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Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΙΜΟΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Ανάµεσα στους Βολχερθιανούς

Ή

σουν αιχµάλωτη εδώ;» ρώτησε ο µελαχρινός, µακρυµάλλης
πολεµιστής, που ονοµαζόταν Σέθβολ, την όµορφη,
καστανόξανθη κοπέλα εµπρός του.
Η Έρµελ έγνεψε καταφατικά, ξέπνοη από την αναµέτρησή της µε
την Μαγκραθµέλια. «Ναι…» Είχε γλιτώσει παρά τρίχα, χάρη στην
ευστοχία του άντρα. Το κουφάρι της δαιµονογυναίκας βρισκόταν
σωριασµένο πίσω της· στο λαιµό του ήταν καρφωµένο ένα ξιφίδιο,
ενώ στη δεξιά του γροθιά βαστούσε ένα άλλο ξιφίδιο, µε κυµατιστή
λάµα. Η Πριγκίπισσα του Σαραόλν ρίγησε, αναλογιζόµενη τι
µπορούσε να είχε συµβεί, έτσι και ο Σέθβολ δε φαινόταν αρκετά
γρήγορος…
«Έλα,» είπε ο πολεµιστής, γυρίζοντας προς την ανοιχτή πόρτα. «Θα
σε πάρουµε απο δώ. Και να βρίσκεσαι πίσω µου. Η µάχη έχει σχεδόν
τελειώσει, αλλά είναι πολύ πιθανό κάνας χρωµατοµάτης να
βρίσκεται κρυµµένος, περιµένοντας την κατάλληλη στιγµή, για να
χτυπήσει…»
Χρωµατοµάτης; αναρωτήθηκε η Έρµελ. Τι εννοεί µ’αυτό;
Ακολούθησε τον άντρα, καθώς έβγαινε απ’τις φυλακές, παίρνοντας
το πλατυλέπιδο ξίφος του από κάτω και κρατώντας την ασπίδα
επιφυλακτικά µπροστά του. «Ποιος είσαι;» τον ρώτησε.
«∆ε σου είπα; Με λένε Σέθβολ,» απάντησε εκείνος, βαδίζοντας
σ’έναν σκιερό διάδροµο, που φωτιζόταν µονάχα από δαυλούς. Από
κάπου στο βάθος, ιαχές µάχης αντηχούσαν.
«∆εν κατάλαβες… Εννοώ κάτι περισσότερο απ’τ’όνοµά σου…
Πού βρίσκοµαι, κατ’αρχην; Γιατί ήρθες εδώ;» ζήτησε να µάθει η
Έρµελ.
«∆εν ξέρεις πού βρίσκεσαι, κοπελιά;» απόρησε ο Σέθβολ.
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Τότε, ένας δαιµονάνθρωπος πετάχτηκε από ένα πέρασµα στα δεξιά,
βαστώντας δίλαβα ένα µεγάλο πελέκι, που στο κάτω µέρος του
διέθετε µια µακριά λεπίδα. Γρυλίζοντας, χίµησε στον πολεµιστή.
Εκείνος, πάραυτα, χρησιµοποίησε την ασπίδα του, για να
προστατέψει τον εαυτό του. Και, προτού προλάβει ο εχθρός του να
θέση αµυντικά το όπλο του, του έµπηξε το πλατυλέπιδο ξίφος του
στα σωθικά, κάνοντάς τον να πεθάνει µε µια λυσσασµένη κραυγή.
«Στα Πνεύµατα, χρωµατοµάτη!» µούγκρισε ο Σέθβολ.
Χρωµατοµάτηδες οι Μαγκραθµέλιοι; συλλογίστηκε η Έρµελ. Ναι,
γιατί όχι; Μάλιστα, το κουφάρι εµπρός της είχε µοβ-κόκκινα µάτια.
Αλλά η Πριγκίπισσα ποτέ ξανά δεν είχε ακούσει κάποιον να τους
αποκαλεί έτσι…
«Πού βρίσκοµαι;» ρώτησε, ξανά.
Ο Σέθβολ στράφηκε να την κοιτάξει. «Στη Μάγκραθµελ. Πώς είναι
δυνατόν να µην ξέρεις, αφού ήσουν αιχµάλωτη των
χρωµατοµάτηδων;»
«Μ’έφεραν εδώ µέσα σε σακί,» εξήγησε η Έρµελ. «Από το
Σαραόλν. Αλλά εσύ γιατί βρίσκεσαι σε τούτο το µέρος;»
«Είµαι Βολχερθιανός,» εξήγησε ο Σέθβολ. «Και βρίσκοµαι εδώ
γιατί κάνουµε επίθεση στο φρούριο. Σχεδόν όλος ο στρατός της
Βόρειας και της Νότιας Μάγκραθµελ κατευθύνεται στο Σαραόλν·
οπότε, αυτή είναι η τέλεια στιγµή για µας, τους Βολχερθιανούς, να
επιτεθούµε, και να πάρουµε πίσω τα εδάφη µας! Η εκδίκηση είναι
γλυκιά, όταν έρχεται!»
Η Έρµελ βλεφάρισε, ξαφνιασµένη. «Οι Μαγκραθµέλιοι εφορµούν
στο Σαραόλν;» έκανε, µη θέλοντας να το πιστέψει.
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Σέθβολ. «Είδαµε το φουσάτο τους να
πηγαίνει στα σύνορα του γειτονικού βασιλείου· και ήταν, πράγµατι,
ένα πελώριο φουσάτο. Στρατοί και του Χάµαγκορκ και του
Καρθαβλέρν.»
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Η Έρµελ γνώριζε πως αυτοί ήταν ο Βασιληάς της Βόρειας και της
Νότιας Μάγκραθµελ αντίστοιχα. «Μα τα Πνεύµατα…»
µουρµούρισε. «Και άµα λείπει ακόµα ο πατέρας…»
«Τι λες εκεί, κοπελιά;» ρώτησε ο Σέθβολ. «Είπες ότι είσαι απ’το
Σαραόλν, έτσι; Ανησυχείς για τους δικούς σου;»
«Κατά κάποιο τρόπο,» αποκρίθηκε η Έρµελ, χάσκοντας ακόµα. «Ο
Βασιληάς µας, µάλλον, λείπει τώρα… ∆ηλαδή, µπορεί να έχει
επιστρέψει, µα ίσως και να λείπει… Τα πράγµατα θα είναι δύσκολα
για όλο το Βασίλειο. Πρέπει να πάω στο Σαραόλν –να βοηθήσω,
όπως µπορώ!»
«Τι µπορείς να κάνεις εσύ;» συνοφρυώθηκε ο Σέθβολ.
«Θα βοηθήσω… Θα βοηθήσω να οργανωθεί ο στρατός. Κάτι θα
σκεφτώ!» τόνισε η Έρµελ.
«Για στάσου λίγο. Ποια είσαι, κοπελιά;» ρώτησε ο Σέθβολ,
παραξενεµένος από τα λόγια της.
«Είµαι η Πριγκίπισσα Έρµελ του Σαραόλν, κόρη του Βασιληά
Βένγκριλ,» συστήθηκε εκείνη.
Ο Σέθβολ γούρλωσε τα µάτια του. «Μα τους Προγόνους! Και πώς
σ’αιχµαλώτισαν οι χρωµατοµάτηδες; Νόµιζα πως ο Μονάρχης του
Σαραόλν θα προστάτευε καλύτερα την κόρη του.»
«Ο πατέρας µου δεν έφταιγε γι’αυτό!» τόνισε η Έρµελ, αµυντικά.
«Κάπως, οι δαιµονάνθρωποι µπήκαν στο παλάτι. Κάπως… ∆εν ξέρω
πώς. Μάλλον, κάποιος προδότης βρίσκεται στην πρωτεύουσα.
»Πρέπει να επιστρέψω!»
«Ας βγούµε, πρώτα, απο δώ µέσα,» πρότεινε ο Σέθβολ, και η
Πριγκίπισσα έγνεψε καταφατικά. «Ξέρεις να µάχεσαι;»
«Σχετικά.»
«Πάρε το τσεκούρι του χρωµατοµάτη.»
Η Έρµελ έκανε να το σηκώσει, αλλά ήταν πολύ βαρύ γι’αυτήν.
Οπότε, τράβηξε το σπαθί απ’τη ζώνη του νεκρού Μαγκραθµέλιου.
«Αυτό µου κάνει καλύτερα,» είπε.
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«Εντάξει.» Ο Σέθβολ ξεκίνησε να βαδίζει µέσα σε σκιερούς
διαδρόµους. Στο δρόµο τους βρήκαν νεκρούς δαιµονανθρώπους,
αλλά όχι παραπάνω από πέντε. Σίγουρα λίγους για την υπεράσπιση
ενός ολόκληρου φρουρίου, συµπέρανε η Έρµελ. Οι Βασιληάδες της
Βόρειας και Νότιας Μάγκραθµελ πρέπει, όντως, να είχαν πάρει ό,τι
στρατό διέθεταν, για να χτυπήσουν το Σαραόλν. Πνεύµατα! µακάρι
να µπορέσω να κάνω κάτι… Το Βασίλειο δε θα πέσει από τη φάρα
τους!
Τελικά, η Πριγκίπισσα και ο Βολχερθιανός µαχητής ανέβηκαν µια
πέτρινη σκάλα και βρέθηκαν σε µια µεγάλη αίθουσα όπου
βρίσκονταν συναγµένοι κι άλλοι πολεµιστές της Βόλχερθ, µε
µατοβαµµένα όπλα. Στο έδαφος κείτονταν, ξεκοιλιασµένοι κι
αποκεφαλισµένοι, καµια εικοσαριά δαιµονάνθρωποι.
Μια γυναίκα στράφηκε και ρώτησε: «Μόνο µία αιχµάλωτη στα
µπουντρούµια, Σέθβολ;» Ήταν µελαχρινή, µε σπαστά, µακριά
µαλλιά, οι δύο µπροστινές τούφες των οποίων ήταν δεµένες πίσω
απ’το κεφάλι της, για να µην την ενοχλούν όταν µάχεται. Ένας
αλυσιδωτός θώρακας κάλυπτε την κοιλιά και το στέρνο της. Τα
χέρια της ήταν εκτεθειµένα και φορούσε εκεί σιδερένια
περιβραχιόνια και περικάρπια. Τα πόδια της κάλυπτε ένα γούνινο,
µελανό παντελόνι και ψηλές, καφετιές µπότες µε λουριά. Στους
ώµους της έπεφτε µια πράσινη κάπα, µε κουκούλα ριγµένη πίσω.
Στη ζώνη της κρεµόταν ένα µακρύ, λιγνό ξίφος και ένα µικρό
τσεκούρι.
Ο Βολχερθιανός πολεµιστής έγνεψε, στωικά.
Η γυναίκα, πλησιάζοντας, έλυσε την κάπα απ’το λαιµό της και την
τύλιξε γύρω απ’την Έρµελ, που ήταν ντυµένη µόνο µε ένα νυχτικό –
δηλαδή, όπως την είχαν απαγάγει οι Μαγκραθµέλιοι απ’το δωµάτιό
της, στο παλάτι της Μάρβαθ. «Για να ζεσταθείς,» της είπε. «Μην
ανησυχείς, τώρα· το φρούριο είναι ασφαλές. Άντε κάνας ακόµα
χρωµατοµάτης νάναι ζωντανός. Και, µόλις τον βρούµε, κι αυτού το
κεφάλι θα στολίσει την άκρη ενός κονταριού.» Μειδίασε, στραβά.
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«Ώµθα, ξέρεις ποια είν’η κοπελιά;» είπε ο Σέθβολ. Η πολεµίστρια
σήκωσε ένα φρύδι της, ερωτηµατικά. «Η Πριγκίπισσα Έρµελ του
Σαραόλν.»
Η Ώµθα στράφηκε συνοφρυωµένη στην κόρη του Βένγκριλ,
κοιτώντας την από πάνω ως κάτω, λες και νόµιζε πως ο
συµπολεµιστής της έλεγε ψέµατα.
«Είναι αλήθεια,» τη διαβεβαίωσε η Έρµελ. «Με πήραν οι
δαιµονάνθρωποι απ’το παλάτι της Μάρβαθ. ∆εν ξέρω για ποιο λόγο.
Πάντως, πρέπει να επιστρέψω στην πατρίδα µου –να βοηθήσω το
λαό µου. Με έχει ανάγκη, µε τόσους Μαγκραθµέλιους που
επιτίθενται στο Βασίλειο.»
«Τούτη είναι επικίνδυνη εποχή για να πας στην πατρίδα σου,
Υψηλοτάτη,» είπε η Ώµθα.
«Σίγουρα,» αποκρίθηκε η Έρµελ. «Αλλά θα µε βοηθήσετε; ∆ε θέλω
πολλά: Ρούχα, µερικές προµήθειες, κάνα όπλο, άλογο, έναν χάρτη
αυτής της χώρας… Θα σας ξεπληρώσω, όπως µπορώ, αργότερα.»
«∆εν ξέρεις τι λες, κοπελιά,» µούγκρισε ο Σέθβολ. «Τούτες είναι
άγριες περιοχές. Ορεινές και άγριες –και είναι και Χειµώνας·
παραπάνω από αρκετά µέρη είναι τόσο χιονισµένα, που δε µπορείς
να περάσεις.»
«∆ε µε νοιάζει,» απάντησε η Έρµελ. «Θα πάω στο Σαραόλν.»
«Αν θες να πεθάνεις, κάντο, καλύτερα, πολεµώντας
χρωµατοµάτηδες,» της είπε η Ώµθα, «όχι θαµµένη κάτω από καµια
χιονοστιβάδα.»
Βολχερθιανοί
πολεµιστές
είχαν
αρχίσει,
πλέον,
να
συγκεντρώνονται από άλλα σηµεία του φρουρίου των
δαιµονανθρώπων και να πηγαίνουν προς έναν µεγάλο, φαρδύ
διάδροµο.
«Ελάτε!» φώναξε ένας άντρας στον Σέθβολ και της δυο γυναίκες.
«Επιστρέφουµε στον καταυλισµό.»
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«Ερχόµαστε αµέσως, Ούζµελ,» απάντησε ο κορακοµάλλης
Βολχερθιανός, και σήκωσε την Έρµελ στα χέρια του, αφού
θηκάρωσε το σπαθί του και πέρασε την µικρή του ασπίδα στον ώµο.
«Μπορώ να βαδίσω–» άρχισε εκείνη.
«Ξυπόλυτη, µέσα στο χιόνι, θα πάθεις κρυοπαγήµατα,» την
πληροφόρησε η Ώµθα. «Εµπιστέψου µας· ξέρουµε καλά τη χώρα
µας.»
Η Έρµελ υπέθετε πως σ’αυτό, τουλάχιστον, είχαν δίκιο.
Αναµφίβολα, ήξεραν τη χώρα τους. Και η Πριγκίπισσα δεν είχε
καµια αµφιβολία για το πόσο επικίνδυνη ήταν –όµως έπρεπε να
επιστρέψει στο Σαραόλν. ∆ε µπορούσε να µείνει αµέτοχη, όταν οι
Μαγκραθµέλιοι επιτίθονταν, και, µάλιστα, µε τόσο µεγάλη δύναµη.
Αν ο πατέρας της δεν είχε επιστρέψει ακόµα, ήξερε πως η µητέρα
της θα πανικοβαλλόταν αµέσως. Πάντα πανικοβαλλόταν εύκολα· η
Έρµελ δεν της είχε εµπιστοσύνη.
Ο παγερός αέρας χτύπησε το πρόσωπο της Πριγκίπισσας του
Σαραόλν, διακόπτοντας τις σκέψεις της. Ο Σέθβολ την είχε βγάλει
απ’το φρούριο των δαιµονανθρώπων, και µπροστά της, τώρα,
ανοιγόταν ένα χιονισµένο οροπέδιο, µε µερικά µόνο αειθαλή δέντρα,
µέσα στην νύχτα. Τα φεγγάρια του Άρµπεναρκ φώτιζαν καµια
εκατοστή Βολχερθιανούς, που ήταν συναγµένοι εδώ, όλοι τους
οπλισµένοι ως τα δόντια. Εκείνο, όµως, που της κίνησε, αµέσως, την
περιέργεια ήταν τα πλάσµατα που καβαλούσαν: κάτι όντα κοντύτερα
από άλογα, µε καφετιά ή µαύρη γούνα και έξι χοντρά πόδια, µε τρία
νύχια στο τέλος του καθενός. Τα κεφάλια τους ήταν µεγάλα και
στρογγυλά, µε µακριές µουσούδες. Απ’το πάνω χείλος τους
ξεπρόβαλαν χαυλιόδοντες. Τα αφτιά τους ήταν µικρά και πεταχτά,
και από πάνω τους βρίσκονταν ψηλά, παχιά κέρατα. Τα µάτια των
καφετιών πλασµάτων είχαν µαύρο χρώµα, κι αυτά των µαύρων
γαλάζιο. Παράξενος συνδυασµός, παρατήρησε η Έρµελ. Ουρές δεν
είχαν, αλλά η ράχη τους ήταν µακρύτερη από κείνη του αλόγου, και
διέθετε χώρο για τρεις ανθρώπους να καβαλήσουν, άνετα.
8
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«Ζασσάαρακ,» είπε η Ώµθα στην Πριγκίπισσα του Σαραόλν,
βλέποντας πώς κοιτούσε η κοπέλα τα πλάσµατα.
«Τι;» έκανε η Έρµελ.
«Τα όντα,» εξήγησε η Ώµθα. «Ονοµάζονται Ζασσάαρακ.»
«∆εν έχω ποτέ ξαναντικρίσει παρόµοιά τους,» δήλωσε η Έρµελ,
µ’ένα χαµόγελο στα χείλη, όπως αυτό ενός παιδιού που ατενίζει κάτι
για πρώτη φορά.
«Είναι ανθεκτικά στο κρύο –ανθεκτικότερα από άλογα,» της είπε ο
Σέθβολ. «Και µπορούν να κουβαλήσουν περισσότερους ανθρώπους,
όπλα και προµήθειες. Πραγµατικά, χρήσιµα. Το Καλοκαίρι, ωστόσο,
πέφτουν σε ύπνο…»
«Γιατί;» ρώτησε η Έρµελ, καθώς ο πολεµιστής την πήγαινε προς
ένα απ’τα Ζασσάαρακ.
«∆εν αντέχουν τη ζέστη,» εξήγησε ο Σέθβολ, καθώς την ανέβαζε
στη ράχη του πλάσµατος. Ύστερα, ανέβηκε κι ο ίδιος εµπρός της.
Και πίσω της καβαλίκεψε η Ώµθα. «Οπότε, βρίσκουν ένα δροσερό
µέρος –συνήθως, καµια σπηλιά, κοντά σε ποταµό– και κοιµούνται,
µέχρι που το κλίµα να ξαναγίνει ψυχρό.»
Η Πριγκίπισσα έβρισκε το Ζασσάαρακ ευχάριστα ζεστό από κάτω
της, µε το κρύο που έκανε σε τούτες τις περιοχές.
Όταν όλοι οι πολεµιστές της Βόλχερθ είχαν ανεβεί στα εξάποδα
ζώα τους, ο άντρας που ο Σέθβολ είχε αποκαλέσει Ούζµελ έδωσε
προσταγή και ξεκίνησαν να κατευθύνονται προς ένα πέρασµα,
ανάµεσα σε ψηλά βράχια, το οποίο κατηφόριζε. Τα όντα ήταν
αρκετά γρήγορα –όχι όσο ένα άλογο, βέβαια–, πράγµα το οποίο η
Έρµελ δεν περίµενε, λόγω του µεγέθους τους. Μάλιστα, απορούσε
πώς δεν έµπλεκαν τα πόδια τους, τόσα που είχαν (!).
«Πού πάµε;» ρώτησε η Πριγκίπισσα την Ώµθα, πίσω της.
«Στον καταυλισµό,» απάντησε εκείνη. «∆εν είναι µακριά απο δώ·
µιας ώρας δρόµος, πάνω στα Ζασσάαρακ.»
«Πώς µπορώ να επιστρέψω στο Σαραόλν;» είπε η Έρµελ. «Τι
πρέπει να κάνω;»
9
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«Το καλύτερο είναι να… µην επιστρέψεις τώρα,» πρότεινε η Ώµθα.
«Αυτό αποκλείεται!» δήλωσε η Έρµελ. «Απλά, θέλω να βρω τον
ευκολότερο και τον γρηγορότερο τρόπο.»
«Μείνε εδώ, για κάποιο καιρό. Εξάλλου, ο Βασιληάς –ο πατέρας
σου– θα κάνει ό,τι χρειαστεί να κάνει…»
«Ο πατέρας µου µπορεί να λείπει, αυτή την περίοδο.»
«Τότε, η µητέρα σου–»
«Την ξέρω τη µητέρα µου! –θα πανικοβληθεί· δε θα πάρει σωστές
αποφάσεις. Πρέπει να επιστρέψω, να βοηθήσω! Ένα απ’τα
Ζασσάαρακ δε θα µε πάει ως τα σύνορα;»
«Ίσως και να σε πάει,» είπε η Ώµθα. «Όµως τι θα γίνει άµα εκεί
βρίσκονται Μαγκραθµέλιοι και σε σκοτώσουν; Οι χρωµατοµάτηδες
µισούν όλους τους ανθρώπους.»
«Θα το ρισκάρω! Τι σας νοιάζει εσάς, στο κάτω-κάτω; Εγώ θα
πεθάνω!» θύµωσε η Έρµελ.
«∆εν αφήνουµε ανθρώπους να πεθαίνουν από την άγνοιά τους,
όταν µπορούµε να το αποτρέψουµε,» τόνισε η Ώµθα. «Εδώ, στην
Βόλχερθ, σεβόµαστε τη ζωή όλων –εκτός από των
χρωµατοµάτηδων. Όλοι χρειάζονται για την τελική ήττα των
δαιµονανθρώπων. Και όσο το δυνατόν περισσότεροι πρέπει να δουν
τα εδάφη των προγόνων µας να γίνονται, πάλι, δικά µας.»
Η Έρµελ αναστέναξε. ∆ε θα µείνω εδώ, συλλογίστηκε. Θα
επιστρέψω στο Σαραόλν. Θα επιστρέψω, για να βοηθήσω τη µητέρα
και το λαό µου.
Όταν βγήκαν απ’το πέρασµα των βουνών, οι Βολχερθιανοί και η
Πριγκίπισσα βρέθηκαν σε ένα µέρος µε µπόλικα χιονισµένα δέντρα,
ανάµεσα απ’τα οποία φαίνονταν αναµµένες φωτιές, µέσα στη νύχτα.
Πλησιάζοντας, είδαν τον καταυλισµό εµπρός τους, ο οποίος
αποτελείτο από σκηνές. Λίγοι µαχητές ήταν εδώ, για να προσέχουν
το µέρος.
«Νίκη!» φώναξε ο Ούζµελ. Τώρα, που η Έρµελ τον παρατηρούσε
καλύτερα, έβλεπε πως ήταν ένας µυώδης άντρας, µε µακριά, ξανθά
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µαλλιά, δεµένα αλογοουρά, η οποία έφτανε ως τη µέση του. Στο
πρόσωπό του είχε πλούσια γένια, και ήταν ντυµένος µε λυκοτόµαρα
και κοµµάτια ατσαλιού. Στο δεξί του χέρι βαστούσε ένα µεγάλο
πολεµικό πελέκι, το οποίο ύψωνε στον αέρα.
Οι φύλακες της κατασκήνωσης έβγαλαν νικηφόρες κραυγές, που
δυνάµωσαν, καθώς και οι υπόλοιποι Βολχερθιανοί τούς µιµήθηκαν.
Ο Ούζµελ κατέβηκε απ’το Ζασσάαρακ του. Κι ο Σέθβολ
αφίππευσε· πήρε, πάλι, στα χέρια την Έρµελ και πλησίασε τον
αρχηγό, ακολουθούµενος απ’την Ώµθα.
«Τούτη είναι η αιχµάλωτη που βρήκες;» ρώτησε ο ξανθός άντρας
µε τα γένια.
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Σέθβολ. «Η Πριγκίπισσα Έρµελ του
Σαραόλν.»
Ο Ούζµελ σούφρωσε τα µεγάλα του φρύδια. «Είν’αλήθεια αυτό; Ή,
µήπως, πρόκειται για κάνα αστείο;»
«Είναι αλήθεια,» δήλωσε η Έρµελ. «Με είχαν αρπάξει οι
δαιµονάνθρωποι απ’τη Μάρβαθ.»
«∆εν τόξερα ότι οι χρωµατοµάτηδες είχανε τόσο εύκολη πρόσβαση
στο Σαραόλν…» είπε ο Ούζµελ.
«Μάλλον, κάποιος προδότης βρίσκεται µέσα στο παλάτι, ή µέσα
στη Μάρβαθ,» αποκρίθηκε η Έρµελ. «Τώρα, υπάρχει ανάγκη να
επιστρέψω στην πατρίδα µου. Θα µου δώσετε ένα απ’τα Ζασσάαρακ
σας, ρούχα, όπλα, προµήθειες, και κάνα χάρτη;»
«Θα διασχίσεις τούτα τα µέρη µόνη σου;» απόρησε ο Ούζµελ.
«Κατ’αρχήν, γνωρίζεις πως όλοι οι στρατοί της Βόρειας και της
Νότιας Μάγκραθµελ πηγαίνουν στο Σαραόλν; Και, σύµφωνα µε
τελευταίες αναφορές, έχουνε περάσει τα σύνορά σας κιόλας; Άµα
τους βρεις στο διάβα σου, θα σε σκοτώσουν –αν είσαι τυχερή.»
«Είναι δικό µου το ρίσκο,» απάντησε, πεισµατάρικα, η Έρµελ. «Ο
λαός µου κινδυνεύει, και θα τον βοηθήσω!»
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«Είναι καλό ένας µονάρχης να έχει τέτοια φλόγα εντός του,»
παρατήρησε ο Ούζµελ, «όµως, κάποιες φορές, µπορεί να φανεί
καταστροφική για τον ίδιο…
»Θες να φύγεις; Εγώ δε θα σ’εµποδίσω· δεν είσαι ούτε καν
Βολχερθιανή. Μάλιστα, θα σε εφοδιάσω και µ’ό,τι επιθυµείς. Όµως
σε συµβουλεύω να µην επιχειρήσεις κάτι τέτοιο.
»Τώρα… βρες µια σκηνή για την Υψηλοτάτη, Σέθβολ,» πρόσταξε ο
Ούζµελ.
Ο πολεµιστής προχώρησε, µε την Έρµελ στα χέρια· η Ώµθα
ερχόταν δίπλα τους. Έφτασαν σε µια χαµηλή σκηνή και µπήκαν,
σκυφτοί. Ο µελαχρινός άντρας άφησε την Πριγκίπισσα κάπου
µαλακά και ζεστά, µέσα στο σκοτάδι. Ύστερα, η Βολχερθιανή
πολεµίστρια άναψε ένα κερί, και ο χώρος φωτίστηκε κάπως.
«Μπορείς να µείνεις εδώ µέχρι ν’αναχωρήσουµε,» είπε στην κόρη
του Βένγκριλ. «Πράγµα που νοµίζω πως θα γίνει αύριο.» Άρχισε να
µαζεύει πράγµατα.
«Είναι δική σου σκηνή τούτη;» τη ρώτησε η Έρµελ.
«Μένω εδώ µαζί µε την Άλνα,» εξήγησε η Ώµθα. «Όµως δεν
πειράζει· θα βρούµε κάπου αλλού να–»
«Ούτε εµένα µε πειράζει να µείνετε,» είπε η Έρµελ.
Η Ώµθα την κοίταξε παραξενεµένη. Προφανώς, κάπως αλλιώς
περίµενε να φερθεί µια πριγκίπισσα. Ή, τουλάχιστον, έτσι νόµιζε
πως θα φερόταν µια πριγκίπισσα.
«Αλήθεια,» τόνισε η Έρµελ. «∆ε µε πειράζει καθόλου.»
«Εντάξει,» αποκρίθηκε η Ώµθα, αφήνοντας τα πράγµατά της κάτω.
«Ελπίζω µόνο να µη ροχαλίζεις,» µειδίασε.
Η Έρµελ τής επέστρεψε το µειδίαµα.
«Σας αφήνω για τώρα,» είπε ο Σέθβολ, και βγήκε απ’τη σκηνή.
«Καλή ξεκούραση.»
«Τα λέµε,» αποκρίθηκε η Ώµθα, καθώς καθόταν, αρχίζοντας να
λύνει τα λουριά των µποτών της. «Κρυώνεις;» ρώτησε την Έρµελ.
«Θες ρούχα;»
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«Αν έχεις,» αποκρίθηκε η Πριγκίπισσα.
Η Ώµθα έβγαλε τις µπότες της και έψαξε µέσα σ’έναν σάκο·
ύστερα, έριξε στα γόνατα της κόρης του Βένγκριλ ένα γούνινο
παντελόνι και µια γούνινη τουνίκα. Η Έρµελ γδύθηκε απ’το νυχτικό
της και τα φόρεσε, γρήγορα. Ήταν πολύ, πολύ καλύτερα έτσι. Είχε
καιρό να αισθανθεί τόσο ζεστά. Έδωσε την κάπα της πολεµίστριας
σ’αυτήν και τυλίχτηκε στην κουβέρτα πάνω στην οποία την είχε,
αρχικά, αφήσει ο Σέθβολ.
«Ευχαριστώ,» είπε.
«Τίποτα,» απάντησε η Ώµθα. «Έχουµε µάθει να µοιραζόµαστε τα
πράγµατά µας. Όλοι αδέλφια είµαστε, που µαχόµαστε εναντίον των
χρωµατοµάτηδων, µέχρι τα εδάφη των προγόνων µας να γίνουν,
πάλι, δικά µας.»
Η Έρµελ δεν ήξερε κατά πόσο ήταν… αδελφή των Βολχερθιανών,
όµως δεν µίλησε.
Σε λίγο µια γυναίκα µπήκε στη σκηνή, όταν η Ώµθα είχε βγάλει τον
αλυσιδωτό της θώρακα και καθόταν οκλαδόν, και η Πριγκίπισσα
βρισκόταν κουκουλωµένη κάτω απ’την ζεστή κουβέρτα, ενώ την
είχε µισοπάρει ο ύπνος.
Ήταν κι αυτή οπλισµένη µε ξίφος, το οποίο κρεµόταν στη ζώνη της,
και φορούσε ατσαλένιο θώρακα, επιγονατίδες, περικνηµίδες,
περικάρπια, και περιβραχιόνια. Στην πλάτη της έπεφτε µια κάπα, το
ίδιο µαύρη µε τις µπότες της. Είχε λεία, κορακίσια µαλλιά, που δεν
ξεπερνούσαν τον ώµο σε µάκρος, και κουβαλούσε έναν µικρό σάκο.
Μπαίνοντας, σταµάτησε και κοίταξε, ερευνητικά, την Έρµελ, που
σάλεψε µέσα στην κουβέρτα της. «Τούτη είν’η… Πριγκίπισσα;»
ρώτησε, µε φανερά αρνητική διάθεση προς αυτήν.
«Ναι,» αποκρίθηκε, απλά, η Ώµθα. «Έρµελ, απο δώ η Άλνα. Θα
µείνει µαζί µας γι’απόψε.»
«Αν η Υψηλότητάς σας το επιτρέπει, φυσικά,» είπε η άλλη
πολεµίστρια, µε καθαρή ειρωνεία στη φωνή της.
«Φυσικά,» αποκρίθηκε η Έρµελ, µ’ένα παγερό µειδίαµα.
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«Φέρνω φαγητό.» Η Άλνα άφησε το σάκο της κάτω, και κάθισε κι
εκείνη, βγάζοντας τις µπότες της, την κάπα, και τα κοµµάτια
πανοπλίας που φορούσε.
Η Ώµθα άνοιξε το σάκο και µοίρασε το γεύµα ανάµεσα στις δύο
γυναίκας και στον εαυτό της. ∆εν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο –κρέας,
πατάτες και ψωµί–, όµως η Έρµελ δεν είχε κανένα, µα κανένα,
πρόβληµα· αισθανόταν φοβερά πεινασµένη. Κι άλλωστε, το
τελευταίο που την απασχολούσε ήταν το φαγητό. Εκείνο που την
έκαιγε, τώρα, ήταν να επιστρέψει στην πατρίδα της.
Όταν έφαγαν, η Ώµθα ξέθαψε ένα µπουκάλι από τις γούνες πίσω
της και γέµισε τρία ποτήρια µε ένα παχύρρευστο, πορφυρόµαυρο
ποτό. Η Πριγκίπισσα του Σαραόλν ήπιε µια µεγάλη γουλιά, προτού
προλάβει η πολεµίστρια να την προειδοποιήσει, και αισθάνθηκε το
λαιµό και την κοιλιά της να φλέγονται. Έβγαλε έναν πνιχτό ήχο
απ’τα χείλη, καθώς το αριστερό της χέρι πήγαινε στο στέρνο της.
«Μην πίνεις τόσο απότοµα, Υψηλοτάτη,» της είπε η Άλνα (που η
Έρµελ είχε την εντύπωση ότι φχαριστιόταν το πάθηµά της)· «µπορεί
να πάθεις τίποτα…» Προσπάθησε –όχι ιδιαίτερα– να κρύψει ένα
σαρδόνιο µειδίαµα.
Η Ώµθα την αγριοκοίταξε, για λίγο· ύστερα, ρώτησε την
Πριγκίπισσα: «Είσαι ’ντάξει;»
«…ναι…» απάντησε η Έρµελ, όταν µπορούσε, πάλι, να µιλήσει,
και άφησε το ποτήρι της κάτω.
«∆εν είναι τόσο άσχηµο· αρκεί να µην το κατεβάζεις απότοµα.
Επιπλέον, σε κρατά ζεστή,» εξήγησε η Ώµθα. «Χρήσιµο το
Χειµώνα. Το Καλοκαίρι, ασφαλώς, δεν πίνεται µε τίποτα.»
«Μπορώ να καταλάβω γιατί,» αποκρίθηκε η Έρµελ, ακόµα λιγάκι
ξέπνοη. «Τι είναι;»
«Κβοκ,» απάντησε η Ώµθα. «∆ε θα το ξέρεις, επειδή µόνο στα µέρη
µας το φτιάχνουµε, κι αυτό για ν’αντιµετωπίζουµε καλύτερα την
παγωνιά του Χειµώνα.»
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«Οι χρωµατοµάτηδες πρέπει να χάζεψαν εντελώς, για να έχουν
αφήσει τόσο αφύλαχτα τα φρούριά τους,» είπε η Άλνα, αλλάζοντας
θέµα. «Πήραµε το Κάρβνελ δίχως να χάσουµε πάνω από δέκα δικούς
µας. Καµια σαρανταριά πολεµιστές θα είχε· αποκλείεται
παραπάνω.»
«Βρέθηκε τίποτα αξίας;» ρώτησε η Ώµθα.
«Χρυσάφι,» απάντησε η Άλνα. «Τις συσκευές τους, φυσικά, τις
καταστρέψαµε· καλύτερα, κανείς να µην ασχολείται µε τέτοιου
είδους δαιµονικά πράγµατα. Όµως άλλο ήθελα να πω: Γιατί τέτοια
µανία να κατακτήσουν το Σαραόλν, που άφησαν τη χώρα τους
αφύλακτη; Έχει καµια σχέση όλη τούτη η υπόθεση µε το… πλάσµα
που ατένισαν οι ανιχνευτές µας;…»
Η Ώµθα πήρε µια έκφραση άγνοιας. «∆εν ξέρω…» Η φωνή της
ήταν σιγανή.
«Για ποιο πλάσµα µιλάτε;» θέλησε να µάθει η Έρµελ.
Η Άλνα στράφηκε στο µέρος της Πριγκίπισσας, σούφρωσε τα
φρύδια της, αλλά δε µίλησε. ∆εν τη συµπαθούσε και τόσο.
«Οι ανιχνευτές µας είδαν έναν άνθρωπο µε φτερά να πετά πάνω
απ’το στρατό των χρωµατοµάτηδων,» εξήγησε η Ώµθα. «Ή, µάλλον,
δεν ήταν άνθρωπος… Ήταν… κάποιο χρυσό πλάσµα –που
άστραφτε. Έτσι µας ανέφεραν… Άστραφτε τόσο, που δε µπορούσαν
να το κοιτάξουν. Πιο εύκολο είναι να κοιτάξεις τον Λούντρινχ,
είπαν. Και, επίσης, υποστήριξαν πως ένας ανείπωτος τρόµος γέµισε
την καρδιά τους…»
Μα τα Πνεύµατα! συλλογίστηκε η Έρµελ. Τι µπορεί να κάνει ένα
τέτοιο πλάσµα στο Βασίλειο;… ∆εν ήθελε ούτε καν να το σκέφτεται.
«Τελικά, έχω δίκιο,» συµπέρανε. «Πρέπει να βιαστώ, να επιστρέψω
στο Σαραόλν…»
«Σου έχω ήδη πει τη γνώµη µου πάνω σ’αυτό το ζήτηµα,» της
θύµισε η Ώµθα· «το ίδιο και ο Σέθβολ και ο Ούζµελ. Είναι
επικίνδυνο.»
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«∆ε θα περάσεις ποτέ τα βουνά ζωντανή, Υψηλοτάτη,» είπε,
ειρωνικά, η Άλνα. «Κι ακόµα κι άµα γλιτώσεις απ’τις παγίδες αυτών,
σίγουρα, θα πεθάνεις στα χέρια Μαγκραθµέλιων.»
«∆ε θυµάµαι να ζήτησα τη συµβουλή σου,» της απάντησε, παγερά,
η Έρµελ. Τι είχε µαζί της, τέλος πάντων, αυτή η Βολχερθιανή
πολεµίστρια; Τίποτα προσωπικό;
«Για το καλό σου λέµε ό,τι λέµε,» είπε η Ώµθα.
«Τι σκοπεύετε να κάνετε, τώρα, που οι περισσότεροι
Μαγκραθµέλιοι εγκατέλειψαν τούτα τα µέρη;» ρώτησε η Έρµελ,
προσπαθώντας ν’αποφύγει άλλο ένα κήρυγµα νουθεσίας από την
πολεµίστρια.
«Να φτάσουµε στην Βάρµπελθ,» δήλωσε η Ώµθα, «την
πρωτεύουσα της Νότιας Μάγκραθµελ. Αν πέσει αυτή, τότε, και η
υπόλοιπη χώρα, αργά ή γρήγορα, θα πέσει επίσης.»
«Σας εύχοµαι τα Πνεύµατα να είναι µαζί σας,» είπε η Έρµελ.
Η Ώµθα ένευσε. «Σ’ευχαριστούµε, Πριγκίπισσα του Σαραόλν.»
«Θα έλεγα πως είναι ώρα να πέσουµε για ύπνο,» πρότεινε η Άλνα.
«Σίγουρα, η Υψηλοτάτη θα είναι κουρασµένη, και δε θα θέλει να την
ενοχλούµε µε τη φλυαρία µας.» (Η Έρµελ σιχαινόταν το σαρκαστικό
τόνο στα λόγια της γυναίκας.) «Εξάλλου, αύριο, µάλλον, θα
ξεκινήσουµε πρωί, για να ανταµώσουµε το φουσάτο του Ρόντρεκ.»
«Έχεις δίκιο,» συµφώνησε η Ώµθα· σάλιωσε τον δείκτη και τον
αντίχειρα του χεριού της και έσβησε το κερί της σκηνής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Αναχώρηση από τη Σόνµολ
νοίγοντας τα µάτια της, αντίκρισε το βαλσαµωµένο κεφάλι
τίγρης στον τοίχο να την κοιτάζει απειλητικά.
Η Ερία, για µια στιγµή, νόµισε πως ήταν αληθινό, αλλά,
γρήγορα, ήρθε στα συγκαλά της. Το όνειρό της την είχε τροµάξει
πολύ, αν και δε µπορούσε να θυµηθεί ακριβώς τι όνειρο ήταν…
Εκείνο πάντως που είχε παραµείνει στη µνήµη της ήταν ότι ένα…
πλάσµα την καταδίωκε –ένα πλάσµα σαν αυτό που είχε πολεµήσει
προτού φτάσει στο σπίτι του εµπόρου Άκφορ, γρήγορο κι ευέλικτο.
Εκτός, όµως, απ’αυτό το παράξενο ζώο της Ζίρκεφ, η Σαραολνιανή
έβλεπε στον ύπνο της και Μαγκραθµέλιους... ∆ε φτάνει που οι
καταραµένοι την κυνηγούσαν, στην πραγµατικότητα –τώρα,
στοίχειωναν και τους εφιάλτες της!
Η Ερία βγήκε, µ’ένα θυµωµένο µουγκρητό, κάτω απ’τα
σκεπάσµατα. Έκανε ζέστη, έτσι κι αλλιώς· εποµένως, πρέπει να ήταν
πρωί. Είχε σιχαθεί αυτή την τρισκατάρατη χώρα της Νότιας Γης!
Είχε σιχαθεί τη Νότια Γη, γενικότερα! ∆εν θα ξαναπατούσε ποτέ εδώ
–ποτέ! Και –ναι, είµαι ρατσίστρια! σκέφτηκε. Και δε µε νοιάζει
καθόλου! Το Σαραόλν είναι η καλύτερη χώρα σ’όλο τον Άρµπεναρκ!
Πάει και τελείωσε –έτσι επειδή το λέω εγώ!
Καθώς συλλογιόταν αυτά, είχε ανοίξει το παράθυρο, για να λουστεί
το δωµάτιο µε φως, και έβαζε, βιαστικά, τα ρούχα της, ενώ έφτιαχνε
τα µαλλιά της µπροστά σ’ένα καθρέφτη που βρήκε στο κοµοδίνο
της.
Αναρωτιόταν πού να πέρασε τη νύχτα ο Όκ’φερν και αν ήταν καλά.
Είχε πυρετό από τα τραύµατά του, όταν τον είχε αφήσει. ∆εν πίστευε
να είχε πάθει τίποτα· όχι τώρα, που όλα πήγαιναν τόσο καλά, και ο
Άκφορ είχε αποφασίσει –ή, µάλλον, η Ερία είχε καταφέρει να τον

