Μαγκραθµέλιοι –εκείνοι 

έπρεπε να ευθύνονταν! Ποιος άλλος; Τι µπέρδεµα και τούτο; Και 

πώς θα το έλυνε; 

  Πέρασαν από τον κήπο του παλατιού, δίχως ο Φάλµαριν να το 

καταλάβει, και κατέληξαν σε µια µεγάλη αίθουσα: στη βασιλική 

αίθουσα του Ωκεανού, όπου βρισκόταν ο Κοραλλένιος Θρόνος, 

άδειος. 

  «Πού είναι ο Βασιληάς σας;» απαίτησε ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού, και κάποιοι σύµβουλοι, που κάθονταν σ’ένα τραπέζι 

παραδίπλα, σήκωσαν τα κεφάλια απ’τη δουλειά τους. 

  «Πηγαίνω, αµέσως, να τον ειδοποιήσω,» δήλωσε ο Χάλτερκ. 

  Ο Φάλµαριν περίµενε, όχι πολύ ώρα –δέκα λεπτά–, µα του φάνηκε 

ότι πέρασε µια αιωνιότητα αναµονής. 
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  Τελικά, ο ∆ιοικητής του δέκατου τάγµατος της βασιλικής φρουράς 

επέστρεψε·  µαζί του ερχόταν ένας άντρας, ντυµένος στα άσπρα, µε 

κόκκινο µανδύα στους ώµους. Τα µαλλιά του ήταν ξανθά και 

µακριά, και ένα χρυσό στέµµα τα συγκρατούσε απ’το να πέφτουν 

στα µάτια του. 

  «Άκουσα ότι µε ζήτησε ο Φάλµαριν, Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού,» είπε, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του. Έδειχνε να 

ρωτά ποιος ήταν αυτός στον οποίο αναφερόταν, όµως τα γαλανά του 

µάτια είχαν ήδη καρφωθεί πάνω στον άντρα µε τη µαύρη κάπα και 

την κουκούλα, που στεκόταν πρώτος από τους Σαραολνιανούς 

στρατιώτες. 

  «Εγώ είµαι ο Φάλµαριν. Και εσείς, κύριε, είστε, υποθέτω, ο… νέος 

Βασιληάς του Ωκεανού;» 

  «Ακριβώς. Ο Βασιληάς Κράντµον. Αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν 

ένας από τους απεσταλµένους του Βασιληά Βένγκριλ…» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. 

  «Τι βρήκατε στα δυτικά νερά, κύριε;» θέλησε να µάθει ο 

Κράντµον. 

  «Είναι µεγάλη ιστορία, Μεγαλειότατε·  θα πρέπει να σας τη 

διηγηθώ διεξοδικά,» είπε ο Φάλµαριν. 

  «Παρακαλώ, κάντε το,» τον παρότρυνε ο Κράντµον. «∆εν κοιµάµαι 

νωρίς. Πάµε κάπου να συζητήσουµε ιδιαιτέρως, κύριε…» 

  Ο Φάλµαριν έγνεψε καταφατικά. 

  «Προσφέρετε στους πολεµιστές του Σαραόλν κατάλυµα,» πρόσταξε 

ο Κράντµον τον Χάλτερκ. 

  «Μάλιστα, Μεγαλειότατε,» υποκλίθηκε εκείνος, και έκανε νόηµα 

στους στρατιώτες του Βένγκριλ να τον ακολουθήσουν. 

  Ο Κράντµον οδήγησε τον Φάλµαριν σε ένα σαλονάκι, µε αναµµένο 

τζάκι και δύο αναπαυτικές πολυθρόνες µπροστά απ’αυτό. 

  «Έχει πιάσει κρύο, κύριε·  δε νοµίζετε;» είπε, ακαδηµαϊκά, καθώς 

καθόταν. 
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  «Σαφώς, Μεγαλειότατε.» Και ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού 

κάθισε. 

  «Λοιπόν, µιλήστε µου για το τι συνέβη στα δυτικά νερά του 

Ωκεανού,» πρότεινε ο Κράντµον, «και, ύστερα, εγώ θα σας µιλήσω 

για τη µεγάλη δυστυχία που έπεσε στο Βασίλειό µας. Έχασα τη 

σύζυγό µου·  µου στοίχισε…» Κούνησε το χέρι του, σα 

ν’αποµάκρυνε µ’αυτή την κίνηση τις κακές σκέψεις απ’το µυαλό 

του. «Αλλά, παρακαλώ, κύριε, διηγηθείτε µου ό,τι έχετε να µου 

διηγηθείτε…» 

  Ο Φάλµαριν είχε ένα άσχηµο προαίσθηµα. Τούτος ο άνθρωπος 

έµοιαζε θλιµµένος –προφανώς, για το χαµό της Βασίλισσάς του–, 

όµως είχε κάτι το περίεργο πάνω του… κάτι που ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού δυσκολευόταν να προσδιορίσει. 

  Ωστόσο, του µίλησε: του µίλησε για τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή 

και τους Γκαχουµίους, στο Γκένχεκ·  του µίλησε για το νησί των 

κρυστάλλινων στηλών και για τον µισό-Θεό Μάργκανθελ·  του 

µίλησε για τα γεγονότα στη Ζίρκεφ, και τον πληροφόρησε πού 

βρίσκονταν, τώρα, η Ερία και οι άλλοι. Τέλος, έµπλεξε τα δάχτυλα 

των χεριών του, κοιτώντας τις φλόγες του τζακιού να χορεύουν, και 

είπε: 

  «Τώρα, ήρθε η ώρα εσείς να µου διηγηθείτε την ιστορία σας, 

Μεγαλειότατε. Και, κατ’αρχήν, πού είναι ο Φέρντεχ;» 

  «Ο Φέρντεχ δεν βρίσκεται εδώ, επί του παρόντος·  έχει πάει, µαζί µε 

στρατό, τον Κόλµιχ –∆ιοικητή των Χρυσών Σπαθιών του Σαραόλν– 

και την Κάζναµ –σύµβουλο αµύνης του Βασιλείου µου–, στα δάση 

της Νήσου Ράλβοχ. Σκοπός τους είναι να βρουν πού κρύβονται οι 

Μαγκραθµέλιοι, να τους εξολοθρεύσουν και να σώσουν την 

Βασίλισσα Αάνθα και τον Βασιληά Βένγκριλ.» 

  «Είστε σίγουρος, Μεγαλειότατε, ότι αυτοί τους έχουν, και, µάλιστα, 

στα δάση της Ράλβοχ;» ρώτησε ο Φάλµαριν. 
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  «Είναι το πιο λογικό, κύριε,» αποκρίθηκε ο Κράντµον. «Οι 

δαιµονάνθρωποι έχουν βρει εκεί την τέλεια κρυψώνα. Κανείς δεν 

πατά στα δάση·  ο κόσµος τα φοβάται.» 

  «Πώς ακριβώς χάθηκε η Βασίλισσα Αάνθα και πώς ο Βασιληάς 

Βένγκριλ;» θέλησε να µάθει ο Φάλµαριν. 

  «Η Αάνθα εξαφανίστηκε από το κρεβάτι µας, την ίδια ηµέρα που 

τελείωσε η τελετή του γάµου µας,» αναστέναξε ο Κράντµον. «Ήταν 

ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Εκείνη ήταν τα πάντα για µένα. Χωρίς 

αυτήν, η ζωή µου είναι άδεια, φίλε µου. Και, µη νοµίζεις πως ήταν 

από δειλία που δεν πήγα µε το στρατό µου στα δάση… Ο Φέρντεχ 

µού πρότεινε να µείνω εδώ·  και ο Κόλµιχ. Μου εξήγησαν ότι 

χρειάζεται να βρίσκεται κάποιος στην πρωτεύουσα του Βασιλείου, 

αλλιώς ποιος ξέρει τι µπορεί να συµβεί;… Εγώ, βλέπεις, είµαι ένας 

απλός ευγενής, όχι κυβερνήτης, και δε γνωρίζω πολλά απ’το πώς 

διοικείται ένα βασίλειο. Θα έτρεχα πίσω απ’την πολυαγαπηµένη µου 

Βασίλισσα, αν τα πράγµατα ήταν αλλιώς… Επιπλέον, δε θα ήµουν 

καλός εγώ για να οδηγήσω το στρατό… Είµαι πολύ ταραγµένος·  δε 

θα έπαιρνα αποφάσεις µε νηφαλιότητα…» 

  «Και ο Βασιληάς Βένγκριλ πώς χάθηκε;» ρώτησε ο Φάλµαριν, 

σταθερά. Κάτι του έµοιαζε παράξενο στον τρόπο µε τον οποίο 

µιλούσε ο Κράντµον… 

  «Ήρθε να επισκεφτεί τη Βασίλισσα Αάνθα, µια µέρα. Επιθυµούσε 

να συζητήσει µαζί της, επάνω σε θέµατα που αφορούσαν τις σχέσεις 

του Βασιλείου του µε το δικό µας. Τον φιλοξένησα στο παλάτι, γιατί 

έφτασε βράδυ·  και, εξάλλου, είχε λυπηθεί κι εκείνος ιδιαίτερα από 

τα νέα της εξαφάνισης της Βασίλισσάς µας, και δε µπορούσε να 

µιλήσει αµέσως. Οι Μαγκραθµέλιοι τον απήγαγαν από το δωµάτιο 

που του παραχώρησα. Τι ντροπή για το Βασίλειό µας, φίλε µου! 

Όπως καταλαβαίνεις, είναι φοβερό οι δαιµονάνθρωποι να 

µπαινοβγαίνουν ελεύθερα στο ίδιο το παλάτι της πρωτεύουσας!» 
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  Ο Φάλµαριν έγνεψε καταφατικά. «Ήταν, όµως, δαιµονάνθρωποι, 

Μεγαλειότατε; ∆ε µου αναφέρατε, ως τώρα, ότι τους είδατε εσείς –ή 

ότι τους είδε κάποιος…» 

  «Ναι,» κούνησε το κεφάλι του ο Κράντµον. «Κανείς δεν τους είδε. 

Έρχονται σα σκιές και φεύγουν έτσι: αόρατοι. ∆εν ξέρω πόσο 

ασφαλής είµαι το βράδυ, στο κρεβάτι µου, όταν κοιµάµαι. Κανείς 

δεν είναι ασφαλής, πια, στο κρεβάτι του, Φάλµαριν.» Ούτε κι εσείς, 

οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού, στον Πύργο σας, θα είστε, σύντοµα, 

πρόσθεσε, νοερά. 

  Το τελευταίο έµοιαζε στον Φάλµαριν µε απειλή, για κάποιο λόγο… 

«Είπατε πως πήραν τη Βασίλισσα από το κρεβάτι σας·  πώς και δεν 

αντιληφθήκατε τίποτα, Μεγαλειότατε;…» 

  «Αυτό αναρωτιέµαι κι εγώ,» αποκρίθηκε ο Κράντµον. «Αυτό 

αναρωτιέµαι κι εγώ…» αναστέναξε. «Και είναι, όντως, τροµερό 

ν’αναρωτιέται κανείς τέτοια πράγµατα… Θα µπορούσα να τους είχα 

δει και να τους είχα εµποδίσει… όµως όχι, δεν τους είδα… και η 

Αάνθα χάθηκε. Για πάντα;» Έσεισε, απεγνωσµένα, το κεφάλι του. 

«∆εν ξέρω τι να υποθέσω, πλέον…» 

  «Ίσως να µπορούσα να βοηθήσω, κάπως…» προθυµοποιήθηκε ο 

Φάλµαριν. 

  Ο Κράντµον, πάραυτα, σήκωσε το βλέµµα του. «Πώς;» Τι 

σκοπεύεις να κάνεις, διαολεµένε Σοφέ του Κύκλου του Φτερού; 

µούγκρισε εντός του. 

  «Έχω κάποιες γνώσεις σχετικά µε την πνευµατική µαγεία, 

Μεγαλειότατε. Ορισµένοι θα υποστήριζαν, µάλιστα, ότι είµαι αρκετά 

ισχυρός σ’αυτό τον τοµέα. Ίσως να καταφέρω να εντοπίσω τον 

Βασιληά Βένγκριλ και τη Βασίλισσα Αάνθα. Κανέναν τους δε 

γνωρίζω ιδιαίτερα καλά·  µόνο εξ όψεως. Όµως έχω καλή µνήµη.» 

  Ο Κράντµον φάνηκε σκεπτικός. Ο Βένγκριλ και η Αάνθα είναι πολύ 

µακριά· δε θα τα καταφέρει να τους βρει, δίχως µαγική συσκευή –εγώ, 

τουλάχιστον, δε θα τα κατάφερνα. Αν, όµως, είναι ισχυρότερος από 

µένα; Ο µπάσταρδος! κατόρθωσε να προκαλέσει χάος στο νησί µε τις 
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κρυστάλλινες στήλες! Τα κατέστρεψε όλα· τώρα, ο Μάργκανθελ τρέχει 

ελεύθερος στη Ζίρκεφ. (Ο Κράντµον, βέβαια, τα ήξερε αυτά προτού 

του τα πει ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού·  τον είχε πληροφορήσει 

σχετικά η Σαντέ’ενθιν, η οποία, µε τη σειρά της, τα είχε 

πληροφορηθεί από την Αζµέρθα, που είχε κάνει κάποιους 

αιχµαλώτους –την Ερία και δύο άλλους– να µιλήσουν.) Τούτα τα νέα 

δε θ’αρέσουν καθόλου στον Πόνκιµ, ή στον Αφέντη. 

  Ο Φάλµαριν πρέπει νάναι ισχυρός, τελικά· ναι, ισχυρότερος από 

µένα. Πιθανώς να τους βρει, τον Βένγκριλ και την Αάνθα. Κάτι τέτοιο 

δεν θα το επιτρέψω να συµβεί! Μπορεί να χαλάσει– 

  «Λοιπόν, Μεγαλειότατε, να προσπαθήσω;» ρώτησε ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού, διακόπτοντας τις σκέψεις του. Τι συλλογιέται; 

∆ε θέλει να βρεθεί η σύζυγός του; Πάλι, ο Φάλµαριν είχε εκείνο το 

παράξενο συναίσθηµα, που του έλεγε ότι ο Κράντµον δεν ήταν ένας 

συνηθισµένος άνθρωπος… Ίσως, αν είχε περισσότερο χρόνο, για να 

σκεφτεί, να έλυνε τούτο το µυστήριο –όµως, τώρα, δεν υπήρχε 

χρόνος. ∆ύο µονάρχες σηµαντικοί για τον Άρµπεναρκ κινδύνευαν. 

  Θα τον σταµατήσω –δε θα τον αφήσω να τους εντοπίσει, γρύλισε 

νοερά ο ξανθός άντρας. Θα καταλάβει τα πάντα! Θα τον σταµατήσω –

αλλά δίχως να µ’αντιληφθεί. «Παρακαλώ, φίλε µου, προσπάθησε,» 

είπε. «Έχω πεθάνει από ανησυχία για την Αάνθα. Αν την βρεις για 

µένα, θα σε ανταµείψω µε χρυσάφι και–» 

  «∆εν έχω ανάγκη από πλούτη, Μεγαλειότατε,» τον διέκοψε ο 

Φάλµαριν. «Τώρα, αφήστε µε να αυτοσυγκεντρωθώ.» 

  Ακούµπησε τα δάχτυλα στους κροτάφους του και έκλεισε τα µάτια. 

Έστειλε τις πνευµατικές του αισθήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις, 

έχοντας σταθερά στο νου του τις εικόνες του Βένγκριλ και της 

Αάνθα. Ήταν ισχυρός και σίγουρος στην τέχνη του. Άµα βρίσκονταν 

εδώ κοντά, θα τους εντόπιζε αµέσως. Αν ήταν πιο µακριά, θα 

δυσκολευόταν·  όσο µακρύτερα ήταν, θα δυσκολευόταν 

περισσότερο… 
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  Αλλά, τώρα, έµοιαζε νάναι ζαλισµένος. Το ταξίδι του έφταιγε; Ή η 

ανησυχία του; ∆ε µπορούσε να συγκεντρωθεί αρκετά για 

ν’αποµακρύνει τις αισθήσεις του από τη Νήσο Ράλβοχ. Έµεναν 

κολληµένες εκεί, σαν κάποιο αδιόρατο τείχος να είχε υψωθεί στον 

Πνευµατικό Κόσµο. Τι ήταν αυτό; Προσπάθησε 

ν’αυτοσυγκεντρωθεί περισσότερο, εξακολουθώντας να έχει τα µάτια 

του κλειστά –έτσι, δεν έβλεπε ότι, την ίδια στιγµή, και ο Κράντµον 

αυτοσυγκεντρωνόταν. 

  Το τείχος βρισκόταν εκεί –ισχυρό κι ακλόνητο. Όχι! δεν έφταιγε η 

ανησυχία του. Τούτο ήταν κατασκεύασµα κάποιου άλλου –κάποιου 

εχθρού. Από πού προερχόταν; ∆ε µπορεί να είχε εµφανιστεί απ’το 

πουθενά –ακόµα και στον Κόσµο των Πνευµάτων τίποτα δεν γινόταν 

δίχως αιτία. Η πηγή του; Πού ήταν η πηγή του; Κάπου στη Νήσο; 

Όχι. Στην Θέρληχ; Πλησίαζε! Μα τα Πνεύµατα! µέσα στην 

πρωτεύουσα ήταν εκείνος που προσπαθούσε να τον εµποδίσει; Ή, 

µήπως… µπροστά του! Ήταν µπροστά του! 

  Τα µάτια του Φάλµαριν και του Κράντµον άνοιξαν ταυτόχρονα και 

συναντήθηκαν, οργισµένα. Ο ένας χάθηκε µέσα στην πνευµατική 

ισχύ του άλλου. Κανείς δεν κινείτο. 

  Ύστερα, «Εσύ!…» σφύριξε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

«Εσύ είσαι πίσω απ’αυτό!» Σηκώθηκε, απότοµα, όρθιος από την 

πολυθρόνα του. 

  «Για τι θα κατηγορήσεις το Βασιληά του Ωκεανού, Φάλµαριν;» 

ρώτησε ο Κράντµον, που ακόµα καθόταν. Στο πρόσωπό του υπήρχε 

ένα στραβό, σατανικό µειδίαµα. «Φρουροί! Φρουροί!» 

  Βήµατα ακούστηκαν να έρχονται, βιαστικά. 

  Ο Φάλµαριν παρέµεινε όρθιος, µε τις γροθιές του σφιγµένες. Το 

βλέµµα του ήταν φαρµακερό. 

  Οι φύλακες µπήκαν στο σαλονάκι –µία γυναίκα και τρεις άντρες, 

µε κοντάρια, κοραλλένιες ασπίδες και κοραλλένιες πανοπλίες. 

  «Συλλάβετέ τον!» πρόσταξε ο Κράντµον. «Επιχείρησε να µε 

βλάψει, µε µαγεία.» 
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  Εκείνοι βάδισαν, αποφασιστικά, προς τον Φάλµαριν. Ο Σοφός του 

Κύκλου του Φτερού µειδίασε, µοχθηρά. Τέντωσε, απότοµα, το χέρι 

του, και τινάχτηκαν και οι τέσσερις τους, για να κοπανήσουν στον 

τοίχο πίσω τους και να σωριαστούν στο πάτωµα. 

  «Θα χρειαστείς κάτι παραπάνω από λακέδες, Κράντµον, για να µε 

σταµατήσεις!» είπε ο Φάλµαριν, ενώ τα µάτια του γυάλιζαν από 

θυµό. ∆εν µιλούσε, πλέον, σ’αυτόν τον άνθρωπο στον πληθυντικό·  

δεν έκρυβε καθόλου σεβασµό µέσα του για δαύτον. 

  Προχώρησε προς την έξοδο του µικρού σαλονιού και βγήκε, 

βαδίζοντας, γρήγορα, στο διάδροµο. 

  «Θα πεθάνεις, Φάλµαριν!» ούρλιαξε πίσω του ο Κράντµον. «Θα σε 

κοµµατιάσω! 

  »ΦΡΟΥΡΟΙ! ΦΡΟΥΡΟΙ!» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού εκτόξευσε µια πολεµίστρια πάνω 

σ’ένα άγαλµα, αναισθητοποιώντας την, και χτύπησε έναν στρατιώτη 

µε αρκετή πνευµατική δύναµη για να τον ρίξει σε προσωρινό ύπνο. 

  «ΜΕΡΘΝΑΡ!» φώναξε. Η φωνή του ήταν τροµερά µεγεθυσµένη 

από την πνευµατική του µαγεία. «ΜΕΡΘΝΑΡ!» 

  Προχώρησε σταθερά, αλλά γρήγορα, προς τη βασιλική αίθουσα, 

συνεχίζοντας να καλεί τον αρχηγό των Σαραολνιανών στρατιωτών. 

Και τα λόγια του αντηχούσαν σα θεοµηνία µέσα σ’όλο το παλάτι της 

Θέρληχ. 

  «ΜΕΡΘΝΑΡ –ΦΕΡΕ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΟΥ Ε∆Ω –

ΤΩΡΑ!» 

  Στάθηκε, περιµένοντας, στην αίθουσα του θρόνου, ενώ πανικός 

επικρατούσε παντού και άνθρωποι ακούγονταν να τρέχουν. Οι 

Σαραολνιανοί δεν άργησαν να έρθουν –ούτε ο Κράντµον, που 

ούρλιαξε: 

  «Συλλάβετέ τους! Συλλάβετέ τους όλους –είναι προδότες! 

Υπηρέτες των δαιµονανθρώπων!» 
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  «Σοφέ, τι–;» άρχισε ο Μέρθναρ, που είχε καταφτάσει πρόχειρα 

ντυµένος (όπως και οι υπόλοιποι), δίχως την πανοπλία του, και 

µονάχα µ’ένα γυµνολέπιδο ξίφος στο χέρι. 

  «Τρέξτε, κύριε! Τρέξτε, όλοι σας!» πρόσταξε ο Φάλµαριν, και 

ήταν, πάλι, εκείνη η βασιλική φωνή που κανείς δε µπορούσε να 

παρακούσει. «Στο πλοίο! Στο πλοίο!» 

  Μια ντουζίνα οπλισµένοι άντρες και γυναίκες του Βασιλείου του 

Ωκεανού έτρεξαν καταπάνω τους. Αλλά ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού τέντωσε τα χέρια του εµπρός, επικαλούµενος τις δυνάµεις 

των Πνευµάτων µε ακατανόητα λόγια. Τότε, άλλοι πετάχτηκαν πίσω, 

σαν κεραυνοχτυπηµένοι, άλλοι λιποθύµησαν, σαν πέτρες να τους 

βάρεσαν κατακέφαλα, άλλοι διπλώθηκαν στο έδαφος, ουρλιάζοντας, 

άλλων τα όπλα έφυγαν απ’τα χέρια τους, άλλων τα πόδια 

µπουρδουκλώθηκαν και σωριάστηκαν σα σακιά! 

  Και, τώρα, ο Φάλµαριν και οι Σαραολνιανοί έτρεχαν µέσα στο 

παλάτι της Θέρληχ, λες και είχαν αφηνιάσει, σπαθίζοντας όποιον 

απαντούσαν στο δρόµο τους. 

  «Γρήγορα, στη Μαύρη Αστραπή!» κραύγασε ο Μέρθναρ, 

πανικόβλητος. Μα τι στ’ανάθεµα είχε γίνει; Τι είχε συµβεί ανάµεσα 

στον Σοφό και τον Βασιληά του Ωκεανού; 

   Βγήκαν απ’το παλάτι, πέρασαν τον κήπο, σπρώχνοντας άγρια τους 

φρουρούς στην πύλη, και έτρεξαν στους δρόµους της πρωτεύουσας 

του Ωκεανού, φτάνοντας στο λιµάνι. 

  «Καπετάνιε Κράε’ελν!» φώναξε ο Φάλµαριν, καθώς ζύγωναν τη 

Μαύρη Αστραπή. Και η φωνή του ξαναδυνάµωσε, µέσω πνευµατικής 

ισχύος: «ΚΑΠΕΤΑΝΙΕ ΚΡΑΕ’ΕΛΝ! ΦΑΡΙΑ’ΑΝΜΙΝ!» 

  Ανέβηκε τη ράµπα του καραβιού µε τους στρατιώτες του Βένγκριλ 

στο κατόπι του. 

  Η Φαρία’ανµιν βγήκε απ’τη γέφυρα, ηµίγυµνη, κρατώντας ένα 

σεντόνι τυλιγµένο γύρω της, ενώ ένας άντρας –κι αυτός ηµίγυµνος– 

έφευγε, γρήγορα, απ’την καµπίνα, πίσω της, και βουτούσε στο 

λιµάνι. 
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  «Πού είναι ο Κράε’ελν;» φώναξε ο Φάλµαριν, καθώς η 

Καπετάνισσα τον κοιτούσε έκπληκτη, µε µάτια ορθάνοιχτα. «Πού 

είναι ο Κράε’ελν;» 

  «Εί-είχε κάτι δουλειές, στο λιµάνι,» αποκρίθηκε η Φαρία’ανµιν. 

«Θα έβρισκε µέρος για να πουλ–» 

  «∆ιάολε!» έφτυσε ο Φάλµαριν. Αλλά ήξερε πως ο Κράε’ελν, 

σίγουρα, θα είχε ακούσει τη µαγικά δυναµωµένη φωνή του. Έβαλε 

τα χέρια του στη µέση, κοιτώντας τριγύρω, µήπως τον εντοπίσει. 

  Ήταν η πρώτη φορά που η Φαρία’ανµιν τον είχε δει να εκφράζεται 

έτσι, και της έκανε τροµερή εντύπωση. 

  «Στρατιώτες του Ωκεανού!» Ο Μέρθναρ έδειξε, µε το σπαθί του, 

τους άντρες και τις γυναίκες µε τις κοραλλένιες πανοπλίες, οι οποίοι 

έρχονταν απ’το βάθος του δρόµου, τρέχοντας. 

  «Ανοίξτε τα πανιά!» πρόσταξε ο Φάλµαριν όσους ναύτες ήταν 

πάνω στο πλοίο. 

  «Περίµενε –ο Κράε’ελν!» πετάχτηκε η Φαρία’ανµιν. 

  «Είπα –ανοίξτε τα πανιά!» φώναξε ο Φάλµαριν, και οι ναύτες 

τσακίστηκαν, επιτόπου, να υπακούσουν, λες και, κάπως, είχε 

επηρεάσει το µυαλό τους. 

  Τότε, ο Κράε’ελν φάνηκε να βγαίνει από µια ταβέρνα και να 

κατευθύνεται προς τη Μαύρη Αστραπή, ενώ τα πανιά άνοιγαν και η 

άγκυρα τραβιότανε επάνω. Έτρεξε, σα να τον κυνηγούσαν 

δαιµονάνθρωποι, φωνάζοντας: «Τι συµβαίνει, Φάλµαριν;» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού, όµως, δεν απάντησε. 

Αυτοσυγκεντρώθηκε και άνοιξε τα χέρια µπροστά του, 

επικαλούµενος, πάλι, τα Πνεύµατα. Οι πολεµιστές του Ωκεανού 

άρχισαν να γλιστράνε και να πέφτουν, ενώ άλλοι σωριάζονταν λες 

και είχαν κοπανήσει πάνω σε τοίχο. 

  «Μέρθναρ!» Ο Κράε’ελν πήδησε, απλώνοντας το χέρι του, καθώς η 

Μαύρη Αστραπή εγκατέλειπε το λιµάνι. 

  Ο πολεµιστής του Σαραόλν τον άρπαξε απ’τον καρπό και τον 

τράβηξε πάνω, στην κουβέρτα, ενώ εκείνος αγκοµαχούσε. 
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  Η Φαρία’ανµιν γονάτισε δίπλα του, καθώς ήταν καθισµένος στο 

κατάστρωµα. «Αγάπη µου;» 

  «Εντάξει είµαι, Φαρία’ανµιν,» αποκρίθηκε εκείνος, ξεφυσώντας. 

«Αλλά γιατί αυτή η βιαστική αναχώρηση;» Συνοφρυώθηκε. «Και 

γιατί είσαι γυµνή εκτός από ένα σεντόνι;» 

  Εκείνη ανασήκωσε τους ώµους της, αµήχανα. «Έκανε ζέστη και–» 

  «Ζέστη! Γιατί εγώ νοµίζω πως έχει κρύο;» απόρησε ο Κράε’ελν. 

  Η Φαρία’ανµιν κοκκίνισε ως τ’αφτιά. «Κοιµόµουν,» προσπάθησε 

να δικαιολογηθεί, «και, ύστερα, ήρθε αυτός ο µάγος και άρχισε να 

φωνάζει, και–» 

  «Τι τρέχει, Φάλµαριν;» ρώτησε ο Κράε’ελν, καθώς σηκωνόταν 

όρθιος. 

  «Ναι! Τι τρέχει και µ’έβγαλες απ’την καµπίνα µου νυχτιάτικα;» Η 

Φαρία’ανµιν έβαλε το ένα της χέρι στη µέση, ενώ, µε τ’άλλο, 

κρατούσε το σεντόνι τυλιγµένο πάνω της. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού κοιτούσε την Θέρληχ που 

ξεµάκραινε, καθώς η Μαύρη Αστραπή έπλεε, µε βόρεια κατεύθυνση. 

Στο λιµάνι, πολεµιστές ήταν συγκεντρωµένοι και πανικός 

επικρατούσε. Το βλέµµα του έµοιαζε χαµένο κάπου αλλού, αλλά τα 

λόγια του όχι: 

  «Με συγχωρείτε που σας διέκοψα από τις νυχτερινές σας ασχολίες, 

κυρία µου, αλλά υπήρχε µάλλον σηµαντικός λόγος. Ο νέος Βασιληάς 

του Ωκεανού, Κράντµον, είναι σφετεριστής, και ευθύνεται για την 

εξαφάνιση του Βασιληά Βένγκριλ και της Βασίλισσας Αάνθα.» 

  Αυτό τους πάγωσε όλους. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Θα βρω αυτόν τον καταραµένο δαιµονόφιλο!» φώναζε ο 

Κράντµον, κάνοντας βόλτες στη βασιλική αίθουσα του Ωκεανού, 

ενώ οι σύµβουλοί του τον κοιτούσαν έκπληκτοι, µε µάτια 

ορθάνοιχτα. «Επιχείρησε να µε αναισθητοποιήσει µε την διαβολική 
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του µαγεία! Μπορεί αυτός να ευθύνεται και για το χαµό της 

αγαπητής µας Βασίλισσας.» 

  «Μεγαλειότατε, δεν ήταν ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού που είχε 

πάει µε τους απεσταλµένους του Βασιληά Βένγκριλ, για να λύσουν 

το µυστήριο των εξαφανίσεων στα δυτικά νερά του Βασιλείου µας;» 

απόρησε η Σίνρικ, σύµβουλος του θαλάσσιου εµπορίου. 

  «Αυτός ήταν!» Ο Κράντµον στράφηκε, απότοµα, να την αντικρίσει. 

  «Τότε, πώς είναι δυνατόν, Βασιληά µου, να…;» είπε η Σίνρικ. 

  «Ούτ’εγώ µπορώ ν’αρχίσω καν να υποπτεύοµαι τι είδους τεράστια 

πλεκτάνη έχει υφανθεί. Σε ποιου καρχαρία τα δόντια βρισκόµαστε; 

Σε ποιου καρχαρία τα δόντια βρίσκεται το Βασίλειό µας;» Ο 

Κράντµον έπιασε το κεφάλι του, περνώντας το χέρι του µέσα στα 

ξανθά του µαλλιά, αφού έβγαλε το χρυσό του στέµµα, µε τ’άλλο 

χέρι. «Με συγχωρείτε, τώρα… Πρέπει να αποσυρθώ στα 

διαµερίσµατά µου, για λίγο… για να σκεφτώ.» Και να προστάξω 

τους υπηρέτες µου να τους βρουν και να τους κοµµατιάσουν! 

πρόσθεσε νοερά. Ή, µάλλον, όχι· άσε την καταραµένη Αάνθα και τον 

Βένγκριλ στους δαιµονανθρώπους. Οι άλλοι µου υπηρέτες 

θ’αναλάβουν το Φάλµαριν. «Και… Σίνρικ. Προτού φύγω… ∆ιέταξε 

πέντε πολεµικά καράβια του στόλου µας να τους ακολουθήσουν –

δρόµωνες, που είναι ταχείς.» 

  «Μάλιστα, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε η σύµβουλος του 

θαλάσσιου εµπορίου, µε µια µικρή υπόκλιση. 

  Ο Κράντµον έφυγε απ’την αίθουσα του θρόνου, µε γρήγορα 

βήµατα. 

  «Παράξενα πράγµατα συµβαίνουν, σου λέω…!» µούγκρισε ο 

Βόνρεχ, σύµβουλος οικονοµικών, βάζοντας στο στόµα την πίπα του 

και ανάβοντάς την. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο 

Κυνηγηµένοι από δρόµωνες του 

Ωκεανού 
 

 

ιλάς σοβαρά, Φάλµαριν;…!» απόρησε ο Μέρθναρ, 

χάσκοντας. Ο νέος Βασιληάς του Ωκεανού προδότης και 

υπεύθυνος για την εξαφάνιση του Βασιληά Βένγκριλ και της 

Βασίλισσας Αάνθα!… Του ήταν αδύνατον να το πιστέψει. 

  Ο Φάλµαριν έγνεψε καταφατικά. «Ο Κράντµον υπηρετεί τους 

Μαγκραθµέλιους, κατά πάσα πιθανότητα.» 

  «Αυτές είναι σοβαρές κατηγορίες, φίλε µου,» είπε ο Κράε’ελν. 

«Είσαι βέβαιος για ό,τι µας λες; Πώς το έµαθες;» 

  «Ο Κράντµον µε πήγε σε ένα σαλονάκι, για να συζητήσουµε 

ήρεµα. Εκεί µου µίλησε για το χαµό της Βασίλισσάς του, και για τη 

θλίψη του –η οποία, βέβαια, ήταν ψεύτικη. Μου είπε, επίσης, για το 

πώς χάθηκε ο Βασιληάς Βένγκριλ, όταν ήρθε εδώ –εντελώς 

περίεργα, µέσ’απ’το ίδιο του το δωµάτιο. Τέλος, µου ανέφερε ότι ο 

Φέρντεχ έχει πάει στα δάση, στο εσωτερικό της Νήσου Ράλβοχ, και 

σκοπός του είναι να βρει πού κρύβονται εκεί οι Μαγκραθµέλιοι, να 

τους εξολοθρεύσει και να πάρει πίσω τη Βασίλισσα Αάνθα και το 

Βασιληά Βένγκριλ που είναι αιχµάλωτοί τους. Μαζί του έχει στρατό, 

καθώς και τον Κόλµιχ, ∆ιοικητή των Χρυσών Σπαθιών του Σαραόλν, 

και την Κάζναµ, σύµβουλο αµύνης του Βασιλείου του Ωκεανού.» 

  «Κι απ’αυτά κατάλαβες ότι ο Κράντµον είναι προδότης;» 

παραξενεύτηκε ο Μέρθναρ. «Θα έλεγα, φίλε µου, ότι–» 

  «Παρακαλώ, κύριε·  δεν τελείωσα,» τόνισε, αυστηρά, ο Φάλµαριν. 

«Αφού, λοιπόν, ο… νέος Βασιληάς του Ωκεανού τελείωσε τα λόγια 

του, του πρότεινα το εξής: Να εντοπίσω τη Βασίλισσα Αάνθα και το 

Βασιληά Βένγκριλ, µε την τέχνη µου. Τους γνωρίζω και τους δυο 

µόνο εξ όψεως, έτσι θα ήταν δύσκολο –ιδιαίτερα αν βρίσκονταν 

Μ
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µακριά–, αλλά, πιθανώς, όχι ακατόρθωτο. Ο Κράντµον συµφώνησε. 

Οπότε, το επιχείρησα. Όµως βρήκα ένα πνευµατικό εµπόδιο στο 

δρόµο µου. Και το εµπόδιο αυτό προερχόταν από τον καλό µας 

Βασιληά του Ωκεανού.» 

  «Είσαι βέβαιος;» τον ρώτησε ο Μέρθναρ. «Μπορεί κάτι άλλο να–» 

  «Νοµίζετε, κύριε, πως ήταν τυχαίο που, αµέσως µετά, ο Κράντµον 

φώναξε τους φρουρούς του να µε συλλάβουν, µε τη ψεύτικη 

κατηγορία ότι προσπάθησα να τον βλάψω;» 

  Ο Μέρθναρ κάθισε στην άκρη της κουβέρτας, σαν παραζαλισµένος, 

ακουµπώντας το ξίφος του στα γόνατά του. 

  Ο Κράε’ελν πέρασε το χέρι µέσα απ’τα µακριά, µαύρα του µαλλιά, 

που ανέµιζαν. «Τι κάνουµε, τώρα, Φάλµαριν; Πιστεύεις πως θα µας 

ακολουθήσουν;» 

  «Είµαι σίγουρος,» αποκρίθηκε ο Σοφός του Κύκλου Φτερού, 

στρέφοντας το βλέµµα του προς την Θέρληχ, καθώς η Μαύρη 

Αστραπή έφευγε µακριά απ’την πρωτεύουσα του Ωκεανού. 

  ∆ύο λευκά πανιά φαίνονταν να έρχονται, γρήγορα. Πάνω τους ήταν 

κεντηµένο το έµβληµα του Βασιλείου του Ωκεανού: το Πορφυρό 

Κοχύλι, ανάµεσα σε τέσσερα δόρατα, που σχηµάτιζαν ρόµβο. 

  Ο Μέρθναρ πετάχτηκε, αµέσως, όρθιος. «Ανάθεµα! Αν µας 

προλάβουν την έχουµε άσχηµα!…» 

  «∆εν ονοµάζεται το πλοίο µας ‘Η Μαύρη Αστραπή’ για το τίποτα,» 

τόνισε η Φαρία’ανµιν. «∆ε θα µας προλάβουν.» 

  «Είναι, όµως, δρόµωνες,» παρατήρησε ο Κράε’ελν·  «πολύ γρήγορα 

σκαριά, επίσης…» 

  «Μάγε, µπορείς να κάνεις κάτι;» ρώτησε µια απ’τις πολεµίστριες 

του Σαραόλν τον Φάλµαριν. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού δεν απάντησε αµέσως, σα να 

υπολόγιζε, µε το βλέµµα του, την απόσταση ανάµεσα στη Μαύρη 

Αστραπή και τους δύο δρόµωνες του Ωκεανού. «Αφήστε τους να 

πλησιάσουν…» 
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  Η Φαρία’ανµιν αναποδογύρισε τα µάτια της. «Μα τα Πέντε 

Κύµατα, τούτη θα είναι µια µάλλον ενδιαφέρουσα νύχτα. Πρέπει να 

φορέσω τα καλά µου…» Και έφυγε, κατευθυνόµενη προς την 

γέφυρα. 

  «Έχετε τόξα στο πλοίο;» ρώτησε ο Μέρθναρ τον Κράε’ελν. 

  «Όχι, Σαραολνιανέ,» αποκρίθηκε ο Καπετάνιος. «Αλλά νόµιζα πως 

είχατε εσείς µαζί σας.» 

  «Ναι –και τ’αφήσαµε πίσω, στη Θέρληχ, όταν φύγαµε απο κεί 

τρέχοντας,» είπε ο Μέρθναρ, µουγκρίζοντας από αγανάκτηση. 

  «Και ούτε πανοπλίες έχουµε, σε περίπτωση που πέσουµε σε µάχη 

σώµα µε σώµα,» πρόσθεσε ένας στρατιώτης. 

  «Αν πέσουµε σε µάχη σώµα µε σώµα, τίποτα δε µας γλιτώνει,» είπε 

η Σαραολνιανή πολεµίστρια που είχε µιλήσει και πριν. Έδειξε, µε το 

σπαθί της. «Κοιτάξτε κι άλλο ένα πανί πίσω απ’τα δύο πρώτα!» 

  «Πόσοι δρόµωνες θα έρθουν να µας κυνηγήσουν;…» απόρησε ο 

Μέρθναρ, χάσκοντας. 

  «Πολλοί, απ’ό,τι φαίνεται, αρχηγέ,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια. 

«Να κι άλλος!» 

  Και ένα τέταρτο πανί φάνηκε ν’αφήνει το λιµάνι της Θέρληχ·  και, 

ύστερ’από λίγη ώρα, ένα πέµπτο ακολούθησε τα τέσσερα που 

προπορεύονταν. 

  «Μα τα Πέντε Κύµατα!» γούρλωσε τα µάτια του ο Κράε’ελν. 

«Πάντα άκουγα για τη δύναµη του ναυτικού του Βασιλείου του 

Ωκεανού, αλλά, τώρα, θα την δω εν δράσει!…» 

  Η Φαρία’ανµιν είχε επιστρέψει απ’την καµπίνα του καπετάνιου, 

ντυµένη µε παντελόνι, µπότες και τουνίκα, ενώ ένα λιγνό ξίφος 

κρεµόταν στη µέση της. 

  Τα πανιά της Μαύρης Αστραπής ήταν φουσκωµένα απ’τον άνεµο 

και το πλοίο κινείτο γοργά πάνω στο νερό, σχίζοντας τα κύµατα µε 

µεγάλη ταχύτητα·  όµως το ίδιο ίσχυε και για τους δρόµωνες. 

  «Φαίνεται να τους κρατάµε σε απόσταση –σε σταθερή απόσταση,» 

είπε ο Μέρθναρ. «Πες µου ότι δεν κάνω λάθος, Καπετάνιε…» 
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  «∆εν κάνεις λάθος, στρατιώτη,» αποκρίθηκε ο Κράε’ελν. «Όµως 

ως πού θα πάµε έτσι; Ως το Σαραόλν;» έθεσε το ερώτηµα. 

  «Θα έρθουν τόσο µακριά;» έκανε η Φαρία’ανµιν, αµφισβητώντας 

το. 

  «Ο Κράντµον θέλει να πεθάνουµε, κυρία µου,» είπε ο Φάλµαριν. 

«Θέλει να µας δει όλους νεκρούς –όλους όσους ξέρουν για την 

πλεκτάνη του.» 

  «Ας µην του κάνουµε τη χάρη, λοιπόν,» τόνισε, αποφασιστικά, ο 

Μέρθναρ. 

  Ο Φάλµαριν στράφηκε στον Κράε’ελν. «Γνωρίζετε τούτα τα νερά, 

Καπετάνιε;» 

  «Οφείλω να οµολογήσω πως όχι, φίλε µου,» απάντησε εκείνος. 

«Είναι πολύ µακριά απ’τη Ζίρκεφ. Άµα ήµασταν κοντά στη Ζίρκεφ, 

θα µπορούσα να τους ξεφύγω µε δυο-τρεις έξυπνες µανούβρες. Αλλά 

εδώ…» Κούνησε το κεφάλι. «Εδώ δεν ξέρω τόσο καλά τα 

ρεύµατα…» 

  «Αυτό είναι άσχηµο,» είπε ο Μέρθναρ. «Γιατί υποψιάζοµαι πως οι 

κάτοικοι του Ωκεανού τα ξέρουν.» 

  «Προς το παρόν, όµως, τους κρατάµε σε µια κάποια απόσταση,» 

παρατήρησε η Φαρία’ανµιν. «Μετά, όταν αρχίσουν να µας 

ζυγώνουν, τι κάνουµε;…» 

  «Ο µάγος θα µας βοηθήσει.» Ο Μέρθναρ έριξε ένα ερωτηµατικό 

βλέµµα στον Φάλµαριν. Εκείνος δε µίλησε. 

  «Ας ηρεµήσουµε λίγο,» πρότεινε ο Κράε’ελν·  «δεν µας έχουν 

φτάσει ακόµα. Πάµε στην καµπίνα µου.» 

  Και αυτός, η Φαρία’ανµιν, ο Φάλµαριν και ο Μέρθναρ τον 

ακολούθησαν στην µικρή πόρτα της γέφυρας. Κάθισαν όλοι τους 

γύρω απ’το γραφείο του Καπετάνιου, το οποίο ήταν γεµάτο µε 

χάρτες. Το µπρούντζινο αγαλµατίδιο µιας γοργόνας κρατούσε έναν 

ανοιχτό, µαζί µε µια γκρίζα πέτρα. 

  «Τι νοµίζεις ότι έχει συµβεί στο Βασίλειο του Ωκεανού, µάγε;» 

ρώτησε ο Σαραολνιανός στρατιώτης. 
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  «Ο Κράντµον έχει φυλακίσει τη Βασίλισσα Αάνθα και έχει 

σφετεριστή τον θρόνο, κατ’αρχήν,» είπε ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού·  «ή, την έχει σκοτώσει.» 

  «∆ηλαδή… θες να πεις ότι η Βασίλισσα είναι… νεκρή;» έκανε ο 

Μέρθναρ. 

  Ο Φάλµαριν ανασήκωσε τους ώµους τους. «Μια υπόθεση έκανα, 

κύριε. ∆εν είµαι βέβαιος, σε καµία περίπτωση.» 

  «Και ο Βασιληάς Βένγκριλ; Μπορεί κι αυτός να είναι νεκρός;» 

ρώτησε ο Μέρθναρ, µε ανησυχία να καθρεπτίζεται στο πρόσωπό 

του. 

  «Ναι,» απάντησε ο Φάλµαριν. «Λυπάµαι που το λέω, αλλά–» 

Σταµάτησε, αµέσως, τα λόγια του. «Όχι!» διόρθωσε, απότοµα. 

«Ένας, τουλάχιστον, απ’τους δυο τους δεν είναι νεκρός.» Οι άλλοι 

τον κοίταξαν απορηµένοι, θέλοντας να µάθουν πού το ήξερε· έτσι, 

εκείνος συνέχισε: «Είναι φανερό,» είπε. «Ο Κράντµον δε θα 

επιχειρούσε να µ’εµποδίσει στην πνευµατική µου ανίχνευση, αν και 

η Βασίλισσα Αάνθα και ο Βασιληάς Βένγκριλ ήταν νεκροί. Κάποιος 

είναι ζωντανός –ή και οι δύο.» 

  «Γιατί δεν προσπαθείς να τους βρεις, τώρα;» πρότεινε ο Μέρθναρ. 

«Πεθαίνω από ανησυχία.» 

  Ο Φάλµαριν κούνησε το κεφάλι του. «Τώρα, δεν έχω τις 

απαραίτητες δυνάµεις. Είµαι πολύ κουρασµένος από την πνευµατική 

ενέργεια που έχω χρησιµοποιήσει·  δε θα καταφέρω τίποτα. Οπότε, 

καλύτερα, αύριο.» 

  «Και, προς το παρόν, τι κάνουµε;» ρώτησε ο Μέρθναρ. 

  «Θα έλεγα να ξεκουραστούµε,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Ούτως ή 

άλλως, δε µπορούµε, για την ώρα, να ξεφορτωθούµε τα πλοία που 

µας καταδιώκουν.» 

  Ο Κράε’ελν έγνεψε καταφατικά. 

  «Προστάξτε, όµως, τους ναύτες σας, Καπετάνιε, να µε 

ειδοποιήσουν, αν κάποιος από τους δρόµωνες πλησιάσει,» ζήτησε ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 
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  «Αν κάποιος απ’τους δρόµωνες πλησιάσει, θα προστάξω να µας 

ειδοποιήσουν όλους,» αποκρίθηκε ο Κράε’ελν. 

  Ο Φάλµαριν και ο Μέρθναρ βγήκαν απ’την καµπίνα. Ο δεύτερος 

έδωσε διαταγή ορισµένοι από τους πολεµιστές του να µείνουν στο 

κατάστρωµα, ενώ οι άλλοι να πάνε να αναπαυθούν. Κανείς δεν 

έφερε αντίρρηση. 

  Καθώς κατέβαιναν στις κουκέτες, ο Σαραολνιανός είπε στον Σοφό 

του Κύκλου του Φτερού: «Εύχοµαι ο Βασιληάς να µην είναι 

νεκρός.» 

  «Κι εγώ, κύριε,» συµφώνησε ο Φάλµαριν. «Και φοβάµαι για το 

Βασίλειο, όσο δεν είναι εκεί…» 

  «Πιστεύεις ότι, ίσως, κάτι δεν πάει καλά στο Σαραόλν;» θέλησε να 

µάθει ο Μέρθναρ. 

  «Αυτό είναι πολύ πιθανό,» είπε ο Φάλµαριν, ενώ έφταναν στις 

κουκέτες. «Μου µοιάζει πως κάποιος ζητούσε ευκαιρία, για να 

διώξει τον Βασιληά Βένγκριλ από το Βασίλειό του·  την βρήκε, 

λοιπόν, και τον έστειλε στο Βασίλειο του Ωκεανού, όπου ο 

Κράντµον ανέλαβε την υπόλοιπη δουλειά.» 

  «Μα ποιος να ζητούσε ευκαιρία να διώξει το Βασιληά από το 

Σαραόλν;» απόρησε ο Μέρθναρ. Κάθισε πάνω στο κρεβάτι του, 

βγάζοντας τις µπότες απ’τα πόδια του και ακουµπώντας το σπαθί του 

στο πλάι.  

  Ο Φάλµαριν πήρε θέση στο δικό του κρεβάτι. «Αυτό αναρωτιέµαι, 

αλλά δε µπορώ να βρω απάντηση. Είναι, µάλιστα, πολύ πιθανό να 

µην γνωρίζω το συγκεκριµένο άτοµο. Ίσως να µην το γνωρίζει ούτε 

ο Βασιληάς·  ίσως να ενεργεί πίσω από σκιές…» 

  «Πολλά ‘ίσως’, µάγε,» παρατήρησε ο Μέρθναρ. 

  «Έχετε δίκιο, κύριε,» συµφώνησε ο Φάλµαριν. «Τούτο είναι και το 

πρόβληµα της όλης υπόθεσης: δεν γνωρίζουµε σχεδόν τίποτα και 

πρέπει να υποθέτουµε πράγµατα.» Ακούµπησε το σαγόνι στη δεξιά 

του γροθιά, ενώ τον αγκώνα στο γόνατό του, σκεπτικός. «Ξέρετε, 
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δεν θα µε παραξένευε αν ο Κράντµον ήταν µπλεγµένος και στην 

υπόθεση των χαµένων πλοίων στα δυτικά νερά…» 

  Ο Μέρθναρ, που είχε ξαπλώσει, στράφηκε στο Σοφό του Κύκλου 

του Φτερού, µε τα µάτια του γουρλωµένα. «∆ηλαδή, ο Κράντµον 

έχει σχέση µε τον µισό-Θεό Μάργκανθελ;» 

  «Μπορεί να έχει σχέση,» τόνισε ο Φάλµαριν. «∆εν είµαι σίγουρος. 

Τουλάχιστον, όχι εντελώς. Απλά… όλα όσα συµβαίνουν στον 

Άρµπεναρκ, δε µου φαίνεται το ένα να είναι ξεκοµµένο απ’το άλλο. 

Έχω την εντύπωση πως ενώνονται µεταξύ τους·  και το δίχτυ είναι 

πολύ µεγαλύτερο απ’ό,τι µπορούµε να φανταστούµε, κύριε.»  

  Έτριψε το σαγόνι του. «Θυµάστε που, στην αρχή του ταξιδιού µας, 

κάποιος επιχείρησε να µας δολοφονήσει στην Όρφαλχ, µέσω µιας 

υπηρέτριας του Άρχοντα Φερχ, η οποία έριξε δηλητήριο στο ποτό 

µας;» ∆εν περίµενε την απάντηση του Μέρθναρ·  ήξερε ότι θυµόταν. 

«Αυτό το ίδιο άτοµο, που µας ήθελε νεκρούς, πρέπει νάναι που 

έστειλε τον Βασιληά Βένγκριλ στο Βασίλειο του Ωκεανού. Αυτό το 

άτοµο είναι ο… εχθρός µας µέσα στο Σαραόλν. Και δεν γνωρίζουµε 

ποιος είναι. Κακό πράγµα να µη γνωρίζεις τον εχθρό σου·  µπορεί να 

σε χτυπήσει πισώπλατα.» 

  «Και ο… εχθρός µας µέσα στο Σαραόλν –όπως τον είπες– έχει 

συνεργό τον Κράντµον, στο Βασίλειο του Ωκεανού;» θέλησε να 

µάθει ο Μέρθναρ. 

  «Ναι,» απάντησε ο Φάλµαριν. Σήκωσε τα χέρια του, σαν για να 

δώσει έµφαση στα λόγια του. «Βλέπετε, κύριε, πρέπει να υπάρχει 

ένα µεγάλο σχέδιο·  τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο εχθρός στο Σαραόλν, 

ο σφετεριστής Κράντµον στο Βασίλειο του Ωκεανού, ο Μάργκανθελ 

στη Ζίρκεφ –αν είναι µόνο ο Μάργκανθελ…» 

  Ο Μέρθναρ ανασήκωσε τους ώµους του. «Εµένα τυχαία µού 

φαίνονται…» 

  «∆εν είναι, κύριε,» τόνισε ο Φάλµαριν. «Σκεφτείτε τι είναι τα τρία 

βασίλεια που ανέφερα. Όλα βρίσκονται πάνω σε Κέντρα 

Σταθερότητας του κόσµου µας! Οπότε, ή οι εχθροί µας επιθυµούν να 
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ελέγξουν τον Άρµπεναρκ, ή να τον καταστρέψουν, µετακινώντας τα 

Στηρίγµατα Ισχύος από τις σωστές τους θέσεις.» 

  «Μα τα Πνεύµατα!» έκανε ο Μέρθναρ. «Τούτο µπορεί να το 

περιµένει κανείς από έναν τρελαµένο µισό-Θεό– Τι λέω, ο 

άνθρωπος! παλιότερα δεν πίστευα ότι υπήρχαν αυτά τα πράγµατα. 

Αλλά, τέλος πάντων, µόνο από ένα τέτοιο πλάσµα θα µπορούσες να 

το περιµένεις, όχι από θνητούς!…» 

  «Κι εγώ έτσι πιστεύω…» συµφώνησε ο Φάλµαριν. 

  «Εποµένως, θέλουν να ελέγξουν τον Άρµπεναρκ;…» σήκωσε ένα 

φρύδι του, ερωτηµατικά, ο Μέρθναρ. 

  «Κατά πάσα πιθανότητα…» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν, αλλά ούτε ο 

ίδιος φαινόταν νάναι πεπεισµένος από τα λόγια του. «Γιατί… Ο 

Μάργκανθελ ίσως να µη σχετίζεται και τόσο µε την υπόλοιπη 

πλεκτάνη.» 

  «Τι θες να πεις;» 

  «Ο Μάργκανθελ, κύριε, ελευθερώθηκε κατά λάθος, από µένα και 

τους άλλους. ∆εν έπρεπε να αναγεννηθεί όταν αναγεννήθηκε·  έπρεπε 

να περιµένει, να συγκεντρώσει κι άλλες ψυχές, ώστε να εµφανιστεί 

ολοκληρωµένος. Αν επιθυµούσαν, βέβαια, να τον ξαµολήσουν οι 

δηµιουργοί του –οι δαιµονάνθρωποι.» 

  «Γιατί να µην το επιθυµούσαν αυτό, αφού–» 

  «Πιθανώς, να είχαν κάποια άλλη χρήση γι’αυτόν –για την θεϊκή του 

ενέργεια…» Ο Φάλµαριν έσεισε το κεφάλι του, κουρασµένα. 

«Πολλά αρχίζουν να µπλέκονται. Όπως σχετιζόταν, τελικά, η 

αναγέννηση του Μάργκανθελ µε τον Κράντµον και τους 

συνεταίρους του; ή µια οµάδα Μαγκραθµέλιων ήθελε να τον 

αναστήσει για δικούς της σκοπούς; Και υπηρετεί ο νέος Βασιληάς 

του Ωκεανού τους δαιµονανθρώπους ή όχι;» 

  Ο Μέρθναρ αναστέναξε. «Θα κοιµηθώ, τώρα, µάγε. Το µυαλό µου 

έχει αρχίσει να κάνει τούµπες απ’την όλη κατάσταση.» 

  «Καλή ανάπαυση, κύριε,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν, και ξάπλωσε κι 

αυτός, αφού έβγαλε τις µπότες απ’τα πόδια του. Οι σκέψεις, όµως, 
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δεν τον εγκατέλειψαν. Και παρατήρησε πως, όσο πιο βαθιά 

εισχωρούσε στο «µεγάλο σχέδιο» που απειλούσε τον Άρµπεναρκ, 

τόσο περισσότερο µπλεκόταν και αµφέβαλε για πράγµατα για τα 

οποία, πριν µερικά λεπτά, ήταν σίγουρος. Μου λείπουν πολλά 

στοιχεία ακόµα, για να µπορώ να έχω µια ολοκληρωµένη άποψη του 

τι συµβαίνει, συµπέρανε. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Κράε’ελν, δε µ’αρέσει καθόλου που έχουµε µπλέξει έτσι,» είπε η 

Φαρία’ανµιν, έχοντας τα µποτοφορεµένα πόδια της πάνω στο 

γραφείο της καµπίνας, ενώ ο Καπετάνιος της Μαύρης Αστραπής 

κοιτούσε, έξω από το φινιστρίνι, τα πανιά των δροµώνων του 

Ωκεανού, µέσα στην νύχτα. 

  «Ούτε κι εµένα,» αποκρίθηκε εκείνος. «Όµως έχουµε µπλέξει,» 

τόνισε·  «και δε µπορούµε να κάνουµε τίποτα γι’αυτό.» 

  «Ο Φάλµαριν φταίει για όλα!» µούγκρισε η Φαρία’ανµιν. «Αν δεν 

ήταν εκείνος, τώρα, δε θα µας κυνηγούσε το ναυτικό της Θέρληχ!» 

  Ο Κράε’ελν στράφηκε στο µέρος της, ακουµπώντας την πλάτη του 

στον τοίχο, ενώ είχε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά του. «Μας 

κυνηγά, όµως –και πρέπει να ξεφύγουµε. Έχεις καµια έξυπνη ιδέα 

πώς;» 

  «Όχι,» αποκρίθηκε η Φαρία’ανµιν, καθώς σηκωνόταν όρθια, 

πλησιάζοντάς τον. Στάθηκε εµπρός του και ξεκούµπωσε τα πρώτα 

τρία κουµπιά του πουκαµίσου του. Ύστερα, σα να της ήρθε κάτι 

απότοµα στο µυαλό, σήκωσε το κεφάλι της, να τον αντικρίσει, και 

είπε: «Θυµάσαι τη φορά που κρυφτήκαµε πίσω από κείνο το νησί, 

για να ξεφύγουµε απ’τους Μαγκραθµέλιους πειρατές που µας 

καταδίωκαν δύο ολόκληρες µέρες;» 

  Ο Κράε’ελν γέλασε. «Ξεχνιούνται τέτοια εύκολα;» Συνοφρυώθηκε. 

«Λες κάτι παρόµοιο να πιάσει και µε τους ναυτικούς του Ωκεανού;» 
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  Η Φαρία’ανµιν ανασήκωσε τους ώµους της, και έριξε µια µατιά 

στους ερχόµενους δρόµωνες, που φαίνονταν στον ορίζοντα. «∆εν 

ξέρω. Αλλά το βασικό πρόβληµα είναι –θα βρούµε θαλάσσια 

σπηλιά, πάλι;» 

  Ο Κράε’ελν σούφρωσε τα χείλη του. «Ναι, πράγµατι, αυτό είναι 

ένα πρόβληµα… Τότε, βλέπεις, υπήρχε εκείνη η σπηλιά πίσω απ’το 

νησί. Το πλοίο µας ίσα-ίσα χωρούσε·  οπότε µπήκαµε, οι 

Μαγκραθµέλιοι δε µας πρόσεξαν και έφυγαν.» 

  Η Φαρία’ανµιν έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι. «Ναι, έτσι 

ακριβώς έγινε. Ξέρεις κάνα νησί εδώ γύρω που νάχει τέτοια 

σπηλιά;» 

  «Εγώ όχι,» αποκρίθηκε ο Κράε’ελν, «µα ίσως οι χάρτες µας να 

ξέρουν. Τι λες; ρίχνουµε µια µατιά;» 

  «Το ρωτάς;» έκανε η Φαρία’ανµιν, και, µε µια µεγάλη δρασκελιά, 

βρέθηκε στο γραφείο της καµπίνας. Άνοιξε ένα συρτάρι. «Που έχεις 

αυτούς των βόρειων νερών του Ωκεανού;» 

  Ο Κράε’ελν ήρθε κοντά. «Νοµίζω πως είναι στο τελευταίο συρτάρι 

από δεξιά… ή από αριστερά. ∆ε θυµάµαι καλά.» 

  Η Φαρία’ανµιν µουρµούρισε κάτι, κάτω απ’την ανάσα της, και 

άνοιξε εκείνο κάτω δεξιά, πρώτα…. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20ο 

Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

αναλαµβάνει δράση 
 

 

 Λούντρινχ έλαµπε στον ουρανό, και ο Βάνσπαρχ ίσα που 

φαινόταν να ξεµυτίζει από τη ∆ύση, πίσω από τα ψηλά 

δέντρα. Μια οµάδα τεσσάρων ανθρώπων ίππευε πάνω σε µια 

πλούσια σε βλάστηση έκταση, όπου το χορτάρι κάλυπτε τα πόδια 

των αλόγων τους.  

  Στο άτι που προπορευόταν καθόταν µια κορακοµάλλα γυναίκα, της 

οποίας τα µαλλιά έπαιρνε το ελαφρό αεράκι που φυσούσε, 

δροσίζοντάς τους όλους, γιατί, παρότι ήταν Χειµώνας, και αλλού θα 

έκανε κρύο, στη Ζίρκεφ είχε ζέστη αρκετή. Η κάπα της ήταν ριγµένη 

πίσω, όπως και η κουκούλα της, και στη µέση της ήταν περασµένο 

ένα κοντόσπαθο. Το παντελόνι της ήταν µαύρο και δερµάτινο, 

κάνοντας σε πολλά σηµεία πτυχές. Οι οµόχρωµες µπότες της δεν 

ξεπερνούσαν τα γόνατα και ήταν γυριστές, ενώ η τουνίκα της, που 

έπεφτε ως τους µηρούς, καφετιά και µε µυτερή λαιµόκοψη. Το 

βλέµµα της γυναίκας ήταν καρφωµένο στον ορίζοντα, λες και εκεί, 

πίσω απ’τα δέντρα και το χορτάρι, προσπαθούσε να ξεχωρίσει κάτι. 

  Στο ένα από τα δύο άλογα που έρχονταν πίσω της κάθονταν δυο 

άνθρωποι: µια ξανθιά γυναίκα, η οποία παλιότερα είχε τα µαλλιά της 

κοντά, αλλά, τώρα, που είχε τόσο καιρό να τα κουρέψει είχαν 

αρχίσει να µακραίνουν, και ένας καστανόξανθος άντρας, µε σκούρα-

καφετιά, διαπεραστικά µάτια·  η έκφρασή του έδειχνε ότι ήταν 

φοβισµένος, καθώς το βλέµµα του, συχνά-πυκνά, έπεφτε πάνω στην 

λεπίδα του ξιφιδίου που η ξανθιά γυναίκα κρατούσε κοντά στο λαιµό 

του. Εκείνη φορούσε µια πράσινη τουνίκα, µε µικρή λαιµόκοψη, 

αλλά κοντά µανίκια·  από τον αγκώνα και κάτω τα χέρια της ήταν 

εκτεθειµένα. Το κάτω µέρος του σώµατός της κάλυπτε ένα µαύρο 

Ο
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παντελόνι και όχι ιδιαίτερα ψηλές, γυριστές µπότες. Η κάπα της ήταν 

επίσης µαύρη και, όπως της προπορευόµενης γυναίκας, ριγµένη 

πίσω. Ο άντρας ήταν ντυµένος µε λευκό πουκάµισο, καφετί 

παντελόνι, µελανές, ως το γόνατο µπότες, και κάπα. Τα ρούχα του, 

σε αντίθεση µε όλων των υπόλοιπων της οµάδας, έµοιαζαν να είναι 

καλής ποιότητας και λιγότερο λερωµένα. 

  Στο τελευταίο άλογο ίππευε ένας άντρας µε µακριά µέχρι τον ώµο, 

κορακίσια µαλλιά, ντυµένος στα άσπρα·  µόνο οι µπότες του ήταν 

µαύρες και η κάπα του µπλε. Το βλέµµα του έµοιαζε χαµένο κάπου 

στον αέρα µπροστά του, σα να έβλεπε, µέσα στον κρύσταλλο 

κάποιου µαγικού καθρέφτη, µια άλλη πραγµατικότητα. Στο πλευρό 

του κρεµόταν ένα ξίφος και ένα ξιφίδιο. 

  «Άµα τυχόν µας έχεις πει ψέµατα, θα το πληρώσεις ακριβά, 

Όκ’φερν,» είπε η προπορευόµενη γυναίκα, που ονοµαζόταν Νύχτα, 

δίχως να στραφεί πίσω της. «Νοµίζω πως δεν υπάρχει λόγος, πλέον, 

να σ’το θυµίζω αυτό. Έτσι δεν είναι;» 

  «Ασφαλώς,» αποκρίθηκε ο καστανόξανθος άντρας. «Εξάλλου, δεν 

είπα ψέµατα. Θα απαντήσουµε το άνδρο της Συντεχνίας ως το 

µεσηµέρι.» 

  «Ελπίζω –για το δικό σου καλό,» τόνισε η Μάνζρα πίσω του, 

τρίβοντας το ξιφίδιό της πάνω στο λαιµό του. 

  «Κοιτάξτε. Σας το είπα και χτες βράδυ, που είχαµε σταµατήσει: δεν 

είµαι κάνα σπουδαίος µέλος της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού. 

Απλός πληροφοριοδότης είµαι.» 

  «Έτσι λες,» τόνισε η Νύχτα, δίχως, πάλι, να στραφεί να τον 

κοιτάξει. 

  «Έτσι είναι,» αποκρίθηκε ο Όκ’φερν. «Αυτό, βέβαια, δεν κάνει τα 

πράγµατα ευκολότερα για µένα. Άµα οι Μεγάλοι Αφέντες µάθουν 

ότι αποκάλυψα τη θέση του αρχηγείου τους, θα µε γδάρουν 

ζωντανό…» 
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  «Αν, όµως, δεν την αποκάλυπτες, θα σε γδέρναµε εµείς ζωντανό,» 

του είπε η Νύχτα για πέµπτη φορά, όσο ταξίδευαν –έτσι νόµιζε, 

τουλάχιστον, αν τις είχε µετρήσει καλά… 

  «Γιαυτό αποφάσισα να σας µιλήσω,» απάντησε ο Όκ’φερν. 

«Καλύτερα ζωντανός τώρα και ίσως νεκρός στο µέλλον, παρά 

νεκρός τώρα και χωρίς καθόλου µέλλον.» Αλλά θα σου το χρωστάω 

αυτό, σκύλα! πρόσθεσε, νοερά. 

  Η Νύχτα παρατήρησε τον οξύ τόνο στη φωνή του, που υποδήλωνε 

πως δεν ήταν διόλου χαρούµενος µε το πώς είχε εξελιχτεί η 

κατάσταση. «Αν προσπαθήσεις να µας προδώσεις, θα πεθάνεις,» του 

θύµισε, ξανά. 

  «Ποιος είπε ότι θέλω να σας προδώσω;» έθεσε το ερώτηµα ο 

Όκ’φερν, αλλά, πάλι, η φωνή του ήταν σα να έλεγε πως ήθελε. 

  «Το διαισθάνοµαι, κάθαρµα,» σφύριξε η Νύχτα. 

  «Αλήθεια, ε;» έκανε, σαρκαστικά, ο Όκ’φερν. «Όλοι µάγοι είστε, 

τελικά, σε τούτη την παλιοπαρέα;…» Έριξε ένα λοξό βλέµµα στον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, που τον αγνόησε –ή δεν τον πρόσεξε 

καθόλου. 

  «Βούλωστο,» πρόσταξε η Μάνζρα, ξανατρίβοντας το ξιφίδιό της 

πάνω στο λαιµό του. «Πολύ µιλάς.» 

  Ένα σµήνος εξωτικών πουλιών πέρασε πάνω από τους 

καβαλάρηδες. Ύστερα, άλλο ένα. Πετούσαν γοργά. Τα φτερά τους 

ήταν πολύχρωµα και πανέµορφα να τα κοιτά κανείς. Η ξανθιά 

Σαραολνιανή πολεµίστρια έµεινε µε το βλέµµα της υψωµένο, µέχρι 

που τα πτηνά χάθηκαν προς την ∆ύση, εκεί όπου βρισκόταν η 

ζούγκλα Βάργκοχ. Μάλιστα, όσο κοιτούσε έδινε λίγη σηµασία στον 

αιχµάλωτό της. Αλλά γνώριζε πως ο Όκ’φερν δε µπορούσε να της 

κάνει τίποτα. Του είχαν πάρει όλα τα όπλα που κουβαλούσε –τον 

είχαν, κυριολεκτικά, γδύσει, για να βεβαιωθούν ότι δεν έκρυβε κάνα 

στιλέτο πάνω του– και, αν επιχειρούσε να πηδήξει απ’το άλογο και 

να τρέξει, δε θα κατάφερνε να πάει και πολύ µακριά, καθώς και οι 

τρεις τους θα τον καταδίωκαν και θα τον έπιαναν, πάλι. Αλλά ο 



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

245 

πληροφοριοδότης της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού δεν ήταν 

ηλίθιος –η Μάνζρα ήταν βέβαιη για τούτο–, έτσι δε θα προσπαθούσε 

ποτέ κάτι τέτοιο. 

  «Θα βρέξει,» είπε ο Όκ’φερν. «Για να φεύγουν τόσα πουλιά, θα 

βρέξει, σίγουρα.» 

  Η Νύχτα στένεψε τα µάτια της σκεπτική. Αν έβρεχε, θα ήταν 

ευκολότερο γι’αυτούς να µπουν στο άνδρο της Συντεχνίας του 

Πορφυρού Αετού και να πάρουν την πληροφορία που ήθελαν –την 

ακριβή θέση του Πύργου του Φιδιού, µέσα στη ζούγκλα Βάργκοχ. 

«Ξέρεις το αρχηγείο σας;» ρώτησε τον πληροφοριοδότη. 

  «Τι εννοείς;» ρώτησε εκείνος. «Και βέβαια το ξέρω!» 

  «Εννοώ –ξέρεις όλους τους διαδρόµους –όλες τις πιθανές 

εισόδους;» διευκρίνισε η Νύχτα. 

  Ο Όκ’φερν δίστασε ν’απαντήσει. 

  «Ήδη µας είπες πού βρίσκεται το άνδρο σας·  αν δε σε 

χρειαζόµαστε για τίποτ’άλλο, µόλις το δούµε στον ορίζοντα, θα σε 

σκοτώσουµε,» τον απείλησε η Νύχτα. 

  «Ξέρω κάτι λίγα,» παραδέχτηκε ο Όκ’φερν. 

  «Κάτι λίγα;» ρώτησε η Νύχτα. «Από πού µπορούµε να µπούµε πιο 

εύκολα;» 

  «∆εν ξέρω…» αποκρίθηκε ο Όκ’φερν. 

  «Φίλε µου, ούτως ή άλλως, είσαι νεκρός, άµα σε πιάσουν αυτοί οι 

Μεγάλοι Αφέντες σου·  οπότε, γιατί να µη µας πεις ό,τι ξέρεις, ώστε 

να µακρύνεις τη ζωή σου λίγο ακόµα;» έθεσε το ερώτηµα η Νύχτα. 

  «Σοβαρά, δεν ξέρω,» είπε ο Όκ’φερν. «Όλες οι είσοδοι είναι 

γεµάτες φρουρούς. Τι νοµίζετε, δηλαδή, ότι εγώ γνωρίζω για το 

άνδρο; Απλά, µπαίνω και βγαίνω εκεί. Και έχω κι ένα δωµάτιο για 

τον εαυτό του. ∆εν το έχω καν εξερευνήσει όλο. Ας πούµε, πού 

µένουν οι Μεγάλοι Αφέντες δεν έχω ιδέα –ούτε και οι περισσότεροι 

έχουν, βε–» 

  «Τι είπες!» τον διέκοψε, απότοµα, η Νύχτα. 

  «Τι είπα;» έκανε ο Όκ’φερν. 
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  «Είπες ότι έχεις δωµάτιο στο άνδρο,» τόνισε η Νύχτα. «Έτσι;» Η 

φωνή της ήταν απειλητική, για να τον αποθαρρύνει από το να 

αρνηθεί ότι το ανέφερε. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Όκ’φερν. «Και λοιπόν;» 

  «Φίλε µου!» γέλασε η Νύχτα. «Θα µας φανείς πολύ, πολύ 

χρήσιµος.» 

  «Γιατί;» απόρησε ο Όκ’φερν, στραβώνοντας τα χείλη του. 

  «Γιατί θα µας βάλεις µέσα στο άνδρο,» εξήγησε η Νύχτα. 

  «Θα σας βάλω στο–! Όχι, ξέχνα το! Ξέχνα το! ∆εν πρόκειται να–!» 

Η Μάνζρα πίεση την κόψη του ξιφιδίου της στο λαιµό του. «Καλά, 

ίσως και να το κάνω…» 

  «Όχι ‘ίσως’,» είπε η Νύχτα. «Θα µας βάλεις στο άνδρο. Έχεις 

ελεύθερη πρόσβαση, δεν έχεις;» 

  «Έχω;» έκανε ο Όκ’φερν. Η Μάνζρα πίεσε, πάλι, το ξιφίδιό της στο 

λαρύγγι του. «Έχω.» 

  «Την οποία πρόσβαση, υποθέτω, σου δίνει αυτή η καρφίτσα στην 

κάπα σου, που πάνω της έχει ζωγραφισµένο έναν πορφυρό αετό. 

Έτσι;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Ναι,» απάντησε ευθέως ο Όκ’φερν, αυτή τη φορά, δίχως να 

χρειαστεί να τον πιέσει η Μάνζρα. 

  «Ωραία,» είπε η Νύχτα. «Λοιπόν, θα πεις ότι είµαστε σύντροφοί 

σου.» 

  «Κι αν µε ρωτήσουν γιατί βρίσκεστε µαζί µου;» έθεσε το ερώτηµα 

ο Όκ’φερν. 

  «Θα βρεις µια καλή δικαιολογία –αλλιώς όλοι θα πεθάνουµε,» 

τόνισε η Νύχτα. «Τι σκέφτεσαι, οπότε, να πεις;» 

  «∆εν έχω ιδέα…» µουρµούρισε ο Όκ’φερν. 

  «Σκέψου γρήγορα.» Η Μάνζρα χάιδεψε, µε τη λεπίδα της, το λαιµό 

του. 

  «Τι νοµίζεις ότι κάνω;» της µούγκρισε ο πληροφοριοδότης του 

Πορφυρού Αετού. «Το πρόβληµα είναι ότι…» 

  «Ποιο είναι το πρόβληµα;» απαίτησε η Νύχτα. 
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  «Ότι λίγοι ξέρουν για το άνδρο·  και απαγορεύεται εµείς, που 

γνωρίζουµε, να αναφέρουµε την τοποθεσία του σε άλλους,» της είπε 

ο Όκ’φερν. «Οπότε, πώς θα σας φέρω µαζί µου; Εκτός κι αν δεχτείτε 

να σας δέσω τα µάτια–» 

  «Ξέχνα το, φιλαράκο!» πετάχτηκε η Μάνζρα, την ίδια στιγµή που η 

Νύχτα έλεγε: «Ούτε να σου περνά απ’το µυαλό!» 

  «Όπως θέλετε…» ανασήκωσε τους ώµους του ο Όκ’φερν. 

 «∆ε µου λες, ρε φίλε,» απαίτησε η Νύχτα, «όλοι οι φρουροί στο 

άνδρο γνωρίζουν ποιος ξέρει και ποιος δεν ξέρει γι’αυτό;» 

  «Όχι,» απάντησε ο Όκ’φερν. «Όµως το γνωρίζουν τα µέλη της 

Συντεχνίας·  και, αναµφίβολα, θα ανταµώσουµε κάποια. Συνεπώς, 

όπως καταλαβαίνεις, είναι αδύνατον να σας βάλω µέσα. Θα ήταν 

αυτοκτονία –και για µένα και για σας.» 

  Η Νύχτα φάνηκε σκεπτική. Έπρεπε να παραδεχτεί ότι ο άντρας είχε 

δίκιο, αν, όντως, υπήρχε τόση µυστικότητα. Και, σίγουρα, υπήρχε, 

αλλιώς ο καθένας θα γνώριζε τη θέση του άνδρου. Τι κάνουµε, τώρα; 

συλλογίστηκε, αγανακτισµένη. 

  «Λοιπόν, επιστρέφουµε εκεί που ξεκινήσαµε,» συµπέρανε. «Θα µας 

πεις από πού είναι καλύτερα να εισβάλουµε.» 

  «Πραγµατικά… δεν έχω ιδέα από πού είναι καλύτερα,» αποκρίθηκε 

ο Όκ’φερν. «∆εν είµαι καν κατάσκοπος, για να ξέρω τέτοια 

πράγµατα·  απλός πληροφοριοδότης είµαι.» 

  «Καλά, µην αρχίσουµε, πάλι, τις κλάψες…!» µούγκρισε η Νύχτα. 

  Ο Όκ’φερν φάνηκε προσβεβληµένος απ’τα λόγια της, αλλά δεν είπε 

τίποτα. ∆ε θα βρω την ευκαιρία…! γρύλισε εντός του. Θα δείτε τι 

έχετε να πάθετε!… 

  «Μπορούµε, τώρα, που το σκέφτοµαι, να κάνουµε και τ’άλλο…» 

είπε η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια. «Να µου δώσει αυτός ο 

µπαγαπόντης την καρφίτσα του και να µπω εγώ στο άνδρο.» 

  «Όχι, Νύχτα!» είπε, αµέσως, η Μάνζρα. «Αν πάµε εκεί, θα πάµε 

όλοι µαζί. Είναι πολύ επικίνδυνο µέρος. Εξάλλου, µπορεί κάποιος να 

σκεφτεί ότι ποτέ δε σ’έχει ξαναδεί και να µπλέξεις άσχηµα.» 
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  «Καλά…» αναστέναξε εκείνη. «∆ε θα το κάνω.» Καταλάβαινε ότι 

η ξανθιά πολεµίστρια είχε δίκιο. Να µπεί µόνη της στο αρχηγείο της 

Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού ήταν, σίγουρα, παρακινδυνευµένο. 

  «Έτσι µπράβο,» είπε η Μάνζρα. Για µια στιγµή, είχε πιστέψει πως 

η φίλη της θα αποτολµούσε αυτό το παράλογο ανδραγάθηµα. 

  «Όκ’φερν, µίλα,» πρόσταξε η Νύχτα. «Πες µας ό,τι ξέρεις για τις 

εισόδους του άνδρου σας.» 

  «Κατ’αρχήν,» άρχισε εκείνος, «υπάρχει η κύρια είσοδος, που είναι 

καµωµένη από βαρύ ατσάλι, και την φρουρούν δύο πολεµιστές κάθε 

στιγµή της ηµέρας και της νύχτας. Μετά… δεν υπάρχει, ουσιαστικά, 

άλλη είσοδος… Εκτός από…» 

  «Εκτός από τι, άνθρωπέ µου; Με το τσιγκέλι θα σ’τα βγάζουµε;» 

γρύλισε η Νύχτα. 

  «Μερικοί ψιθυρίζουν ότι οι Μεγάλοι Αφέντες χρησιµοποιούν 

κρυφές θύρες, για να µπαίνουν και να βγαίνουν από το άνδρο. Όµως 

πού βρίσκονται αυτές κανείς –έξω απ’τους ίδιους– δε γνωρίζει…» 

  «Υπάρχει πιθανότητα να τις εντοπίσουµε;» έθεσε το ερώτηµα η 

Νύχτα. 

  «Πιστεύω πως όχι,» αποκρίθηκε ο Όκ’φερν. 

  «Μη µας ενθαρρύνεις τόσο·  ευχαριστούµε!» έκανε η Μάνζρα. 

  Ο Όκ’φερν γέλασε, παρά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. 

«Θέλετε να σας πω, πραγµατικά, τη γνώµη µου γι’αυτό που πάτε να 

κάνετε;» ρώτησε·  αλλά δεν περίµενε να του απαντήσουν: «Όλοι σας 

θα πεθάνετε·  ή θα καταλήξετε σκλάβοι, στην καλύτερη περίπτωση.» 

  «Κανείς δε ζήτησε τη γνώµη σου!» του σφύριξε η Μάνζρα στ’αφτί, 

πιέζοντας, πάλι, την κόψη του ξιφιδίου της στο λαιµό του. 

  Όταν ο Βάνσπαρχ πλησίαζε στο κέντρο του ουρανού, συναντώντας 

τον Λούντρινχ που ήδη βρισκόταν εκεί, η Νύχτα αντίκρισε στον 

ορίζοντα, πίσω από ένα σύδεντρο, ένα µεγάλο οικοδόµηµα, 

καµωµένο από γκρίζα πέτρα. Αποτελείτο από ένα κεντρικό χτίσµα, 

εκατέρωθεν του οποίου βρισκόταν κι από ένας πύργος, καθώς κι 

άλλος ένας πίσω του, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ψηλός. Καµια σηµαία 
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δεν κυµάτιζε·  κανένα έµβληµα δεν υπήρχε που να δείχνει ότι τούτο 

το φρούριο ήταν το άνδρο της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού. 