Α
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κοροϊδέψει, παριστάνοντας την απεσταλµένη της Τρίτης
Συντεχνίας– να πουλήσει στο Σαραόλν την πραµάτεια του.
Όταν ετοιµάστηκε, κοίταξε την ξύλινη πόρτα του δωµατίου της. Να
έβγαινε, ή να περίµενε κάποιον να την φωνάξει; Ας περίµενε
καλύτερα. Έτσι δε θα δρούσε, άλλωστε, µια απεσταλµένη της Τρίτης
Συντεχνίας των Εµπόρων; Έτσι, υπέθετε.
Η Ερία κάθισε στο κρεβάτι, κοιτώντας το βαλσαµωµένο κεφάλι
τίγρης στον τοίχο. Έµοιαζε, τελικά, πολύ αληθινό. Όκ’φερν, µακάρι
να είσαι καλά, ευχήθηκε. Σταµάτα τις ανοησίες! µάλωσε τον εαυτό
της. ∆εν παθαίνει τίποτα µέσα σε µερικές ώρες –είναι µεγάλο παιδί.
Σε λίγο, κάποιος χτύπησε, και: «Έχετε ξυπνήσει, αφέντρα;» ρώτησε
µια αντρική φωνή.
«Ναι,» αποκρίθηκε, αµέσως, η Ερία, καθώς σηκωνόταν όρθια.
«Και είµαι έτοιµη.» Προχώρησε και άνοιξε την πόρτα, για
ν’αντικρίσει τον υπηρέτη που την είχε φέρει στο κατάλυµά της το
βράδυ.
«Ο αφέντης µε έστειλε να σας φωνάξω, γιατί έχουν ήδη φορτωθεί
τα εµπορεύµατα στον ελέφαντα,» είπε.
«Οδήγησέ µε εκεί,» πρόσταξε η Ερία, µε το πιο υπεροπτικό της
ύφος, αφού έτσι είχε πει ο Όκ’φερν πως φέρονταν οι απεσταλµένοι
της Τρίτης Συντεχνίας· και, εξάλλου, τούτη η τακτική είχε δουλέψει
µια χαρά, µέχρι στιγµής.
«Μάλιστα, αφέντρα,» υποκλίθηκε ο υπηρέτης. «Ακολουθήστε µε.»
Και ξεκίνησε να βαδίζει.
Η Ερία πήγε πίσω του, και ο άντρας την πέρασε µέσα από το
πολυτελώς στολισµένο σπίτι του έµπορου Άκφορ –το οποίο ήταν
καµωµένο από πέτρα και ξύλο, σ’έναν καλόγουστο συνδυασµό– για
να την βγάλει, από µια πίσω πόρτα, σ’ένα ξέφωτο της δασώδους
περιοχής έξω απ’αυτό. Εδώ τα δέντρα και τα φυτά ήταν εξωτικά, για
τη Σαραολνιανή πολεµίστρια, αλλά εκείνο που της έκανε την πιο
πολύ εντύπωση ήταν ένα πελώριο πλάσµα. ∆εν είχε ποτέ ξαναδεί
παρόµοιο στη ζωή της. Ήταν… πανύψηλο, µε χοντρά πόδια, σαν
18
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κολόνες. Είχε γκρίζο πετσί και µακριά δόντια. Η Ερία δεν πίστευε να
είχε κανένα ον µακρύτερους χαυλιόδοντες σ’όλο τον Άρµπεναρκ.
Και ανάµεσα απ’αυτούς φύτρωνε κάτι ακόµα πιο µακρύ, παχύ, και
ευλύγιστο. Στις πλευρές του κεφαλιού του ζώου υπήρχαν αφτιά
µυθικών διαστάσεων.
Μάλλον, αυτός είναι ελέφαντας, συλλογίστηκε η γυναίκα. Είχε
ακούσει για τους ελέφαντες, µα ουδέποτε είχε αντικρίσει κάποιον…
Πάνω στο πλάσµα ήταν φορτωµένοι σάκοι µε µπαχαρικά του
εµπόρου Άκφορ, ενώ γύρω του στέκονταν τέσσερις γεροδεµένοι
άντρες, µε αµάνικα γιλέκα, βράκες, και γιαταγάνια. Μαζί τους
βρισκόταν µια γυναίκα, ξανθιά, µε σγουρά µαλλιά, τα οποία ήταν
δεµένα αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι της. Φορούσε µια µπλε, ριχτή
µπλούζα, η οποία είχε κοντά µανίκια, µέχρι τους αγκώνες. Το
παντελόνι της ήταν ιδιαίτερα φαρδύ και έκανε φουφούλες γύρω
απ’τις µαύρες, πέτσινες µπότες της, που µέσα στην καθεµια ήταν
περασµένο κι ένα ξιφίδιο. Στη µέση της ήταν δεµένη µια πορφυρή
ταινία, µε δύο χρυσές καρφίτσες γαντζωµένες επάνω· στην
επιφάνεια της µίας βρισκόταν ένα ρουµπίνι, ενώ στης άλλης ένας
αµέθυστος. Απ’τ’αφτιά της γυναίκας κρέµονταν µεγάλοι,
µπρούντζινοι κρίκοι. Η Ερία αναρωτιόταν πώς δεν τη δυσκόλευαν να
στρέφει το κεφάλι της.
«Καληµέρα,» χαιρέτισε η άγνωστη. «Ονοµάζοµαι Φ’νάριλιµ. Θα
είµαι η αντιπρόσωπος του εµπόρου Άκφορ στο Σαραόλν. Εσείς,
υποθέτω, είστε η Ερία, από την Τρίτη Συντεχνία…;»
«Καληµέρα και σε σένα, Φ’νάριλιµ,» αποκρίθηκε η Σαραολνιανή
πολεµίστρια. «Ναι, είµαι η Ερία.» Το να είσαι αυστηρή δε σήµαινε
να είσαι και αγενής… Έτσι δεν είναι;… «Πότε ξεκινάµε για την
Σόνµολ;»
«Αµέσως,» δήλωσε η Φ’νάριλιµ. «Παρακαλώ, ανεβείτε…» Έκανε
µια χειρονοµία προς τον ελέφαντα.
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Η Ερία, και µόνο που τον κοίταζε, αισθανόταν να ζαλίζεται.
«Ανέβα εσύ. Προτιµώ τα πόδια µου. Η Σόνµολ δεν είναι µακριά,»
είπε, µε σταθερή φωνή, που ήλπιζε πως έδειχνε ανωτερότητα.
«Όπως επιθυµείτε,» αποκρίθηκε, φιλικά, η Φ’νάριλιµ, και
σκαρφάλωσε εκείνη στη ράχη του ελέφαντα. Τον χτύπησε µε ένα
µικρό µαστίγιο στο σβέρκο, αυτός ύψωσε το µακρύ πράγµα ανάµεσα
στους χαυλιόδοντές του, έβγαλε έναν σάλπιγµα, και ξεκίνησε να
βαδίζει. Οι τέσσερις άντρες και η Ερία τον ακολούθησαν, καθώς
βάδιζε ανάµεσα στη βλάστηση, σπάζοντας φυλλωσιές, πού και πού,
µε τις µεγάλες του πατούσες.
Η Σαραολνιανή είχε την απορία πώς να ονοµαζόταν το µεγάλο
µουσούδι του ελέφαντα. Πρέπει να ρωτήσω τον Όκ’φερν, µόλις τον
δω, συµπέρανε. Πρέπει να τον ρωτήσω και τι ήταν εκείνο το πλάσµα
που µου επιτέθηκε προτού φτάσω στο σπίτι του εµπόρου. Μακάρι µόνο
νάναι καλά…
∆ίχως να µιλούν, η Ερία και οι υπόλοιποι διέσχισαν τη δεντρόφυτη
περιοχή, καταστρέφοντας ουκ ολίγα µικρά δέντρα στο διάβα τους.
Τώρα, βρίσκονταν στο δρόµο που οδηγούσε στην Σόνµολ, και τον
ακολουθούσαν. Η καταραµένη άµµος είχε αρχίσει, πάλι, να µπαίνει
στα σανδάλια της πολεµίστριας από τη Βόρεια Γη, ενοχλώντας την,
και το µετάνιωσε που δεν είχε, τελικά, ανεβεί στον ελέφαντα.
Ο Λούντρινχ βρισκόταν αρκετά ψηλά στον ουρανό, και ο
Βάνσπαρχ είχε, πια, βγει απ’τη ∆ύση. Σε δυο ώρες, περίπου, θα ήταν
µεσηµέρι, υπολόγιζε η Ερία, από τη θέση των δίδυµων ήλιων του
Άρµπεναρκ.
Πριν µπουν στην πόλη, η Φ’νάριλιµ πλήρωσε φόρο στους
φρουρούς της πύλης, και, ύστερα, βάδισαν σ’έναν κύριο, φαρδύ
δρόµο της Σόνµολ –ο ελέφαντας, άλλωστε, δεν χωρούσε σε
στενότερο–, για να φτάσουν στο λιµάνι.
Όταν ήταν εκεί, η Ερία είπε στους συντρόφους της: «Τώρα,
περιµένετε εδώ. Πρέπει να κανονίσω µερικά πράγµατα· δε
θ’αργήσω.»
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«Όπως επιθυµείτε,» αποκρίθηκε η Φ’νάριλιµ, γνέφοντας
καταφατικά.
Η Σαραολνιανή αποµακρύνθηκε απ’τους ανθρώπους του εµπόρου
Άκφορ και προχώρησε στο λιµάνι, κοιτώντας τριγύρω, µε σκοπό να
εντοπίσει τον Όκ’φερν.
Ξαφνικά, αντίκρισε µια σκιερή µορφή να της κάνει νόηµα από ένα
σοκάκι. Στένεψε τα µάτια της, προσπαθώντας να καταλάβει άµα
ήταν ο καστανόξανθος Ζιρκεφιανός. Όµως το µόνο που κατάφερε να
διακρίνει, προτού η φιγούρα στρίψει σε µια γωνία, ήταν ότι φορούσε
κάπα και κουκούλα.
Τι σηµαίνει αυτό; απόρησε η Ερία, συνοφρυωµένη. Μπορεί νάχει
καµια σχέση µε τον Όκ’φερν; Λες να έµπλεξε πουθενά; Συνέχεια
µπλέκει αυτός ο άνθρωπος. Πώς τα καταφέρνει έτσι; Ίσως να
χρειάζεται τη βοήθειά µου…
Βάδισε, βιαστικά, προς το στενό δροµάκι, και, όταν ήταν µέσα, εκεί
όπου πίστευε ότι κανείς δε θα την έβλεπε, ξεθηκάρωσε το σπαθί
απ’τη ζώνη της και προχώρησε επιφυλακτικά. Έστριψε στο σηµείο
που είχε στρίψει κι ο κουκουλοφόρος. Κανείς εδώ. Μονάχα άλλο ένα
σοκάκι, το οποίο κατέληγε σε µια καµάρα, που µέσα της βρισκόταν
µια παλιά, διπλή, ξύλινη πόρτα. Στα δεξιά, όµως, η Σαραολνιανή
διέκρινε ένα άνοιγµα. Αριστερά, υπήρχαν µερικά βαρέλια και µια
δεύτερη πόρτα, η οποία, µάλλον, οδηγούσε στο µαγειρείο κάποιου
πανδοχείου, αν έκρινε κανείς απ’τις οσµές που έρχονταν απο κεί.
Η Ερία έκανε µερικά βήµατα, και–
–κάποιος της έκλεισε το στόµα και γράπωσε τον καρπό του χεριού
της που βαστούσε το σπαθί. Η πολεµίστρια, πάραυτα, τον βάρεσε, µε
τον ελεύθερό της αγκώνα, στα πλευρά. Ο άντρας έβγαλε ένα
µουγκρητό και πετάχτηκε πίσω. Εκείνη στράφηκε να τον αντικρίσει,
πιάνοντας το ξίφος της µε τις δύο γροθιές.
«Σε τρόµαξα, ε;» γέλασε ο Όκ’φερν.
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Η Ερία θηκάρωσε το όπλο της. «Φυσικά και όχι!» είπε ψέµατα.
Μετά, γέλασε κι εκείνη. Τύλιξε τα χέρια της γύρω του και τον
φίλησε στα χείλη. «Πώς είσαι, παλιοτόµαρο;»
«Καλύτερα από χτες,» απάντησε εκείνος, µειδιώντας. «Κι εσύ,
απ’την έκφρασή σου, υποθέτω πως τα κατάφερες µε τον Άκφορ…»
«Ναι –πολύ καλά,» είπε η Ερία. «Είναι µια Φ’νάριλιµ εδώ, µαζί
µ’έναν ελέφαντα –δεν είχα ποτέ ξανά δει ελέφαντα– και τέσσερις
άντρες, για να φορτώσει το εµπόρευµα στο καράβι. Επιστρέφουµε
στο Σαραόλν!»
«Ωραία. Αυτό είναι καλό. Αλλά εσύ επιστρέφεις στο Σαραόλν· εγώ
πηγαίνω εκεί για πρώτη φορά,» διόρθωσε ο Όκ’φερν.
«Είσαι άνθρωπος της λεπτοµέρειας,» παρατήρησε η Ερία,
µειδιώντας λοξά και φιλώντας τον, πάλι. «∆ε µου λες… Έχω µια
απορία: Πώς λέγεται εκείνο το πράγµα ανάµεσα στους χαυλιόδοντες
του ελέφαντα, µε το οποίο αυτός κάνει σα σάλπιγγα;»
Ο Όκ’φερν γέλασε. «Προβοσκίδα, το λένε.»
«Μάλιστα, και… Α, ναι! Γιατί δε µε είχες προειδοποιήσει ότι άγρια
θηρία κυκλοφορούν έξω απ’τη Σόνµολ;»
«Άγρια θηρία;» έκανε, έκπληκτος, ο Ζιρκεφιανός. «Τι εννοείς;»
«Ένα άγριο θηρίο παραλίγο να µε φάει, προτού φτάσω στο σπίτι
του Άκφορ,» εξήγησε η Ερία. «Ήταν µαύρο και γρήγορο, και….»
Περιέγραψε στον Όκ’φερν το πλάσµα που είχε απαντήσει.
«Βάκραλθ εδώ;» Ο άντρας είχε µείνει µε το στόµα ανοιχτό. «Κάτι
τέτοια έχω ακούσει πως βρίσκεις µονάχα στη ζούγκλα Βάργκοχ.»
«Ήρθε, δηλαδή, απ’τη ζούγκλα;» ρώτησε η Ερία.
«∆εν ξέρω,» ανασήκωσε τους ώµους του ο Όκ’φερν. «Όµως
χαίροµαι που είσαι καλά.» Την έσφιξε στην αγκαλιά του.
«Πάµε, τώρα,» είπε η Ερία. «Να πω στον Καπετάν Ρόγκβιπ ότι του
βρήκα έµπορο, για να τον µεταφέρει στο Σαραόλν –µαζί µ’εµάς,
βέβαια. Αλλά εσύ πού απέκτησες αυτή την κάπα; Και… καινούργια
ρούχα δεν είν’αυτά που φοράς;»
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«Ένας τύπος είχε αφύλαχτο το πουγκί του,» εξήγησε ο Όκ’φερν,
χαµογελώντας.
«Έγινες και κλέφτης, τώρα;» απαίτησε η Ερία, αγριοκοιτώντας τον.
«∆ύσκολοι καιροί,» είπε ο Όκ’φερν.
«Η κλοπή είναι κλοπή,» επέµεινε η Ερία. «Άµα ήµασταν στο
Σαραόλν, θα πήγαινες φυλακή.» Ξεκίνησε να βαδίζει.
Ο Όκ’φερν την έπιασε απ’τον πήχη. «Θα µε κατέδιδες;»
«Φυσικά!» απάντησε η Ερία, αµέσως. Ελευθέρωσε τον εαυτό της
απ’τη λαβή του και συνέχισε να προχωρά, γρηγορότερα από πριν.
«∆ε θα µε κατέδιδες, Ερία,» είπε ο Όκ’φερν, ακολουθώντας την.
«Όχι ύστερα από όσα έχουµε περάσει µαζί! Έτσι δεν είναι;» Η
Σαραολνιανή δεν απάντησε. «Έτσι δεν είναι; Ε;»
Η Ερία σούφρωσε τα χείλη της, προσπαθώντας να µην
χαµογελάσει, αν και ήξερε πως ο Ζιρκεφιανός δε µπορούσε να δει το
πρόσωπό της. Πήγε, κατευθείαν, στον Αετό, ο οποίος ήταν
αραγµένος στην αποβάθρα όπου βρισκόταν και χτες. Ανέβηκε στο
κατάστρωµά του, µέσω µιας ράµπας, και συνάντησε τον Καπετάν
Ρόγκβιπ στην πλώρη: έναν µελαχρινό άντρα µετρίου αναστήµατος,
µε άλουστα, µακριά, σγουρά µαλλιά και γένια. Στο δεξί του αφτί είχε
περασµένο ένα µεγάλο σκουλαρίκι, ενώ στ’αριστερό τρία µικρά. Στα
χείλη του ήταν µια πίπα, και κάπνιζε.
Όλοι οι ναυτικοί το έχουν συνήθεια να καπνίζουν; σκέφτηκε η Ερία,
θυµούµενη τον Κάλ’µλιρβ, που διαρκώς βρισκόταν µε ένα τσιµπούκι
στο στόµα.
«Καληµέρα, Καπετάνιε,» χαιρέτησε.
«Καληµέρα, κοπελιά!» αποκρίθηκε εκείνος, καθώς σηκωνόταν
όρθιος απο κεί όπου καθόταν. «Πώς πάει;»
«Βρήκα έµπορο που ενδιαφέρεται να ταξιδέψει στο Σαραόλν,» τον
πληροφόρησε η Ερία.
Ο Ρόγκβιπ βλεφάρισε. «Σοβαρολογείς, κοπελιά;»
«Ναι.» Η Ερία έδειξε τον φορτωµένο µε εµπόρευµα ελέφαντα.
«Απεσταλµένοι του εµπόρου Άκφορ.
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»Μόνο, Καπετάνιε, µια χάρη: Είµαι από την Τρίτη Συντεχνία,
εντάξει;»
Ο Ρόγκβιπ σούφρωσε τα φρύδια του. «Με µπαγαποντιά τούς
έφερες εδώ, δικιά µου, έτσι;»
Η Ερία µειδίασε, δείχνοντας τα δόντια της. «Πράγµατι… Όµως ας
εξυπηρετήσουµε ο ένας τον άλλο, Καπετάνιε, τι λες; Εσύ θες τα
χρήµατα που θα σου δώσει ο έµπορος· εγώ θέλω, απελπισµένα, να
πάω στο Σαραόλν. ∆ίκαιο;»
«Καλώς, κούκλα,» αποκρίθηκε ο Ρόγκβιπ, και έσφιξε χέρια µαζί
της.
«Να τους φωνάξω, δηλαδή;»
«Ασφαλώς.»
Η Ερία έγνεψε στην Φ’νάριλιµ να φέρει το εµπόρευµα στο πλοίο. Ο
ελέφαντας πλησίασε τον Αετό, και οι τέσσερις άντρες µε τα
γιαταγάνια άρχισαν να ξεφορτώνουν την πραµάτεια και να την
βάζουν στο αµπάρι του καραβιού.
Η αντιπρόσωπος του Άκφορ ανέβηκε στο κατάστρωµα. «Αυτός
είν’ο Καπετάνιος;» ρώτησε την Ερία, αναφερόµενη στον Ρόγκβιπ.
«Ναι, κούκλα,» απάντησε ο ίδιος. «Εγώ είµ’ο Καπ’τάνιος του
Αετού. Ρόγκβιπ στ’όνοµα.» Πρότεινε το χέρι του.
Η Φ’νάριλιµ το έσφιξε. «Χάρηκα, Καπετάνιε.» Ύστερα, στράφηκε
στην Ερία. «Θα έρθετε κι εσείς µαζί µας στο Σαραόλν;»
«Ναι,» απάντησε εκείνη.
«Περίεργο… Νόµιζα πως οι αντιπρόσωποι της Συντεχνίας–»
«Καθότι είναι η πρώτη σας επίσκεψη εκεί, το θεωρήσαµε
απαραίτητο να σας συνοδέψω,» τη διέκοψε η Ερία, µε αυστηρή
φωνή και ύφος που δεν δεχόταν αµφισβήτηση ή διαφωνίες.
Η Φ’νάριλιµ ανασήκωσε τους ώµους. «Καλά… δεν υπάρχει
πρόβληµα, ούτως ή άλλως…» είπε, µε αδύναµη φωνή.
Ο Όκ’φερν είχε την εντύπωση πως η Ερία το παράκανε λιγάκι µε το
ρόλο της απεσταλµένης της Τρίτης Συντεχνίας, όµως δεν τα πήγαινε
κι άσχηµα, έπρεπε να παραδεχτεί… Έχει ένα κάποιο ταλέντο σ’αυτά
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τα θέµατα, συλλογίστηκε, υποµειδιώντας, κάτω απ’τη σκιά της
κουκούλας του. Αλλά δεν της αρέσει και τόσο να της το θυµίζουν…
Απορώ γιατί.
Ένας απ’τους άντρες του Άκφορ έδωσε ένα πουγκί στην Φ’νάριλιµ,
κι εκείνη το µετέφερε στον Ρόγκβιπ. «Τα χρήµατά σου, Καπετάνιε.»
«Φχαριστώ, κοπελιά,» αποκρίθηκε ο ναυτικός, και βάδισε προς την
καµπίνα του. Η Ερία υπέθετε πως, εκτός απ’το για να τα ασφαλίσει,
πήγαινε και για να τα µετρήσει. Ο Όκ’φερν ήταν σίγουρος γι’αυτό.
Όταν επέστρεψε, η Φ’νάριλιµ τον ρώτησε: «Πώς είναι ο καιρός στα
βόρεια νερά του Ωκεανού, τούτη την εποχή;»
«Άσκηµος,» απάντησε ο Ρόγκβιπ. «Μη βλέπεις εδώ, στα νότια·
εκεί, κάνει πολύ κρύο και δυνατοί αγέρηδες φυσάνε.»
«Ελπίζω να µην κινδυνέψει το εµπόρευµα,» είπε η Φ’νάριλιµ. «Ο
κύριος Άκφορ θα δυσαρεστηθεί ιδιαίτερα, εάν χαθεί στη θάλασσα.»
«Θα δυσαρεστηθώ εγώ περισσότερο, άµα χαθεί το σκαρί µου –
πόσο µάλλον το τοµάρι µου– στη θάλασσα, κούκλα,» τόνισε ο
Ρόγκβιπ.
Τότε, η Ζάτα βγήκε απ’την καµπίνα του Αετού, µε τα µαύρα της
µαλλιά λυτά, ένα πορφυρό µαντίλι δεµένο γύρω απ’το κεφάλι της,
και φορώντας λευκό πουκάµισο και µαύρη βράκα· τα πόδια της ήταν
ξυπόλυτα.
«Γεια σου, Ερία,» χαιρέτησε.
Η Σαραολνιανή αποκρίθηκε µ’ένα νεύµα κι ένα χαµόγελο.
«Πότε ξεκινάµε, Καπετάνιε;» ρώτησε η Φ’νάριλιµ.
«Μόλις φορτώσουν οι άντρες σου το εµπόρευµα,» δήλωσε ο
Ρόγκβιπ. «∆εν έχουµε τίποτ’άλλο να κάνουµε δω. Εσάς
περιµέναµε…»
Επιτέλους, επιστρέφω στο Σαραόλν! φώναξε µέσα της η Ερία. Και
θα ειδοποιήσω τον Βασιληά Βένγκριλ για τον Πόνκιµ, προτού είναι
πολύ αργά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Αποφάσεις στο συµβούλιο των Σοφών
του Κύκλου του Φτερού

H

Νύχτα ξύπνησε, κοιτώντας τις φλόγες που χόρευαν µέσα
στο τζάκι. Την είχε πάρει ο ύπνος στο χαλί του πατώµατος,
κάτω απ’τον καναπέ όπου κοιµόταν ο Άνεµος. Έριξε µια
µατιά γύρω της. Η Χόλκραδ κοιµόταν στην µία πολυθρόνα του
δωµατίου, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στην άλλη, και η Αλζάρα
στο χαλί, µε την πλάτη της ακουµπισµένη στο χέρι του καθίσµατός
του.
Το στοµάχι της Νύχτας γουργούριζε. Τελικά, το φαγητό των Σοφών
του Κύκλου του Φτερού δεν την είχε χορτάσει καθόλου. Ο Άνεµος
δεν είχε άδικο που είχε παραπονεθεί. Βέβαια, δεν έφταιγε η
τσιγκουνιά τους –έτσι νόµιζε, τουλάχιστον, η τυχοδιώχτρια–· απλά,
είχαν συνηθίσει να τρώνε λίγο. Ήταν… λιτοδίαιτοι, όπως είχε πει και
η Χόλκραδ.
Η Νύχτα σηκώθηκε όρθια, αναρωτούµενη αν ήταν πρωί, ή αν
εκείνη είχε ξυπνήσει νωρίς. Πλησίασε το κλειστό παράθυρο και
άνοιξε τα ξύλινα παντζούρια. ∆υνατό φως έλουσε το δωµάτιο, και
έκανε την κορακοµάλλα γυναίκα να βλεφαρίσει, στενεύοντας τα
µάτια της, απ’τη λαµπρότητά του. Απο δώ όπου βρισκόταν
µπορούσε να δει τον Λούντρινχ ν’ανατέλλει, καθώς και τους ξερούς
λοφότοπους πριν από τον Πύργο του Φτερού. Η µέρα φαινόταν
καλή, αν και ένα παγερό αεράκι φυσούσε· ο ουρανός ήταν
ασυννέφιαστος.
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Η Νύχτα στράφηκε, πάλι, στο εσωτερικό του δωµατίου και βάδισε
ως τον καναπέ όπου κοιµόταν ο Άνεµος, τυλιγµένος στην κάπα της.
Κάθισε πλάι του· εκείνος δε φάνηκε να κατάλαβε τίποτα. Η
κορακοµάλλα έσκυψε και τον φίλησε στα χείλη.
Ο τυχοδιώχτης βλεφάρισε. «…Έχω πονοκέφαλο…» µουρµούρισε.
Χασµουρήθηκε. «Και είµαι και µουδιασµένος παντού…»
«Να σε ξεµουδιάσω;» µειδίασε, µοχθηρά, η Νύχτα, γαργαλώντας
τα πλευρά του.
Ο Άνεµος τής άρπαξε τους καρπούς, σταµατώντας την. «Τι σ’έχει
πιάσει, τελευταία;» ρώτησε, γελώντας σιγανά.
«∆ε µπορώ να πάρω τα χέρια µου από πάνω σου,» αποκρίθηκε η
Νύχτα.
«Αλήθεια, ε;» Ο Άνεµος σηκώθηκε σε καθιστή θέση, συνεχίζοντας
να κρατά τους καρπούς της, και πέρασε τους πήχεις της γύρω απ’το
λαιµό του, καθώς τη φιλούσε.
Κάποιος ξερόβηξε διακριτικά πίσω τους. Οι δυο τυχοδιώχτες
στράφηκαν, για να δουν ότι η Χόλκραδ είχε ξυπνήσει. Τα γαλανά
της µάτια, που έρχονταν σε µεγάλη αντίθεση µε τα κατάµαυρα
µαλλιά της, τους ατένιζαν διαπεραστικά.
«Καληµέρα,» είπε η µάγισσα.
«Καληµέρα,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. Η Νύχτα δεν είχε ακόµα
ξετυλίξει τα χέρια της απ’το λαιµό του –ούτε εκείνος νόµιζε πως
σκόπευε να τα ξετυλίξει σύντοµα–, έτσι της κέντρισε τα πλευρά, µε
τα δάχτυλά του, κάνοντάς τη να πεταχτεί πίσω, γελώντας, καθώς τον
ελευθέρωνε. Η τυχοδιώχτρια τού έδωσε µια γροθιά στο γυµνό του
µπράτσο.
Η Χόλκραδ σηκώθηκε, αργά, όρθια, σταυρώνοντας τα χέρια της
στο στήθος και βαδίζοντας προς το ανοιχτό παράθυρο, για να ρίξει
µια µατιά έξω. Η Νύχτα την κοίταζε, µε µια προβληµατισµένη όψη
στο πρόσωπό, λες και αναρωτιόταν τι µπορεί να σκεφτόταν, τώρα, η
µάγισσα. Ο Άνεµος ξανακέντρισε τα πλευρά της, µε τα δάχτυλά του.
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Η τυχοδιώχτρια έστρεψε το κεφάλι της στο µέρος του, κοιτώντας
τον σοβαρά. «Άνεµε! Σταµάτα να µε γαργαλάς.»
«Γιατί; Εσύ δε σταµάτησες, όταν σ’το ζήτησα,» αποκρίθηκε
εκείνος.
Η Νύχτα µούγκρισε· πήρε το πρόσωπό του στις χούφτες της και τον
φίλησε, δυνατά.
Η Χόλκραδ στράφηκε, ξαφνικά, στο µέρος τους. «Πού είναι ο
Φάλµαριν; Πρέπει να µιλήσω µαζί του –να του πω τι συµβαίνει µε
τον Πόνκιµ.»
«Θα έρθει, όπου νάναι, υποθέτω,» αποκρίθηκε η Νύχτα,
ανασηκώνοντας τους ώµους της.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή άνοιξε τα µάτια του, ξυπνώντας
απ’τις φωνές τους. Η Αλζάρα σηκώθηκε όρθια, τεντώνοντας την
πλάτη της. Αισθανόταν πιασµένη. Κι αυτό δεν ήταν τίποτα, µπροστά
στο ότι βρισκόταν στην άλλη άκρη του κόσµου σε σχέση µε την
πατρίδα της. Την είχε πιάσει κατάθλιψη. Στον ύπνο της έβλεπε,
συνεχώς, όνειρα από το παρελθόν της: τους γονείς της, τ’αδέλφια
της, την µύησή της στην Αίρεση του Φιδιού, τα πρώτα της
κατορθώµατα µε την πνευµατική µαγεία.
«Πεθαίνω της πείνας, σύντροφοι,» δήλωσε ο Άνεµος. «Τι τρώνε για
πρωινό οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού; Σκαθάρια; Ό,τι πρέπει για
να σου ανοίξουν την όρεξη για όλη την υπόλοιπη µέρα…»
Η Νύχτα µειδίασε· το ίδιο και η Χόλκραδ. Ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή, όµως, έµοιαζε να κοιτάζει κάπου αλλού, και η Αλζάρα είχε
µελαγχολήσει πολύ για νάχει διάθεση γι’αστεία.
«Είσαι καλά;» ρώτησε η πρώην-ιέρεια του Φιδιού τον άντρα που
κάποτε ονοµαζόταν Ράθµαλ.
Εκείνος στράφηκε να την κοιτάξει. «Ναι,» αποκρίθηκε, ακόµα
καθισµένος στην πολυθρόνα του. «Καλά είµαι… Απλά, κάτι
µ’απασχολεί…»
Η Νύχτα παρατηρούσε πως ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ήταν σε
πολύ καλύτερη κατάσταση από παλιά. Όταν βρίσκονταν στη Ζίρκεφ,
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µπορεί να του µιλούσες επί ένα λεπτό και να µη σε είχε καταλάβει.
Τόσο υποστήριζε πως τον αποσπούσαν τα Πνεύµατα απ’την
πραγµατικότητα.
«Τι σ’απασχολεί;» τον ρώτησε.
«Κάτι που είπε ο Φάλµαριν χτες,» απάντησε εκείνος, ακουµπώντας
το σαγόνι στη γροθιά του.
«Τι είπε ο Φάλµαριν;» παραξενεύτηκε η Νύχτα. «Τσακωθήκατε;»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κούνησε το κεφάλι του. «Όχι… όχι…
∆ε θα µπορούσα ποτέ να τσακωθώ µε τον Φάλµαριν…» Τώρα, όλοι
τον κοιτούσαν µε ενδιαφέρον, καθώς τους είχε κινήσει την
περιέργεια· ακόµα και η Χόλκραδ είχε σουφρώσει τα φρύδια της.
«Όταν ήµασταν στα διαµερίσµατά του και φρόντιζε την Μάνζρα,
µου πρότεινε να πάω να ξεκουραστώ. Εγώ δεν κινήθηκα, και εκείνος
επέµεινε. ‘Νιώθω πόσο κουρασµένος είσαι,’ µου είπε…»
«Και;» έκανε ο Άνεµος, περιµένοντας τον πρώην-Ράθµαλ να
συνεχίσει.
«Είπε: ‘Νιώθω πόσο κουρασµένος είσαι’,» επανέλαβε ο ΆνθρωποςΜε-Μισή-Ψυχή, σκεπτικός και κοιτώντας το πάτωµα, µε απλανές
βλέµµα.
Ο Άνεµος χασµουρήθηκε. «Εσύ εξ αρχής δεν ήσουνα καλά…»
σχολίασε. «Πας να µας τρελάνεις;»
«Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή, δεν καταλαβαίνουµε τι θες να πεις,»
εξήγησε η Νύχτα.
Η Χόλκραδ, όµως, δεν είχε τόσο απορηµένη έκφραση, όσοι οι
υπόλοιποι· µάλιστα, έµοιαζε το ίδιο σκεπτική µε τον πρώην-Ράθµαλ.
Η Αλζάρα έριξε µια µατιά στον ένα και µια στον άλλο, µην έχοντας
ιδέα τι συνέβαινε.
«Ξέρετε κάτι και δε µας το λέτε;» ρώτησε.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή σήκωσε το βλέµµα του απ’το έδαφος
για να την κοιτάξει. «Άµα σου λέει κάποιος ότι νιώθει πόσο
κουρασµένος είσαι, δεν είναι περίεργο;»
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«Θα σε είδε να γέρνεις,» έδωσε µια πιθανή εξήγηση ο Άνεµος,
µειδιώντας.
«Ο Φάλµαριν εννοεί πάντα αυτά που λέει,» τόνισε ο ΆνθρωποςΜε-Μισή-Ψυχή.
«Έλα τώρα,» έκανε ο Άνεµος. «Κουρασµένος ήταν κι αυτός,
κουρασµένος κι εσύ… Αλλά, όπως και νάχει, πώς σου ήρθε να
κολλήσεις στ’ότι είπε πως νιώθει πόσο κουρασµένος είσαι;»
«Ας αφήσουµε καλύτερα τον ίδιο τον Φάλµαριν να το εξηγήσει,»
πρότεινε η Χόλκραδ.
«Εσύ γνωρίζεις κάτι;» τη ρώτησε η Νύχτα, προσπαθώντας να
καταλάβει τι κρυβόταν πίσω απ’αυτό το µυστηριώδες, γαλανό
βλέµµα.
«Όχι,» απάντησε, ευθέως, η µάγισσα, αλλά η τυχοδιώχτρια ήταν
σίγουρη πως έλεγε ψέµατα.
Η πόρτα του δωµατίου χτύπησε.
«Ξύπνιοι είµαστε!» αποκρίθηκε ο Άνεµος.
Ο Φάλµαριν µπήκε. «Καληµέρα, κύριοι, κυρίες,» είπε. Η θύρα
έκλεισε µόνη της πίσω του, ως δια µαγείας.
«Καληµέρα, Φάλµαριν,» αποκρίθηκε η Νύχτα.
«∆ε µου λες, µάγε, έχεις τίποτα ρούχα εδώ πέρα;» ρώτησε ο
Άνεµος. «Έχω µια κάποια έλλειψη από τέτοια, όπως θα µπορείς να
παρατηρήσεις.»
«Ευχαρίστως να σας φέρω ρούχα, κύριε,» είπε ο Φάλµαριν. «Μισό
λεπτό.» Η πόρτα άνοιξε, πάλι, µόνη της. «Θα θέλατε και
τίποτ’άλλο;»
«Ψητό αρνί;» πρότεινε ο Άνεµος.
«Αν υπάρχει κάτι για πρωινό, Φάλµαριν,» διόρθωσε η Νύχτα.
Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού βγήκε απ’το δωµάτιο.
«∆εν του εξέφρασες την απορία σου,» είπε ο Άνεµος στον
Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή.
«Αργότερα, φίλε µου,» απάντησε εκείνος. «Όταν υπάρχει
περισσότερος χρόνος. Τώρα, άλλα πράγµατα πρωτεύουν.»
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Η Χόλκραδ έγνεψε καταφατικά. «Πολλά άλλα πράγµατα.»
Ο Άνεµος αναποδογύρισε τα µάτια του. «Γιατί πρέπει όλοι οι µάγοι
να µιλάτε µυστηριωδώς;…»
Η Αλζάρα κάθισε στο χέρι της πολυθρόνας του Ανθρώπου-ΜεΜισή-Ψυχή. «Έτσι νοµίζεις;»
«Κι εσύ µάγισσα είσαι, ε;» έκανε ο Άνεµος. «Σε είδα να βοηθάς
τους υπόλοιπους, όταν ξέκαναν τους ιππείς του Βασιλείου. Πώς και
αποφάσισες ν’αφήσεις τη Ζίρκεφ και νάρθεις εδώ;»
«Η Αίρεση του Φιδιού δε θα µ’άφηνε να ζήσω, µετά από την
προδοσία µου,» εξήγησε η Αλζάρα.
«Τι! Είσαι ιέρεια του Φιδιού;» εξεπλάγη ο Άνεµος.
«∆εν σας το είπα αυτό χτες,» απόρησε η Νύχτα, «όταν σας
διηγήθηκα τι περάσαµε στη Ζίρκεφ, για να σε βρούµε;»
«Χµµ… ∆εν το θυµάµαι…» έκανε ο Άνεµος.
«Ε, βέβαια! αφού κοιµόσουν, συνέχεια,» µούγκρισε η Νύχτα.
«Ήµουν κουρασµένος,» πήρε µια αθώα έκφραση ο Άνεµος. «Αλλά
πώς εµπιστεύεστε µια ιέρεια του Φιδιού;»
«∆εν κινδυνεύετε από µένα, πλέον,» του είπε η Αλζάρα. «Ούτως ή
άλλως, δεν πρόκειται να επιστρέψω στη Ζίρκεφ ποτέ· συνεπώς, δεν
έχω και λόγο να σας βλάψω.»
«Το εύχοµαι,» απάντησε ο Άνεµος, κοιτώντας την επιφυλακτικά.
«Πάντως, να ξέρεις πως δεν εµπιστεύοµαι κανέναν µάγο.»
«∆ικό σου πρόβληµα, όχι δικό µου,» είπε η Αλζάρα.
Η Νύχτα κάθισε στον καναπέ, πλάι στον τυχοδιώχτη φίλο της. Η
Χόλκραδ ήταν η µόνη που στεκόταν όρθια, κοντά στο ανοιχτό
παράθυρο, µε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά της και χτυπώντας το
πόδι της, νευρικά, στο πάτωµα. Ανυποµονούσε να µιλήσει στον
Φάλµαριν και στον Κύριο του Πύργου του Φτερού.
Σε λίγο, ο Σοφός επέστρεψε, φέρνοντας µαζί του ένα δίσκο µε
φαγητό, τον οποίο έδωσε στην Νύχτα, και ένα µπεζ χιτώνα και
µαύρο παντελόνι.
«Τι είν’αυτά;» γούρλωσε τα µάτια του ο Άνεµος.
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«Ρούχα, κύριε,» απάντησε ο Φάλµαριν. «∆ε ζητήσατε ρούχα;» Του
έδωσε το χιτώνα και το παντελόνι.
Ο Άνεµος στράβωσε τη µούρη του, και άρχισε να ντύνεται
µουρµουρίζοντας διάφορα προσβλητικά πράγµατα για τους Σοφούς
του Κύκλου του Φτερού. Η Νύχτα γέλασε.
«Ήρθε η ώρα να µιλήσουµε, Φάλµαριν;» ρώτησε η Χόλκραδ.
«Ο Κύριος του Πύργου νοµίζω πως είναι έτοιµος να σας δεχτεί,»
αποκρίθηκε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Έχετε πολλά να µας
πείτε, υποθέτω.»
«Ο Πόνκιµ είναι γιος µου, Φάλµαριν,» είπε η Χόλκραδ. «Και γιος
του Βένγκριλ.»
Η Νύχτα στραβοκατάπιε, καθώς έτρωγε· ο Άνεµος µπλέχτηκε στα
ρούχα που έβαζε και κόντεψε να πέσει. Ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή βλεφάρισε· η Αλζάρα φάνηκε αδιάφορη.
Ο Φάλµαριν αναστέναξε. «Είναι βέβαιο, κυρία µου;»
«Είναι,» απάντησε, σταθερά, η Χόλκραδ. «Και πρέπει να τον
εµποδίσουµε, άµα δε θέλουµε να καταστρέψει το Βασίλειο. Ο
Αφέντης του, ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, επιθυµεί να φτάσει στο Κέντρο
Σταθερότητας και ν’αναµορφώσει τη Βόρεια Γη.»
«Ο… Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν…» επανέλαβε ο Φάλµαριν. «Απατώµαι,
ή αυτό είναι όνοµα αρχαίου δαίµονα;»
«∆εν απατάσαι,» τον διαβεβαίωσε η Χόλκραδ. «Ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν είναι αρχαίος δαίµονας, και έρχεται στο
Σαραόλν µ’έναν στρατό Μαγκραθµέλιων πίσω του. Ο πόλεµος που
σκηνοθέτησε ο Πόνκιµ µε το Άργκανθικ δεν ήταν παρά ένας
αντιπερισπασµός, για να φτάσει ο Αφέντης του, δίχως καµια
δυσκολία, στη Μάρβαθ.»
«Κι εµείς το ίδιο µάθαµε στη Ζίρκεφ,» είπε η Νύχτα. «Από την
Αλζάρα.» Έδειξε, µε το βλέµµα της την πρώην-ιέρεια του Φιδιού.
Εκείνη έγνεψε καταφατικά. «Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν έχει πράκτορές
του σε όλα τα βασίλεια-κλειδιά του Άρµπεναρκ, καθώς προσπαθεί,
κάπως, ν’αναµορφώσει τον κόσµο: τη Σαντέ’ενθιν, Αρχιέρεια του
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Φιδιού, στη Ζίρκεφ, τον Κράντµον στο Βασίλειο του Ωκεανού, και
τον Πόνκιµ εδώ.»
«Και η Σαντέ’ενθιν έχει, τώρα, έρθει στο Σαραόλν,» τόνισε ο
Άνεµος, καθώς τελείωνε µε την ενδυµασία του. Θα πρέπει να
φαίνοµαι γελοίος µ’αυτό το πράγµα!… σκέφτηκε.
«Πού είναι ο Βασιληάς Βένγκριλ;» ρώτησε η Νύχτα.
«Ο Βασιληάς µας πήγε στο Βασίλειο του Ωκεανού,» αποκρίθηκε η
Χόλκραδ. «Και από τότε, δεν τον έχουµε ξαναδεί.»
«Μάλλον, τον έχει φυλακίσει ο Κράντµον,» είπε ο Φάλµαριν. «Ή
µπορεί και να τον έχει σκοτώσει –αυτόν και τη Βασίλισσα Αάνθα.
Αλλά το δεύτερο, κατά πάσα πιθανότητα, δεν ισχύει, γιατί, όταν
επιχείρησα να τους εντοπίσω, µέσω τον Πνευµάτων, µε σταµάτησε.
Έτσι κατάλαβα κιόλας ότι ήταν σφετεριστής του Κοραλλένιου
Θρόνου.»
«Μαλλιά-κουβάρια είναι η υπόθεση,» παρατήρησε ο Άνεµος. «Τι
σκοπεύεις να κάνεις, µάγε;»
«∆εν έχω ιδέα, κύριε,» απάντησε ο Φάλµαριν. «Ο Κύριος του
Πύργου µού ζήτησε να εµποδίσω τον πόλεµο µε το Άργκανθικ και
στο δρόµο να πάρω την κυρία Χόλκραδ απ’το παλάτι της Μάρβαθ,
όπου βρισκόταν αιχµάλωτη· έτσι, αντάµωσα εσάς στο δρόµο.»
«Και τώρα;» ρώτησε η Νύχτα.
«Τώρα, πρέπει να συζητήσουµε, πάλι,» είπε ο Φάλµαριν. «∆εν
είχαµε καµια γνώση για τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν µέχρι στιγµής. Ο
Κύριος του Πύργου αισθανόταν κάτι να έρχεται από τη ∆ύση, µα δεν
ήταν σίγουρος για τη φύση της απειλής…
»Καλύτερα, να σας πάω σ’αυτόν, για ν’ακούσει κι εκείνος τι έχετε
να του πείτε.»
Η Χόλκραδ έγνεψε καταφατικά.
Η πόρτα του δωµατίου άνοιξε αυτόµατα, και ο Φάλµαριν βγήκε.
«Ελάτε µαζί µου, παρακαλώ.»
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«Πώς είναι η Μάνζρα;» τον ρώτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή,
καθώς αυτός κι οι υπόλοιποι τον ακολουθούσαν µέσα στους
σιωπηλούς, σκιερούς διαδρόµους του Πύργου του Φτερού.
«Καλά, φίλε µου. ∆εν έχει ακόµα επανακτήσει τις αισθήσεις της,
µα, αναµφίβολα, θα ζήσει.»
Τούτα τα νέα ανακούφισαν τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, και
έστρεψαν τις σκέψεις του, πάλι, σ’αυτό που του είχε πει ο Σοφός του
Κύκλου του Φτερού χτες βράδυ: ότι ένιωθε την κούρασή του. Ήταν
έτοιµος να τον ρωτήσει τι ακριβώς εννοούσε, όµως το άφησε
γι’αργότερα. Υπήρχαν σηµαντικότερα ζητήµατα να κουβεντιάσουν,
τώρα…
Όσο βρισκόταν µέσα στον Πύργο του Φτερού, αισθανόταν δυνατή
την παρουσία των Πνευµάτων, δυνατότερη από ποτέ –εκτός από
τότε που ήταν στο νησί των κρυστάλλινων στηλών–, και του ήταν
πιο δύσκολο να αντιστέκεται στους γρίφους και στα ακατανόητα
λόγια τους, τα οποία, συνεχώς, τον µπέρδευαν.
∆ιασχίζοντας διαδρόµους, ανεβαίνοντας σκάλες και περνώντας από
κρυφά περάσµατα, ο Φάλµαριν οδήγησε, τελικά, τους άλλους
µπροστά σε µια βαριά, ξύλινη πόρτα.
«Εδώ είµαστε;» ρώτησε ο Άνεµος, που η σιγαλιά του Πύργου τον
έκανε ν’ανατριχιάζει.
Ο Φάλµαριν δεν απάντησε. Μεγάλε ∆άσκαλε;
Φτάσατε, κύριε Φάλµαριν, ήρθε η απόκριση. Και φέρατε και τους
υπόλοιπους µαζί σας. Περάστε.
Η πόρτα άνοιξε, και ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού µπήκε σ’ένα
δωµάτιο. Μπροστά στο αναµµένο τζάκι, καθόταν σε µια κουνιστή
πολυθρόνα ένας άντρας µε ασηµένια µαλλιά και µακριά γενειάδα,
διαβάζοντας ένα µεγάλο, δερµατοδεµένο βιβλίο. Τα γαλανά του
µάτια κοίταξαν τους επισκέπτες, έναν-έναν, ερευνητικά, λες και
ζύγιαζαν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα τους. Ο Άνεµος
αισθανόταν άβολα κάτω απ’αυτό το βλέµµα· η Νύχτα επίσης.
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«Οι κύριοι και οι κυρίες ήρθαν για να µιλήσουµε σχετικά µε κάτι
πολύ σηµαντικό, Μεγάλε ∆άσκαλε,» είπε ο Φάλµαριν.
Ο Κύριος του Πύργου σηκώθηκε όρθιος, κλείνοντας το βιβλίο του
κι αφήνοντάς το πάνω στην κουνιστή πολυθρόνα. «Παρακαλώ…»
Άνοιξε µια πόρτα, περιµένοντας να µπουν.
Εκείνοι µπήκαν, ο ένας πίσω απ’τον άλλο, µε κάποιο δισταγµό –
εκτός απ’τον Φάλµαριν, που, όπως πάντα, ήταν υπόδειγµα ηρεµίας.
Βρέθηκαν σε ένα στρογγυλό, αρκετά µεγάλο δωµάτιο, µε ένα επίσης
στρογγυλό, ξύλινο τραπέζι στο κέντρο. Σε δυο αντικριστές γωνίες
του υπήρχαν τζάκια, που άναψαν, µε µια κίνηση του χεριού του
Κύριου του Πύργου, ο οποίος, µετά, πήγε και κάθισε στην πιο
µεγαλόπρεπη πολυθρόνα του τραπεζιού, που έµοιαζε µε θρόνο. Στην
πλάτη της ήταν λαξευµένο ένα µεγάλο φτερό. Το Φτερό του
Φοίνικα;… αναρωτήθηκε η Χόλκραδ.
«Καθίστε,» πρότεινε ο γέροντας, και οι άλλοι υπάκουσαν.
Η µάγισσα απορούσε γιατί ορισµένοι ισχυροί Πνευµατιστές ήθελαν
να διατηρούν γεροντική εµφάνιση, αφού όλοι µπορούσαν, κάλλιστα,
να δείχνουν νέοι. Υπέθετε πως, απλά, πίστευαν ότι τους προσέθετε
κύρος…
«Μεγάλε ∆άσκαλε, νοµίζω πως θα ήταν συνετό όλοι οι Σοφοί
ν’ακούσουν αυτά που έχουµε να πούµε,» πρότεινε ο Φάλµαριν.
«Θα τους καλέσω,» αποκρίθηκε ο Κύριος του Πύργου, και έµεινε,
για λίγο, σιωπηλός.
«Λοιπόν; Ποιος θα πάει να τους φωνάξει;» ρώτησε ο Άνεµος.
«Ήδη τους κάλεσα, κύριε,» τον διαβεβαίωσε ο Κύριος του Πύργου.
«Θα έρθουν, αµέσως.»
Μάγοι…! µούγκρισε µέσα του ο Άνεµος.
Σε λίγο, δώδεκα άντρες, ντυµένοι µε χιτώνες, γέµισαν το δωµάτιο,
ανάµεσά τους ο Μόρβον και ο Ζάρχαλ. ∆εν υπήρχαν αρκετές θέσεις
γύρω απ’το τραπέζι για όλους, όµως δεν δέχτηκαν να σηκώσουν
τους ήδη καθισµένους, ώστε να καθίσουν οι ίδιοι, και αρνήθηκαν
ευγενικά, όταν τους το πρότειναν η Νύχτα και η Αλζάρα.
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«Είµαστε άπαντες εδώ,» είπε ο Κύριος του Πύργου. «Μπορείτε να
ξεκινήσετε να µας λέτε τι έχετε µάθει…» Έβγαλε µια πίπα απ’τον
χιτώνα του κι άρχισε να καπνίζει, νωχελικά.
Έτσι, η Νύχτα και οι υπόλοιποι τούς µίλησαν για τον Πόνκιµ, τον
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, και για ό,τι άλλο θεώρησαν πως έπρεπε να
ξέρουν οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού. Τα νέα ότι ένας αρχαίος
δαίµονας βρισκόταν στον Άρµπεναρκ τούς σόκαραν όλους.
«Είναι τραγικό το γεγονός ότι δε γνωρίζαµε τίποτα για τον
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, κύριοι,» είπε ο Μόρβον. «Το µόνο που ξέραµε
ήταν πως κανένας δαίµονας δεν ζει, πλέον. Η ύπαρξη αυτού υπονοεί
και την ύπαρξη άλλων.»
Τα λόγια του έκαναν µουρµουρητά ν’αρχίσουν γύρω απ’το
στρογγυλό, ξύλινο τραπέζι.
«∆εν το πιστεύω,» είπε ο Φάλµαριν, δυνατά, για ν’ακουστεί
απ’όλους· και σηκώθηκε όρθιος. «Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν πρέπει να
είχε τροµερή υποµονή, για να κρύβεται τόσους αιώνες –ένα χάρισµα
που δεν το είχαν πολλοί δαίµονες, από τότε που τους διέφθειρε ο
Μάργκανθελ. Αν βρισκόταν κάποιος άλλος στον Άρµπεναρκ, θα το
είχαµε µάθει. Κάτι θα είχε προσπαθήσει. Πάντοτε, οι δαίµονες
θεωρούσαν πως τούτος ο κόσµος τούς ανήκε δικαιωµατικά –όπως
πιστεύουν, τώρα, και οι Μαγκραθµέλιοι, οι απόγονοί τους.»
«Υποθέσεις, κύριε,» είπε ο Μόρβον. «Υποθέσεις. ∆εν µπορούµε να
είµαστε βέβαιοι για τη συµπεριφορά των δαιµόνων. Και ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν είναι το ζωντανό παράδειγµα! ∆εν περιµέναµε
ένας από το είδος τους να υπάρχει στην εποχή µας, κι όµως εδώ
είναι! Από την Αρχή του Χρόνου έως τώρα τούτο το πλάσµα
βρίσκεται στον Άρµπεναρκ –δίπλα µας– και δεν είχαµε ιδέα για την
ύπαρξή του!»
«Όπως και νάχει, πρέπει να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα που
παρουσιάζεται,» τόνισε η Χόλκραδ. «Και πρέπει να δράσουµε
γρήγορα. Επιπλέον, µην ξεχνάτε τον µισό-Θεό Μάργκανθελ, στη
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Ζίρκεφ. Μπορεί µόνη της η Βασίλισσα Ταρµαρία να τον
πολεµήσει;»
«Θα µπορέσει, αν θέλει να σώσει το Βασίλειό της και όλη τη Νότια
Γη,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Είναι Προστάτιδα του Κρυστάλλου.»
«Όµως τι δυνάµεις έχει, µπροστά στον Μάργκανθελ; Μόνο τον
στρατό της, ο οποίος δεν είναι αρκετός, γιατί και ο µισός-Θεός
έρχεται µε δικό του στρατό απ’τη Μάγκραθµελ, και έχει και τη θεϊκή
του µαγεία στο πλευρό του.»
«Ο Μάργκανθελ µπορεί να πεθάνει· δεν είναι πραγµατικός Θεός,»
επέµεινε ο Φάλµαριν. «Η Βασίλισσα Ταρµαρία θα πρέπει να
εκµεταλλευτεί τη θνησιµότητά του. Οι κύριοι Κάλ’µλιρβ και
Γκόρ’θλαµπ ήδη βρίσκονται καθ’οδόν, για να την ειδοποιήσουν. ∆εν
δυνάµεθα να κάνουµε κάτι παραπάνω. Σε καµία περίπτωση δεν
προλαβαίνουµε τον Μάργκανθελ, ώστε να τον πολεµήσουµε µε τις
πνευµατικές µας δυνάµεις ενωµένες.»
«Τότε, η Νότια Γη ίσως να καταστραφεί· µάλιστα, αυτό είναι το
πιθανότερο,» είπε η Χόλκραδ.
«Το ξέρω,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Αλλά ελπίζω –µάταια,
µάλλον– ότι κάτι θα συµβεί, για να αποτρέψει το κακό.»
Η Χόλκραδ φάνηκε να δυσανασχετεί.
«∆εν υπάρχει κάτι που µπορούµε εµείς να κάνουµε;» ρώτησε η
Αλζάρα.
«Όχι κάτι που γνωρίζω εγώ, τουλάχιστον, κυρία µου,» αποκρίθηκε
ο Φάλµαριν. «Αν, πάλι, έχει κάτι υπόψη του ο Μεγάλος ∆άσκαλος»–
έριξε µια µατιά στον Κύριο του Πύργου–«ή κάποιος άλλος
κύριος…» Το βλέµµα του πέρασε πάνω από τους περισσότερους
συγκεντρωµένους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού.
«Το καλύτερο που έχουµε να κάνουµε είναι να διασώσουµε ό,τι
µπορούµε,» είπε ο Κύριος του Πύργου: «το Σαραόλν και τη Βόρεια
Γη.»
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«Τότε, πρέπει ν’αντιµετωπίσουµε τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν και να
νικήσουµε,» συµπέρανε η Χόλκραδ. «Γιατί δεν θα σταµατήσει αν δε
φτάσει στην Μάρβαθ και στο Κέντρο Σταθερότητας.»
Ο Κύριος του Πύργου έτριψε τα γένια του. «Αν ο στρατός των
Μαγκραθµέλιων έρχεται απ’τα δυτικά, θα περάσει απο δώ, προτού
φτάσει στην πρωτεύουσα…»
«Αυτό µας έλειπε!» µούγκρισε ο Άνεµος. «Ένας στρατός να µας
ποδοπατήσει, για να φτάσει στον προορισµό του!…»
«∆ε µπορούµε να σταµατήσουµε έναν στρατό απ’το να περάσει,»
είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Ούτε οι δυνάµεις όλων των
Σοφών εδώ δεν πιστεύω νάναι αρκετές για ένα τέτοιο κατόρθωµα.»
«Φτάνει να νικήσουµε τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν,» τόνισε ο Κύριος
του Πύργου. «Ο δαίµονας πρέπει να πεθάνει! Αλλιώς βρίσκεται η
ζωή όλων των ανθρώπων της Βόρειας Γης σε κίνδυνο.»
«Ένας αρχαίος δαίµονας δε µπορεί να ηττηθεί εύκολα, Μεγάλε
∆άσκαλε,» είπε ο Μόρβον. «Θα σκοτωθούν πολλοί δικοί µας,
προτού πέσει εκείνος. Η µαγεία του είναι αρχέγονη και άκρως
επικίνδυνη, γιατί γνωρίζουµε λίγα πράγµατα γι’αυτήν, κι εποµένως,
λίγα πράγµατα για το πώς να την αντιµετωπίσουµε.»
«Το αντιλαµβάνοµαι τούτο, κύριε,» αποκρίθηκε ο Κύριος του
Πύργου, καπνίζοντας την πίπα του. «Γιαυτό κιόλας πρέπει…»
Κούνησε το κεφάλι του. «Όχι, είναι πολύ µεγάλο ρίσκο… πολύ
µεγάλο…»
«Τι βρίσκεται στο νου σας, Μεγάλε ∆άσκαλε;» ρώτησε ο
Φάλµαριν. «Μιλήστε µας.»
Το βλέµµα του Κύριου του Πύργου επικεντρώθηκε στον Φάλµαριν·
ύστερα, πήγε σε όλους όσους βρίσκονταν µες στο δωµάτιο,
κοιτώντας τους έναν-έναν. «Για τον καθένα φτάνει µια στιγµή… που
γνωρίζει ότι πρέπει να κάνει κάτι απαραίτητο… ακόµα κι αν αυτό,
κατά πάσα πιθανότητα, θα κοστίσει τη ζωή του… Νοµίζω πως αυτή
η στιγµή ήρθε για µένα. Θα εγκαταλείψω τον Πύργο του Φτερού, και
θα ταξιδέψω δυτικά, για ν’αντιµετωπίσω τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν.»
38