  «Ο ψηλότερος πύργος,» είπε η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια, 

στρεφόµενη να κοιτάξει τον Όκ’φερν, για να δει την έκφραση του 

προσώπου του και να καταλάβει αν της έλεγε ψέµατα, «είναι, µήπως, 

παρατηρητήριο;» 

  Ο πληροφοριοδότης έγνεψε καταφατικά. 

  Η Νύχτα στένεψε, θυµωµένα, τα σκοτεινά της µάτια. «Και γιατί δε 

µας το είπες νωρίτερα ότι έχουν παρατηρητήριο;» απαίτησε. «Αν 

κάποιος στέκεται εκεί πάνω, ως τώρα, αναµφίβολα, θα µας έχει δει.» 

  «∆ε µε ρωτήσατε,» αποκρίθηκε ο Όκ’φερν. 

  Η Μάνζρα έκανε να τον γραπώσει απ’τα µαλλιά, αλλά η 

κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια την πρόλαβε. 

  «Όχι!» πρόσταξε. «Έτσι, όποιος µας κοιτάζει από το 

παρατηρητήριο, θα δει ότι κάτι παράξενο συµβαίνει µ’εµάς. Ας 

παριστάνουµε τους απλούς ταξιδιώτες. Πηγαίνοντας προς εκείνα τα 

δέντρα, όπου θα µας χάσει ο παρατηρητής απ’τα µάτια του.» Έδειξε, 

µε το δεξί της χέρι. 

  Κάλπασαν και, γρήγορα, έφτασαν, µπαίνοντας µέσα στην κάλυψη 

της βλάστησης. Τότε, η Μάνζρα άρπαξε τον Όκ’φερν απ’τα µαλλιά 

και τον πέταξε απ’τ’άλογό της. Ύστερα, κατέβηκε και η ίδια, όπως 

και η Νύχτα και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Ο πληροφοριοδότης σηκώθηκε όρθιος και έκανε να φτιάξει το 

τσαλακωµένο του πουκάµισο, προτού η ξανθιά πολεµίστρια τον 

γραπώσει απ’το γιακά και τοποθετήσει την µύτη του ξιφιδίου της 

στο λαρύγγι του. 

  «Θάπρεπε να σε σκοτώσω, µπάσταρδε!» γρύλισε. «Τώρα, µας 

έχουν δει από ώρα. Ξέρουν ότι βρισκόµαστε εδώ.» 

  «∆εν το σκέφτηκα να σας το πω…» προσπάθησε να δικαιολογηθεί 

ο Όκ’φερν. «Αλήθεια… δεν το σκέφτηκα·  και δε µε ρωτήσατε…!» 

  Η Μάνζρα τον πέταξε, βίαια, στο έδαφος, µε µια απότοµη κίνηση 

του χεριού της. 
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  Η Νύχτα έβαλε τις γροθιές της στη µέση, αναστενάζοντας. 

«Έχουµε µπλέξει… Πώς θα µπούµε στο άνδρο; –σ’αυτό το 

φρούριο;» διόρθωσε, αµέσως. 

  «Σας είπα ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο,» της θύµισε ο Όκ’φερν. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή πλησίασε τον πεσµένο 

πληροφοριοδότη. Εκείνος ζάρωσε, σερνόµενος προς τα πίσω. Ακόµα 

θυµόταν τι του είχε κάνει αυτός ο παράξενος άντρας, στο πανδοχείο 

Σόρ’ναλ, στην Βούσραλ. Ο πρώην-Ράθµαλ έσκυψε και πήρε την 

καρφίτσα µε τον πορφυρό αετό απ’την κάπα του Όκ’φερν. 

  «Τι κάνεις;» τον ρώτησε η Μάνζρα. 

  «Θα µπω στο άνδρο,» δήλωσε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Ω, όχι!» είπε, κατηγορηµατικά, η Νύχτα. «∆ε θα µπεις πουθενά 

µόνος. Όσο επικίνδυνο είναι για µένα, είναι και για σένα. Κανείς δε 

θα πάει µόνος –θα πάµε όλοι µαζί.» 

  «Αυτό ποτέ δε θα το καταφέρουµε,» αποκρίθηκε, απλά, ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. Σήκωσε το βλέµµα του στον ουρανό. 

Σκοτείνιαζε, καθώς σύννεφα µαζεύονταν. «Εξάλλου, θα βρέξει·  το 

κλίµα θάναι πιο µουντό, και κανείς δε θα καθίσει να σκεφτεί ότι δεν 

ανήκω στη Συντεχνία –το πολύ-πολύ, θα µ’αγνοήσουν. Και εγώ, 

φυσικά, θα κάνω το παν, για να µην τραβήξω την προσοχή σε µένα.» 

  «Εντάξει,» είπε η Νύχτα, «αν είν’έτσι τα πράγµατα, γιατί να µην 

πάω εγώ; Στο κάτω-κάτω, εγώ ψάχνω να βρω τον Άνεµο, άρα εγώ 

πρέπει να κινδυνέψω περισσότερο–» 

  «Νύχτα, έχω τα Πνεύµατα µε το µέρος µου·  εσύ όχι,» της θύµισε ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Θα µε βοηθήσουν, αν χρειαστεί.» 

  «∆ε βλέπεις µπροστά σου, ώρες-ώρες,» του είπε η Μάνζρα. «Πώς 

θα µπεις και θα βγεις απ’αυτό το άνδρο, χωρίς να σε αντιληφθούν;» 

  «∆εν έχω κανένα πρόβληµα µε το να βλέπω µπροστά µου,» τη 

διαβεβαίωσε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Τα Πνεύµατα δε µε 

απασχολούν, όταν δε τ’αφήνω να µ’απασχολήσουν. Θα τα 

καταφέρω. Όταν επιστρέψω, θα ξέρω πού βρίσκεται ο Πύργος του 

Φιδιού, µέσα στη ζούγκλα Βάργκοχ.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21ο 

Στο αρχηγείο της Συντεχνίας του 

Πορφυρού Αετού 
 

 

νας άντρας, µε µακριά, κορακίσια µαλλιά, στάθηκε 

µπροστά στο γκρίζο φρούριο, ντυµένος στα άσπρα. Από 

πάνω του, ο ουρανός του Άρµπεναρκ σκοτείνιαζε, και ήταν 

φανερό, πλέον, ότι, σύντοµα, θα άρχιζε να βρέχει. Μια καρφίτσα 

ήταν πιασµένη στην µπλε κάπα του –το µόνο µη-λευκό ρούχο που 

φορούσε–, στην επιφάνεια της οποίας ήταν ζωγραφισµένος ο 

πορφυρός αετός –το έµβληµα της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού 

–και το εισιτήριο του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή για να µπει στο 

ψηλό οικοδόµηµα εµπρός του. 

  Πήρε µια βαθιά ανάσα και ζύγωσε την µεγάλη, διπλή πόρτα, η 

οποία ήταν καµωµένη από βαρύ ατσάλι και τον ξεπερνούσε σε ύψος 

για, τουλάχιστον, τρία µέτρα. Φρουροί δε φαίνονταν πουθενά κοντά 

της. Κι αυτό τον παραξένεψε, γιατί ο Όκ’φερν είχε πει πως την 

φρουρούσαν δύο πολεµιστές, µέρα-νύχτα. Βέβαια, δεν θα ήταν 

απίθανο κιόλας να ψευδόταν… 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή σήκωσε την κουκούλα του, 

καλύπτοντας έτσι το κεφάλι του και ρίχνοντας σκιά στο πρόσωπό 

του. Καλύτερα να µην έβλεπε κανείς καθαρά την όψη του. Έτσι, 

ακόµα κι αν κάποιος υποψιαζόταν κάτι γι’αυτόν, µπορεί να 

απέρριπτε τις υποψίες του, υποθέτοντας πως ήταν κανένας που 

γνώριζε, µα, τώρα, λόγω της κουκούλας, δεν ήταν σε θέσει να 

ξεχωρίσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. 

  Ήταν έτοιµος να φωνάξει, για να του ανοίξουν, όταν το ένα 

πελώριο φύλλο της ατσαλένια θύρας µισάνοιξε, ίσα για να 

παρουσιαστεί ένας άντρας. Ήταν ντυµένος µε φολιδωτή πανοπλία 

και σιδερένιο, πλατύγυρο κράνος. Πάνω απ’την αρµατωσιά του 

΄Ε
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έπεφτε ένας πορφυρός χιτώνας, στο στέρνο του οποίου υπήρχε ένας 

λευκός δίσκος, που µέσα του ήταν ένας κόκκινος αετός. Στο δεξί του 

χέρι ο πολεµιστής κρατούσε ένα µακρύ δόρυ και στ’αριστερό µια 

µεγάλη, µεταλλική ασπίδα, ωοειδούς σχήµατος. Το βλέµµα του ήταν 

σκοτεινό και δυνατό. 

  Εκείνη τη στιγµή, ο ουρανός φώτισε, καθώς αστραπές τον έσχιζαν. 

  «Ζητώ πρόσβαση,» δήλωσε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, 

στεκόµενος ευθυτενής. Ήταν βέβαιος ότι ο φύλακας είχε 

παρατηρήσει την καρφίτσα µε τον πορφυρό αετό στην κάπα του. 

  «Πρόσβαση;» Ο φρουρός τον κοίταξε από την κορφή ως τα νύχια, 

αλλά, βασικά, προσπαθούσε να δει κάτω απ’την κουκούλα του. ∆εν 

έµοιαζε να τα κατάφερε και τόσο καλά να διακρίνει το πρόσωπό του. 

«Τα τρία φεγγάρια κρέµονται µισά στον ουρανό,» είπε. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή υπέθεσε πως επρόκειτο για κάποιο 

σύνθηµα και τάχασε για λίγο. Ούτ’αυτό το είχε αναφέρει ο Όκ’φερν. 

Τελικά, δεν είχαν κατορθώσει να τον τροµάξουν αρκετά. Ύστερα, ο 

άντρας που παλιότερα ονοµαζόταν Ράθµαλ ανοίχτηκε στα 

Πνεύµατα, αφήνοντάς τα να απαντήσουν γι’αυτόν, φέρνοντάς του 

στο νου εκείνο που περίµενε ν’ακούσει ο φρουρός. ∆εν ήταν 

καθόλου δύσκολο. Ο φύλακας είχε την απάντηση σχεδόν στα χείλη 

του –τόσο καλά την γνώριζε, και τόσο σίγουρος ήταν ότι θα την 

έλεγε ο κουκουλοφόρος εµπρός του. Προφανώς, δεν είχε ιδέα πώς να 

προφυλάσσει την ψυχή του από τη µαγεία… 

  Περιµένοντας το φως του τέταρτου να σκιαστεί από τον Αετό, 

ψιθύρισαν τα Πνεύµατα στο κεφάλι του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Περιµένοντας το φως του τέταρτου να σκιαστεί από τον Αετό,» 

είπε, δυνατά, εκείνος. 

  «Πέρασε, αφέντη,» έκανε µια µικρή υπόκλιση ο οπλισµένος 

άντρας. 

  Και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή µπήκε στο άνδρο της Συντεχνίας 

του Πορφυρού Αετού. 
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  Βρέθηκε σ’έναν µεγάλο διάδροµο. ∆εξιά κι αριστερά του ήταν 

πέτρινα σκαλοπάτια, που ανέβαιναν σπειροειδώς. Ο φύλακας 

ακολούθησε αυτά στα δεξιά και χάθηκε απ’τα µάτια του. Μάλλον, 

απο κεί µπορούσαν, κάπως, να βλέπουν έξω απ’το φρούριο·  

πιθανώς, από κάποια σχισµή στον παχύ τοίχο µε τις γκρίζες πέτρες. 

Και, σίγουρα, θα είχαν τη δυνατότητα να επιτεθούν µε καµια 

βαλλίστρα. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή είχε αρκετές στρατιωτικές 

γνώσεις, από τότε που υπηρετούσε το Βασιληά Βένγκριλ, ως 

Ράθµαλ, ώστε να είναι σε θέση να τα υποθέσει όλ’αυτά, µε µεγάλη 

πιθανότητα επιτυχίας. 

  Προχώρησε ευθεία στον πλατύ διάδροµο, κοιτάζοντας απο δώ κι 

απο κεί, όµως προσεκτικά, για να µην καταλάβει κανείς ότι 

εξερευνούσε το µέρος µε τη µατιά του. Γύριζε το κεφάλι του αργά, 

και, πολλές φορές, απλά κοιτούσε απ’τις άκριες των µατιών του, 

κάτω απ’την κουκούλα του. Στα δεξιά του παρατήρησε ένα µεγάλο 

άνοιγµα, εκατέρωθεν του οποίου στέκονταν δυο φρουροί, ντυµένοι 

παρόµοια µε τον προηγούµενο που είχε δει ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή·  ο ένας απ’τους δύο ήταν γυναίκα, αλλά το παρουσιαστικό της 

τέτοιο, και τα µαλλιά της τόσο κοντά, που παραλίγο να την περάσει 

για άντρα. 

  Ρίχνοντας µια γρήγορη µατιά µέσα στο άνοιγµα, διαπίστωσε πως 

οδηγούσε στους στάβλους του φρουρίου. Η µυρωδιά που ερχόταν 

απο κεί δεν ήταν και τόσο ευχάριστη. 

  Λίγο παρακάτω, στα αριστερά τώρα, βρισκόταν µια αρκετά µεγάλη 

ξύλινη πόρτα, που εκατέρωθεν κι αυτής στέκονταν δυο φύλακες, µε 

δόρατα και ασπίδες σιδερένιες, όµοια ντυµένοι µ’όλους τους 

προηγούµενους που είχε, ως τώρα, απαντήσει ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή. Πάνω στην πόρτα ήταν λαξευµένος ένας µεγάλος αετός 

και πίσω του ένα ανεστραµµένο ξίφος. 

  Μάλλον, εδώ είναι ο στρατώνας, υπέθεσε, όµως δεν επιχείρησε να 

ανοίξει για να µπει, επειδή δεν ήξερε αν είχε πρόσβαση εκεί, και δεν 

ήθελε να τσιγκλά την τύχη του. 
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  Βαδίζοντας, έφτασε σ’ένα σηµείο όπου αντίκρυ του βρισκόταν µια 

µεγάλη, διπλή, ξύλινη θύρα, µπροστά απ’την οποία, πάλι, στέκονταν 

δύο φρουροί, µε τις γνωστές, πλέον, φορεσιές. ∆εξιά κι αριστερά 

ήταν πλατιές, πέτρινες σκάλες. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή –ξανά, 

από την πείρα του ως στρατιωτικός– υπέθετε πως αυτές οδηγούσαν 

στους πύργους, στα πλάγια του κυρίου χτίσµατος του φρουρίου. 

  Στάθηκε για µια στιγµή αναποφάσιστος. Προς τα πού να πήγαινε; 

Έπρεπε να πάρει πληροφορίες για το πού βρισκόταν ο Πύργος του 

Φιδιού·  εποµένως, έπρεπε να βρει κάποιον που είχε υψηλή θέση εδώ 

µέσα και να τον αναγκάσει να του µιλήσει. Ίσως έναν από τους 

«Μεγάλους Αφέντες» της Συντεχνίας… Τώρα… κοίταξε γύρω 

του… από κάπου όφειλε ν’αρχίσει την αναζήτησή. 

  ∆ιαπίστωσε πως οι φύλακες της µεγάλης πόρτας τον κοιτούσαν 

καλά-καλά, καθώς στεκόταν αµήχανος, µες στη µέση του διαδρόµου. 

Έτσι, κούνησε το κεφάλι του, παριστάνοντας τον ζαλισµένο, και 

ξεκίνησε ν’ανεβαίνει τη σκάλα στα δεξιά, µόνο και µόνο για να 

ξεφύγει απ’τις µατιές τους. 

  Εκεί έµεινε ακίνητος. Αν ήταν να εξερευνήσει τούτο το φρούριο 

από τα υπόγεια ως το ψηλότερο σηµείο, έπρεπε, πρώτα, να έχει ένα 

µέρος εντός του ως βάση. Κάπου όπου να µπορεί να αναπαύεται και 

να σκέφτεται. Και τι άλλο από… 

  …το δωµάτιο του Όκ’φερν! Αυτό ήταν. Ααααχ! γιατί δεν τον είχε 

ρωτήσει πιο πριν πού ακριβώς βρισκόταν; Αλλά, τότε, µπορεί νάλεγε 

και ψέµατα, ώστε να τον στείλει σε παγίδα. Τώρα, όµως, θα έλεγε 

αλήθεια. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ακούµπησε την πλάτη του στον 

τοίχο, έβαλε τα χέρια µέσα στην κουκούλα του και άγγιξε τους 

κροτάφους του, καθώς αυτοσυγκεντρωνόταν. Έστειλε τις 

πνευµατικές του αισθήσεις µακριά, ελέγχοντας τους κατοίκους του 

Πνευµατικού Κόσµου, µε τη βούλησή του. 

  Νύχτα! Μ’ακούς, Νύχτα; 
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**  **  **  ** 

 

  Νύχτα! Μ’ακούς, Νύχτα; 

  Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια αναπήδησε από το βράχο όπου είχε 

καθίσει, τυλιγµένη στην κάπα της και φορώντας την κουκούλα, για 

να προστατεύεται απ’τη βροχή. Ήταν η φωνή του Ανθρώπου-Με-

Μισή-Ψυχή µέσα στο κεφάλι της! 

  «Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή;» έκανε, φωναχτά. 

  Η Μάνζρα, που καθόταν παραδίπλα, σ’έναν άλλο βράχο, 

ξεκουράζοντας τα χέρια στη λαβή του σπαθιού της, το οποίο είχε 

καρφωµένο στο έδαφος, ανάµεσα στα γόνατά της, ύψωσε το βλέµµα 

της, και κοίταξε την συντρόφισσά της παραξενεµένη, σαν εκείνη να 

είχε τρελαθεί. 

  Ο Όκ’φερν, ο οποίος ήταν δεµένος στον κορµό ενός δέντρου, 

σήκωσε το κεφάλι του, απορηµένος. 

  Νύχτα, άκου µε: Ρώτα τον Όκ’φερν να σου πει πού ακριβώς 

βρίσκεται το δωµάτιό του, µέσα στο άνδρο της Συντεχνίας. 

  Η τυχοδιώχτρια στράφηκε στον καστανόξανθο άντρα. «Πού είναι 

το δωµάτιό σου µέσα στο άνδρο, σκύλε;» 

  «Γιατί αυτή η ξαφνική περιέργεια;» µουρµούρισε εκείνος, 

στραβώνοντας τα χείλη του. 

  «Μίλα! Πού είναι;» σφύριξε η Νύχτα, αρπάζοντας το σαγόνι του 

στη χούφτα του χεριού της. 

  «Στον βόρειο πύργο. Γιατί;» έκανε ο Όκ’φερν. 

  «Στο βόρειο πύργο είναι, Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή,» είπε η Νύχτα, 

απευθυνόµενη στον αέρα, αφού ελευθέρωσε τον πληροφοριοδότη 

της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού. 

  «Έχεις τρελαθεί;…» έκανε ο Όκ’φερν. 

  Εκείνη τον αγνόησε. 

  Πού ακριβώς στον βόρειο πύργο, Νύχτα; Βρίσκοµαι στις σκάλες που 

οδηγούν σ’αυτόν. 
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  «Όταν βρίσκεσαι στις σκάλες που οδηγούν στον βόρειο πύργο, πώς 

πας στο δωµάτιό σου;» ρώτησε η τυχοδιώχτρια τον πληροφοριοδότη. 

  «Θα µε τρελά–» 

  Η Νύχτα τον ξαναγράπωσε απ’το σαγόνι. «Απάντησε, που να πιούν 

την ψυχή σου τα Πνεύµατα!» 

  «Καλά, καλά…!» µούγκρισε ο Όκ’φερν. «Ανεβαίνεις, µέχρι να 

φτάσεις στον τρίτο όροφο·  εκεί, προχωράς δεξιά, στον διάδροµο, και 

µπαίνεις στην έκτη πόρτα.» 

  «Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή, µ’ακούς;» 

  Φυσικά, Νύχτα. 

  «Θα ανεβείς τη σκάλα, µέχρι να φτάσεις στον τρίτο όροφο·  ύστερα, 

θα προχωρήσεις δεξιά, στον διάδροµο, και, τέλος, θα µπεις στην 

έκτη πόρτα. Εντάξει;» 

  Σ’ευχαριστώ. 

  «Αν πρόκειται για παγίδα, επικοινώνησε µαζί µου. Και θα λιώσω 

αυτό το σκουλήκι!…» Έριξε ένα απειλητικό βλέµµα στον Όκ’φερν, 

ελευθερώνοντας το σαγόνι του. 

   

**  **  **  ** 

 

  Έγινε. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έσπασε την πνευµατική επαφή µε την 

Νύχτα, και βλεφάρισε. Στον τρίτο όροφο, συλλογίστηκε. Μετά, στον 

διάδροµο δεξιά, και στην έκτη πόρτα. ∆ε µοιάζει δύσκολο. Είναι, 

µάλιστα, υπερβολικά εύκολο. Αλλά, γιατί να είναι δύσκολο να βρεις το 

δωµάτιο κάποιου εδώ µέσα; 

  Άκουσε βήµατα να κατεβαίνουν τη σκάλα. Για µια στιγµή, 

ανησύχησε, όµως, ύστερα, σκέφτηκε πως είχε επάνω του την 

καρφίτσα µε τον πορφυρό αετό·  οπότε, ποιος ο λόγος ν’ανησυχεί; 

∆ηλαδή, υπήρχε λόγος (αλίµονο, µέσα στο ίδιο το άνδρο της 

Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού ήταν!), αλλά όχι και τόσο µεγάλος. 



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

257 

  Έκανε πως ανέβαινε, και βρέθηκε µπροστά σε µια γυναίκα. Ήταν 

ψηλή και τα βλέφαρά της βαµµένα µοβ. Τα ξανθά της µαλλιά ήταν 

δεµένα πίσω απ’το κεφάλι της –και, µάλιστα, έµοιαζαν νάναι 

κολληµένα πάνω στο κρανίο–, σε µια µακριά αλογοουρά. Φορούσε 

ένα µαύρο φόρεµα, που έκανε πολλές πτυχές. Στο λαιµό της ήταν 

περασµένο ένα διακοσµητικό κολάρο, καµωµένο από ασήµι, µε 

φίδια λαξευµένα επάνω, έτσι που έµοιαζαν πολύ αληθινά. Στο 

στέρνο της δεν υπήρχε καµια καρφίτσα µε το έµβληµα του 

Πορφυρού Αετού. 

  Έριξε στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή ένα παραξενεµένο βλέµµα, 

προσπαθώντας, συγχρόνως, να κοιτάξει κάτω απ’την κουκούλα του. 

Ύστερα, τα µάτια της έπεσαν πάνω στο σύµβολο στην κάπα του και 

στένεψαν. 

  «Μόλις έφτασες, αδελφέ;» ρώτησε·  η φωνή της ήταν γλυκιά, σαν 

µέλι, αλλά και σταθερή, σαν ατσάλι. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος και την προσπέρασε, προτού προλάβει 

να του κάνει άλλες ερωτήσεις. Ήλπιζε να µην είχε υποψιαστεί 

τίποτα. 

  Ανέβηκε τις πέτρινες σκάλες, δίχως ν’απαντήσει κανέναν. Πέρασε 

απ’το πρώτο πάτωµα, από το δεύτερο, και έφτασε στο τρίτο. Εδώ 

είµαστε, σκέφτηκε. Εδώ, τουλάχιστον, είπε ο Όκ’φερν να πάω… Και 

βάδισε στον διάδροµο δεξιά, µετρώντας τις πόρτες. Μία… ∆ύο… 

Τρεις… Τέσσερις… Πέντε… Έξι. 

  Έπιασε το πόµολο και επιχείρησε ν’ανοίξει, για να µπει. Αλλά –

ήταν κλειδωµένα! Μάλλον, κι αυτό είχε λησµονήσει να το αναφέρει 

ο πληροφοριοδότης της Συντεχνίας…! 

  ∆εν πείραζε, όµως·  το πρόβληµα διορθωνόταν. Ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή κράτησε το χέρι του υψωµένο ελαφρώς πάνω απ’την 

κλειδαριά και αυτοσυγκεντρώθηκε, επικαλούµενος τα Πνεύµατα. 

  Ανοίξτε την πόρτα! Ανοίξτε την! 

  Άκουσε τον ήχο της κλειδαριάς να κινείται, και ελευθέρωσε τα 

Πνεύµατα. Έσπρωξε τη θύρα κι αυτή άνοιξε. Την έκλεισε πίσω του 
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µπαίνοντας σ’ένα άδειο δωµάτιο. Ευτυχώς, ήταν άδειο, και δεν 

επρόκειτο για παγίδα. ∆εν ήταν µεγάλο. Είχε ένα κρεβάτι, µια 

ντουλάπα ρούχων, ένα µπαούλο και έναν µικρό καθρέφτη. Αντίκρυ 

βρισκόταν ένα παράθυρο, µε ανοιχτά παντζούρια·  η βροχή χτυπούσε 

πάνω στο τζάµι του. ∆εξιά ήταν ένα τζάκι, σβηστό και δίχως ξύλα. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κοίταξε έξω, και παρατήρησε πως 

απο δώ µπορούσε να δει νότιο-ανατολικά. Προς τη µεριά, δηλαδή, 

που ήταν κρυµµένες η Μάνζρα και η Νύχτα, µαζί µε τον Όκ’φερν. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή σού µιλούσε;» ρώτησε η ξανθιά 

πολεµίστρια την κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Νύχτα, γνέφοντας καταφατικά. «Για κάποιο 

λόγο ήθελε να βρει το δωµάτιο τούτου δω του µπαγαπόντη.» Έδειξε 

τον δεµένο Όκ’φερν, µε το βλέµµα της. 

  «Ρε κορίτσια, δε µε λύνετε;» πρότεινε ο πληροφοριοδότης της 

Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού. «∆εν είµαι δα και τόσο 

επικίνδυνος…» 

  Η Μάνζρα τον αγνόησε. «Ποιος λόγος µπορεί να ήταν αυτός;» 

ρώτησε τη Νύχτα. 

  Εκείνη ανασήκωσε τους ώµους της. «∆εν ξέρω. Αλλά υποθέτω 

ότι…» Ξαφνικά, στράφηκε στον Όκ’φερν. «∆εν πιστεύω, 

παλιόσκυλο, να τον έστειλες σε παγίδα! Θα σε γδάρω ζωντανό!» 

  «Φυσικά και όχι,» αποκρίθηκε αυτός. «Τώρα, δε µε λύν–;» 

  «Υποθέτω πως το θέλει σαν βάση, µέσα στο άνδρο της 

Συντεχνίας,» είπε η Νύχτα στην Μάνζρα. «Πρέπει να έχει ένα µέρος 

για ν’αναπαύεται, αν είναι να ψάξει ολόκληρο το φρούριο. Και το 

δωµάτιο αυτού εδώ, λογικά, θα είναι άδειο, τώρα, που λείπει.» 

Κοίταξε τον Όκ’φερν. «Έτσι;» 

  «Ναι. Μάλλον,» αποκρίθηκε ο πληροφοριοδότης. «Το κλειδώνω, 

και κανείς δεν µπαίνει.» 
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  «Το κλειδώνεις!» έκανε η Νύχτα, έκπληκτη. 

  Η Μάνζρα τον χαστούκισε, ανάστροφα. «Γιατί δεν το είπες πριν, 

παλιό–;» 

  «∆ε µε ρωτήσατε…» έκανε ο Όκ’φερν. 

  Η Μάνζρα τράβηξε ένα  ξιφίδιο απ’τη ζώνη της. «Νύχτα –κράτα µε 

–θα τον σκοτώσω!» 

  «Όχι τώρα,» είπε η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια, κατεβάζοντάς της 

το χέρι που κρατούσε το όπλο. «Τον χρειαζόµαστε, όσο ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή είναι µέσα στο άνδρο τους.» 

  «Μα –δε θα µπορεί να µπει στο δωµάτιο!» διαµαρτυρήθηκε η 

Μάνζρα. Και προς τον Όκ’φερν: «Πού έχεις το κλειδί, 

παλιοτόµαρο;» 

  Τότε, η Νύχτα σήκωσε το χέρι της. «Σταθείτε…» έκανε, σα να 

άκουσε κάτι, πίσω απ’τον θόρυβο της βροχής. 

  Βρήκα το δωµάτιο, ήρθε η φωνή του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή 

στο µυαλό της. Ήταν κλειδωµένο, αλλά το άνοιξα. ∆εν ήταν παγίδα· 

είµαι καλά. 

  «Ωραία,» χαµογέλασε η τυχοδιώχτρια. 

  «Τι;» ρώτησε η Μάνζρα. «Είναι ο…;» 

  Η Νύχτα τής έκανε νόηµα να σωπάσει, πάλι. «Άνθρωπε-Με-Μισή-

Ψυχή. Μ’ακούς;» 

  Ναι, Νύχτα. Αλλά δε χρειάζεται να φωνάζεις τόσο, για να σ’ακούω. 

Η επικοινωνία µας δε σχετίζεται µε τη φωνή. Απλά, σκέψου τι θες να 

πεις. 

  Κάπως έτσι; 

  Κάπως έτσι. 

  Χρειάζεσαι τίποτ’άλλο; Καµια πληροφορία. 

  Όχι. Όταν χρειάζοµαι, θα σας ειδοποιήσω. Υποθέτω πως ο φίλος µας 

θα είναι µάλλον συνεργάσιµος… 

  Η φωνή του χάθηκε απ’το µυαλό της. 

  «Τι σκέφτεσαι, τόση ώρα;» απαίτησε η Μάνζρα, σταυρώνοντας τα 

χέρια µπροστά της. 
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  «Τίποτα. Μιλούσα µε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή,» εξήγησε η 

Νύχτα. 

  Η Μάνζρα µόρφασε. «Νόµιζα ότι µονάχα αυτός και ο Φάλµαριν 

µπορούσαν να κάνουν τέτοια…» 

  «∆εν είναι τόσο δύσκολο, όταν εκείνος θέλει να σου µιλήσει. Αυτό 

που εννοώ είναι ότι δε µπορώ εγώ να ξεκινήσω την επικοινωνία, 

αλλά, άµα την ξεκινήσει ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, είναι πολύ 

εύκολο να του αποκριθώ. Καταλαβαίνεις;» 

  «Ας πούµε. Τώρα, µήπως θάπρεπε να βρούµε κάποιο µέρος που να 

µας καλύπτει καλύτερα απ’τη βροχή από τούτα τα λίγα δέντρα;» 

πρότεινε η Μάνζρα. 

  «Έχεις καµια ιδέα;» ρώτησε η Νύχτα. «Γιατί εγώ δεν ξέρω καθόλου 

τούτες τις περιοχές.» 

  «Ο φίλος µας απο δώ ίσως νάχει…» υπέθεσε η Μάνζρα. Έριξε ένα 

σκοτεινό βλέµµα στον πληροφοριοδότη. «Έτσι, Όκ’φερν;» 

  Εκείνος ξεροκατάπιε. «Κοιτάξτε… εγώ… η αλήθεια είναι πως… 

δεν έχω ιδέα από ζωή στην ύπαιθρο…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή άνοιξε την ντουλάπα του δωµατίου. 

Μέσα βρίσκονταν πουκάµισα, τουνίκες, παντελόνια, δύο ρόµπες –

µία µαύρη και µία µπλε– και µια κάπα, καφέ χρώµατος. Επίσης, ένα 

ζευγάρι µπότες ήταν στην κάτω δεξιά γωνία, γυαλισµένες και 

επάργυρες. 

  Τίποτα χρήσιµο, για την ώρα. 

  Έκλεισε την ντουλάπα και πλησίασε το σεντούκι. Όπως το 

περίµενε –κλειδωµένο. Επικαλέστηκε, ξανά, τα Πνεύµατα και 

διέρρηξε την κλειδαριά. Και ο ίδιος είχε αρχίσει να εκπλήσσεται µε 

τις δυνάµεις του. Έκανε πράγµατα που παλιότερα ούτε του είχαν 

περάσει απ’το νου. Όµως, τώρα, του έρχονταν… φυσικά. 
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  Κοίταξε µέσα στο µπαούλο. Βρήκε δύο κουβέρτες από τρίχωµα… 

λιονταριού;… τίγρης;… Κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Κάτω από 

αυτές δεν υπήρχε τίποτ’άλλο. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στάθηκε, για µια στιγµή, σκεπτικός, 

χρησιµοποιώντας τις δυνάµεις των Πνευµάτων, για να ισχυροποιήσει 

τις αισθήσεις του. Ύστερα, άνοιξε τον ψεύτικο πάτο, και ανακάλυψε 

χρυσά και ασηµένια νοµίσµατα. Έψαξε µέσα τους, αλλά δεν υπήρχε 

κάτι που να τον ενδιέφερε, επί του παρόντος. Ωστόσο, πήρε µερικά 

και τάβαλε στο πουγκί του. Καλό θα ήταν να τα είχε, όταν έφευγαν 

απο δώ, για τα ταξίδια τους. 

  Τέλος, κάθισε στο κρεβάτι, αναλογιζόµενος ποια θα έπρεπε να ήταν 

η επόµενή του κίνηση. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Μάνζρα ράπισε τον Όκ’φερν καταπρόσωπο. 

  «Ε! Γιατί το έκανες αυτό;» διαµαρτυρήθηκε εκείνος. 

  «Γιατί δε µας το είχες πει από πριν,» µούγκρισε η ξανθιά 

πολεµίστρια. 

  «Ποιο; –ότι δεν έχω ιδέα από ζωή στην ύπαιθρο;» έκανε ο 

Όκ’φερν. «Με συγχωρείς πάρα πολύ! Άλλη φορά, θα σου πω και τι 

ώρα, συνήθως, κοιµάµαι το βράδυ, και µε τι σάλτσα µ’αρέσει το 

βραστό κρέας, και–» 

  Η Νύχτα έπιασε στον αέρα τη γροθιά της Μάνζρα, προτού εκείνη 

κοπανήσει, πάλι, τον πληροφοριοδότη. «Ως εδώ!» είπε, 

κατηγορηµατικά, ρίχνοντας και στους δύο ένα αυστηρό βλέµµα, έτσι 

που στο µυαλό της ξανθιάς πολεµίστριας ήρθε η Ερία. 

  Χαλάρωσε, και άφησε το χέρι της να πέσει στο πλευρό της. 

«Πάντως, πρέπει να βρούµε καταφύγιο,» παρατήρησε. «Τούτη η 

καταιγίδα, απ’ό,τι φαίνεται, όσο πάει και χειροτερεύει…» 

  «Έχει καµια σπηλιά, εδώ γύρω;» ρώτησε η Νύχτα τον Όκ’φερν. 

  Εκείνος κούνησε το κεφάλι του. «Όχι, απ’όσο γνωρίζω…» 
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  Η Νύχτα ξεφύσησε. «Περίφηµα… 

  »Μάνζρα. ∆ε φτιάχνουµε κάνα πρόχειρο καταφύγιο; Ξέρεις, µε τα 

φύλλα των δέντρων, όπως, τότε, στο νησί µε τις κρυστάλλινες 

στήλες.» 

  Η ξανθιά πολεµίστρια έγνεψε καταφατικά, και πήρε το σπαθί της 

από τον βράχο, όπου το είχε αφήσει ακουµπισµένο. «Έτοιµη για 

κλάδεµα.» 

  «Το νησί µε τις κρυστάλλινες στήλες;» έκανε ο Όκ’φερν. «Τι 

είδους νησί είν’αυτό και γω δεν το έχω ποτέ ακούσει;» 

  «Νοµίζεις ότι τα ξέρεις όλα;» αποκρίθηκε η Νύχτα, παίρνοντας κι 

αυτή το κοντόσπαθό της στο χέρι κι αρχίζοντας να κόβει µεγάλα 

κλαδιά, µαζί µε την Μάνζρα. 

  Ύστερα από κάνα εικοσάλεπτο, είχαν αρκετά, ώστε να µπορούν να 

φτιάξουν ένα πρόχειρο κατάλυµα, µέσα στο όποιο θα χωρούσαν 

καθιστές και δε θα βρέχονταν και τόσο. Οπότε, το έκαναν γρήγορα 

και σύρθηκαν από κάτω του. 

  «Ε! Με µένα τι θα γίνει;» φώναξε ο Όκ’φερν. «Λύστε µε, να 

καλυφτώ και γω απ’την καταιγίδα!» 

  «Βούλωστο,» πρόσταξε η Νύχτα. 

  «Θα κρυολογήσω έτσι!» διαµαρτυρήθηκε ο Όκ’φερν. 

  «Ωραία!» αποκρίθηκε η Μάνζρα. «Αυτό θέλουµε. Τώρα –σκάσε!» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή σηκώθηκε όρθιος. Θα εξερευνούσε 

όσο περισσότερο από το φρούριο του ήταν δυνατόν. Αυτό θα έκανε·  

δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνει. Και, όταν έβρισκε κάποιο πρόσωπο 

σε θέση ισχύος, θα το ανάγκαζε να του µιλήσει: να του αποκαλύψει 

πού βρισκόταν ο Πύργος του Φιδιού. 

  Τότε, αναρωτήθηκε ποιος µπορεί να ήταν ο ρόλος της γυναίκας που 

συνάντησε στην σκάλα. Είχε έναν αέρα αρχηγίας επάνω της, έτσι 

όπως του µίλησε. Αλλά δε φορούσε την καρφίτσα µε τον πορφυρό 
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αετό. Αυτό σήµαινε πως δεν ήταν µέλος της Συντεχνίας; Όµως ίσως, 

ακόµα και τα µέλη, να µη φορούσαν την καρφίτσα τους, όταν 

βρίσκονταν µέσα στο άνδρο. Ωστόσο, εκείνος, για καλό και για 

κακό, θα την κρατούσε πάνω του. 

  Έτσι, βγήκε απ’το δωµάτιό του Όκ’φερν και ξεκίνησε την 

εξερεύνηση του φρουρίου. Ας πάω ως τον τελευταίο όροφο αυτού του 

πύργου, σκέφτηκε. Να δω µέχρι που φτάνει. Και ανέβηκε τα 

σκαλοπάτια. Οπότε, βρέθηκε στον τέταρτο όροφο·  ύστερα, στον 

πέµπτο, στον έκτο, και στον έβδοµο. 

  Εφτά ορόφους! συλλογίστηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. Το 

µέρος έχει πολύ µεγάλη χωρητικότητα. 

  Στο δρόµο του είχε συναντήσει δυο άντρες, στους οποίους δε 

µίλησε. Ήταν ντυµένοι µ’αρκετά καλά ρούχα, και είχαν επάνω τους 

την καρφίτσα του πορφυρού αετού. Πράγµα που σήµαινε ότι ήταν 

µέλη. Και αυτό του έφερε, ξανά, στο µυαλό µια προηγούµενή του 

σκέψη: Η γυναίκα που είχε ανταµώσει, στην αρχή, δεν ήταν µέλος; 

Αλλά πιθανώς η καρφίτσα να µην ήταν υποχρεωτική, κατέληξε, για 

να εφησυχάσει τον εαυτό του. 

  Κατέβηκε, πάλι, τα σκαλοπάτια του πύργου, αναρωτούµενος αν 

είχε και υπόγειο·  όµως οι σκάλες µέχρι το ισόγειο πήγαιναν και όχι 

παρακάτω. Οπότε, άµα, όντως, υπήρχε υπόγειο, δε µπορούσε κανείς 

να το φτάσει απο δώ. 

  ∆ιέσχισε κάθετα τον κεντρικό, πλατύ διάδροµο του φρουρίου, κάτω 

από τα βλέµµα των δύο φρουρών της µεγάλης, διπλής, ξύλινης 

πόρτας στο τέλος του, και ανέβηκε τα σκαλοπάτια απέναντι, τα 

οποία, αναµφίβολα, οδηγούσαν στον νότιο πύργο του άνδρου της 

Συντεχνίας. 

  Και, αφού τούτη ήταν συντεχνία σκλαβεµπόρων, ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή απορούσε πού κρατούσαν τους σκλάβους τους. Ως 

τώρα, δεν είχε δει κανέναν. 

  Σταµάτησε απότοµα, καθώς αντίκρισε µια γυναίκα, ντυµένη 

µ’αρµατωσιά, σε µια στροφή της σκάλας. Τα ρούχα της ήταν όµοια 
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µ’αυτά όλων των φρουρών εδώ µέσα. Η σαστισµένη έκφρασή του 

δεν πρέπει να φάνηκε, γιατί φορούσε κουκούλα. Οπότε, η 

πολεµίστρια έκλινε το κεφάλι της, ελαφρώς, προφανώς νοµίζοντας 

ότι περίµενε υπόκλιση το «µέλος της Συντεχνίας». 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή µειδίασε, καθώς την άφηνε πίσω του 

και συνέχιζε ν’ανεβαίνει. Τελικά, τα είχε καταφέρει αρκετά καλά µε 

τη µεταµφίεσή του. Όµως δεν του είχε παρουσιαστεί καµια δύσκολη 

κατάσταση, ακόµα. 

  Γιατί φρουρός σ’ετούτη τη σκάλα; συλλογίστηκε. Στην άλλη δεν 

υπήρχε. Μήπως εδώ κρυβόταν κάτι σηµαντικό;… 

  Φτάνοντας στον πρώτο όροφο, βρήκε, πάλι, ξύλινες πόρτες, όµως 

παρατήρησε ότι πλάι σε κάθε πόρτα στεκόταν κι ένας πάνοπλος 

άντρας ή γυναίκα. 

  ∆ύο πράγµατα µπορεί να συµβαίνουν, κατέληξε ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή. Ή βρίσκονται εδώ ώστε να βεβαιωθούν ότι κανείς δε θα 

µπει, ή ώστε να βεβαιωθούν ότι κανείς δε θα βγει. Και, µάλλον, ήταν 

το δεύτερο. Αυτός ο πύργος πρέπει νάταν το µέρος όπου κρατούνταν 

οι σκλάβοι της Συντεχνίας. 

  Έφτασε ως την κορυφή του. Ο πύργος είχε εφτά ορόφους, όπως και 

ο προηγούµενος. Στο δρόµο του, δε συνάντησε κανέναν, έξω από 

φύλακες, οι οποίοι τον κοιτούσαν µε καχύποπτα βλέµµατα, λόγω της 

µυστηριώδους εµφάνισής του, όµως δεν του µιλούσαν, γιατί, 

σίγουρα, έβλεπαν την καρφίτσα µε τον πορφυρό αετό πάνω στην 

κάπα του. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ξανακατέβηκε στο ισόγειο. Και, 

τώρα, οι φρουροί εκεί τον ατένιζαν ακόµα πιο καχύποπτα. Εκείνος 

ήλπιζε µόνο να µην είχαν καταλάβει ότι παρίστανε το µέλος της 

Συντεχνίας. Αλλά πώς να είχαν καταλάβει κάτι τέτοιο; Ήταν 

αδύνατον να το φανταστούν. Αµφέβαλε, µάλιστα, αν είχε µπει ποτέ 

κανείς στο άνδρο που να µην ήταν µέλος της Συντεχνίας. 

  Αφού, τώρα, είχε εξερευνήσει τους δύο πύργους, υπέθετε πως ήταν 

ώρα να εξερευνήσει και αυτόν στην πίσω µεριά του αρχηγείου, ο 
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οποίος, µάλλον, θα βρισκόταν κάπου µετά απ’την µεγάλη, διπλή, 

φρουρούµενη πόρτα στον πλατύ, µακρύ διάδροµο. Έτσι, 

κατευθύνθηκε προς τα κει. 

  Έκανε να πλησιάσει, αλλά οι φύλακες σταύρωσαν τα κοντάρια τους 

µπροστά του και τον κάρφωσαν µε άγρια βλέµµατα. 

  «Τι δουλειά έχεις στον Πύργο των Μεγάλων Αφεντάδων;» 

απαίτησε ο ένας. «∆εν ξέρεις ότι η πρόσβαση δεν είναι ελεύθερη 

εκεί;» 

  «Με συγχωρείτε. Έκανα λάθος,» αποκρίθηκε, µυστηριακά, ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, και αποµακρύνθηκε Ευτυχώς που φοράω 

κουκούλα, συλλογίστηκε. Τώρα, χρειάζεται µόνο ν’αλλάξω ρούχα, 

µην υποψιάστηκαν κάτι. 

  Στράφηκε προς τη σκάλα του βόρειου πύργου, αγνοώντας τις 

παραξενεµένες µατιές που του έριχναν οι φρουροί, και εκεί 

αντίκρισε έναν άντρα να στέκεται. Ήταν ψηλός και είχε µαύρα, 

κοντά µαλλιά και µούσι στο σαγόνι. Φορούσε ένα κόκκινο 

πανωφόρι, µε µακριά µανίκια και χρυσά κουµπιά·  το παντελόνι του 

ήταν µπλε και λιγάκι στενό·  οι µπότες του από καφέ δέρµα και 

γυριστές. Στους ώµους του έπεφτε ένας γαλάζιος µανδύα, πάνω στον 

οποίο ήταν πιασµένη µια καρφίτσα µε τον πορφυρό αετό. 

  «Χάθηκες, αδελφέ;» ρώτησε. 

  «∆εν αισθάνοµαι καλά, τελευταία, αδελφέ,» αποκρίθηκε ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, προσπαθώντας να κρατήσει το πρόσωπό 

του στη σκιά. «Έχω αϋπνίες και πονοκεφάλους. Φοβερούς 

πονοκεφάλους. Με συγχωρείς.» Τον προσπέρασε, ανεβαίνοντας την 

σκάλα, µε σταθερά βήµατα, για να µη φανεί ένοχος. 

  «Καλή ανάπαυση… αδελφέ,» είπε ο άντρας της Συντεχνίας. Και 

στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή φάνηκε έτσι, ή ο τόνος του ήταν 

λιγάκι οξύς, σα να υπονοούσε κάτι; 

  Φτάνοντας στον πρώτο όροφο του πύργου, είδε µια ξύλινη πόρτα 

ν’ανοίγει και µια γυναίκα να βγαίνει. Απ’το άνοιγµα φασαρία 

ερχόταν, σαν πολλοί άνθρωποι να µιλούσαν, καθώς και µυρωδιές 
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φαγητού. Τραπεζαρία, κατά πάσα πιθανότητα, συµπέρανε. Ή κουζίνα· 

αλλά δε νοµίζω… 

  Η γυναίκα που βγήκε ήταν µετρίου αναστήµατος, µε µαύρα, µακριά 

µαλλιά που έπεφταν στους ώµους της. Φορούσε µελανό, εφαρµοστό 

παντελόνι, ψηλές, ως το γόνατο, µπότες, και κίτρινο πουκάµισο. Στη 

µέση της κρεµόταν ένα επιχρυσωµένο θηκάρι, που περιείχε το 

ξιφίδιό της. Στον κόρφο της βρισκόταν µια καρφίτσα της συντεχνίας 

  «Καλησπέρα, αδελφέ,» χαιρέτισε, περνώντας πλάι απ’τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Καλησπέρα, αδελφή,» αποκρίθηκε εκείνος, κατευθυνόµενος στην 

πόρτα απ’όπου ερχόταν η φασαρία και οι µυρωδιές, την οποία η 

γυναίκα είχε αφήσει ανοιχτή, υποθέτοντας πως ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή εκεί πήγαινε. 

  Αυτός µπήκε και είδε ένα µεγάλο δωµάτιο, µε δύο πέτρινα τζάκια 

αναµµένα. Τέσσερα αρκετά µεγάλα τραπέζια υπήρχαν στον χώρο, 

στα δύο απ’τα οποία άντρες και γυναίκες της Συντεχνίας –είχαν την 

καρφίτσα µε τον πορφυρό αετό– έτρωγαν. Στο τρίτο κάθονταν δύο 

τζογαδόροι και έπαιζαν ζάρια: ο ένας είχε σχηµατίσει έναν λόφο από 

νοµίσµατα δίπλα του·  ο άλλος έµοιαζε να χάνει. Το τέταρτο τραπέζι 

ήταν άδειο. Μια ταπετσαρία στόλιζε τον αριστερό τοίχο, 

απεικονίζοντας έναν πορφυρό αετό. Στο βάθος υπήρχαν δύο πόρτες. 

Η µία άνοιξε και µια κοπέλα µπήκε, µεταφέροντας έναν δίσκο µε 

βραστές πατάτες, τον οποίο απόθεσε στο ένα απ’τα τραπέζια όπου 

έτρωγαν τα µέλη της Συντεχνίας. Ύστερα, έφυγε απ’το δωµάτιο. 

Κουζίνες, σκέφτηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. Και κάθισε στο 

τραπέζι που ήταν άδειο. 

  Κανείς δεν του έδωσε σηµασία. Φαίνεται, δεν ήταν σπάνιο τα µέλη 

να µην ήξεραν το ένα το άλλο. Μάλιστα, απ’ό,τι παρατηρούσε λίγοι 

ήταν εκείνοι που µιλούσαν στα υπόλοιπα τραπέζια·  οι περισσότεροι 

κάθονταν σιωπηλοί. Καλό αυτό, για µένα· δε θα κινήσω εύκολα τις 

υποψίες. 
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  Σε λίγο, η ίδια κοπέλα που είχε έρθει απ’την κουζίνα και πριν 

µπήκε, πάλι, στο δωµάτιο, και προχώρησε προς τον Άνθρωπο-Με-

Μισή-Ψυχή. Είχε σκούρα-καστανά µαλλιά, που έπεφταν στους 

ώµους της. Φορούσε ένα γαλάζιο φόρεµα και µια λευκή ποδιά, τα 

οποία τόνιζαν ιδιαίτερα τα στήθη της. 

  «Τι θα θέλατε, κύριε;» ρώτησε. 

  Εκείνος όφειλε να παραδεχτεί ότι πεινούσε. ∆εν είχε φάει τίποτα 

από το πρωί. «Τι έχετε;» 

  «Βόδι ψητό, κύριε. Και πατάτες βραστές, µε λάδι, ξύδι και θυµάρι. 

Επίσης, σαλάτα σαύρας, για ορεκτικό.» 

  Σαλάτα σαύρας! συλλογίστηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. Τέλος 

πάντων. «Μια µερίδα από το βόδι, παρακαλώ,» παράγγειλε. 

  «Μάλιστα, κύριε.» Η κοπέλα έφυγε. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή άρχισε να σκέφτεται τι να κάνει·  πώς 

να περάσει τους φρουρούς της µεγάλης πόρτας, για να βρει τους 

Αφέντες της Συντεχνίας. Μπορούσε να χρησιµοποιήσει τις 

πνευµατικές του δυνάµεις εναντίον τους. Όµως, όταν ήταν µέσα, δε 

θα τον υποψιάζονταν; Ή, µήπως, όχι; Ήταν αναποφάσιστος, γιατί 

δεν έπρεπε να τα θαλασσώσει. Τούτη ήταν η µοναδική ευκαιρία να 

µάθουν πού βρισκόταν ο Πύργος του Φιδιού·  δεν έπρεπε να τη 

χάσουν. 

  Μετά, τα Πνεύµατα ξεκίνησαν, πάλι, να του µιλούν, και να τον 

ρωτούν πράγµατα ακατανόητα, και να του βάζουν γρίφους να λύσει, 

που έκαναν το µυαλό του να πηγαίνει να σπάσει… 

  «Κύριε. Κύριε; Μ’ακούτε; Είστε καλά;» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ανοιγόκλεισε τα µάτια του και 

κοίταξε την κοπέλα εµπρός του, η οποία είχε αφήσει το πιάτο µε το 

ψητό βόδι στο τραπέζι. 

  «Τι θέλεις;» της είπε. 

  «Σας ρώτησα αν θα επιθυµούσατε κάτι να πιείτε, κύριε.» 

  «Α, ναι… Λίγο κρασί, παρακαλώ.» 
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  Και, σε λίγο, είχε το κρασί του δίπλα στο πιάτο µε το βοδινό κρέας. 

Ξεκίνησε να τρώει, µαλώνοντας, νοερά, τον εαυτό του, που άφησε 

τα Πνεύµατα να τον παρασύρουν στα ανόητα παιχνίδια τους. Όταν 

τελείωσε, οι δύο τζογαδόροι στο απέναντι τραπέζι είχαν φύγει. Και 

αποφάσισε πως ήταν και η δική του ώρα να εγκαταλείψει την 

τραπεζαρία. Σηκώθηκε και βγήκε απ’το δωµάτιο. Κανείς δεν του 

είχε µιλήσει, όσο γευµάτιζε. Αυτό από τη µια ήταν καλό, αλλά από 

την άλλη… µήπως τον υποψιάζονταν; 

  Ανέβηκε στο δωµάτιο του Όκ’φερν και µπήκε, κλειδώνοντας την 

πόρτα πίσω του, µε την πνευµατική του µαγεία. Έλυσε την κάπα 

απ’το λαιµό του και την άφησε πάνω στο µπαούλο. Την καρφίτσα, 

όµως, την κράτησε στο δεξί χέρι, και την κοίταξε, για λίγο. 

  Τελικά, όλα τα µέλη της Συντεχνίας φορούσαν µια τέτοια. Οπότε, η 

γυναίκα που αντάµωσε στην αρχή ποια ήταν; Και γιατί δε φορούσε 

καρφίτσα; 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κούνησε το κεφάλι του, ξεφυσώντας. 

∆εν είχε χρόνο να σκέφτεται άχρηστα πράγµατα. Έπρεπε να βρει 

τρόπο, για να µπει στον Πύργο των Αφεντάδων. 

  Έβγαλε τις µπότες και την τουνίκα του και κάθισε οκλαδόν πάνω 

στο κρεβάτι του Όκ’φερν, σκεπτικός. Αλλά τα Πνεύµατα άρχισαν, 

πάλι, να τον παρενοχλούν, µε τις ανούσιες ερωτήσεις, τους γρίφους, 

τις συµβουλές και τα παιχνίδια τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22ο 

Το σχέδιο του Κράε’ελν και της 

Φαρία’ανµιν 
 

 

 Φάλµαριν ξύπνησε µε την αυγή και ανέβηκε στο 

κατάστρωµα, ενώ οι περισσότεροι από τους Σαραολνιανούς 

στρατιώτες κοιµούνταν. Η χτεσινή βραδιά ήταν µάλλον 

κουραστική γι’αυτούς. Και για κείνον, επίσης, βέβαια·  αλλά είχε κι 

αυτό το παράξενο συναίσθηµα: Νόµιζε πως είχε αισθανθεί το πλοίο 

ν’αλλάζει κατεύθυνση. Και δεν είχε, τελικά, άδικο. Τώρα, που 

στεκόταν στην πλώρη, µπορούσε να δει πως η Μαύρη Αστραπή 

κατευθυνόταν δυτικά, όχι βόρεια. 

  Έριξε µια µατιά προς τα πίσω και ατένισε τους δρόµωνες του 

Ωκεανού ν’ακολουθούν και, µάλιστα, να βρίσκονται πιο κοντά. 

Επειδή, προφανώς, η στροφή του καραβιού πάνω στ’οποίο 

βρισκόταν ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού τούς είχε δώσει κάποιο 

πλεονέκτηµα. 

  Μα, γιατί, τέλος πάντων, είχαν στρίψει; Η ερώτηση έτρωγε τον νου 

του Φάλµαριν. Πλησίασε τη γέφυρα και χτύπησε, δύο φορές, την 

πόρτα. Κανείς δεν άνοιξε. Έπειτα, τη χτύπησε δυνατότερα. 

  «Κράε’ελν!» φώναξε. «Φαρία’ανµιν!» 

  Βήµατα ακούστηκαν να έρχονται προς το µέρος του, και ο 

Καπετάνιος της Μαύρης Λεπίδας άνοιξε. Ήταν ντυµένος µόνο µε το 

παντελόνι του και η έκφρασή του πρόδιδε ότι ο Σοφός του Κύκλου 

του Φτερού τον είχε ξυπνήσει. 

  «Τι είναι, Φάλµαριν;» ρώτησε, προσπαθώντας να χασµουρηθεί µε 

κλειστό στόµα. 

  «Γιατί στρίψαµε, κύριε;» θέλησε να µάθει εκείνος. 

  «Σκέφτηκα, µε τη Φαρία’ανµιν, έναν τρόπο, για να ξεφύγουµε από 

τους δρόµωνες που µας καταδιώκουν,» εξήγησε ο Κράε’ελν. 

Ο
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  «Και τι τρόπος είν’αυτός, κύριε;» ρώτησε ο Φάλµαριν. 

  «Η Φαρία’ανµιν θυµήθηκε πώς γλιτώσαµε, µια φορά, από 

Μαγκραθµέλιους πειρατές,» απάντησε ο Κράε’ελν. «Περάσαµε πίσω 

από ένα νησί, έτσι που να µη µας βλέπουν, και µπήκαµε σε µια 

θαλάσσια σπηλιά εκεί, κρύβοντας το πλοίο µας. Οπότε, εκείνοι µας 

προσπέρασαν και µας έχασαν.» 

  «Και σκοπεύετε, κύριε, να εφαρµόσετε την ίδια µέθοδο και τώρα;» 

είπε ο Φάλµαριν. 

  Ο Κράε’ελν έγνεψε καταφατικά, πνίγοντας, πάλι, ένα χασµουρητό. 

«Γιαυτό ξενυχτήσαµε, χτες βράδυ: Προσπαθούσαµε να βρούµε 

στους ναυτικούς µας χάρτες ένα νησί µε θαλάσσια σπηλιά εδώ 

κοντά. Το βρήκαµε, και έτσι κατευθυνόµαστε δυτικά, επί του 

παρόντος, για να το απαντήσουµε.» 

  «Και ως πότε θα το έχουµε συναντήσει, κύριε;» ρώτησε ο 

Φάλµαριν. 

  «Ως το µεσηµέρι θάµαστε εκεί, υποθέτω,» τον πληροφόρησε ο 

Κράε’ελν. 

  «Ελπίζω να πετύχει το κόλπο σας,» είπε ο Φάλµαριν. «Με 

συγχωρείτε που σας ενόχλησα, αλλά καταλαβαίνετε πως 

ανησύχησα…» 

  Ο Κράε’ελν µειδίασε. «∆εν πειράζει, φίλε µου. Μπορείς να µε 

‘ενοχλείς’ όποτε θες.» Και έκλεισε την πόρτα, µπαίνοντας στην 

καµπίνα, καθώς ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού αποµακρυνόταν, 

µε τη µαύρη κάπα ν’ανεµίζει γύρω του. 

  «Τι ψέµατα είν’αυτά που λες;» τεντώθηκε η Φαρία’ανµιν κάτω 

απ’τα σκεπάσµατα του κρεβατιού, καθώς χασµουριόταν. «Φυσικά 

και µας πειράζει να µας ενοχλεί όποτε θέλει αυτός ο µπαγαπόντης!» 

  Ο Κράε’ελν γέλασε. «Φαρία’ανµιν! Είσαι αδιόρθωτη…!» 

  «Βγάλε αυτό το παντελόνι και έλα δω,» είπε εκείνη, κάνοντάς του 

νόηµα, µε τα δάχτυλα του χεριού της. 

  Ο Κράε’ελν πρόθυµα υπάκουσε, γλιστρώντας κάτω απ’τα 

σκεπάσµατα. Η Φαρία’ανµιν τύλιξε τα χέρια της γύρω απ’το λαιµό 
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του και κόλλησε τα χείλη της πάνω στα δικά του, τραβώντας τον 

κοντά της. 

  «Ξύπνησες ευδιάθετη…» παρατήρησε ο Καπετάνιος. 

  «Πάντα είµαι ευδιάθετη, αγάπη µου…» αποκρίθηκε εκείνη, καθώς 

παραδινόταν στα φιλιά του. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Φάλµαριν. Έχουµε αλλάξει κατεύθυνση, ή είναι της ιδέας µου;» 

είπε ο Μέρθναρ, ανεβαίνοντας στο κατάστρωµα και πλησιάζοντας, 

µε γοργά βήµατα, τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού, που στεκόταν 

στην πλώρη, µε την κουκούλα του στο κεφάλι και την µαύρη του 

κάπα ν’ανεµίζει. 

  «Έχουµε αλλάξει κατεύθυνση, κύριε,» τον διαβεβαίωσε. 

  «Γιατί;» απόρησε ο Μέρθναρ. 

  «Ο Κράε’ελν και η Φαρία’ανµιν έχουν ένα σχέδιο, για να 

ξεφύγουµε από τους δρόµωνες του Κράντµον.» 

  «Τι σχέδιο;» θέλησε να µάθει ο Σαραολνιανός πολεµιστής. 

  «Θα κρυφτούµε σε µια θαλάσσια σπηλιά, σ’ένα νησί στα δυτικά, 

όπου θάχουµε φτάσει ως το µεσηµέρι,» εξήγησε ο Φάλµαριν. 

  «Και δε θα µας δουν οι κυνηγοί µας;» έκανε ο Μέρθναρ, σα να µην 

πίστευε πως το σχέδιο ήταν και τόσο καλό. 

  «Όχι, αν η σπηλιά είναι µεγάλη, υποθέτω, και δεν κοιτάξουν 

συγκεκριµένα εκεί,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Εξάλλου, ο Κράε’ελν 

και η Φαρία’ανµιν είπαν πως τόχουν ξανακάνει τούτο το κόλπο…» 

  «Και δούλεψε;» απόρησε ο Μέρθναρ. 

  Ο Φάλµαριν έγνεψε καταφατικά. 

  «Ενάντια σε ποιους;» ρώτησε ο πολεµιστής. 

  «Σε Μαγκραθµέλιους πειρατές.» 

  «Σε Μαγκραθµέλιους πειρατές! Εδώ µιλάµε για το ναυτικό του 

ίδιου του Βασιλείου του Ωκεανού! ∆ε θα την πατήσουν έτσι.» 
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  «∆εν εµπιστεύεστε τον Κράε’ελν και τη Φαρία’ανµιν, κύριε; 

Πιστεύω πως είναι χρόνια ναυτικοί…» 

  Ο Μέρθναρ αναστέναξε. «Κοίτα. ∆εν υποστηρίζω ότι ξέρω πολλά 

από θάλασσα –µάλιστα, δεν ξέρω τίποτα. Όµως είναι φανερό πως το 

σχέδιό τους είναι κουτό. Οι Μαγκραθµέλιοι πειρατές µπορεί να την 

πάτησαν, γιατί, πιθανώς, δεν γνώριζαν ότι υπήρχε εκεί σπηλιά. Αλλά 

το ναυτικό του Ωκεανού θα το ξέρει·  ή θα ψάξει, και θα µας βρει. ∆ε 

θα πιστέψουν, ούτε µια στιγµή, οι άνθρωποι του Κράντµον πως 

χαθήκαµε µες στα καλά καθούµενα.» 

  «Ίσως θα µπορούσατε να συζητήσετε το θέµα µε τον Κράε’ελν και 

τη Φαρία’ανµιν…» είπε ο Φάλµαριν. 

  «Θα τους το πω –νάσαι βέβαιος,» τόνισε ο Μέρθναρ. 

  Τότε, κι οι δυο αντίκρισαν τον Καπετάνιο και την Καπετάνισσα της 

Μαύρης Αστραπής να βγαίνουν απ’την καµπίνα τους. Ο Κράε’ελν 

φορούσε µαύρη τουνίκα, καφέ παντελόνι, ψηλές µπότες και σκούρα-

µπλε κάπα, µε χρυσό σιρίτι. Η Φαρία’ανµιν ήταν ντυµένη µ’ένα 

πορφυρό φόρεµα, µε δυο µεγάλα σχισίµατα στους µηρούς·  στους 

ώµους της έπεφτε µια κάπα παρόµοια µε του συντρόφου της, και τα 

πόδια της κάλυπταν µπότες που ξεπερνούσαν το γόνατα κατά αρκετά 

εκατοστά. 

  Ο Μέρθναρ τούς έγνεψε να πλησιάσουν. Και, όταν ήρθαν κοντά, 

τους είπε: «Θέλετε να µας σκοτώσετε όλους;» 

  «Τι εννοείς;» στένεψε τα µάτια της η Φαρία’ανµιν, µοιάζοντας 

θυµωµένη, λες και την είχε βρίσει. 

  «Τι σχέδιο είν’αυτό που έχετε βάλει σ’εφαρµογή, δίχως να 

ρωτήσετε κανέναν µας;» µούγκρισε ο Μέρθναρ. 

  «Το µόνο σχέδιο που θα σώσει τα τοµάρια µας!» αντιγύρισε η 

Φαρία’ανµιν. 

  «Θα µας σκοτώσει –δε θα µας σώσει!» τόνισε ο Μέρθναρ. 

  «Γιατί το πιστεύεις αυτό;» ρώτησε, ήρεµα, ο Κράε’ελν, προτού η 

Φαρία’ανµιν προλάβει να µιλήσει. 
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  «Γιατί το ναυτικό του Ωκεανού δεν απαρτίζεται από ερασιτέχνες,» 

είπε ο Μέρθναρ. «Άµα δουν ότι χαθήκαµε στα ξαφνικά, θα ψάξουν, 

και θα βρουν τη σπηλιά –αν δεν γνωρίζουν, κατευθείαν, ότι 

υπάρχει.» 

  «Το ξέρουµε τούτο, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο Κράε’ελν. «Έτσι 

ακριβώς θα γίνει, όπως τα λες–» 

  «Τότε, για–» 

  «Αλλά,» τόνισε ο Καπετάνιος, «ένα πράγµα δεν έχεις λάβει υπόψη 

σου: Οι ναυτικοί του Ωκεανού, µόλις µας δουν να πηγαίνουµε πίσω 

απ’το νησί, θα µας ακολουθήσουν. Όταν χαθούµε απ’τα µάτια τους, 

θα πιστέψουν ότι ο άνεµος µας ευνόησε και προηγηθήκαµε, 

κάνοντας τον κύκλο του νησιού, για να τους ξεγελάσουµε. Συνεπώς, 

κι εκείνοι τον κύκλο του νησιού θα κάνουν. Τότε, εµείς θα βγούµε 

απ’τη σπηλιά µας και θα τους αφήσουµε πολλά µίλια πίσω. 

Εντάξει;» 

  Ο Μέρθναρ φάνηκε να το σκέφτεται. ∆εν του έµοιαζε παράλογο 

αυτό που έλεγε ο Κράε’ελν. 

  «Λοιπόν, συµφωνείς;» ρώτησε εκείνος. 

  Ο Σαραολνιανός πολεµιστής έγνεψε καταφατικά. «Ναι…» 

αποκρίθηκε, κάπως αβέβαια. 

  «Νάσαι σίγουρος –ή σχεδόν σίγουρος– ότι θα τους ξεφύγουµε,» 

του είπε ο Κράε’ελν. «Αν δεν το κάνουµε αυτό, λίγες είναι οι 

πιθανότητες να τους αφήσουµε πίσω. Οι δρόµωνες θα µας 

προφτάσουν.» 

  «Ας το αποτολµήσουµε, να δούµε,» κατέληξε ο Φάλµαριν. «Ούτως 

ή άλλως, τώρα, πια, είναι πολύ αργά, για να δειλιάσουµε.» 

  Ο Κράε’ελν έγνεψε καταφατικά, και η Φαρία’ανµιν σταύρωσε τα 

χέρια µπροστά της·  από την έκφραση του προσώπου της φαινόταν 

να συµφωνεί µε τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού, αν και δεν τον 

συµπαθούσε από τότε που «είχε κάνει τα µάγια του πάνω της». 

  Ύστερ’από καµια ώρα, ο παρατηρητής της Μαύρης Αστραπής 

φώναξε: «Ξηρά, καπ’τάνιε! Ένα νησί, κατάφυτο, ευθεία εµπρός!» 
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  «Φτάνουµε,» πληροφόρησε ο Κράε’ελν τους άλλους, που κάθονταν 

στην πλώρη. 

  «Αν κάτι πάει στραβά, Φάλµαριν,» ρώτησε ο Μέρθναρ, «θα 

µπορείς να µας ξεµπλέξεις, µε τη µαγεία σου;» 

  «Θα προσπαθήσω,» υποσχέθηκε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  Σε λίγο, το νησάκι φάνηκε στον ορίζοντα, ώστε να µπορούν να το 

δουν κι εκείνοι που στέκονταν στην πλώρη. Ήταν κατάφυτο, γεµάτο 

δέντρα·  και, σε απόσταση, έµοιαζε να καλύπτεται όλο από έναν 

πράσινο µανδύα. 

  «Η σπηλιά είναι στο πίσω µέρος,» είπε ο Κράε’ελν. «Εγώ θα 

οδηγήσω, τώρα!» Έτρεξε στην πρύµνη και πήρε το τιµόνι από τα 

χέρια του τιµονιέρη·  η Φαρία’ανµιν τον ακολούθησε, και στάθηκε 

πλάι του. 

  Η Μαύρη Αστραπή πλησίασε το κατάφυτο νησάκι, καθώς οι δύο 

ήλιοι του Άρµπεναρκ έφταναν στο κέντρο τ’ουρανού. Ο Φάλµαριν, 

που στεκόταν στην πλώρη, µαζί µε τον Μέρθναρ, αντίκρισε µια 

µεγάλη, ερηµική αµµουδιά, µε λίγα βράχια.  

  Το πλοίο έστριψε κι άρχισε να κάνει τον κύκλο του νησιού. Ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού στράφηκε, για να ατενίσει τους 

δρόµωνες του Κράντµον. Έρχονταν ολοταχώς. Και η ταχύτητά τους 

ήταν επικίνδυνα µεγάλη, καθώς ο άνεµος φαινόταν να τους ευνοεί. 

Όµως και ο Κράε’ελν ήταν εξαίρετος στην ιστιοπλοΐα. Η Μαύρη 

Αστραπή, αν δεν έπλεε ταχύτερα απ’αυτούς, έπλεε, τουλάχιστον, το 

ίδιο γρήγορα. Ωστόσο, όλοι πάνω της είχαν αγωνία, και οι καρδιές 

τους σφυροκοπούσαν στα στήθη τους. 

  Οι παραλίες του νησιού περνούσαν πλάι απ’το καράβι, ώσπου το 

τελευταίο βρέθηκε στην πίσω µεριά του. Τότε, έστριψε, πηγαίνοντας 

προς µια σπηλιά, που ανοιγόταν ανάµεσα σε κάτι βράχια, πάνω 

απ’τα οποία υπήρχαν δέντρα πολλά και βλάστηση. 

  Ο Φάλµαριν, τώρα, δεν έβλεπε τους δρόµωνες. ∆εν έπρεπε, όµως, 

να ήταν µακριά·  απλά, εδώ δεν υπήρχε ορατότητα. Και σ’αυτό, 

προφανώς, πόνταρε ο Κράε’ελν, για να τους κρυφτεί. 
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  Η σπηλιά όπου µπήκαν ήταν πολύ µεγάλη και χωρούσε το πλοίο 

άνετα. Ήταν και σκοτεινή, επίσης, αλλά η Καπετάνισσα της Μαύρης 

Αστραπής πρόσταξε κανείς να µην ανάψει λάµπα, για να µην 

αποκαλύψουν τη θέση τους στους κυνηγούς τους. 

  Ο Φάλµαριν στάθηκε στην πλώρη κι άρχισε τα µιλά σε µια 

ακατανόητη γλώσσα, ενώ είχε υψωµένα τα χέρια του. Οι ναύτες 

αποµακρύνθηκαν απ’αυτόν·  οι στρατιώτες απ’το Σαραόλν, όµως, 

όχι. 

  «Τι έκανες;» τον ρώτησε ο Μέρθναρ, όταν τελείωσε τη γητειά του. 

  «Έκανα τη σπηλιά πιο δύσκολο να την προσέξει κανείς,» εξήγησε ο 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού, «µε τη βοήθεια των Πνευµάτων.» 

  «Εννοείς πως, τώρα, δε µπορούν να µας δουν;» είπε ο Μέρθναρ. 

  «Από απόσταση, αποκλείεται να αντιληφθούν ότι υπάρχει σπηλιά 

εδώ,» απάντησε ο Φάλµαριν. «Αν, όµως, πλησιάσουν…» Άφησε την 

πρότασή του ατελείωτη, θεωρώντας εκείνο που ήθελε να πει 

αυτονόητο. 

  Οι δρόµωνες του Ωκεανού δεν άργησαν να φανούν, πλέοντας έξω 

απ’τη σπηλιά, αρκετά µακριά της όµως. Ο Μέρθναρ ευχόταν να ήταν 

τόσο µακριά, ώστε να ίσχυε η προστασία της γητειάς που είχε υφάνει 

ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. Μια ξαφνική σιγή έπεσε στην 

Μαύρη Αστραπή, καθώς κανείς δεν έβγαζε άχνα, λες και ο 

παραµικρός ήχος µπορούσε ν’αποκαλύψει τη θέση τους. 

  Όταν οι πέντε δρόµωνες χάθηκαν από τα µάτια τους, ο Κράε’ελν 

είπε: «Θα περιµένουµε, για κάνα τέταρτο της ώρα·  ύστερα, θα 

φύγουµε, όσο πιο γρήγορα µας πάνε τα πανιά µας.» Ήξερε πως, αν 

το πλοίο του διέθετε και κουπιά, οι ναύτες του, αµέσως, θα τα 

έπιαναν, για ν’αναπτύξουν ακόµα περισσότερη ταχύτητα. 

  Ένα τέταρτο σιωπής πέρασε, και ο Καπετάνιος φώναξε: «Τώρα –

τραβήξτε το πλοίο µας έξω, παλικάρια!» 

  ∆υο βάρκες έπεσαν στο νερό και σχοινιά δέθηκαν πάνω τους, τα 

οποία τις ένωναν µε τη Μαύρη Αστραπή. Έπρεπε να τη 
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ρυµουλκήσουν, γιατί δεν φυσούσε αέρας µέσα στη σπηλιά, ώστε να 

φουσκώσουν τα πανιά της και να κινηθεί. 

  Μόλις, όµως, ήταν έξω, ο Κράε’ελν έδωσε προσταγή ν’ανεβούν, 

πάλι, επάνω οι βάρκες, και, πάραυτα, ξεκίνησαν, να πλέουν βόρεια. 

∆εν έβλεπαν τους δρόµωνες πουθενά. 

  «Φαίνεται κανένα σηµάδι των διωκτών µας, Βέκορ;» φώναξε στον 

παρατηρητή ο Καπετάνιος. 

  «Όχι, καπ’τάνιε!» απάντησε ο άντρας. «Πρέπει νάναι στην άλλη 

µεριά του νησιού.» 

  «Ωραία!» γέλασε ο Κράε’ελν. «Τους ξεφύγαµε! 

  »Τώρα, προς ολοταχώς!» 

  Και η Μαύρη Αστραπή συνέχισε να πλέει βόρεια, µε τον άνεµο να 

φουσκώνει τα πανιά της. 

  Ο Φάλµαριν πήρε µια βαθιά ανάσα. Ήλπιζε, όταν έφτανε στο 

Σαραόλν, να µην έβρισκε τη χώρα σε κατάσταση διάλυσης, και ο 

Κύριος του Πύργου του Φτερού να µην είχε χαθεί, όπως η βασίλισσα 

Αάνθα και ο Βασιληάς Βένγκριλ. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23ο 

Ένα σχέδιο 

 

 

 βροχή δεν είχε σταµατήσει καθόλου όλο το βράδυ και 

συνέχιζε και το πρωί. Η Νύχτα και η Μάνζρα είχαν κοιµηθεί 

φυλώντας βάρδιες, αφήνοντας τον Όκ’φερν δεµένο στο 

δέντρο να διαµαρτύρεται. ∆εν είχαν δει σηµάδια πως κανείς τους 

ακολουθούσε, όµως κι οι δυο τους φοβούνταν µην τους επιτεθεί, 

απρόσµενα, ο δολοφόνος της Αίρεσης του Σκαραβαίου·  δεν τον 

είχαν ξεφορτωθεί ακόµα. 

H
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  «Θα µε λύσετε, επιτέλους;» µούγκρισε ο πληροφοριοδότης της 

Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού, καθώς φτερνιζόταν. Ήταν 

βρεγµένος από πάνω ως κάτω και αισθανόταν τα ρούχα να κολλάνε 

πάνω του. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε η Μάνζρα, που είχε την τελευταία σκοπιά. 

Ύστερα, κούνησε την συντρόφισσά της απ’τον ώµο, για να την 

ξυπνήσει. «Νύχτα. Νύχτα. Είναι πρωί.» 

  Εκείνη σηκώθηκε, βλεφαρίζοντας και τρίβοντας τα µάτια της, µε τα 

δάχτυλά της. «∆ε µου µοιάζει για πρωί,» παρατήρησε, κοιτώντας τη 

βροχή και το σκοτάδι που ήταν απλωµένο παντού. Μετά, ρώτησε: 

«Κανένα σηµάδι του;» 

  Η Μάνζρα ήξερε ότι εννοούσε τον φονιά της Αίρεσης του 

Σκαραβαίου. «Όχι,» απάντησε. 

  «Σηµάδι ποιου;» ρώτησε ο Όκ’φερν. 

  «Βούλωστο,» µούγκρισε η Μάνζρα. 

  «Η φίλη σου δεν είναι καθόλου συζητήσιµη,» είπε ο 

πληροφοριοδότης στην Νύχτα, στραβώνοντας το λαιµό του, για να 

την κοιτάξει κάτω από το πρόχειρο κατάλυµα που είχαν φτιάξει οι 

δυο γυναίκες, µε τα φυλλώµατα των δέντρων. 

  «Βούλωστο,» αποκρίθηκε η τυχοδιώχτρια. «Ανησυχώ για τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή,» είπε στην Μάνζρα. «∆εν επικοινώνησε 

µαζί µας όλο το βράδυ. Λες να έχει πάθει τίποτα;» 

  «∆ε νοµίζω,» είπε η Μάνζρα, για να την ενθαρρύνει, αν και η ίδια 

δεν ήταν και τόσο σίγουρη για τα λόγια της. Μέσα στο άνδρο της 

Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού ποιος ήξερε τι µπορούσε να 

συµβεί…; 

  «Άµα έρθει το βράδυ και δεν έχει επικοινωνήσει µαζί µας, τι θα 

κάνουµε;» έθεσε το ερώτηµα η Νύχτα. 

  «Μη σε νοιάζει,» αποκρίθηκε η Μάνζρα. «Θα έχει.» Ελπίζω, 

πρόσθεσε, νοερά. 

 

**  **  **  ** 
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  Όλη τη νύχτα τα Πνεύµατα τον ταλαιπωρούσαν, µε τα ακατανόητα 

λόγια τους, κάνοντάς τον να στριφογυρίζει πάνω στο κρεβάτι του, 

ενώ βρισκόταν σε µια κατάσταση µεταξύ ύπνου και ξύπνιου.  

  Όταν, τελικά, ξύπνησε, το πρωί, το κεφάλι του τον πονούσε. 

Σηκώθηκε, ντυµένος µόνο µε µια περισκελίδα, και έπλυνε το 

πρόσωπό του σε µια λεκάνη µε νερό. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κοίταξε τον εαυτό του στον 

καθρέφτη. Σήµερα έπρεπε να βρει τρόπο να µπει στον Πύργο των 

Μεγάλων Αφεντάδων, γιατί εκεί µόνο θα µπορούσε να πάρει την 

πληροφορία που χρειαζόταν: δηλαδή, να µάθει πού στη ζούγκλα 

Βάργκοχ βρισκόταν ο Πύργος του Φιδιού. 

  Σταύρωσε τα χέρια µπροστά του, σκεπτικός. Το βράδυ, µέσα στους 

εφιάλτες, τα όνειρα και τις οµιλίες των Πνευµάτων, του είχε έρθει 

και µια ιδέα. Μπορούσε να βγει από κάποιο παράθυρο του βόρειου 

πύργου, να βαδίσει πάνω στις επάλξεις του κεντρικού χτιρίου του 

αρχηγείου και να µπει σε ένα παράθυρο του Πύργου των Μεγάλων 

Αφεντάδων. 

  Βέβαια, τούτο το σχέδιο ήταν ριψοκίνδυνο, γιατί, κατ’αρχήν, 

σήµαινε πως έπρεπε να βρει ένα άδειο δωµάτιο του βόρειου πύργου 

–το παράθυρο του δικού του δωµατίου δεν βρισκόταν αρκετά ψηλά, 

για να περάσει στις επάλξεις. Κατά δεύτερο λόγο, κάπως, έπρεπε να 

ξεφύγει από τους φύλακες πάνω στο κεντρικό χτίριο, ώστε να φτάσει 

στον Πύργο των Μεγάλων Αφεντάδων. Και, τέλος, έπρεπε να µπει 

σε ένα δωµάτιο εκεί, όπου δε θα βρισκόταν, πάλι, κανείς. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή όφειλε να οµολογήσει ότι χρειαζόταν 

παραπάνω από αρκετή τύχη –καθώς και την κάλυψη του σκοταδιού. 

Αν ήταν να επιχειρήσει κάτι τέτοιο θα το επιχειρούσε το βράδυ. Και 

ευχόταν τα Πνεύµατα να ήταν µε το µέρος του. 

  Προς το παρόν, όµως, ας επικοινωνούσε µε τη Νύχτα, για να της 

πει πως ήταν καλά. Έβαλε τα δάχτυλα του στους κροτάφους και 

έστειλε τις πνευµατικές του αισθήσεις µακριά. 
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  Νύχτα. Μ’ακούς; 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Νύχτα ύψωσε, απότοµα, το βλέµµα της, κάνοντας νόηµα στη 

Μάνζρα και στον Όκ’φερν να µη µιλούν. 

  Σ’ακούω, Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή. Είσαι καλά; 

  Καλά είµαι. 