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΙΜΟΝΩΝ

Μουρµουρητά έσπασαν, σαν κεραυνός, τη σιγή που είχε βασιλέψει
στο δωµάτιο.
«Μεγάλε ∆άσκαλε, όχι!» πετάχτηκε ο Μόρβον. «Όχι µόνος! Θα σε
συντροφεύσουµε. Θα τον πολεµήσουµε µαζί!»
Οι περισσότεροι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού έγνεψαν
καταφατικά, µουρµουρίζοντας «Ναι».
«Όχι!» Η φωνή του Κύριου του Πύργου ήταν δυνατή κι επιβλητική,
ίσως µεγεθυσµένη κι απ’την πνευµατική του µαγεία. «Αυτό πρέπει
να το κάνω µόνος. Εσείς –όλοι σας– ξέρετε τι έχετε να διαφυλάξετε.
Μη µ’απογοητεύσετε! Μην απογοητεύσετε τους ανθρώπους της
Βόρειας Γης! Γνωρίζετε το καθήκον σας!»
Η Νύχτα και οι σύντροφοί της –εκτός απ’τον Φάλµαριν– δεν
καταλάβαιναν τι ακριβώς εννοούσε ο γέροντας.
Οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού δεν µίλησαν, αλλά, από τα
πρόσωπά τους, µπορούσε εύκολα να κρίνει κανείς ότι ήταν πολύ,
πολύ ανήσυχοι –πράγµα σπάνιο γι’αυτούς.
«Κύριε Φάλµαριν.» Ο Κύριος του Πύργου στράφηκε στον
µελαχρινό Πνευµατιστή µε το µούσι. «Εσείς θα είστε ο επόµενος
Κύριος του Πύργου του Φτερού, σε περίπτωση που δεν επιστρέψω.»
Νεκρική σιγή απλώθηκε, γι’άλλη µια φορά, στο δωµάτιο.
«Μεγάλε ∆άσκαλε, θα επιστρέψετε,» είπε ο Φάλµαριν.
«Τούτο δεν είναι καθόλου σίγουρο, κύριε,» αποκρίθηκε εκείνος.
«Ούτως ή άλλως, δεν µπορώ να το δεχτώ,» δήλωσε ο Φάλµαριν.
«∆εν είναι τιµή, κύριε· είναι βάρος,» τόνισε ο Κύριος του Πύργου.
«Και γνωρίζετε πως έχω το δικαίωµα να αναθέσω διάδοχό µου
όποιον πιστεύω.»
Η όψη του Φάλµαριν έγινε πέτρινη. «Ελπίζω να επιλέξατε συνετά,
Μεγάλε ∆άσκαλε.»
«Νοµίζω πως επέλεξα συνετά, κύριε,» αποκρίθηκε ο Κύριος του
Πύργου. Σηκώθηκε απ’την πολυθρόνα του. «Σας παραδίδω τη θέση
µου, και φεύγω.»
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«Θα ξεκινήσετε το ταξίδι σας αµέσως, Μεγάλε ∆άσκαλε;» ρώτησε
ο Ζάρχαλ.
«Ναι. Όσο γρηγορότερα βρω και αντιµετωπίσω τον
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, τόσο το καλύτερο,» δήλωσε ο Κύριος του
Πύργου.
«Θα έρθω µαζί σας, Μεγάλε ∆άσκαλε.» Και η Χόλκραδ σηκώθηκε
όρθια απ’τη θέση της. «Θα χρειαστείτε βοήθεια, αν σκοπεύετε να τα
βάλετε µ’έναν αρχαίο δαίµονα.»
Ο Κύριος του Πύργου δε µίλησε· την κοίταξε, για λίγο. Ύστερα,
ένευσε καταφατικά. «Όπως επιθυµείτε, κυρία µου.» Προχώρησε
προς την έξοδο.
Η Χόλκραδ τον ακολούθησε, αλλά η Νύχτα τής έπιασε τον καρπό.
«Είσαι σίγουρη γι’αυτό;»
«Ναι,» απάντησε εκείνη, και βγήκε απ’το δωµάτιο, µαζί µε τον
Κύριο του Πύργου. Ήταν καιρός να κάνει το Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν να
πληρώσει για το διαβολικό πλάσµα στο οποίο είχε µετατρέψει τον
γιο της. Θα µετάνιωνε που γέµισε το νου του µ’εκείνη την παράλογη
προφητεία· και, όταν ο Πόνκιµ µάθαινε πως ο Αφέντης του ήταν
νεκρός, ίσως να εγκατέλειπε τις προσπάθειές του να κυριαρχήσει
πάνω στον Άρµπεναρκ.
«Η θέση σας σας περιµένει, κύριε Φάλµαριν,» είπε ο Ζάρχαλ,
κοιτώντας την πολυθρόνα του Κύριου του Πύργου.
«Ο Μεγάλος ∆άσκαλος δεν είναι ακόµα νεκρός,» αποκρίθηκε
εκείνος. «Και, µέχρι να µάθω ότι είναι νεκρός, η θέση αυτή τού
ανήκει.
»Εν τω µεταξύ, κύριοι και κυρίες, έχουµε έναν πόλεµο να
σταµατήσουµε: τον πόλεµο µε το Άργκανθικ. Ποιος θα έρθει µαζί
µου στα ανατολικά σύνορα του Σαραόλν;»
«Εγώ, Φάλµαριν,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
«Κι εγώ,» δήλωσε η Αλζάρα, λίγο δισταχτικά. Και να καθόταν εδώ
τι θα έκανε; Έπρεπε, πάλι, να βρει κάποιο νόηµα στη ζωή της.
«Κι εµείς,» είπε η Νύχτα.
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«Εµείς;» έκανε ο Άνεµος. «Τι δουλειά έχουµε εµείς µε σύνορα και
µε πολέµους;»
«Άνεµε, δεν καταλαβαίνεις πόσο σηµαντικό είναι να σταµατήσει
αυτός ο πόλεµος;» απόρησε η Νύχτα. «Ο στρατός των
δαιµονανθρώπων θα έρθει και θα βρει τα πάντα αφύλαχτα.»
«Επειδή καταλαβαίνω πόσο άθλια είναι η κατάσταση, γιαυτό
παραπονιέµαι,» εξήγησε ο τυχοδιώχτης. «Μα τα Πνεύµατα! Ορίστε
πού µπλέκεις, άµα ξεκινάς να βρεις θησαυρό σ’ένα στοιχειωµένο
νησί!»
«Φάλµαριν, θα πάµε να βοηθήσουµε τον Μπάχτον, τον Μέρθναρ,
και τον Αρχιστράτηγο Άρθαλκ, για τους οποίους µας µίλησε η
Χόλκραδ;» ρώτησε η Νύχτα.
«Περνάµε από τη Μάρβαθ,» αποκρίθηκε ο Σοφός του Κύκλου του
Φτερού, «αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να το καταφέρουµε
αυτό, µε τον Πόνκιµ και τη Σαντέ’ενθιν εκεί.»
«∆εν αξίζει, όµως, να προσπαθήσουµε;» έθεσε το ερώτηµα η
Νύχτα.
«Ε, βέβαια, να µη βάλουµε το κεφάλι µας κάτω απ’το µπαλτά του
δήµιου για µια φορά; Θα είναι παράξενο…» σχολίασε ο Άνεµος.
«Εάν το επιθυµείτε, ας προσπαθήσουµε,» είπε ο Φάλµαριν. «Όµως
δεν πρέπει να χάσουµε πολύ χρόνο στην πρωτεύουσα. Πρέπει να
βιαστούµε, για να σταµατήσουµε τον πόλεµο.»
«Συµφωνώ, Φάλµαριν,» έγνεψε καταφατικά η Νύχτα.
«Θα χρειαστείτε βοήθεια από εµάς, κύριε Φάλµαριν;» ρώτησε ο
Ζάρχαλ. «Εγώ, τουλάχιστον, είµαι πρόθυµος να σας βοηθήσω.»
«Καλύτερα να παραµείνετε εδώ,» αποκρίθηκε εκείνος. «Ο Πύργος
χρειάζεται προστασία, και εµείς, πιστεύω, είµαστε ήδη αρκετοί.»
«Τι θα γίνει µε τη Μάνζρα;» ρώτησε η Νύχτα.
«Πάµε να δούµε πώς είναι, κυρία µου;» πρότεινε ο Φάλµαριν.
** ** ** **
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Η Μάνζρα άνοιξε τα µάτια της. Η όρασή της ξεθόλωσε σταδιακά,
και διαπίστωσε ότι ήταν ξαπλωµένη κάπου. Το µέρος όπου
βρισκόταν µύριζε… ήταν η µυρωδιά των βοτάνων, αν δεν έκανε
λάθος η ξανθιά πολεµίστρια. Γύρω της µπορούσε να δει ξύλινα
ράφια, µε ένα σωρό φιαλίδια και φυτά επάνω. Ανάµεσά τους
βρίσκονταν και κάµποσα δερµατοδεµένα, χοντρά βιβλία.
Αισθανόταν τον ώµο της µουδιασµένο. Άπλωσε το χέρι της, για να
τον αγγίξει και ανακάλυψε πως κάποιος τον είχε δέσει, µε
επιδέσµους. Ήταν σκεπασµένη µ’ένα µαύρο σεντόνι, και δεν πρέπει
να φορούσε ρούχα, γιατί το ένιωθε κατάσαρκα πάνω της.
Πού βρίσκοµαι; σκέφτηκε. Ύστερα, όµως, θυµήθηκε πως οι φίλοι
της πήγαιναν στον Πύργο του Φτερού, οπότε, µάλλον, εκεί έπρεπε,
τώρα, να ήταν. Είχαν φτάσει και κάποιος απ’τους Σοφούς είχε
περιποιηθεί το τραύµα της.
Το κεφάλι της το ένιωθε βαρύ, λες και την είχαν κοπανήσει µε
ρόπαλο. Το στόµα της ήταν ξερό· και τι δε θάδινε για κάτι να πιει…
Όµως δεν σηκώθηκε απ’το κρεβάτι της. ∆εν αισθανόταν και τόσο
καλά, και δεν ήξερε άµα θα έπεφτε κάτω. Επιπλέον, δεν έβλεπε
πουθενά εκεί γύρω τα ρούχα της.
Έτσι, περίµενε, ώσπου η ξύλινη πόρτα του δωµατίου άνοιξε, και ο
Φάλµαριν µπήκε, µαζί µε τη Νύχτα, τον Άνεµο, την Αλζάρα, και τον
Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή.
«Πώς είστε, κυρία µου;» ρώτησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού.
«Καλύτερα από πριν, νοµίζω,» αποκρίθηκε, µουδιασµένα, εκείνη.
Ο Φάλµαριν στράφηκε στους άλλους. «Γιατί δε µου είπατε ότι την
είχε δαγκώσει δηλητηριώδες φίδι;»
«Πώς!» Η Νύχτα γούρλωσε τα µάτια της. «∆εν το ξέραµε.»
«Πρέπει να συνέβη όταν έπεσε στον λάκκο µε τα ερπετά, στον
Πύργο του Φιδιού,» συµπέρανε ο Άνεµος.
«Εσείς δεν το είχατε καταλάβει ότι κάτι σας τσίµπησε;» ρώτησε ο
Φάλµαριν τη Μάνζρα.
«Όχι,» απάντησε εκείνη. «∆εν είχα ιδέα. Πού µε τσίµπησε;»
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«Λίγο πιο πάνω απ’τον δεξιό αστράγαλο,» την πληροφόρησε ο
Φάλµαριν. «∆ε θα το έβλεπα, αν δεν έβγαζα τις µπότες σας. Και
ευτυχώς που τις έβγαλα, αλλιώς, τώρα, θα ήσασταν νεκρή. Το
συγκεκριµένο δηλητήριο σκοτώνει αργά, αλλά σίγουρα.»
«Σ’ευχαριστώ, Φάλµαριν,» είπε η Μάνζρα. «Είναι η δεύτερη φορά
που µε βοηθάς.»
«Ποια ήταν η πρώτη, κυρία µου;» θέλησε να µάθει ο Σοφός του
Κύκλου του Φτερού.
«Θυµάσαι τότε που µας είχες δώσει εκείνα τα φύλλα που µύριζαν,
όταν τα έκαιγες, και έδιωχναν τα ποντίκια;»
Ο Φάλµαριν χαµογέλασε.
«Μάνζρα, είσαι αρκετά καλά για να ταξιδέψεις;» ρώτησε η Νύχτα.
«∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια. «Γιατί;»
«Γιατί θα πάµε στα ανατολικά σύνορα να σταµατήσουµε τη
Βασίλισσα ∆ήνκα απ’το να κάνει πόλεµο µε το Άργκανθικ,» δήλωσε
η Νύχτα.
Η Μάνζρα συνοφρυώθηκε. «Τι;»
Η Νύχτα τής µίλησε για όσα τους είχε πει η Χόλκραδ, καθώς και
για τις αποφάσεις που πάρθηκαν στο συµβούλιο των Σοφών του
Κύκλου του Φτερού.
«Και ο Κύριος του Πύργου, τώρα, πάει ν’αντιµετωπίσει αυτόν τον
δαίµονα πώς-τον-λένε;» ρώτησε η Μάνζρα. «∆ε φοβάται για τη ζωή
του; Και η Χόλκραδ;»
«Ο Μεγάλος ∆άσκαλος θεωρεί πως πρέπει να πολεµήσει τον
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν για την ασφάλεια του Βασιλείου και όλης της
Βόρειας Γης· και η κυρία Χόλκραδ πιστεύω πως έχει προσωπικές
διαφορές µε τον δαίµονα, αφού όλοι γνωρίζουµε πως διέφθειρε τον
γιο της,» είπε ο Φάλµαριν.
«Θα τα καταφέρουν να τον νικήσουν;»
«Αυτό παραµένει να το δούµε. Κανείς δεν έχει αντιµετωπίσει
δαίµονα εδώ και χιλιάδες χρόνια, κυρία µου.»
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«Θα έρθω, τελικά, µαζί σας στα σύνορα,» δήλωσε η Μάνζρα,
αλλάζοντας θέµα. «Αποκλείεται να µείνω εδώ. Μπορεί κάποιος να
µου φέρει τα ρούχα και τις µπότες µου;»
«Ασφαλώς,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Πάµε έξω,» προέτρεψε
τους άλλους, και βγήκαν.
«Θέλω κι εγώ µπότες, µάγε,» ζήτησε ο Άνεµος. «Φτάνει που
φοράω τούτο τον γελοίο χιτώνα, δε θα τρέχω και ξυπόλυτος!»
«Το λησµόνησα πριν, κύριε,» εξήγησε ο Φάλµαριν, καθώς
έβγαιναν σ’ένα µικρό δωµάτιο, µε γραφείο και δυο βιβλιοθήκες. Ο
όλος χώρος ήταν πληµµυρισµένος στα χαρτιά και στα βιβλία. «Θα
σας εφοδιάσω και µε µπότες.» Πήρε τα ρούχα της Μάνζρα από µια
καρέκλα, µπήκε, πάλι, στο θεραπευτήριο, και της τα έδωσε. Ύστερα,
επέστρεψε στην Νύχτα και στους άλλους.
«Θα χρειαστούµε όπλα, Φάλµαριν,» είπε η τυχοδιώχτρια.
«Υπάρχουν εδώ, στον Πύργο του Φτερού;»
«Ο Πύργος είναι µέρος µάθησης, όχι πολέµου,» αποκρίθηκε ο
Σοφός.
«Τότε, θα πάρουµε µόνο ό,τι έχουµε επάνω µας,» συµπέρανε η
Νύχτα. Έριξε µια µατιά στο σπαθί στην ζώνη του Ανθρώπου-ΜεΜισή-Ψυχή, καθώς και µια άλλη µατιά στο λιγνό κοντόσπαθο (που
ανήκε στον µακαρίτη δολοφόνο της Αίρεσης του Σκαραβαίου, ο
οποίος τους κυνηγούσε καταπόδας στη Ζίρκεφ) στη ζώνη του
Ανέµου. Η ίδια κουβαλούσε πάνω της τα ξιφίδιά της. «Όµως
χρήµατα, υποθέτω, θα έχετε εδώ…» Ο Φάλµαριν έγνεψε
καταφατικά. «Τότε, θα πάρουµε αρκετές χρυσές κορόνες µαζί µας,
ώστε ν’ανεφοδιαστούµε στο δρόµο, αν δεν υπάρχει πρόβληµα.»
«Κανένα πρόβληµα απολύτως,» τη διαβεβαίωσε ο Σοφός του
Κύκλου του Φτερού. «Για περιόδους ανάγκης είναι το
θησαυροφυλάκιο του Πύργου. Αλλιώς τα χρυσά νοµίσµατα µάς είναι
άχρηστα.»
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«Μια ερώτηση, µάγε,» είπε ο Άνεµος: «Πού βρίσκετε τα χρήµατα
τα οποία έχετε; αφού ούτε δουλειά κάνετε, ούτε κλέβετε,
υποθέτω…»
«Ορισµένοι ευγενείς του Βασιλείου έχουν την καλοσύνη και µας
κάνουν δωρεές, καθώς και ο Βασιληάς,» εξήγησε ο Φάλµαριν.
Ο Άνεµος έριξε µια λοξή µατιά στη Νύχτα, µουρµουρίζοντας:
«Όποιος τα έχει πολλά, δεν ξέρει πού να τα πετάξει…» Εκείνη
µειδίασε, λεπτά, µη θέλοντας να προσβάλει τον Σοφό του Κύκλου
του Φτερού.
«Φάλµαριν, είναι κάτι που µε απασχολεί,» είπε ο Άνθρωπος-ΜεΜισή-Ψυχή.
«Μίλησέ µου, φίλε µου,» προθυµοποιήθηκε, αµέσως, εκείνος.
«Χτες βράδυ, όταν περιποιόσουν τη Μάνζρα, µου πρότεινες να πάω
να ξεκουραστώ, γιατί ένιωθες πόσο κουρασµένος ήµουν. Τι
εννοούσες;»
Τότε, η ξανθιά πολεµίστρια βγήκε απ’το θεραπευτήριο, ντυµένη.
«Είµαι έτοιµη,» είπε, ακουµπώντας λίγο στον τοίχο, για να
στηρίζεται. Ήταν καλύτερα απ’ό,τι νόµιζε, αλλά όχι τόσο καλά όσο
θα ήθελε.
«Πάµε να το συζητήσουµε,» προέτρεψε ο Φάλµαριν τον ΆνθρωποΜε-Μισή-Ψυχή, ανοίγοντας µια πόρτα. Εκείνος τον ακολούθησε
µέσα, και η θύρα έκλεισε από µόνη της πίσω τους.
Η Μάνζρα σούφρωσε τα φρύδια της. «Τι συµβαίνει;»
«Μάγοι!» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Νοµίζεις ότι εµείς ξέρουµε τι
συµβαίνει; Όταν επιστρέψουν, ρώτα τους.»
Η Μάνζρα τον κοίταξε από πάνω ως κάτω. Μειδίασε. «Σου πάει ο
χιτώνας, Άνεµε. Μήπως, σκέφτεσαι κι εσύ να γίνεις µάγος;»
Ο τυχοδιώχτης µούγκρισε, και η Νύχτα τον τσίµπησε στα πλευρά,
γελώντας.
** ** ** **
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«Νοµίζω πως ήρθε η ώρα να σου αποκαλύψω κάτι…» είπε ο
Φάλµαριν. Αυτός και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή βρίσκονταν
σ’ένα στενό δωµάτιο, µε καθρέφτη, ντουλάπα, κοµοδίνο, και
κρεβάτι. «Ο λόγος που δεν σ’το είχα αποκαλύψει νωρίτερα ήταν
γιατί δεν ήµουν και τόσο βέβαιος…
»Θυµάσαι πού όλοι µε ρωτούσαν γιατί δε σου µιλούσα στον
πληθυντικό;» Εκείνος κούνησε το κεφάλι του καταφατικά. «Από την
πρώτη στιγµή που συναντηθήκαµε, στο Γκένχεκ, είχα νιώσει έναν
δεσµό µεταξύ µας… Αλλά, τότε, υπέθεσα πως αυτό οφειλόταν στο
γεγονός ότι η δύναµη των κρυστάλλων σε είχε επηρεάσει… στο ότι
είχες χάσει τη µισή σου ψυχή από εκείνους…»
«∆εν καταλαβαίνω τι θες να πεις, Φάλµαριν,» παραδέχτηκε ο
Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Ακόµα νιώθω µέσα µου να πονάω,
καθώς ένα κοµµάτι της ψυχής µου λείπει. Και αυτό το κοµµάτι έχει
αντικατασταθεί από τη µαγεία των κρυστάλλων, αν δεν κάνω λάθος·
έτσι κιόλας µπορώ να επικαλούµαι τα Πνεύµατα.»
«∆εν κάνεις λάθος, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Αυτό
ακριβώς έχει συµβεί. Οι κρύσταλλοι πήραν τη µισή σου ψυχή, αλλά
γέµισαν εκείνο το κενό µε κοσµική µαγεία, µέσω της οποίας έχεις τη
δύναµη να επικοινωνείς µε τα Πνεύµατα. Είναι πολύ παράξενο τούτο
και, υπό κανονικές συνθήκες, θα το µελετούσαµε εδώ, στον Πύργο
του Φτερού· όµως, τώρα, οι καιροί δεν µας δίνουν τον απαιτούµενο
χρόνο.
»Ωστόσο, δεν είναι αυτός ο λόγος που νιώθω µεταξύ µας τον δεσµό
για τον οποίο σου µίλησα. Ο λόγος είναι το ότι, τελικά, πρέπει να
είµαστε Πνευµατικά Αδέλφια.»
«Πάλι, δεν καταλαβαίνω,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
«Όλοι οι άνθρωποι έχουµε τον Πνευµατικό µας Αδελφό, κάπου
στον Άρµπεναρκ. Το πρόβληµα είναι πως αυτός πιθανώς να µην έχει
καν τη δύναµη να επικαλείται τα Πνεύµατα· οπότε, ποτέ δε
µαθαίνουµε ποιος είναι. Ή µπορεί εµείς να µην έχουµε τη δύναµη να
επικαλούµαστε τα Πνεύµατα· ή κανένας απ’τους δυο µας. Το να
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συναντηθούν δύο Πνευµατιστές που είναι Πνευµατικά Αδέλφια
αποτελεί, πραγµατικά, σπάνιο γεγονός.»
«Αλλά έχει συµβεί µ’εµάς;» ρώτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή,
βλεφαρίζοντας. Ήξερε ότι ο Φάλµαριν ποτέ δε θα του έλεγε ψέµατα,
αλλά, και πάλι, δυσκολευόταν να πιστέψει κάτι τέτοιο.
«Ναι, έχει συµβεί µ’εµάς· τώρα, πλέον, είµαι βέβαιος,» δήλωσε ο
Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Όταν εσύ έµεινες στη Ζίρκεφ, ενώ
εγώ κατευθύνθηκα στο Σαραόλν, χωρίσαµε για πολύ καιρό, και,
µόλις ξανανταµώσαµε, το αντιλήφθηκα: Αντιλήφθηκα ότι ένα κενό
µέσα µου –κάτι που µου έλειπε– γέµισε, πάλι. Είχα συνηθίσει την
πνευµατική σου παρουσία και, αποµακρυνόµενος από σένα, την
έχασα· όµως, όταν σε ξαναβρήκα, αυτή ήταν, πάλι, εκεί. Με
καταλαβαίνεις, τώρα;»
«Νοµίζω πως ναι, Φάλµαριν,» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή, δίχως να ψεύδεται. «Κι εγώ κάπως έτσι αισθάνθηκα.
Πράγµατι, µακριά σου ήταν διαφορετικά. Και εδώ, στο Σαραόλν,
που σε συνάντησα, εκείνο το παλιό συναίσθηµα, επέστρεψε, πάλι…
»Όµως γιατί είπες ότι ένιωθες την κούρασή µου;»
«Γιατί, καθότι Πνευµατικός σου Αδελφός, µπορώ να νιώθω πολλά
απ’όσα νιώθεις εσύ, φίλε µου,» εξήγησε ο Φάλµαριν.
«Εγώ, όµως, δεν νιώθω αυτά που νιώθεις εσύ… νοµίζω…» είπε ο
Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
«Θα το καταφέρεις, εν καιρώ. Είµαι σίγουρος. ∆εν είναι και τόσο
εύκολο. Πρέπει να είσαι συγκεντρωµένος στον Πνευµατικό σου
Αδελφό και να βρίσκεσαι κοντά του. Ή, αν τον γνωρίζεις πολύ, πολύ
καλά, µπορείς να αισθάνεσαι ό,τι αισθάνεται κι αυτός ακόµα και σε
µεγάλη απόσταση. Έτσι, τουλάχιστον, έχω διαβάσει· δεν µου έχει
ποτέ τύχει παρόµοια περίπτωση. Όπως σου είπα, είναι υπερβολικά
σπάνιο.»
«Τι αλλάζει τούτο µεταξύ µας;» συνοφρυώθηκε ο Άνθρωπος-ΜεΜισή-Ψυχή, κοιτώντας επιφυλακτικά το φίλο του.
Ο Φάλµαριν µειδίασε. «Τίποτα· απολύτως τίποτα.»
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** ** ** **
«Τι κάνουν τόση ώρα εκεί µέσα;» απόρησε ο Άνεµος. «Πόσα
µυστικά έχουν να πουν, τέλος πάντων;»
Η Αλζάρα ξεφύσησε. Τι παράξενοι άνθρωποι που ήταν αυτοί της
Βόρειας Γης!
Η Μάνζρα είχε καθίσει στην καρέκλα του γραφείου του Φάλµαριν,
γιατί δε µπορούσε να στέκεται για πολύ όρθια. Κοιτούσε έναν χάρτη
του Σαραόλν, κρατώντας τον ανοιχτό µπροστά της. Πρέπει να
έδειχνε πώς ήταν το Βασίλειο πριν από διακόσια χρόνια, σύµφωνα
µε την χρονολογία στην κάτω δεξιά γωνία.
«Αν δεν επρόκειτο για κάτι σηµαντικό, ο Φάλµαριν δε θα µας
καθυστερούσε,» είπε η Νύχτα στον Άνεµο, καθώς κοιτούσε τα
βιβλία σε µια βιβλιοθήκη. ∆ύσκολα καταλάβαινε τι έγραφαν οι
τίτλοι, ή γιατί ήταν δυσνόητοι, ή γιατί ήταν γραµµένοι σε κάποια
παλιά διάλεκτο που χρησιµοποιούσαν οι διάφοροι µυστικιστές.
Η πόρτα άνοιξε, και ο Φάλµαριν κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή
βγήκαν.
«Τι κάνατε τόση ώρα;» τους ρώτησε, αγανακτισµένος, ο Άνεµος.
«Είχαµε κάποιο σοβαρό θέµα να συζητήσουµε, κύριε,» απάντησε,
µυστηριακά, ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Τώρα, υποθέτω,
είµαστε όλοι έτοιµοι να ξεκινήσουµε;»
«Άµα µου δώσεις κι ένα ζευγάρι µπότες,» είπε ο Άνεµος.
«Και, µήπως, θα µπορούσες να µου φέρεις κι εµένα µια κάπα;»
ρώτησε η Αλζάρα. «Κάνει κρύο εδώ, στη Βόρεια Γη.»
«Φυσικά και θα σας εφοδιάσω όλους µε τα κατάλληλα ρούχα,»
αποκρίθηκε ο Φάλµαριν, «καθώς και µε προµήθειες και µε τα
χρήµατα που χρειαζόµαστε.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Το πρόσωπο µέσα στη µαύρη κουκούλα

H

Αάνθα τεντώθηκε µπροστά στο ανοιχτό παράθυρο του
δωµατίου της, καθώς χασµουριόταν. Ο Λούντρινχ υψωνόταν
απ’την Ανατολή, φωτίζοντας τα νερά του Ωκεανού. Ένα
ψυχρό αεράκι ήρθε προς τη Βασίλισσα του Ωκεανού, κάνοντας το
ηµιδιαφανές, πορφυρό νυχτικό της ν’ανεµίσει. Εκείνη το
ξαναµάζεψε γύρω απ’το σώµα της και έκλεισε το τζάµι του
παραθύρου, στρεφόµενη στο άδειο κρεβάτι της.
∆ε µπορούσε να πει πως ο Βένγκριλ είχε άδικο που επέµεινε να
κοιµηθεί σ’άλλο δωµάτιο· κι η ίδια, βασικά, το είχε προτείνει, γιατί,
διαφορετικά, ήταν αναπόφευκτο κάθε είδους φήµες να απλωθούν
σ’όλη τη Νήσο Ράλβοχ. Και δε θα έλεγαν ψέµατα. Αργά ή γρήγορα,
τα νέα θα έφταναν και στο Σαραόλν, στη ∆ήνκα.
Όλο η ∆ήνκα! Γιατί έπρεπε, τέλος πάντων, ο Βένγκριλ νάναι
παντρεµένος;
Η Αάνθα κούνησε το κεφάλι της και στάθηκε µπροστά στον µεγάλο
καθρέφτη του δωµατίου. Τα πορφυρά της µαλλιά χύνονταν
µπερδεµένα στους ώµους της· όµως όχι τόσο µπερδεµένα, όσο όταν
κοιµόταν µαζί µε τον Βασιληά του Σαραόλν.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού πήρε τη µεγάλη, χρυσή της χτένα, η
οποία ήταν στολισµένη µε πέρλες, κι άρχισε να χτενίζεται, µε
ρυθµικές, τακτά επαναλαµβανόµενες κινήσεις του δεξιού της χεριού.
Όταν τελείωσε, έδεσε την κόµη της κότσο, και φόρεσε γύρω απ’το
κεφάλι της ένα ασηµένιο, πλατύ στεφάνι µε σκαλίσµατα στην αρχαία
γλώσσα των νησιών, τα οποία δεν γνώριζε τι σήµαιναν. Ο
καταραµένος Κράντµον είχε πάρει την κορόνα της –την Κορόνα του
Ωκεανού! Όταν –όχι αν– τον έπιανε στα χέρια της, θα είχε να
λογοδοτήσει για πολλά! Και, αν αυτά που έγραφε στο γράµµα του
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ήταν αλήθεια, θα τον έβρισκε στο Σαραόλν. Σήµερα θα ξεκινούσε
για εκεί, µαζί µε τον Βένγκριλ.
Η Αάνθα πέθαινε από ανυποµονησία. Έπρεπε να ετοιµαστεί
γρήγορα. Άραγε, ο Βασιληάς του Σαραόλν είχε ξυπνήσει, ή κοιµόταν
ακόµα; Βέβαια, συνήθως, σηκωνόταν νωρίς, όµως η Βασίλισσα του
Ωκεανού ήθελε να είναι σίγουρη. Βάδισε ως την εξώπορτα των
διαµερισµάτων της και την άνοιξε.
«Καληµέρα, Μεγαλειοτάτη,» είπαν οι δυο πολεµίστριες απέξω,
κλίνοντας τα κεφάλια τους.
«Καληµέρα,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Θα µπορούσε µια απ’τις δυο
σας να δει αν ο φιλοξενούµενός µας Βασιληάς του Σαραόλν έχει
ξυπνήσει; Σήµερα πρόκειται να ξεκινήσει το ταξίδι του, για το
Βασίλειό του, και, µάλλον, δε θα θέλει ν’αργήσει.»
«Αµέσως, Βασίλισσά µου.» Η µια πολεµίστρια έφυγε απ’το πόστο
της και βάδισε, γοργά, σ’έναν διάδροµο του παλατιού της Θέρληχ.
Η Αάνθα έκλεισε και ξαναπήγε στο υπνοδωµάτιο των
διαµερισµάτων της. Καλύτερα να µην αργούσε µε το ντύσιµό της.
Έβγαλε το νυχτικό της, πετώντας το άτακτα πάνω στο κρεβάτι, ενώ
κλοτσούσε τις βελούδινες παντόφλες απ’τα πόδια της. Άνοιξε δύο
φύλλα της µεγάλης της ντουλάπας και έριξε µια µατιά στις σχεδόν
άπειρες ενδυµασίες εκεί µέσα (ούτε η ίδια δεν ήξερε τι είχε και τι
όχι!). Πήρε ένα γαλάζιο πουκάµισο και το πέρασε πάνω απ’το λαιµό
της, κουµπώνοντας συγχρόνως τα κουµπιά στο στέρνο της. Μόλις
διάλεξε ένα µαύρο παντελόνι από το καλύτερο δέρµα και το είχε
φορέσει ως τα γόνατα, χτυπήµατα ακούστηκαν απ’την εξώπορτα των
διαµερισµάτων της, καθώς και µια φωνή:
«Βασίλισσά µου;…»
«Μισό λεπτό!» αποκρίθηκε η Αάνθα, τραβώντας πάνω το
παντελόνι και κουµπώνοντάς το, βιαστικά. Έτρεξε, ξυπόλυτη, ως την
πόρτα και την άνοιξε, για ν’αντικρίσει την πολεµίστρια που είχε
στείλει να ξυπνήσει τον Βένγκριλ.
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«Βασίλισσά µου, χτυπούσα και δεν έπαιρνα καµια απάντηση, στο
δωµάτιο του Μεγαλειότατου. Ευτυχώς, ένας υπηρέτης περνούσε και
µε πληροφόρησε πως ο Βασιληάς του Σαραόλν έχει φύγει, πριν
καµια ώρα.»
«Πώς!» γούρλωσε τα µάτια της η Αάνθα. «∆εν είν’αλήθεια!»
Η πολεµίστρια ανασήκωσε τους ώµους της. «Έτσι µου είπε ο
υπηρέτης, Βασίλισσά µου…»
«Πήγαινε και ρώτα κι άλλους!» πρόσταξε η Αάνθα. «∆εν µπορεί να
έφυγε έτσι! ∆ε µπορεί! Κάποιο λάθος θα έγινε.»
«Ως προστάξετε, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια, και
έφυγε.
Η Αάνθα έκλεισε την πόρτα και έτρεξε στην ανοιχτή ντουλάπα του
υπνοδωµατίου της, πιάνοντας ένα ζευγάρι µπότες από µέσα. «Μα
τον Ωκεανό, έφυγε!» Ήξερε ότι ο υπηρέτης δεν έκανε λάθος. Ο
Βένγκριλ, συνέχεια, της έλεγε να µείνει εδώ και να µην πάει µαζί
του. Όχι, βέβαια, πως δεν ήθελε να έρθει, µα φοβόταν τι µπορεί να
συνέβαινε µε τη ∆ήνκα. Έπρεπε να το είχα σκεφτεί, να πάρουν τα
Πνεύµατα! µούγκρισε µέσα της η Αάνθα. ∆εν πίστευα ότι,
πραγµατικά, θα έφευγε!
Έχοντας δέσει τις µπότες της στα πόδια, άρπαξε µια λευκή κάπα
και την έριξε στους ώµους, βγαίνοντας απ’τα βασιλικά της
διαµερίσµατα.
«Συµβαίνει κάτι, Μεγαλειοτάτη;» τη ρώτησε η φρουρός έξω.
«Μοιάζετε αναστατωµένη.»
«Μια χαρά είµαι,» απάντησε η Βασίλισσα του Ωκεανού, δίχως να
στραφεί να την κοιτάξει.
Κατέβηκε στην αίθουσα του θρόνου, όπου στο τραπέζι των
συµβούλων βρισκόταν µόνο η Σίνρικ, η σύµβουλος του θαλάσσιου
εµπορίου. Έµοιαζε αφοσιωµένη σε µια µικρή στοίβα από χαρτιά
εµπρός της, δίπλα στα οποία ήταν µια αχνιστή κούπα καφέ.
«Βασίλισσά µου;» είπε, σηκώνοντας το κεφάλι απ’τη δουλειά της.
«Είστε καλά;»
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«Ο Βένγκριλ. Τον είδες Σίνρικ;» ρώτησε, αυθόρµητα, η Αάνθα.
«Τον Βασιληά του Σαραόλν;» έκανε εκείνη. «Όχι… Και είµαι εδώ
κάπου µισή ώρα. Αλλά γιατί να ξύπνησε τόσο πρωί; Κάτι δεν πάει
καλά, έτσι δεν είναι;» συνοφρυώθηκε.
«Να πάρουν οι δαίµονες του Ωκεανού!» µουρµούρισε η Αάνθα, και
έφυγε απ’την αίθουσα του θρόνου.
«Βασίλισσά µου! Περιµένετε!» φώναξε πίσω της η Σίνρικ,
απορηµένη.
Μόλις βγήκε, η Αάνθα έπεσε πάνω σε µια υπηρέτρια. «Εσύ!» της
είπε. «Είδες το Βασιληά του Σαραόλν;»
Η υπηρέτρια έκανε µια βαθιά υπόκλιση. «Μεγαλειοτάτη…»
«Τον είδες;» Η Αάνθα δεν είχε χρόνο για ανοησίες.
«Ποιον είπατε, Μεγαλειοτάτη;» ρώτησε η υπηρέτρια.
Γρρρ! Θα την απολύσω! «Τον Βασιληά του Σαραόλν! ∆εν ακούς,
όταν σου µιλάω, γυναίκα;» θύµωσε η Αάνθα. Έχανε καιρό.
«Χίλια συγνώµη, Μεγαλειοτάτη. Είναι πρωί, και–»
«Τον είδες;» τη διέκοψε η Αάνθα. Θα την απολύσω –σίγουρα!
«Μάλιστα, Μεγαλειοτάτη. Έφυγε πριν καµια ώρα, νοµίζω,»
αποκρίθηκε, αµέσως, η υπηρέτρια, ξεροκαταπίνοντας.
«Πού πήγε; Στο λιµάνι;» θέλησε να µάθει η Αάνθα. Πρέπει να τον
προλάβω! Πρέπει!
«Οι… οι φρουροί της πύλης του κήπου θα ξέρουν, Μεγαλειοτάτη,»
την πληροφόρησε η υπηρέτρια.
«Φυσικά!» είπε, περισσότερο στον εαυτό της, παρά στη γυναίκα
εµπρός της, η Αάνθα. Τι ηλίθια που είµαι! Έφυγε, τρέχοντας, µε τη
λευκή κάπα ν’ανεµίζει πίσω της. Βγήκε απ’το παλάτι, περνώντας
ανάµεσα από δυο έκπληκτους φρουρούς, µε κοραλλένιες πανοπλίες
και κοντάρια. ∆ιέσχισε τον κήπο κι έφτασε στην πύλη του.
«Είδατε το Βασιληά του Σαραόλν;» ρώτησε, λαχανιασµένη, τους
δύο πολεµιστές εκεί.
«Ναι, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε ο ένας. «Έφυγε πριν καµια
ώρα.»
52

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΙΜΟΝΩΝ

«Πού πήγαινε; Είπε;» Θα τον προλάβω –θα τον προλάβω!
«Τον ρώτησα αν επιστρέφει στο Βασίλειό του, και ο
Μεγαλειότατος απάντησε πως ναι, µε το πρώτο πλοίο που θα βρει.»
Ήταν ο άλλος φύλακας που µίλησε, τούτη τη φορά. «Φυσικά, αυτό
µε παραξένεψε, γιατί νόµιζα ότι θα είχατε εσείς ετοιµάσει ένα
καράβι γι’αυτόν…»
Την τελευταία του πρόταση την απεύθυνε στον αέρα, αφού η
Αάνθα είχε ήδη φύγει, τρέχοντας. Οι πολεµιστές του Ωκεανού
αντάλλαξαν παραξενεµένες µατιές.
«Βασίλισσά µου!» φώναξε εκείνος που είχε µιλήσει πρώτος, αλλά
δεν πήρε απάντηση.
Τα χτίρια της Θέρληχ περνούσαν γρήγορα γύρω απ’την Αάνθα, που
δεν κοιτούσε τίποτ’άλλο απ’τον δρόµο εµπρός της. Οι µπότες της
χτυπούσαν στο πλακόστρωτο, και ο λευκός της µανδύας κυµάτιζε
πάνω απ’τους ώµους της, καθώς τον έπαιρνε ο ψυχρός αγέρας που
ερχόταν απ’τον Ωκεανό.
Όταν διέσχιζε την αγορά, έπεσε πάνω στα φρούτα ενός εµπόρου,
ανατρέποντας ένα ολόκληρο κασόνι µε µήλα.
«Πρόσεχε, κυρά µου!» φώναξε ο χοντρός άντρας, κουνώντας τη
γροθιά του στον αέρα, και µην ξέροντας ότι απευθυνόταν στην ίδια
τη Βασίλισσα του Ωκεανού.
Η Αάνθα τον αγνόησε παντελώς και, τρέχοντας όπως δεν είχε
τρέξει ποτέ της, έφτασε στο λιµάνι της Θέρληχ, καταϊδρωµένη, παρά
το κρύο που έκανε σήµερα. Το σµαραγδένιο βλέµµα της πέρασε,
βιαστικά, πάνω απ’όλα τα πλοία που ήταν έτοιµα να φύγουν, και
στην πλώρη ενός αντίκρισε έναν άντρα να στέκεται, µε τα χέρια
ακουµπισµένα στο γόνατό του, κοιτώντας βόρεια, τον Ωκεανό. Τα
καστανόλευκα, µακριά µαλλιά του κυµάτιζαν.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού πήρε µια βαθιά ανάσα. Τον πρόλαβα…
συλλογίστηκε.
Χαµάληδες φόρτωναν κιβώτια στο καράβι όπου βρισκόταν ο
Βασιληάς του Σαραόλν –σηµάδι ότι, σύντοµα, θα έφευγε απ’το
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λιµάνι. Και, τώρα, που η Αάνθα το παρατηρούσε καλύτερα, έβλεπε
πως δεν ήταν ένα οποιοδήποτε πλοίο: ήταν ο Θαλασσινός Άνεµος, το
σκαρί της Καπετάνισσας Λάρθα, η οποία είχε φέρει αυτήν και τον
Βένγκριλ στη Θέρληχ από το Κάρνεβολθ.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού ανέβηκε στο κατάστρωµά, µέσω της
ράµπας που το συνέδεε µε την αποβάθρα, και πλησίασε από πίσω
τον Μονάρχη του Σαραόλν. Εκείνος γύρισε, και η Αάνθα τον
χαστούκισε.
«Γιατί στη Μάγκραθµελ το έκανες αυτό, Βένγκριλ;» απαίτησε,
νιώθοντας, ξαφνικά, δάκρυα να τρέχουν στα µάγουλά της.
«Αάνθα…» Ο Βασιληάς την κοίταξε έκπληκτος. Αναστέναξε. «Το
κατάλαβες… Νόµιζα ότι δεν ξυπνούσες τόσο πρωί…»
«Μόνο αυτό έχεις να µου πεις;» έκανε η Βασίλισσα του Ωκεανού,
προσπαθώντας να σταµατήσει τα δάκρυα που έτρεχαν στα µάγουλά
της.
«Αάνθα… ξέρεις ότι δεν ήθελα να έρθεις µαζί µου στο Σαραόλν.
Ξέρεις γιατί δεν ήθελα να έρθεις,» τόνισε ο Βένγκριλ. «Και ξέρεις
πόσο σ’αγαπώ,» πρόσθεσε, µε πιο σιγανή φωνή.
«Σου είπα –δε θα υπάρξει πρόβληµα!» επέµεινε εκείνη. «Μόνο να
σε βοηθήσω θέλω! Και θα σε βοηθήσω, Βένγκριλ!»
«Αν µ’αγαπάς, θα µ’αφήσεις να φύγω, µόνος,» αποκρίθηκε ο
Βασιληάς από τη Βόρεια Γη.
«Ω! µην αρχίζεις τέτοιες ανοησίες! Επειδή σ’αγαπώ, θα έρθω!
Εξάλλου, ξέρεις γιατί έρχοµαι κυρίως; Για να βρω τον Κράντµον
έρχοµαι! Θυµάσαι τι έγραφε στο γράµµα του; Ότι θα µε περιµένει
στο Σαραόλν. Για να πάρω εκδίκηση έρχοµαι!» είπε η Αάνθα,
γνωρίζοντας ότι αυτό που έλεγε ήταν εν µέρει αλήθεια, εν µέρει
ψέµατα· αλλά, τώρα, ήταν θυµωµένη µε τον Βένγκριλ.
«Ελπίζω να πάρεις την εκδίκησή σου, Αάνθα,» αποκρίθηκε ο
Μονάρχης του Σαραόλν, και αποµακρύνθηκε απ’τη Βασίλισσα του
Ωκεανού, κατεβαίνοντας απ’την κουβέρτα του Θαλασσινού Ανέµου,
µέσω της ράµπας. Πραγµατικά, δεν ήθελε να φτάσει σε τέτοιο
54