  Έχεις µάθει τίποτα; 

  Όχι, τίποτα, ακόµα. Αλλά σήµερα λέω να επιχειρήσω κάτι. Το βράδυ. 

  Να προσέχεις. Θέλεις κάτι, τώρα; Κάτι να ρωτήσω τον Όκ’φερν; 

  Όχι. Απλά, επικοινώνησα για να σε διαβεβαιώσω ότι δεν έχω πάθει 

τίποτα. Νύχτα, αν ποτέ κάνω παραπάνω από µια µέρα να 

επικοινωνήσω, µαζί σου, φύγε από τούτο το µέρος, προτού είναι πολύ 

αργά! 

  Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή– Περίµενε! Περίµενε! 

  Αλλά εκείνος είχε ήδη φύγει απ’το µυαλό της. Η Νύχτα 

αναστέναξε, κουνώντας το κεφάλι της. 

  «Ήταν ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή;» τη ρώτησε η Μάνζρα. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η τυχοδιώχτρια. 

  «Τι ήθελε;» 

  «Να µας πει ότι είναι καλά,» εξήγησε η Νύχτα. «Και να µας πει 

πως… αν κάνει ποτέ παραπάνω από µια µέρα να επικοινωνήσει µαζί 

µας, να φύγουµε απο δώ. 

  »Όµως, Μάνζρα, αν συµβεί αυτό, θα πάµε να τον βρούµε, µέσα στο 

άνδρο της Συντεχνίας. ∆εν πρόκειται να τον αφήσω να πεθάνει. 

Εξάλλου, εγώ τον έφερα σε τούτα τα µέρη, ψάχνοντας για τον 

Άνεµο. Οφείλω να τον βοηθήσω, άµα µε χρειάζεται.» 

  Η Μάνζρα έγνεψε καταφατικά, αλλά φαινόταν σκεπτική και 

προβληµατισµένη·  τα χαρακτηριστικά του προσώπου της ήταν 

σφιγµένα, όπως και τα χείλη της. 
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**  **  **  ** 

 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή αποφάσισε πως ήταν ώρα να ντυθεί, 

όχι, όµως, µε την προηγούµενή του ενδυµασία·  θα άλλαζε, γιατί 

πολλά είχαν συµβεί χτες, τα οποία ίσως κάποιοι να θεωρούσαν 

παράξενα για το άτοµό του. 

  Άνοιξε την ντουλάπα του Όκ’φερν και πήρε απο κεί ρούχα. Του 

ήταν όλα λίγο στενά, γιατί ήταν κάπως πιο µεγαλόσωµος απ’τον 

πληροφοριοδότη, αλλά µπορούσε να τα φορέσει. Οπότε, έβαλε ένα 

λευκό πουκάµισο και καφέ, πέτσινο παντελόνι. Μπότες δεν άλλαξε. 

Ποιος θα της είχε προσέξει άλλωστε; Εξάλλου, οι επάργυρες που 

υπήρχαν στο δωµάτιο ήταν πολύ φανταχτερές, και θα τραβούσαν την 

προσοχή. Κάπα δεν έριξε στους ώµους, γιατί δεν ήθελε, για την ώρα, 

τουλάχιστον, να φορά κουκούλα·  πολλοί θα θυµούνταν, από χτες 

βράδυ, έναν κάπως αλλόκοτο τύπο µε κουκούλα. Πέρασε τη ζώνη 

γύρω απ’τη µέση του, απ’την οποία κρεµόταν το ξίφος του κι ένα 

ξιφίδιο. Πάνω στο πουκάµισό του έπιασε την καρφίτσα µε τον 

πορφυρό αετό. 

  Τώρα, σκεφτόταν να ψάξει να βρει ποιο απ’τα δωµάτια του βόρειου 

πύργου ήταν εγκαταλειµµένο και θα τον βόλευε το βράδυ, που θα 

επιχειρούσε να βγει απ’το παράθυρό του και να πάει στις επάλξεις. 

∆ε θα χρειαζόταν ν’αρχίσει να χτυπά πόρτες·  οι πνευµατικές του 

δυνάµεις ήταν αρκετές γι’αυτό. 

  Βγήκε στο διάδροµο, ξεκινώντας να περιπλανιέται, δήθεν κάνοντας 

βόλτα, ανέµελα. ∆ίπλα του πέρασαν, αρκετές φορές, άντρες και 

γυναίκας, αλλά δεν του έδωσαν και τόση σηµασία, εκτός από 

κανέναν χαιρετισµό («Καληµέρα, αδελφέ – Χαίρετε, αδελφέ.»), τον 

οποίο εκείνος, κόσµια, ανταπέδωσε. Τούτοι οι άνθρωποι είναι πολύ 

ευγενικοί για σκλαβέµποροι… παρατήρησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή. Αλλά ποιος είπε ότι οι σκλαβέµποροι δεν είν’ευγενικοί; Στο 

Σαραόλν δεν έχουµε καθόλου τέτοιους, γιαυτό δεν ξέρουµε. 
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  Αλλά δεν είχε χρόνο για ανούσιες σκέψεις, τώρα·  έπρεπε 

ν’αυτοσυγκεντρωθεί, χρησιµοποιώντας τις πνευµατικές του 

δυνάµεις. Μπορούσε να αισθανθεί αν κάποιος ήταν πίσω από τις 

κλειστές πόρτες, ή αν κάποιος βρισκόταν εκεί πριν από ορισµένες 

ώρες. Έτσι, όταν έβρισκε το δωµάτιο που τον βόλευε, θα ήξερε άµα 

είχε ένοικο και αυτός είχε φύγει, για την ώρα, ή άµα δεν είχε 

καθόλου. 

  Τελικά, βρέθηκε µπροστά σε µια ξύλινη θύρα. Είχε να πατήσει 

άνθρωπος εδώ πολλές ώρες, σύµφωνα µ’ό,τι του έλεγαν τα 

Πνεύµατα. Και το µέρος έµοιαζε νάναι απ’τη µεριά που ήθελε ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή: έπρεπε να βλέπει τις επάλξεις, αν είχε 

παράθυρο. Και ήταν στον πέµπτο όροφο·  ό,τι χρειαζόταν, για να 

πηδήξει απο κεί, πάνω στο κεντρικό χτίριο του αρχηγείου. 

  Επιχείρησε ν’ανοίξει την πόρτα, µα την βρήκε κλειδωµένη. Λίγη, 

όµως, ενόχληση ήταν οι κλειδωµένες πόρτες γι’αυτόν. Επικαλέστηκε 

τα Πνεύµατα και διέρρηξε την κλειδαριά. Ήδη αισθανόταν τον εαυτό 

του κουρασµένο απ’την πνευµατική ισχύ η οποία είχε περάσει από 

µέσα του, όσο διαισθανόταν πού υπήρχαν –και πού υπήρξαν– 

άνθρωποι και πού όχι. 

  Μπήκε στο δωµάτιο, και ανακάλυψε ότι έµοιαζε υπερβολικά 

µ’εκείνο του Όκ’φερν. Έκλεισε πίσω του και βάδισε ως το 

παράθυρο. ∆εν άνοιξε τα παντζούρια, παρά κοίταξε από τη 

χαραµάδα ανάµεσά τους. Ατένισε τις επάλξεις. ∆εν βρίσκονταν 

πάνω από δύο µέτρα πτώση απο δώ·  θα τα κατάφερνε να τις φτάσει 

εύκολα. Εκεί, όµως, παρατήρησε ότι στεκόταν ένας φρουρός, µέσα 

στη βροχή, ντυµένος µε τον πορφυρό χιτώνα της Συντεχνίας, τη 

φολιδωτή πανοπλία και το πλατύγυρο κράνος, όπως συνήθως. Αυτόν 

θα τον ταχτοποιούσε, µε την πνευµατική του µαγεία. 

  Παλιότερα, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή απεχθανόταν τα 

Πνεύµατα, αλλά, ύστερ’από τις διδαχές του Φάλµαριν, σχετικά µε το 

πώς να τα ελέγχει, είχε αρχίσει να τα βρίσκει µάλλον χρήσιµα –αν 

και, ορισµένες, φορές σαφώς ενοχλητικά.  
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  Βγήκε απ’το δωµάτιο, κλειδώνοντας την πόρτα πίσω του. Καθώς 

κατέβαινε στο δικό του, σκεφτόταν πως θα έπρεπε να βασιστεί στην 

Τύχη, για να βρει ένα παράθυρο που ο χώρος από πίσω του θα ήταν 

άδειος από ανθρώπους και στον Πύργο των Μεγάλων Αφεντάδων. 

Όµως θα το ρίσκαρε. Ήταν εδώ για να πάρει µία πληροφορία –και 

θα την έπαιρνε. 

   

**  **  **  ** 

 

  «Αναρωτιέµαι, τώρα, πού νάναι η Ερία,» είπε η Μάνζρα. «Θάχει 

άραγε φτάσει στην Μάοχµπιν; Θάχει µιλήσει στην Βασίλισσα 

Ταρµαρία;» 

  «Κατά πάσα πιθανότητα,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Και εκείνη θα 

έχει ετοιµάσει στρατό, για να αντιµετωπίσει τους ερχόµενους 

Μαγκραθµέλιους. Αλλά, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Φάλµαριν για 

τον Μάργκανθελ, αµφιβάλλω αν οποιοσδήποτε στρατός θάναι 

αρκετός…» 

  «Τότε, πώς θα ηττηθούν οι δαιµονάνθρωποι;» απόρησε η Μάνζρα, 

µε ανήσυχη όψη στο πρόσωπό της. Πάντα το είχε ως δεδοµένο ότι οι 

Μαγκραθµέλιοι έχαναν στις µάχες, και ποτέ δε θα τα κατάφερναν να 

καταστρέψουν τα βασίλεια των ανθρώπων. 

  «Ποιος είπε ότι θα ηττηθούν;» έθεσε το ερώτηµα η κορακοµάλλα 

τυχοδιώχτρια. 

  «Έλα τώρα, Νύχτα!» έκανε η Μάνζρα. «Μην είσαι τόσο 

πεσιµίστρια. Και βέβαια θα ηττηθούν! Όπως πάντα, άλλωστε,» 

ανασήκωσε τους ώµους της. 

  «Με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά–» άρχισε ο Όκ’φερν. 

  «Μη διακόπτεις, τότε,» µούγκρισε η Μάνζρα. 

  «Μα, είν’αλήθεια ότι στρατός Μαγκραθµέλιων θα επιτεθεί στη 

Ζίρκεφ;» 

  «Όχι θα,» τόνισε η Νύχτα·  «έχει εισβάλει από τα ανατολικά 

σύνορα.» 
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  «Αυτό είναι καταστροφή!» είπε ο Όκ’φερν, που είχε, πια, 

σταµατήσει να διαµαρτύρεται για τη βροχή, επειδή, όταν ήρθε το 

µεσηµέρι, ο ουρανός είχε, πλέον, πάψει να ρίχνει νερό. «Γιατί πρέπει 

νάναι πολύ σίγουροι για τους εαυτούς τους, για να εισβάλουν.» 

  «Είναι πολύ σίγουροι για τους εαυτούς τους,» τον διαβεβαίωσε η 

Νύχτα. «Έχουν έναν µισό-Θεό µαζί τους.» 

  Ο Όκ’φερν γέλασε. «Φυσικά, δεν πιστεύετε σε τέτοιες γελοίες 

ιστορίες!… Μισός-Θεός…!» 

  Η Νύχτα τον κάρφωσε, µ’ένα θυµωµένο βλέµµα. «Είπα –µισός-

Θεός. Και είµαι βέβαιη γι’αυτό.» 

  «Σοβαρευτείτε!» είπε ο Όκ’φερν. «∆εν υπάρχουν Θεοί. Ούτε… 

µισοί-Θεοί. Τι κουταµάρες είν’ετούτες;…» 

  «Αν θες, το πιστεύεις·  αν δε θες, δεν το πιστεύεις,» αντιγύρισε η 

Μάνζρα. «∆ε θα κάτσουµε να σου εξηγήσουµε όλα όσα γνωρίζουµε, 

σχετικά µε το θέµα!» 

  «Γιατί όχι;» ρώτησε ο Όκ’φερν. «Έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε;» 

  «Ναι –να µη σου µιλάµε!» τόνισε η Μάνζρα. 

  «Αν κάτι απειλεί τη χώρα µου, πρέπει να το ξέρω!» φώναξε ο 

Όκ’φερν. «Εσείς, στο κάτω-κάτω, δεν είστε απο δώ –δε µοιάζετε για 

Ζιρκεφιανές. Εγώ, όµως, είµαι!» 

  «Ένας στρατός Μαγκραθµέλιων έχει εισβάλει,» τον πληροφόρησε 

η Νύχτα, «και πηγαίνει προς την πρωτεύουσά σας. Μόνο αυτό 

χρειάζεται να ξέρεις.» 

  «Μόνο αυτό!» έκανε ο Όκ’φερν. «Γιατί πηγαίνει στην πρωτεύουσα; 

Θέλουν οι δαιµονάνθρωποι να κατακτήσουν το Βασίλειό µας; Αυτό 

είναι φρικτό! Θα γίνουµε όλοι σκλάβοι τους!» 

  «Οι σκλαβέµποροι σκλάβοι, ε;…» µειδίασε η Μάνζρα. «Πολύ 

µ’αρέσει!» 

  «Εεε!» φώναξε ο Όκ’φερν. «Θα πουλούσα όλα µου τα υπάρχοντα 

για δυο αργύρια, ώστε να µε κάνει κάποιος άνθρωπος σκλάβο του, 

παρά οι Μαγκραθµέλιοι! Ξέρετε τι λένε ότι κάνουν στους 
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κρατούµενούς τους; ∆οκιµάζουν τις διαβολικές τους εφευρέσεις 

επάνω τους!…» Ρίγησε. 

  «Ακριβώς ό,τι σου αξίζει,» είπε η Μάνζρα. ∆εν πίστευε πραγµατικά 

ότι του άξιζε κάτι τέτοιο, όµως της άρεσε να τον τροµάζει. 

  «Από πού έρχεστε εσείς;» ρώτησε ο Όκ’φερν. 

  «Τι σε νοιάζει;» απαίτησε η Μάνζρα. 

  «Να… έλεγα… να µε παίρνατε µαζί σας, όταν φεύγατε απ’τη 

Ζίρκεφ,» πρότεινε ο Όκ’φερν. «∆ε θέλω να µπλέξω πουθενά 

άσχηµα… Θα µε πάρετε µαζί σας; Θα γίνω σκλάβος σας, άµα το 

επιθυµείτε.» 

  Η Μάνζρα ρουθούνισε. «∆εν κρατάµε σκλάβους στο Σαραόλν. Θα 

είσαι ελεύθερος άνθρωπος εκεί.» 

  «Από το Σαραόλν έρχεστε;» έκανε ο Όκ’φερν. Αυτό έµοιαζε να τον 

χαροποιεί. «Έχω ακούσει καλά λόγια για το Βασίλειό σας. Μόνο 

καλά λόγια! Θα µε πάρετε;» 

  «Θα δούµε…» µούγκρισε η Μάνζρα. 

  «Αλλά, ούτως ή άλλως, δε φεύγουµε για εκεί σύντοµα, φιλαράκο,» 

του είπε η Νύχτα. «Έχουµε κάτι δουλειές εδώ.» 

  «Τι δουλειές;» ρώτησε ο Όκ’φερν. «Ίσως να µπορούσα να σας 

βοηθήσω. Ξέρω τα κατατόπια.» 

  «Έχουµε δουλειές στη ζούγκλα Βάργκοχ,» τον πληροφόρησε η 

Νύχτα. 

  «Στην ζούγκλα… Βάργκοχ;» ξεροκατάπιε ο Όκ’φερν. «Γιαυτό 

θέλατε να µάθετε την ακριβή θέση του Πύργου του Φιδιού, ε; Εκεί 

πάτε. ∆ε µου λέτε, ρε κορίτσια, είστε τρελές; Ποιος σώφρων 

άνθρωπος πηγαίνει στον Πύργο του Φιδιού; Ποιος σώφρων 

άνθρωπος µπαίνει καν στη ζούγκλα Βάργκοχ;» 

  «Πολύ µιλάς,» του είπε, µε απειλητικό βλέµµα, η Μάνζρα. 

«Έχουµε δουλειά εκεί, και θα πάµε –τελείωσε.» 

  «Τι… δουλειά, αν επιτρέπεται;» έκανε ο Όκ’φερν. 

  «Βούλωστο!» είπε, απότοµα, η Μάνζρα. «∆ε µαθαίνεις 

τίποτ’άλλο.» 
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  Ο Όκ’φερν φάνηκε ιδιαίτερα σκεπτικός και πολύ 

προβληµατισµένος, καθώς δάγκωνε ανήσυχα τα χείλη του. 

  Η Νύχτα και η Μάνζρα αλληλοκοιτάχτηκαν, ανταλλάσσοντας ένα 

µειδίαµα. Κι οι δυο ήξεραν τι συλλογιόταν ο πληροφοριοδότης της 

Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού: αν τον συνέφερε, καλύτερα, να 

έρθει µαζί τους, στη ζούγκλα Βάργκοχ, ή να µείνει εδώ και πιθανώς 

να γίνει σκλάβος των Μαγκραθµέλιων. 

  Η ξανθιά πολεµίστρια έσπασε τη σιωπή, ρωτώντας τον: «Πόσο 

καιρό η Συντεχνία σας συνεργάζεται µε την Αίρεση του Φιδιού;» 

  «Εδώ και µισό χρόνο, υποθέτω. Ίσως παραπάνω·  ίσως λιγότερο,» 

απάντησε ο Όκ’φερν. 

  «Ποιος είναι αρχηγός;» θέλησε να µάθει η Μάνζρα. «Εσείς ή η 

Αίρεση;» 

  Ο Όκ’φερν δεν αποκρίθηκε αµέσως, σα να µην ήταν σίγουρος. 

«Έχω την εντύπωση πως… Κοίτα, όλοι νοµίζουµε ότι εµείς 

ελέγχουµε τους εαυτούς µας –ή, µάλλον, ότι µας ελέγχουν οι 

Μεγάλοι Αφέντες. Όµως πολλοί έχουµε την εντύπωση πως οι 

διαταγές έρχονται από την Αίρεση. Μάλιστα, µερικοί ψιθυρίζουν 

πως οι Μεγάλοι Αφέντες ανήκουν στην Αίρεση –είναι µέλη της. 

Πιθανώς… ιερείς. Και οι ιερείς της Αίρεσης του Φιδιού λέγεται πως 

έχουν στη διάθεσή τους ισχυρή, διαβολική µαγεία…» 

  Η Μάνζρα συνοφρυώθηκε, κουνώντας το κεφάλι της, σαν για να το 

καθαρίσει απ’όλα όσα άκουσε. 

  «Εµένα πιο πιθανό µου µοιάζει η Αίρεση του Φιδιού να σας 

ελέγχει,» κατέληξε η Νύχτα. «Γιατί αυτή και η Αίρεση του 

Σκαραβαίου δεν είναι οι δύο δυνατότερες αιρέσεις στη Ζίρκεφ;» 

  Ο Όκ’φερν έγνεψε καταφατικά. «Ξέρεις µπόλικα πράγµατα για τη 

χώρα µας, για ξένη που είσαι,» παρατήρησε. 

  Η Νύχτα µειδίασε, καθώς στο νου της ερχόταν ο Κάλ’µλιρβ. «Είχα 

καλό δάσκαλο…» Πού να ήταν τώρα, ο παλιοµπαγαπόντης; 

  Ο Όκ’φερν έγλειψε τα χείλη του, νευρικά·  ύστερα, τα στράβωσε, 

κάπως. Είπε: «Λέω, τελικά, να… έρθω µαζί σας εκεί όπου θα πάτε… 
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Αλλά µη µου ζητήσετε εµένα να µπω στον Πύργο του Φιδιού. 

Έρχοµαι µόνο για να µε πάρετε, µετά, µαζί σας, στο Σαραόλν, και να 

γλιτώσω από τον ερχόµενο στρατό των δαιµονανθρώπων.» 

  «Περίµενε να επιστρέψει ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, και 

βλέπουµε τι θα κάνουµε µ’εσένα,» αποκρίθηκε η Νύχτα. Ήλπιζε ο 

φίλος τους να µην αργούσε. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24ο 

Νυχτερινές επιθέσεις 
 

 

ράδυ. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή σηκώθηκε από το κρεβάτι του, 

µε κάποια προσπάθεια, για να ξεφύγει από την επήρεια των 

Πνευµάτων, που του έκαναν ακατανόητες ερωτήσεις και του 

ψιθύριζαν ασυνάρτητα λόγια. Φόρεσε το λευκό παντελόνι, τη λευκή 

του τουνίκα και τις µπότες του. Τέλος, έριξε την κάπα του στους 

ώµους, την έδεσε εµπρός του, και ανέβασε την κουκούλα στο 

κεφάλι, για να κρύψει το πρόσωπό του στη σκιά. Το σπαθί του και 

ένα ξιφίδιο τα έκρυψε από κάτω της, κρεµασµένα στη ζώνη του, ενώ 

ένα άλλο ξιφίδιο ήταν θηκαρωµένο στη δεξιά του µπότα. 

  Άνοιξε την πόρτα του δωµατίου του Όκ’φερν και βγήκε. 

Προχώρησε, βιαστικά, ανεβαίνοντας τις σκάλες του πύργου, και 

έφτασε στον πέµπτο όροφο, απαντώντας στον δρόµο του µονάχα µια 

ξανθιά γυναίκα, που είχε τα µαλλιά της δεµένα σε πολλές, µικρές 

κοτσίδες. Ήταν ντυµένη µε µια λευκή ρόµπα, που στο στήθος της 

γυάλιζε η καρφίτσα η οποία την αναγνώριζε ως µέλος της 

Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού. 

Β
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  «Καλησπέρα, αδελφέ,» είπε, και επιχείρησε να δει κάτω απ’την 

κουκούλα του. 

  «Καλησπέρα,» αποκρίθηκε εκείνος, και την προσπέρασε, δίχως να 

καθυστερήσει καθόλου. 

  Κοίταξε πίσω του, και την αντίκρισε να χάνεται στον διάδροµο του 

πύργου. Όταν ήταν σίγουρος πως δεν τον κρυφοκοίταζε ή δεν 

κρυφάκουγε, άνοιξε την πόρτα πλάι του, επικαλούµενος τις δυνάµεις 

των Πνευµάτων. Γρήγορα, γλίστρησε µέσα στο εγκαταλειµµένο 

δωµάτιο που είχε βρει το πρωί. Πλησίασε το παράθυρο και το 

άνοιξε, κοιτάζοντας έξω. 

  Το πρώτο πράγµα που αισθάνθηκε ήταν αέρας στο πρόσωπό του. 

Απόψε φυσούσε σα λυσσασµένος. Χρήσιµο αυτό, για µένα, 

συλλογίστηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. ∆ε θα µπορούν 

ν’ακούσουν εύκολα τα βήµατά µου, στις επάλξεις –ή οποιονδήποτε 

άλλο θόρυβο. 

  Ύστερα, η µάτια του έπεσε στον φρουρό που στεκόταν πάνω στο 

κεντρικό χτίριο του άνδρου της Συντεχνίας. Ατένισε και λίγο 

παραπέρα και διαπίστωσε πως, σε καµια δεκαριά µέτρα απόσταση, 

στεκόταν ένας άλλος φύλακας. 

  Ήξερε πώς να εξολοθρεύσει τον πρώτο, µιας και ήταν βέβαιος ότι η 

πνευµατική του δύναµη δε θα ήταν και τόσο ισχυρή. Τέντωσε το χέρι 

του προς το µέρος του άντρα, τσακίζοντας τα δάχτυλά του. 

Αισθάνθηκε τα Πνεύµατα που περιέβαλαν τον φρουρό·  αισθάνθηκε 

πως µπορούσε να τα προστάξει. Έκανε µια στριφτή κίνηση µε τον 

καρπό του, κι ο πολεµιστής φάνηκε να σφαδάζει, πιάνοντας το λαιµό 

του κι αφήνοντας την ασπίδα και το κοντάρι του να πέσουν. Έπειτα, 

σωριάστηκε στο έδαφος·  η ψυχή του είχε εγκαταλείψει το σώµα του 

και είχε περάσει στον πνευµατικό κόσµο. 

  Ο άλλος στράφηκε να τον κοιτάξει, και φώναξε κάτι που χάθηκε 

µέσα στον άνεµο –µάλλον, το όνοµα του νεκρού άντρα. Πλησίασε, 

µε γρήγορα βήµατα, το κουφάρι. 
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  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή αποφάσισε πως ίσως να µην ήταν 

καλή ιδέα να σπαταλήσει κι άλλη από την πνευµατική του ισχύ·  

πιθανώς να την χρειαζόταν αργότερα, στον Πύργο των Μεγάλων 

Αφεντάδων. Τράβηξε το σπαθί του και το ξιφίδιο και πήδησε απ’το 

παράθυρο, για να βρεθεί στις επάλξεις, µπροστά στα µάτια του 

έκπληκτου φρουρού. Η µικρή του λεπίδα τινάχτηκε και τον κάρφωσε 

στο λαρύγγι, καθώς το σφιγµένο χέρι του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή 

τεντώθηκε. Ο άντρας έβγαλε έναν πνιχτό ήχο και αίµα ανάβλυσε 

απ’τα χείλη του·  µετά, σωριάστηκε κι εκείνος, νεκρός. 

  Ο πρώην-Ράθµαλ στράφηκε στον δυτικό πύργο του άνδρου της 

Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού. Και, βαδίζοντας πάνω στο 

κεντρικό χτίριο, όπου, τώρα, είχε βρεθεί, έτρεξε κοντά του, προτού 

κανένας άλλος φύλακας από χαµηλότερα σηµεία των επάλξεων τον 

αντιληφθεί. Έφτασε πλάι του και παρατήρησε ότι βρισκόταν τρία 

µέτρα κάτω από ένα παράθυρο. Έδωσε έναν µεγάλο σάλτο και 

πιάστηκε απ’το περβάζι του. Τραβήχτηκε πάνω, και κοίταξε από το 

ένα πατζούρι, που ήταν ανοιχτό… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι κρύο είν’αυτό απόψε;» έκανε η Μάνζρα, τρίβοντας τα χέρια 

της πάνω απ’τη φωτιά που προσπαθούσαν να κρατήσουν αναµµένη, 

έχοντάς την καλύψει µε φυλλώµατα από την µεριά του ανέµου. 

  «Όντως, κάνει πολύ κρύο,» παραδέχτηκε ο Όκ’φερν. «Μήπως να 

µε λύνατε να ζεσταθώ κι εγώ πάνω απ’τις φλόγες;…» 

  Η Νύχτα δε µίλησε καθόλου, τυλιγµένη στην κάπα της. Όλος αυτός 

ο άνεµος την έκανε να θυµάται έναν οµώνυµο φίλο της, τον οποίο 

έψαχνε, απεγνωσµένα, και φοβόταν πως δε θάβρισκε ζωντανό ή 

αρτιµελή. 

  Η Μάνζρα αγριοκοίταξε τον πληροφοριοδότη της Συντεχνίας του 

Πορφυρού Αετού. «Βούλωστο, Όκ’φερν.» 
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  «Ελάτε τώρα! Είπαµε, δεν είµαι τόσο επικίνδυνος! Όχι τόσο όσο 

φαίνοµαι, τουλάχιστον…» 

  Η ξανθιά πολεµίστρια ρουθούνισε, χλευαστικά. 

  «Τι; Τι εννοείς µ’αυτό;» απαίτησε ο Όκ’φερν. «Με υποτιµάς;» 

  «Γιατί όχι;» µειδίασε η Μάνζρα, καγχάζοντας. 

  «Γρρρ! Λύσε µε και θα σου δείξω–!» γρύλισε ο Όκ’φερν. 

  «Νάσαι καλό παιδί, αν θες να σε πάρουµε µαζί µας στο Σαραόλν,» 

τον συµβούλεψε η Μάνζρα. 

  «Μακάρι µόνο, ως τότε, να µην έχω πεθάνει απ’το κρύο και…» 

Φταρνίστηκε, δυνατά. «Και µου φαίνεται πως κρυολόγησα, χτες µε 

τη βροχή, επειδή δε λέγατε να µε λύσετε και να µε βάλετε στο–» 

  «Μιλάς πολύ,» τον διέκοψε η Μάνζρα. 

  «Ε! Ποιος είν’εκεί;» έκανε, ξαφνικά, ο Όκ’φερν, παραξενεµένος, 

καθώς αντίκρισε µια σκιά πίσω απ’τα φυλλώµατα. 

  Η Νύχτα δε στράφηκε να κοιτάξει. Ήξερε, αµέσως, ποιος ήταν, από 

διαίσθηση και επειδή τον περίµενε αργά ή γρήγορα. «Σκύψε!» 

Έπεσε, πάραυτα, στην πλάτη της Μάνζρα, ρίχνοντάς την, 

µπρούµυτα, στο έδαφος– 

  –Ένα βέλος σφύριξε πάνω απ’την κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια, που 

γνώριζε τις µεθόδους του διώκτη τους, και καρφώθηκε στον κορµό 

του δέντρου, πλάι απ’το δεξί αφτί του Όκ’φερν. 

  «Μα την Έρηµο και τη Ζούγκλα!…» αναφώνησε εκείνος, 

χάσκοντας. 

  Η Νύχτα τινάχτηκε όρθια, τραβώντας το κοντόσπαθό της κι ένα 

ξιφίδιο. 

  Κάτι µαύρο πετάχτηκε, αστραπιαία, απ’τα φυλλώµατα και της 

χίµησε, σαν ένας ανεµοστρόβιλος ατσαλιού. Η γυναίκα ίσα που 

προλάβαινε να κρατά τις λεπίδες µακριά της, αποκρούοντας·  δεν είχε 

καθόλου χρόνο, για να επιτεθεί –η επίθεση ούτε καν της περνούσε 

απ’το µυαλό. 

  Η Μάνζρα είχε σηκωθεί όρθια, και τράβηξε το ξίφος της, χιµώντας 

στον δολοφόνο της Αίρεσης του Σκαραβαίου, µε µια πολεµική 
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κραυγή. Καθώς η λάµα της κατέβαινε, εκείνος πήδησε προς τα πίσω, 

µε µια κωλοτούµπα στον αέρα, και το ατσάλι έσχισε το κενό. 

  Τώρα, ο άντρας µε τα µελανά ρούχα και τα κορακίσια µαλλιά –που 

ήταν δεµένα σε µια µακριά αλογοουρά πίσω του– στεκόταν σε 

απόσταση τεσσάρων µέτρων από τις δυο γυναίκας, κρατώντας τα 

λιγνά κοντόσπαθά του ανάστροφα στα χέρια του. Τα µάτια του 

άστραφταν µε µια δολοφονική λάµψη, αντικρίζοντάς τες. 

  Η Μάνζρα και η Νύχτα στέκονταν έτοιµες, για ό,τι κι αν σχεδίαζε 

να τους κάνει τούτος ο φονιάς. Τα όπλα τους γυάλιζαν στο φως της 

φωτιάς. 

  «Για όνοµα της Ερήµου, λύστε µε!» ούρλιαξε ο Όκ’φερν. «Λύστε 

µε!» 

  Ο δολοφόνος παρατήρησε πως η προσοχή των γυναικών 

αποσπάστηκε για λίγο, και τα µάτια του στένεψαν, ενώ τα φρύδια 

του σούφρωσαν, σα ν’αυτοσυγκεντρωνόταν. 

  Το ξίφος της Μάνζρα άρχισε να πάλλεται µες στις γροθιές της. 

«Όχι πάλι!» φώναξε η ξανθιά πολεµίστρια, καθώς θυµόταν τι της 

είχε συµβεί την τελευταία φορά που είχε γίνει αυτό·  το πόδι της 

ακόµα δεν είχε θεραπευτεί εντελώς. 

  Η Νύχτα, µη χάνοντας χρόνο, χίµησε στον φονιά, διαγράφοντας 

ένα ηµικύκλιο µε το κοντόσπαθό της. Το ένα απ’τα δικά του 

κοντόσπαθα βρέθηκε στο διάβα της λεπίδας της και την σταµάτησε. 

Ύστερα, η τυχοδιώχτρια επιχείρησε να τον χτυπήσει µε το ξιφίδιό 

της·  κι αυτό, όµως, το σταµάτησε το δεύτερο κοντόσπαθο του 

σκοτεινού άντρα. 

  Η Μάνζρα αισθάνθηκε το σπαθί να χαλαρώνει στα χέρια της. 

Βρισκόταν, πάλι, υπό τον έλεγχό της. Τα γαλανά µάτια της 

σπινθήρισαν, αντικρίζοντας τον δολοφόνο. Πέθανε, καταραµένε –που 

την ψυχή σου να πάρουν τα Πνεύµατα! γρύλισε εντός της, καθώς του 

ορµούσε, για να τον τρυπήσει οριζόντια, µε το όπλο της. 

  Εκείνος πήδησε στον αέρα, κάνοντας µια τούµπα πάνω απ’τα 

κεφάλια των δύο γυναικών και βρισκόµενος, απότοµα, πίσω τους, µε 
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τα κοντόσπαθά του µισοϋψωµένα. Τώρα, αυτός ήταν που περίµενε 

την επίθεσή τους. 

 

**  **  **  ** 

 

  Το δωµάτιο µέσα στο οποίο κοίταζε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

ήταν σκοτεινό.  

  Επικαλέστηκε, γρήγορα, τις δυνάµεις των Πνευµάτων και, µε τη 

θέλησή του µόνο, άνοιξε το τζάµι του παραθύρου και µπήκε. 

Βηµάτισε, µε προσοχή και τα χέρια του προτεταµένα. Βρήκε µια 

καρέκλα κι ένα τραπέζι στο δρόµο του, αλλά δε σκόνταψε. Τελικά, 

συνάντησε µια πόρτα, την οποία άνοιξε, αργά, δηµιουργώντας 

µονάχα µια χαραµάδα µεταξύ αυτής και του τοίχου. Κοίταξε έξω… 

  …και είδε έναν διάδροµο, φωτιζόµενο από δαυλούς που έριχναν 

µια παράξενη πορφυρή ακτινοβολία, όχι την πορτοκαλοκόκκινη που, 

συνήθως, ρίχνει η φωτιά. Επίσης, µια γλυκιά οσµή έβγαινε 

απ’αυτούς. Κάτι άγνωστο σε κείνον έπρεπε να έκαιγαν, συµπέρανε ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Κανένας άνθρωπος δε φαινόταν τριγύρω, έτσι βγήκε απ’το δωµάτιο 

και βάδισε. ∆εξιά κι αριστερά του υπήρχαν πόρτες, τις οποίες δεν 

τολµούσε ν’ανοίξει. Ήταν έτοιµος να χρησιµοποιήσει τα Πνεύµατα, 

για να καταλάβει πού ήταν κάποιος –ή κάποιοι– από πίσω, όταν 

τ’αφτιά του πήραν οµιλίες από τη µία απ’τις θύρες. 

  Πλησίασε, προσπαθώντας ν’ακούσει καλύτερα και να καταλάβει τι 

έλεγαν. 

  Μια γυναικεία φωνή: «∆εν πρέπει ν’αργούν, Σέρθιε. Θάναι εδώ σε 

µια-δυο µέρες. Αλλά γιατί τέτοια ανησυχία;» 

  Μια αντρική φωνή: «Γιατί µου κρύβεις πράγµατα, Αλζάρα! Τι 

αποκαλύφθηκε το οποίο είναι τόσο σηµαντικό;» Ο τόνος του έγινε 

απαιτητικός. 
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  «∆ε µπορείς να τα ξέρεις όλα,» σφύριξε η γυναίκα. «Κάποια 

πράγµα είναι µόνο για την Αίρεση. Η δουλειά σου, καθώς και των 

άλλων πέντε, είναι να υπακούτε!» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή νόµιζε πως άκουσε τον άντρα να 

µουγκρίζει, αλλά δεν ήταν σίγουρος. Και η φωνή της γυναίκας… 

κάτι του θύµιζε… Σαν κάπου να την είχε ξανακούσει. Αλλά πού; 

  «Κάποια µέρα θα πρέπει ν’αρχίσετε να µας δίνετε περισσότερες 

εξηγήσεις, Αλζάρα!» 

  «∆ε φτάνει που σας κάναµε τη δυνατότερη οργάνωση 

σκλαβεµπόρων στη Ζίρκεφ;» Τώρα, η φωνή της γυναίκας έµοιαζε, 

κάπως, θυµωµένη. 

  «Αυτό είναι, πράγµατι, αρκετό…» παραδέχτηκε ο άντρας. «Όµως η 

περιέργεια υπάρχει µέσα σε κάθε άνθρωπο.» 

  «Φύλαξε την περιέργεια σου για άλλα πράγµατα –και την όρεξή 

σου για χρήµατα, Σέρθιε. 

  »Τώρα, θυµάσαι τι σου έχω πεί; Μπορείς να κάνεις τους άλλους 

σκλάβους ό,τι θες –εκτός από εκείνους τους τρεις: την µαυροµάλλα 

γυναίκα, τον µελαχρινό άντρα µε τα γένια και αυτόν µε το ξυρισµένο 

κεφάλι. Αυτούς θα τους στείλεις, αµέσως, στον Πύργο του Φιδιού. 

Έτσι πρόσταξε η Αζµέρθα. Με καταλαβαίνεις;» 

  «Ναι, Αλζάρα. Πώς είπες, όµως, τα ονόµατά τους; τάχω ξεχάσει.» 

  «Η γυναίκα λέγεται Ερία, ο µελαχρινός µε τα γένια Κάλ’µλιρβ, και 

εκείνος µε το ξυρισµένο κεφάλι Γκόρ’θλαµπ.» 

  Μα τα Πνεύµατα! εξεπλάγη ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. Η Ερία 

και οι δυο ναυτικοί είν’αιχµάλωτοι τούτων των καθαρµάτων! Πρέπει 

να κάνω κάτι, για να τους βοηθήσω. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Μάνζρα και η Νύχτα έβλεπαν πως ο εχθρός τους περίµενε να 

κάνουν την πρώτη κίνηση. Η ξανθιά πολεµίστρια έγνεψε στην 

κορκοµάλλα τυχοδιώχτρια, και η πρώτη ξεκίνησε να τον ζυγώνει 



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

293 

από τ’αριστερά, ενώ η δεύτερη απ’τα δεξιά. Ο φονιάς ανέµενε την 

επίθεσή τους, στωικά. 

  Η ψυχρότητά του εκνεύριζε τη Μάνζρα. Το βλέπει αυτό σαν την 

καθηµερινή του εργασία! Το κάνει όπως ο τσαγκάρης φτιάχνει 

παπούτσια, µα τα Πνεύµατα! 

  ∆ιέγραψε µια τροχιά µε τη µακριά της λεπίδα προς το µέρος του. 

Τα κοντόσπαθά του διασταυρώθηκαν κι απέκρουσαν·  ύστερα, το ένα 

παραµέρισε το όπλο της πολεµίστριας, και το πόδι του δολοφόνου 

την κλότσησε στο σαγόνι, πετώντας την πίσω, πλάι στο δέντρο όπου 

ήταν δεµένος ο Όκ’φερν. 

  Η Μάνζρα είδε χρώµατα εµπρός της και έφτυσε αίµα απ’τα χείλη 

της, προτού διαπιστώσει ότι το σπαθί τής είχε φύγει απ’τα χέρια. 

  «Κόψε τα σχοινιά µου!» της είπε ο πληροφοριοδότης του 

Πορφυρού Αετού. «Κόψτα! Αυτός ο τύπος µπορεί να µε διαπεράσει 

µε τις λεπίδες του οποιαδήποτε στιγµή, µα την Έρηµο!» 

  Η Νύχτα χίµησε καταπάνω στον δολοφόνο της Αίρεσης του 

Σκαραβαίου, µόλις εκείνος στράφηκε στην Μάνζρα. Τα όπλα της 

όρµησαν στην επίθεση, προτού καν η σκέψη περάσει απ’το νου της. 

Ωστόσο, εκείνος φάνηκε, πάλι, ιδιαίτερα γρήγορος. Το κοντόσπαθο 

έσχισε τον αέρα, δίπλα του, παίρνοντας ένα κοµµάτι της ανοιχτής, 

µαύρης ρόµπας του. Το ξιφίδιο θα του µπηγόταν στα πλευρά, αλλά, 

χάρη στην κίνησή του, του µπήχτηκε στον δεξί µηρό. Αίµα έβαψε τα 

ρούχα του. Και η Νύχτα τράβηξε, γρήγορα, τη λεπίδα της πίσω και 

ξαναεφόρµησε. 

  Τον τραυµάτισα, σκέφτηκε. Τελικά, δεν είναι και τόσο άτρωτος. 

  Στο πρόσωπο του φονιά δε φάνηκε καµια έκφραση πόνου. Αλλά, 

τώρα, ήταν περισσότερο αµυντικός από τις προηγούµενες φορές, 

καθώς απέκρουε τα ερχόµενα όπλα της τυχοδιώχτριας και 

πισωπατούσε. 

  Στράφηκε λίγο και αντίκρισε, πάλι, την Μάνζρα να του χιµά, µε µια 

πολεµική κραυγή του Σαραόλν να βγαίνει απ’τα µατωµένα χείλη της 

και το µακρύ ξίφος της υψωµένο. Ο δολοφόνος έκανε µια τούµπα 
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στον αέρα, προτού οι δυο γυναίκες προλάβουν να βλεφαρίσουν και 

βρέθηκε µέσα στην πυκνή βλάστηση, έτσι που, τώρα, εκείνες τον 

έβλεπαν µόνο ως µια σκιά. 

  Έδειξε τη Νύχτα, µε το ένα του κοντόσπαθο, και το δικό της 

κοντόσπαθο και το ξιφίδιο άρχισαν να πάλλονται µέσα στις γροθιές 

της, προσπαθώντας να της ξεφύγουν. Η τυχοδιώχτρια έσφιξε τα 

δόντια της, παλεύοντας µαζί τους, αλλά ήξερε ότι δε θα τα 

κατάφερνε να τα συγκρατήσει για πολύ. 

  Η Μάνζρα τράβηξε, απότοµα, ένα ξιφίδιο απ’τη ζώνη της και έβαλε 

εναντίον του δολοφόνου. Αρχικά, δεν πίστευε ότι θα πετύχαινε, 

καθώς αυτός ήταν µέσα στη βλάστηση, καλυµµένος, όµως, ως εκ 

θαύµατος, είδε τη λεπίδα της να καρφώνεται στον αριστερό του ώµο, 

και τον άκουσε να βγάζει µια κραυγή –ο πρώτος ήχος που είχε 

ακούσει ποτέ απ’αυτόν τον άνθρωπο. 

  Τα όπλα δεν πάλλονταν, πια, στα χέρια της Νύχτας, κι εκείνη 

έτρεξε καταπάνω στον τραυµατισµένο φονιά της Αίρεσης του 

Σκαραβαίου. Όµως ο άντρας χάθηκε στα φυλλώµατα, προτού οι 

λεπίδες της τον χτυπήσουν·  µόνο µερικά φυτά κόπηκαν. 

  «Καταραµένε!…» γρύλισε η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια, 

βαριανασαίνοντας και κοιτώντας, προσεχτικά, στο σκοτάδι γύρω 

της, µήπως τον εντοπίσει. Όµως ήταν ανώφελο·  ο εχθρός τους είχε 

χαθεί, γι’άλλη µια φορά. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ναι, ναι,» µουρµούρισε ο άντρας. «Τώρα, τα θυµήθηκα τα 

ονόµατά τους.» 

  «Φρόντισε να µην κάνεις κάνα λάθος,» τον προειδοποίησε η 

γυναίκα. 

  «Μην ανησυχείς,» είπε ο άντρας. «Εξάλλου, κι εσύ δε θα είσαι 

εδώ;» 

  «Όχι. Φεύγω για τον Πύργο του Φιδιού µε την αυγή.» 
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  «Μα, αφού είπες ότι το καραβάνι θα έρθει σε µια-δυο µέρες, δε 

µπορείς να περιµένεις τόσο λίγο;»  

  «Όχι. Έτσι µε πρόσταξε η  Αρχιέρεια Σαντέ’ενθιν, και εγώ 

υπακούω δίχως να ρωτάω.» 

  Ύστερα, σιγή, για λίγο, και– 

  –η πόρτα άνοιξε µπροστά στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή! 

  Αντίκρισε την ξανθιά γυναίκα που είχε συναντήσει στη σκάλα, 

όταν πρωτοήρθε στο άνδρο, εκείνη που δε φορούσε την καρφίτσα 

της Συντεχνίας, παρά ένα ασηµένιο κολάρο στο λαιµό µε φίδια 

λαξευµένα επάνω. 

  Πώς δεν την είχε ακούσει να έρχεται; Κοίταξε κάτω. Χαλί·  γιαυτό 

τα βήµατά της δεν έκαναν θόρυβο. 

  Η γυναίκα, που ο άντρας είχε αποκαλέσει Αλζάρα, γούρλωσε τα 

µάτια της, κοιτώντας τον ξένο µε την κουκούλα και την µαύρη κάπα·  

αναµφίβολα, δεν περίµενε να τον δει εµπρός της. Ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή δεν έχασε χρόνο: Το αριστερό του χέρι τής έκλεισε το 

στόµα, και η δεξιά του γροθιά την κοπάνησε, δυνατά, στην κοιλιά, 

κάνοντάς τη να διπλωθεί πάνω στο χαλί, µ’ένα πνιχτό ήχο απ’το 

λαιµό της. 

  Πίσω της φάνηκε ένα πλούσια διακοσµηµένο δωµάτιο, µε πίνακα 

ζωγραφικής και πέτρινο τζάκι. Σ’ένα ξύλινο τραπέζι καθόταν 

κάποιος µε µακριά, πορφυρή ρόµπα και µαύρη µάσκα στο πρόσωπο, 

που δεξιά κι αριστερά της ξεφύτρωναν ψεύτικα φτερά αετού και 

στην κάτω άκρη της υπήρχε ένα ράµφος·  στην επιφάνειά της ήταν 

ανοιγµένες πέντε τρύπες: µια για κάθε µάτι, δύο µικρές για τη µύτη 

και µία για το στόµα. Τούτος πρέπει νάταν ο άντρας που η Αλζάρα 

είχε αποκαλέσει Σέρθιο. Και, µάλλον, ήταν ένας απ’τους Μεγάλους 

Αφέντες της Συντεχνίας·  ο Όκ’φερν είχε πει ότι φορούσαν µάσκες. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έσπρωξε την ξανθιά γυναίκα µέσα 

στο δωµάτιο, για να µην φύγει και ειδοποιήσει κανέναν φρουρό, και  

ξεθηκάρωσε το σπαθί του. 
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  Ο Σέρθιος ήταν, αµέσως, όρθιος. «Ποιος δαιµονάνθρωπος είσαι;» 

έφτυσε, κάτω απ’τη µάσκα του. 

  «∆εν έχω όνοµα, κύριε,» αποκρίθηκε εκείνος. «Κάποιοι επιµένουν 

να µ’αποκαλούν Ράθµαλ·  όµως εγώ ονοµάζω τον εαυτό µου 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή.» 

  «Είσαι τρελός!» γρύλισε ο Σέρθιος, και έτρεξε προς ένα ξίφος που 

κρεµόταν στον τοίχο. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ύψωσε, ελαφρώς, το χέρι του, και το 

σπαθί έφυγε απο κεί, προτού προλάβει να τ’αγγίξει ο Μεγάλος 

Αφέντης. Ταξίδεψε, γοργά, στον αέρα και ήρθε στην ελεύθερη 

χούφτα του πρώην-Ράθµαλ. 

  Ο Σέρθιος στράφηκε να τον κοιτάξει. Έκπληξη καθρεπτιζόταν στα 

µάτια του, που φαίνονταν µέσ’απ’τις τρύπες της µαύρης αετίσιας 

µάσκας. Η Αλζάρα άρχισε να σηκώνεται όρθια, καθώς 

αποµακρυνόταν απ’τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή και ζύγωνε τον 

Μεγάλο Αφέντη της Συντεχνίας. 

  Ο πρώην-Ράθµαλ ήξερε πως ο τελευταίος έπρεπε να πεθάνει, αλλά 

η γυναίκα έπρεπε να ζήσει, γιατί γνώριζε πού βρισκόταν ο Πύργος 

του Φιδιού, αφού σχεδίαζε να πάει εκεί. 

  Τους πλησίασε, κρατώντας τα δύο σπαθιά µπροστά του. Η Αλζάρα 

τράβηξε ένα στιλέτο µέσα απ’τις πτυχές του µαύρου φορέµατός της. 

Ύστερα, στένεψε τα µάτια της, επικεντρώνοντας το βλέµµα της στο 

ένα απ’τα ξίφη του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή·  εκείνος το 

αισθάνθηκε ν’αρχίζει να πάλλεται, προσπαθώντας να του ξεφύγει. 

Προστάζοντας τα Πνεύµατα, σιωπηρά, έσπασε τον έλεγχο της 

γυναίκας πάνω στο όπλο του. Η τελευταία είχε κάποιες δυνάµεις, 

όµως δεν ήταν αρκετά ισχυρές. 

  Η Αλζάρα πισωπάτησε. «Τι θέλεις;» απαίτησε, µέσα από σφιγµένα 

δόντια. Ο Σέρθιος σήκωσε µια καρέκλα, για όπλο. 

  «Εσένα θέλω,» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Αυτόν 

δεν τον χρειάζοµαι.» 
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  Τα λόγια του φάνηκαν να τους πάγωσαν και τους δύο. Ο Μεγάλος 

Αφέντης τού χίµησε, µε την καρέκλα που κρατούσε. Εκείνος, όµως, 

την έσπασε στον αέρα, µε το ένα του σπαθί, και, µε το άλλο, 

τρύπησε την κοιλιά του Σέρθιου. Η λεπίδα βγήκε απ’την πλάτη του. 

Ο άντρας βόγκησε, καθώς αίµα ξεχείλιζε το στόµα του, και 

διπλώθηκε. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τράβηξε το όπλο του πίσω, 

αφήνοντάς τον να σωριαστεί στο χαλί, για να το λερώσει µε αίµα . 

  Την ίδια στιγµή, είδε την Αλζάρα να του επιτίθεται, µε το στιλέτο 

της υψωµένο. Πετώντας το ένα του ξίφος, της έπιασε τον καρπό και 

την κοπάνησε, µε την λαβή του δεύτερου, στον αριστερό κρόταφο, 

αναισθητοποιώντας την. Την σήκωσε στον ώµο και στράφηκε, 

γρήγορα, στην πόρτα του δωµατίου, θηκαρώνοντας το όπλο του. 

Ήλπιζε να µην είχε ακούσει κανείς τίποτα  και, ως τώρα, να είχε 

ειδοποιηθεί όλο το φρούριο… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ποιος ήταν αυτός ο τύπος, µα την Έρηµο;» έκανε, έντροµος, ο 

Όκ’φερν. 

  Η Μάνζρα και η Νύχτα τον αγνόησαν, καθώς και οι ίδιες 

προσπαθούσαν να συνέλθουν από την αναπάντεχη έφοδο του 

δολοφόνου της Αίρεσης του Σκαραβαίου. Θεωρούσαν τους εαυτούς 

τους τυχερούς, που είχαν γλιτώσει τόσο φτηνά·  την προηγούµενη 

φορά που τον είχαν αντιµετωπίσει πρόσωπο µε πρόσωπο παραλίγο 

να πεθάνουν –και είχαν και τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή µαζί τους. 

  «∆ε µ’ακούτε;» φώναξε ο Όκ’φερν. «Ποιος ήταν αυτός ο τύπος; 

Πηδούσε απο δώ κι απο κεί σαν µαϊµού!» 

  «Βούλωστο!» µούγκρισε η Μάνζρα. 

  «Γιατί δε µου λέτε;» απαίτησε ο Όκ’φερν. «Άµα είναι να έρθω µαζί 

σας στη ζούγκλα Βάργκοχ, πρέπει να ξέρω ποιος θα µε καταδιώκει! 

Αν αποφασίσω κάτι τέτοιο, τελικά, µετά από όσα βλέπω–» 
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  Η Μάνζρα έβαλε την αιχµή του σπαθιού της στο λαιµό του. «Είσαι 

τυχερός, φιλαράκο, που είµαστε στις καλές µας και δε σ’έχουµε 

καθαρίσει ακόµα. Γιαυτό δείξε λίγη ευγνωµοσύνη.» 

  «Μα την Έρηµο, τη Ζούγκλα και τον Ποταµό…» αναστέναξε ο 

Όκ’φερν. «Αν µη τι άλλο, λύστε µε. ∆ε θέλω, άµα επιστρέψει αυτός 

ο άντρας, να µε καρφώσει πάνω στο δέντρο όπου είµαι δεµένος.» 

  «∆εν κυνηγά εσένα,» τον πληροφόρησε η Νύχτα·  «αν κυνηγούσε 

εσένα, τώρα, θα ήσουν νεκρός.» 

  «Σ’ευχαριστώ,» αποκρίθηκε, ειρωνικά, ο Όκ’φερν·  «τούτο µε 

παρηγορεί ιδιαιτέρως…» 

  «Σε παρηγορεί δε σε παρηγορεί, αυτή είν’η αλήθεια,» του είπε η 

Νύχτα, σκουπίζοντας το ξιφίδιό της απ’το αίµα του φονιά και 

θηκαρώνοντάς το, αφού είχε ήδη θηκαρώσει το κοντόσπαθο. 

  «Σας ικετεύω, λύστε µε,» επέµεινε ο Όκ’φερν. «Μπορεί να σας 

βοηθήσω τη δεύτερη φορά που θα έρθει.» 

  «Ας ελπίσουµε πως δεν θα έρθει και δεύτερη φορά,» είπε η 

Μάνζρα, καρφώνοντας το µακρύ σπαθί της στο έδαφος, µε µια 

απότοµη κίνηση. 

  «Όµως, αν έρθει, θα σας βλάψει να έχετε κι εµένα στο πλευρό 

σας;» έθεσε το ερώτηµα ο Όκ’φερν. «Γνωρίζω δυο-τρία πράγµατα 

για να προστατεύω τον εαυτό µου·  δε γεννήθηκα χτες!» 

  Η Μάνζρα και η Νύχτα αλληλοκοιτάχτηκαν. 

  «Το ξέρετε ότι έχω δίκιο,» είπε ο Όκ’φερν, προσπαθώντας 

ν’ακουστεί όσο πιο σίγουρος µπορούσε. 

  Η Νύχτα ανασήκωσε τους ώµους της. «Λύστον. Αλλά µην του 

δώσεις όπλα.» 

  Η Μάνζρα φάνηκε σκεπτική, για λίγο, και ο Όκ’φερν νόµισε πως 

θα διαφωνούσε. Όµως, µετά, τον έλυσε απ’το δέντρο, δίχως 

ιδιαίτερη βιασύνη.  

  Ο πληροφοριοδότης της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού 

τεντώθηκε. «Αααχ!» έκανε. «Είχα πιαστεί, τόσες ώρες εκεί πάνω…» 

Φταρνίστηκε. «Και έχω κρυολογήσει εξαιτίας σας.» 
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  Η Μάνζρα στάθηκε µπροστά του, µε τα χέρια της στη µέση, 

κοιτώντας τον στα µάτια, µε σκληρό βλέµµα. «Άκουσέ µε καλά, 

τώρα, κάθαρµα: Αν κάνεις οποιαδήποτε προσπάθεια να ξεφύγεις, ή 

να µας βλάψεις –αν, απλά, υποψιαστούµε κάτι τέτοιο–, θα φροντίσω 

να ευχηθείς να µην είχες γεννηθεί ποτέ!» 

  Ο Όκ’φερν αναστέναξε, κωµικά, σταυρώνοντας τα χέρια στο 

στέρνο του. «Γιατί είσαι τόσο καχύποπτη;» ρώτησε, µ’ένα στραβό 

µειδίαµα. 

  Η Μάνζρα παρατήρησε ότι δεν την έπαιρνε στα σοβαρά –

τουλάχιστον, έτσι έδειχνε–, και τόνισε: «Μην νοµίζεις, ούτε για µια 

στιγµή, ότι αστειεύοµαι.» Του γύρισε την πλάτη και πήγε και κάθισε 

κοντά στη φωτιά, ρίχνοντας µερικά ξύλα µέσα. «Έλα εδώ,» τον 

πρόσταξε. 

  Ο Όκ’φερν πλησίασε, υπακούοντας, και κάθισε κι αυτός κοντά στη 

φωτιά, ζεσταίνοντας τα χέρια του πάνω απ’τις φλόγες. Αισθανόταν 

το κορµί του ιδιαίτερα παγωµένο, από τότε που καρφώθηκε εκείνο 

το βέλος πλάι στ’αφτί του. 

  «∆εν πιστεύω να µας επιτεθεί απόψε, πάλι,» είπε η Νύχτα, που είχε 

πάρει θέση πάνω σ’έναν βράχο, τυλιγµένη στην κάπα της, ενώ ο 

αγέρας παρέσερνε τα κορακίσια, µακριά µαλλιά της. «Είναι 

τραυµατισµένος. Αύριο, όµως, δεν ξέρεις τι µπορεί να 

προσπαθήσει… Αν και νοµίζω πως θα το ξανασκεφτεί, προτού µας 

επιτεθεί πρόσωπο µε πρόσωπο. 

  »Μακάρι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή να επιστρέψει γρήγορα, για 

να φύγουµε.» 

  «Και προς τα πού θα πάµε;» ρώτησε ο Όκ’φερν. «Προς τον Πύργο 

του Φιδιού, µέσα στη ζούγκλα Βάργκοχ;» Ρίγησε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25ο 

Απόδραση 

 

 

 Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, γρήγορα, µπήκε στο σκοτεινό 

δωµάτιο και πλησίασε το ανοιχτό παράθυρο αντίκρυ του, 

έχοντας την Αλζάρα στον ώµο, να κρέµεται σαν παράλυτη. 

Κοίταξε κάτω, στις επάλξεις, και είδε τους δύο νεκρούς φρουρούς 

εκεί όπου τους είχε αφήσει. Προφανώς, κανείς δεν τους είχε 

ανακαλύψει·  αλλά, αργά ή γρήγορα, κάποιος θα τους ανακάλυπτε –

γιαυτό έπρεπε να βιαστεί. 

  Πήδησε απ’το παράθυρο, και βρέθηκε, πάλι, πάνω στο κεντρικό 

χτίριο. Μισοτρέχοντας, έφτασε κάτω απ’το ανοιχτό παράθυρο του 

εγκαταλειµµένου δωµατίου στον βόρειο πύργο του άνδρου της 

Συντεχνίας. Έριξε µια µατιά επάνω·  ύστερα, κοίταξε τον τρόπο µε 

τον οποίο ήταν τοποθετηµένες οι πέτρες του χτίσµατος –δεν 

δηµιουργούσαν πολλά πιασίµατα–, και συµπέρανε ότι θα του ήταν 

αδύνατον να σκαρφαλώσει µε την Αλζάρα στην πλάτη·  αµφέβαλλε, 

µάλιστα, άµα θα µπορούσε να σκαρφαλώσει και χωρίς αυτήν. 

  Τα Πνεύµατα! Ήλπιζε τα Πνεύµατα να τον βοηθούσαν. Και, για 

έναν άντρα σαν τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή δεν ήταν, απλά, µια 

ευχή·  ήξερε ότι µπορούσε να την πραγµατοποιήσει –να κάνει τα 

Πνεύµατα όντως να τον βοηθήσουν. Αυτοσυγκεντρώθηκε, 

επικαλούµενος τις αόρατες δυνάµεις τους, ενώ ύψωνε λίγο τα χέρια 

του, µε τις χούφτες µισάνοιχτες. Αισθάνθηκε σα να βρισκόταν µέσα 

σε νερό, µόνο που δεν τον τράβαγε κάτω, παρά τον ανύψωνε. Ήταν 

τα Πνεύµατα, που περιέβαλαν, µε την παρουσία τους, όλα τα 

πράγµατα στον Άρµπεναρκ. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δεν ήξερε για πόσο θα κατάφερνε να 

παραµένει αυτοσυγκεντρωµένος και ν’ανεβαίνει, όµως δεν είχε και 

καµια πρόθεση να µάθει πού βρίσκονταν τα όριά του·  του αρκούσε 

Ο
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να φτάσει το παράθυρο. Και το έφτασε! Το πόδι του πάτησε στο 

περβάζι και ο άντρας πήδησε µέσα. 

  Άφησε την Αλζάρα στο κρεβάτι και έκλεισε το τζάµι και τα 

παντζούρια. Ύστερα, στράφηκε στην ξαπλωµένη γυναίκα, που, 

µάλλον –απ’ό,τι είχε καταλάβει απ’τη συζήτησή της µε τον τώρα 

µακαρίτη Μεγάλο Αφέντη Σέρθιο–, ήταν µέλος της Αίρεσης του 

Φιδιού. Και ο ίδιος είχε διαπιστώσει ότι διέθετε και ορισµένες 

πνευµατικές δυνάµεις, αν και µικρές. 

  Σταύρωσε τα χέρια µπροστά του, συλλογιζόµενος. Πώς θα την 

έβγαζε απ’το άνδρο της Συντεχνίας; Έπρεπε να το κάνει γρήγορα, 

προτού ανακαλυφθούν οι δύο νεκροί φύλακες και ο Μεγάλος 

Αφέντης. Γιατί, τότε, ίσως κάποιος να υποψιαζόταν ότι πήδησε από 

τούτο το παράθυρο στις επάλξεις και πήγε στον δυτικό πύργο. Και, 

αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, θα έστελναν πολεµιστές σ’αυτό το 

δωµάτιο να τον συλλάβουν. Οπότε, καλύτερα να µην έχανε χρόνο. 

  Ήταν νύχτα και δεν πίστευε να συναντούσε κανέναν στις σκάλες 

του πύργου –εκτός αν ήταν άτυχος. ∆εν του άρεσε να βασίζεται και 

τόσο στην Τύχη, αλλά, τώρα, δεν είχε άλλη επιλογή. Φορτώθηκε την 

Αλζάρα στον ώµο και άνοιξε την πόρτα. 

  Πρέπει να την βγάλω απο δώ και να την πάω στην Νύχτα, σκέφτηκε. 

Τη Νύχτα! Ξανάκλεισε την πόρτα, µπαίνοντας, πάλι, στο δωµάτιο. 

Καλύτερα να την ειδοποιήσω ότι έρχοµαι και ότι ίσως χρειαστεί να 

φύγουµε αµέσως. 

  Απόθεσε την Αλζάρα, γι’άλλη µια φορά, στο κρεβάτι και έβαλε τα 

χέρια στους κροτάφους του. Άφησε τις πνευµατικές του αισθήσεις 

να βγουν απ’το άνδρο της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού. Είχε 

αρχίσει να το συνηθίζει αυτό. Έψαξε, έψαξε, έψαξε………… Και 

βρήκε την αύρα της µαυροµάλλας τυχοδιώχτριας, η οποία ήταν, 

κάπως, ταραγµένη. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή αναρωτιόταν γιατί. 

  Νύχτα! Νύχτα! 

  Αµέσως εκείνη αποκρίθηκε: Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή! Είσαι καλά; 

Ανησυχούµε για σένα. 
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  Τι έχεις, Νύχτα; ∆ε σε αισθάνοµαι όπως συνήθως… 

  Τι εννοείς; Μια χαρά είµαι. Ή, ίσως…Θα σου πω άλλη φορά· τώρα, 

πού βρίσκεσαι; 

  Έχω µια γυναίκα µαζί µου –αιχµάλωτη. Ξέρει πού είναι ο Πύργος 

του Φιδιού. Και… Αποφάσισε να µην της µιλήσει ακόµα για την 

Ερία και τους δύο ναυτικούς·  καλύτερα όταν την έβλεπε. Και 

έρχοµαι, Νύχτα. Έρχοµαι όσο πιο γρήγορα µπορώ. 

  Πρόσεχε, φίλε µου, άκουσε στο µυαλό του, προτού διακόψει την 

επικοινωνία τους και επιστρέψει στο εγκαταλειµµένο δωµάτιο του 

πέµπτου ορόφου του βόρειου πύργου. 

  Τα µάτια του, πάραυτα, έπεσαν πάνω στην Αλζάρα, που πήγαινε να 

σηκωθεί απ’το κρεβάτι, βγάζοντας τα ξανθά µαλλιά –που είχαν 

ξεφύγει απ’την αλογοουρά της– απ’το πρόσωπό της. Έµοιαζε 

ζαλισµένη. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δεν άργησε καθόλου να 

τραβήξει το σπαθί του και να το βάλει µπροστά στο λαιµό της. 

  «Μη βγάλεις–» 

  «Βοήθ–!» 

  Της έκλεισε το στόµα, προτού προλάβει να φωνάξει, και, δίχως 

αργοπορία, την κοπάνησε, πάλι, µε τη λαβή του ξίφους του στο 

κεφάλι, κάνοντάς τη να χάσει τις αισθήσεις της. 

  Ξεφύσησε. ∆αίµονες! Τι θα γινόταν, άµα είχε ξυπνήσει, ενόσω 

µιλούσα µε τη Νύχτα; σκέφτηκε. Και κατέληξε: Μάλλον, θα είχα 

µπλέξει πολύ, πολύ άσχηµα. 

  Την πήρε στον ώµο και άνοιξε την πόρτα. ∆εν υπήρχε λόγος για 

άλλη καθυστέρηση. Ο χρόνος τον πίεζε·  έπρεπε να φύγει από τούτο 

το φρούριο το συντοµότερο δυνατό. Βάδισε, βιαστικά, ως τη σκάλα 

κι άρχισε να την κατεβαίνει. Κανένα µέλος της Συντεχνίας δεν 

αντάµωσε. Τελικά, η Τύχη είχε αποφασίσει να τον ευνοήσει. Όµως 

ήξερε ότι στο ισόγειο θα έβρισκε τους φρουρούς, σίγουρα. 

Χρειαζόταν ένα σχέδιο, για να τους ξεφύγει. 

  Τα Πνεύµατα. Θα χρησιµοποιούσε τις πνευµατικές του δυνάµεις 

για ν’αδρανοποιήσει τους δύο στην διπλή, ξύλινη πόρτα, που 



ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

 

303 

οδηγούσε στον Πύργο των Μεγάλων Αφεντάδων. Αλλά θα τους 

έβλεπαν να πέφτουν οι φύλακες του στάβλου και της άλλης πόρτας, 

που ήταν µικρότερη και, µάλλον, έβγαζε στο στρατώνα. 

  Οι φύλακες του στάβλου, όµως… Έπρεπε να πάρει άλογο. Και να 

καταφέρει ν’ανοίξει την πελώρια, σιδερένια κύρια είσοδο του 

φρουρίου. Εκεί θα χρησιµοποιούσε την πνευµατική του δύναµη –στο 

ν’ανοίξει αυτή την πόρτα·  αλλιώς, αναµφίβολα, κανείς δε θα την 

άνοιγε για κείνον. Και καλά θα έκανε να φυλάξει όλη του την 

ψυχική ενέργεια για τούτο το σκοπό·  ούτε που µπορούσε να 

φανταστεί πόσο δύσκολο κατόρθωµα θα ήταν. 

  Κατέβηκε τη σκάλα, τυλιγµένος στην κάπα του και 

κουκουλωµένος, ενώ έφερε την αναισθητοποιηµένη Αλζάρα στον 

ώµο. 

  Αµέσως, οι φρουροί της διπλής, ξύλινης πόρτας έστρεψαν τα 

κεφάλια τους στο µέρος του, έκπληκτοι. 

  «Ε! Πού πας εσύ, κουβαλώντας αυτή τη γυναίκα; Τι κάνεις;» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τον αγνόησε και βάδισε, γρήγορα κι 

αποφασιστικά, προς τον στάβλο, όπου βρίσκονταν άλλοι δύο 

φύλακες. Αλλά, πριν το στάβλο, ήταν η πόρτα του στρατώνα (;), και 

δυο φρουροί –ένας άντρας και µια γυναίκα– στέκονταν εκατέρων κι 

αυτής. Ο ένας από δαύτους µπήκε στο δρόµο του, απαιτώντας: 

  «Σταµάτα! ∆εν ακούς τι σου λένε; Είσαι κουφός;» 

  Τα µάτια του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή άστραψαν κάτω απ’την 

κουκούλα του. ∆ε θ’άφηνε κανέναν να τον εµποδίσει τώρα! 

Κανέναν! Αλλά δε µπορούσε να χρησιµοποιήσει τις πνευµατικές του 

δυνάµεις –τις χρειαζόταν, για ν’ανοίξει την πελώρια, ατσαλένια 

πόρτα. 

  Τράβηξε το σπαθί του, στο βλεφαρισµό του µατιού –οι γνώσεις του 

ως πολεµιστής έρχονταν, πάλι, στο νου του, και το κορµί του 

αντιδρούσε ανάλογα–, και διαπέρασε το στήθος του άντρα εµπρός 

του, τρυπώντας την φολιδωτή του πανοπλία. 
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  Καθώς αυτός έπεφτε, αιµόφυρτος, στο δάπεδο, ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή έτρεξε καταπάνω στους φρουρούς του στάβλου. Ο 

πρώτος πέθανε δίχως κεφάλι. Ο δεύτερος ετοίµασε την ασπίδα του 

και απέκρουσε τη σπαθί του εχθρού του. Όµως ο πρώην-Ράθµαλ 

ήταν έµπειρος στη µάχη σώµα µε σώµα, και, όταν ο φύλακας έκανε 

να τον τρυπήσει, µε το δόρυ του, πλαγιοπάτησε και του κάρφωσε το 

ατσάλι του στα πλευρά. 

  Ο πολεµιστής σωριάστηκε, και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

ατένισε την γυναίκα µε τη φολιδωτή αρµατωσιά να έρχεται, 

τρέχοντας, µε το µακρύ όπλο της προτεταµένο, έτοιµο να τον 

διαπεράσει. Το παραµέρησε, µε το σπαθί του, και χρησιµοποίησε τα 

πόδια της αναίσθητης Αλζάρα σαν ρόπαλο, χτυπώντας την αντίπαλό 

του στο κεφάλι. Παρότι η πολεµίστρια φορούσε κράνος, φάνηκε να 

ζαλίστηκε, και παραπάτησε. Ήταν το τελευταίο της λάθος, γιατί ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έµπηξε το ξίφος του ως τη λαβή µες στην 

κοιλιά της. 

  Το τράβηξε έξω και πήρε ένα άλογο απ’το στάβλο, καβαλικεύοντάς 

το. Τώρα, οι δύο φύλακες του Πύργου των Μεγάλων Αφεντάδων 

έρχονταν, µε τα δόρατά τους τοποθετηµένα οριζόντια. 

  Το άτι χρεµέτισε, καθώς σηκωνόταν στα πισινά του πόδια. Ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή απέκρουσε τις εχθρικές λάµες και, µε µια 

µεγάλη, ηµικυκλική του σπαθιά, οι δυο άντρες έπεσαν. Η 

Σαραολνιανή πολεµική κραυγή του πρώην-Ράθµαλ αντήχησε µέσα 

στο άνδρο της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού: 

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

  Έστρεψε το άλογό του στην ατσαλένια θύρα. Μαχητές φάνηκαν να 

έρχονται από τις στριφτές σκάλες δεξιά κι αριστερά της, µε κοντάρια 

κι ασπίδες. 

  Τώρα! Υπακούστε µε, Πνεύµατα! ΥΠΑΚΟΥΣΤΕ! κραύγασε εντός 

του ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, προτείνοντας το σπαθί του και 

δείχνοντας, µε την αιχµή, την πόρτα. 

  Τίποτα δεν έγινε. 
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  Οι πολεµιστές έρχονταν –επιθετικά. 

  «ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ!» πρόσταξε, δυνατά, ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή τα Πνεύµατα, προσπαθώντας, απεγνωσµένα, 

ν’αυτοσυγκεντρωθεί. 

  Τότε, αισθάνθηκε µια ποσότητα ψυχικής ενέργειας που ήταν 

φυλακισµένη µέσα του να τινάζεται έξω, απελευθερωµένη. Και τα 

φύλλα της πελώριας, ατσαλένιας θύρας άνοιξαν διάπλατα, λες και τα 

χτύπησε πανίσχυρος κι απότοµος άνεµος. 

  Οι φρουροί σάστισαν και σταµάτησαν το τρέξιµο τους, ρίχνοντας κι 

οι δυο µια τροµαγµένη µατιά πίσω τους. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ένιωσε, ξάφνου, εξαντληµένος, όπως 

κάποιος που έχει προσφέρει όλες του τις δυνάµεις και δεν έχει 

τίποτ’άλλο, πλέον, να δώσει. Η Αλζάρα ήταν βαρύ φορτίο στον ώµο 

του. Όµως –όχι –δεν έπρεπε να παραδοθεί –θα κρατούσε. 

  Έσφιξε τα δόντια του και χτύπησε το άτι του µε τα γκέµια, δυνατά. 

«Χάι! Χάι!» Κάλπασε, περνώντας ανάµεσα απ’τους δυο µαχητές της 

Συντεχνίας και καρατοµώντας τον ένα. Ένας πίδακας αίµατος 

τινάχτηκε στον αέρα. 

  Ύστερα, ήταν έξω απ’το άνδρο του Πορφυρού Αετού·  το άλογό 

του έτρεχε, µανιασµένα. Πίσω του, «Σταµάτα!» άκουσε. «Σταµάτα! 

Εν ονόµατι των Μεγάλων Αφεντάδων!» 

  ∆εν σταµάτησε, και βέλη σφύριξαν γύρω του, καθώς βαλλίστρες 

έβαλαν από τις επάλξεις. Εκείνος συνέχισε να καλπάζει και, 

σύντοµα, ήταν εκτός του βεληνεκούς τους, κατευθυνόµενος στο 

δενδρώδες σηµείο όπου ήταν κρυµµένες η Μάνζρα και η Νύχτα. 

  «Χάι! Χάι!» 

  Ο αέρας είχε πάρει την κουκούλα απ’το κεφάλι του Ανθρώπου-Με-

Μισή-Ψυχή και τα κορακίσια, κοµµένα (από τον Κάλ’µλιρβ) ως τον 

ώµο µαλλιά του ανέµιζαν ελεύθερα πίσω του, χορεύοντας τρελά, 

µαζί µε τη σκουρόχρωµή του κάπα. 
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  Πέρασε ανάµεσα από δέντρα, και τράβηξε τα γκέµια του αλόγου 

του. Το ζώο σταµάτησε, κλοτσώντας τον αέρα, και εκείνος αντίκρισε 

µπροστά του τη Νύχτα, τη Μάνζρα και τον Όκ’φερν. 

  «Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή!…» έκανε η ξανθιά πολεµίστρια, και 

εκείνη κι η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια τον πλησίασαν. 

  Ο πρώην-Ράθµαλ άφησε την Αλζάρα να πέσει στα χέρια τους. 

  «Αυτή είναι;» ρώτησε η Νύχτα. «Αυτή είναι που ξέρει πού 

βρίσκεται ο Πύργος του Φιδιού;» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έγνεψε καταφατικά, 

βαριανασαίνοντας. ∆εν κατέβηκε απ’τ’άτι του. «Πρέπει να 

φύγουµε,» είπε. «Τώρα!» 

  «Για–» έκανε να πει η Μάνζρα, αλλά εκείνος την έκοψε: 

  «Τώρα! –µε κυνηγάνε.» 

  Η Νύχτα έδωσε την Αλζάρα στον Όκ’φερν. «Αφού θάρθεις µαζί 

µας, κάνε κάτι χρήσιµο: κουβάλα τη κι ανέβα στ’άτι του Ανθρώπου-

Με-Μισή-Ψυχή·  αυτός, απ’ό,τι φαίνεται, τώρα, έχει καινούργιο.» 

  Ο πληροφοριοδότης της Συντεχνίας έγνεψε καταφατικά και 

υπάκουσε, δίχως διαφωνία. Η τυχοδιώχτρια ανέβηκε στο δικό της 

άλογο·  το ίδιο και η Μάνζρα. Ο άντρας που παλιά ονοµαζόταν 

Ράθµαλ ξεκίνησε να καλπάζει και οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν, 

πάνω στους ίππους. Το ποδοβολητό τους τάραξε την χορταριασµένη 

πεδιάδα, µόλις βγήκαν απ’το σύδεντρο. 

  «Κάποιοι έρχονται πίσω µας!» φώναξε η Μάνζρα, στρέφοντας το 

κεφάλι της προς το φρούριο του Πορφυρού Αετού, που ορθωνόταν 

απειλητικό·  τα µαλλιά της ξανθιάς πολεµίστριας χοροπηδούσαν 

πάνω στο κεφάλι της. «∆υο ντουζίνες, περίπου!» 

  «Χίλιες κατάρες!» γρύλισε η Νύχτα, µέσ’από σφιγµένα δόντια. «Τι 

έκανες εκεί πέρα;» ρώτησε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

«∆ιέλυσες το µέρος για να πάρεις αυτήν εδώ;» 

  «Σκότωσα µερικούς φρουρούς,» αποκρίθηκε εκείνος. «Και έναν 

Μεγάλο Αφέντη.» 
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  «Έναν Μεγάλο Αφέντη!» γούρλωσε τα µάτια του ο Όκ’φερν. «Μα 

την Έρηµο, τη Ζούγκλα και τον Ποταµό! Θα µας γδάρουν 

ζωντανούς –αν είµαστε τυχεροί!» 

  «Σκάσε, Όκ’φερν!» γρύλισε η Μάνζρα. Ύστερα, ένα βέλος σφύριξε 

δίπλα απ’τ’αριστερό αφτί της. 

  Και άλλα το ακολούθησαν. 

  «Πρέπει να καλυφτούµε!» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

«Είν’εκπαιδευµένοι να ρίχνουν ενώ ιππεύουν.» 

  «Σ’αυτά τα δέντρα, εκεί!» Η Νύχτα έδειξε, µε το χέρι της, όχι 

παραπάνω από εκατό µέτρα απόσταση. 

  Μπαίνοντας στο σύδεντρο, κατέβηκαν, γοργά, απ’τ’άτια τους και 

τράβηξαν τα σπαθιά τους. Τα ζώα τάδεσαν στους κορµούς, για να µη 

φύγουν. 

  «Ένα όπλο και για µένα;» ζήτησε ο Όκ’φερν. Η Μάνζρα τού πέταξε 

το κοντόσπαθο που του είχαν πάρει, όταν τον είχαν αφοπλίσει. 

«Ευχαριστώ,» µειδίασε. «Μούχε λείψει αυτό!» 

  «Πρέπει να τους αιφνιδιάσουµε,» είπε η Νύχτα στους συντρόφους 

της. «Κρυφτείτε.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κατένευσε, µε το κεφάλι. «Ναι. Είναι 

πάρα πολλοί, για να τους αντιµετωπίσουµε ανοιχτά.» 

  Έτσι, χώθηκαν µέσα στην πλούσια βλάστηση του µέρους, η 

τυχοδιώχτρια κοντά στον πρώην-Ράθµαλ, και η Μάνζρα κοντά στον 

(πρώην;) πληροφοριοδότη της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού. 

  «Σκότωσε έναν Μεγάλο Αφέντη…!» µουρµούριζε ο Όκ’φερν. «Θα 

µας γδάρουν –αν είµαστε τυχεροί!… Άµα είµαστε τυχεροί, θα µας 

γδάρουν…! Μα την Έρηµα, φαντάσου τι–» 

  «Σκάσε!» πετάχτηκε η Μάνζρα, ψιθυριστά. «Κλείσ’το στόµα σου, 

επιτέλους!» 

  Οι καβαλάρηδες του Πορφυρού Αετού αφίππευσαν µπροστά απ’το 

σύδεντρο, και µπήκαν, τραβώντας τα όπλα τους –πλατιά, δίκοπα 

σπαθιά που κρατούσαν µε τα δύο χέρια. Φορούσαν φολιδωτές 

πανοπλίες και πλατύγυρα κράνη. Πάνω απ’τις τελευταίες έπεφτε 
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ένας πορφυρός χιτώνας, που στο στέρνο του βρισκόταν ένας λευκός 

δίσκος, εντός του οποίου ήταν ένας κόκκινος αετός. 

  Η Μάνζρα έβαλε το δάχτυλό της µπροστά στα χείλη, κάνοντας 

νόηµα στον Όκ’φερν να µη µιλήσει. Τόσο ηλίθιος που είναι, ποτέ δεν 

ξέρεις τι µπορεί να κάνει… συλλογίστηκε. 

  Καλά, τι νοµίζει; ότι θα µιλήσω; απόρησε εκείνος. Για ηλίθιο µε 

περνά; 

  «Να τ’άλογά τους,» είπε ένας απ’τους πολεµιστές της Συντεχνίας. 

«Και οι ίδιοι δε θάναι µακριά. Ψάξτε!» 

  Χωρίστηκαν, µέσα στη βλάστηση. 

  «Τώρα!» σφύριξε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στη Νύχτα, και 

πετάχτηκε απ’τις φυλλωσιές, αρπάζοντας µια πολεµίστρια από πίσω 

και σπάζοντάς της το λαιµό, µε µια απότοµη, βίαιη κίνηση του 

χεριού του. 

  Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια ακολούθησε το παράδειγµά του, 

βγαίνοντας απ’την κάλυψή της και σχίζοντας το λαρύγγι ενός 

οπλισµένου άντρα, που πέθανε πνιγµένος στο αίµα του. 

  «Νάτοι!» κραύγασε µια πολεµίστρια, δείχνοντάς τους, µε το ξίφος 

της. 