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΙΜΟΝΩΝ

σηµείο η κατάσταση, µα δεν είχε και πολλές επιλογές· αν ερχόταν η
Αάνθα στο Σαραόλν κάτι άσχηµο θα συνέβαινε –έτσι διαισθανόταν,
τουλάχιστον· και η διαίσθησή του λίγες φορές τον παραπλανούσε.
Η πορφυροµάλλα γυναίκα τον ακολούθησε στο λιµάνι της Θέρληχ.
«Θα ετοιµάσω έναν ολόκληρο στόλο, για να ταξιδέψουµε στο
Σαραόλν,» του είπε. «Έλα µαζί µου, στο παλάτι.»
Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι του.
«Μη διαφωνείς! Μπορώ να κλείσω το λιµάνι, άµα θέλω. Κι αν
προλάβεις να φύγεις, µπορώ, πάλι, να σ’ακολουθήσω! Οι δρόµωνες
του Ωκεανού είναι τα γρηγορότερα πλοία στον Άρµπεναρκ.»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. «Γιατί
µε δυσκολεύεις τόσο;»
«Θέλω να σε βο–!»
«–Αάνθα, πρόσεχε!» φώναξε ο Βένγκριλ, γουρλώνοντας τα µάτια
του και σπρώχνοντάς την µακριά του.
Ένα βέλος σφύριξε ανάµεσά τους και καρφώθηκε σ’ένα κιβώτιο
που δεν είχαν πάρει ακόµα οι χαµάληδες της Λάρθα απ’το έδαφος.
Μετά, εξαφανίστηκε, δίχως καµια λογική εξήγηση (!).
Οι δυο µονάρχες στράφηκαν κι αντίκρισαν µια κουκουλοφόρο
µορφή να τους ζυγώνει, λες και υλοποιήθηκε, ξαφνικά, µέσ’απ’τις
σκιές ενός σοκακιού στο λιµάνι. Το πρόσωπό της δε φαινόταν, και
µια µαύρη κάπα την τύλιγε, κυµατίζοντας αέρινα γύρω της. Στο δεξί
της χέρι βαστούσε µια µικρή, διπλή βαλλίστρα που είχε έτοιµο
ακόµα ένα βέλος.
Ο Βένγκριλ ξεθηκάρωσε, πάραυτα, το σπαθί του, µ’ένα συρτό,
µεταλλικό ήχο.
Ο σκοτεινός εχθρός ύψωσε το τηλέµαχο όπλο του και έβαλε από τα
πέντε µέτρα απόσταση. Ο Βασιληάς έκανε στο πλάι την τελευταία
στιγµή, και το βέλος σφύριξε δίπλα απ’το δεξί του αφτί, κάνοντας
αίµα να πεταχτεί. Εκείνος δεν δίστασε ούτε στιγµή, ορµώντας
καταπάνω στον φονιά, µε το ξίφος του. Ο άγνωστος, όµως,
αντέδρασε γρηγορότερα απ’αυτόν: τον κλότσησε στη λεκάνη και τον
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γρονθοκόπησε καταπρόσωπο, στέλνοντάς τον στην άκρη της
αποβάθρας, χωρίς το όπλο του.
Ύστερα, ξεθηκάρωσε ένα κοντόσπαθο απ’το εσωτερικό της κάπας
του και χίµησε στην Αάνθα, που έµοιαζε να είναι ο βασικός του
στόχος. Η Βασίλισσα του Ωκεανού βούτηξε στη θάλασσα, δίχως
δεύτερη σκέψη, αποφεύγοντας το ατσάλι. Καθώς έπεφτε, άκουσε ένα
δαιµονικό γρύλισµα από πάνω της, σαν το βουητό του ανέµου.
Ο Βένγκριλ σηκώθηκε στα πόδια του και χίµησε, µε µια πολεµική
κραυγή, στον δολοφόνο. Τα µπράτσα του αγκάλιασαν τη µέση του
εχθρού του και επιχείρησε να τον σπρώξει –όµως συνάντησε
υπεράνθρωπη αντίσταση. Τέτοια αντίσταση θα έφερνε µονάχα ένας
τοίχος! Ο αντίµαχός του τον κοπάνησε, µε το γόνατό του, στο
πρόσωπο, κάνοντας αίµα να πεταχτεί απ’τη µύτη του, και ρίχνοντάς
τον ανάσκελα στην αποβάθρα.
Ένας απ’τους χαµάληδες επιχείρησε να χτυπήσει τον φονιά µε τις
γροθιές του, αλλά µια κρύα λάµα διαπέρασε την καρδιά του και
έπεσε νεκρός, προτού προλάβει να βλεφαρίσει. Οι υπόλοιποι
σκόρπισαν, φωνάζοντας βοήθεια. Και στρατιώτες του Ωκεανού
φάνηκαν νάρχονται τρέχοντας, ενώ η Καπετάνισσα Λάρθα έβγαινε
απ’την καµπίνα της, αναστατωµένη.
Ο Βένγκριλ αντίκρισε το σπαθί του παραδίπλα, και το άρπαξε. Ο
δολοφόνος, όµως, παρουσίασε µια ήδη οπλισµένη βαλλίστρα (!)
µέσ’απ’την κάπα του και τον σηµάδεψε.
«Τι διάολος είσαι;…» αναφώνησε ο Βασιληάς, σίγουρος, πια, ότι
δε θα έφτανε στο Σαραόλν και δε θα γλίτωνε την οικογένειά του
απ’τα δαιµονικά χέρια του Πόνκιµ.
Ένα δόρυ σφύριξε στον αέρα. Χτύπησε την βαλλίστρα του
κουκουλοφόρου και την έσπασε. Τα κοµµάτια που έπεσαν στην
αποβάθρα εξαφανίστηκαν, σα να µην είχαν υπάρξει ποτέ.
«ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΡΡΡΡΡ!» Ο Βένγκριλ πετάχτηκε
πάνω, βαστώντας το ξίφος του µε τα δύο χέρια. Η λεπίδα καρφώθηκε
κατευθείαν στο στέρνο του αντίµαχού του–
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–ο οποίος ούτε που ταρακουνήθηκε!
Τι σόι Μαγκραθµέλιος ήταν τούτος;
Ο Βένγκριλ κοίταξε µέσα στην κουκούλα του, καθώς βρισκόταν
κοντά του. ∆εν ήταν Μαγκραθµέλιος, τελικά –ήταν ένας όµορφος,
ξανθός άντρας –ο Κράντµον!
Η Αάνθα είχε µόλις καταφέρει να σκαρφαλώσει, πάλι, πάνω στην
αποβάθρα, και οι πολεµιστές του Ωκεανού είχαν φτάσει. Ανάµεσά
τους ήταν κι ο Χάλτερκ, ο διοικητής του δέκατου τάγµατος της
βασιλικής φρουράς, ο οποίος φώναξε:
«Παραδόσου, κάθαρµα!»
Ο Βένγκριλ αποµακρύνθηκε απ’τον φονιά, αφήνοντας το ξίφος
µέσα του και µην µπορώντας ακόµα να πιστέψει αυτό που είδε κάτω
απ’την µαύρη κουκούλα.
«Χα-χα-χα-χα-χα!…» γέλασε ο εχθρός τους. Έπιασε τη λαβή του
σπαθιού, µε τα δύο χέρια, και το τράβηξε έξω απ’το στήθος του, για
να το πετάξει στο έδαφος, µπροστά στα έκπληκτα µάτια όλων.
Σταγόνα αίµατος δεν είχε χυθεί!
«Αάνθα,» έκανε ο Βένγκριλ, ξέπνοος. «Είναι… είναι ο
Κράντµον…»
«Αδύνατον…» ψέλλισε εκείνη.
«Τίποτα δεν είναι αδύνατον, λατρεία της καρδιά µου!» Η κουκούλα
έπεσε απ’το κεφάλι του φονιά, και το πρόσωπο του ξανθού ευγενή
και πρώην-σφετεριστή του Κοραλλένιου Θρόνου φανερώθηκε. Ένα
στραβό, µοχθηρό χαµόγελο υπήρχε στα χείλη του. «Τώρα, θα
πεθάνεις.» Έβγαλε άλλη µια διπλή, οπλισµένη βαλλίστρα (!) απ’την
κάπα του, σηµαδεύοντας την Αάνθα.
«Βασίλισσά µου!» Ο Χάλτερκ έτρεξε και µπήκε ανάµεσα στην
πορφυροµάλλα γυναίκα και στον δολοφόνο, υψώνοντας την ασπίδα
του. Το βέλος, όµως, την έσπασε και καρφώθηκε στο στήθος του,
βγαίνοντας απ’την πλάτη.
«Όχι!» φώναξε η Αάνθα, και, αµέσως, επικαλέστηκε τα Πνεύµατα
του Νερού. Ένα κύµα σηκώθηκε και έπεσε πάνω στον Κράντµον. Το
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κορµί του δεν έγειρε προς τα πίσω απ’την δύναµη που το χτύπησε,
αλλά παρασύρθηκε, σαν βράχος, µες στη θάλασσα.
Μια πολεµίστρια κι ένας πολεµιστής του Ωκεανού γονάτισαν πλάι
στον Χάλτερκ. «Φωνάξτε έναν θεραπευτή!» πρόσταξε η πρώτη
κάποιους άλλους, που, αµέσως, υπάκουσαν.
Ο Βένγκριλ αντίκρισε ένα χέρι να πιάνεται απ’την άκρη της
αποβάθρας. Έλα σε µένα, Κράντµον, κάθαρµα! γρύλισε εντός του και
πήρε το σπαθί απ’τη µέση ενός στρατιώτη, γιατί το δικό του είχε
παρασυρθεί στη θάλασσα, από το κύµα της Αάνθα.
Οι πολεµιστές του Ωκεανού ήταν έτοιµοι, όταν ο φονιάς µε τα
µαύρα βγήκε απ’το νερό. ∆ύο βαλλίστρες παρουσιάστηκαν, αµέσως,
µέσα απ’την κάπα του –µία σε κάθε χέρι– και έβαλαν, καταπάνω
στους άντρες και στις γυναίκες που του ορµούσαν, µε κοντάρια. ∆ύο
πέθαναν, και τρία δόρατα µπήχτηκαν στο σώµα του εχθρού, δίχως να
τον βλάψουν –δίχως καν να πεταχτεί αίµα. Λιγνές λεπίδες
παρουσιάστηκαν στις γροθιές του και ξέσχισαν δυο κοιλιές,
σωριάζοντας κι άλλα κουφάρια στην αποβάθρα.
«Είσαι δικός µου, Κράντµον!» βρυχήθηκε ο Βένγκριλ, περνώντας
πάνω απ’τους νεκρούς. Το ξίφος του διέγραψε ένα ηµικύκλιο στον
αέρα και καρατόµησε τον αντίµαχό του, µ’ένα χτύπηµα.
Το κεφάλι του ξανθού άντρα εκτοξεύτηκε, ουρλιάζοντας.
Ξεθώριασε, γρήγορα, µέχρι που εξαφανίστηκε εντελώς, όπως και το
κορµί του.
«Τι πράγµα ήταν αυτό;» ρώτησε ο Βένγκριλ, στρεφόµενος στην
Αάνθα, τώρα που όλοι όσοι είχαν επιζήσει ήταν ασφαλείς.
** ** ** **
«Είστε ηλίθιοι,» είπε, απλά και ήρεµα, ο Πόνκιµ, καθισµένος στην
πολυθρόνα του γραφείου του.
Ο Κράντµον και η Σαντέ’ενθιν βρίσκονταν µισοξαπλωµένοι στο
κρεβάτι του, µε τα χέρια τους ενωµένα. Τα ρούχα τους ήταν
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µουσκεµένα απ’τον ιδρώτα και τα µαλλιά κολληµένα στα κεφάλια
τους, ενώ τα πρόσωπά τους γυάλιζαν. Έµοιαζαν τροµερά
εξουθενωµένοι –ιδιαίτερα ο ξανθός άντρας, που έδειχνε έτοιµος να
λιποθυµήσει.
Ο µαγικός καθρέφτης, που λειτουργούσε πριν από µερικά
δευτερόλεπτα, δείχνοντας το λιµάνι της Θέρληχ και τη συµπλοκή
που γινόταν εκεί, τώρα, είχε σβήσει.
«Και παραλίγο να µου καταστρέψετε και την πνευµατική µου
συσκευή παρακολούθησης, µε τα καµώµατά σας,» πρόσθεσε ο
Αντιβασιλέας του Σαραόλν.
«…Σκάσε, Πόνκιµ…!» έκανε, αδύναµα, η Σαντέ’ενθιν. Στράφηκε
στον Κράντµον δίπλα της, κι ακούµπησε το χέρι της στον ώµο του.
«Πώς είσαι;»
«…Εσύ πώς λες νάµαι;…!» µουρµούρισε εκείνος. «…Το κεφάλι
µου… θα εκραγεί…»
Ο Πόνκιµ αναστέναξε. «Ποτέ δεν έπρεπε να σας είχα αφήσει να
κάνετε αυτή τη βλακεία. Πρώτον: η Θέρληχ είναι πολύ µακριά απο
δώ· το ότι βρίσκεται ο καθρέφτης του Κράντµον εκεί διευκόλυνε τα
πράγµατα, αλλά, πάλι, λίγο έλειψε να καταστρέψετε τον δικό µου
καθρέφτη! ∆εύτερον: δεδοµένης, ξανά, της απόστασης, ήσασταν
παντελώς ηλίθιοι που στείλατε στο λιµάνι της πρωτεύουσας του
Ωκεανού Πνευµατικό Αντίγραφο. Να θεωρείτε τους εαυτούς σας
τυχερούς που ζείτε!»
«…Είµαι χάλια…» ψέλλισε ο Κράντµον, καθώς τον έπαιρνε ο
ύπνος, όπως βρισκόταν µισοξαπλωµένος.
Η Σαντέ’ενθιν, τουλάχιστον, πρόλαβε να ξαπλώσει και να γυρίσει
πλευρό, προτού κοιµηθεί.
Ο Πόνκιµ κούνησε το κεφάλι του, καθώς σηκωνόταν απ’την
πολυθρόνα. «Γιατί σε µένα;…» Άνοιξε την πόρτα του δωµατίου του
και κατευθύνθηκε προς την βασιλική αίθουσα του Σαραόλν.
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** ** ** **
«∆εν έχω ιδέα,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού, µόλις
µπορούσε, πάλι, να µιλήσει. «∆εν έχω ιδέα τι ήταν… Όµως δε
µπορεί να ήταν ο Κράντµον… Κάτι που έµοιαζε µε τον Κράντµον,
αλλά όχι ο ίδιος…»
«Και εξαφανίστηκε δίχως ν’αφήσει κανένα ίχνος,» είπε ο Βένγκριλ.
Κούνησε το κεφάλι του. «Απίστευτο…»
«Είναι τ’αφτί σου εντάξει;» ρώτησε η Αάνθα.
Ο Βένγκριλ το άγγιξε και διαπίστωσε πως δεν ήταν τίποτα
παραπάνω από ένα µικρό κόψιµο. «Ναι.»
Η Αάνθα στράφηκε στον πεσµένο Χάλτερκ. Το βέλος του
«Κράντµον» είχε εξαφανιστεί απ’το στέρνο του, µα η πληγή ήταν
πραγµατική και ακόµα υπήρχε.
«Είµαι περήφανος που πεθαίνω για τη Βασίλισσά µου,» είπε, µε
αίµα να ρέει απ’τα χείλη του, καθώς η πορφυροµάλλα γυναίκα
γονάτιζε πλάι του.
«∆ε θα πεθάνεις, Χάλτερκ!» τόνισε η Αάνθα. Στράφηκε στους
στρατιώτες του Ωκεανού, που όλο και περισσότεροι
συγκεντρώνονταν. «Τι γίνεται, επιτέλους, αυτός ο θεραπευτής;»
φώναξε. Κανείς δεν της απάντησε.
«∆εν έχει έρθει ακόµα, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε, τελικά, ένας.
«Λες να µην τόχω καταλάβει τούτο;» αντιγύρισε, οργισµένη, η
Αάνθα, και, αµέσως, αισθάνθηκε άσχηµα για τον τρόπο της· δεν είχε
συνηθίσει να µιλά έτσι στους υπηκόους της.
Ύστερα, από µερικά λεπτά, ένας άντρας πέρασε ανάµεσα απ’τους
πολεµιστές. Κουβαλούσε έναν σάκο στο χέρι, και φορούσε πορφυρό
χιτώνα, πάνω στον οποία ήταν κεντηµένο ένα χρυσό κοχύλι. Ένας
απ’τους θεραπευτές του παλατιού. Είχε µαύρα, κοντά µαλλιά και
οµόχρωµα µάτια, που έπεσαν, αµέσως, πάνω στον χτυπηµένο
διοικητή του δέκατου τάγµατος της βασιλικής φρουράς. Γονάτισε
πλάι στον τραυµατία και ζήτησε βοήθεια, για να του αφαιρέσει την
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κοραλλένια του πανοπλία. Πάραυτα, δύο άντρες τον βοήθησαν.
Όµως, όταν είχαν, πια, βγάλει την αρµατωσιά απ’το στέρνο του
Χάλτερκ, διαπίστωσαν πως εκείνος δεν κουνιόταν καθόλου. Ο
θεραπευτής ακούµπησε τα δυο του δάχτυλα στο λαιµό του διοικητή
και, έπειτα, έστρεψε το βλέµµα του, λυπηµένα, στην Αάνθα.
«Βασίλισσά µου… είναι νεκρός…» είπε.
Ένα δάκρυ κύλησε στο δεξί µάγουλο της πορφυροµάλλας γυναίκας,
και ο Βένγκριλ ακούµπησε το χέρι του στον ώµο της.
Ο θεραπευτής –που η Αάνθα ήξερε πως ονοµαζόταν Ρέζνιλ– δεν
έχασε χρόνο: στράφηκε, γρήγορα, στους υπόλοιπους τραυµατίες της
µάχης.
«Όλοι τους νεκροί,» τον πληροφόρησε µια πολεµίστρια, κουνώντας
το κεφάλι της.
Εκείνος δε θέλησε να το πιστέψει, και τους εξέτασε ως τον
τελευταίο. Τελικά, πείστηκε.
«Πόσοι εχθροί ήταν εδώ;» απόρησε. «Μαγκραθµέλιοι;»
«Ένας ήταν,» απάντησε ο Βένγκριλ, «και όχι Μαγκραθµέλιος.»
Ένιωθε µεγάλη οργή εντός του. Τούτη τη στιγµή, επιθυµούσε όσο
τίποτ’άλλο να τσακίσει και τον Κράντµον και τον Πόνκιµ µε τα ίδια
του τα χέρια!
«Πού είναι;» ρώτησε ο Ρέζνιλ. «Ξέφυγε;»
«…Εξαφανίστηκε…» είπε η πολεµίστρια που είχε µιλήσει και πριν.
Ο θεραπευτής την κοίταξε παραξενεµένος.
«Είναι αλήθεια,» τον πληροφόρησε ο Βένγκριλ. «Εξαφανίστηκε,
µόλις του έκοψα το κεφάλι.»
«Και καθόλου αίµα δεν πετάχτηκε!» τόνισε ένας πολεµιστής,
ακόµα σοκαρισµένος απ’αυτό που είχε συµβεί.
«Σίγουρα, δουλειά των Πνευµάτων!…» έκανε ένας άλλος, µε
έκδηλο δέος στη φωνή του.
«Όχι δουλειά των Πνευµάτων, ακριβώς,» τον πληροφόρησε η
Αάνθα, καθώς σηκωνόταν όρθια απ’τη γονατιστή της θέση πλάι
61

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

στον τώρα νεκρό Χάλτερκ. «∆ουλειά του Κράντµον. Πρέπει να τον
βρω, τον τρισκατάρατο, αλλιώς δε θα µ’αφήσει σε ησυχία!»
«Βασίλισσά µου, µπορούµε να σας φρουρούµε µέρα-νύχτα, όσο
στενά επιθυµείτε,» δήλωσε η πολεµίστρια.
«Φεύγω απ’το Βασίλειο του Ωκεανού, σήµερα,» την ενηµέρωσε η
Αάνθα. «Πηγαίνω στο Σαραόλν. Εκεί θα βρω τον προδοτικό µου
σύζυγο.»
Στράφηκε στον Βασιληά από τη Βόρεια Γη, µιλώντας πιο σιγανά,
για να την ακούσουν όσο το δυνατόν λιγότεροι, εκτός απ’αυτόν:
«Βένγκριλ, έλα στο παλάτι µαζί µου… Σε παρακαλώ…»
Εκείνος έγνεψε καταφατικά, θηκαρώνοντας το ξίφος που βαστούσε.
Η Αάνθα ξεκίνησε να βαδίζει, φεύγοντας απ’το λιµάνι. Ο
Μονάρχης του Σαραόλν ήρθε δίπλα της, και όλοι οι µαχητές του
Ωκεανού τούς ακολούθησαν, κάνοντας έναν προστατευτικό κλοιό
γύρω τους. Ο κόσµος στους δρόµους τούς κοιτούσε παράξενα.
Τέτοια θεάµατα ήταν πολύ, πολύ σπάνια –έως απίθανα– στην
κοσµοπολίτικη πρωτεύουσα του Βασιλείου του Ωκεανού.
Τελικά, η Βασίλισσα και ο Βασιληάς έφτασαν στο παλάτι της
Θέρληχ και στην βασιλική αίθουσα, όπου βρισκόταν η Σίνρικ εκεί
όπου την είχε αφήσει η Αάνθα· όµως, τώρα, ήταν µαζί της και ο
Βόνρεχ, ο σύµβουλος οικονοµικών, µε την πίπα του στα δόντια. Κι
οι δυο σήκωσαν, πάραυτα, τα κεφάλια τους απ’τη γραφική δουλειά
και γούρλωσαν τα µάτια, κοιτώντας την µονάρχισσα τους βρεγµένη
απ’τα πορφυρά της µαλλιά ως τις δερµάτινές της µπότες.
«Είστε καλά, Βασίλισσά µου;» ρώτησε η σύµβουλος θαλάσσιου
εµπορίου.
«Όχι, καθόλου,» απάντησε, ευθέως, εκείνη. Έπιασε τον Βένγκριλ
απ’τον καρπό, λέγοντάς του: «Έλα· πρέπει να µιλήσουµε.
»Μόνοι!» πρόσθεσε, αυστηρά, όταν είδε τους στρατιώτες της
έτοιµους να την ακολουθήσουν.
Πήγε τον Βασιληά του Σαραόλν στα διαµερίσµατά της, και έκλεισε
την πόρτα, όταν βρίσκονταν στο υπνοδωµάτιο. Όλ’αυτά έγιναν τόσο
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γρήγορα, που ο Βένγκριλ δεν είχε χρόνο ούτε να σκεφτεί, ούτε
ν’αντιδράσει.
«Τι είναι, Αάνθα;» είπε, τελικά, όταν ήταν οι δυο τους.
«Περίµενε! Θα σ’ακούσω, άµα πας να φύγεις!» τον προειδοποίησε
εκείνη. «Ή, καλύτερα…» Φάνηκε να το ξανασκέφτεται. Κλείδωσε
την πόρτα, πήρε το κλειδί, και πήγε πίσω από ένα παραβάν.
Ο Βένγκριλ είδε ένα βρεγµένο πουκάµισο να πετάγεται πάνω
απ’αυτό και να πέφτει στο πάτωµα του δωµατίου. «Αάνθα… Μην
κάνεις σαν παιδί,» είπε. «∆εν πηγαίνω πουθενά.»
«∆ε σ’εµπιστεύοµαι, πια!» ήρθε η φωνή της Βασίλισσας του
Ωκεανού πίσω απ’το παραβάν.
Ο Βένγκριλ αναστέναξε. «Αφού ξέρεις γιατί έκανα ό,τι έκανα–
γιατί πήγα να κάνω ό,τι πήγα να κάνω, µάλλον…»
«∆εν µε πίστεψες, όταν σου είπα πως δε θα προκαλέσω
προβλήµατα στο Σαραόλν. Γιατί;» Ένα µουσκεµένο, µαύρο
παντελόνι προσγειώθηκε στο πάτωµα, πάνω στο πουκάµισο.
«Αάνθα… σε πίστεψα… Αλλά είναι η ∆ήνκα εκεί, και…»
αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, κουνώντας το κεφάλι του. Ήταν
µπερδεµένος µε την όλη υπόθεση. Στο µυαλό του ήρθε µια άλλη,
παλιότερη περιπέτεια… Μια περιπέτεια που είχε ζήσει βόρεια απ’το
Σαραόλν, όταν ήταν πολύ νεότερος… Και τότε είχε µπλέξει µε µια
γυναίκα που δε θα µπορούσε ποτέ να παντρευτεί…
Κάτι εσώρουχα προστέθηκαν στον σωρό των ρούχων στο πάτωµα.
«∆εν την αγαπάς, Βένγκριλ. Το ξέρω. Όµως –σου είπα πως δε θα
προκαλέσω αναστάτωση. Ποιο είναι το πρόβληµά σου;
»Μου δίνεις µια ρόµπα απ’τη ντουλάπα;»
Ο Βένγκριλ την άνοιξε, πήρε µία µαύρη ρόµπα και την πέταξε
πάνω απ’το παραβάν.
«Ευχαριστώ,» είπε η Αάνθα, και βγήκε, µε το µελανό ρούχο
τυλιγµένο γύρω της. «Λοιπόν; ∆ε µου απάντησες: Ποιο είναι το
πρόβληµά σου;»
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«∆ε θα αισθάνοµαι καλά, όταν εσύ, εγώ και η ∆ήνκα βρισκόµαστε
στο ίδιο δωµάτιο, εντάξει;» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, σφίγγοντας τις
γροθιές του.
Η Αάνθα κάθισε, βαριά, πάνω στο κρεβάτι της. «Σε
καταλαβαίνω…» είπε, ξεφυσώντας· και δεν έλεγε ψέµατα. Ύστερα,
το βλέµµα της συνάντησε το δικό του. «Αλλά σ’αγαπώ.» Γέλασε,
πικρά. «∆εν είναι αστείο;» ρώτησε. Ο Μονάρχης του Σαραόλν
σήκωσε ένα φρύδι, ερωτηµατικά. «Που αγαπώ όλο λάθος άντρες,»
διευκρίνισε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
Ο Βένγκριλ µειδίασε στραβά, και τόσο πικρά όσο είχε εκείνη
γελάσει. «Τώρα, εγώ πρέπει να πω πως σε καταλαβαίνω…» Κάθισε
σε µια καρέκλα µε χέρια.
«Γιατί; Γιατί το λες εσύ αυτό;…» απόρησε η Αάνθα,
συνοφρυωµένη από περιέργεια.
Ο Βένγκριλ σούφρωσε τα χείλη του, ακουµπώντας το σαγόνι στη
γροθιά του. «Κάποιο λόγο δε θάχω που το λέω;…»
Η Βασίλισσα σηκώθηκε, απότοµα, όρθια. «Τότε, δεν το
βλέπεις;…» Κάθισε στα γόνατά του, περνώντας το χέρι της πίσω
απ’το λαιµό του. «…είµαστε πλασµένοι ο ένας για τον άλλο!»
«Αάνθα…» έκανε ο Βένγκριλ, παραµερίζοντας µια πορφυρή,
βρεγµένη τούφα µαλλιών απ’το τέλεια σχηµατισµένο πρόσωπό της.
Τα χείλη τους συναντήθηκαν, καθώς ο ένας κρατούσε τον άλλο,
σφιχτά, κοντά του.
«Λοιπόν, τι λες, τελικά, Βασιληά µου; πάµε στο Σαραόλν, να
κρεµάσουµε τον Κράντµον και τον Πόνκιµ;» ρώτησε η Αάνθα.
Ο Βένγκριλ φάνηκε σκεπτικός.
«Μην το σκέφτεσαι!» είπε η Αάνθα. «Πάµε!
»Εξάλλου, θα πάω ούτως ή άλλως, για να βρω τον πρώην-σύζυγό
µου· γιατί, εποµένως, να µην ταξιδέψουµε µαζί;»
«Καλή ερώτηση,» µειδίασε ο Βένγκριλ. «Μπορούµε να
ξεκινήσουµε –µόλις σηκωθείς από πάνω µου!» πρόσθεσε, καθώς
ορθωνόταν, κουβαλώντας την στα χέρια.
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«Βάρβαρε βόρειε!» έκανε, παιχνιδιάρικα, η Βασίλισσα του
Ωκεανού.
Ο Βένγκριλ την κοίταξε µε σουφρωµένα φρύδια.
«Τι;» ρώτησε εκείνη.
«Αάνθα, νοµίζω ότι σου χρωστάω κάτι,» είπε ο Βασιληάς από τη
Βόρεια Γη, αρχίζοντας να τη γαργαλά.
«Χαχαχαχα!… Βένγκριλ –χαχαχαχα!– σταµάτα!… Πρέπει να –
χαχαχαχα!– ντυθώ!… Χιχιχιχιχι…»
«Εντάξει, αν είναι για καλό σκοπό,» αποκρίθηκε εκείνος,
αφήνοντάς τη να σταθεί στα γυµνά της πόδια.
Η Αάνθα έκανε να πάει προς τη ντουλάπα, αλλά ο Βένγκριλ τής
άρπαξε τη µαύρη ρόµπα που φορούσε. Εκείνη, αµέσως, έκρυψε τον
εαυτό της, τυλίγοντας τα χέρια γύρω της.
«Η Βασίλισσα του Ωκεανού µε ντρέπεται;» έδειξε απορηµένος ο
Μονάρχης του Σαραόλν, µειδιώντας µοχθηρά.
«Ποιον ντρέπεται η Βασίλ–;» µούγκρισε η Αάνθα, όµως ο
Βένγκριλ άρχισε, πάλι, να τη γαργαλά, στέλνοντάς την πίσω απ’το
παραβάν.
«Γρήγορα, ντύσου! ∆εν έχουµε χρόνο!» γέλασε.
«Βένγκριλ, από εκδίκηση το κάνεις αυτό, ε;» ξαναµούγκρισε η
µονάρχισσα.
«Ναι!» απάντησε εκείνος, παίρνοντας µια κίτρινη, µάλλινη τουνίκα
απ’τη ντουλάπα και πετώντας την, πάνω απ’το παραβάν, στα
πορφυρά µαλλιά της Βασίλισσας του Ωκεανού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

Ένα κακό προαίσθηµα
Σόλµορχ δεν είχε κοιµηθεί όλο το βράδυ. Ήταν
µισοξαπλωµένος, µέσα στη σκηνή της Βαρονέσας Τάθβιλ, µε
τα χέρια σταυρωµένα στο στέρνο και µ’ένα σκεπτικό ύφος
στο πρόσωπο. ∆ε µπορούσε ν’αποφασίσει αν ό,τι έκανε ήταν,
τελικά, σωστό: αν ήταν σωστή η προδοσία εναντίον της ∆ήνκα.
Βεβαία, δεν ήταν κάτι που έπραξε µόνος· δε θα είχε ποτέ γίνει, άµα
δεν είχε συµφωνήσει ο ∆ουκας Σάλβινρ της Χάργκοχ, ή ο Έντρηλ,
∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών της Μάρβαθ. Ωστόσο… η
αντίδραση του Μάνκιν τον είχε βάλει σε βαθιές σκέψεις. Τον είχε
χτυπήσει! Ο Μάνκιν τον είχε χτυπήσει µε τη γροθιά του! Του ήταν
δύσκολο να το χωνέψει –πολύ, πολύ δύσκολο. Πάντα, ήταν φίλος µε
τον Μάνκιν. Κι αυτή δεν ήταν συµπεριφορά φίλου προς φίλο –πόσο
µάλλον αρχηγού της φρουράς µιας έπαυλης προς τον Άρχοντά του.
Όµως, µήπως ήταν, τελικά, συµπεριφορά φίλου προς φίλο;
αναρωτιόταν ο Σόλµορχ. Μήπως ο Μάνκιν ήθελε να του πει κάτι;
Κάτι που, εκείνη τη στιγµή, λόγω της οργής του, δε µπορούσε να
εκφράσει µε λόγια, γιαυτό κιόλας τον γρονθοκόπησε; Ήταν
πασιφανές ότι θεωρούσε την ενέργεια του ευγενή της οικογένειας
Έχµελθ και των άλλων λανθασµένη. Αλλά… δε µπορούσε να δει
πως κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο; –ίσως άπρεπη συµπεριφορά προς
τη Βασίλισσα, µα απαραίτητη! Μάλλον, όταν ηρεµούσε, θα έβλεπε
τα πράγµατα µε διαφορετικό µάτι… Μπορεί… Μπορεί και όχι…
Και οι κραυγές της ∆ήνκα. Στοίχειωναν το µυαλό του Σόλµορχ όλη
τη νύχτα…
«ΣΟΛΜΟΡΧ! Αυτό είναι ΠΡΟ∆ΟΣΙΑ! Σόλµορχ –δε µπορείς να µου
το κάνεις αυτό!» ούρλιαξε η ∆ήνκα, παλεύοντας να ξεφύγει απ’τους
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φρουρούς, ενώ δάκρυα είχαν γεµίσει το πρόσωπό της και τα δόντια
της έτριζαν. «Τάθβιλ! Το ήξερα ότι ήθελες να µε φυλακίσεις! Σκύλα!»
«Το κάνουµε για το καλό του βασιλείου, ∆ήνκα!» είπε ο Σόλµορχ.
«Αλλιώς οι δαιµονάνθρωποι θα µας κυριέψουν!»
«Η κόρη µου, Σόλµορχ! Η κόρη µου! –την έχουνε αυτά τα
Αργκανθικιανά τσακάλια! Καταραµένε µπάσταρδε!» συνέχισε να
ουρλιάζει η Βασίλισσα του Σαραόλν.
Ναι, αν οι Αργκανθικιανοί, πράγµατι, είχαν την Έρµελ; Ο Σόλµορχ
ξεροκατάπιε.
Κάποιες φορές, πρέπει κανείς να κάνει θυσίες για το γενικότερο καλό
–για το καλό του Βασιλείου, είπε µια φωνή µέσα στον ευγενή.
Εγώ τα σκέφτοµαι αυτά; αναρωτήθηκε εκείνος. Εγώ;
Πάντα ήταν ιδεαλιστής· καθόλου κυνικός. Πολλοί, µάλιστα, τον
είχαν κατηγορήσει για παντελή έλλειψη ρεαλισµού, και υποστηρίξει
ότι ζούσε στον κόσµο του. Πώς είχε αλλάξει έτσι;
Πώς αλλάζει ο πόλεµος έναν άνθρωπο… συλλογίστηκε ο Σόλµορχ.
−Όχι δεν έχω αλλάξει! επέµεινε. Και ΜΙΣΩ τον πόλεµο!
Ο πατέρας του είχε πεθάνει µαχόµενος Μαγκραθµέλιους, και η
µητέρα του τον είχε ακολουθήσει στον Πνευµατικό Κόσµο, από τη
θλίψη της. Ναι, µισούσε τον πόλεµο αφάνταστα. Και, ούτως ή
άλλως, τώρα, έκανε ό,τι έκανε για να αποφευχθεί ο πόλεµος µε το
Άργκανθικ.
Όµως δε θα υπήρχε ανάγκη να αντιµετωπίσουν οι Σαραολνιανοί
τους ερχόµενους απ’τα δυτικά Μαγκραθµέλιους; Σίγουρα, ναι –
δηλαδή, άλλος ένας πόλεµος!
Ω, όχι… Σιχαίνοµαι τον πόλεµο!
Αναστέναξε, στρεφόµενος δίπλα του, για να δει την Τάθβιλ, η
οποία ήταν ξαπλωµένη, κουκουλωµένη στην κουβέρτα της, έχοντάς
του γυρισµένη την πλάτη. ∆εν ήξερε αν, τώρα, η Βαρονέσα
κοιµόταν, ή πόσο είχε κοιµηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας·
συνέχεια, έτσι ήταν, ακίνητη. Προφανώς, η κατάσταση την είχε
επηρεάσει όσο κι εκείνον…
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Από τις άκριες της κουρτίνας της σκηνής, ο ευγενής µπορούσε να
δει φως να µπαίνει. Πρέπει να είχε ξηµερώσει… Ούτε που το είχε
καταλάβει για πότε ήρθε η αυγή.
«Τάθβιλ, κοιµάσαι;» ρώτησε, νιώθοντας το στόµα του ξερό.
«Όχι,» ήρθε η επίσης ξερή απάντηση απ’τη Βαρονέσα. Ύστερα, η
καστανοµάλλα γυναίκα γύρισε στο µέρος του, ξεφυσώντας, και
ακούµπησε το κεφάλι της στο στέρνο του. Εκείνος την αγκάλιασε.
«Φοβάµαι, Σόλµορχ…»
«Κι εγώ,» αποκρίθηκε ο ευγενής. «Η κατάσταση είναι κάθε άλλο
παρά σταθερή.»
«Νιώθω… ∆ιαισθάνοµαι ότι κάτι κακό θα συµβεί,» είπε η Τάθβιλ·
και, τώρα, ο Σόλµορχ διαπίστωσε ότι, για κάποιο λόγο, ήταν
παγωµένη.
«Αυτό εξαρτάται από εµάς,» εξήγησε ο Σόλµορχ. «Αν δεν το
αφήσουµε, δε θα συµβεί.»
«Μπορούµε να ελέγξουµε την κατάσταση;» έθεσε το ερώτηµα η
Τάθβιλ. «Κι αν µπορούµε, σε τι βαθµό;»
«Αυτό, µάλλον, θα χρειαστεί να το… ανακαλύψουµε,» είπε ο
Σόλµορχ. «Έτσι δεν είναι;»
** ** ** **
Όταν η Μάερνοµ ξύπνησε, ο Μάνκιν είχε ακόµα τα µάτια του
ανοιχτά. Πρέπει να είχε µείνει ξάγρυπνος όλο το βράδυ. Καθόταν
στο έδαφος, οκλαδόν, µε το ξίφος του στα γόνατα και µε µια άγρια
όψη στο πρόσωπό του –µια αλύγιστη, πέτρινη όψη, που σχεδόν
φόβιζε την ξανθιά πολεµίστρια· και θα την φόβιζε ακόµα
περισσότερο, άµα δεν γνώριζε προσωπικά τον αρχηγό της φρουράς
της έπαυλης των Έχµελθ. Πάντως, δε θα ήθελε, σε καµια περίπτωση,
να τον αντιµετωπίσει σε µάχη τις επόµενες δέκα µέρες.
Ο Τόλριν κοιµόταν λίγο πιο δίπλα, τυλιγµένος στην κάπα του, αλλά
όχι ξαπλωµένος· η πλάτη του ακουµπούσε σ’ένα απ’τα δερµάτινα
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τοιχώµατα της σκηνής. Της Μάερνοµ, πάντα, της άρεσε να τον
κοιτάζει, όταν κοιµόταν.
Στ’αριστερά της πολεµίστριας, βρίσκονταν σε ύπνο οι τρεις
Αργκανθικιανοί κατάσκοποι –ο Ήκνορ, η Βόλκρα, και η Μίκθαλ–,
που παρίσταναν τους ανιχνευτές της Βαρονέσας Τάθβιλ, για να µην
τους κρεµάσει η Βασίλισσα και για να µην αυξηθεί η ένταση της
οργής της προς το Βασίλειο του Άργκανθικ. Η Μάερνοµ, όµως,
αναρωτιόταν τώρα ποια θα ήταν η µοίρα αυτών των σκουληκιών·
γιατί δεν υπήρχε, πλέον, λόγος η Τάθβιλ να τους κρατά ζωντανούς.
Η ξανθιά πολεµίστρια απεχθανόταν τους Αργκανθικιανούς· απ’ό,τι
ήξερε από µικρή, όλο ραδιουργίες και µηχανορραφίες ήταν. Ύπουλη
φάρα.
«Μάνκιν. Είσαι ακόµα θυµωµένος µε τον Σόλµορχ, ε;» ρώτησε.
Ο αρχηγός της φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ στράφηκε να την
κοιτάξει, σα να µην είχε καταλάβει πως εκείνη είχε ξυπνήσει. Και,
πράγµατι, δεν είχε προσέξει τα µάτια της ν’ανοίγουν. «Ναι,»
απάντησε. «Πώς να µην είµαι, Μάερνοµ; Αυτός δεν είναι ο κύριός
µου –όχι εκείνος που ήξερα, τουλάχιστον. Είναι ένα κυνικό
κάθαρµα!»
«Ίσως τον κρίνεις πολύ αυστηρά, Μάνκιν,» είπε η πολεµίστρια.
«Αν, πράγµατι, Μαγκραθµέλιοι έρχονται απ’τα δυτικά…;»
«Όπως και νάχει το πράγµα, βγάλανε τη Βασίλισσα απ’τη σκηνή
της τραβώντας την απ’τα µαλλιά! ∆εν έχουµε τυραννία στο
Σαραόλν!» µούγκρισε ο άντρας. «Είναι απαράδεκτο.»
Η Μάερνοµ αναστέναξε. «Μπορεί να είναι… Όµως… ∆εν ξέρω…»
«Και ο ∆ουκας Σάλβινρ –ο αδελφός του ίδιου του Βασιληά! –κι
αυτός βοήθησε σε τούτη την προδοσία! Θα τρελαθώ!
»∆ε λέω, όλοι ελπίζαµε να καταφέρει να µεταπείσει τη Βασίλισσα
απ’το να επιτεθεί στο Άργκανθικ –όµως να την µεταπείσει –όχι να
την αιχµαλωτίσει και να σφετεριστεί το θρόνο της!»
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«Έτσι είστε εσείς οι Σαραολνιανοί –απολίτιστοι.» Ήταν η Μίκθαλ
που µίλησε, η οποία είχε ξυπνήσει απ’τη φωνή του Μάνκιν, όπως
και οι υπόλοιποι µέσα στη σκηνή.
Ο έµπειρος πολεµιστής τής έριξε ένα άγριο βλέµµα· η Μάερνοµ,
όµως, την αγνόησε και είπε σ’αυτόν:
«Ο ίδιος ο Υψηλότατος δήλωσε πως δεν επιθυµεί το θρόνο της
Βασίλισσας–»
«Τα Πνεύµατα να τον πάρουν!» την έκοψε ο Μάνκιν. «∆εν
επιθυµεί το θρόνο της, αλλά επιθυµεί την εξουσία της –θέλει να
οδηγήσει το στρατό της. Μεγάλη διαφορά!»
«Υπάρχει διαφορά, βάρβαρε,» είπε η Μίκθαλ. «Αλλά το
Σαραολνιανό µυαλό σου είναι πολύ χοντρόπετσο για να την
αντιληφθεί.»
«Βούλωστο, Αργκανθικιανή πουτάνα!» γρύλισε ο Μάνκιν.
Τα µάτια της Μίκθαλ στένεψαν, θυµωµένα. «Ξιπασµένε,
Πνευµατοχτυπηµένε, άξεστε–!»
«Κόφτε το!» παρενέβη ο Τόλριν, µε το πρόσωπό του κρυµµένο στη
σκιά της κουκούλας του. «∆ε βγάζετε τίποτα, βρίζοντας ο ένας τον
άλλο.»
«Πρέπει να κάνουµε κάτι, να βοηθήσουµε τη Βασίλισσα,» είπε,
επίµονα, ο Μάνκιν. «Να υποκινήσουµε τους στρατιώτες εναντίον
του Σάλβινρ.»
«Τρελάθηκες…!» ρουθούνισε ο Ήκνορ. «Ποιος θ’ακούσει εσένα;»
«Προτιµούν να προδώσουν τη Βασίλισσά τους; ∆εν το
καταλαβαίνω…» είπε ο Μάνκιν. Έσεισε το δάχτυλό του. «Όταν
επιστρέψει ο Βασιληάς από… όπου έχει πάει, τέλος πάντων, όλοι
τούτοι οι µπαγαπόντηδες θα τιµωρηθούν, αυστηρά!»
** ** ** **
Ο Σάλβινρ βγήκε απ’τη σκηνή του. Κι αυτός δεν είχε κοιµηθεί όλο
το βράδυ. Αισθανόταν ενοχές· και ο ψυχρός αέρας που, τώρα,
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χτυπούσε το πρόσωπό του δεν κατάφερνε καθόλου να τις
αποµακρύνει.
…∆ήνκα. Πώς µπόρεσα να σ’το κάνω αυτό;…
Ήθελε να ζητήσει συγνώµη, αλλά ήξερε πως ήταν, πλέον, αργά.
Ούτως ή άλλως, η Βασίλισσα του Σαραόλν δε θα τον καταλάβαινε.
Ήλπιζε µονάχα ο Βένγκριλ να τον καταλάβει. Αν και, ασφαλώς, δεν
περίµενε να γλιτώσει την τιµωρία, η οποία θα ήταν ή εξορία ή
θάνατος (πιθανώς, το πρώτο, καθότι καταγόταν από βασιλική γενιά).
Όµως, γνωρίζοντας ότι ο αδελφός του καταλάβαινε γιατί έκανε ό,τι
έκανε, θα αισθανόταν πολύ καλύτερα. Και ο λόγος που αιχµαλώτισε
τη ∆ήνκα δεν ήταν άλλος από την προστασία του Βασιλείου. Οι
Μαγκραθµέλιοι έρχονταν –οι στρατοί των προαιώνιων εχθρών του
Σαραόλν βρίσκονταν, ξανά, εν κινήσει· πώς µπορούσε να τους
αφήσει να φτάσουν στην Μάρβαθ κάνοντας περίπατο; Οι
Σαραολνιανοί πολεµιστές θα πρόβαλαν όση αντίσταση ήταν δυνατόν
να προβάλουν! Και θα νικούσαν!
Όλα τούτα, πριν µερικές µέρες, θα έµοιαζαν στον Σάλβινρ
παραµύθια, όµως, επί του παρόντος, κολλούσαν απόλυτα λογικά στο
νου του. Ο Πόνκιµ –ο πληροφοριοδότης των δαιµονανθρώπων µέσα
στη Μάρβαθ– είχε κατασκευάσει την αφορµή για έναν πόλεµο µε το
Άργκανθικ, ώστε οι κάτοικοι της Μάγκραθµελ να εφορµήσουν από
τα δυτικά σύνορα και να κυριέψουν το Σαραόλν.
Και, αντικρίζοντας κανείς τον Πόνκιµ, ουδέποτε θα πίστευε ότι ήταν
τέτοιο Πνευµατοχτυπηµένο κάθαρµα… συλλογίστηκε ο ∆ουκας της
Χάργκοχ. Τόσα χρόνια πιστός στον Βένγκριλ… Κούνησε το κεφάλι
του, καθώς ο αγέρας έπαιρνε τα µαλλιά του.
Ατένισε, κάποιες σκηνές απόσταση απ’αυτόν, τον Έντρηλ να µιλά
µε την Μπόρνεφ. Τους πλησίασε, µε γρήγορα βήµατα, και
χαιρετήθηκαν µε το βλέµµα.
«Είναι ώρα,» είπε ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών. Ήταν
ντυµένος µε την αρµατωσιά του, έτοιµος να ξεκινήσει την πορεία
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προς την Μάρβαθ· το ίδιο και η ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος
των Αργυρών Σπαθιών.
Ο Σάλβινρ ένευσε κοφτά, µε το κεφάλι. Κι εκείνος είχε φορέσει την
αρµατωσιά του και τα όπλα του.
Η Μπόρνεφ έφυγε από κοντά τους, χαιρετώντας στρατιωτικά.
Πήγαινε να ειδοποιήσει το τάγµα της ότι ξεκινούσαν.
«∆ιαλύστε την κατασκήνωση,» πρόσταξε ο Έντρηλ µερικούς
στρατιώτες, που έτρεξαν να µεταφέρουν την διαταγή και σ’άλλους.
«Πάω να ετοιµάσω και τους δικούς µου,» είπε ο Σάλβινρ, και
βάδισε, βιαστικά, προς τη σκηνή της Βάρθα, διοικήτριας των δέκαχιλιάδων µαχητών του, που είχαν έρθει απ’τη Χάργκοχ, ύστερα από
κέλευσµα της Βασίλισσας.
Συνάντησε την ξανθιά γυναίκα µόλις έβγαινε απ’το κατάλυµά της.
Φορούσε την ατσαλένια της αρµατωσιά, και µια µαύρη κορδέλα
ήταν δεµένη γύρω απ’τους κροτάφους της, όπως συνήθως.
«Είσαι σίγουρος γι’αυτό που κάνουµε, Σάλβινρ;» Τον γνώριζε πολύ
καιρό και, όταν µιλούσαν αναµεταξύ τους, του απευθυνόταν στον
ενικό.
«Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Όµως ήταν η καλύτερη δυνατή λύση
που µπορούσα να σκεφτώ, εκείνη τη στιγµή.
»Φεύγουµε για τη Μάρβαθ.»
Η Βάρθα ένευσε.
Σε λίγο, ο Σάλβινρ συνάντησε τον Σόλµορχ και την Τάθβιλ. Κι οι
δυο τους ήταν ντυµένοι για ταξίδι, µε ζεστά ρούχα και κάπες.
«Πώς είναι η ∆ήνκα;» ρώτησε ο ευγενής· αισθανόταν έναν κόµπο
στο λαιµό του.
«∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε ο ∆ουκας, αισθανόµενος τον ίδιο κόµπο.
«∆εν της µίλησα σήµερα…»
«Πάµε;» πρότεινε ο Σόλµορχ.
Βάδισαν ως τη σκηνή όπου την είχαν, µπροστά και πίσω απ’την
οποία στέκονταν από δύο φρουροί, µε µακριά ξίφη, ασπίδες, και
φολιδωτές αρµατωσιές.
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«Φέρτε την έξω,» πρόσταξε ο Σάλβινρ· και του ράγιζε την καρδιά
που µιλούσε για την ∆ήνκα λες και ήταν µια κοινή αιχµάλωτος. «Σε
λίγο, φεύγουµε.»
Οι φύλακες µπήκαν στη σκηνή και δεν άργησαν να βγάλουν την
Βασίλισσα, που ήταν ακόµα ντυµένη µε το νυχτικό της, αλλά είχε
ρίξει µια κάπα πάνω της. Από τους µαύρους κύκλους στα µάτια της,
καθώς και απ’τα πρησµένα µάγουλά της, κανείς µπορούσε εύκολα
να καταλάβει πως είχε περάσει τη νύχτα κλαίγοντας. Το βλέµµα που
έριξε στον ευγενή, στη Βαρονέσα, και στον ∆ουκα ήταν γεµάτο
µίσος και απόγνωση.
Η κόρη µου! Τα Αργκανθικιανά καθάρµατα έχουν την κόρη µου!
γρύλιζε εντός της. Είστε προδότες! Θα πεθάνει εξαιτίας σας!
«…Θα πεθάνει εξαιτίας σας…» Η φωνή της ήταν ασθενική,
τρεµουλιαστή· δεν της είχαν µείνει, πλέον, δυνάµεις. Ευχόταν να
τελειώσει η ζωή της· δεν είχε µπορέσει να βοηθήσει την Έρµελ. Ένα
δάκρυ έτρεξε στο δεξί της µάγουλο.
Ο Σόλµορχ καταλάβαινε για ποια µιλούσε η Βασίλισσα. «∆ήνκα,»
είπε, µε όσο πιο φιλική φωνή µπορούσε, «οι Αργκανθικιανοί δεν
έχουν την Έρµελ. ∆ε θα πεθάνει.» Ευχόταν να ήταν σίγουρος γι’αυτό
–όµως δεν ήταν…
Τα µάτια της τον διαπέρασαν σαν λεπίδες. «Μη µου µιλάς,
προδότη!» Η φωνή της είχε, ξαφνικά, δυναµώσει.
«Φέρτε ρούχα για τη Βασίλισσά σας,» διέταξε ο Σάλβινρ τους
φρουρούς.
«Μά’στα, ∆ουκα µου,» αποκρίθηκε ένας, φεύγοντας, για να
εκτελέσει την προσταγή του.
«Για τη Βασίλισσά σας,» έφτυσε τον τίτλο η ∆ήνκα. «Μην
κρύβεσαι πίσω από όµορφα λόγια, σφετεριστή!»
«∆εν έχω καµια πρόθεση να σφετεριστώ το θρόνο σου, ∆ήνκα· το
ξέρεις, το ξέρω,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ. «Όµως δε µπορώ ν’αφήσω
και τους Μαγκραθµέλιους να κατασπαράξουν το Σαραόλν. Ο
Βένγκριλ θα είχε κάνει το ίδιο–»
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«Ο Βένγκριλ θα είχε βοηθήσει την κόρη του!» αντιγύρισε η ∆ήνκα.
«Θα την είχε πάρει απ’τα χέρια των Αργκανθικιανών!»
«Μόνο ο Πόνκιµ µπορεί να µας πει πού, πραγµατικά, βρίσκεται η
Έρµελ, Μεγαλειοτάτη,» είπε η Τάθβιλ. «Αυτός τα σχεδίασε όλα
τούτα.»
«Κι εσύ σχεδίασες την καταστροφή µου, Βαρονέσα!» σφύριξε η
∆ήνκα. «Έτσι δεν είναι; Από την πρώτη στιγµή, διαφωνούσες µε το
να προελάσουµε στο Άργκανθικ –µήπως είσαι Αργκανθικιανή
κατάσκοπος; ∆ε θα το απέκλεια, τόσο κοντά που βρίσκεται η
Βαρονία σου στο γειτονικό Βασίλειο.»
Η Τάθβιλ την κοίταξε αποσβολωµένη. Πώς ήταν δυνατόν…; Πώς
ήταν δυνατόν να την κατηγορεί για κάτι τέτοιο;
«∆ήνκα, σε παρακαλώ,» είπε ο Σόλµορχ. «Σκέψου καθαρά.»
Εκείνη δεν απάντησε, και ο στρατιώτης µε τα ρούχα της ήρθε.
Μπήκε στην σκηνή και τα άφησε, προτού βγει, πάλι.
«Ντύσου,» της είπε ο Σάλβινρ. «Ξεκινάµε, σε λίγο, για τη
Μάρβαθ.»
Η ∆ήνκα τού γύρισε την πλάτη και παραµέρισε τον µπερντέ του
καταλύµατος, για να χαθεί η µορφή της εντός του.
Ο Σάλβινρ, ο Σόλµορχ, και η Τάθβιλ στράφηκαν στα δεξιά τους,
ακούγοντας παλαµάκια.
«Συγχαρητήρια! Οι τρεις προδότες του Βασιλείου! Καταφέρατε να
µετατρέψετε τη Βασίλισσα σε αιχµάλωτη –αλλά για πόσο θα
κρατήσει αυτό;» Ήταν ο Μάνκιν που στεκόταν αντίκρυ τους, µε
περισσότερη οργή στο πρόσωπό του απ’ό,τι το βράδυ. «Σύντοµα,
κάποιοι θα σας εναντιωθούν. Πρέπει να υπάρχουν και ορισµένοι
άνθρωποι πιστοί στο Θρόνο, µέσα σε τούτο το στρατό!»
«Είναι τόσο δύσκολο να δεις ότι ενεργούµε για το καλό του
Βασιλείου, Μάνκιν;» ρώτησε ο Σόλµορχ. «Τι θάπρεπε να κάνουµε;
Ν’αφήσουµε έναν πόλεµο να ξεσπάσει µε το Άργκανθικ, ώστε οι
Μαγκραθµέλιοι να προελάσουν ανενόχλητοι ως την πρωτεύουσα;»
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«Έχεις γίνει αηδιαστικός, Σόλµορχ!» έφτυσε ο αρχηγός της
φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ, και έφυγε, σφίγγοντας τις γροθιές
του, τόσο που τα νύχια µπήχτηκαν στις παλάµες του κι αυτές
µάτωσαν.
«Ελπίζω να µην έχουµε κανένα µεγάλο πρόβληµα, µέχρι να
φτάσουµε στη Μάρβαθ,» είπε ο Σόλµορχ.
Η Τάθβιλ ρίγησε, καθώς εκείνο το κακό προαίσθηµα την
ξαναενοχλούσε…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