  «Πέθανε, σκύλα!» γρύλισε η Μάνζρα, καθώς έπεφτε στην πλάτη 

της, διαπερνώντας την ανάµεσα στις ωµοπλάτες, µε το µακρύ σπαθί 

της. 

  Ο Όκ’φερν χίµησε, µε µια άναρθρη κραυγή, και κάρφωσε έναν 

µαχητή στα δεξιά πλευρά, σκοτώνοντάς τον. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή σκέφτηκε να χρησιµοποιήσει τις 

πνευµατικές του δυνάµεις, µα αισθανόταν τόσο εξουθενωµένος… 

Απέκρουσε ένα χτύπηµα εναντίον του και ξέσχισε την κοιλιά του 

εχθρού του, µε µια ηµικυκλική σπαθιά. 

  Η Νύχτα πιάστηκε απ’το κλαδί ενός δέντρου και κλότσησε έναν 

πολεµιστή καταπρόσωπο. Ύστερα, προσγειώθηκε πάνω του, 

εµπόδισε ένα σπαθί απ’το να τη διαπεράσει και κάρφωσε το 

κοντόσπαθό της ανάµεσα στα στήθη µιας οπλισµένης γυναίκας. 
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Τράβηξε ένα ξιφίδιο απ’τη µπότα της και το εκτόξευσε, για να κάνει 

σβούρες στον αέρα και να µπηχτεί στο λαρύγγι ενός άντρα. 

  Ο Όκ’φερν απέκρουσε τη λεπίδα ενός πολεµιστή. Ύστερα, ήρθε κι 

ένας άλλος δίπλα του, κι απέκρουσε κι αυτού τη λεπίδα. Κι ένας 

τρίτος!  

  Μα την Έρηµο! συλλογίστηκε ο καστανόξανθος άντρας. Είµαι 

νεκρός –σίγουρα!… 

  Συνέχισε ν’αποκρούει χτυπήµατα, ενώ ιδρώτας έτρεχε απ’το 

µέτωπό του και τα δόντια του ήταν σφιγµένα. 

  Ξαφνικά, ένας άντρας σωριάστηκε, αιµόφυρτος, και πίσω του 

αποκαλύφθηκε η Μάνζρα, µε το κοµµάτι ατσάλι στο χέρι της 

κατακόκκινο. Αυτός στ’αριστερά της έκανε να στραφεί, για να τη 

χτυπήσει, αλλά η ξανθιά πολεµίστρια έσκυψε κάτω απ’το ξίφος του 

και του έµπηξε το δικό της στην κοιλιά, τσακίζοντας τη φολιδωτή 

του πανοπλία. 

  Ο Όκ’φερν χίµησε στον τελευταίο πολεµιστή, τρυπώντας τον στο 

στήθος, καθώς ήταν απροετοίµαστος για την επίθεσή του. 

  «Πρόσεχε τον εαυτό σου,» του είπε η Μάνζρα, κλείνοντάς του το 

µάτι. «Πρέπει να σου κάνω µαθήµατα!» Γύρισε, για ν’αποκρούσει 

δυο σπαθιές εναντίον της. «Τι θάλεγες ν’αρχίσουµε τώρα; Βοήθησέ 

µε λίγο!» 

  Ο Όκ’φερν επιτέθηκε στον έναν πολεµιστή, ο οποίος απέκρουσε το 

κοντόσπαθό του και επιχείρησε να τον ξεκοιλιάσει. Ο 

καστανόξανθος άντρας σταµάτησε το λεπίδι, προτού τον βλάψει. 

Ενώ αντάλλασσε σπαθιές µε τον αντίπαλό του, είδε την Μάνζρα 

ν’αποκεφαλίζει την πολεµίστρια που αντιµετώπιζε και να φεύγει. 

  «Ε! Πού πας;» της φώναξε, πισωπατώντας απ’τον εχθρό του, καθώς 

απέκρουε τη λεπίδα του. 

  «Σ’αφήνω να εξασκηθείς!» αποκρίθηκε από µακριά η ξανθιά 

πολεµίστρια. 
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  «Να εξασκηθώ!» έκανε ο Όκ’φερν. Πάραυτα, έσκυψε κάτω απ’το 

σπαθί του πολεµιστή και του διαπέρασε το στέρνο, σκοτώνοντάς 

τον. Ανασήκωσε τους ώµους του. «Να εξασκηθώ… Γιατί όχι;» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή µοίραζε χτυπήµατα δεξιά κι 

αριστερά, ακρωτηριάζοντας και, έπειτα, σκοτώνοντας, γιατί δεν 

ήθελε ν’αφήσει κανέναν ζωντανό. Όλη του η πολεµική τέχνη της 

εποχής που ονοµαζόταν Ράθµαλ είχε επανέλθει. Αλλά, τώρα, τα 

πράγµατα ήταν, κάπως… διαφορετικά. ∆εν έβλεπε µονάχα τους 

αντιπάλους του·  τους αισθανόταν! Τους αισθανόταν να έρχονται·  

αισθανόταν τις προθέσεις τους: πότε θα επιτίθονταν, πότε όχι. Ήταν 

πολύ προβλέψιµοι γι’αυτόν. Η µάχη είχε γίνει παιχνιδάκι. 

  Καθώς κουφάρια µαζεύονταν στα πόδια του και τα πατούσε, για να 

βαδίζει, αντίκρισε έναν άντρα εµπρός του. Αυτόν µια αύρα δύναµης 

τον περιέβαλε. Έφερε ένα µεγάλο ξίφος, το οποίο κρατούσε δίλαβα. 

  «Θα σε σκοτώσω προδότη!» φώναξε, χιµώντας. 

  Και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τον θυµόταν: Ήταν εκείνος που 

τον κοίταζε περίεργα, όταν είχε µιλήσει µε τους φρουρούς στην 

διπλή, ξύλινη πόρτα η οποία οδηγούσε στον Πύργο των Μεγάλων 

Αφεντάδων. Άραγε είχε αναγνωρίσει ποιος ήταν; Ή, απλά, είχε δει 

την καρφίτσα πάνω στην κάπα του και γιαυτό τον αποκαλούσε 

«προδότη»; 

  ∆εν τον ενδιέφερε και τόσο ποιο απ’τα δύο αλήθευε, καθώς 

απέκρουε την άγρια σπαθιά του άντρα, που ερχόταν κάθετα, για να 

του χωρίσει το κεφάλι στα δύο. Ύστερα, ήρθε απ’τα δεξιά προς 

τ’αριστερά, και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ξαναπέκρουσε, δίχως 

δυσκολία·  την περίµενε την επίθεση. Έκανε να διαπεράσει την 

κοιλιά του εχθρού του, µα το λεπίδι του σταµάτησε πάνω στο λεπίδι 

του µέλους της Συντεχνίας. Πισωπάτησε, αφήνοντας τον άντρα να 

επιτεθεί… διαγώνια –το ήξερε. Απέφυγε τη λάµα και πλαγιοπάτησε, 

βρισκόµενος στα δεξιά του. Κατέβασε, άγρια, το σπαθί του στην 

πλάτη τ’αντιπάλου του. Εκείνος βόγκησε και γονάτισε. 
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  «Θα σε σκοτώσω…!» γρύλισε, µέσ’απ’την ανάσα του. Το ξίφος 

του πήγε για τα πόδια του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή, που πήδησε 

στον αέρα και, στη συνέχεια, πήρε το κεφάλι του µέλους του 

Πορφυρού Αετού, µε µια γοργή, ανώδυνη σπαθιά. 

  Η Νύχτα µαχόταν µε νύχια και µε δόντια, αλλά, κυρίως, µε το 

κοντόσπαθο και το ξιφίδιό της. Χρησιµοποιούσε το µεγαλύτερο 

απ’τα δύο όπλα για να σταµατά τα σπαθιά των εχθρών της, και, 

ύστερα, µε το µικρότερο, διαπερνούσε την άµυνά τους, 

καρφώνοντάς τους στο λαιµό και σκοτώνοντάς τους γρήγορα. 

Μ’ετούτη την τακτική, είχε συγκεντρώσει κάµποσα κουφάρια 

εµπρός της. 

  Η Μάνζρα σκότωσε έναν µαχητή, καθώς έτρεχε να γλιτώσει τη ζωή 

του, και η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια εκτόξευσε το ξιφίδιό της, για 

να τρυπήσει το λαρύγγι της τελευταίας πολεµίστριας. Έτσι, η µάχη 

τελείωσε. 

  Η Νύχτα διαπίστωσε πως αίµα έτρεχε απ’τον αριστερό ώµο της και 

το δεξή µηρό της –κάποιος την είχε πληγώσει, δίχως να το 

καταλάβει, µέσα στη µάνητά της. Ευτυχώς τα τραύµατα δεν ήταν 

πολύ σοβαρά και τα έδεσε, πρόχειρα, µε επιδέσµους απ’το σάκο της. 

  Η Μάνζρα έντυσε µια πληγή –ελαφριά σαν της φίλης της– στον 

δεξή της πήχη. Και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή µία λίγο πιο πάνω 

απ’το δεξί του γόνατο. 

  «Εσύ ήσουν τυχερός,» είπε η ξανθιά πολεµίστρια στον Όκ’φερν. 

«∆ε σε βλέπω τραυµατισµένο.» 

  «Όχι χάρη σε σένα!» αντιγύρισε ο καστανόξανθος άντρας. 

«Μ’άφησες να µε σκοτώσει εκείνος ο πολεµιστής!» 

  Η Μάνζρα µειδίασε. «Όµως δεν έχεις ούτε γρατσουνιά!» 

  «Γιατί κατάφερα να τον κατατροπώσω, φυσικά,» αποκρίθηκε ο 

Όκ’φερν, παίρνοντας µια όψη σα νάχε κάνει κάποιο µεγάλο 

κατόρθωµα. 
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  «Αυτός ο τύπος υποτίθεται πως θα µας βοηθούσε να πολεµήσουµε 

τον δολοφόνο της Αίρεσης  Σκαραβαίου;» ρώτησε η Νύχτα τη 

Μάνζρα, καθώς ανέβαινε στ’άλογό της. Εκείνη γέλασε. 

  «Σας επιτέθηκε, πάλι, ο φονιάς;» θέλησε να µάθει ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή. 

  «Θα σου πούµε αργότερα. Τώρα, ας αποµακρυνθούµε κι άλλο 

απ’το άνδρο της Συντεχνίας,» πρότεινε η Νύχτα. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έγνεψε καταφατικά. «Έχεις δίκιο.» 

Καβάλησε κι εκείνος τ’άτι του, όπως και η Μάνζρα κι ο Όκ’φερν. Ο 

τελευταίος ανέβασε και την Αλζάρα στη σέλα του, την οποία είχαν 

κρύψει µες στα φυλλώµατα, προτού αρχίσει η µάχη µε τους 

πολεµιστές της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού. 

  «Ξυπνάει,» πληροφόρησε τους άλλους, λίγο πριν ξεκινήσουν να 

καλπάζουν. Η ξανθιά γυναίκα κουνούσε το κεφάλι της και 

µουρµούριζε. 

  «Βάλτης αυτό στο λαιµό»–η Νύχτα τού έδωσε ένα ξιφίδιο–«και 

προειδοποίησέ την πως, αν κάνει να φύγει, θα πεθάνει.» 

  Ο Όκ’φερν τοποθέτησε την λεπίδα µπροστά στο πρόσωπο της 

Αλζάρα, καθώς εκείνη άνοιγε τα µάτια της. «Μην κουνηθείς,» της 

είπε. Και άρχισαν να καλπάζουν, βγαίνοντας απ’την άλλη µεριά του 

σύδεντρου και συνεχίζοντας, ώσπου η κούραση να κατέβαλε τα 

άλογά τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26ο 

Νέα στοιχεία 
 

 

ταµάτησαν πίσω από ένα χορταριασµένο λόφο, πάνω στον 

οποίο βρίσκονταν τρία δέντρα µε πλούσια φυλλώµατα. Τα άτια 

τους ήταν, πια, πολύ κουρασµένα, και το ίδιο κι εκείνοι από τη 

µάχη τους µε τους πολεµιστές της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού. 

Αφίππευσαν και έδεσαν τα ζώα σε µερικά κούτσουρα, παραδίπλα. 

  «Ώρα να ξεκουραστούµε,» είπε η Μάνζρα, καθώς καθόταν, 

οκλαδόν στο χορτάρι. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή πήρε θέση δίπλα 

της·  ήταν εξουθενωµένος. Ο Όκ’φερν κάθισε λίγο πιο πέρα, 

κάνοντας και την Αλζάρα να καθίσει, ενώ συνέχιζε νάχει το ξιφίδιό 

του στο λαιµό της. 

  «Νύχτα, δεν ανάβεις φωτιά;» πρότεινε η ξανθιά Σαραολνιανή 

πολεµίστρια. 

  «Όλες τις δύσκολες δουλειές σε µένα τις βάζετε…» µουρµούρισε, 

µεταξύ αστείου και σοβαρού, η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια. ∆εν 

άργησε, όµως, να συγκεντρώσει τα απαραίτητα ξύλα. Η Μάνζρα 

καθάρισε ένα σηµείο από χόρτα και έφτιαξε έναν κύκλο από πέτρες, 

µέσα στον οποίο η Νύχτα έβαλε τη συγκοµιδή της. Η ξανθιά 

πολεµίστρια τοποθέτησε ένα µικρό προσάναµµα από κάτω και το 

άναψε. Σε λίγο, φλόγες χόρευαν ανάµεσα στους συντρόφους. 

  «Ποιοι δαιµονάνθρωποι είστε;» απαίτησε η Αλζάρα, που δεν είχε 

µιλήσει µέχρι στιγµής. 

  «Εκείνοι που θα οδηγήσεις στον Πύργο του Φιδιού,» αποκρίθηκε, 

ήρεµα, η Νύχτα. 

  «Τον Πύργο του Φιδιού!…» γέλασε, νευρικά, η Αλζάρα. «Πού να 

ξέρω εγώ πού είναι;» 

Σ
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  «Σε άκουσα να λες στον Σέρθιο ότι θα πήγαινες εκεί,» της είπε ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, καρφώνοντάς τη µε το µυστηριώδες 

βλέµµα του. 

  Η Αλζάρα φάνηκε σκεπτική·  ύστερα, µίλησε: «Εσύ δεν είσαι 

εκείνος που είδα στη σκάλα, εκείνος µε την κουκούλα;» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έγνεψε καταφατικά, δίχως καµία 

άλλη διευκρίνιση. «Ποια είναι η θέση σου στον Πύργο του Φιδιού; 

Έχω καταλάβει ότι ελέγχεις κάποιες πνευµατικές δυνάµεις.» 

  Ο Όκ’φερν ρίγησε, καθώς κρατούσε το ξιφίδιό του κοντά στο λαιµό 

της Αλζάρα και είχε το χέρι του τυλιγµένο γύρω της. Μα την Έρηµο! 

συλλογίστηκε, πανικόβλητος. Τι εννοεί; ότι είναι κι αυτή µάγισσα; Τα 

Πνεύµατα ας µε προστατέψουν!… 

  Η ξανθιά γυναίκα αποκρίθηκε: «Είµαι ιέρεια του Φιδιού.» Και 

πρόσθεσε, σφυριχτά: «Και εσείς έχετε ήδη µπλέξει πολύ άσχηµα που 

µε απηγάγατε!» 

  Ο Όκ’φερν πάγωσε. Ιέρεια του Φιδιού!… Οοοο… Σίγουρα έχουµε 

µπλέξει πολύ άσχηµα! –πολύ, πολύ άσχηµα!… 

  «Εσύ έχεις µπλέξει άσχηµα, φιλενάδα,» την πληροφόρησε η Νύχτα. 

«Αύριο, µε την αυγή, θ’αρχίσεις να µας οδηγείς στον Πύργο του 

Φιδιού.» 

  «∆ε θα το κάνω,» δήλωσε, κατηγορηµατικά, η Αλζάρα. 

  Η Νύχτα στένεψε τα σκοτεινά της µάτια·  ένα λεπτό, διαβολικό 

µειδίαµα διαγράφηκε στα χείλη της. «Αλήθεια; Μη σε νοιάζει, 

έχουµε τρόπους να σε πείσουµε. Ρώτα τον Όκ’φερν, θα σου πει.» 

Έδειξε µε το βλέµµα της τον καστανόξανθο άντρα. 

  Η Αλζάρα στράφηκε να τον κοιτάξει. «Εσύ…» συνοφρυώθηκε. 

«Εσύ είσαι ο Όκ’φερν;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος, αισθανόµενος να παγώνει κάτω απ’το 

κρύο, γαλανό βλέµµα της. 

  «Έχω ακούσει το όνοµά σου να αναφέρεται. Είσαι 

πληροφοριοδότης, δεν είσαι; Της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού;» 
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  «Ήµουν,» διόρθωσε ο Όκ’φερν, µε σταθερή φωνή. Το ήξερε πως 

δεν είχε, πια, µέλλον σ’αυτό το επάγγελµα. Το καλύτερο που είχε να 

κάνει ήταν να φύγει µακριά από τη Ζίρκεφ –και όχι µόνο για να 

γλιτώσει από τους εισβάλλοντες δαιµονανθρώπους της Μάγκραθµελ. 

  «Προδότη!» στένεψε τα µάτια της η Αλζάρα. «Θα πνιγείς µέσα σε 

λάκκους φιδιών!» 

  «Μη µ’απειλείς,» την προειδοποίησε ο Όκ’φερν –«ιδιαίτερα όταν 

έχω το ξιφίδιό µου στο λαιµό σου.» Και πίεσε, ελαφρώς, τη λεπίδα 

πάνω στη σάρκα της ιέρειας. 

  Η Μάνζρα µειδίασε. Τελικά, δεν είναι τόσο ηλίθιος, όσο 

φαινόταν…! συµπέρανε. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στράφηκε στη Νύχτα. «Είπες κάτι για 

τον δολοφόνο της Αίρεσης του Σκαραβαίου. Εξήγησέ µου·  και, 

µετά, θα σου πω κι εγώ κάτι πολύ παράξενο και σηµαντικό.» 

  «Έχετε µπλέξει, ρε παιδιά, µε την Αίρεση του Σκαραβαίου;» έκανε 

ο Όκ’φερν, χάσκοντας. Είναι τρελοί όλοι τους; απόρησε εντός του. 

  «Ναι,» του είπε, απλά, η Νύχτα·  και ο τρόπος της –σα να µην ήταν 

κάτι το σπουδαίο– τον πάγωσε, για λίγο. Ύστερα, η τυχοδιώχτρια 

γύρισε στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. «Μας επιτέθηκε,» τον 

πληροφόρησε. «Αλλά δεν πάθαµε τίποτα·  µάλιστα, καταφέραµε και 

να τον τραυµατίσουµε –δε νοµίζω ιδιαίτερα σοβαρά. Πάντως, θα το 

ξανασκεφτεί προτού µας επιτεθεί, πάλι, πρόσωπο µε πρόσωπο. 

  »Τώρα. Είχες κάτι να µας πεις;» 

  «Ναι,» απάντησε ο πρώην-Ράθµαλ. «Η Ερία, ο Κάλ’µλιρβ και ο 

Γκόρ’θλαµπ είναι αιχµάλωτοι της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού. 

Θα µεταφερθούν στο άνδρο, αύριο-µεθαύριο, και, ύστερα, θα τους 

πάνε στον Πύργο του Φιδιού.» 

  «Πόσα κρυφάκουσες, παλιό–;» γρύλισε η Αλζάρα, κάνοντας 

µπροστά, αλλά ο Όκ’φερν πίεσε το ξιφίδιο του στο λαιµό της. 

  «Κάµποσα,» της είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Όχι, όµως, 

αρκετά, για να καταλάβω τι ακριβώς συµβαίνει εδώ, στη Ζίρκεφ. 

  »Πού πιάστηκαν η Ερία και οι δυο ναυτικοί;» απαίτησε. 
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  «∆εν πρόκειται να βγάλετε κουβέντα απ’το στόµα µου–» Ο 

Όκ’φερν πίεσε, πάλι, το ξιφίδιο στο λαιµό της, κάνοντας µερικές 

σταγόνες αίµατος να τρέξουν. «Καλά… ίσως να σας πω –λίγα.» 

  «Για ν’ακούσουµε αυτά τα λίγα,» ζήτησε η Νύχτα. «Έτσι, για 

νάχουµε και λόγους να σε κρατάµε ζωντανή, φιλενάδα.» 

  «Λοιπόν, πού πιάστηκαν η Ερία, ο Κάλ’µλιρβ κι ο Γκόρ’θλαµπ;» 

ρώτησε η Μάνζρα, µε ιδιαίτερα απειλητική έκφραση στο πρόσωπο. 

  Η Αλζάρα φάνηκε να κοµπιάζει, σα να σκεφτόταν αν θα ήταν 

σωστό να µιλήσει, καθώς και ποιες µπορεί να ήταν οι συνέπειες για 

την ίδια. Το ξιφίδιο του Όκ’φερν, όµως, ήταν µια πιο άµεση απειλή·  

αυτό το καταλάβαινε πολύ καλά. 

  «Στο παλάτι,» ψέλλισε. «Στο παλάτι…» 

  Η Μάνζρα συνοφρυώθηκε, µη θέλοντας να το πιστέψει. 

  Η Νύχτα στένεψε τα µάτια της. «Ποιο παλάτι;» 

  «Της Μάοχµπιν.» 

  «Της πρωτεύουσας του Βασιλείου της Ζίρκεφ;» απόρησε η 

Μάνζρα. Κούνησε το κεφάλι. «Λέει ψέµατα, αναµφίβολα.» 

  Η Αλζάρα αισθάνθηκε τη λεπίδα του «προδότη» Όκ’φερν να 

κεντρίζει το σηµείο του λαιµού της που είχε τραυµατίσει, προ 

ολίγου. «Αλήθεια λέω! Πραγµατικά! Αυτή είν’η αλήθεια!» 

  «Εξήγησέ µου τούτο, σκύλα,» απαίτησε η Νύχτα: «Πώς είναι 

δυνατόν να τους πήραν σκλαβέµποροι απ’το παλάτι;» 

  «∆εν τους πήραν σκλαβέµποροι, ακριβώς…» Η Αλζάρα αποφάσισε 

πως δε θα την ωφελούσε να τους κρύψει τίποτα. Πάντα ήταν 

περήφανη για το λαιµό της. 

  «Ποιοι τους πήραν;» είπε η Νύχτα. 

  «Η Αζµέρθα… και η δαιµονάνθρωποι που κρύβει στο παλάτι,» την 

πληροφόρησε, κάπως δειλά, η Αλζάρα. 

  «Πώς!» πετάχτηκε η Μάνζρα, ενώ ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

γούρλωνε τα µάτια του, έκπληκτος. «∆αιµονάνθρωποι στο παλάτι!» 

  «Και ποια δαιµόνισσα είν’η Αζµέρθα;» σφύριξε, µέσ’από σφιγµένα 

δόντια, η Νύχτα. 
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  «Η… η σύνδεσµός µας στο παλάτι,» ψέλλισε η Αλζάρα, 

αισθανόµενη τη γλώσσα της κολληµένη στο ουρανίσκο. Άµα µάθουν 

ότι τα είπα αυτά, θα µε πνίξουν σε λάκκους φιδιών… συλλογίστηκε, 

καθώς κρύος ιδρώτας την έλουζε. 

  «Η σύνδεσµός σας; Και ποιοι είστε εσείς;» έθεσε το ερώτηµα η 

Νύχτα. 

  «Η Αίρεση του Φιδιού, φυσικά…» τραύλισε η Αλζάρα, τρέµοντας, 

καθώς την κρατούσε ο Όκ’φερν. 

  Η Νύχτα σούφρωσε τα χείλη, σκεπτική. Ύστερα, έδειξε τα δόντια 

της, ανοίγοντας το στόµα, για να µιλήσει, όµως το έκλεισε, πάλι, σα 

να σκεφτόταν. Τελικά, είπε: «Κάτσε, για να καταλάβω. Κατ’αρχήν, 

τι ρόλο παίζει στο παλάτι αυτή η… Αζµέρθα –έτσι δεν τη λένε;» 

  «Είναι… Γενική Σύµβουλος της Βασίλισσας Ταρµαρία,» είπε η 

Αλζάρα, προσπαθώντας να καταπνίξει τον τρόµο της για ό,τι θα της 

έκαναν, αν ποτέ την έπιαναν και ήξεραν πως τα είχε πει όλ’αυτά. 

  Η Μάνζρα φάνηκε έκπληκτη. «∆εν το πιστεύω! Είναι η Βασίλισσα 

τόσο ηλίθια που δεν την έχει καταλάβει;» 

  «Η Βασίλισσα πάντα ήταν ηλίθια,» αντιγύρισε η Αλζάρα. «Εµείς 

θα πάρουµε την κυριαρχία της Ζίρκεφ και θα την προσφέρουµε 

στον–» Σταµάτησε, καταλαβαίνοντας ότι είχε πει πολλά. 

  «Σε ποιον;» φώναξε η Νύχτα. «Σε ποιον;» 

  «∆ε… δε µπορώ να… Αυτό είναι… ∆ε µπορώ να το πω…» 

ψέλλισε η Αλζάρα. 

  «Μίλα!» Η Νύχτα τράβηξε το κοντόσπαθό της και το τοποθέτησε 

µπροστά στο πρόσωπο της ιέρειας. «Σε ποιον;» 

  «Στον… Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν,» αποκρίθηκε, αργά, η Αλζάρα. 

  Η Νύχτα αποµάκρυνε το κοντόσπαθό της. 

  Η Μάνζρα συνοφρυώθηκε. «Στον –ποιον; Πας να µας κοροϊδέψεις 

µε φτιαχτά ονόµατα;» 

  «Όχι… όχι,» αποκρίθηκε η Αλζάρα. «Σ’αυτόν είναι ο σκοπός µας 

να παραδώσουµε το Κέντρο Σταθερότητας της Ζίρκεφ. Θα γίνει ο 
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κυρίαρχος του Άρµπεναρκ… Και… Θεός. Έτσι, είχε σχεδιάσει, 

τουλάχιστον, αλλά…» 

  Αυτά που τους έλεγε τους είχαν σοκάρει όλους. 

  «Μίλα ξεκάθαρα!» πρόσταξε η Νύχτα. «Ποιος είναι, κατ’αρχήν 

αυτός ο πώς-τον-είπες;» 

  «Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν είναι ένας… δαίµονας,» δήλωσε η Αλζάρα, 

και ένα ρίγος τη διαπέρασε. 

  Ένα ρίγος τούς διαπέρασε άπαντες. 

  «Μιλάς µεταφορικά, φυσικά…» είπε η Μάνζρα. «Είναι… 

σατανικός άνθρωπος… Σαν δαίµονας, ε;» 

  «Όχι –είναι δαίµονας,» επέµεινε η Αλζάρα. «Ένας από τους 

αρχαίους δαίµονες, της Πρώιµης Εποχής. ∆εν ξέρω πώς, όµως, έχει 

καταφέρει και ζει µέχρι σήµερα…» 

  «Τον έχεις δει εσύ αυτό το… δαίµονα;» ρώτησε η Νύχτα. 

  Η Αλζάρα κούνησε το κεφάλι, καθώς ο Όκ’φερν είχε χαλαρώσει τη 

λαβή του πάνω της και το ξιφίδιό του δεν ακουµπούσε το λαιµό της·  

το στόµα του έχασκε. «Όχι… Φυσικά και όχι. Λένε πως, αν τον δεις 

και δεν είσαι ισχυρός πνευµατικά, θα τρελαθείς… θα… Κάτι θα 

πάθεις, πάντως·  η όψη του είναι τροµερή.» 

  «Μήπως όλη τούτη η ιστορία είναι παραµύθι;» ρώτησε η Μάνζρα. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, όµως, µίλησε, προτού προλάβει να 

απαντήσει η Αλζάρα·  της είπε: «Ανέφερες ότι ήθελε να γίνει Θεός, 

αλλά… τι;» 

  «Αλλά… Κάποιοι του χάλασαν τα σχέδια. Αυτοί που είναι 

αιχµάλωτοί µας τώρα: η Ερία, ο Κάλ’µλιρβ και ο Γκόρ’θλαµπ. Κάτι 

έκαναν στο νησί όπου συγκεντρώνονταν ψυχές, για τη δηµιουργία 

θεϊκής ενέργειας,» εξήγησε η Αλζάρα. «Και, τώρα, ένας αρχαίος 

Θεός, ο Μάργκανθελ, πατέρας των δαιµοναθρώπων, έχει 

ελευθερωθεί, και έχει πάρει µαζί του ένα στρατό Μαγκραθµέλιων, 

ερχόµενος στη Ζίρκεφ –δεν γνωρίζουµε τους σκοπούς του. Ο 

Αφέντης θα εξοργιστεί µόλις το µάθει αυτό…» ψέλλισε την 

τελευταία πρόταση. 
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  Η Μάνζρα, η Νύχτα κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

αλληλοκοιτάχτηκαν. 

  «Τι µπέρδεµα…!» έκανε η ξανθιά πολεµίστρια, στραβώνοντας τη 

µούρη της. «Πώς είναι δυνατόν να συµβαίνουν όλ’αυτά;…» 

  Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια στράφηκε στην Αλζάρα. «Καλά το 

ξέρετε το παραµύθι για το νησί των κρυστάλλων, όµως κάπου 

κάνετε λάθος, φιλενάδα: Ο Κάλ’µλιρβ κι ο Γκόρ’θλαµπ δεν ήταν 

µαζί µας, όταν ο Μάργκανθελ ελευθερώθηκε απο κείνο το 

δαιµονοκατασκεύασµα.» 

  «Μαζί σας;» γούρλωσε τα µάτια της η ιέρεια. «∆ηλαδή, ήσασταν 

και…» 

  «Ναι, κι εµείς ήµασταν µαζί µε την Ερία,» δήλωσε η Μάνζρα. 

  Η Αλζάρα κοκάλωσε. «Θα µε σκοτώσουν… Θα µε σκοτώσουν… 

Θα πεθάνω φρικτά… Θα µε πνίξουν τα φίδια…» 

  «Πάψε να µουρµουρίζεις!» πρόσταξε η Νύχτα. «Έχεις να µας πεις 

κι άλλα: Το σχέδιο αυτού του δαίµονα –το σχέδιό του ακριβώς!» 

  «∆ε… δεν το ξέρω ακριβώς. Όµως θέλει να ελέγξει όλα τα Κέντρα 

Σταθερότητας του Άρµπεναρκ. Κάπως, σχεδιάζει ν’αναµορφώσει 

τον κόσµο. Εδώ, στη Ζίρκεφ, εµείς η Αίρεση του Φιδιού τον 

υπηρετούµε, µε Αρχιέρειά µας τη Σαντέ’ενθιν…» 

  «Στο Σαραόλν ποιος τον υπηρετεί;» θέλησε να µάθει η Μάνζρα, 

αισθανόµενη το µυαλό της να κολυµπά σε µια ταραγµένη θάλασσα, 

έχοντας ακούσει όλ’αυτά. 

  «Ο… ο Πόνκιµ,» δήλωσε η Αλζάρα. «Ο βασιλικός διπλωµάτης του 

Βασιληά Βένγκριλ.» 

  Η Μάνζρα βλεφάρισε. «Όχι…! ∆ε µπορεί! Ποτέ δεν έχει… Πώς ο 

Βασιληάς µας δεν τον έχει καταλάβει; Αδύνατον!» 

  «Όπως και η Ταρµαρία, εδώ και τόσο καιρό, δεν έχει καταλάβει τη 

Γενική της Σύµβουλο, την Αζµέρθα, που είναι πληροφοριοδότριά 

µας,» εξήγησε η Αλζάρα. 
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  «Μια ερώτηση: Γιατί είπες ότι η Αζµέρθα και οι δαιµονάνθρωποί 

της έπιασαν την Ερία και τους δυο ναυτικούς; Σας υπηρετούν 

δαιµονάνθρωποι, δηλαδή;» θέλησε να µάθει η Νύχτα. 

  «Οι δαιµονάνθρωποι υπηρετούν τον Αφέντη, τον 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν,» απάντησε η ιέρεια του Φιδιού. 

  «Τότε, γιατί ακολουθούν τον Μάργκανθελ και επιτίθενται στη 

Ζίρκεφ;» απόρησε η Νύχτα. 

  Η Αλζάρα ανασήκωσε τους ώµους της. «∆εν ξέρω…» 

  «Στο Βασίλειο του Ωκεανού ποιος υπηρετεί τον Άρχοντά σας;» 

θέλησε να µάθει η Μάνζρα. 

  «Ο Κράντµον,» δήλωσε η Αλζάρα. 

  «Ο Κράντµον;» συνοφρυώθηκε η Μάνζρα. «Ποιος είν’αυτός;» 

  «Ευγενής και έµπιστος της Βασίλισσας Αάνθα,» είπε η ιέρεια του 

Φιδιού. 

  «Ο Κράντµον…» έκανε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, σα να 

θυµόταν κάτι. 

  «Τον ξέρεις;» στράφηκε στο µέρος του η Μάνζρα. 

  «Νοµίζω πως τον είδα,» αποκρίθηκε εκείνος, «όταν πέρασα από τη 

Θέρληχ. Ήταν µαζί µε τη Βασίλισσα.» Κούνησε το κεφάλι του. 

«Ποτέ δε θα τον υποψιαζόµουν για προδότη…» 

  «Τελικά, φαίνεται πως οι άνθρωποι που ποτέ δε θα 

υποψιαζόµασταν είναι οι χειρότεροι,» κατέληξε η Μάνζρα. «Τι 

κάνουµε, τώρα, Νύχτα;» 

  Η τυχοδιώχτρια ξεφύσησε. «Έχουµε πολλά να κάνουµε, έτσι; Αχ! 

δεν ξέρω… Ο Άνεµος… Πρέπει να τον σώσω! ∆ε µπορώ να τον 

αφήσω στον Πύργο του Φιδιού. Όµως πρέπει και ο Βασιληάς 

Βένγκριλ να ειδοποιηθεί για τον Πόνκιµ, και η Βασίλισσα Ταρµαρία 

για την Αζµέρθα, και η Βασίλισσα Αάνθα για τον Κράντµον.» 

  «Μα τα Πνεύµατα, όταν ο Φάλµαριν έφυγε απο δώ, για να την 

ειδοποιήσει, δεν γνώριζε ούτε τα µισά απ’όσα γνωρίζουµε εµείς 

τώρα…» είπε η Μάνζρα. 
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  «Η Ερία και οι δύο ναυτικοί θα έρθουν αύριο-µεθαύριο στο άνδρο 

της Συντεχνίας…» Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στράφηκε στην 

Αλζάρα. «Με τι µέσο;» 

  «Νοµίζω µε άµαξα, που θα έχει µέσα κι άλλους δούλους,» 

απάντησε εκείνη. 

  «Τότε,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, «ας κρυφτούµε κάπου 

εδώ, για να τους ελευθερώσουµε. Και, ύστερα, βλέπουµε τι θα 

κάνουµε µε την όλη κατάσταση. Πρέπει και η Ερία να µάθει τι 

συµβαίνει. Συµφωνείτε;» 

  Η Μάνζρα και η Νύχτα έγνεψαν καταφατικά. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27ο 

∆ιάσωση 

 

 

λησίαζε βράδυ. Ο Λούντρινχ έγερνε προς την ∆ύση, ενώ ο 

Βάνσπαρχ είχε ήδη αρχίσει να χάνεται στην Ανατολή. Ένας 

παγερός αέρας είχε σηκωθεί, ταράσσοντας το χορτάρι της 

πεδιάδας και παίρνοντας φύλλα από τα δέντρα. 

  Η Νύχτα, η Μάνζρα, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και ο Όκ’φερν –

ο οποίος είχε προσφερθεί να τους βοηθήσει, για να τον πάρουν µαζί 

τους, στο Σαραόλν– βρίσκονταν ξαπλωµένοι µπρούµυτα, πάνω 

σ’έναν χορταριασµένο λόφο, µέσα στη βλάστηση µερικών θάµνων, 

τυλιγµένοι στις κάπες τους, µε τις κουκούλες στα κεφάλια, και τα 

όπλα έτοιµα κοντά τους, έξω απ’τα θηκάρια. Την Αλζάρα την είχαν 

δέσει και την είχαν φιµώσει, σ’ένα δέντρο πίσω τους·  έτσι, ήταν 

ανήµπορη να κάνει τίποτα, συµπεριλαµβανοµένου να επικαλεστεί τα 

Πνεύµατα, για να λυθεί. 

  «Έρχονται,» ψιθύρισε η Νύχτα. 

Π



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

322 

  Απ’τα νότια, µια κλειστή ξύλινη άµαξα πλησίαζε. Την τραβούσαν 

δύο άλογα, τα οποία µαστίγωνε µια γυναίκα, µε µακρύ µαστίγιο και 

µαύρα µαλλιά, τα οποία έπαιρνε ο άνεµος. Γύρω απ’το µεταφορικό 

µέσο κάλπαζαν τέσσερις άντρες, πάνω σε άτια. Φορούσαν φολιδωτές 

πανοπλίες και κλειστά κράνη, µε τρύπες µόνο για τα µάτια, τη µύτη 

και το στόµα. Στις ζώνες τους κρέµονταν µακριά σπαθιά, και στις 

σέλες τους τόξα, φαρέτρες και ασπίδες. Στις πλάτες τους έπεφταν 

µεγάλοι, πορφυροί µανδύες. 

  «Με την προσταγή σου, αρχηγέ…» είπε η Μάνζρα στον Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή. Βασίζονταν πάνω του, για το πότε ήταν η 

κατάλληλη στιγµή να επιτεθούν, επειδή, προτού πάει στο νησί των 

κρυστάλλων και του συµβεί ό,τι του συνέβη, ήταν στρατιωτικός 

διοικητής του Βασιληά Βένγκριλ. 

  «Τώρα!» φώναξε ο άντρας που παλιά ονοµαζόταν Ράθµαλ, καθώς 

πεταγόταν όρθιος, µε το σπαθί του στο χέρι. Η Νύχτα, η Μάνζρα και 

ο Όκ’φερν τον ακολούθησαν, τρέχοντας, µε τα όπλα τους υψωµένα, 

ενώ κατέβαιναν το λόφο. 

  Πετάχτηκαν µπροστά απ’την άµαξα και τους καβαλάρηδες. 

  «Σταµατήστε!» πρόσταξε η ξανθιά Σαραολνιανή πολεµίστρια, 

δείχνοντάς τους, µε τη λεπίδα του ξίφους της. 

  Οι ιππείς, πάραυτα, ξεσπάθωσαν και πήραν τις ασπίδες τους στα 

χέρια, ενώ η γυναίκα πάνω στην άµαξα προσπάθησε να κάνει 

µανούβρα γύρω απ’τους συντρόφους, για να τους αποφύγει. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ύψωσε το χέρι του, προστάζοντας τα 

Πνεύµατα, και τα λουριά που έδεναν τα άλογα στην άµαξα έσπασαν, 

αφήνοντας τα ζώα να τρέξουν ελεύθερα, στην πεδιάδα, ενώ το όχηµα 

σταµατούσε απότοµα, και η µαστιγοφόρος γυναίκα πεταγόταν 

απ’αυτό, για να κυλήσει µέσα στο χορτάρι. 

  «Για να δούµε πόσο καλός είσαι!» σφύριξε η Μάνζρα, κρατώντας 

το σπαθί της µε τα δύο χέρια και βλέποντας έναν καβαλάρη νάρχεται 

καταπάνω της. Απέκρουσε το χτύπηµα της λεπίδας του και 
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επιχείρησε να τον καρφώσει κι η ίδια, όµως η ασπίδα του τον 

προστάτεψε. 

  Η Νύχτα έσκυψε κάτω απ’το όπλο ενός καβαλάρη, ενώ απέκρουσε, 

µε ξιφίδιο και κοντόσπαθο, αυτό ενός άλλου. Μόλις τ’άτια πέρασαν 

από δίπλα της, στράφηκε, ξανά, προς το µέρος τους, για να µην τη 

χτυπήσουν πισώπλατα, καθώς θα επέστρεφαν. 

  Ο Όκ’φερν απέκρουσε την σπαθιά του ιππέα εχθρού του. Εκείνος 

τράβηξε τα γκέµια του αλόγου του και το ζώο σηκώθηκε στα πισινά 

του πόδια, κλοτσώντας τον αέρα µε τα µπροστινά. Ο καστανόξανθος 

άντρας δεν έχασε ευκαιρία: τράβηξε ένα ξιφίδιο απ’τη ζώνη του και 

το εκτόξευσε, πετυχαίνοντας το άτι στο λαιµό. Αυτό χλιµίντρισε και 

πέταξε τον καβαλάρη του απ’τη ράχη. 

  «Τώρα, είσαι δικός µου, κάθαρµα!» γέλασε ο Όκ’φερν. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή πρότεινε το χέρι του, επικαλούµενος 

τα Πνεύµατα, για να ρίξει τον έναν απ’τους δυο ιππείς που µαχόταν 

η Νύχτα απ’τον ίππο του και να την βοηθήσει, όµως αισθάνθηκε 

κάτι να τυλίγεται, απότοµα, γύρω απ’τη µέση του, προκαλώντας του 

πόνο που διαπέρασε όλο του το κορµί. 

  «Αααργκχ!» µούγκρισε ο πρώην-Ράθµαλ, και στράφηκε, για να δει 

την µαυροµάλλα σκλαβεµπόρισσα να έχει τυλίξει το µακρύ, πέτσινο 

µαστίγιό της πάνω του. Ύψωσε το ξίφος του και έκοψε το λουρί, 

ελευθερώνοντας τον εαυτό του. 

  Η γυναίκα γρύλισε, δείχνοντάς του τα δόντια της, και τράβηξε ένα 

λεπτό σπαθί απ’τη µέση. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κάλεσε τα 

Πνεύµατα, και το όπλο έφυγε απ’τα χέρια της, κάνοντάς τη να 

γουρλώσει τα µάτια και να πισωπατήσει. 

  Η Μάνζρα απέφυγε τη λεπίδα του καβαλάρη που της χιµούσε και 

κάρφωσε ευθεία, προς τα πλευρά του. Η ασπίδα του δεν πρόλαβε να 

την σταµατήσει, και το ατσάλι της πολεµίστριας τρύπησε τη 

φολιδωτή αρµατωσιά του και του µπήχτηκε στη σάρκα. Ο άντρας 

έβγαλε µια κραυγή και σωριάστηκε απ’τ’άτι. Η ξανθιά γυναίκα πήγε 

από πάνω του και τον αποτελείωσε. 
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  Η Νύχτα έσκυψε, πάλι, κάτω απ’τα σπαθιά των εχθρών της –το ένα 

απ’τα οποία της πήρε την κουκούλα απ’το κεφάλι– και, καθώς 

περνούσαν από πλάι της οι ιππείς, γράπωσε του ενός τον πορφυρό 

µανδύα, που ανέµιζε πίσω του, και τον τράβηξε κάτω απ’τη σέλα, 

µέσα στο χορτάρι της πεδιάδας. Αυτός πήγε να σηκωθεί, αλλά η 

κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια έτρεξε και τον κλότσησε στο κεφάλι. Ο 

πολεµιστής έχασε την ισορροπία του, µένοντας εκτεθειµένος, και η 

Νύχτα τον κοπάνησε µε το κοντόσπαθό της στο στήθος. Όµως δεν 

ήταν νεκρός·  η φολιδωτή πανοπλία του τον είχε προστατέψει 

αρκετά. 

  Έστρεψε το ξίφος του προς το µέρος της, να της κόψει τα πόδια, 

αλλά εκείνη έσκυψε και παρενέβαλε το ξιφίδιό της, σταµατώντας 

την ερχόµενη λάµα µε τη µικρή δική της. Πάραυτα, κάρφωσε ευθεία, 

µε τ’άλλο χέρι, και η λεπίδα του κοντόσπαθού της µπήχτηκε στο 

λαιµό του άντρα, σκοτώνοντάς τον. 

  «Πρόσεχε, Νύχτα!» Ήταν η φωνή της Μάνζρα. 

  Η τυχοδιώχτρια γύρισε, για να δει τον δεύτερο καβαλάρη σχεδόν 

από πάνω της. Το άλογό του είχε ανασηκωθεί και κείνος ύψωνε το 

σπαθί του, για να της χωρίσει το κεφάλι στα δύο. 

  Ο Όκ’φερν επιτέθηκε στον πολεµιστή που επιχειρούσε να σηκωθεί, 

πετυχαίνοντάς τον στον αριστερό ώµο. Ο άντρας µούγκρισε από 

µόνο, καθώς η πανοπλία του τσακίστηκε, και έπεσε στο πλάι, 

στηριζόµενος πάνω στο δεξί του χέρι. Ύψωσε, µε κόπο, την ασπίδα 

που είχε στ’αριστερό και απέκρουσε την επόµενη σπαθιά του 

Όκ’φερν. Όµως εκείνος συνέχισε να τη σφυροκοπεί, µε τη λεπίδα 

του, ώσπου ο τραυµατισµένος ώµος του µαχητή κουράστηκε, και το 

αµυντικό όπλο έπεσε στο πλάι. Τότε, ο καστανόξανθος άντρας 

διαπέρασε τον αντίπαλό του στο στήθος, χαρίζοντάς του θάνατο. 

  Η µαυροµάλλα σκλαβεµπόρισσα ξεθηκάρωσε ένα ξιφίδιο απ’τη 

µπότα της και το εκτόξευσε, στροβιλιζόµενο, στον Άνθρωπο-Με-

Μισή-Ψυχή. Εκείνος έκανε στο πλάι και τ’απέφυγε, χιµώντας 

καταπάνω της, µε το ξίφος του. Η γυναίκα έσκυψε κάτω απ’τη 
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λεπίδα και τύλιξε τα χέρια της γύρω απ’τα πόδια του, σωριάζοντας 

τον, ανάσκελα, στο χορτάρι. Βρέθηκε από πάνω του, 

γρονθοκοπώντας τον στο πρόσωπο. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

άφησε τη λαβή του ξίφους του, τράβηξε το ξιφίδιο απ’τη ζώνη του 

και της το έµπηξε στα πλευρά. Εκείνη έβγαλε ένα πονεµένο 

µουγκρητό, και ο πρώην-Ράθµαλ την πέταξε από πάνω του, 

τρυπώντας την στην κοιλιά, µε το σπαθί του, µόλις σηκώθηκε 

όρθιος. 

  Η Νύχτα ίσα που πρόλαβε να υψώσει το κοντόσπαθό της, για 

ν’αποκρούσει τη λεπίδα του εχθρού της, που κατέβαινε ορµητικά 

προς το µέρος της. Ύστερα, άκουσε την πολεµική κραυγή της 

Μάνζρα, και είδε την ξανθιά πολεµίστρια να πετάγεται σαν 

αγριόγατα και να σπρώχνει τον πολεµιστή απ’τη σέλα του αλόγου 

του, για να τον σωριάσει στο χορτάρι. Καθώς αυτός έκανε να 

σηκωθεί, πάτησε, µε τη µπότα της, στο στήθος του, κρατώντας τον 

κάτω. Του έβγαλε το κράνος, υψώνοντας το σπαθί της. Το 

τροµοκρατηµένο βλέµµα του την έκανε να διστάσει λίγο, όµως, 

µετά, του έσχισε το λαιµό. ∆εν είχε άλλη επιλογή·  αν τον άφηνε να 

ζήσει, θα έτρεχε να φωνάξει τους συµπολεµιστές του στο άνδρο της 

Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού. 

  Κανένας απ’τους µαχητές δεν ήταν, πλέον, ζωντανός. 

  «Είµαστε όλοι καλά;» ρώτησε η Νύχτα, καθώς οι σύντροφοι της 

συγκεντρώνονταν. Εκείνοι έγνεψαν καταφατικά. 

  «Αρχίζω να µαθαίνω,» είπε ο Όκ’φερν, ρίχνοντας ένα βλέµµα στην 

Μάνζρα και µειδιώντας. 

  Η ξανθιά πολεµίστρια τού επέστρεψε το µειδίαµα. 

  «Εεε! Μάγκες µου! Κοπέλια και κοπελιές! Αυτό θα πει να 

σ’ευνοούν τα Πνεύµατα, µα τα Πέντε Κύµατα, κι ευλογηµένος νάναι 

ο Ωκεανός!» Το πρόσωπο του Κάλ’µλιρβ φαινόταν από ένα 

καγκελωτό παραθυράκι της ξύλινης άµαξας. «Κάνατε πλιάτσικο και 

πέσατε πάνω µας;» Γέλασε. «Και τι ωραία λάφυρα που είµαστε, ε;» 

  Και η Νύχτα γέλασε.  
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  Αυτή κι οι σύντροφοί της πλησίασαν την πόρτα της άµαξας. Ήταν 

κλειδωµένη µε λουκέτο. 

  Η Μάνζρα ύψωσε το σπαθί της, για να το σπάσει, αλλά ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τής έπιασε τον ώµο, κουνώντας αρνητικά 

το κεφάλι. Ακούµπησε το χέρι του στην κλειδωνιά κι εκείνη άνοιξε, 

όπως και η ξύλινη πόρτα. 

  Μέσα φάνηκαν η Ερία, ο Κάλ’µλιρβ και ο Γκόρ’θλαµπ, καθώς κι 

άλλοι τρεις άντρες και µία γυναίκα. Όλοι τους ήταν δεµένοι, 

χειροπόδαρα, µ’αλυσίδες, έτσι ώστε να µπορούν να κάνουν µόνο 

µικρά βήµατα και όχι να τρέξουν. 

  Ο µελαχρινός ναυτικός µε τα γένια, αµέσως, πετάχτηκε έξω, µ’ένα 

πελώριο χαµόγελο στα χείλη. «Χα-χα-χα! Επιτέλους, ελεύθερος!» 

Ανέπνευσε τον καθαρό αέρα. «Αααα!» 

  Ύστερα, βγήκαν κι οι υπόλοιποι απ’την ξύλινη άµαξα. 

  «Είµαστε ευγνώµονες,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ, µειδιώντας. 

  Η Μάνζρα γέλασε, δυνατά, κοιτώντας την Ερία, που, όπως και οι 

άλλοι, φορούσε αλυσίδες, αλλά ήταν ντυµένη µε ένα ιδιαίτερα 

γελοίο, καφέ, κουρελιασµένο φόρεµα, που είχε ντεκολτέ το οποίο 

κρεµόταν σαν παράλυτο και ένα άκοµψο σχίσιµο στον αριστερό 

µηρό. Στα πόδια της φορούσε δερµάτινα, καφετιά παπούτσια, τόσο 

κατεστραµµένα που έβγαιναν τα δάχτυλά της. 

  «Πού βλέπεις το αστείο;» απαίτησε η µαυροµάλλα πολεµίστρια, 

στραβώνοντας τη µούρη και σουφρώνοντας τα φρύδια. 

  «Εε… Αρχηγέ… ποτέ δεν περίµενα σε δω έτσι!…» συνέχισε να 

γελά η Μάνζρα. «Σ’αυτό το χάλι…! Χα-χα-χα-χα…!» Έβαλε το χέρι 

µπροστά στο στόµα της. 

  «Όταν µε λύσουν –θα δεις τι έχεις να πάθεις!» απείλησε η Ερία. 

«Θα σου ξεριζώσω τ’αφτιά, Μάνζρα!» 

  Οι άλλοι γέλασαν. 

  «Αχ!…» αναστέναξε ο Κάλ’µλιρβ, απευθυνόµενος στη Νύχτα. 

«∆εν ξέρεις, κοπελιά, τι έχουµε τραβήξει µ’αυτή τη µέγαιρα…» 

Έκανε νόηµα προς την Ερία, µε το βλέµµα. 
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  «Ποια είπες µέγαιρα!» απαίτησε η Ερία, αγριοκοιτώντας τον. 

  «Μια κυρία που περνούσε πίσω από κείνον εκεί το λόφο,» 

αποκρίθηκε, µ’ένα αθώο µειδίαµα, ο Κάλ’µλιρβ, δείχνοντας, µε το 

χέρι του. 

  Η Ερία µούγκρισε, καταλαβαίνοντας πως βρισκόταν στη µέση ενός 

πολύ κακόγουστου αστείου, και το πρόσωπό της κοκκίνισε. 

  «Εντάξει,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Σταµατήστε να την 

πειράζετε, για να σας λύσω.» 

  Άπαντες σοβαρεύτηκαν, καθώς έκλεινε τα µάτια του κι 

αυτοσυγκεντρωνόταν, επικαλούµενος τα Πνεύµατα. Ύστερα, τα 

δεσµά των σκλάβων, ένα-ένα, άνοιξαν. 

  «Σας ευχαριστούµε,» είπε ο ένας απ’τους τρεις άντρες που δεν 

γνώριζαν. «Ποιοι είστε; Τι µπορούµε να κάνουµε για σας;» 

  «Να φύγετε όσο πιο µακριά απο δώ γίνεται,» του αποκρίθηκε η 

Νύχτα. «Είναι επικίνδυνο µέρος, και εσείς είστε ελεύθεροι τώρα. 

Πηγαίνετε. Ή, µάλλον, περιµένετε λίγο.  

  »Μάνζρα, άντε να τους φέρεις προµήθειες. Απ’αυτές που, σίγουρα, 

θα έχουν στην άµαξα οι σκλαβέµποροι.» 

  Η ξανθιά πολεµίστρια έγνεψε καταφατικά. Και βάδισε ως τη µεριά 

όπου καθόταν η γυναίκα µε το µαστίγιο. Επέστρεφε, φέρνοντας δύο 

σακιά. 

  «Σας ευχαριστούµε, ξανά,» είπε ο άγνωστος άντρας. «Είθε η 

Έρηµος και η Ζούγκλα ποτέ να µη γνωρίσουν µήτε εσάς, µήτε τους 

απογόνους σας.» Και αυτός, οι άλλοι δυο άντρες και η γυναίκα 

αναχώρησαν, βαδίζοντας προς τα νότια. 

  «Αντίο και καλή τύχη,» τους ευχήθηκε η Νύχτα, ενώ εκείνοι της 

έγνεφαν, σε αποχαιρετισµό. 

  «Να, πάλι, λοιπόν, που είµαστε οικογενειακά,» αναστέναξε ο 

Κάλ’µλιρβ, µειδιώντας. «∆ε µου λέτε, ρε σεις: έχετε τίποτα ρούχα 

πάνω σας;» Κοίταξε τον εαυτό του, που ήταν ντυµένος µόνο µε µια 

περισκελίδα και µια κοντή, κουρελιασµένη µπλούζα. 
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  Η Μάνζρα έγνεψε καταφατικά. «Είχα πάρει κάποια επιπλέον µαζί 

µου, φεύγοντας απ’την Γκόνµορχ. Γιατί… υποψιαζόµουν ότι θα 

έβρισκα την αρχηγό σε τέτοια κατάσταση.» Γέλασε, και η Ερία την 

κάρφωσε µε το βλέµµα της. 

  «Είσαι πολύ αστεία, Μάνζρα!» µούγκρισε. «Τώρα, µπορείς να 

σταµατήσεις αυτή τη γελοιότητα! Ξέρεις τι περάσαµε, για να 

καταλήξουµε εδώ; Αλλά όχι! εσύ δε σκέφτεσαι τίποτ’άλλο παρά να 

κάνεις πλάκα! Υπάρχουν µυαλά, και υπάρχουν και µυαλά!…» 

  Ήταν η σειρά της ξανθιάς πολεµίστριας να την αγριοκοιτάξει. 

  «Ρε κορίτσια, κάνετε σαν παιδιά!» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Πάµε, 

επιτέλους, να φορέσουµε κείνα τα ενδύµατα, να πούµε.» 

  «Ελάτε,» πρότεινε στους άλλους η Νύχτα, αρχίζοντας να βαδίζει 

προς τον χορταριασµένο λόφο. 

  Το βλέµµα της Ερία έπεσε πάνω στον Όκ’φερν. Ποιος ήταν αυτός; 

«Με συγχωρείς, φίλε,» του είπε, καθώς βάδιζαν. «Εσύ ποιος είσαι;» 

  «Ονοµάζοµαι Όκ’φερν,» αποκρίθηκε εκείνος. «Κι εσύ είσαι…;» 

  «Η Ερία,» απάντησε η µαυροµάλλα πολεµίστρια. «Αλλά πού σε 

βρήκαν; Και γιατί σε εµπιστεύτηκαν;» 

  «∆ε µ’εµπιστεύτηκαν ακριβώς, Ερία,» εξήγησε ο Όκ’φερν. «Στην 

αρχή, ήµουν αιχµάλωτός τους. Ύστερα, αποφάσισα πως θα ήταν 

καλύτερα να τους ακολουθήσω, για να µε πάρουν στο Σαραόλν, και 

να φύγω απο δώ. Το ξέρεις πως η Ζίρκεφ θα κατακτηθεί από έναν 

στρατό δαιµονανθρώπων;» 

  «∆ε θα κατακτηθεί!» τόνισε η Ερία. «Εγώ, προσωπικά, είχα πάει να 

ειδοποιήσω την Βασίλισσα Ταρµαρία, για τον ερχοµό τους, ώστε να 

λάβει τα κατάλληλα µέτρα. Αλλά τα πράγµατα πήγαν στραβά. Αυτή 

η Γενική Σύµβουλός της, η Αζµέρθα –αυτή η σκύλα!–, είναι 

σύµµαχος των Μαγκραθµέλιων και προδότρια. Α! και– Μ’ακούτε 

όλοι; Και ο Πόνκιµ είναι προδότης, στο Σαραόλν. Το πιστεύετε; 

Είναι φίλος των δαιµονανθρώπων!» 

  «Το ξέρουµε,» αποκρίθηκε η Νύχτα. 
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  «Πώς!» έκανε η Ερία, µε την έκπληξη φανερή στο πρόσωπό της. 

«Το ξέρετε, είπες;» 

  «Ναι. Έχουµε αιχµάλωτη µια ιέρεια του Φιδιού που µιλάει πολύ,» 

εξήγησε η Νύχτα. «Έχουµε µάθει περισσότερα πράγµατα απ’ό,τι 

µπορείς να φανταστείς, Ερία. Θα τρελαθείς, όταν τ’ακούσεις. Ούτε ο 

Φάλµαριν δε θα µπορούσε ποτέ να τα υποψιαστεί όλ’αυτά.» 

  Η µαυροµάλλα πολεµίστρια συνοφρυώθηκε. Τι στ’ανάθεµα 

γινόταν, τέλος πάντων; «Τι είναι, Νύχτα;» 

  «Θα σου πούµε, µόλις καθίσουµε,» απάντησε η τυχοδιώχτρια. 

  Ανέβηκαν στον λόφο και βρήκαν την δεµένη Αλζάρα, που, µόλις 

τους αντίκρισε, άρχισε να σκούζει, τραβώντας τα σκοινιά της. Λίγο 

παραπέρα βρίσκονταν τα άτια τους, τα οποία η Μάνζρα πλησίασε, 

για να φέρει απ’τους σάκους εκεί ρούχα. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή άναψε φωτιά. 

  «Αυτή είναι η ιέρεια του Φιδιού;» ρώτησε η Ερία, αναφερόµενη 

στην δεµένη ξανθιά γυναίκα. 

  «Ναι,» ένεψε η Νύχτα. 

  «Κοπελιά,» της είπε ο Κάλ’µλιρβ, «για να κάνεις αυτό που έκανες, 

πρέπει νάχεις τάσεις αυτοκτονίας, έτσι; Ξέρεις τι επιρροή έχει η 

Αίρεση του Φιδιού στη Ζίρκεφ;» 

  «Μου έχεις εξηγήσει πολύ καλά, φίλε  µου,» απάντησε η Νύχτα. 

«Όµως ήταν αναγκαίο να την αιχµαλωτίσουµε. Ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή, ουσιαστικά, τα έκανε όλα. Αυτός αξίζει το µπράβο.» 

  «Θα µας πεις, τώρα, τι τρέχει;» ζήτησε η Ερία. 

  Η Μάνζρα ήρθε. «Να τα ρούχα σας,» έκανε, µειδιώντας, και 

τ’άφησε δίπλα στη φωτιά που είχε ανάψει ο πρώην-Ράθµαλ. 

  «Ντυθείτε,» παρότρυνε η Νύχτα τους διασωθέντες σκλάβους της 

Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού, βλέποντας την ανυπόµονη 

έκφραση στο πρόσωπο της Ερία να µάθει τι συνέβαινε. 

  Η µαυροµάλλα πολεµίστρια και οι δυο ναυτικοί φόρεσαν τα ρούχα, 

βιαστικά. Όµως η Μάνζρα δεν είχε επιπλέον µπότες γι’αυτούς, ούτε 
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κάπες. Τελικά, κάθισαν όλοι γύρω απ’τη φωτιά, και η Νύχτα έβγαλε 

το φίµωτρο απ’το στόµα της Αλζάρα. 

  «Θα τιµωρηθείτε για ό,τι µου κάνατε–» άρχισε εκείνη. 

  «Όχι περισσότερο απ’ό,τι θα τιµωρηθείς εσύ, όταν µαθευτεί τι µας 

είπες,» την έκοψε η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια, και η ιέρεια του 

Φιδιού κατάπιε τη γλώσσα της. 

  «Λοιπόν;» έκανε η Ερία. «Ακούω.» Και η Νύχτα άρχισε να την 

πληροφορεί για όσα είχε πληροφορήσει αυτήν και τους συντρόφους 

η Αλζάρα. Η Σαραολνιανή πολεµίστρια άκουγε χάσκοντας. 

  «Είναι όλ’αυτά αλήθεια;» ρώτησε, όταν η τυχοδιώχτρια τελείωσε. 

Ήταν, πια, βράδυ. Τα τρία απ’τα τέσσερα φεγγάρια του Άρµπεναρκ 

φαίνονταν στον ουρανό: το ένα ήταν µισό, το δεύτερο γεµάτο κατά 

τα δύο τρίτα, και το τελευταίο κατά το ένα τέταρτο. 

  «Υποθέτεις ότι λέµε ψέµατα;» πετάχτηκε, αµέσως, η Μάνζρα. 

  Η Ερία τής έριξε ένα θυµωµένο βλέµµα. Τι προσπαθεί ν’αποδείξει 

έτσι, διαφωνώντας µαζί µου; Τι ενοχλητική που έχει γίνει! 

συλλογίστηκε. «Όχι εσείς,» είπε. «Αλλ’αυτή.» Στράφηκε στην ιέρεια 

του Φιδιού. 

  «Είπα ό,τι γνωρίζω,» αποκρίθηκε η Αλζάρα. «Για τ’άλλα δεν ξέρω 

τίποτα. ∆εν ξέρω το ακριβές σχέδιο του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν: πώς θα 

αναµορφώσει τον Άρµπεναρκ, όταν έχει υπό τον έλεγχό του τα 

Κέντρα Σταθερότητας.» 

  Η Ερία ξεφύσησε, κάνοντας πίσω τα µαύρα µαλλιά της, µε το δεξί 

χέρι, ενώ προσπαθούσε να χωνέψει όσα άκουσε. «Έχουµε πολλά να 

κάνουµε…» κατέληξε. «Κατ’αρχήν, πρέπει ο Βασιληάς Βένγκριλ να 

µάθει τι είδους κάθαρµα είναι ο Πόνκιµ·  πρέπει η Βασίλισσα Αάνθα 

να µάθει για τον Κράντµον·  και η Βασίλισσα Ταρµαρία για την 

Αζµέρθα.» 

  «Αυτό ακριβώς είπα κι εγώ, χτες βράδυ,» έγνεψε καταφατικά η 

Νύχτα. 

  «Και ο Φάλµαριν δεν ξέρει τίποτα για όλα τούτα…» έκανε η Ερία, 

σαν τώρα να το συµπέραινε. «Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουµε.» 
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Πήρε, πάλι, εκείνο το αρχηγικό ύφος που τόσο σιχαινόταν η 

Μάνζρα. «Νύχτα. Εσύ, ο Κάλ’µλιρβ και… ο Γκόρ’θλαµπ»–δεν 

ήθελε ν’αποχωριστεί τον ναυτικό, όµως δεν υπήρχε άλλη λύση·  

αυτός κι ο φίλος του γνώριζαν πιο καλά απ’όλους τη Ζίρκεφ–«θα 

πάτε στη Μάοχµπιν. Εγώ, η Μάνζρα και ο Ράθµαλ θα πάµε στο 

Σαραόλν, και στο δρόµο θα επισκεφτούµε τη Βασίλισσα Αάνθα του 

Ωκεανού.» 

  «Περίµενε!» πετάχτηκε ο Όκ’φερν. «Θέλω κι εγώ νάρθω στο 

Σαραόλν!» 

  «Και εγώ δεν πρόκειται να κάνω τίποτα, αν, πρώτα, δεν πάρω τον 

Άνεµο απ’τον Πύργο του Φιδιού!» τόνισε η Νύχτα. 

  «Και ποιος σου είπε Ερία ότι εγώ θέλω να πάω µαζί σου, στο 

Σαραόλν;» διαµαρτυρήθηκε η Μάνζρα·  «θέλω να βοηθήσω τη 

Νύχτα!» 

  «Και εγώ δε θ’αφήσω τη Νύχτα και τη Μάνζρα µόνες τους 

ν’αντιµετωπίσουν τον φονιά που ξεκίνησε να κυνηγά εµένα,» 

δήλωσε, πιο ήρεµα απ’τους άλλους, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

«Και δε µε λένε Ράθµαλ.» 

  Η Ερία αναστέναξε. Νάτα µας, πάλι! µούγκρισε εντός της. Θύελλα 

αντιδράσεων! Μα τι έχουν, τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι, και δε 

βλέπουν τι είναι λογικότερο; 

  «Νύχτα,» άρχισε, «ο Άνεµος δεν επείγει–» 

  «Για σένα δεν επείγει, Ερία!» φώναξε η τυχοδιώχτρια, στενεύοντας 

οργισµένα τα µάτια της. «Για µένα επείγει!» Τι άκαρδη πού ήταν! 

Θα τον άφηνε να πεθάνει, αν έτσι πίστευε πως εξυπηρετούσε 

καλύτερα τους σκοπούς της!… 

  Η µαυροµάλλα πολεµίστρια κούνησε το κεφάλι, αναστενάζοντας. 

«Νύχτα, πώς θα πας στον Πύργο–;» 

  «Αυτή θα µε οδηγήσει.» Η τυχοδιώχτρια στράφηκε στην δεµένη 

Αλζάρα. 

  «Ωραία, και τι θα καταφέρεις εκεί µόνη σου;» απαίτησε η Ερία. 
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  «∆ε θάναι µόνη της,» δήλωσε η Μάνζρα. «Θα πάω µαζί της. Το 

ίδιο κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.» Εκείνος έγνεψε καταφατικά. 

«Το ίδιο κι ο Όκ’φερν.» 

  «Εγώ θέλω να πάω στο Σα–» άρχισε εκείνος. 

  «Μαζί µας θάρθεις,» τον έκοψε η Μάνζρα. «Ή, µήπως, ξεχνάς ότι 

µας χρωστάς τη ζωή σου;» 

  Ο Όκ’φερν δε µίλησε. ∆εν του άρεσε, όµως, και τόσο η ιδέα να 

µπει στη ζούγκλα Βάργκοχ –πόσο, µάλλον, στον Πύργο του 

Φιδιού!… 

  Η Ερία στραβοµουτσούνιασε, θυµωµένη που κανείς δεν την 

άκουγε. «Αφού, λοιπόν, εσείς τα ξέρετε όλα τόσο καλά, πείτε µου 

και µένα τι θα κάνουµε; Ποιος θα πάει στην Βασίλισσα Ταρµαρία 

και ποιος στο Βασίλειο του Ωκεανού και στο Σαραόλν;» 

  «Ο Κάλ’µλιρβ και ο Γκόρ’θλαµπ θα πάνε στην Μάοχµπιν,» 

εξήγησε η Νύχτα. «Ξέρουν τα κατατόπια της Ζίρκεφ καλύτερα από 

µένα·  δε νοµίζω πως µε χρειάζονται. Και στο Σαραόλν θα πας εσύ, 

Ερία –µόνη σου.» 

  Η Μάνζρα έγνεψε καταφατικά, συµφωνώντας. 

  Το ίδιο και ο Κάλ’µλιρβ, και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ έριξε ένα βλέµµα στην µαυροµάλλα πολεµίστρια, 

σα να ήθελε να της εξηγήσει, αλλά κι εκείνος έγνεψε καταφατικά. 

  Η Ερία θύµωσε. «Βλέπω πως έχετε όλοι σας φοβερά σηµαντικές 

δουλειές και δε µπορεί κανείς νάρθει µαζί µου, ενώ εγώ θα διασχίζω 

τον µισό Άρµπεναρκ, για να ειδοποιήσω το Βασιληά Βένγκριλ! Σας 

ευχαριστώ πολύ!» Ο τόνος στη φωνή της ήταν σαρκαστικός. 

  «Εγώ θα έρθω µαζί σου, Ερία,» δήλωσε ο Όκ’φερν. 

  «∆εν είπαµε ότι–» άρχισε η Μάνζρα. 

  «Θέλω να πάω µαζί της,» την έκοψε ο καστανόξανθος άντρας. 

«Εξάλλου, θα χρειαστεί κάποιον στο ταξίδι της.» 

  Η Μάνζρα έκανε να διαφωνήσει, όµως η Νύχτα κούνησε το κεφάλι, 

σωπαίνοντάς την. «Εντάξει,» είπε στον Όκ’φερν. «Πήγαινε µε την 

Ερία. 
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  »Αύριο, θα ξεκινήσουµε όλοι µε την αυγή.» 

  «Πόσα λεφτά έχετε µαζί σας;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ. «Γιατί εµείς, 

τώρα, δεν έχουµε αργύριο τσακιστό.» 

  «Όχι πολλά,» αποκρίθηκε η Νύχτα, «µα θα σου προσφέρουµε τα 

περισσότερα, φίλε µου. Εµάς λίγο θα µας χρειαστούν στη ζούγκλα, 

ενώ εσύ είναι φανερό ότι, τουλάχιστον, θες ένα ζευγάρι µπότες.» 

  «Ερία,» είπε ο Κάλ’µλιρβ, «όταν φτάσεις στην Γκόνµορχ, πήγαινε 

στην Οδό Πέπλου. Εκεί, µόλις µπεις, στρίψε στο δεύτερο σοκάκι 

δεξιά. Μετά από καµια δεκαριά βήµατα, στα αριστερά σου, θα βρεις 

µια πόρτα από σίδερο. Πήγαινε στην ακριβώς απέναντι πόρτα και 

χτύπησε. Θ’ανοίξει µια συµπαθητική κυρία. Τη λένε Έλβα. Πες της 

ότι σε στέλνει ο Κάλ’µλιρβ και ζήτησέ της το κλειδί. Πρόσθεσε ότι 

‘το χρυσάφι γυαλίζει σαν τον Λούντρινχ’· είναι το σύνθηµά µας. 

Όταν έχεις το κλειδί, άνοιξε τη σιδερένια πόρτα. Μέσα θα βρεις όσα 

χρήµατα έχω φυλαγµένα.» 

  «Σ’ευχαριστώ, Κάλ’µλιρβ,» αποκρίθηκε η Ερία. 

  «∆εν κάνει τίποτα, κοπελιά,» είπε ο ναυτικός. «Ούτως ή άλλως, δε 

θα µου χρειαστούν, άµα, τελικά, πεθάνουµε όλοι.» Ύψωσε το 

δάχτυλό του. «Όµως, άκου καλά –άµα δεν πεθάνουµε, τα θέλω πίσω. 

Μου χρωστάς, έτσι;» 

  Η Ερία έγνεψε καταφατικά, µειδιώντας. «Έγινε, Κάλ’µλιρβ. Και να 

προσέχεις την Αζµέρθα, στο παλάτι.» Έστρεψε το βλέµµα της στον 

ναυτικό µε το ξυρισµένο κεφάλι. «Και συ, Γκόρ’θλαµπ.» Έµοιαζε να 

ήθελε να του πει και κάτι άλλο, όµως δεν έλεγε τίποτα, τώρα, που κι 

οι υπόλοιποι ήταν µπροστά. «Αν σας δει, θα επιχειρήσει, πάλι, να 

σας αιχµαλωτίσει –ή, να σας σκοτώσει, µάλλον. Φροντίστε να δείτε 

τη Βασίλισσα δίχως να βρεθείτε κοντά στη Γενική Σύµβουλό της.» 

  «Μη σε γνοιάζει,» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. «Θα τα καταφέρουµε. Έχω 

µπόλικες διασυνδέσεις στη Μάοχµπιν.» 

  «Και… Ερία,» είπε η Νύχτα, «να προσέχεις τον στρατό των 

Μαγκραθµέλιων, ο οποίος θα έρχεται προς τα νότια, ενώ εσύ θα 
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κατευθύνεσαι βόρεια. Πολύ φοβάµαι ότι… ίσως να βρεις την 

Γκόνµορχ κατεστραµµένη.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ έφτυσε. «Μου είν’αδύνατο να το πιστέψω τούτο… Η 

Γκόνµορχ κατεστραµµένη… Τόσα χρόνια ήταν το λιµάνι των 

λιµανιών. ∆ε µπορεί να καταστραφεί έτσι…!» Κούνησε το κεφάλι 

του. 

  «Ποτέ, όµως, δεν είχε να κάνει µ’έναν µισό-Θεό,» πρόσθεσε ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Όπως και νάχει,» είπε η Νύχτα, «Ερία, πρόσεχε.» 

  «Θα προσέχω,» υποσχέθηκε εκείνη. «Κι εσείς να προσέχετε.» Είχε 

θυµώσει, πάλι, µαζί τους, αλλά ποτέ δε θύµωνε τόσο ώστε να µη 

µπορεί να τους ευχηθεί καλή τύχη. «Καλή τύχη, Νύχτα, Μάνζρα, 

Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή.» 

  «Καλή τύχη, Ερία,» αποκρίθηκε ο τελευταίος. 

  «Άντε, βγάλτε, τώρα, τίποτα να φάµε,» πρότεινε η µαυροµάλλα 

πολεµίστρια. «Έχω λιµοκτονήσει!» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28ο 

Αναχώρηση 
 

 

 Κάλ’µλιρβ έβαλε τα χέρια του στη µέση, καθώς στεκόταν 

πάνω στον χορταριασµένο λόφο, κοιτάζοντας ανατολικά·  ο 

Λούντρινχ ξεπρόβαλε απ’τον ορίζοντα. 

  «Λοιπόν, Ερία,» είπε, «νοµίζω πως θα συνταξιδέψουµε ως κάποιο 

σηµείο. Κι απο κεί και πέρα, εσύ θα πας στη Βούσραλ και, ύστερα, 

βόρεια, στην Γκόνµορχ, ενώ εγώ κι ο Γκόρ’θλαµπ θα κατευθυνθούµε 

νότια, να πούµε, στη Μάοχµπιν. Θα κάνω εκείνη τη σκύλα, την 

Ο
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Αζµέρθα, να πληρώσει, που µας έχωσε στην άµαξα των 

σκλαβεµπόρων, καθώς και για τα βασανιστήρια.» 

  Η µαυροµάλλα Σαραολνιανή πολεµίστρια ήρθε κοντά του. Στον 

µικρό σάκο που κρεµόταν απ’τον ώµο της είχε µερικές προµήθειες·  

µέσα στο παντελόνι της ήταν περασµένο ένα ξιφίδιο. ∆ίπλα της 

βρισκόταν ο Όκ’φερν, κι αυτός έτοιµος για ταξίδι. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ έριξε µια µατιά στην Ερία, αλλά κείνη δεν τον 

κοίταξε. Προσπαθούσε να βρει ευκαιρία να της µιλήσει, για να της 

εξηγήσει γιατί προτίµησε το σχέδιο της Νύχτας απ’το δικό της, όµως 

δε φαινόταν να έβρισκε. Είχε την εντύπωση πως τον απόφευγε. Τόσο 

πολύ είχε προσβληθεί, τέλος πάντων; 

  «Ερία,» είπε. «Μπορώ να σου µιλήσω;» Ήταν καιρός να της το 

ζητήσει ευθέως. «Ιδιαιτέρως.» 

  Η Σαραολνιανή γυναίκα στράφηκε στο µέρος του. Τον ατένισε, για 

λίγο, δίχως ν’απαντήσει. Ύστερα, έγνεψε καταφατικά, και τον 

ακολούθησε, µακριά απ’τους υπόλοιπους, πίσω από µερικά δέντρα. 

  «Τι είναι, Γκόρ’θλαµπ;» ρώτησε, κάπως ψυχρά. 

  «Καταλαβαίνεις γιατί αποφάσισα ό,τι αποφάσισα,» είπε ο ναυτικός. 

«Έτσι δεν είναι;» 

  «Όχι.» 

  «Γιατί, Ερία;» 

  «Γιατί συµφώνησες µ’αυτή την εντελώς ηλίθια ιδέα να πάνε η 

Νύχτα, η Μάνζρα και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στην ζούγκλα, 

προς αναζήτηση του Πύργου του Φιδιού!» αποκρίθηκε η 

πολεµίστρια. «∆εν έχουµε ανθρώπους να σπαταλάµε σε ανούσιες 

αποστολές·  όχι όταν η ισορροπία ολόκληρου του Άρµπεναρκ 

κρέµεται από τις πράξεις µας. Αλλά εσύ δεν το βλέπεις τούτο! Ούτε 

καν µε εµπιστεύτηκες!» 

  «Ερία…» Ο Γκόρ’θλαµπ ακούµπησε το χέρι του στον ώµο της. 

«∆εν είναι αυτό… Σ’εµπιστεύοµαι. Απλά…» 

  Η Ερία αποµακρύνθηκε απ’το άγγιγµά του. «Απλά –θεώρησες ότι 

είµαι παράλογη, ε; Όπως όλοι οι υπόλοιποι! Σε λίγο θ’αρχίσω 
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ν’αµφιβάλλω για τον εαυτό µου! Άσε µε ήσυχη, Γκόρ’θλαµπ!» Του 

γύρισε την πλάτη και βάδισε προς τον Κάλ’µλιρβ και τον Όκ’φερν, 

γρήγορα. 

  Ο ναυτικός κούνησε το ξυρισµένο του κεφάλι, ξεφυσώντας. 

Ύστερα, την ακολούθησε, κακόκεφος. 

  Η Νύχτα, η Μάνζρα και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ήταν πάνω 

στ’άτια τους (ο τελευταίος είχε την Αλζάρα µπροστά του, 

προσέχοντάς την), και η τυχοδιώχτρια κρατούσε κι ένα ελεύθερο 

άλογο απ’τα γκέµια. 

  «Μπορείτε να το πάρετε µαζί σας,» είπε στους άλλους. «Μας 

περισσεύει.» Και έδωσε τα χαλινάρια στην Ερία. 

  «Θα µας χρειαστεί, αναµφίβολα,» αποκρίθηκε εκείνη. 

«Βιαζόµαστε·  δεν έχουµε καιρό για χάσιµο.» Ούτε χάνουµε το χρόνο 

µας, τρέχοντας µέσα σε ζούγκλες, πρόσθεσε νοερά. Και η κακή της 

διάθεση καθρεπτίστηκε στο βλέµµα της. 

  Η Νύχτα αγνόησε αυτό που έβλεπε στο πρόσωπο της πολεµίστριας. 

«Καλή τύχη, Ερία. Όπως είπε και ο Φάλµαριν, εις το επανιδείν. Και, 

την επόµενη φορά, θα είναι κι ο Άνεµος µαζί µου.» 

  «Καλή τύχη και σε σας, Νύχτα,» τους ευχήθηκε, πάλι, εκείνη. 

«Μάνζρα.» Στράφηκε στην ξανθιά πολεµίστρια. ∆εν κοιτάχτηκαν 

και τόσο φιλικά αναµεταξύ τους·  όµως η Ερία µειδίασε. 

«Μ’αρέσουν καλύτερα τα µαλλιά σου µακριά. Άστα να µακρύνουν.» 

Τώρα, και η Μάνζρα µειδίασε. 

  «Καλή τύχη,» της είπε. 

  «Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή.» Η Ερία σήκωσε το χέρι της 

σ’αποχαιρετισµό. «Θα σε ξαναδώ.» 

  «Κι εγώ εσένα, Ερία. Καλό ταξίδι στο Σαραόλν. Και πρόσεχε τους 

δαιµονανθρώπους –είναι ύπουλοι.» 

  «Τα λέµε, µπαγαπόντηδές µου,» χαιρέτησε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Και να διπλοκοιτάτε τα µονοπάτια στη ζούγκλα Βάργκοχ, προτού 

τα διαβείτε,» συµβούλεψε ο Γκόρ’θλαµπ. 

  «Θα το έχουµε αυτό υπόψη µας,» υποσχέθηκε η Νύχτα. 
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  «Γεια σου, Μάνζρα,» είπε ο Όκ’φερν. 

  Η ξανθιά πολεµίστρια ύψωσε το χέρι της, ακόµα λιγάκι θυµωµένη 

µαζί του. Αλλά δε µπορούσαµε ν’αφήσουµε και την Ερία να πάει 

εντελώς µόνη, σκέφτηκε. Καλά κάνει και τη συντροφεύει. 

  Ύστερα, χώρισαν. Η Νύχτα, η Μάνζρα και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή ξεκίνησαν να καλπάζουν δυτικά, ενώ η Ερία, οι δυο ναυτικοί 

και ο Όκ’φερν άρχισαν να βαδίζουν ανατολικά. Ο Λούντρινχ είχε, 

πλέον, αφήσει πίσω του τον ορίζοντα, καθώς υψωνόταν στον 

ουρανό. 