Εκπαίδευση στο σπαθί

H

Έρµελ ξύπνησε από τη φασαρία.
Αρχικά, δεν ήξερε πού βρισκόταν, και δεν ήθελε να
σηκωθεί· είχε να αισθανθεί τόσο ζεστά από τότε που ήταν
στο παλάτι της Μάρβαθ, προτού οι Μαγκραθµέλιοι την αρπάξουν
και την ρίξουν σε κείνο το υγρό, κρύο κελί, στα υπόγεια του
φρουρίου τους.
Κάποιος την ταρακούνησε, δυνατά, απ’τον ώµο. «Υψηλοτάτη,
ξύπνα! ∆εν έχουµε χρόνο για χάσιµο.»
Η Έρµελ άνοιξε τα µάτια της, για ν’αντικρίσει µια µελαχρινή
γυναίκα.
«Ηρέµησε, Άλνα,» ακούστηκε µια άλλη φωνή, και, στρέφοντας το
κεφάλι της, η Πριγκίπισσα του Σαραόλν είδε µια δεύτερη µελαχρινή
γυναίκα, µε σπαστά, µακριά µαλλιά, οι δύο µπροστινές τούφες των
οποίων ήταν δεµένες πίσω απ’το κεφάλι της.
Τώρα, θυµόταν πού βρισκόταν: σε έναν καταυλισµό Βολχερθιανών,
οι οποίοι την είχαν πάρει από το φρούριο των δαιµονανθρώπων.
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Ανασηκώθηκε, ακόµα τυλιγµένη στην κουβέρτα της,
βλεφαρίζοντας στο φως της λάµπας που ήταν στο εσωτερικό της
σκηνής. Έξω, απ’ό,τι µπορούσε να δει από µια σχισµή, δεν πρέπει να
είχε ξηµερώσει· µάλλον, ήταν αυγή.
«Ξεκινάµε για να συναντήσουµε το στρατό του Ρόντρεκ,» εξήγησε
η Ώµθα. «Γιαυτό σε σηκώσαµε έτσι, άρον-άρον.»
«Αλλιώς, δε θα ενοχλούσαµε την Υψηλότητά σας,» πρόσθεσε,
ειρωνικά, η Άλνα.
Τώρα, καταλάβαινε η Έρµελ τι ήταν η φασαρία που την είχε
ξυπνήσει: οι προετοιµασίες των µαχητών έξω απ’τη σκηνή.
Η Ώµθα καθάρισε το λαιµό της, επιδεικτικά, και αγριοκοίταξε την
άλλη πολεµίστρια, που την αγνόησε. Ύστερα, πρότεινε µια κάπα
προς το µέρος της Πριγκίπισσας του Σαραόλν, καθώς κι ένα ζευγάρι
µπότες. Εκείνη βγήκε απ’την ζεστή κουβέρτα της, µε κάποιο
δισταγµό, και πέρασε τις τελευταίες στα πόδια της· έπειτα, έδεσε την
κάπα στο λαιµό της.
«Έλα,» της είπε η Ώµθα, καθώς έβγαινε απ’τη σκηνή. Η Έρµελ
παρατήρησε πως η γυναίκα ήταν ντυµένη µε την αρµατωσιά και τα
όπλα της· το ίδιο κι η Άλνα.
Μέσα στο µικρό, χιονισµένο δάσος, οι Βολχερθιανοί πολεµιστές
ετοιµάζονταν για ταξίδι, συγκεντρώνοντας τον εξοπλισµό τους και
λύνοντας τα Ζασσάαρακ τους από τους πασσάλους όπου τα είχαν
δέσει για το βράδυ. Η Πριγκίπισσα του Σαραόλν ακόµα δεν είχε
συνηθίσει τη θέα των αλλόκοτων τούτων ζώων, µε τη γούνα και τα
έξι πόδια.
Η Ώµθα και η Άλνα άρχισαν να µαζεύουν τη σκηνή τους, ενώ η
Έρµελ κοίταζε γύρω της, τους υπόλοιπους µαχητές. Ανάµεσά τους
µπορούσε να δει καθαρά τον Ούζµελ, που στεκόταν µε τα χέρια στη
µέση, επιβλέποντας και δείχνοντας ανυπόµονος. Απ’τη ζώνη του
κρεµόταν ο µεγάλος, πολεµικός του πέλεκυς. Η Πριγκίπισσα
απορούσε πώς σήκωνε αυτό το βαρύ πράγµα µε το ένα χέρι.
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Σε λίγο, αντίκρισε τον Σέθβολ να τη ζυγώνει, ζωσµένος τα όπλα
του και φορώντας την αρµατωσιά και την κάπα του. «Πώς είστε
σήµερα, Υψηλοτάτη;» ρώτησε, δίχως η Έρµελ να διακρίνει κανένα
ίχνος ειρωνείας στη φωνή του. «Καλύτερα από χτες;»
Εκείνη µειδίασε. «∆ε χωρά αµφιβολία πως η σκηνή είναι καλύτερη
απ’το µπουντρούµι, και η φιλοξενία σας πολύ πιο ζεστή απ’αυτή των
Μαγκραθµέλιων. Όµως µη µε λες Υψηλοτάτη· απλώς, Έρµελ,»
ζήτησε.
«Όπως επιθυµείς, Έρµελ,» αποκρίθηκε ο Σέθβολ.
«Θα µπορούσα, τώρα, να πάρω ένα απ’τα… Ζασσάαρακ»–δεν είχε
συνηθίσει τούτο το παράξενο όνοµα–,«καθώς και µερικές
προµήθειες, για να ξεκινήσω το ταξίδι µου;» ρώτησε η Πριγκίπισσα.
«Ξέρεις ποια είναι η γνώµη µου γι’αυτό, έτσι;» είπε ο Σέθβολ.
Η Έρµελ ένευσε καταφατικά. «Ωστόσο, θα ήθελα να φύγω. Τα
χιόνια δε µε φοβίζουν, ούτε τα βουνά.»
«Ο κίνδυνος που δεν γνωρίζεις, κάποιες φορές, δε σε φοβίζει
κιόλας,» φιλοσόφησε ο Σέθβολ. «Θα σου προτείνω το εξής: Έλα
µαζί µας µέχρι να συναντήσουµε το φουσάτο του Ρόντρεκ. Ούτως ή
άλλως, ανατολικά θα κατευθυνθείς· το ίδιο κι εµείς, και θα είσαι
περισσότερο ασφαλής µαζί µας. Τι λες;»
Η Έρµελ φάνηκε σκεπτική. ∆εν ήταν κι άσχηµη ιδέα, αν, όντως, ο
στρατός των Βολχερθιανών πήγαινε προς τ’ανατολικά. «Εντάξει,»
συµφώνησε. «Θα έρθω µαζί σας σήµερα.»
Στράφηκε, για να δει πού ήταν η Ώµθα και η Άλνα, και βρήκε τις
δύο πολεµίστριες να έχουν µαζέψει τη σκηνή τους και να τη δένουν
πάνω σ’ένα Ζασσάαρακ. Ο κρύος αέρας των βουνών έπαιρνε τα
µαλλιά τους.
«Θα τα πούµε αργότερα, Σέθβολ,» είπε η Πριγκίπισσα, και ζύγωσε
τις δυο γυναίκες, λέγοντας: «Χρειάζοµαι ένα σπαθί.»
«Η Υψηλοτάτη µπορεί να σπάσει κάνα νύχι, κρατώντας ένα τέτοιο
βαρύ αντικείµενο,» κάγχασε η Άλνα.
«Ν’ανησυχείς για τον εαυτό σου,» αντιγύρισε η Έρµελ.
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Η Ώµθα πήρε ένα θηκαρωµένο ξίφος από τη ράχη του Ζασσάαρακ
και το έδωσε στην Πριγκίπισσα του Σαραόλν. Εκείνη το πέρασε στη
ζώνη της.
«Ξέρεις πώς να το χειρίζεσαι, Υψηλοτάτη;» ρώτησε η Άλνα.
Η Ώµθα παρενέβη, προτού προκύψει κανένας καυγάς. «Έρµελ,
σκοπεύεις να φύγεις, τελικά;»
Η Πριγκίπισσα του Σαραόλν κούνησε το κεφάλι της. «Όχι ακόµα.
Θα έρθω µαζί σας, µέχρι ν’ανταµώσετε το στρατό του Ρόντρεκ.»
«Και µετά;» θέλησε να µάθει η Ώµθα.
«Μετά… θα κατευθυνθώ στο Σαραόλν,» δήλωσε η Έρµελ. «Το
Βασίλειό µου µε χρειάζεται· δε µπορώ να κάνω πίσω.»
«Θα πεθάνεις στα βουνά,» της είπε, ευθέως, η Άλνα. «∆ε θα
επιβιώσεις. Είσαι τόσο χοντροκέφαλη για να το καταλάβεις;»
Η Έρµελ είχε µια επιθυµία να τη σπάσει στο ξύλο, αλλά
συγκράτησε τον εαυτό της. Εξάλλου, δίχως αµφιβολία, το πιο πιθανό
ήταν η Βολχερθιανή πολεµίστρια να σπάσει στο ξύλο εκείνη, έτσι κι
επιχειρούσε κάτι τέτοιο. Είπε: «Όταν διασχίσω τα βουνά, µπορούµε
να ξανακάνουµε τούτη την κουβέντα, Άλνα.»
Αυτή κάγχασε, και ανέβηκε στο Ζασσάαρακ. «Οι νεκροί δεν
κουβεντιάζουν.»
«Άλνα, σταµάτα, επιτέλους, τούτο τον συνεχές διαπληκτισµό!»
µούγκρισε η Ώµθα. «Σίγουρα, δεν έχετε προσωπικές διαφορές.»
Έριξε µια µατιά στην Έρµελ και µια µατιά στην πολεµίστρια φίλη
της. Ύστερα, κούνησε το κεφάλι και καβαλίκεψε κι εκείνη το
Ζασσάαρακ. Έδωσε το χέρι της στην Πριγκίπισσα του Σαραόλν, για
να ανεβεί πίσω της.
Η τελευταία κοίταξε τριγύρω, και παρατήρησε πως κι οι υπόλοιποι
Βολχερθιανοί πολεµιστές ίππευαν τα ζώα τους, οπλισµένοι και
έχοντας µαζέψει τις σκηνές. Ο Ούζµελ έδωσε τη διαταγή, και όλοι
ξεκίνησαν να προχωρούν, οδηγώντας τα Ζασσάαρακ, µε τέτοια
εµπειρία όπως οι Σαραολνιανοί ιππείς τα άτια τους.
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Φεύγοντας απ’το µικρό, χιονισµένο δάσος, ακολούθησαν το
µονοπάτι απ’το οποίο είχαν έρθει εδώ. Όταν το διέσχισαν, νιφάδες
χιονιού άρχισαν να πέφτουν απ’τον ουρανό, και οι µαχητές φόρεσαν
τις κουκούλες τους. Η Έρµελ ακολούθησε το παράδειγµά τους.
«Πού θα συναντήσουµε τον στρατό του Ρόντρεκ;» ρώτησε την
Ώµθα, που καθόταν εµπρός της.
«Σ’ένα οροπέδιο, ανατολικά απ’το Κάρβνελ,» εξήγησε η
πολεµίστρια.
Έτσι ονόµαζαν το Μαγκραθµέλιο φρούριο, απ’το οποίο οι
Βολχερθιανοί είχαν πάρει την Έρµελ, και το οποίο, τώρα, φαινόταν
δυτικά τους. Η Πριγκίπισσα δεν το είχε ξανατενίσει από απόσταση,
και το έβρισκε µάλλον επιβλητικό. Ήταν ψηλό, όχι, όµως, τόσο όσο
οι πύργοι του παλατιού της Μάρβαθ· αλλά το σχήµα του ήταν εκείνο
που έκανε την περισσότερη εντύπωση στην Πριγκίπισσα, καθώς κι
εκείνο που την τρόµαζε: Έµοιαζε να έχει υπερβολικά πολλές γωνίες,
εσοχές και προεξοχές. Μάλιστα, ορισµένα µέρη του ήταν από
µέταλλο, µε παράξενα σκαλίσµατα στην επιφάνειά του· το µέταλλο
αυτό, όµως, δεν φαινόταν να βρίσκεται εκεί για να προσφέρει
επιπλέον προστασία: ήταν ένα πολύ λεπτό στρώµα πάνω απ’τον
βράχο. Η Έρµελ ρώτησε την Ώµθα σχετικά.
«Καλά το κατάλαβες,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια. «Το µέταλλο
δεν είναι για επιπλέον προφύλαξη. Έχουµε βάσιµες πληροφορίες ότι,
κάπως, µέσω αυτού, οι χρωµατοµάτηδες µπορούν να εντοπίζουν
τους εχθρούς τους πολύ πριν τους ζυγώσουν…»
«Η διαβολική τους τεχνολογία…;»
«Ναι,» είπε η Άλνα. «Μέσα στο φρούριο βρέθηκε ένα δωµάτιο
γεµάτο µε παράξενες συσκευές, οι οποίες µπορεί να σχετίζονταν και
µε το µέταλλο που περιβάλλει σηµεία αυτού. Τώρα, είναι
κατεστραµµένες.» Η Έρµελ παρατήρησε πως, για µια φορά, της
µιλούσε δίχως να την ειρωνεύεται.
Καθώς οι Βολχερθιανοί περνούσαν δίπλα απ’το Κάρβνελ, η Έρµελ
παρατήρησε και κάτι άλλο πάνω σ’ετούτο το αλλόκοτο χτίσµα: Από
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κάποια ανοίγµατά του ξεπρόβαλαν σιδερένια κατασκευάσµατα µε
µακριές µουσούδες. Ρώτησε και γι’αυτά τις δυο πολεµίστριες.
«Εκτοξευτήρες,» αποκρίθηκε η Ώµθα. «Οι χρωµατοµάτηδες
ρίχνουν περιστρεφόµενους, οδοντωτούς δίσκους από ατσάλι στους
αντιπάλους τους, µέσω αυτών.»
«Ή σφήνες,» πρόσθεσε η Άλνα.
«Τι είναι οι σφήνες;» θέλησε να µάθει η Έρµελ.
«Κάτι τεχνολογικά κατασκευάσµατα των χρωµατοµάτηδων,»
απάντησε η Άλνα. «Μοιάζουν µε καρφιά, αλλά, όταν σε χτυπούν,
αισθάνεσαι µια παράξενη δύναµη να σε διαπερνά. Ταρακουνά όλο
σου το σώµα, τα δόντια σου τρίζουν, νοµίζεις ότι τα κόκαλα σου θα
σχίσουν τη σάρκα σου και θα πεταχτούν έξω…» Ρίγησε. Και η
Έρµελ είχε την εντύπωση πως η πολεµίστρια είχε ζήσει την εµπειρία
που περιέγραφε.
Άφησαν το Κάρβνελ πίσω τους, και συνέχισαν να ταξιδεύουν µέσα
στα βουνά, ενώ ο αγέρας λυσσοµανούσε και το χιόνι έπεφτε. Η
Πριγκίπισσα του Σαραόλν κρατιόταν απ’την µέση της Ώµθα,
τυλιγµένη στην κάπα της και κουκουλωµένη, έχοντας τα µάτια
µισόκλειστα. Η αλήθεια ήταν πως δεν είχε συνηθίσει σε τέτοιο
καιρό. Και άρχιζε να σκέφτεται µήπως είχαν δίκιο οι Βολχερθιανοί,
που επέµεναν να µη φύγει για το Σαραόλν µόνη της.
«Χιονοθύελλα έρχεται,» της είπε η πολεµίστρια µπροστά της,
στρεφόµενη να την κοιτάξει πάνω απ’τον ώµο της.
«Πώς το ξέρεις;» τη ρώτησε η Έρµελ.
«Οι ανιχνευτές µας το ανέφεραν,» απάντησε η Ώµθα. Το
Ζασσάαρακ τους σταµάτησε. «Κατέβα.»
«Γιατί;»
«Χρειαζόµαστε κάλυψη, και δεν υπάρχει χρόνος.»
Η Πριγκίπισσα ξεκαβαλίκεψε· το ίδιο κι οι δυο πολεµίστριες. Στο
βάθος µπορούσε να δει ένα λευκό σίφουνα να έρχεται, κρύβοντας τα
βουνά και κάνοντας τα πάντα άσπρα, λες και ολάκερος ο Άρµπεναρκ
καταστρεφόταν.
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Το Ζασσάαρακ έστρεψε τα πλευρά του προς τη χιονοθύελλα και
έσκυψε το κεφάλι του, κλείνοντας τα µάτια. Η Ώµθα και η Άλνα
γονάτισαν πίσω του, κουκουλωµένες στις κάπες τους. Η Έρµελ,
δίχως να χάσει καιρό, ακολούθησε το παράδειγµά τους. Για να
δρούσαν έτσι, κάτι παραπάνω από κείνη θα ήξεραν.
«Το Ζασσάαρακ;» ρώτησε η Πριγκίπισσα του Σαραόλν. «Θα
επιβιώσει;»
«Τα Ζασσάαρακ δεν παθαίνουν τίποτα απ’τις χιονοθύελλες,»
εξήγησε η Ώµθα.
«Εκτός κι αν αρχίσουν να πηγαίνουν προς το µέρος τους µε τα
µάτια ανοιχτά και τα κεφάλια σηκωµένα,» πρόσθεσε η Άλνα.
Ύστερα, ένα εκκωφαντικό βουητό σκέπασε όλους τους άλλους
ήχους, µαζί και τη φωνή της Ώµθα, που προσπαθούσε να πει κάτι
στην Έρµελ, το οποίο εκείνη δεν µπορούσε ν’ακούσει. Κρατούσε
την κάπα κλειστή µπροστά της και είχε το κεφάλι της σκυµµένο,
όπως το Ζασσάαρακ, φορώντας την κουκούλα της και έχοντας τα
βλέφαρά της κλειστά. Και, παρ’όλ’αυτά, µπορούσε να αισθανθεί
κοµµάτια πάγου να χτυπούν, βάναυσα, το πρόσωπό της.
Πρέπει να επιβιώσω, σκεφτόταν. Πρέπει να επιβιώσω, για να πάω
στο Σαραόλν! Η µητέρα µου µε χρειάζεται. Πρέπει να επιβιώσω!
Το βουητό την τρέλαινε· τα αφτιά της πονούσαν. Πώς άντεχε το
Ζασσάαρακ; Πώς άντεχαν οι Βολχερθιανοί; Εκείνη ήταν έτοιµη να
λιποθυµήσει.
Πρέπει να κρατήσω!
Ο άνεµος λύσσαζε, το χιόνι σκέπαζε την κάπα της, το
κουκουλωµένο της κεφάλι. Τα χέρια της πήγαιναν να παγώσουν· δεν
ένιωθε τα δάχτυλά της όπως πριν. Μέχρι και τα πόδια της, µέσα στις
µάλλινες µπότες που της είχε δώσει η Ώµθα, κρύωναν. Τα δόντια της
έτριζαν, τόσο που νόµιζε ότι θα σπούσαν αναµεταξύ τους.
Προσπάθησε να τα σταµατήσει, αλλά µάταια.
Πόση ώρα είχε κυλήσει δεν γνώριζε, πάντως, τελικά, η χιονοθύελλα
–αυτός ο µανιασµένος άνεµος και τα κοµµάτια πάγου– πέρασε. Η
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Πριγκίπισσα ένιωσε κάτι ν’ακουµπά στον ώµο της, και άκουσε µια
φωνή, µέσα απ’το βουητό που ακόµα στοίχειωνε τ’αφτιά της:
«Έρµελ… Είσαι καλά; Μ’ακούς, Έρµελ;»
Γύρισε στ’αριστερά της, µε δυσκολία. Αισθανόταν το σώµα της
µουδιασµένο. Αντίκρισε την Ώµθα, και προσπάθησε να µιλήσει,
ξεροκαταπίνοντας: «…Κ-καλά εί-µαι…» Άκουγε παράξενα την ίδια
της τη φωνή!
«Ακόµα σκοπεύεις να επιστρέψεις µόνη σου στο Σαραόλν,
Υψηλοτάτη;» άκουσε την Άλνα να λέει, χλευαστικά, και ένιωσε
χέρια να τη σηκώνουν όρθια.
«Πιες λίγο.» Η Ώµθα άνοιξε ένα µπουκάλι και έβαλε την άκρη του
στα χείλη της Έρµελ.
Ήταν κβοκ, αλλά, τώρα, η Πριγκίπισσα δεν το αισθανόταν να καίει
το λαιµό και τα σωθικά της· τουναντίον, την αναζωογονούσε.
«Ευχαριστώ,» µπόρεσε να πει. Ήταν καλύτερα· τα µέλη της πολύ
πιο ζεστά, και όχι τόσο µουδιασµένα.
Η Ώµθα έκλεισε το µπουκάλι. «Ας ανεβούµε στο Ζασσάαρακ,» της
πρότεινε, καθώς αυτή κι η Άλνα καβαλίκευαν το ζώο.
Η Έρµελ ίππευσε πίσω τους, παρατηρώντας πως κι οι υπόλοιποι
Βολχερθιανοί βρίσκονταν στις ράχες των παράξενων όντων. Ο
στρατός του Ούζµελ ξεκίνησε να προελαύνει µέσα στο χιόνι.
Το µεσηµέρι σταµάτησαν κάτω από µια κακοτράχαλη πλαγιά,
γεµάτη αειθαλή δέντρα, έστησαν τις σκηνές τους και άναψαν φωτιές.
Η Ώµθα και η Άλνα κάθισαν κοντά σε µία απ’αυτές, που βρισκόταν
µπροστά απ’τη σκηνή τους, και η Έρµελ τις συντρόφευσε. Κι οι
τρεις άρχισαν να τρώνε απ’τις προµήθειές τους, πίνοντας κβοκ.
Σε λίγο, ο Σέθβολ ήρθε στην παρέα τους. «Επικίνδυνη
χιονοθύελλα,» παρατήρησε, καθώς καθόταν, «αλλά σύντοµη,
ευτυχώς.»
Η Ώµθα έγνεψε καταφατικά.
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«Είναι συνηθισµένο φαινόµενο αυτές οι χιονοθύελλες;» ρώτησε η
Έρµελ. Αν είναι, πώς θα επιστρέψω στο Σαραόλν; συλλογίστηκε,
απεγνωσµένα.
«Τούτη την εποχή δεν είναι και τόσο ασυνήθιστες,» απάντησε ο
Σέθβολ. «∆ε συµβαίνουν κάθε µέρα, αλλά συµβαίνουν αρκετά
συχνά.»
Μα τα Πνεύµατα, τι θα κάνω; αναρωτήθηκε η Έρµελ. Πρέπει να
βρω µια λύση.
«Το ξανασκέφτεσαι αν, τελικά, θα επιστρέψεις µόνη στο Βασίλειό
σου, Υψηλοτάτη;» ρώτησε η Άλνα, µ’ένα χαιρέκακο µειδίαµα στα
χείλη.
«Φυσικά και όχι!» απάντησε, αµέσως, η Έρµελ, µη θέλοντας να
δείξει στην πολεµίστρια πως είχε δίκιο και εκείνη άδικο.
«∆ε µπορείς να περάσεις τα βουνά µόνη σου,» της είπε ο Σέθβολ.
«∆ε σε έπεισε γι’αυτό η σηµερινή χιονοθύελλα;»
«Αν µου δώσετε ένα Ζασσάαρακ και κάνα-δυο µπουκάλια κβοκ, δε
θα έχω κανένα πρόβληµα,» δήλωσε η Έρµελ. Μα πώς δεν το είχε
σκεφτεί αυτό πριν; Θα κρυβόταν πίσω απ’το γουνοφόρο ζώο, όταν ο
καιρός χαλούσε.
«Υπάρχουν κι άλλοι κίνδυνοι στα βουνά,» την προειδοποίησε η
Ώµθα. «∆ε θέλουµε το κακό σου, Έρµελ. Να σε προστατέψουµε
θέλουµε µόνο. Τούτα τα µέρη είναι επικίνδυνα για τον οποιονδήποτε
να τα διασχίζει µόνος. Ακόµα κι εµείς, οι Βολχερθιανοί, που τα
ξέρουµε, ποτέ δεν πηγαίνουµε µόνοι.»
Η Έρµελ καταλάβαινε πως η πολεµίστρια µιλούσε από εµπειρία και
πως δεν έλεγε ψέµατα, όµως, κάπως, έπρεπε να φτάσει στο Σαραόλν.
«∆εν υπάρχει κάποιο ασφαλές µονοπάτι για ν’ακολουθήσω;»
ρώτησε.
«∆εν υπάρχουν ασφαλή µονοπάτια το Χειµώνα,» εξήγησε ο
Σέθβολ.
Και αυτό έριξε την Έρµελ σε προσωρινή κατάθλιψη, καθώς
σκεφτόταν πώς θα επέστρεφε στην πατρίδα της.
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Όταν έφαγαν, ξεκουράστηκαν λίγο στη σκηνή τους, εκείνη, η Ώµθα
και η Άλνα, µέχρι που ο στρατός άρχισε, πάλι, να προελαύνει. Η
Πριγκίπισσα, στην αρχή, δεν πίστευε πως θ’ανέβαιναν την
κακοτράχαλη πλαγιά κάτω απ’την οποία είχαν κατασκηνώσει, όµως,
τώρα, έβλεπε πως ακριβώς αυτό ξεκινούσαν να κάνουν. Και τα
Ζασσάαρακ έµοιαζαν πολύ, πολύ καλά στο σκαρφάλωµα. Τα τρία
νύχια που είχαν σε κάθε τους πόδι γαντζώνονταν µες στο χιόνι και
στις πέτρες και ωθούσαν τα µεγάλα, µακριά, γουνοφόρα κορµιά τους
προς τα πάνω.
Όταν το σκοτάδι έπεφτε στον Άρµπεναρκ, και οι δίδυµοι ήλιοι
χάνονταν στην Ανατολή και στη ∆ύση, έφτασαν σε ένα οροπέδιο,
όπου ήταν κατασκηνωµένος ένας άλλος στρατός και είχε ανάψει
φωτιές.
Ένας άντρας βγήκε απ’τη σκηνή του, για να τους υποδεχτεί.
Φορούσε κάπα, γούνινο παντελόνι, και µπότες, ενώ το πάνω µέρος
του σώµατός του κάλυπτε µόνο ένα πέτσινο γιλέκο. Είχε σταµατήσει
να χιονίζει, πλέον, αλλά κρύο έκανε –τσουχτερό κρύο–, και η
Πριγκίπισσα του Σαραόλν είχε µείνει έκπληκτη µε το πόσο ελαφριά
ντυµένος ήταν τούτος ο Βολχερθιανός. Είχε µαύρα µαλλιά, µακριά
ως τους ώµους του, και ήταν νευρώδης· φλέβες ξεχώριζαν πάνω
στους µύες του. Στο πλευρό του κρεµόταν ένα µεγάλο σπαθί,
θηκαρωµένο σε γούνινο θηκάρι.
∆ε ζηλεύει το ξίφος του; συλλογίστηκε η Έρµελ, υποµειδιώντας.
Πιο καλά ντυµένο είναι απ’αυτόν.
«Νίκη, Ρόντρεκ!» του φώναξε ο Ούζµελ, και όσοι Βολχερθιανοί το
άκουσαν κι απ’τους δύο στρατούς ζητωκραύγασαν, υψώνοντας τα
όπλα τους. «Το Κάρβνελ έπεσε!»
«Μπράβο, Ούζµελ!» αποκρίθηκε ο Ρόντρεκ. «Οι ευλογίες των
Προγόνων µαζί σου!»
Ο Ούζµελ κατέβηκε απ’το Ζασσάαρακ του. «Ευχαριστώ, αδελφέ,»
είπε, και αγκαλιάστηκε µε τον Ρόντρεκ.
«Είναι αδέλφια;» ρώτησε η Έρµελ.
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Η Ώµθα γέλασε. «Όλοι είµαστε αδέλφια –ενωµένοι στον αγώνα µας
εναντίον των χρωµατοµάτηδων.»
«Ως τη Βάρµπελθ!» φώναξε ο Ρόντρεκ, ξεθηκαρώνοντας το σπαθί
του και υψώνοντάς το πάνω απ’το κεφάλι του.
«ΩΣ ΤΗ ΒΑΡΜΠΕΛΘ! – ΩΣ ΤΗ ΒΑΡΜΠΕΛΘ! – ΩΣ ΤΗ
ΒΑΡΜΠΕΛΘ!» ήρθαν από παντού τριγύρω οι φωνές των
Βολχερθιανών.
«Κατασκηνώσατε!» πρόσταξε ο Ούζµελ τους δικούς του.
Η Έρµελ, η Ώµθα, και η Άλνα κατέβηκαν απ’το Ζασσάαρακ τους
και έστησαν σκηνή, ανάβοντας και µια φωτιά παραδίπλα. Η
Πριγκίπισσα ζέστανε τα χέρια της πάνω απ’τις φλόγες και, ύστερα,
µπήκε στη σκηνή, µαζί µε τις δύο πολεµίστριες.
«Θες να σε µάθω µερικά πράγµατα για το σπαθί, Υψηλοτάτη;»
ρώτησε η Άλνα. «Άµα, τελικά, δε φύγεις απο δώ και τόσο σύντοµα,
θα σου χρειαστούν. Αλλά, κι άµα φύγεις, και καταφέρεις να φτάσεις
ζωντανή στο Σαραόλν, πάλι, δε θα σου φανούν άχρηστα, µε τόσους
χρωµατοµάτηδες που επιτίθενται στην πατρίδα σου;»
«Μάθε µου,» προθυµοποιήθηκε η Έρµελ. «Αλλά µετά το φαγητό.
Πεθαίνω της πείνας, τώρα.»
Η Άλνα έγνεψε καταφατικά, µ’ένα ειρωνικό µειδίαµα στα χείλη,
που εκνεύριζε την Πριγκίπισσα. «Όπως επιθυµεί η Υψηλοτάτη.»
«Έρµελ, απλά,» αντιγύρισε εκείνη.
Η Άλνα δε µίλησε, καθώς έτρωγε.
Ύστερα από καµια ώρα (η πολεµίστρια επέµενε ότι έπρεπε να
περάσει κάποιος χρόνος, πρώτα, για να «καθίσει το φαγητό στην
κοιλιά τους»), βγήκαν απ’τη σκηνή, βαστώντας η καθεµια ένα ξίφος
στο χέρι. Ορισµένοι Βολχερθιανοί πολεµιστές που κάθονταν έξω
έστρεψαν τα βλέµµατά τους στις δύο γυναίκες.
Η Άλνα έλυσε την κάπα απ’το λαιµό της και την πέταξε στο
εσωτερικό της σκηνής· το ίδιο και η Έρµελ.
«Να κρατάς το ξίφος σου µε τα δύο χέρια, στην αρχή, για να το
συνηθίσεις,» είπε η Βολχερθιανή πολεµίστρια, και έδειξε στην
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Πριγκίπισσα. «Και νάχεις σταθερούς τους καρπούς σου. Άµα σε
πάρει µαζί του, εκτός του ότι µπορεί να στραµπουλίσεις το χέρι σου,
το πιο πιθανό είναι να χάσεις και τη ζωή σου από τη λεπίδα κανενός
χρωµατοµάτη. Επίσης, τα πόδια σου θα τάχεις ανοιχτά, για καλύτερη
ισορροπία.»
Η Έρµελ υπάκουσε. «Καλά είναι έτσι;»
Η Άλνα ένευσε κοφτά. «Ωραία. Τ’άλλα θα τα µάθεις στην πράξη.
Τώρα, χτύπα µε!» πρόσταξε, καθώς αποµακρυνόταν απ’την
Πριγκίπισσα.
Η Έρµελ όρµησε, διαγράφοντας ένα ηµικύκλιο µε τη λεπίδα της. Η
Βολχερθιανή πολεµίστρια, εύκολα, απέκρουσε την επίθεσή της·
έµπλεξε το πόδι της ανάµεσα στα πόδια της Σαραολνιανής και την
έριξε, ανάσκελα, στο χιόνι.
«Είσαι βιαστική,» της είπε, αυστηρά. «Στη µάχη δεν πρέπει να
βιάζεσαι. Για την ακρίβεια –πρέπει να είσαι γρήγορη χωρίς να
βιάζεσαι.»
«Πώς… πώς γίνεται αυτό;» ρώτησε η Έρµελ, καθώς σηκωνόταν
όρθια, λαχανιασµένη.
«Ξανά –χτύπα µε!» πρόσταξε η Άλνα.
Η Έρµελ, τώρα, την ζύγωσε µε µεγαλύτερη προσοχή. Ύψωσε τη
λεπίδα της, στοχεύοντας καλύτερα τη σπαθιά της, και–
–η Βολχερθιανή την κλότσησε στην κοιλιά, κάνοντάς τη να
διπλωθεί, µε κοµµένη την ανάσα. Ούτε που κατάλαβε για πότε έφυγε
η λαβή του ξίφους απ’τα χέρια της.
«Είπαµε, γρήγορα χωρίς να βιάζεσαι, Υψηλοτάτη. ∆εν είπαµε
ν’αργοπορείς ως την αυγή για να επιτεθείς!»
Η Άλνα περίµενε, µέχρι η Έρµελ να σηκωθεί, πάλι, όρθια,
παίρνοντας από κάτω το σπαθί της.
«Έλα –επάνω µου!» την προέτρεψε η πολεµίστρια.
Η Πριγκίπισσα έσφιξε τα χείλη και συνοφρυώθηκε, καθώς χιµούσε,
µε σταθερά βήµατα, καταπάνω της. Το σπαθί της πήγε προς τα δεξιά
πλευρά της Βολχερθιανής. Εκείνη έβαλε τη δική της λεπίδα στο
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διάβα του, και έκανε να ξανακλοτσήσει την Έρµελ στην κοιλιά. Η
Σαραολνιανή, όµως, πήρε το ένα χέρι απ’τη λαβή του ξίφους που
βαστούσε και άρπαξε τη φτέρνα της αντιπάλου της. Μ’ένα απότοµο
τράβηγµα, την πέταξε στο χιόνι.
Σφυρίγµατα και φωνές ακούστηκαν απ’τους µαχητές που
παρακολουθούσαν.
«Μπράβο!» φώναξε η Ώµθα.
Η Άλνα σηκώθηκε απ’το χιόνι, µουγκρίζοντας κάτω απ’την ανάσα
της. «Μπράβο,» είπε δυνατά. «Μαθαίνεις, Υψηλοτάτη.» Σφύριξε την
τελευταία λέξη. Τα µάγουλά της είχαν γίνει λιγάκι κόκκινα.
Η Έρµελ µειδίασε. «Ευχαριστώ, δασκάλα,» αποκρίθηκε. «Να
προτείνω, τώρα, να µου επιτεθείς εσύ;»
«Φυσικά και όχι,» απάντησε, αµέσως, η Άλνα. «∆εν είσαι έτοιµη
για κάτι τέτοιο ακόµα. Εσύ θα µου επιτεθείς.» Και αποµακρύνθηκε
απ’την Πριγκίπισσα, περιµένοντάς τη να έρθει.
Η Έρµελ ζύγωσε, δίχως να τρέχει, και σπάθισε καρφωτά. Η
αντίµαχός της πλαγιοπάτησε, κάνοντάς τη να πετύχει αέρα. Έπειτα,
κατέβασε, απότοµα, το ξίφος της, σπρώχνοντας αυτό της
Πριγκίπισσας προς τα κάτω και καρφώνοντας την αιχµή του στο
χιόνι. Με µια αγκωνιά, η Άλνα πέτυχε την Σαραολνιανή
καταπρόσωπο. Εκείνη άκουσε ένα δυνατό κρακ µέσα στο κεφάλι της
και ζαλίστηκε τόσο που σωριάστηκε, πάλι, στο χιόνι. Τα µάτια της
είχαν δακρύσει. Άγγιξε, µε το ένα χέρι, τη µύτη της και η χούφτα της
γέµισε αίµα.
«Μα τους Προγόνους, Άλνα! Τρελάθηκες;» Η Ώµθα ζύγωσε την
Πριγκίπισσα και την βοήθησε να σηκωθεί. «Έλα µαζί µου,» της είπε.
«Έλα.
»Θα τα πούµε µε σένα µετά!» σφύριξε στην πολεµίστρια που είχε
προθυµοποιηθεί να διδάξει την Έρµελ ξιφοµαχία.
Η κόρη του Βένγκριλ βρέθηκε µέσα στη σκηνή. Και ένα πανί τής
δόθηκε, για να σκουπίσει το αίµα απ’το πρόσωπό της.
«Ξάπλωσε,» της είπε η Ώµθα, «για να σταµατήσει η αιµορραγία.»
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Η Έρµελ υπάκουσε.
Η Βολχερθιανή πολεµίστρια άρχισε να ψάχνει για κάτι, µέσα στο
σάκο της, ενώ η Σαραολνιανή Πριγκίπισσα κρατούσε το πανί που
της είχε δώσει πάνω στη µύτη της, η οποία την πονούσε φρικτά. Την
άγγιξε, ελαφρά, µε τα δάχτυλά της και τη βρήκε, κάπως, αλλαγµένη.
Η Πνευµατοχτυπηµένη Άλνα πρέπει να της την είχε σπάσει!
Η Ώµθα βρήκε αυτό που ζητούσε: δύο µικρά ξυλαράκια και ένα
έµπλαστρο.
«Είναι σπασµένη;» ρώτησε την Έρµελ.
Εκείνη έγνεψε καταφατικά, σκουπίζοντας το αίµα µε το πανί.
«Στάσου λίγο.» Η Ώµθα αποµάκρυνε τα χέρια της Πριγκίπισσας
απ’το πρόσωπό της και έπιασε τη µύτη της, µε τα δύο δικά της χέρια.
Μια ξαφνική κίνηση των δαχτύλων της πολεµίστριας και η Έρµελ
άκουσε άλλο ένα κρακ µέσα στο κεφάλι της. Τα µάτια της δάκρυσαν
περισσότερο από πριν, και τα µάγουλά της υγράνθηκαν.
«Μην ανησυχείς,» της είπε η Ώµθα. «Απλά, επανέφερα τα κόκαλα
στη θέση τους.» Ύστερα, πήρε τα ξυλαράκια που είχε φέρει απ’το
σάκο της και τα τοποθέτησε πάνω στη µύτη της Πριγκίπισσας,
συγκρατώντας τα στη θέση τους µε το έµπλαστρο.
«Ευχαριστώ,» πρόφερε η Έρµελ, υγραίνοντας τα χείλη της.
«Πώς είναι η Υψηλοτάτη;» ακούστηκε η φωνή της Άλνα απ’την
κουρτίνα της σκηνής.
«Περίµενε,» είπε η Ώµθα στην Έρµελ, και βγήκε, µε τις γροθιές της
σφιγµένες και, αναµφίβολα, θυµωµένη.
Η Πριγκίπισσα του Σαραόλν άκουσε τις δυο Βολχερθιανές να
τσακώνονται έξω απ’τη σκηνή, αλλά δεν καταλάβαινε τι έλεγαν.
Εκείνη το µόνο που ήξερε τώρα ήταν ότι µισούσε αφάνταστα την
Άλνα γι’αυτό που της είχε κάνει. Γιατί ήταν βέβαιη πως το είχε κάνει
επίτηδες, για να την εκδικηθεί που την έριξε κάτω, ντροπιάζοντάς
την µπροστά σε τόσους πολεµιστές.
Η Ώµθα επέστρεψε στη σκηνή, και κάθισε οκλαδόν, ξεφυσώντας.
«Ξεκουράσου,» είπε στην Έρµελ. «Κοιµήσου.»
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Αλλά η Πριγκίπισσα δε µπορούσε να κοιµηθεί. Βρισκόταν σε
υπερένταση και δεν την έπαιρνε ο ύπνος. Όλα στραβά τής πήγαιναν!
∆ε φτάνει που τούτα τα βουνά κατακλύζονταν από χιονοθύελλες και
τα περάσµατά τους ήταν γεµάτα µε χιόνι, τώρα είχε σπάσει κι η µύτη
της. Πότε θα επιστρέψω στο Σαραόλν;
Ένας πολεµιστής σήκωσε τον µπερντέ της σκηνής: ο Σέθβολ. «Τι
συνέβη;» ρώτησε, κοιτώντας την Έρµελ µε µισάνοιχτο στόµα.
«Υποτίθεται πως η Άλνα θα την εκπαίδευε…» αποκρίθηκε η Ώµθα,
µουγκρίζοντας.
«Είναι τρελή;» έκανε ο Σέθβολ. «Μπορούσε να τ’αποφύγει αυτό!»
Έφυγε, αφήνοντας την κουρτίνα να κλείσει πίσω του.
Η Ώµθα ακούµπησε το σαγόνι στη γροθιά της, καθώς καθόταν
οκλαδόν.
«∆ε χρειάζεται να τσακώνεστε για µένα,» είπε η Έρµελ, από
ευγένεια. Πραγµατικά, ήθελε κάποιος να πλακώσει στο ξύλο την
Άλνα. Αλλά, αν ήταν κάποιος να το κάνει, θα ήταν η ίδια! Όχι τώρα,
πάντως… τόνισε µια φωνή µέσα της.
Μετά από καµια ώρα, όταν είχε, πλέον, βραδιάσει για τα καλά έξω,
ο Ρόντρεκ µπήκε στη σκηνή, µαζί µε τον Ούζµελ, και κάθισαν στο
έδαφος, γιατί δεν υπήρχε αρκετός χώρος για να στέκονται όρθιοι.
«Καλησπέρα,» είπε ο πρώτος, κοιτώντας την Έρµελ. «Είστε η
Πριγκίπισσα του Σαραόλν, αν δεν κάνω λάθος;»
«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνη.
«Ονοµάζοµαι Ρόντρεκ,» συστήθηκε ο άντρας.
«Το γνωρίζω, κύριε,» είπε, φιλικά, η Έρµελ. «Πώς θα µπορούσα να
σας εξυπηρετήσω;»
«Εγώ, µάλλον, πρέπει να εξυπηρετήσω εσάς, Υψηλοτάτη,»
διόρθωσε ο Ρόντρεκ. «Και, κατ’αρχήν, οφείλω να σας ζητήσω
συγνώµη για το φέρσιµο της πολεµίστριας που σας χτύπησε.»
«Κι εγώ ζητάω συγνώµη εκ µέρους της Άλνα,» πρόσθεσε ο
Ούζµελ. «Θα τιµωρηθεί.»
«Όχι,» αποκρίθηκε η Έρµελ. «∆ε θα ήθελα να τιµωρηθεί.»
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«Μα, Υψηλοτάτη, µετά απ’ό,τι σας–» άρχισε ο Ούζµελ.
«Όχι, σας παρακαλώ, αρχηγέ,» είπε η Πριγκίπισσα του Σαραόλν.
«∆ε θα ήθελα να την τιµωρήσετε.» Παρότι πίστευε πως θα το
φχαριστιόταν κάποιος να σπάσει τη µούρη της Άλνα, αποφάσισε ότι
θα ήταν µωρουδίστικο να βάλει κάποιους άλλους να την
τιµωρήσουν.
«Όπως επιθυµείτε, Υψηλοτάτη,» αποκρίθηκε ο Ούζµελ.
«Εγώ, αρχικά, δεν γνώριζα πως η Πριγκίπισσα του Σαραόλν
βρίσκεται στο στρατό µας,» είπε ο Ρόντρεκ. «Αλλιώς θα είχα
προστάξει να ετοιµαστεί µια ιδιαίτερη σκηνή για σας.»
«∆ε χρειάζεται,» τον διαβεβαίωσε η Έρµελ. «Μια χαρά είµαι κι
εδώ, µε την Ώµθα και την Άλνα.»
«Η Άλνα δε θα µένει, πια, µαζί µας,» δήλωσε η Βολχερθιανή
πολεµίστρια. «Η ίδια το αποφάσισε.»
Η Έρµελ, όµως, ήταν σίγουρη πως αυτό οφειλόταν στον τσακωµό
τους πιο πριν.
«Θα θέλατε κάτι άλλο, Πριγκίπισσά µου;» ρώτησε ο Ρόντρεκ. «Μη
διστάσετε να ζητήσετε οτιδήποτε.»
Η Έρµελ αναστέναξε. «Αυτό που θέλω δε µπορείτε να µου το
δώσετε…»
«Πείτε µου, και θα κάνω ό,τι περνά απ’το χέρι µου,» υποσχέθηκε ο
Ρόντρεκ.
«Θα ήθελα να επιστρέψω στο Σαραόλν, στην πατρίδα µου. Υπάρχει
µεγάλη ανάγκη,» εξήγησε η Έρµελ.
Ο Ρόντρεκ φάνηκε σκεπτικός. «Ίσως… Ίσως θα ήταν δυνατόν να
ετοιµάσω µια συνοδεία για σας. Αν και χρειαζόµαστε όσους
περισσότερους πολεµιστές µπορούµε να έχουµε… ∆εν είµαστε
πολλοί στη Βόλχερθ.»
«Εγώ δε θα είχα πρόβληµα να συνοδέψω την Πριγκίπισσα,»
δήλωσε η Ώµθα. «Είµαι πρόθυµη.»
«Θα το λάβω υπόψη µου τούτο,» αποκρίθηκε ο Ρόντρεκ. «Και θα
σας ενηµερώσω το πρωί.»
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Αυτός κι ο Ούζµελ έφυγαν απ’τη σκηνή.
«Σ’ευχαριστώ,» είπε η Έρµελ στην Βολχερθιανή πολεµίστρια.
«Για ποιο πράγµα;» σήκωσε ένα της φρύδι εκείνη.
«Που προθυµοποιήθηκες να µε συνοδέψεις, φυσικά,» απάντησε η
Έρµελ.
Η Ώµθα µειδίασε, φιλικά. «Κάποιος πρέπει να σε πάει σπίτι, µ’αυτό
τον άσχηµο καιρό.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

Στο στόµα του λύκου
α τείχη της Μάρβαθ φάνηκαν σε απόσταση, τυλιγµένα στο
φως των δίδυµων ήλιων του Άρµπεναρκ, οι οποίοι έδυαν,
ρίχνοντας µπερδεµένες σκιές στο έδαφος.
«Ας ελπίσουµε πως θάναι εύκολο να εισβάλλουµε στα
µπουντρούµια του παλατιού και να πάρουµε αυτούς τους
φυλακισµένους κυρίους απο κεί,» είπε ο Άνεµος.
«Τα µπουντρούµια ποτέ δεν ήταν εύκολο µέρος για να εισβάλει
κανείς,» τον διαβεβαίωσε η Μάνζρα. Αισθανόταν κουρασµένη πάνω
στ’άλογό της, πράγµα που, σίγουρα, οφειλόταν στο δηλητήριο του
φιδιού που την είχε τσιµπήσει.
Η ξανθιά πολεµίστρια καθόταν µόνη στο άτι της, όπως ο Φάλµαριν,
ενώ ο Άνεµος και η Νύχτα καβαλούσαν µαζί, σαν τον Άνθρωπο-ΜεΜισή-Ψυχή και την Αλζάρα. ∆εν υπήρχαν αρκετά ζώα, επειδή η
Χόλκραδ και ο Κύριος του Πύργου του Φτερού είχαν πάρει δύο,
όταν έφυγαν, για να πολεµήσουν τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν.
«Τούτο δε µε καθησυχάζει καθόλου, φιλενάδα,» αποκρίθηκε ο
µελαχρινός τυχοδιώχτης, ακόµα νιώθοντας γελοίος µε τον χιτώνα

Τ
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που φορούσε. Πάντως, έπρεπε να παραδεχτεί πως οι µπότες και η
κάπα που του είχε δώσει ο Φάλµαριν ήταν ζεστές.
«Καλύτερα να µην επαναπαυόµαστε ποτέ, κύριε,» είπε ο Σοφός του
Κύκλου του Φτερού. «Έτσι είµαστε περισσότερο προσεκτικοί.»
Κατέβηκε απ’τ’άτι του.
«Τι κάνεις, Φάλµαριν;» τον ρώτησε η Νύχτα, παραξενεµένη, καθώς
καθόταν πίσω απ’τον Άνεµο.
«Ας σταµατήσουµε εδώ,» πρότεινε εκείνος. «Ο Πόνκιµ, δίχως
αµφιβολία, θα έχει όλους τους φρουρούς της πρωτεύουσας έτοιµους
για µας. Χρειαζόµαστε ένα σχέδιο για να µπούµε.»
«Έχεις δίκιο,» συµφώνησε η Νύχτα, αφιππεύοντας.
Και οι υπόλοιποι αφίππευσαν και έδεσαν τ’άτια τους σε µερικά
δέντρα, νότια της λιθόστρωτης δηµοσιάς στα δυτικά της Μάρβαθ.
Εκεί σχηµάτισαν έναν κύκλο γύρω απ’τον Φάλµαριν.
«Λοιπόν, τι κάνουµε, τώρα, µάγε;» θέλησε να µάθει ο Άνεµος. «Τι
έχει κατεβάσει ο νους σου, πάλι;»
«Κύριε, νοµίζω πως το πρόβληµα είναι ότι δεν έχει… κατεβάσει
τίποτα ο νους µου, τούτη τη στιγµή,» εξήγησε ο Σοφός του Κύκλου
του Φτερού. «Εσείς τι προτείνετε να κάνουµε;»
«Ίσως, θα µπορούσαµε να µεταµφιεστούµε…» πρότεινε η Νύχτα.
«Με τι;» έκανε ο Άνεµος. «Να κόψουµε φύλλα απ’τα δέντρα και να
τα φορέσουµε στο κεφάλι; Λες να µας περάσουν για θάµνους;»
Οι άλλοι γέλασαν –µέχρι και ο Φάλµαριν και ο Άνθρωπος-ΜεΜισή-Ψυχή– και η Νύχτα κοπάνησε τον τυχοδιώχτη, µε τη γροθιά
της, στο µπράτσο.
«Πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος,» είπε η Αλζάρα, µη
µπορώντας ακόµα να σβήσει το µειδίαµα απ’τα χείλη της.
«Κατ’αρχήν, θα µιλήσω στον κύριο Μέρθναρ,» πρότεινε ο
Φάλµαριν. «Να δω πού ακριβώς τους έχουν… Ή, αν είν’ακόµα
ζωντανοί…» πρόσθεσε, αργά· και τα λόγια του µελαγχόλησαν τους
υπόλοιπους. Ύστερα, ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού έκλεισε τα
βλέφαρα, και φάνηκε να βρίσκεται σ’αυτοσυγκέντρωση.
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«Μου τη δίνει, όταν το κάνει αυτό…» αναποδογύρισε τα µάτια του
ο Άνεµος.
** ** ** **
Κύριε Μέρθναρ!
Ο Μέρθναρ κοιµόταν, και στον ύπνο του έβλεπε τη µορφή του
Φάλµαριν, Σοφού του Κύκλου του Φτερού και φίλου του, να
παρουσιάζεται, µέσα απ’τις σκιές ενός ερειπωµένου χτιρίου
(…κάστρο ήταν;…).
Φάλµαριν… ∆ε µπορώ ν’ακούω, πια, τα ουρλιαχτά του… δε
µπορώ…
Τι συµβαίνει, φίλε µου; ρώτησε εκείνος. Πού είσαι, ακριβώς;
Στα µπουντρούµια του παλατιού της Μάρβαθ, και Μαγκραθµέλιοι
είναι εδώ, Φάλµαριν… Τους απεχθάνοµαι… Τον βασανίζουν… ∆ε
µπορώ να τ’αντέξω…
Ποιον; Ποιον βασανίζουν;
ΟΧΙ ΠΑΛΙ!
Και ο Φάλµαριν έχασε την επικοινωνία του µε τον Μέρθναρ.
** ** ** **
Τα µάτια του Σοφού του Κύκλου του Φτερού άνοιξαν, απότοµα,
και στένεψαν, θυµωµένα, ενώ τα χείλη του σφίχτηκαν. «Πρέπει να
βιαστούµε,» είπε στους συντρόφους του.
«Γιατί; Τι συµβαίνει;» ρώτησε η Νύχτα, ανήσυχα.
«Κάτι άσχηµο γίνεται στα µπουντρούµια της Μάρβαθ, κυρία µου,»
απάντησε ο Φάλµαριν. «∆εν κατάλαβα τι ακριβώς, αλλά αισθάνοµαι
τον κίνδυνο.»
«Ακόµα, όµως, δεν έχουµε σχέδιο για να µπούµε στην πόλη, µάγε,»
τόνισε ο Άνεµος.
«Ούτε αρκετά όπλα έχουµε,» πρόσθεσε η Μάνζρα.
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«Μπορούµε να βρούµε εύκολα όπλα· φτάνει να αδρανοποιήσουµε
κάνα-δυο φρουρούς,» ανασήκωσε τους ώµους του ο Άνεµος. «Το
βασικό είναι να εισβάλλουµε στη Μάρβαθ.»
«Πώς προτείνεις να το κάνουµε;» ρώτησε η Μάνζρα.
«Υπάρχει ο κλασσικός τρόπος: να µπούµε φορώντας κουκούλες,»
αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Αλλά έχω την εντύπωση ότι θα µας πουν να
τις βγάλουµε, για να δουν τα πρόσωπά µας, και τότε…»
«Πώς είσαι τόσο σίγουρος ότι θα µας πουν να τις βγάλουµε;»
ρώτησε η Αλζάρα.
«Υποτίθεται πως ψάχνουν για µας, συντρόφισσα,» της θύµισε ο
Άνεµος.
«Ναι, µα δεν ξέρουν ότι θα µπούµε σ’αυτή την πόλη,» τόνισε η
Αλζάρα. «Εκτός κι αν πιστεύουν ότι είµαστε τόσο ηλίθιοι, ώστε να
επιστρέψουµε εκεί απ’όπου ίσα-ίσα καταφέραµε να φύγουµε.»
«Είµαστε, προφανώς,» της έριξε ένα σκοτεινό βλέµµα ο Άνεµος.
«Κι αυτός ο τύπος, ο Πόνκιµ, είναι µάγος· µπορεί, µε κάποιο τρόπο,
να ξέρει ότι θα επιχειρήσουµε να σώσουµε τους άλλους –ίσως να
έχει δει το µέλλον.»
«∆ε µπορείς να δεις το µέλλον, Άνεµε,» είπε, µε σοβαρό ύφος, η
Αλζάρα. «Το µέλλον, συνεχώς, αλλάζει· υπάρχουν πολλά πιθανά
µέλλοντα.»
Ο Φάλµαριν έγνεψε καταφατικά.
«∆ε µ’απασχολεί η φιλοσοφία,» δήλωσε ο Άνεµος· «πώς θα
µπούµε στην Μάρβαθ είν’αυτό που µ’απασχολεί.»
«Κάρο,» είπε η Νύχτα. «Θυµάσαι, τότε, που είχαµε µπει στην
Γκέχβιν, κρυµµένοι µέσα σ’ένα κάρο µ’άχυρα, επειδή µας έψαχνε
εκείνη η ευγενικής καταγωγής πουτ– Τέλος πάντων. Αν µπορούσαµε
να βρούµε ένα κάρο και τώρα…»
«Αρκετά µεγάλο κάρο,» διόρθωσε η Μάνζρα. «Είµαστε πολλοί, για
να κρυφτούµε µέσα στ’άχυρα. Εξάλλου, εγώ δε βλέπω κανένα εδώ
γύρω· βλέπεις εσύ;»
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«Θα χρειαστεί να περιµένουµε ως το πρωί,» εξήγησε η Νύχτα, «που
έµποροι έρχονται. Έχουµε αρκετά χρήµατα, για να δωροδοκήσουµε
έναν…»
«Όχι, κυρία µου,» κούνησε το κεφάλι του Φάλµαριν. «∆εν υπάρχει
χρόνος. Τώρα, πρέπει να δράσουµε.»
Ένα ξαφνικό χαµόγελο διαγράφηκε στο πρόσωπο του ΑνθρώπουΜε-Μισή-Ψυχή.
«Τι;» τον ρώτησε η Νύχτα, σηκώνοντας ένα της φρύδι.
«Ακούστε….» αποκρίθηκε εκείνος.
** ** ** **
Ο άντρας ζύγωνε την δυτική πύλη της Μάρβαθ, παραπατώντας
µέσα στις σκιές που έριχναν ο Βάνσπαρχ κι ο Λούντρινχ, καθώς
είχαν, πια, σχεδόν ολοκληρώσει τους κύκλους τους. Φορούσε κάπα
και κουκούλα και, µε το ένα του χέρι, έµοιαζε να κρατά την κοιλιά
του, ή το στήθος του. Πράγµα που δεν ήταν και τόσο ευδιάκριτο
στην πολεµίστρια και τον πολεµιστή πάνω στις επάλξεις.
«Τι έχει αυτός;» συνοφρυώθηκε η πρώτη.
«Μοιάζει χτυπηµένος,» είπε ο άντρας. «Είσαι καλά, φιλαράκο;»
φώναξε στον ξένο που βάδιζε τρεκλίζοντας.
Εκείνος δεν αποκρίθηκε, παρά σωριάστηκε στα γόνατα.
«Ανάθεµα!…» έφτυσε η πολεµίστρια. «Πάµε να δούµε τι έχει, ο
Πνευµατοχτυπηµένος,» πρότεινε.
Ο πολεµιστής ένευσε καταφατικά, και κατέβηκαν την πέτρινη
σκάλα των επάλξεων, βγήκαν απ’την πύλη και τον ζύγωσαν, µε
γρήγορα βήµατα.
Ο άντρας προσπάθησε να τον σηκώσει απ’τους ώµους. «Τι έχεις,
φίλε µου;»
Τα σκοτεινά µάτια του αγνώστου καρφώθηκαν σ’αυτά του
στρατιώτη, και διαπέρασαν την ψυχή του.
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Εγώ και οι άλλοι που θα έρθουν είµαστε φίλοι, άκουσε µέσα του ο
φρουρός, σαν υποσυνείδητη προσταγή. Θα µας αφήσεις να
περάσουµε.
«Φυσικά,» αποκρίθηκε, αυθόρµητα.
«Τι είπες, Γκάνλαρ;» ρώτησε η πολεµίστρια.
Ο ξένος έστρεψε το βλέµµα του σ’αυτήν, η οποία άκουσε εντός
της: Εγώ και οι άλλοι που θα έρθουν είµαστε φίλοι· θα µας αφήσεις να
περάσουµε.
«Ασφαλώς,» είπε η γυναίκα, κουνώντας το κεφάλι της καταφατικά.
Ελάτε, επικοινώνησε, πνευµατικά, µε τον Φάλµαριν ο ΆνθρωποςΜε-Μισή-Ψυχή, και τέσσερα άλογα ζύγωσαν, καλπάζοντας. Ο
πρώην-Ράθµαλ ανέβηκε στη σέλα, πίσω απ’την Αλζάρα.
Ο Άνεµος κοίταξε, καλά-καλά, τους φρουρούς, που δεν τους
έφερναν καµια αντίσταση.
«Περάστε,» είπε ο πολεµιστής της Μάρβαθ.
«Θα µε τρελάνετε εσείς, οι µάγοι,» ψιθύρισε στον Φάλµαριν ο
τυχοδιώχτης, καθώς έµπαιναν στην πόλη, ιππεύοντας σα να έκαναν
περίπατο. Φυσικά, όλοι τους φορούσαν κουκούλες· και, εφόσον
βρίσκονταν, πλέον, µέσα, δεν ανησυχούσαν µήπως κανείς τους
σταµατήσει και τους προστάξει να τις βγάλουν, για να τους ελέγξει.
«Φάλµαριν, αυτοί οι φρουροί για πάντα θα µας θεωρούν φίλους;»
ρώτησε η Νύχτα, κοιτώντας το δρόµο γύρω της µ’επιφύλαξη. Ποιος
ξέρει πού µπορεί νάχε κατασκόπους ο Πόνκιµ… Κάµποσοι
άνθρωποι ήταν έξω, τούτη την ώρα, αλλά τα µαγαζιά έκλειναν, και
τα πανδοχεία γέµιζαν κόσµο· οπότε, οι δρόµοι της πρωτεύουσας,
σιγά-σιγά, ερήµωναν· ήταν, βλέπεις, και το κρύο του Χειµώνα.
«Όχι, κυρία µου,» απάντησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Σε
λίγο θα έχει περάσει η επήρεια της πνευµατικής ενέργειας επάνω
τους.»
«Και θα θυµούνται τι συνέβη;» σφύριξε ο Άνεµος.
«Ναι, κύριε.»
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«Τότε, µπλέξαµε, µάγε! Θα αναφέρουν τι έγινε στους ανώτερούς
τους –σύντοµα, τα νέα θα φτάσουν και στ’αφτιά του Πόνκιµ!»
«Συνεπώς, καλύτερα να βιαστούµε, κύριε,» συµπέρανε ο
Φάλµαριν.
Ο Άνεµος έβγαλε ένα σιγανό γρύλισµα. «Μάγοι!…»
«Πώς θα µπούµε στο παλάτι;» είπε η Νύχτα.
«Από την πίσω µεριά,» εξήγησε η Μάνζρα. «Συνήθως, εκεί δεν έχει
πολλούς φρουρούς.»
** ** ** **
«∆εν έχει πολλούς φρουρούς;» έκανε ο Άνεµος, κοιτώντας, απ’το
στενό όπου είχαν κρυφτεί, τους τέσσερις πάνοπλους άντρες, οι
οποίοι έκαναν βόλτες µπροστά απ’τα ψηλά κάγκελα.
«∆εν είχε, την τελευταία φορά που βρισκόµουν εδώ!» αντιγύρισε η
Μάνζρα, κρατώντας τη φωνή της σιγανή.
«Τότε, δεν ήταν ο Πόνκιµ Βασιληάς,» της είπε ο Άνεµος.
«∆εν είναι Βασιληάς!» τόνισε η Μάνζρα. «Ένας καταραµένος
σφετεριστής είναι –θα τιµωρηθεί.»
«∆εν είν’αυτό το πρόβληµά µας, τώρα,» αποκρίθηκε ο Άνεµος.
«Ας πλησιάσουµε κι ας τους αδρανοποιήσουµε γρήγορα, προτού
προλάβουν να φωνάξουν,» πρότεινε η Νύχτα. «∆ε βλέπω άλλη
λύση.»
«Άσε κι ένα αλογάκι να πάει µπροστά,» είπε ο Άνεµος, µ’ένα
στραβό µειδίαµα. «Θα κάνει αντιπερισπασµό.» Χτύπησε το άτι του
στα οπίσθια, στέλνοντάς το να καλπάσει προς τους φύλακες του
κήπου.
«Τι είν’τούτο;» µούγκρισε ένας. «Από πού πετάχτηκε;»
«Απο δώ –τυφλός είσαι;» Ο Άνεµος βγήκε απ’το σοκάκι, χιµώντας
καταπάνω στον άντρα που δεν ήταν έτοιµος για την επίθεσή του.
Τον γρονθοκόπησε καταπρόσωπο, αναισθητοποιώντας τον. Άλλη
φορά νάχεις την προσωπίδα σου κλειστή, σαλτιµπάγκε! συλλογίστηκε.
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Την ίδια στιγµή, οι άλλοι τρεις κοπάνησαν, µε ορµή, πάνω στα
κάγκελα και σωριάστηκαν στο έδαφος, λες και κάποια αόρατη
δύναµη τούς είχε χτυπήσει. Ο µελαχρινός τυχοδιώχτης στράφηκε
στον Φάλµαριν, στην Αλζάρα, και στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή.
∆εν τον εξέπλητταν, πλέον, τέτοια πράγµατα· όχι από τότε που είχε
δει τους µάγους να σµπαραλιάζουν τριάντα οπλισµένους ιππείς.
Πιάστηκε απ’τα κάγκελα του κήπου και σκαρφάλωσε, µε κάποια
δυσκολία, λόγω του χιτώνα του. Σιχαίνοµαι αυτό το ρούχο!
Οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν, όµως ο Σοφός του Κύκλου του
Φτερού δεν σκαρφάλωσε, παρά πέρασε µέσα από τα κάγκελα, λες
και δεν υπήρχαν εκεί.
«Πώς το κάνεις αυτό;» απόρησε ο Άνεµος.
«Όταν έχουµε περισσότερο χρόνο, κύριε, µε ξαναρωτάτε,»
αποκρίθηκε ο Φάλµαριν, προχωρώντας µέσα στη βλάστηση του
µεγάλου κήπου του Βασιληά Βένγκριλ. Πού είσαι, Πόνκιµ;
σκέφτηκε. Ελπίζω να µη σε απαντήσουµε… Όχι απόψε, τουλάχιστον.
∆ε νοµίζω να είµαστε αρκετοί, για να νικήσουµε· ειδικά αν βρίσκεται
εδώ και η Σαντέ’ενθιν…
«Ελάτε,» είπε η Μάνζρα στους συντρόφους της. «Θα σας πάω στα
δωµάτια των υπηρετών.»
«Ξέρεις αυτό το µέρος καλά, φιλενάδα,» παρατήρησε ο Άνεµος.
«Έµενα στη Μάρβαθ, θυµάσαι; Και βρισκόµουν συχνά στο
στρατώνα και στο παλάτι,» εξήγησε η ξανθιά πολεµίστρια. Στη µέση
της, τώρα, ήταν περασµένο ένα ξίφος, το οποίο είχε πάρει απ’τους
αναισθητοποιηµένους φρουρούς. Από τις µπότες της προεξείχαν οι
λαβές δυο ξιφιδίων, κι αυτά παρµένα απ’τους φύλακες του κήπου.
Περνώντας µέσα από βλάστηση και από λιθόστρωτα µονοπάτια,
έφτασαν, τελικά, σε µια ξύλινη πόρτα, την οποία δε φυλούσε κανείς
–και η οποία άνοιξε, αναπάντεχα!
Μια κοπέλα βγήκε, και τους κοίταξε τροµοκρατηµένη, έτοιµη να
ουρλιάξει. Ο Άνεµος τής έκλεισε, πάραυτα, το στόµα, κολλώντας τη
στον τοίχο και βάζοντάς της το κοντόσπαθό του στο λαιµό. Εκείνης
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τα µάτια αναποδογύρισαν και λιποθύµησε. Ο τυχοδιώχτης την άφησε
να σωριαστεί στο χορτάρι.
«Γυναίκες!…» µούγκρισε.
«Ακολουθήστε µε,» είπε η Μάνζρα. «Και προσέχετε τα σπαθιά σας
µε τους υπηρέτες!» σφύριξε στον Άνεµο.
«Τι νόµιζες; ότι θα της έκοβα το λαιµό;» έκανε ο τυχοδιώχτης,
έκπληκτος.
Η ξανθιά πολεµίστρια µπήκε σ’έναν διάδροµο µε πόρτες δεξιά κι
αριστερά, βαδίζοντας γρήγορα. «Να φοράτε τις κουκούλες σας,
συνέχεια,» είπε, «και να είστε έτοιµοι για φρουρούς σ’όλα τα
σηµεία. Απ’ό,τι φαίνεται, ο Πόνκιµ έχει βάλει πολύ περισσότερους
απ’ό,τι είχε, συνήθως, ο Μεγαλειότατος.»
«Έχει λόγους να φοβάται µην τον δολοφονήσουν στον ύπνο του,
έτσι δεν είναι;» ρώτησε ο Άνεµος.
«Αµφιβάλλω,» του απάντησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
** ** ** **
Ο Πόνκιµ έβαζε την υπογραφή του σ’ένα έγγραφο, όταν ένας
κουκουλοφόρος µε κάπα µπήκε στην βασιλική αίθουσα του
παλατιού της Μάρβαθ. Οι σύµβουλοι που κάθονταν στο µεγάλο
τραπέζι έστρεψαν τα κεφάλια τους σ’αυτόν.
Ο Αντιβασιλέας τον αναγνώριζε. Ο Τράνθλας! Τι κάνει εδώ, ο
ηλίθιος;
Ο Αργκανθικιανός υπηρέτης του του έκανε νόηµα να πλησιάσει.
«Μισό λεπτό,» είπε στους βασιλικούς συµβούλους ο Πόνκιµ. «∆ε
θ’αργήσω.»
Τον συνάντησε, στην άλλη άκρη της αίθουσας, και παρατήρησε
πως ήταν λαχανιασµένος. «Τι κάνεις εδώ, ηλίθιε; Τι έχουµε πει; Να
εµφανίζεσαι δηµοσίως;» σφύριξε.
«Αφέντη, χίλια συγνώµη,» αποκρίθηκε ο Τράνθλας, γνωρίζοντας
πολύ καλά πόσο στο έλεος του Πόνκιµ βρισκόταν. «Αλλά νόµιζα ότι
99

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

θα ήθελες να το µάθεις αυτό: Είδα από ένα απ’τα κρυφά περάσµατα
έξι ανθρώπους µέσα στο παλάτι. Φορούσαν κάπες και κουκούλες,
και αναισθητοποιούσαν τον φρουρό σε µια γωνία. Πρέπει νάναι
εκείνοι που ψάχνεις, Αφέντη…»
«Έκαναν το χειρότερό τους λάθος ερχόµενοι εδώ,» σφύριξε ο
Πόνκιµ. «Και ξέρω γιατί ήρθαν.»
** ** ** **
«Κάτι παράξενο συµβαίνει εδώ,» είπε η Μάνζρα. «Το
αισθάνοµαι…»
Εκείνη κι οι υπόλοιποι κατέβαιναν τις στριφτές σκάλες που
οδηγούσαν στα µπουντρούµια του παλατιού της Μάρβαθ. ∆εξιά κι
αριστερά τους βρίσκονταν αναµµένοι δαυλοί.
«Μη µου πεις ότι κι εσύ µιλάς µε τα Πν–» πήγε να σχολιάσει ο
Άνεµος.
«ΝνΑΑΑΑΑ–ααααααααααα–ΑΑΑΑΑΑ!» ήρθε µια κραυγή από κάτω.
Ο τυχοδιώχτης γούρλωσε τα µάτια του. «Ανθρώπινο ήταν αυτό;…»
Η όψη του Φάλµαριν έγινε πέτρινη. «Όπως το περίµενα. Ας
βιαστούµε.» Και ξεκίνησε να βαδίζει γρηγορότερα, κατεβαίνοντας
τα σκαλιά.
Ο Άνεµος απορούσε πώς ο χιτώνας δεν ενοχλούσε τον Σοφό του
Κύκλου του Φτερού τόσο όσο ενοχλούσε εκείνον.
Έφτασαν µπροστά σε µια ατσαλένια πόρτα, της οποίας το
παραθυράκι ήταν κλειστό και, µάλλον, µανταλωµένο απ’την πίσω
µεριά –απο κεί όπου έρχονταν οι κραυγές.
Η Μάνζρα ξεροκατάπιε, αισθανόµενη έναν κόµπο στο λαιµό. «Μα
τα Πνεύµατα…»
«Κάτι απάνθρωπο συµβαίνει εκεί µέσα…» είπε η Νύχτα,
δαγκώνοντας το κάτω χείλος της.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τράβηξε το σπαθί του και έκανε
ν’ανοίξει την πόρτα, µε µια αποφασιστική έκφραση στο πρόσωπό
100

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΙΜΟΝΩΝ

του. Όµως ήταν κλειδωµένη. Τα χαρακτηριστικά του άντρα
ζάρωσαν, καθώς αυτοσυγκεντρωνόταν. Ύψωσε το αριστερό του χέρι
και η θύρα παραµέρισε, µ’έναν βαρύ, µεταλλικό θόρυβο,
αποκαλύπτοντας πίσω της έναν χώρο γεµάτο κελιά.
Στο κέντρο του χώρου βρισκόταν ένα τραπέζι, κι επάνω του,
δεµένος µε λουριά, ένας άντρας, ντυµένος µόνο µε κουρέλια ρούχων.
Αίµα κάλυπτε όλο του σώµα. Κανείς δεν τον αναγνώριζε. Γύρω του
στέκονταν µαυροντυµένες φιγούρες, µε µαλλιά τόσο ποικιλόχρωµα,
όσο και τα σπινθηροβόλα µάτια τους.
Μαγκραθµέλιοι!
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή όρµησε, µε µια Σαραολνιανή
πολεµική κραυγή· το µίσος του για τους δαιµονανθρώπους ερχόταν,
πάλι, στην επιφάνεια, µετά από τόσο καιρό που είχε λείψει απ’το
Βασίλειο. Ένα κεφάλι µε µοβ µαλλιά χωρίστηκε απ’το σώµα του.
Οι Μαγκραθµέλιοι τράβηξαν όπλα, ξαφνιασµένοι.
Η Μάνζρα χίµησε ακριβώς πίσω απ’τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή,
και το λεπίδι της µπήχτηκε στο στήθος µια δαιµονογυναίκας.
Ουρλιαχτά και φωνές στην γλώσσα των δαιµονανθρώπων άρχισαν
ν’αντηχούν παντού.
Το κοντόσπαθο του Ανέµου απέκρουσε ένα ξίφος και ξέσχισε µια
κοιλιά. Η Νύχτα εξαπέλυσε ένα της ξιφίδιο, πετυχαίνοντας έναν
εχθρό στο λαιµό. Ύστερα, το µάζεψε, έσκυψε κάτω από µια λεπίδα
και το έχωσε στα εντόσθια ενός Μαγκραθµέλιου.
«Φάλµαριν!» Το πρόσωπο του Μέρθναρ φάνηκε απ’τα κάγκελα
ενός κελιού. «∆εν το πιστεύω. Σε είδα σε όνειρο…»
«∆εν ήταν όνειρο.» Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού ύψωσε το
χέρι του, και η σιδερένια πόρτα του κελιού άνοιξε.
«Φάλµαριν –κι εδώ!»
Ο Πνευµατιστής στράφηκε, για ν’αντικρίσει, τώρα, το πρόσωπο
του Μπάχτον. Άνοιξε κι αυτού το κελί, µε µια απλή χειρονοµία.
Η Αλζάρα έσπασε το λαιµό µιας δαιµονογυναίκας, µε την
πνευµατική της µαγεία.
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«…Ράθµαλ…» ακούστηκε µια αδύναµη, τρεµουλιαστή φωνή
απ’τον σµπαραλιασµένο άντρα πάνω στο τραπέζι βασανιστηρίων.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή γύρισε, καθώς έσφαζε τον τελευταίο
Μαγκραθµέλιο. Κοίταξε, καλά-καλά, τον ταλαιπωρηµένο άνθρωπο.
Τα µάτια του στένεψαν. «Άρθαλκ;» Μπορούσε τούτος να είναι ο
Αρχιστράτηγος του Σαραόλν; Ήταν δύσκολο κανείς να τον
αναγνωρίσει, στην κατάστασή του.
«…Ράθµαλ…»
ψέλλισε
ο
Άρθαλκ.
«…Εγώ
είµαι…
Επέστρεψες…»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έκανε να λύσει τα λουριά που
κρατούσαν τον Αρχιστράτηγο.
«Όχι!» έκρωξε ο Άρθαλκ. «…Σκότωσέ µε…»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κούνησε το κεφάλι, αισθανόµενος
δάκρυα να έρχονται στα µάτια του. Πήρε µια βαθιά ανάσα,
σφίγγοντας τα δόντια. «Ο Πόνκιµ το πρόσταξε αυτό;»
«…Ναι… Σκότωσε τον Πόνκιµ –πάση θυσία…» είπε ο Άρθαλκ,
µέσα από µατωµένα χείλη και σπασµένα δόντια. «…Αλλά σκότωσε
εµένα, πρώτα… ΤΩΡΑ, Ράθµαλ! Σε διατάζω!»
«Ραααααααααρρρ!» Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έκλεισε τα
µάτια, ύψωσε το ξίφος του ανάστροφα, και το κάρφωσε, κατευθείαν,
στην καρδιά του Αρχιστράτηγου.
Παραµέρισε τα µατοβαµµένα µαλλιά απ’το πρόσωπό του Άρθαλκ.
«Ένας γρήγορος θάνατος για σένα, φίλε µου…» ∆άκρυα έτρεχαν
στα µάγουλά του. Έπειτα, στένεψε, οργισµένα τα µάτια του. «Κι
ένας αργός για τον Πόνκιµ!»
Στράφηκε προς τους υπόλοιπους, οι οποίοι κοίταζαν αυτόν και τον
νεκρό Αρχιστράτηγο.
«Θα έχουµε την εκδίκησή µας,» είπε ο Μέρθναρ.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έγνεψε καταφατικά.
Ο Φάλµαριν αισθανόταν µέσα στον Πνευµατικό του Αδελφό µια
επιθυµία να τρέξει και να σκοτώσει τον Πόνκιµ· οπότε, είπε: «Όµως
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όχι τώρα. Πρέπει να σταµατήσει, πρώτα, ο πόλεµος µε το
Άργκανθικ· δεν έχουµε χρόνο για χάσιµο.»
«Μα, Φάλµαριν, είµαστε στο παλάτι!» διαµαρτυρήθηκε ο
Μέρθναρ. «Εκεί όπου βρίσκεται κι ο Πόνκιµ! Μπορούµε να τον
εξολοθρεύσουµε, µια και καλή!»
«Αυτό δε θάναι τόσο εύκολο, κύριε!» τόνισε ο Σοφός του Κύκλου
του Φτερού. «Ελάτε. Πρέπει να φύγουµε.» Κι άρχισε να βαδίζει προς
την έξοδο των µπουντρουµιών. «Κυρία µου, οδηγήστε µας, πάλι,»
είπε στην Μάνζρα.
Η ξανθιά πολεµίστρια πέρασε µπροστά απ’τον Φάλµαριν κι άρχισε
ν’ανεβαίνει τη σκάλα, ενώ οι υπόλοιποι ακολουθούσαν. Ο Μπάχτον
και ο Μέρθναρ είχαν πάρει τις κάπες δυο Μαγκραθµέλιων και είχαν
φορέσει τις κουκούλες, για καλό και για κακό. Βέβαια, αν όλα
πήγαιναν καλά, ο δρόµος απ’τον οποίο επέστρεφαν θα ήταν
καθαρός, µιας και είχαν αναισθητοποιήσει όλους τους φρουρούς,
µέχρι να φτάσουν εδώ.
Όµως σ’ένα διάδροµο απάντησαν στρατιώτες του παλατιού
συγκεντρωµένους.
«∆εν πάτε παραπέρα, καθάρµατα!» δήλωσε µια πολεµίστρια,
βαστώντας ξίφος και ασπίδα.
«Ανάθεµα!…» µούγκρισε ο Άνεµος. «Μας κατάλαβαν.»
Ο Φάλµαριν και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ύψωσαν τα χέρια
τους και τα όπλα των πολεµιστών έφυγαν απ’τις χούφτες τους κι
άρχισαν να κοπανούν τους χειριστές τους στο κεφάλι, για να τους
αναισθητοποιήσουν. Αλλά –παρότι και οι υπόλοιποι προσπάθησαν
να βοηθήσουν τους Πνευµατιστές– κραυγές και προειδοποιητικές
φωνές αντήχησαν τριγύρω. Μάλιστα, επειδή ο διάδροµος ήταν
στενός, εκείνοι που βρίσκονταν στο τέλος, και δεν είχαν εµπλακεί
στη µάχη, έτρεξαν, ουρλιάζοντας:
«Συναγερµός! Συναγερµός!»
«Απο δώ!» Η Μάνζρα βάδισε, βιαστικά, σ’ένα απ’τα περάσµατα,
ενώ βήµατα από µπότες αντηχούσαν από ένα άλλο.
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Η Νύχτα παρατήρησε ένα παράθυρο πλάι τους και έδειξε. «Όχι –
απο δώ! Απο δώ µπορούµε να βγούµε στον κήπο αµέσως!»
Ο Άνεµος άνοιξε το τζάµι και πήδησε έξω, καθώς πολεµιστές
άρχισαν να φαίνονται στο βάθος του διαδρόµου.
«Φύγετε!» πρόσταξε ο Φάλµαριν τους συντρόφους του, και
επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, µε χειρονοµίες και απόκρυφα λόγια.
∆ύο από τους ερχόµενους στρατιώτες γλίστρησαν και έπεσαν· δύο
άλλοι µπέρδεψαν τα πόδια τους· κάποιος λιποθύµησε από την
πνευµατική ενέργεια που τον χτύπησε· ενώ δύο τελευταίοι βρήκαν
τους εαυτούς τους να προσπαθούν ν’αντιµετωπίσουν τα ίδια τους τα
όπλα.
Όταν είχαν βγει οι σύντροφοί του από το παράθυρο, βγήκε και ο
Φάλµαριν.
«Όλο το παλάτι θα έχει ειδοποιηθεί,» είπε η Μάνζρα. «Καλύτερα
να βιαστούµε. Πάµε από τη µεριά όπου αδρανοποιήσαµε τους
τέσσερις φύλακες.» Είχε ήδη ξεκινήσει να βαδίζει. «Αν είµαστε
τυχεροί, δε θα τους έχουν αντικαταστήσει ακόµα.»
Παραπάνω από µια ντουζίνα µαχητές του παλατιού βγήκαν απ’τη
βλάστηση στα αριστερά τους.
«Σταµατήστε τώρα! Εν ονόµατι του Αντιβασιλέα!»
Ο άντρας που µίλησε πετάχτηκε πίσω από την πνευµατική ισχύ µε
την οποία τον χτύπησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. Η ράχη του
κοπάνησε πάνω σ’ένα χοντρόκορµο δέντρο και λιποθύµησε.
Οι υπόλοιποι, όµως, είχαν τα σπαθιά τους γυµνολέπιδα και
όρµησαν στους «παράνοµους που ήθελαν να δολοφονήσουν τον
Αντιβασιλέα Πόνκιµ».
Ο Άνεµος απέκρουσε το ξίφος µιας πολεµίστριας, κι επιτέθηκε µε
το δικό του, το οποίο κοπάνησε πάνω στην ασπίδα της, µ’έναν
δυνατό µεταλλικό ήχο. Το όπλο της αντιπάλου του σφύριξε στον
αέρα, και ο τυχοδιώχτης πλαγιοπάτησε. Αυτοί οι µπάσταρδοι
προσπαθούν να µας σκοτώσουν! σκέφτηκε. Και τούτος ο χιτώνας δε
µ’αφήνει να κινηθώ! Το κοντόσπαθό του κατέβηκε διαγώνια,
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πετυχαίνοντας το πλάι του λαιµού της γυναίκας και ρίχνοντάς την
αιµόφυρτη στο χορτάρι.
Η Νύχτα απέφυγε δυο λεπίδες που ήρθαν καταπάνω της, ενώ
τραβούσε δυο ξιφίδια –ένα απ’το εσωτερικό της τουνίκας της κι ένα
απ’την δεξιά της µπότα. Οι αντίπαλοί της αποµακρύνθηκαν λίγο ο
ένας απ’τον άλλο, προσπαθώντας να την βάλουν ανάµεσά τους. Η
κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια πήδησε πίσω κι εκτόξευσε το ένα της
όπλο. Η ασπίδα του άντρα σηκώθηκε και τ’απέκρουσε. Ύστερα, τις
όρµησαν κι οι δυο. Εκείνη πήγε πίσω απ’τον κορµό ενός δέντρου,
και οι λάµες τους δάγκωσαν ξύλο.
–«ΑΡΚ! ΑΡΚ!»
Οι στρατιώτες αιφνιδιάστηκαν απ’την ξαφνική κραυγή ενός
εξωτικού πουλιού, µαύρο στο χρώµα µε γαλάζιες λουρίδες στα
φτερά. Οπότε, η Νύχτα βρήκε ευκαιρία και κοπάνησε τον έναν στο
µέτωπο, µε τη λαβή του ξιφιδίου της, αναισθητοποιώντας τον. Ο
άλλος επιχείρησε να τη διαπεράσει, µε το ξίφος του, όµως η
τυχοδιώχτρια λύγισε τη µέση της και η λεπίδα πέρασε µερικά
εκατοστά δίπλα, ανοίγοντας µια τρύπα στην κάπα της. Του έβαλε
τρικλοποδιά, σωριάζοντάς τον, µπρούµυτα, στο έδαφος, και τον
κλότσησε στο κεφάλι, καθώς πήγαινε να σηκωθεί, κάνοντάς να χάσει
τις αισθήσεις του.
Ο Φάλµαριν σήκωσε δύο στρατιώτες στον αέρα, µέσω των
Πνευµάτων, και τους έριξε πάνω σ’άλλους δύο, δηµιουργώντας έναν
σωρό από ανθρώπους και ατσάλι.
«Μάνζρα!» Η οπλισµένη, µελαχρινή γυναίκα µε τα κοντά µαλλιά
κοίταξε την ξανθιά πολεµίστρια µε γουρλωµένα µάτια. «Είσαι εσύ!»
«Φυσικά και είµ’εγώ, Κέρλα,» αποκρίθηκε εκείνη.
«Γιατί το κάνεις αυτό;» ρώτησε η Κέρλα. «Γιατί προσπαθείς να
δολοφονήσεις τον Αντιβασιλέα, µαζί µ’αυτούς τους εγκληµατίες;»
«∆εν προσπαθ– Ο Αντιβασιλέας δεν είν’αυτός που νοµίζεις –είναι
δαιµονόφιλος!» είπε η Μάνζρα.
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«Ψέµατα!» αντιγύρισε η Κέρλα. «Παραδόσου τώρα!» Την έδειξε,
µε το ξίφος της.
«Λυπάµαι, αλλά όχι,» αποκρίθηκε η Μάνζρα.
Η Κέρλα επιτέθηκε, διαγράφοντας ένα ηµικύκλιο, µε το ξίφος της.
Η ξανθιά πολεµίστρια απέκρουσε, µε το δικό της, κι έκανε να βάλει
τρικλοποδιά στην αντίπαλό της, αλλά η ασπίδα της την εµπόδισε.
Καθώς, όµως, οι λεπίδες τους ήταν διασταυρωµένες, κατάφερε να
την σπρώξει πίσω, ρίχνοντάς την ανάσκελα. Την κοπάνησε, µε το
πλατύ µέρος του σπαθιού της, στο κεφάλι, αφήνοντάς την ακίνητη
στο χορτάρι του κήπου.
«Έρχονται κι άλλοι,» είπε ο Μπάχτον. Σε κάθε χέρι βαστούσε κι
ένα σπαθί, και µπροστά του βρίσκονταν τρεις µαχητές του παλατιού,
σωριασµένοι στο έδαφος. «Τους ακούω.»
«Πάµε!» φώναξε η Μάνζρα, κι άρχισε να τρέχει, µέσα στα
µονοπάτια του κήπου του Βένγκριλ, καθώς οι υπόλοιποι την
ακολουθούσαν.
Γρήγορα, έφτασαν µπροστά στα κάγκελα. Οι τέσσερις φρουροί έξω
κείτονταν ξεροί στο πλακόστρωτο, εκεί όπου τους είχαν αφήσει. Το
άλογο του Ανέµου και της Νύχτας βρισκόταν λίγο παραδίπλα.
«Τους στριµώξαµε τώρα!» ακούστηκε µια κραυγή απ’τ’αριστερά
τους, και οπλισµένοι πολεµιστές φάνηκαν, πάλι, να έρχονται.
«∆ιάολοι!…» έφτυσε ο Άνεµος.
«Καθυστερήστε τους,» πρόσταξε ο Φάλµαριν, και στράφηκε στα
κάγκελα, αυτοσυγκεντρώνοντας τον εαυτό του κι επικαλούµενος τα
Πνεύµατα.
Ο Μπάχτον, η Μάνζρα, και ο Μέρθναρ στάθηκαν ο ένας πλάι στον
άλλο, µε τα σπαθιά τους έτοιµα. Οι στρατιώτες εφόρµησαν πάνω
τους, και η σύγκρουση ατσαλιού µ’ατσάλι ήταν εκκωφαντική, όπως
και οι κραυγές όσων τραυµατίζονταν, θανάσιµα ή όχι· δεν υπήρχε
χρόνος για καλοσηµαδεµένα χτυπήµατα που θ’αναισθητοποιούσαν.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, αηδιασµένος απ’τη σφαγή
ανθρώπων που, ουσιαστικά, δεν έφταιγαν, γιατί δεν ήξεραν τι είδους
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κάθαρµα υπηρετούσαν, κάλεσε τα Πνεύµατα και άρχισε να τους
χτυπά µε αόρατη ενέργεια, ρίχνοντάς τους στο έδαφος. Η Αλζάρα
τον βοήθησε, προσθέτοντας τις πνευµατικές της δυνάµεις στις δικές
του.
Ο Άνεµος είδε τα κάγκελα µπροστά στον Φάλµαριν, σιγά-σιγά, να
λυγίζουν, δηµιουργώντας ένα άνοιγµα. «∆ε θα πρέπει να
παραπονιέµαι που σ’έχουµε µαζί µας, µάγε…» µουρµούρισε.
Όταν η τρύπα ήταν αρκετά µεγάλή, για να µπορεί να χωρέσει,
άνετα, ένας άνθρωπος, ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού φώναξε:
«Ήρθε η ώρα να φύγουµε– Αργκχ!…» Γονάτισε, πιάνοντας το
κεφάλι του µε τα δύο χέρια.
Εχθροί δεν είχαν µείνει άλλοι τριγύρω: οι µισοί απ’όσους τους
είχαν επιτεθεί κείτονταν νεκροί, κι οι άλλοι µισοί αναίσθητοι. Οπότε,
όλοι στράφηκαν στον Φάλµαριν –«Τι έχεις, µάγε;» ρώτησε ο
Άνεµος–, εκτός από τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, ο οποίος ένιωθε
από πού ερχόταν το πνευµατικό κύµα ενέργειας που χτυπούσε τον
φίλο του.
Κοίταξε ψηλά και, σε ένα παράθυρο του παλατιού, αντίκρισε τον
Πόνκιµ, τον βασιλικό διπλωµάτη. Ήταν αυτός, όµως, την τελευταία
φορά, που τον είχε δει, ως Ράθµαλ, είχε µουστάκι, ενώ, τώρα, τόχε
ξυρίσει. Ποιος θα µπορούσε, τότε, να πιστέψει πως ήταν προδότης
και δαιµονόφιλος; Κανείς δεν το υποπτευόταν.
«ΠΟΝΚΙΜ!» φώναξε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, δείχνοντάς
τον, µε το ελεύθερό του χέρι, µε το οποίο δεν βαστούσε σπαθί.
«Ράθµαλ»–η φωνή του Αντιβασιλέα ακουγόταν λες και εκείνος
βρισκόταν δίπλα του–«θα το µετανιώσεις που γλίτωσες από τους
κρυστάλλους των ψυχών –θα το µετανιώσεις πικρά!»
«Ααααανρχ!» κραύγασε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, καθώς
αισθάνθηκε την πνευµατική δύναµη του Πόνκιµ να τον χτυπά. Ποτέ
του δεν είχε αισθανθεί κάτι ισχυρότερο· ήταν σαν οι δυνάµεις της
ίδιας της Φύσης να είχαν στραφεί εναντίον του.
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Η Νύχτα έριξε µια µατιά στον Αντιβασιλέα, ψηλά, στο παράθυρο,
µια στον πρώην-Ράθµαλ, και µια στον Φάλµαριν, που ακόµα
βρισκόταν στα γόνατα, κρατώντας το κεφάλι του. «Τι διάολο
κάνουµε τώρα;» ρώτησε, πανικόβλητη.
Οι υπόλοιποι κοιτούσαν, σα χαµένοι. Μόνο η Αλζάρα ύψωσε το
χέρι της και επιχείρησε να εµποδίσει το πνευµατικό κύµα ενέργειας
που χτυπούσε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. Αµέσως, πετάχτηκε
πίσω, µε µια κραυγή, καθώς ένιωσε κάτι να καίει την ίδια της την
ψυχή.
Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή –βοήθησέ µε, αδελφέ! Ήταν η φωνή του
Φάλµαριν, µέσα στο νου του πρώην-Ράθµαλ. Όπως τότε, που
αντιµετωπίσαµε τον Μάργκανθελ, φτάνοντας στο νησί!
Σωστά, αδελφέ!
Και ο καθένας τους έστειλε πνευµατική δύναµη στον άλλο, η οποία
διπλασιάστηκε, περνώντας µέσα του, και χτύπησαν µαζί τον Πόνκιµ.
Η Νύχτα τον είδε να παραπατά, καθώς στεκόταν πίσω απ’το
παράθυρο. Κρατούσε την ανάσα της.
Αλζάρα! –βοήθησέ µας! φώναξε, τηλεπαθητικά, ο Άνθρωπος-ΜεΜισή-Ψυχή στην Ζιρκεφιανή, η οποία πρόσθεσε τις δυνάµεις της
στις δικές τους, αυξάνοντας τις πιθανότητες νίκης τους εναντίον του
Αντιβασιλέα του Σαραόλν.
«Φρουροί!» προειδοποίησε ο Μπάχτον, και διαπέρασε την κοιλιά
της πολεµίστριας που του χίµησε, µε το ένα του ξίφος, ενώ, µε
τ’άλλο, απέκρουσε µια ερχόµενη λεπίδα.
«Όχι τώρα!» γρύλισε η Νύχτα, εκτοξεύοντας ένα ξιφίδιό της, το
οποίο στροβιλίστηκε στον αέρα και µπήχτηκε στο λαιµό ενός
στρατιώτη.
«Ααααααρρ!» Ο Μέρθναρ άρχισε να χτυπά όπου έβρισκε, χιµώντας
µανιασµένα ανάµεσα στους πολεµιστές, µαζί µε τη Μάνζρα, ενώ ο
Άνεµος βρισκόταν λίγο πιο πίσω, πετσοκόβοντας όποιον τύχαινε να
περάσει απ’αυτούς. Είχε παρατηρήσει πως το κοντόσπαθο του
δολοφόνου της Αίρεσης του Σκαραβαίου ήταν άριστα ζυγιασµένο
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και πιο κοφτερό απ’οποιοδήποτε άλλο όπλο είχε ποτέ χειριστεί ο
τυχοδιώχτης.
Ο Φάλµαριν, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, και η Αλζάρα είχαν την
αίσθηση ότι νικούσουν. Ο Πόνκιµ δε µπορούσε ν’αντισταθεί και
στους τρεις, και µάλιστα όχι όταν οι δύο απ’αυτούς ήταν
Πνευµατικά Αδέλφια. Η ψυχική ενέργεια περνούσε απ’τον έναν
στον άλλο και διπλασιαζόταν, προτού τον χτυπήσει, σαν ένα
πανίσχυρο, αόρατο κύµα.
Ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν αποσύρθηκε στο εσωτερικό του
παλατιού, προτού χάσει τις αισθήσεις του ή πεθάνει απ’την ισχύ των
εχθρών του.
«Νικήσαµε,» είπε η Αλζάρα, έχοντας το ένα χέρι στο στήθος της κι
αγκοµαχώντας. Τότε, αισθάνθηκε κάποιον να την σπρώχνει, και
σωριάστηκε στο έδαφος. Αντίκρισε µια πολεµίστρια από πάνω της,
µε το σπαθί της υψωµένο.
Ένα ξιφίδιο ήρθε, στροβιλιζόµενο, και καρφώθηκε ανάµεσα στα
στήθη της, σκοτώνοντάς την και ρίχνοντάς την πάνω στην
Ζιρκεφιανή, που βόγκησε απ’το βάρος της αρµατωσιάς που την
πλάκωσε.
Η Νύχτα τη βοήθησε να βγει κάτω απ’την νεκρή γυναίκα.
«Συγνώµη γι’αυτό,» είπε.
«Παραλίγο να µου σπάσεις τα πλευρά!» παραπονέθηκε η Αλζάρα.
«Είσαι χειρότερη απ’τον Άνεµο,» µειδίασε η Νύχτα.
Ο Φάλµαριν βγήκε απ’το άνοιγµα που είχε δηµιουργήσει στα
κάγκελα. Αισθανόταν να ζαλίζεται και η όρασή του ήταν θολωµένη·
το στέρνο του ανεβοκατέβαινε γρήγορα, καθώς τα πνευµόνια του
ζητούσαν αέρα, µα ήξερε πως δεν υπήρχε χρόνος για χάσιµο.
«Ελάτε!»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τον ακολούθησε. Φανερά, βρισκόταν
στα ίδια χάλια µ’αυτόν: ιδρώτας τούς έλουζε και τους δύο, και
έµοιαζαν να τρεκλίζουν.
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Ο Μπάχτον απέκρουσε ένα σπαθί και καρατόµησε κάποιον. Ο
Μέρθναρ αποτελείωσε τον άλλο πλάι στον τοξότη. «Ώρα να
φεύγουµε, φίλε µου,» είπε.
Ο Άνεµος καβάλησε το άτι του· η Νύχτα ανέβηκε πίσω του. Ο
Φάλµαριν ίππευσε µαζί µε τον Μέρθναρ, ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή µαζί µε την Αλζάρα, και ο Μπάχτον µαζί µε τη Μάνζρα, η
οποία είχε αρχίσει, πάλι, να αισθάνεται πολύ αδύναµη από την
επήρεια του δηλητηρίου στο σώµα της· η µάχη την είχε
εξουθενώσει.
Ξεκίνησαν να καλπάζουν, γρήγορα, προς την ανατολική πύλη της
Μάρβαθ, και βγήκαν, προτού προλάβουν οι φύλακες εκεί να τους
εµποδίσουν και να τους ρωτήσουν γιατί τάραζαν την πόλη µε το
ποδοβολητό των αλόγων τους. Σύντοµα, χάθηκαν µέσα στο σκοτάδι.
«Ίσως να µας καταδιώξουν, πάλι,» είπε η Νύχτα. «Πρέπει κάπου να
κρυφτούµε. Τα άτια µας δε θ’αντέξουν για πολύ ακόµα, καθότι
κουρασµένα απ’όλη την ηµέρα.»
«Ξέρω ένα ασφαλές µέρος εδώ κοντά,» δήλωσε ο Μπάχτον.
«Οδήγησέ µας εκεί,» τον προέτρεψε η Μάνζρα.
Ο πλανόδιος τοξότης ένευσε καταφατικά. «Ας κατευθυνθούµε
βόρεια, σε κείνους τους λόφους.» Έδειξε, µε το δεξί του χέρι.
** ** ** **
Ο Πόνκιµ βάδισε ως το δωµάτιό του, παραπατώντας. Η δύναµη µε
την οποία τον είχαν χτυπήσει ο Φάλµαριν κι οι σύντροφοί του ήταν
περισσότερη απ’ότι περίµενε. Η γυναίκα δεν πρόσφερε πολλά στην
πλευρά τους, όµως ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού και ο Ράθµαλ…
είχαν κάτι το περίεργο στην πνευµατική τους µαγεία. Ο
Αντιβασιλέας του Σαραόλν µπορούσε να τους αισθανθεί
ν’ανταλλάζουν πνευµατική ενέργεια αναµεταξύ τους, η οποία
διπλασιαζόταν σε ισχύ, κατά την ανταλλαγή αυτή. ∆εν είχε ποτέ δει
110

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΙΜΟΝΩΝ

τίποτα παρόµοιο, και τον είχε βάλει σε σκέψεις. Πώς µπορούσαν να
κάνουν κάτι τέτοιο οι εχθροί του;
Άνοιξε την πόρτα του δωµατίου του και µπήκε. Μέσα, η
Σαντέ’ενθιν και ο Κράντµον βρίσκονταν, ακόµα, ξαπλωµένοι στο
κρεβάτι του, εξουθενωµένοι από το Πνευµατικό Αντίγραφο που
είχαν στείλει στη Θέρληχ, για να σκοτώσει την Βασίλισσα του
Ωκεανού. Οι ηλίθιοι! Αν ήταν µαζί του, ενόσω πολεµούσε τον
Φάλµαριν και τους άλλους, σίγουρα, θα είχε νικήσει.
Η Ζιρκεφιανή Αρχιέρεια άνοιξε τα µάτια της, και ανασηκώθηκε
πάνω στο στρώµα. «Πόνκιµ. Τι έχεις; ∆ε µου µοιάζεις καλά…»
Ο Πόνκιµ κάθισε στην πολυθρόνα του γραφείου του, κουρασµένα.
«∆εν είµαι…»
«Και… κάτι άκουσα να συµβαίνει έξω,» πρόσθεσε η Σαντέ’ενθιν.
«Τι ήταν;»
«Ο καταραµένος Φάλµαριν βρισκόταν εδώ,» εξήγησε ο Πόνκιµ.
«Είχε έρθει για να πάρει τον Μπάχτον και τον Μέρθναρ απ’τα
µπουντρούµια. Και… κάτι αλλόκοτο έγινε…» Της µίλησε για την
πνευµατική του µάχη µε τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού και τους
συµµάχους του.
«∆εν µπορώ να το εξηγήσω,» είπε, τελικά, η Σαντέ’ενθιν.
«Τουλάχιστον, όχι αµέσως… Είπες ότι διπλασιαζόταν η πνευµατική
τους ισχύ, όταν την αντάλλαζαν αναµεταξύ τους;…»
Ο Πόνκιµ ένευσε καταφατικά.
«Πρέπει να το µελετήσω, και, τώρα, είµαι κουρασµένη,» δήλωσε η
Σαντέ’ενθιν.
«Πώς είναι ο Κράντµον;» ρώτησε ο Πόνκιµ.
«∆εν έχει ξυπνήσει από το πρωί,» απάντησε η Αρχιέρεια.
«Είναι ζωντανός; Κάποιες φορές, ο θάνατος αργεί να έρθει, µετά
από τέτοιες ανοησίες.»
«Ζωντανός είναι,» τον διαβεβαίωσε η Σαντέ’ενθιν.
«Αν δεν το είχατε δοκιµάσει αυτό,» είπε ο Πόνκιµ, «θα
µπορούσαµε να είχαµε πολεµήσει µαζί τον Φάλµαριν. Θα
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νικούσαµε, και θα ξεφορτωνόµασταν έναν µπελά απ’την πλάτη
µας!»
«∆εν ήταν δυνατόν να ξέρουµε ότι θα ερχόταν,» αποκρίθηκε η
Σαντέ’ενθιν. «Έφυγε τώρα;»
«Έτσι νοµίζω,» απάντησε ο Πόνκιµ.
«Θα στείλεις καβαλάρηδες να τον καταδιώξουν;»
«∆εν αξίζει τον κόπο, απ’ό,τι αποδείχτηκε την τελευταία φορά.
Εξάλλου, έχω αρκετούς Μαγκραθµέλιους στην ύπαιθρο,» µειδίασε,
σατανικά.
** ** ** **
Ύστερα από καµια ώρα ιππασίας, έφτασαν ανάµεσα σε δυο
λόφους. Ο Μπάχτον ίππευε πρώτος, µαζί µε την Μάνζρα, και τους
πήγε µπροστά σε ένα σύδεντρο.
«Εδώ είµαστε,» είπε.
«Σ’αυτά τα δέντρα θα κρυφτούµε;» απόρησε ο Άνεµος. «Αν ναι,
τότε, δε νοµίζω οι διώκτες µας νάχουν δυσκολία να µας βρουν…»
Ο Μπάχτον έκανε νόηµα στη Μάνζρα, που καθόταν πίσω του,
ν’αφιππεύσει και, ύστερα, αφίππευσε κι ο ίδιος. Μπήκε στο
σύδεντρο, τραβώντας το λαχανιασµένο άτι πίσω του. Οι άλλοι τον
ακολούθησαν, ξεκαβαλικεύοντας και τραβώντας κι αυτοί τα ζώα
τους απ’τα ηνία.
«Σε τούτη τη σπηλιά θα κρυφτούµε,» έδειξε ο πλανόδιος τοξότης.
Καθώς οι αχτίνες των φεγγαριών του Άρµπεναρκ περνούσαν
ανάµεσα απ’τα φυλλώµατα, όλοι αντίκρισαν ένα άνοιγµα στον λόφο.
«Υπάρχει κάτι για ν’ανάψουµε έναν δαυλό;»
Ο Νύχτα έκοψε ένα κλαδί και, χρησιµοποιώντας µια πέτρα και το
ξιφίδιό της, το άναψε. Πέρασε την είσοδο της σπηλιάς και
ανακάλυψε πως το εσωτερικό της ήταν αρκετά µεγάλο: χωρούσε,
άνετα, και αυτούς και τα άλογά τους. Σταλακτίτες κρέµονταν απ’το
ταβάνι, ενώ σταλαγµίτες ξεφύτρωναν απ’το έδαφος· µάλιστα,
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ορισµένοι συναντιόνταν µεταξύ τους. Όµως δεν ήταν τόσο πυκνοί,
ώστε να δυσκολεύουν την κίνηση µέσα στο χώρο.
«Θα ξεκουραστούµε εδώ απόψε,» είπε ο Μπάχτον. «Μην ανάψετε
φωτιά· µπορεί οι διώκτες µας να τη δουν από µεγάλη απόσταση.»
«Θα ξεπαγιάσουµε, πάλι…» µουρµούρισε ο Άνεµος.
Η Αλζάρα, συνηθισµένη στο κλίµα της Νότιας Γης, είχε αρχίσει
από τώρα να κρυώνει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

Ανταρσία
Σόλµορχ µπορούσε να διακρίνει µια γενικότερη ανησυχία
µέσα στον στρατό, καθ’όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Τώρα,
πλησίαζε το βράδυ, και έφταναν στο κάστρο της Βαρονέσας
Τάθβιλ. Όσο ταξίδευαν, κάνοντας το γύρο των κακοτράχαλων
λόφων και, ύστερα, προελαύνοντας σε ένα αρκετά µεγάλο πεδινό
µέρος, σπάνιο σε τούτη την ορεινή Βαρονία, ο ευγενής παρατηρούσε
πως οι εκφράσεις των στρατιωτών και των διοικητών τους ήταν
προβληµατισµένες. ∆εν µιλούσαν πολύ µεταξύ τους, και µάλιστα
ορισµένοι απ’αυτούς έµοιαζαν τσακωµένοι. Σίγουρα, διαφωνούσαν
σχετικά µε το αν ήταν σωστή η κίνηση να πάρει τη διοίκηση του
στρατού ο ∆ούκας Σάλβινρ µε το ζόρι. Κάποιοι άνθρωποι ήταν τόσο
κοντόφθαλµοι… Ο Σόλµορχ κούνησε το κεφάλι του.
Λυπόταν που συµπεριλάµβανε τον παλιό του φίλο, Μάνκιν,
ανάµεσα σ’αυτούς τους κοντόφθαλµους ανθρώπους, αλλά δεν του
είχε δώσει άλλη επιλογή, µε τον τρόπο που φερόταν.
Ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ έβλεπε, συνεχώς, τον αρχηγό
της φρουράς της έπαυλής του να πηγαίνει πέρα-δώθε, µέσα στην

Ο
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κατασκήνωση που είχαν κάνει το µεσηµέρι, για να ξεκουραστούν,
και, κάποια στιγµή, τον είχε χάσει απ’τα µάτια του εντελώς. Τι
σχεδίαζε; Αυτή η παράξενη κινητικότητά του είχε βάλει σε σκέψεις
τον Σόλµορχ. Το είχε αναφέρει στην Τάθβιλ, αλλά η Βαρονέσα δεν
το είχε σχολιάσει. Είχε κουνήσει µονάχα το κεφάλι της, σκεπτική,
και, ακόµα και τώρα, ο ευγενής µπορούσε να δει καθαρά ότι κάτι την
ενοχλούσε.
Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της ήταν σφιγµένα: τα µάτια της
πιο στενά απ’ό,τι συνήθως, τα φρύδια της το ένα κοντά στο άλλο, τα
χείλη της σουφρωµένα· γραµµές είχαν κάνει την εµφάνισή τους στο
µέτωπό της, ενώ έσφιγγε τα χαλινάρια του αλόγου της στα
γαντοφορεµένα της χέρια πολύ περισσότερο απ’όσο χρειαζόταν.
«Τι είναι, Τάθβιλ;» αναστέναξε ο Σόλµορχ, µη µπορώντας άλλο να
τη βλέπει έτσι. «Πες µου.»
«Τίποτα…» αποκρίθηκε εκείνη. «∆εν ξέρω… Είναι, απλά, ότι…
Ίσως να κάνω λάθος… Αλλά θυµάσαι τι σου είπα το πρωί, πριν
ξεκινήσει ο στρατός να προελαύνει;»
«Όχι,» παραδέχτηκε ο Σόλµορχ. «Τι;»
«Έχω ένα κακό προαίσθηµα…» εξήγησε η Τάθβιλ. «Με
τροµάζει… Ποτέ δεν έχω νιώσει παρόµοια… ∆εν είναι ένα
συνηθισµένο κακό προαίσθηµα –ξέρω ότι κάτι κακό θα συµβεί.»
«Τα λόγια σου µε τροµάζουν κι εµένα,» είπε ο Σόλµορχ. «Όµως δεν
είσαι µάντισσα –τουλάχιστον, δεν έχεις ποτέ παλιότερα προβλέψει
το µέλλον–, οπότε δε θάπρεπε ν’ανησυχώ…»
Η Τάθβιλ αναστέναξε, κοιτάζοντας το κάστρο της, το οποίο
πλησίαζαν. «Σόλµορχ, αυτό δε µου έχει ξανασυµβεί…»
Ο ευγενής δε µίλησε, και προσπάθησε να αποτινάξει το ζοφερό
συναίσθηµα που επιχειρούσε να τυλίξει την ψυχή του.
Τα φεγγάρια του Άρµπεναρκ βρίσκονταν ψηλά στον σκοτεινό
ουρανό, και ένας παγερός αέρας είχε σηκωθεί, όταν ο µεγάλος
στρατός έφτασε στο κάστρο της Βαρονίας. Μετά από προσταγή της
Τάθβιλ, η πύλη άνοιξε και ορισµένοι µονάχα από τους πολεµιστές
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µπήκαν, γιατί δεν υπήρχε χώρος για όλους µέσα στο φρούριο. Οι
υπόλοιποι έστησαν σκηνές απέξω και κατασκήνωσαν.
Η Βαρονέσα διέταξε τους στρατιώτες να οδηγήσουν την Βασίλισσα
σε ένα από τους ξενώνες, σαν να ήταν φιλοξενούµενη, και να µην
της φερθούν άσχηµα, σε καµια περίπτωση, όµως, επίσης, να τη
φρουρούν προσεκτικά, µην τυχόν προσπαθήσει να κάνει καµια
ανοησία.
«Σιχαίνοµαι τον εαυτό µου γι’αυτό,» είπε ο Σάλβινρ στην Τάθβιλ
και το Σόλµορχ, που στέκονταν έξω από την εσωτερική πύλη του
κάστρου, έτοιµοι να µπουν, ώστε να βρουν κάποιο ζεστό τζάκι και
να καθίσουν µπροστά του.
Ο ευγενής ακούµπησε το χέρι του στον ώµο του ∆ούκα. «Ήταν
αναγκαίο, φίλε µου. Σε κανέναν µας δεν άρεσε.»
Ο Σάλβινρ ήταν προβληµατισµένος. «∆εν είναι µόνο τούτο,
Σόλµορχ. Πολλοί από τους πολεµιστές του στρατεύµατος µε
κοιτούσαν εχθρικά, όσο ταξιδεύαµε –πολλοί διοικητές επίσης. Άλλοι
τσακώνονταν αναµεταξύ τους.»
«Το τελευταίο το παρατήρησα κι εγώ,» έγνεψε καταφατικά ο
ευγενής.
«∆ε σ’ανησυχούν όλ’αυτά;» ρώτησε ο Σάλβινρ. «Από την εµπειρία
µου, ξέρω πως η αναταραχή µέσα σ’έναν στρατό ποτέ δεν είναι καλό
σηµάδι. Ήδη πρόσταξα κάποιους διοικητές να επαναφέρουν την
τάξη· το ίδιο και ο Έντρηλ.»
«Γνωρίζω λίγα για την διεξαγωγή πολέµου, όµως µπορώ να κρίνω
ότι έκανες καλά,» είπε ο Σόλµορχ. «Η αταξία δεν είναι ωφέλιµη σε
καµια µορφή οργάνωσης.»
«Εγώ ξέρεις τι φοβάµαι; Μην θεωρήσουν κάποιοι πως
προσπαθούµε να τους κλείσουµε το στόµα· γιατί, έτσι, εύκολα
µπορούν, πάλι, αυτοί οι ίδιοι να ισχυριστούν πως τούτο είναι
απόδειξη ότι σκοπεύω να πάρω την εξουσία της Βασίλισσας.»
«Και οι υπόλοιποι θα τους πιστέψουν;» ρώτησε ο Σόλµορχ.
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«Εύχοµαι πως όχι,» είπε ο Σάλβινρ. «Αν, όµως, τους πιστέψουν;
Τότε, τα πράγµατα θα γίνουν χειρότερα απ’ό,τι ήδη είναι. Μπορεί ο
στρατός να σπάσει, ή ακόµα και να σφαχτούµε αναµεταξύ µας.»
Η Τάθβιλ ρίγησε, και γάντζωσε τα χέρια της πάνω στην κάπα που
φορούσε.
«Νοµίζω ότι το παρατραβάς, Σάλβινρ,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ.
«Ξεκουράσου, και το συζητάµε, πάλι, το πρωί.»
«Ναι,» συµφώνησε ο ∆ούκας της Χάργκοχ· αλλά δεν έµοιαζε
πεπεισµένος, καθώς αποµακρυνόταν από τον ευγενή και τη
Βαρονέσα, µπαίνοντας στο φρούριο. Ένας υπηρέτης, αµέσως,
προθυµοποιήθηκε να τον οδηγήσει στον ξενώνα.
«Θα συµβεί,» είπε η Τάθβιλ. «Ο στρατός θα σπάσει…»
«Ας έχουµε λίγη αισιοδοξία,» διαφώνησε ο Σόλµορχ, βάζοντας το
χέρι του στους ώµους της, καθώς περνούσαν το κατώφλι µπροστά
τους. «Ήταν αναµενόµενο να υπάρξουν αρκετές αντιδράσεις. Αυτό
δε σηµαίνει ότι θα επέλθει και διάλυση.»
** ** ** **
Ο Ήκνορ παρακολουθούσε τον Μάνκιν όλη την ηµέρα. Ο
πολεµιστής µόνο σε ένα µέρος δεν καθόταν. Πήγαινε από τη µια
µεριά του στρατού στην άλλη, µιλώντας σε διοικητές και
στρατιώτες. Και µονάχα ένα λόγο µπορούσε να έχει, σύµφωνα µε τη
συµπεριφορά του ως τώρα: σχεδίαζε προδοσία.
Η µια προδοσία πάνω στην άλλη, συλλογίστηκε ο κατάσκοπος. Και,
µετά, λένε εµάς, τους Αργκανθικιανούς, δολοπλόκους!
Τώρα, ο Ήκνορ, η Μίκθαλ, και η Βόλκρα βρίσκονταν σε µια
σκηνή, έξω απ’το κάστρο της Τάθβιλ, και η Μάερνοµ κι ο Τόλριν
τούς φυλούσαν, ενώ ο Μάνκιν δεν βρισκόταν, πάλι, εδώ. Αν, τελικά,
επέρχετο διάσπαση στο στρατό της Βασίλισσας ∆ήνκα, οι τρεις
Αργκανθικιανοί κατάσκοποι ήξεραν πως θα ήταν η κατάλληλη
ευκαιρία για να ξεφύγουν απ’τους Σαραολνιανούς. Από τη µεριά της,
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η Μάερνοµ απορούσε γιατί η Βαρονέσα Τάθβιλ δεν τους είχε ρίξει
σε κάποιο κελί του φρουρίου της. Προφανώς, τους είχε ξεχάσει,
έχοντας άλλα στο µυαλό της, γιατί η πολεµίστρια δεν την είχε δει
ούτε καν να στρέφει το βλέµµα της προς τους τρεις πράκτορες από
την γειτονική χώρα.
«Πού είναι το µεγάλο αφεντικό;» ρώτησε η Μίκθαλ· οι άλλοι
γνώριζαν πως έτσι αναφερόταν, ειρωνικά, στον Μάνκιν.
«∆εν ξέρουµε,» αποκρίθηκε η Μάερνοµ. Και δεν τολµούσε να
φανταστεί τι µπορεί να γινόταν µ’αυτόν. ∆εν τους µιλούσε καθόλου,
και η πολεµίστρια είχε την υποψία ότι σχεδίαζε κάποιου είδους
ανταρσία εναντίον του ∆ούκα Σάλβινρ.
«Γιατί δεν πάτε να δείτε πού είναι;» πρότεινε η Βόλκρα.
Ο Τόλριν µειδίασε, ψυχρά. Για χαζούς µας περνάνε; «Και να σας
αφήσουµε µόνους;»
«∆ε θα πάµε πουθενά,» είπε η Βόλκρα.
«Πολύ αµφιβάλλω,» τόνισε ο αγγελιαφόρος.
«Εντάξει, αν δε µας εµπιστεύεστε, πήγαινε εσύ, κι ας µείνει η
Μάερνοµ εδώ,» πρόσφερε µια εναλλακτική λύση η Μίκθαλ,
ανασηκώνοντας αδιάφορα τους ώµους της.
«Όχι,» απάντησε, απόλυτα, ο Τόλριν. Ήξερε πολύ καλά τι είχαν
κατά νου οι Αργκανθικιανοί: να χιµήσουν όλοι µαζί στην
πολεµίστρια, όταν εκείνος έφευγε. Ακόµα και άοπλοι, θα ήταν τρεις
εναντίον µίας, και θα είχαν µεγάλη πιθανότητα νίκης.
«∆ηλαδή, δεν την εµπιστεύεσαι ούτε αυτήν,» συµπέρανε η Μίκθαλ,
σηκώνοντας ένα της φρύδι. «∆εν την έχεις ικανή να µας προσέχει;»
«Βούλωστο!» της είπε η Μάερνοµ. «Ούτ’εγώ συµφωνώ να σας
φυλάω µόνη µου.»
«Τόση εκτίµηση έχεις για τον εαυτό σου;» πήρε µια απορηµένη
έκφραση η Μίκθαλ. «∆ε µπορείς να µας προσέχεις, όταν εµείς
είµαστε άοπλοι κι εσύ οπλισµένη; Αναρωτιέµαι τι πολεµίστριες
βγάζει το Σαραόλν…»
Η Μάερνοµ την αγνόησε.
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«Προφανώς όχι και τόσο ικανές,» κατέληξε η Αργκανθικιανή
κατάσκοπος. «Ξέρεις πώς να χειρίζεσαι το σπαθί σου;–»
Η Μάερνοµ ξεθηκάρωσε το ξίφος της, απότοµα, και τοποθέτησε
την αιχµή του µπροστά στο πρόσωπο της Μίκθαλ, που γούρλωσε τα
µάτια της, βγάζοντας µια πνιχτή φωνή απ’το λαιµό της. «Είπα,
βούλωστο!» σφύριξε η πολεµίστρια. «Αλλιώς θα ανακαλύψεις αν
ξέρω πώς να χειρίζοµαι το σπαθί µου.»
Ο Τόλριν σήκωσε ένα φρύδι, κοροϊδευτικά, προς τη µεριά της
Αργκανθικιανής κατασκόπου.
Η Μάερνοµ θηκάρωσε, πάλι, το ξίφος της και στράφηκε στον
αγγελιαφόρο. «Αγάπη µου, κάτι µε προβληµατίζει, εδώ και ώρα…
Μήπως κάποιος θάπρεπε να πάει να ειδοποιήσει τη Βαρονέσα για τα
καµώµατα του Μάνκιν;»
«Λες να µην έχει καταλάβει ότι κάτι παράξενο συµβαίνει;»
αποκρίθηκε εκείνος. «Εξάλλου, δε µπορούµε ν’αφήσουµε τούτος δω
µόνους.»
Η Μάερνοµ έγνεψε καταφατικά. «Ναι. Μα µπορούµε να ζητήσουµε
από κάποιον στρατιώτη να µεταφέρει το µήνυµά µας.»
«∆εν είναι κακή ιδέα,» παραδέχτηκε ο Τόλριν.
«Βγαίνω ένα λεπτό.» Η Μάερνοµ σηκώθηκε όρθια, ξεθηκάρωσε το
σπαθί της και το έδωσε στον αγγελιαφόρο φίλο της. Έριξε ένα άγριο
βλέµµα στους Αργκανθικιανούς. «Και µην αναπνεύσει κανένας σας,
γιατί θα του ξεριζώσω την καρδιά µε τα ίδια µου τα χέρια.» Ύστερα,
παραµέρισε την κουρτίνα, περνώντας έξω.
«Μάλιστα, µεγάλη αφεντικίνα,» έκανε η Μίκθαλ πίσω της.
Ο Τόλριν την κάρφωσε, µε τη µατιά του, και εκείνη του
χαµογέλασε, ψυχρά.
** ** ** **
«Τι ψάχνεις, Μάερνοµ;» ρώτησε ο στρατιώτης που στεκόταν εκεί
κοντά, βαστώντας κοντάρι κι ασπίδα.
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«Μπόιριν,» είπε η πολεµίστρια. «Είµαι τυχερή που σε βρίσκω εδώ.
Θέλω να µου κάνεις µια χάρη, αν είναι δυνατόν.»
«Πες µου,» προθυµοποιήθηκε ο άντρας. Ήταν µετρίου
αναστήµατος, µε µακριά, µαύρα µαλλιά, τα οποία έβγαιναν απ’τις
άκριες του κράνους του.
Η Μάερνοµ τον πλησίασε, και µίλησε σιγανά, για να µην την
ακούσει κανείς άλλος: «Θα πας στην Βαρονέσα Τάθβιλ και θα της
πεις πως η Μάερνοµ νοµίζει ότι ο Μάνκιν σχεδιάζει ανταρσία, και
να προσέχει.»
Ο Μπόιριν ένευσε. «Έγινε. Φεύγω αµέσως.»
«Χίλια ευχαριστώ,» αποκρίθηκε η Μάερνοµ.
«Ούτε να το σκέφτεσαι, συντρόφισσα,» µειδίασε ο στρατιώτης.
Και, µόλις την είδε να µπαίνει στη σκηνή της, ξεκίνησε να βαδίζει.
Αλλά δεν πήγε στο κάστρο της Τάθβιλ· πήγε σε µια άλλη σκηνή,
µπροστά στην οποία στεκόταν µια οπλισµένη γυναίκα.
«Για το Θρόνο,» της είπε.
«Ποιος είσαι;» τον ρώτησε εκείνη.
«Ο Μπόιριν,» αποκρίθηκε ο άντρας. «Θέλω να µιλήσω στον
Αρχηγό.»
Η πολεµίστρια σήκωσε την κουρτίνα της σκηνής και είπε σ’αυτούς
που βρίσκονταν µέσα: «Ο Μπόιριν είναι εδώ, και επιθυµεί να
µιλήσει στον Αρχηγό.»
«Να περάσει,» απάντησε µια αντρική φωνή.
«Πέρνα,» είπε η φρουρός στον Μπόιριν, που, αµέσως, µπήκε.
Στο εσωτερικό της σκηνής ήταν ένα τραπέζι, που γύρω του
κάθονταν τρεις άντρες και τρεις γυναίκες (όλοι τους στρατιωτικοί
διοικητές), και ο Μάνκιν –ο «Αρχηγός», όπως, τώρα, τον
αποκαλούσαν όσοι είχαν συµφωνήσει να «ρίξουν τον προδότη
∆ούκα Σάλβινρ από την εξουσία».
«Μπόιριν,» είπε ο Αρχηγός, στενεύοντας τα µάτια του.
«Παρατήρησες τίποτα παράξενο στη σκηνή;»
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«Η Μάερνοµ ήρθε και µου µίλησε,» αποκρίθηκε εκείνος. «Μου
ζήτησε να πάω να πω στην Βαρονέσα Τάθβιλ ότι προσπαθείτε να
σχεδιάσετε ανταρσία, Αρχηγέ.»
Ο Μάνκιν σταύρωσε τα χέρια µπροστά του, θυµωµένος. «Η
Μάερνοµ, λοιπόν, είναι εναντίον µου. Το περίµενα αυτό. Τούτος
ήταν κι ο λόγος που σε είχα βάλει φρουρό κοντά στη σκηνή της,
Μπόιριν.»
«Τι να κάνω, τώρα, Αρχηγέ;» ρώτησε ο πολεµιστής.
«Φυσικά, δε θα πας στην Τάθβιλ, και θ’αλλάξεις πόστο µε την
∆άρα, έξω απ’τη σκηνή µου,» πρόσταξε ο Μάνκιν.
«Μάλιστα, Αρχηγέ,» υπάκουσε ο Μπόιριν, και βγήκε.
«Πολλοί θα µας εναντιωθούν,» είπε ο Σόντναρ, ένας στρατιωτικός
διοικητής απ’τον στρατό του Σάλβινρ, ο οποίος φαινόταν φανερά
δυσαρεστηµένος που θα πρόδιδε τον ∆ούκα του, όµως πίστευε πως
αυτό ήταν το σωστό να πράξει. «Θα καταλήξουµε σε
αιµατοχυσία…»
«Ο Θρόνος πάνω απ’όλα!» τόνισε ο Βασσάρ, προσωρινός
∆ιοικητής του δεύτερου τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών,
αντικαταστάτης της ∆ιοικήτριας Ερία. Ήταν ένας γεροδεµένος
άντρας, µε κοντά, µαύρα µαλλιά και γαλανά, ψυχρά µάτια. Το
πρόσωπό του θα έλεγε κανείς πως ήταν λαξευµένο πάνω σε πέτρα.
«∆ε θ’αφήσουµε αυτό τον ∆ούκα –Πρίγκιπα ή µη– να
κακοµεταχειρίζεται έτσι τη Βασίλισσα!» Κοπάνησε τη γροθιά του
πάνω στο τραπέζι. «Τι θα πει ο Βασιληάς, όταν επιστρ–»
«Ησυχία, Βασσάρ,» τον διέκοψε ο Μάνκιν, στενεύοντας τα µάτια
του. «Και ψυχραιµία. Είσαι πολύ παρορµητικός. Θέλεις, µήπως, να
σ’αντικαταστήσω µε κάποιον άλλο για τη δουλειά;»
«Όχι, Μάνκιν,» αποκρίθηκε εκείνος. «Το ξέρεις ότι δεν υπάρχει πιο
πιστός άνθρωπος στην Βασίλισσα από µένα.»
«Χρειάζεται ψυχραιµία γι’αυτό που θα επιχειρήσεις,» του θύµισε ο
Μάνκιν.
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«Είµαι ψυχρός σαν ατσάλι, όταν υπάρχει λόγος,» τον διαβεβαίωσε
ο Βασσάρ.
«Το εύχοµαι,» είπε ο Μάνκιν. «Όσο για την αιµατοχυσία, Σόντναρ,
θα προσπαθήσουµε να την αποφύγουµε, όσο είναι εφικτό. Σε καµια
περίπτωση, δε θα σηκώσετε πρώτοι τα όπλα σας. Έγινα
κατανοητός;»
Οι τρεις διοικητές και οι τρεις διοικήτριες έγνεψαν καταφατικά.
** ** ** **
Ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ µπήκαν σ’ένα µικρό καθιστικό, πλάι στο
υπνοδωµάτιο της Βαρονέσας, και έκλεισαν την ξύλινη πόρτα πίσω
τους. Το τζάκι στον αντικρινό τοίχο ήταν αναµµένο και φλόγες
χόρευαν εντός του, ζεσταίνοντας και φωτίζοντας το χώρο. Μπροστά
του βρισκόταν ένας σοφάς, που τον κάλυπτε γούνα, λόγω του
Χειµώνα. Λίγο παραπέρα, στον δεξή τοίχο, ήταν ένας καθρέφτης
πάνω σ’ένα τραπεζάκι, καθώς κι ένα µεγάλο ρολόι, µε δείκτες και
ασηµένιο πλαίσιο. Ο ευγενής το είχε παρατηρήσει από παλιά, και
πάντα το θεωρούσε ένα πολύ αξιοθαύµαστο κοµµάτι, όχι µόνο
επειδή τα ρολόγια ήταν σπάνια και ακριβά στο Σαραόλν, αλλά
επειδή το συγκεκριµένο είχε και περίτεχνα σκαλίσµατα επάνω του.
Πλάι στο τζάκι βρισκόταν ένα κλειστό παράθυρο, το οποίο η
Βαρονέσα άνοιξε και κοίταξε από το τζάµι το στρατό που ήταν
κατασκηνωµένος έξω απ’το κάστρο της.
Ο Σόλµορχ έβγαλε την κάπα του και την κρέµασε σε µια
κρεµάστρα, στη γωνία. Ύστερα, πλησίασε την Τάθβιλ από πίσω και
έλυσε κι αυτής την κάπα απ’τον λαιµό, για να την κρεµάσει. Η
γυναίκα δεν κινήθηκε· το βλέµµα της ήταν καρφωµένο στο
στρατοπεδευµένο φουσάτο.
Ο ευγενής κάθισε, αναπαυτικά στον καναπέ, γεµίζοντας ένα ποτήρι
κρασί, για τον εαυτό του. «Χαλάρωσε,» της είπε. «Τίποτα το
ασυνήθιστο δε θα συµβεί.»
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Η Τάθβιλ στράφηκε στο µέρος του, κοιτώντας τον καλά-καλά, σα
να µην τον αναγνώριζε. «Σόλµορχ… Όλ’αυτά σου µοιάζουν
συνηθισµένα;»
Ο ευγενής ήπιε µια γουλιά κρασί και σούφρωσε τα χείλη του. «Όχι
ακριβώς–»
«Τότε, ούτε µια ανταρσία θα ήταν ‘ασυνήθιστη’,» τον διέκοψε η
Τάθβιλ, προτού προλάβει να µιλήσει.
«Μοιάζεις πολύ σίγουρη ότι θα συµβεί…» συνοφρυώθηκε ο
Σόλµορχ.
Η Τάθβιλ σταύρωσε τα χέρια πίσω απ’την πλάτη της κι άρχισε να
κάνει βόλτες στο δωµάτιο. «…Έχω αυτό το άσχηµο προαίσθηµα,
όπως σου ξαναείπα… ∆ε µπορεί να φύγει απ’το µυαλό µου ότι κάτι
κακό θα γίνει σήµερα… Κι αφού δεν έχει συµβεί ακόµα, και
τελειώνει η µέρα, σηµαίνει πως θα συµβεί όπου νάναι…»
«Τάθβιλ,» αναστέναξε ο Σόλµορχ, «ηρέµησε! Για πρώτη φορά, εδώ
και πολλές µέρες, τα πράγµατα πάνε όπως τα θέλουµε. Πρώτα,
ήµασταν φυλακισµένοι σε τούτο το κάστρο· ύστερα, ήρθε η ∆ήνκα,
έχοντας αποφασίσει να επιτεθεί στο Άργκανθικ. Τώρα, όµως,
επιστρέφουµε στην Μάρβαθ –επιτέλους!
»Το πραγµατικό πρόβληµα, αν θες να µάθεις, είναι τι θα γίνει εκεί.
Γιατί οι Μαγκραθµέλιοι, σίγουρα, σκοπεύουν να χτυπήσουν την
πρωτεύουσα. Και θα χρειαστεί να την υπερασπιστούµε εναντίον των
δαιµονανθρώπων.» Ανασήκωσε τους ώµους του. «Ίσως αυτό να
προµηνύει και το προαίσθηµά σου…»
Η Τάθβιλ στράφηκε να τον κοιτάξει, κάπως πεπεισµένη. «Λες;…»
Κάθισε πλάι του στον σοφά, αρχίζοντας να λύνει τις µπότες απ’τα
πόδια της.
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Τα πράγµατα κυλάνε καλά, µέχρι
στιγµής.»
«Όχι και καλά,» διαφώνησε η Τάθβιλ, βγάζοντας τη δεξιά της
µπότα. «Έχω πιαστεί…» παρατήρησε, µουγκρίζοντας.
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«∆ε µπορούσαµε να µην έχουµε καµια αντίδραση,» είπε ο
Σόλµορχ. «Ήταν αναµενόµενο κάποιοι να µη συµφωνούν µαζί µας…
Σε άλλη περίπτωση, ίσως κι εγώ να µη συµφωνούσα…»
«…Όµως συµφώνησες.» Η Τάθβιλ δε στράφηκε να τον κοιτάξει,
καθώς έλυνε τα κορδόνια της αριστερής της µπότας. «Έχεις…
αλλάξει, κάπως.»
«Εγώ;» έκανε ο Σόλµορχ. «Πάντα έτσι ήµουν.»
Η Βαρονέσα έβγαλε την µπότα της και, τώρα, στράφηκε να τον
κοιτάξει στο πρόσωπο. «Όχι, δεν ήσουν έτσι.»
Ο ευγενής αναστέναξε. «Τάθβιλ. Μου θυµίζεις τον Μάνκιν µ’αυτά
που λες.»
«Μα έχεις αλλάξει, Σόλµορχ,» επέµεινε εκείνη.
«Ανοησίες…» Ο ευγενής ήπιε µια γουλιά κρασί, κοιτάζοντας τις
φλόγες του τζακιού να χορεύουν. Σιγά µην έχω αλλάξει!
Η Τάθβιλ άγγιξε το µάγουλό του. «∆εν έχεις ξυριστεί σήµερα–»
«∆εν είχα το χρόνο–» εξήγησε ο Σόλµορχ.
«Πάντα ξυριζόσουν,» τόνισε η Τάθβιλ.
«Εντάξει, µια φορά δεν ξυρίστηκα!» έκανε ο Σόλµορχ, γυρίζοντας
να ατενίσει την όψη της. «Θα µου πεις, τώρα, ότι άλλαξα, επειδή µια
µέρα ξέχασα να ξυριστώ;»
Η Τάθβιλ µειδίασε, στραβά, δείχνοντας τα δόντια της, και τον
φίλησε. Ο ευγενής πέρασε το χέρι του γύρω απ’τους ώµους της και
την έφερε κοντά του. Η Βαρονέσα ακούµπησε το κεφάλι της στον
δικό του ώµο και άγγιξε, µε τα χείλη της, τρυφερά, το λαιµό του.
«Έχεις, όµως, αλλάξει,» είπε –«άσχετα µε το ξύρισµα.»
«Πώς έχω αλλάξει;» ρώτησε ο Σόλµορχ, χαϊδεύοντας την πλάτη
της, καθώς εκείνη ανέβαζε τα πόδια της στην ζεστή γούνα του
καναπέ.
«Έχεις γίνει πιο ρεαλιστής,» τον πληροφόρησε η Τάθβιλ.
«Πάντα ήµουν ρεαλιστής!» διαµαρτυρήθηκε ο Σόλµορχ. «Οι άλλοι
νόµιζαν ότι–»
Το γέλιο της Βαρονέσας τον διέκοψε.
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«∆εν το πιστεύεις,» είπε ο ευγενής, δίχως να ρωτά.
Η Τάθβιλ σήκωσε το κεφάλι της απ’τον ώµο του, και κουλούριασε
το χέρι της πίσω απ’το λαιµό του. «Το πιστεύω,» δήλωσε. «Εν
µέρει.»
«∆ηλαδή;»
«Φίλα µε και θα σου πω.»
Ο Σόλµορχ µειδίασε και τη φίλησε.
Η Τάθβιλ έγλειψε τα χείλη της. «Ξανά.»
«Θα µου πεις;» απαίτησε ο Σόλµορχ, δήθεν ενοχληµένος.
«Τι ανυπόµονος που είσαι!» έκανε η Τάθβιλ, αγκαλιάζοντάς τον
και φιλώντας τον πάλι, καθώς ξάπλωναν στον ντυµένο µε γούνα
σοφά.
** ** ** **
Ο Βασσάρ βάδιζε γρήγορα µέσα στο κάστρο της Τάθβιλ, µαζί µε
έξι οπλισµένους πολεµιστές. Η γροθιά του ήταν σφιγµένη πάνω στη
λαβή του σπαθιού που κρεµόταν απ’τη µέση του.
Έφτασε µπροστά σε µια ξύλινη πόρτα, εκατέρωθεν της οποίας
στέκονταν δύο στρατιώτες, µε ασπίδες και ξίφη.
«Ανοίξτε,» πρόσταξε ο Βασσάρ, καθώς οι µαχητές του σχηµάτιζαν
έναν κλοιό γύρω απ’τους δυο άντρες, τραβώντας τις λεπίδες τους.
Εκείνοι τους κοίταξαν έκπληκτοι, µε γουρλωµένα µάτια, σα να µην
ήθελαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν.
«Έχετε διαταγή από τη Βαρονέσα;» ρώτησε ο ένας.
«Η Βαρονέσα σου δεν διατάζει εµένα,» αποκρίθηκε ο Βασσάρ.
«Παραµέρισε, στρατιώτη· θα πάρω τη Βασίλισσα µαζί µου.»
Οι φρουροί αποµακρύνθηκαν απ’την πόρτα, την οποία ο Βασσάρ
άνοιξε. Μέσα, βρήκε τη ∆ήνκα να στέκεται µπροστά σ’ένα
παράθυρο.
Η Βασίλισσα στράφηκε, ξαφνιασµένη, στο µέρος του. Το πρόσωπό
της ήταν κλαµένο.
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«Ετοιµαστείτε, Μεγαλειοτάτη,» είπε ο Βασσάρ. «Θα σας πάρω από
τα χέρια των προδοτών.»
Επιτέλους! σκέφτηκε η ∆ήνκα. Κάποιος πιστός σε µένα.
** ** ** **
«Ακόµα δε µου εξήγησες τι ήθελες να πεις,» παρατήρησε ο
Σόλµορχ, καθώς ήταν ξαπλωµένος στον σοφά, µαζί µε την Τάθβιλ,
έχοντας το χέρι του γύρω απ’τη µέση της.
«Υποσχέθηκα εγώ να σου εξηγήσω;» µόρφασε, κωµικά, η
Βαρονέσα.
«Ναι, ύστερα από ένα φιλί,» της θύµισε ο Σόλµορχ. «Αλλά το ένα
φιλί έγινε δύο, τα δύο τρία, τα τρία τέσσερα, και, τώρα, αυτό…» την
φίλησε, πάλι «…πρέπει να είναι το δέκατο-πέµπτο, νοµίζω;…»
Η Τάθβιλ γέλασε.
Και το γέλιο της διέκοψε ένας απότοµος ήχος, καθώς η πόρτα του
µικρού καθιστικού άνοιξε, µε µια κλοτσιά!
Ο ευγενής και η Βαρονέσα πετάχτηκαν πάνω, κι αντίκρισαν έναν
οπλισµένο άντρα να µπαίνει, βαστώντας ξίφος στο δεξί χέρι. Αµέσως
µετά απ’αυτόν, µπήκε ένας άλλος, και, τέλος, µια γυναίκα, ψηλή, µε
λεία, ξανθά, µακριά µαλλιά και καστανά µάτια· κι εκείνη στο χέρι
της κρατούσε σπαθί και φορούσε αλυσιδωτή αρµατωσιά. Ο Σόλµορχ
την αναγνώριζε: ήταν η Σάζλαρ, ∆ιοικήτρια του έκτου τάγµατος των
Αργυρών Σπαθιών.
«Βαρονέσα µου, κύριε Σόλµορχ,» είπε, «βρίσκεστε υπό κράτηση.»
Ο ευγενής σηκώθηκε όρθιος, σµίγοντας τα φρύδια του. «Τι!»
«Η προδοτική σας απόπειρα τελείωσε,» τους πληροφόρησε η
Σάζλαρ· «ακολουθήστε µας.»
«Ξέχνα το!» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, που ακόµα τα είχε χαµένα.
«Αυτός ο στρατός πηγαίνει στη Μάρβαθ–»
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«Πηγαίνει όπου επιθυµεί η Βασίλισσα, προδότη!» τον διέκοψε η
διοικήτρια. «Πιάστε τον!» πρόσταξε, και οι δύο στρατιώτες τον
ζύγωσαν.
Ο ευγενής άρπαξε το σπαθί του απο κεί όπου τόχε αφήσει, δίπλα
στον καναπέ, και το ξεθηκάρωσε. Είναι µόνο για να τους τροµάξω,
προσπάθησε να πείσει τον εαυτό του. ∆εν πρόκειται να σκοτώσω
κανέναν.
Οι πολεµιστές δίστασαν να έρθουν πιο κοντά, περιµένοντας
διαταγές απ’τη διοικήτριά τους.
«Βγείτε απ’το καθιστικό µου –όλοι σας!» φώναξε η Τάθβιλ,
κατακόκκινη από θυµό, καθώς έσφιγγε τις γροθιές της. «∆εν το
επιτρέπω αυτό, µέσα στο κάστρο µου!»
«∆εν είναι, πια, τούτο κάστρο σας, φοβάµαι, Βαρονέσα µου,»
αποκρίθηκε η Σάζλαρ. «Κι εσείς µη στέκεστε και τον κοιτάτε· είπα,
πιάστε τον!» πρόσταξε τους πολεµιστές της.
Ο ένας ήρθε καταπάνω στον Σόλµορχ, βαστώντας το σπαθί εµπρός
του. Ο ευγενής διέγραψε ένα µεγάλο ηµικύκλιο, µε τη λεπίδα του,
για να τον αποµακρύνει. Ο άντρας, όµως, απέκρουσε και έκανε να
τον αρπάξει απ’το γιακά. Ο Σόλµορχ αποτραβήχτηκε απ’το άγγιγµά
του και τον γρονθοκόπησε, δυνατά, στο σαγόνι, κάνοντάς τον να
παραπατήσει.
Αλλά ο άλλος του χίµησε, σπαθίζοντας προς το µέρος του. Εκείνος
σταµάτησε το ξίφος του µε το δικό του και πισωπάτησε. ∆ε θα
σκοτώσω κανένα! Έθεσε τη λεπίδα αµυντικά µπροστά του.
«Παραδόσου!» φώναξε η Σάζλαρ.
Ο πολεµιστής ύψωσε το σπαθί του και του επιτέθηκε. Ο Σόλµορχ
έσκυψε κάτω απ’τη λάµα που πήγαινε να τον χτυπήσει στο κεφάλι,
µε το πλατύ της µέρος, και… δίχως να καταλάβει πώς, το ξίφος του
βρέθηκε µπηγµένο στο στέρνο του αντιπάλου του!
Ο άντρας βόγκησε, πισωπάτησε, τρεκλίζοντας, και έπεσε
ανάσκελα, νεκρός.
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«…όχι…!» έκανε, αδύναµα, ο ευγενής. Η λεπίδα του όπλου του
πατέρα του ήταν λουσµένη στο αίµα. Ο Σόλµορχ την είχε ξαναδεί
έτσι, όταν είχε πολεµήσει Μαγκραθµέλιους, όµως άλλο ήταν να
σκοτώνει δαιµονανθρώπους κι άλλο ανθρώπους.
Η Τάθβιλ είχε βάλει το χέρι µπροστά στα χείλη της, έκπληκτη. Ο
φίλος της είχε αλλάξει –είχε αλλάξει πολύ.
Ο ζωντανός στρατιώτης, παρότι κι εκείνος ξαφνιασµένος απ’αυτό
που συνέβη, δεν άργησε να περάσει στην επίθεση, και µάλιστα πιο
ορµητικά από πριν. Ο Σόλµορχ πετάχτηκε πίσω, για ν’αποφύγει τη
σπαθιά του, και η πλάτη του κόλλησε δίπλα στο τζάκι.
Τώρα, και η Σάζλαρ τραβούσε το ξίφος της και ζύγωνε.
Η Τάθβιλ, γρήγορα, άρπαξε το ρολόι που βρισκόταν πλάι στον
καθρέφτη του δωµατίου και το πέταξε στο κρανοφόρο κεφάλι του
στρατιώτη. Εκείνος ζαλίστηκε, και ο Σόλµορχ βρήκε την ευκαιρία
και του έµπηξε το λεπίδι του στα σωθικά, τρυπώντας την διχτυωτή
αρµατωσιά του.
Όχι κι άλλος! Μα τα Πνεύµατα, δε µπορεί να το κάνω εγώ τούτο!…
συλλογίστηκε, απεγνωσµένα, ο ευγενής.
«Καταραµένο κάθαρµα!» γρύλισε η Σάζλαρ, κοιτώντας τον µε
µάτια φλογισµένα από µίσος. «Θα σε σκοτώσω επιτόπου!» Ύψωσε
το σπαθί της και το κατέβασε προς το κεφάλι του Σόλµορχ,
βγάζοντας ένα αλαλαγµό.
Εκείνος έσκυψε και πλαγιοπάτησε. Το όπλο χτύπησε το τζάκι,
κάνοντας έναν δυνατό, µεταλλικό θόρυβο.
«Σόλµορχ, ας φύγουµε απο δώ!» Η Τάθβιλ έκανε να τρέξει προς
την έξοδο του δωµατίου, ξυπόλυτη. Η Σάζλαρ, όµως, πάραυτα,
τινάχτηκε και βρέθηκε πλάι της, αρπάζοντάς την απ’το µπράτσο.
«∆εν πας πουθενά, Βαρονέσα!»
Την κοπάνησε, µε τη λαβή του σπαθιού της, καταπρόσωπο,
σωριάζοντάς την στο έδαφος και κάνοντας αίµα να πεταχτεί απ’τη
µύτη της.
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«Τάααααθβιιιιιιιιλ!» Ο Σόλµορχ χίµησε καταπάνω στην ∆ιοικήτρια
του έκτου τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών, ενώ δάκρυα οργής
τύφλωναν τα µάτια του και το ξίφος του διέγραφε, ασυναίσθητα,
θανατηφόρα ηµικύκλια εµπρός του.
Η Σάζλαρ υποχωρούσε, καθώς πάσχιζε ν’αποκρούει τα
αλλεπάλληλα χτυπήµατα του όπλου του ευγενή. Η κλαγγή του
ατσαλιού είχε γεµίσει τ’αφτιά του Σόλµορχ, όσο το νου του η εικόνα
της διοικήτριας να κοπανά καταπρόσωπο την Βαρονέσα.
Η πλάτη της ξανθιάς γυναίκας συνάντησε τον τοίχο πίσω της –δεν
υπήρχε άλλο περιθώριο για υποχώρηση. Η λεπίδα της έσπασε και
έπεσε στο δάπεδο, µαζί µε το καρατοµηµένο της κεφάλι. Το κορµί
της ακολούθησε, σπαρταρώντας.
Ο Σόλµορχ κοίταξε τη νεκρή Σάζλαρ εµπρός του µε γουρλωµένα
µάτια. Η ανάσα έβγαινε µε µεγάλα αγκοµαχητά απ’τα στήθη του.
∆εν είµαι φονιάς… ∆εν είµαι φονιάς…
«Πνεύµατα –ΓΙΑΤΙ;» ούρλιαξε.
Ύστερα, θυµήθηκε την Τάθβιλ, και στράφηκε, απότοµα, στο µέρος
της. Η Βαρονέσα σηκωνόταν όρθια, έχοντας το χέρι µπροστά την
µατωµένη της µύτη.
«…Τάθβιλ… είσαι καλά;…» ρώτησε, αγγίζοντας τον ώµο της.
Εκείνη ακούµπησε το πρόσωπό της στο στέρνο του, κλαίγοντας. Ο
Σόλµορχ την έσφιξε κοντά του.
Ύστερα, διαπίστωσε πως φασαρία ακουγόταν από παντού, απ’όλο
το κάστρο· ή, µάλλον –έξω απ’το κάστρο!
«Τάθβιλ,» είπε, για να συνεφέρει τη Βαρονέσα, προτού πλησιάσουν
µαζί το παράθυρο του δωµατίου.
Από κάτω µπορούσαν να δουν ότι µάχη διεξαγόταν στον
καταυλισµό: οι Σαραολνιανοί πολεµούσαν αναµεταξύ τους!
«Το ήξερα…» κούνησε το κεφάλι της, θλιµµένα, η Τάθβιλ. «Το
ήξερα ότι κάτι κακό θα συνέβαινε…»
** ** ** **
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Ο Έντρηλ και η Μπόρνεφ µάχονταν πλάτη-πλάτη, µε µατοβαµµένα
σπαθιά στα χέρια. Κι οι δυο ήταν πρόχειρα ντυµένοι: µπότες,
παντελόνι και µια σχεδόν ξεκούµπωτη τουνίκα, παρά το
χειµωνιάτικο κρύο. Η ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των
Αργυρών Σπαθιών είχε δει παράξενες κινήσεις στη σκηνή του
∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών και είχε πλησιάσει, µε το ξίφος
της έτοιµο, για ν’ανακαλύψει ότι στρατιώτες είχαν συγκεντρωθεί
εκεί, µε σκοπό να συλλάβουν τον Έντρηλ. ∆εν την περίµεναν, κι έτσι
η πολεµίστρια κι εκείνος κατάφεραν, γρήγορα, να τους
εξουδετερώσουν και να βγουν.
Όµως οι συνεργοί των πρώτων τούς είδαν, φυσικά, και τους
επιτέθηκαν. Άλλοι Σαραολνιανοί πολεµιστές ήρθαν προς βοήθειά
τους και ένα µακελειό ξεκίνησε.
«Είστε όλοι τρελοί!» φώναξε ο Έντρηλ, αποκρούοντας ένα εχθρικό
ξίφος. «Θέλετε ν’αυτοκαταστραφείτε, ηλίθιοι; Τι καταφέρνετε έτσι;»
«Πρόδωσες τη Βασίλισσά σου!» αντιγύρισε κάποιος. «∆ε σου
αξίζει να ζεις!»
«Φανατικέ!» γρύλισε η Μπόρνεφ, µπήγοντας το σπαθί της σε µια
κοιλιά. «Σαραολνιανό αίµα χύνεται –ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ!» Μα κανείς
δεν την άκουγε.
** ** ** **
∆ύο πολεµιστές βρίσκονταν δεξιά κι αριστερά του Σάλβινρ, µε ξίφη
στα χέρια, ενώ πίσω του ήταν ένας άλλος µε οπλισµένη βαλλίστρα.
Είχαν ορµήσει στο δωµάτιό του και τον είχαν πάρει µε τη βίαια. Ο
∆ούκας ήταν ντυµένος µόνο µε µπότες, παντελόνι κι ένα
ξεκούµπωτο πουκάµισο. Τώρα, προχωρούσε σ’έναν διάδροµο,
ακολουθώντας τον Βασσάρ, που προπορευόταν, µαζί µε τη
Βασίλισσα και έξι στρατιώτες.
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«Κάνετε το µεγαλύτερο λάθος της ζωής σας,» είπε ο Σάλβινρ,
προσπαθώντας να παραµείνει ήρεµος. Το περίµενα ότι µπορεί να
κατέληγε έτσι τούτη η υπόθεση… Ήταν ρίσκο, συλλογίστηκε.
«Εσείς, Υψηλότατε, κάνατε το µεγαλύτερο λάθος της ζωής σας,
προδίδοντας το Θρόνο και αιχµαλωτίζοντας την καλή µας
Βασίλισσα,» αποκρίθηκε ο Βασσάρ, δίχως να στραφεί να τον
κοιτάξει.
–Μια κραυγή!
Ο Σάλβινρ στράφηκε πίσω του, για ν’ατενίσει τον πολεµιστή µε τη
βαλλίστρα να σωριάζεται στο πάτωµα του κάστρου, µε τσακισµένο
κρανίο. Λίγο παραδίπλα βρισκόταν ο Σόλµορχ, µ’ένα µατοβαµµένο
µέχρι τη λαβή ξίφος στα χέρια και µια δολοφονική λάµψη στα µάτια.
Ο έµπειρος στη µάχη ∆ούκας της Χάργκοχ άδραξε την ευκαιρία,
και έσπρωξε, µε τον ώµο, τον στρατιώτη δεξιά του, κοπανώντας τον
πάνω στον τοίχο κι αρπάζοντάς του το σπαθί, µε τη λαβή του οποίου
τον βάρεσε, άγρια, στο σαγόνι, αναισθητοποιώντας τον.
«Σόλµορχ!» φώναξε η ∆ήνκα, σφίγγοντας τις γροθιές της. «Θα σε
γδάρω ζωντανό!
»Πιάστε τον!»
Η Τάθβιλ, πάραυτα, ήρθε πλάι στον ευγενή, κρατώντας ένα σπαθί
δίλαβα. Το πρόσωπό της ήταν ακόµα βαµµένο πορφυρό απ’το αίµα,
αλλά η αιµορραγία στη µύτη της είχε κλείσει.
Ο στρατιώτης που ήταν πιο κοντά στον Σόλµορχ τού χίµησε.
Εκείνος απέκρουσε, και η Βαρονέσα τού έµπηξε τη λεπίδα της στην
κοιλιά, σκοτώνοντάς τον.
Οι έξι πολεµιστές του Βασσάρ εφόρµησαν στον ∆ούκα, στον
ευγενή, και στην Τάθβιλ, µε τα όπλα τους υψωµένα. Το σπαθί του
Σάλβινρ κάρφωσε έναν στα πλευρά και πήρε το κεφάλι µιας
πολεµίστριας, ενώ απέκρουσε άλλα δύο χτυπήµατα που έρχονταν
καταπάνω του. Ο Πρίγκιπας πάντα ξεχώριζε στην τέχνη του
πολέµου.
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Ο Σόλµορχ όρµησε, διαπερνώντας το στήθος ενός µαχητή και
πισωπατώντας για ν’αποφύγει µια εχθρική λάµα, ενώ το ξίφος της
Τάθβιλ σταµατούσε µια επίθεση.
«∆ιάολε…!» καταράστηκε, κάτω απ’την ανάσα του, ο Βασσάρ,
βλέποντας πως οι εχθροί του θα νικήσουν. «Πάµε, Μεγαλειοτάτη.»
«Όχι!» αρνήθηκε η ∆ήνκα, αλλά ο στρατιωτικός διοικητής την
άρπαξε απ’το χέρι κι άρχισε να την τραβά µέσα στους διαδρόµους
του κάστρου.
«Βασσάααααρ!» κραύγασε ο Σάλβινρ, καρατοµώντας έναν
πολεµιστή. «Έλα πίσω, δειλέ!»
Ο Σόλµορχ απέκρουσε το όπλο µιας πολεµίστριας και της έσχισε
την κοιλιά, περνώντας από δίπλα της και τρέχοντας πίσω απ’τον
διοικητή και τη Βασίλισσα.
Η Τάθβιλ πισωπάτησε, σταµατώντας το ξίφος ενός στρατιώτη· δεν
έβρισκε χρόνο ν’αντεπιτεθεί. «Σάλβινρ, βοήθεια!»
Ο ∆ούκας έµπηξε τη λεπίδα του στα πλευρά του αντιπάλου της
Βαρονέσας.
Ο Σόλµορχ έστριψε εκεί όπου είχε στρίψει κι ο Βασσάρ, και
βρέθηκε σε ένα σταυροδρόµι των διαδρόµων του κάστρου. Κοίταξε
απ’όλες τις µεριές, αλλά δεν είδε πουθενά το διοικητή ή τη
Βασίλισσα.
«Πού στη Μάγκραθµελ εξαφανίστηκαν;…» µούγκρισε.
** ** ** **
Ο Βασσάρ κουβαλούσε τη ∆ήνκα στον ώµο, τρέχοντας στο
εσωτερικό του φρουρίου.
«Άσε µε κάτω!» φώναξε εκείνη. «Σου είπα, µπορώ να τρέξω!»
«Είναι για την προστασία σας, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε ο
πολεµιστής. «Μην ανησυχείτε.»
«Σε προστάζω, στρατιώτη –άσε µε κάτω!» ούρλιαξε η ∆ήνκα, αλλά
ο Βασσάρ έκανε πως δεν την άκουσε.
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** ** ** **
«Πρέπει να βρούµε τον Βασσάρ,» είπε ο Σόλµορχ στον Σάλβινρ και
στην Τάθβιλ.
Ο ∆ούκας έγνεψε καταφατικά. «Και γρήγορα. Για να κάνουµε τη
∆ήνκα να διατάξει τους δικούς της να σταµατήσουν τούτη την
αιµατοχυσία.»
«Όµως δεν ξέρουµε προς τα πού πήγε, ο Πνευµατοχτυπηµένος!»
τόνισε ο Σόλµορχ.
«Μάλλον, θα προσπαθήσει να βγει απ’το κάστρο,» υπέθεσε ο
Σάλβινρ. «Ελάτε!»
Έτρεξαν.
«Ξέρω τον πιο γρήγορο δρόµο για έξω,» είπε η Τάθβιλ. «Θα σας
οδηγήσω.»
** ** ** **
Ο Βασσάρ έβγαλε την ∆ήνκα απ’το κεντρικό χτίσµα του κάστρου,
στην αυλή, κουβαλώντας την, συνεχώς, στον ώµο, ενώ εκείνη
ούρλιαζε, χτυπώντας του την πλάτη, µε τις γροθιές της. Στους
τελευταίους δύο διαδρόµους άκουγε πίσω του βήµατα, και υπέθετε
πως ήταν ο ευγενής, ο ∆ούκας, και η Βαρονέσα που τον καταδίωκαν.
Τρέχοντας, αντίκρισε τον Μάνκιν να έρχεται, µε το σπαθί του στο
χέρι και αιµατοβαµµένο.
«Αυτοί ξεκίνησαν την αιµατοχυσία,» είπε ο Αρχηγός. «Εγώ δεν
είχα καµια πρόθεση να…» Ύστερα, πρόσεξε αυτό που κουβαλούσε
στον ώµο του ο ∆ιοικητής του δεύτερου τάγµατος των Αργυρών
Σπαθιών. «Τι διάολο κάνεις µε τη Βασίλισσα, Βασσάρ;» απαίτησε,
εξοργισµένος.
«Την οδηγώ σ’ασφαλές µέρος!» αποκρίθηκε, αγκοµαχώντας,
εκείνος. «Ο Σάλβινρ, η Βαρονέσα, και ο Σόλµορχ την κυνηγούν, για
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να τη σκοτώσουν!» Και πέρασε δίπλα απ’τον Μάνκιν, µέσα στην
τρελή του πορεία.
Αµέσως µετά, βγήκαν απ’το φρούριο ο Σόλµορχ, η Τάθβιλ, και ο
Σάλβινρ µε αιµατοβαµµένες λεπίδες στα χέρια.
«Πνευµατοχτυπηµένοι προδότες!» κραύγασε ο Μάνκιν, και χίµησε
καταπάνω τους, µε το σπαθί του υψωµένο.
Ο ∆ούκας της Χάργκοχ πετάχτηκε µπροστά του, αποκρούοντας την
επίθεση.
«Άσε τη Βασίλισσα να φύγει, προδότη!» φώναξε ο Μάνκιν,
σπρώχνοντας τον Σάλβινρ και ρίχνοντάς τον στο έδαφος.
«ΗΛΙΘΙΕ!» βρυχήθηκε ο Σόλµορχ. «Ο Βασσάρ την έχει πάρει µε
το ζόρι –ακούγαµε τις κραυγές της, καθώς τον κυνηγούσαµε!»
«Ψέµατα!» Ο Μάνκιν κατέβασε το σπαθί του καταπάνω στον
πεσµένο Σάλβινρ, ο οποίος ύψωσε τη λεπίδα του κι απέκρουσε.
«Αααααααααααααρρρρ!» Ο Σόλµορχ διέγραψε, εξαγριωµένος, µια
τροχιά στον αέρα, µε το ξίφος του, και κοπάνησε τον αρχηγό της
φρουράς της έπαυλής του στο κεφάλι, µε το πλατύ µέρος της
λεπίδας.
Ο Μάνκιν σωριάστηκε στο έδαφος, χάνοντας τις αισθήσεις του
απ’το δυνατό χτύπηµα.
** ** ** **
Η Βόλκρα έριξε µια µατιά στην κατάσταση έξω απ’τη σκηνή. Η
Μάερνοµ και ο Τόλριν είχαν φύγει, για να πολεµήσουν. Προφανώς,
το να προστατέψουν τον ∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών ήταν
σηµαντικότερο γι’αυτούς απ’το να µείνουν εδώ, φυλώντας τους
Αργκανθικιανούς.
«Ήρθε η ώρα να εγκαταλείψουµε τούτο το µέρος,» είπε η ξανθιά
κατάσκοπος.
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Ο Ήκνορ ένευσε κοφτά µε το κεφάλι. «Επιτέλους.» Βγήκε απ’τη
σκηνή, και πήρε το ξίφος ενός νεκρού στρατιώτη, το οποίο κειτόταν
στο έδαφος.
Η Μίκθαλ και η Βόλκρα τον ακολούθησαν, µαζεύοντας κι αυτές
όπλα από κάτω. Βάδισαν βιαστικά, προσπαθώντας να φύγουν, όσο
το δυνατόν γρηγορότερα, από το στρατόπεδο.
Όµως τρεις Σαραολνιανοί στρατιώτες πετάχτηκαν εµπρός τους,
επιτιθέµενοι. Μάλλον, ανήκαν σ’αυτούς που υποστήριζαν την
Βασίλισσα και πίστευαν ότι οι «ανιχνευτές της Βαρονέσας Τάθβιλ»
ήταν εχθροί τους.
Ο Ήκνορ απέφυγε µια λεπίδα που ερχόταν καταπάνω του, κάνοντας
ένα απότοµο βήµα προς τα πίσω. Ύστερα, χίµησε εµπρός, τρυπώντας
το στέρνο του αντίµαχού του, µε µια αριστοτεχνική κίνηση.
Η Βόλκρα έµπλεξε το σπαθί της µ’αυτό µιας πολεµίστριας και την
έσπρωξε στο έδαφος. Με µια γρήγορη επίθεση, την αποτελείωσε.
Η Μίκθαλ απέκρουσε το όπλο του τρίτου στρατιώτη, αλλά εκείνος
την κοπάνησε µε το γόνατό του, σωριάζοντάς την στη γη. Ύψωσε το
λεπίδι του, για να της πάρει το κεφάλι, όµως ο Ήκνορ χίµησε πάνω
του και κύλησαν και οι δυο στο χώµα, παλεύοντας, ενώ τα ξίφη
είχαν φύγει απ’τα χέρια τους. Ο Αργκανθικιανός κατάσκοπος
τράβηξε το ξιφίδιο απ’τη ζώνη του Σαραολνιανού µαχητή και τον
κάρφωσε, επανειληµµένως, στα αριστερά πλευρά, ώσπου πέθανε.
Σηκώθηκε όρθιος, αγκοµαχώντας, και αυτός κι οι συντρόφισσές
του έτρεξαν, καθώς πλησίαζαν την νότια άκρη του στρατοπέδου.
** ** ** **
Η Μάερνοµ σκότωσε άλλον έναν στρατιώτη, πλησιάζοντας, µαζί µε
τον Τόλριν, τον Έντρηλ και την Μπόρνεφ, που µάχονταν.
«Τι συµβαίνει, διοικήτρια;» φώναξε η ξανθιά πολεµίστρια, η οποία
ανήκε στο τάγµα της πορφυροµάλλας.
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«Είναι υπέρ της Βασίλισσας, και µας θεωρούν προδότες!» εξήγησε
εκείνη. «∆εν καταλαβαίνουν τι τους συµφέρει!» Απέκρουσε δύο
σπαθιές εναντίον της.
«Αυτό πρέπει να σταµατήσει,» είπε ο Τόλριν, αποφεύγοντας ένα
χτύπηµα στα πλευρά και κοπανώντας το στρατιώτη που του
επιτέθηκε στο κεφάλι, µε το πλατύ µέρος της λεπίδας του.
Σε λίγο, ο χώρος γύρω τους καθάρισε από εχθρούς.
«Νοµίζω πως είναι πιο λίγοι από µας,» συµπέρανε ο Έντρηλ,
καταϊδρωµένος και λαχανιασµένος. «Θα τους νικήσουµε, στο τέλος.
Αλλά µε τι απώλειες…»
«Ο Μάνκιν φταίει για όλα τούτα!» γρύλισε η Μάερνοµ. «Έπρεπε
κάποιος να τον είχε εµποδίσει, πριν οργανώσει αυτή την ανταρσία.»
«Τώρα, είναι κάπως αργά,» είπε η Μπόρνεφ. «Ας προσπαθήσουµε,
τουλάχιστον, να δώσουµε ένα τέλος.»
Ο Έντρηλ έγνεψε καταφατικά.
Λίγο παραπέρα, ενεπλάκησαν, πάλι, σε µάχη µε οπαδούς του
Μάνκιν, που τους αποκαλούσαν προδότες, ξανά και ξανά.
Μέσα στην τρελή λαίλαπα του µακελειού, η Μπόρνεφ παρατήρησε
κάτι που την εξέπληξε, και φώναξε:
«Ο Βασσάρ! Κουβαλά τη Βασίλισσα στον ώµο!»
«Τον καταραµένο…!» γρύλισε ο Έντρηλ, σφάζοντας µια
πολεµίστρια εµπρός του.
Ο Τόλριν βρισκόταν πιο κοντά στη µεριά όπου φαινόταν ο
προσωρινός ∆ιοικητής του δεύτερου τάγµατος των Αργυρών
Σπαθιών, και έτρεξε καταπάνω του, µε την πράσινη κάπα ν’ανεµίζει
πίσω του και το ξίφος του σ’ετοιµότητα.
«Σταµάτα!» φώναξε στον Βασσάρ, ο οποίος πλησίαζε τα άλογα του
στρατού, που ήταν δεµένα σε πασσάλους.
«Σκοτώστε τον!» πρόσταξε εκείνος, δείχνοντάς τον µε το ελεύθερό
του χέρι.
∆ύο πολεµίστριες χίµησαν στον αγγελιαφόρο, κραδαίνοντας ξίφη.
Ο Τόλριν απέφυγε τη λάµα της µίας, που σφύριξε δίπλα στ’αφτί του,
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και έµπηξε το σπαθί του στα πλευρά της άλλης. Αίµα πετάχτηκε
απ’τα χείλη της και σωριάστηκε, µπρούµυτα, στη γη. Η συνάδελφός
της, όµως, κατέβασε τ’όπλο της, γρυλίζοντας, και πέτυχε τον άντρα
στον δεξή ώµο.
«Νααααρρ!…» µούγκρισε από πόνο ο Τόλριν, και γονάτισε, καθώς
η λαβή του ξίφους έφευγε απ’το χέρι του.
Η γυναίκα τον κλότσησε στο διάφραγµα, κάνοντας τον αέρα να
εγκαταλείψει τα πνευµόνια του και τα µάτια του να δακρύσουν.
Ο Βασσάρ έλυσε ένα άλογο απ’τον πάσσαλό του και ήταν έτοιµος
να το καβαλικέψει.
Ο Τόλριν έσφιξε τα δόντια, τράβηξε ένα ξιφίδιο απ’την αριστερή
του µπότα, και το έµπηξε βαθιά στην κοιλιά της πολεµίστριας,
διαπερνώντας την αρµατωσιά της. Καθώς εκείνη παραπατούσε και
έπεφτε στο έδαφος, ο αγγελιαφόρος σηκωνόταν όρθιος και έτρεχε
προς τον Βασσάρ, που είχε ανεβεί στ’άτι του και το χτυπούσε, µε τα
χαλινάρια και τα τακούνια των µποτών του, για να ξεκινήσει.
Ο Τόλριν επιχείρησε να τραβήξει τον πολεµιστή απ’τ’άλογό του,
µα εκείνος ξεθηκάρωσε το ξίφος του και τον σπάθισε στο στήθος,
καθώς περνούσε πλάι του, γελώντας θριαµβευτικά.
** ** ** **
Ο Σόλµορχ, η Τάθβιλ, και ο Σάλβινρ, έχοντας αφήσει τον Μάνκιν
αναίσθητο στην αυλή, στέκονταν πάνω στην κατεβασµένη πύλη του
κάστρου, που γεφύρωνε την τάφρο γύρω του, και αντίκριζαν τον
χαλασµό εµπρός τους. Οι Σαραολνιανοί µαχητές σφάζονταν
αναµεταξύ τους µε τέτοια λύσσα που ποτέ κανένας τους δε θα το
περίµενε.
«Πώς θα το σταµατήσουµε αυτό, Σάλβινρ;» ρώτησε ο ευγενής.
«∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε εκείνος. «Πραγµατικά, δεν ξέρω,
Σόλµορχ…»
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«Πού είναι ο Βασσάρ;» ρώτησε η Τάθβιλ, προσπαθώντας να τον
εντοπίσει µες στο µακελειό, αλλά αποτυχαίνοντας
«Μείνετε πίσω,» είπε ο Σάλβινρ στη Βαρονέσα και τον Σόλµορχ.
«Περιµένετε εδώ.»
«Όχι,» διαφώνησε ο ευγενής, «θα–»
«Θα µείνετε εδώ, φίλε µου,» επέµεινε ο Σάλβινρ. «∆ε θέλω να
πεθάνετε. Ήδη κάνατε αρκετά.» Και έφυγε από κοντά τους,
µπαίνοντας στο πεδίο µάχης που είχε µετατραπεί το Σαραολνιανό
στρατόπεδο.
Η Τάθβιλ έριξε ένα βλέµµα στον Σόλµορχ. «Τι κάνουµε;»
«Να παρακούσουµε τις διαταγές του ∆ούκα;» πρότεινε ο ευγενής.
Η Βαρονέσα κατένευσε. «∆ε µπορώ να βλέπω όλους αυτούς τους
ανθρώπους να πεθαίνουν και να µη βοηθάω…»
«∆ε θα βοηθήσεις, Τάθβιλ,» της είπε ο Σόλµορχ· «θα σκοτώσεις κι
άλλους.»
Εκείνη βλεφάρισε, σα να µην το είχε σκεφτεί, ή σα να την είχαν
µόλις λούσει µ’ένα ποτήρι κρύο νερό. «…Μα τα Πνεύµατα… ∆ε
µπορούσε να γίνει τίποτα χειρότερο από τούτο…»
«Σας χαλάσαµε τα σχέδια, προδότες;» ακούστηκε µια φωνή πίσω
τους, και ο ευγενής κι η Βαρονέσα στράφηκαν, για να δουν τον
Μάνκιν µε το σπαθί του στο χέρι.
«Σε παρακαλώ, φίλε µου,» είπε ο Σόλµορχ. «Όχι κι άλλος
θάνατος.»
«Τολµάς να µ’αποκαλείς φίλο;» αντιγύρισε ο Μάνκιν. «Οι δικοί
σου ήταν που έχυσαν το πρώτο αίµα! –εµείς δεν είχαµε καµια τέτοια
πρόθεση.»
«Μπούκαραν στο καθιστικό µου, Μάνκιν, για να µε συλλάβουν!»
φώναξε η Τάθβιλ.
Όµως ο Σόλµορχ ήξερε πως εκείνος είχε σκοτώσει πρώτος –αν και
ο αρχηγός της φρουράς της έπαυλής του, σίγουρα, δεν µιλούσε
γι’αυτόν. «Πρέπει να τελειώσει, Μάνκιν. Πρόσταξέ τους να
σταµατήσουν.»
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«Και να αιχµαλωτίσετε, πάλι, τη Βασίλισσα;» έκανε εκείνος.
«Ποτέ!»
«Αν την αφήσουµε να πράξει όπως νοµίζει, θα έχουµε πόλεµο µε το
Άργκανθικ!» θύµωσε ο Σόλµορχ. «Είσαι τυφλός;»
«Και τώρα πόλεµο έχουµε!» γρύλισε ο Μάνκιν, σφίγγοντας τα
δόντια του.
«Μόνο επειδή το θέλησες!» του θύµισε ο Σόλµορχ.
«Ψεύτη!» Ο Μάνκιν χίµησε καταπάνω του, για να τον καρφώσει,
µε το σπαθί του. Αλλά δεν επιτιθόταν µε ψυχραιµία, παρά µε µάνητα
και οργή· έτσι ο ευγενής πλαγιοπάτησε αποφεύγοντας το χτύπηµά
του. Ο πολεµιστής δεν πρόλαβε να σταµατήσει τον εαυτό του και
έπεσε από την γέφυρα, µέσα στην τάφρο. Το βάρος της πανοπλίας
του τον τράβηξε κάτω απ’το νερό.
«Όχι!» κραύγασε ο Σόλµορχ και βούτηξε κι αυτός, προτού
προλάβει να τον εµποδίσει η Τάθβιλ. Προσπάθησε να βοηθήσει τον
Μάνκιν να ξεφορτωθεί την αρµατωσιά του, αλλά, όταν το κατάφερε,
εκείνος δεν κουνιόταν, πια.
Ο ευγενής βγήκε στην επιφάνεια, τραβώντας τον αρχηγό της
φρουράς της έπαυλης των Έχµελθ µαζί του και φωνάζοντας:
«Τάθβιλ, βοήθησέ µε! Ρίξε ένα σχοινί!»
Μετά από λίγα λεπτά, ένα σχοινί έπεσε πλάι στον Σόλµορχ, ο
οποίος είδε την Βαρονέσα να το δένει πάνω σε µια απ’τις αλυσίδες
που τραβούσαν την πύλη. «Ανέβα!» τον προέτρεψε η καστανοµάλλα
γυναίκα. Κι εκείνος το προσπάθησε, µε τον Μάνκιν στον ώµο. Όµως
ο πολεµιστής ήταν πολύ βαρύς γι’αυτόν, και έπεσαν, πάλι, µέσα στο
νερό.
«Ανάθεµα τα Πνεύµατα!» καταράστηκε ο Σόλµορχ, καθώς
ξανάβγαινε στην επιφάνεια. «Μάνκιν!» Ο άλλος άντρας είχε
παραµείνει κάτω. Ο ευγενής βούτηξε, και τον άρπαξε απ’το χέρι
τραβώντας τον µαζί του.
«Τάθβιλ!» φώναξε. «Θα τον δέσω µε το σχοινί κι εσύ θα τον
ανεβάσεις.» Και έδεσε το σχοινί γύρω απ’τη µέση του πολεµιστή.
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Η Βαρονέσα επιχείρησε να τον τραβήξει, µα το βρήκε αδύνατο.
«∆ε µπορώ, Σόλµορχ,» αποκρίθηκε, αγκοµαχώντας. «∆ε µπορώ.»
«Ανάθεµα!» Ο ευγενής άρχισε να σκαρφαλώνει πάνω στο σχοινί.
Όταν ήταν στην γέφυρα, είπε: «Βοήθησέ µε.» Και ξεκίνησαν να
τραβούν τον Μάνκιν µαζί.
Τελικά, τον ανέβασαν, και ο Σόλµορχ γονάτισε πλάι του. «Μην
πεθάνεις, φίλε µου,» µουρµούρισε. «Όχι κι εσύ.» Πλησίασε το χέρι
του στην µύτη του πολεµιστή, και ανακάλυψε ότι δεν ανέπνεε. Ο
ευγενής κούνησε το κεφάλι. «∆ε µπορεί… ∆εν είναι δυνατόν…»
Έπιασε το σφυγµό στο λαιµό του, και σιγουρεύτηκε.
Ήταν νεκρός.
Ο Σόλµορχ έκρυψε το πρόσωπο στις χούφτες του και άρχισε να
θρηνεί. Ντρεπόταν. Είχε σκοτώσει τον Μάνκιν. Τον είχε σκοτώσει…
Η Τάθβιλ αγκάλιασε τους ώµους του, γονατίζοντας κοντά του,
αλλά το άγγιγµά της δεν µπορούσε να τον παρηγορήσει.
** ** ** **
Η Μάερνοµ έτρεξε κοντά στον Τόλριν. Τον είχε δει από απόσταση
να πέφτει, και, τώρα, το µόνο που αντίκριζε ήταν ένα αιµόφυρτο
σώµα σωριασµένο στο έδαφος.
Έπεσε στα γόνατα πλάι του, αφήνοντας απ’τα χέρια το σπαθί της
και αδιαφορώντας αν κανένας εχθρός ζύγωνε. «Αγαπηµένε µου…»
Παραµέρισε τα µαλλιά απ’το πρόσωπό του. «Τόλριν… µ’ακούς,
αγάπη µου;» ∆άκρυα έτρεχαν στα µάγουλά της, και αισθανόταν κάτι
να έχει γαντζωθεί στο λαιµό της και να την πνίγει.
Μια µεγάλη, κάθετη πληγή είχε ανοίξει στο στήθος του
αγγελιαφόρου από το λεπίδι του Βασσάρ, η οποία αιµορραγούσε. Η
Μάερνοµ έσκισε τα ρούχα του, προσπαθώντας να τη δέσει, όσο
καλύτερα µπορούσε –προσπαθώντας να τον κρατήσει ζωντανό.
Άκουσε µπότες να πλησιάζουν. Γύρισε πολύ αργά, και µια απ’αυτές
την κλότσησε καταπρόσωπο, µατώνοντας τα χείλη της και πετώντας
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την πίσω. Ένας στρατιώτης, τώρα, στεκόταν από πάνω της, µε έναν
αιµατολουσµένο πέλεκυ στα χέρια.
Η Μάερνοµ δεν έκανε κίνηση για ν’αµυνθεί· ο κίνδυνος για τη ζωή
του Τόλριν είχε θολώσει το νου της.
Αναπάντεχα, µια λεπίδα πήρε το κεφάλι του εχθρικού πολεµιστή,
σκοτώνοντάς τον.
«Πρόσεχε, µικρή,» συµβούλεψε η Μπόρνεφ.
«Ο Τόλριν…» κατάφερε να πει η Μάερνοµ, καθώς σηκωνόταν στα
γόνατα και τον πλησίαζε.
Η Μπόρνεφ έσκυψε και έπιασε το σφυγµό του….

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

Νάρντα
ράδυ άραξε η Ατίθαση Κυρά στο λιµάνι της Μάοχµπιν, το
οποίο, όπως πάντα, ήταν γεµάτο κόσµο.
«Γεια χαρά, Καπετάν Λόρζορ,» χαιρέτησε ο Κάλ’µλιρβ,
σηκώνοντας το χέρι του προς τη µεριά του µελαχρινού άντρα µε τα
µακριά, σγουρά µαλλιά και τα περιποιηµένα ρούχα.
«Γεια χαρά, Κάλ’µλιρβ,» αποκρίθηκε εκείνος από την πλώρη.
«Γεια και σε σένα, Γκόρ’θλαµπ.»
Ο ξυρισµένος στο κεφάλι ναυτικός, µε το µεγάλο γιαταγάνι
περασµένο στη µέση, ένευσε σε χαιρετισµό.
Ο Λόρζορ ήταν ο µόνος καπετάνιος που είχε ποτέ γνωρίσει ο
Κάλ’µλιρβ ο οποίος µιλούσε τόσο ευγενικά. Πολλές φορές, µάλιστα,
όταν δεν ήξερε καλά τους άλλους, τους απευθυνόταν στον
πληθυντικό, και τους έλεγε «κύριε» ή «κυρία»! Θύµιζε στον ναυτικό
τον Φάλµαριν, κάπου-κάπου. Αν και, φυσικά, οι δυο τους είχαν

Β
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ελάχιστες οµοιότητες. Το πρώτο που είχε υποθέσει ο Κάλ’µλιρβ
ήταν πως ο τύπος ανήκε σε κάποια ευγενική οικογένεια. Και δεν είχε
άδικο –τα ένστικτά του ποτέ δεν τον πρόδιδαν–· ο Λόρζορ,
πράγµατι, ανήκε σε ευγενική οικογένεια, η οποία, όµως, είχε
ξεπέσει, αφότου έχασε σχεδόν όλο της τον πλούτο. Έτσι, εκείνος, µε
τα λιγοστά χρήµατα που είχαν αποµείνει, αγόρασε ένα πλοίο και
άρχισε να ταξιδεύει. Υποστήριζε πως του άρεσε το επάγγελµά του.
Όµως, από τον τρόπο που το έλεγε, ο Κάλ’µλιρβ υποπτευόταν ότι
κάτι έκρυβε κιόλας.
Αλλά, τώρα, αυτός κι ο Γκόρ’θλαµπ είχαν άλλες δουλειές –
δύσκολες και µπλεγµένες.
«Στον Τρελό Καραβοκύρη, σύντροφε,» είπε ο µαυροµάλλης
ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα στο κεφάλι, καθώς οι δυο τους
κατέβαιναν, απ’την Ατίθαση Κυρά, στο λιµάνι της Μάοχµπιν.
«Πάλι, τον Έκµον θα επισκεφτούµε;» στράβωσε τη µούρη του ο
Γκόρ’θλαµπ. ∆εν τον συµπαθούσε και τόσο αυτόν τον άνθρωπο –τα
αστεία του ήταν πολύ χοντρά–, όµως, όταν βρισκόταν στον ίδιο
χώρο µαζί του, τελικά, το διασκέδαζε. Πώς γινόταν κάτι τέτοιο δεν
είχε ακόµα καταφέρει να καταλάβει… «Γιατί;»
«Τι γιατί, ρε κοπέλι µου;» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. «Πώς θα έρθουµε
σ’επικοινωνία µε τον Βόρβικ, να πούµε;»
«Ούτε η ιδέα να ζητήσουµε τη βοήθεια του Βόρβικ µ’αρέσει,»
τόνισε ο Γκόρ’θλαµπ.
«Ούτε κι εµένα µ’αρέσει αυτή η ιδέα, µάγκα µου,» συµφώνησε ο
Κάλ’µλιρβ. «Η δικιά µου ιδέα είναι να απαιτήσουµε τη βοήθειά του.
Τονε βγάλαµε απ’τον βούρκο πολλές φορές, σύντροφε· µας
χρωστάει. Και, τώρα, που είναι αρχηγός των Αρωµατισµένων, ήρθε
η ώρα να µας ξεπληρώσει–»
«Μα, δε θα µπορεί να µας βάλει στο παλάτι,» διέκοψε ο
Γκόρ’θλαµπ το φίλο του, προτού εκείνος αρχίσει µια απ’τις
ακατάσχετες φλυαρίες τους. «Η οργάνωση των κλεφτών δεν έχει
τόσο µεγάλη επιρροή.»
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«Εγώ σου λέγω πως έχει, κοπέλι µου,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ,
ανάβοντας το τσιµπούκι του µες στο δρόµο και ξεκινώντας να
καπνίζει, άνετος, ενώ βάδιζε. «Ή, τουλάχιστο, άµα σφιχτεί, κάτι
µπορεί να καταφέρει.
»Έλα, τώρα, απο δώ. Ή µπας και ξέχασες προς τα πού πάµε για τον
Τρελό Καραβοκύρη;»
«Πώς να ξεχάσω;» ξεφύσησε ο Γκόρ’θλαµπ. «Ξεχνιούνται αυτά;
»Αλλά, ρε Κάλ’µλιρβ, είσαι σίγουρος ότι ο Έκµον γνωρίζει πώς
µπορούµε να έρθουµε σε επαφή µε τον Βόρβικ;»
«Όχι,» αποκρίθηκε ο µελαχρινός ναυτικός. «Όµως, αν κάποιος
γνωρίζει, θάναι αυτός, σύντροφε. Είναι των µέσα και των έξω, άµα
καταλαβαίνεις τι εννοώ;»
«Ανέκαθεν δεν ήταν;» είπε ο Γκόρ’θλαµπ.
«’Σφαλώς,» ένευσε καταφατικά ο Κάλ’µλιρβ, καθώς έφταναν στο
τριώροφο οικοδόµηµα που η ταµπέλα πλάι απ’την πόρτα του
έγραφε: Ο Τρελός Καραβοκύρης.
Ο ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα άνοιξε, και µπήκε στην
τραπεζαρία του πανδοχείου, η ατµόσφαιρα της οποίας ήταν
αποπνιχτική απ’τις µυρωδιές των φαγητών και απ’τον καπνό των
τσιµπουκιών, ενώ ηµίγυµνες χορεύτριες ζάλιζαν το µάτι, λικνίζοντας
τα καλλίγραµµα κορµιά τους.
Ένας άντρας σηκώθηκε απ’το τραπέζι όπου καθόταν µαζί µε δυο
γυναίκες. Ήταν τόσο ψηλός που σχεδόν άγγιζε το ταβάνι, και είχε
µαύρα, µακριά µαλλιά και δασώδη γένια. Φορούσε µια λευκή
πουκαµίσα, ανοιχτή εµπρός του, µέχρι την κοιλιά, ένα µαύρο,
πέτσινο παντελόνι, και µπότες που έφταναν ως το γόνατο. Στο
κεφάλι είχε ένα πλατύγυρο καπέλο, γύρω απ’το µπορ του οποίου
ήταν δεµένο ένα γαλάζιο µαντίλι.
«Κάλ’µλιρβ, Γκόρ’θλαµπ!» έκανε, ανοίγοντας διάπλατα τα
τεράστια χέρια του. «Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα! Νόµιζα ότι θα σας
έβλεπα εσάς, τους δυο µπαγαµπόντηδες, νωρίτερα! Τι έγινε;»
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«Πρέπει να σου µιλήσουµε, Έκµον,» είπε, σοβαρά, ο Κάλ’µλιρβ.
«Ιδιαιτέρως,» πρόσθεσε, ρίχνοντας µια µατιά στις δυο γυναίκες που
κάθονταν στο τραπέζι του άντρα ο οποίος λεγόταν και «ο Τρελός
Καραβοκύρης». Από την εµφάνισή τους, έµοιαζαν τυχοδιώχτριες…
ή πειρατίνες… ή κάτι άλλο χειρότερο.
Ο Έκµον στράβωσε τη µούρη. «Τι τρέχει, ρε λεχρίτες; Οι κοπελιές
απο δώ µόλις ήρθαν στη Μάοχµπιν, και θέλουν κάποια… α…
καθοδήγηση, όπως καταλαβαίνετε, σκυλόψαρά µου–»
«Έκµον –βιαζόµαστε,» τόνισε ο Κάλ’µλιρβ. «Υπάρχει σηµαντικός
λόγος να µιλήσουµε ιδιαιτέρως.»
Ο Τρελός Καραβοκύρης στράφηκε στις δυο γυναίκες µε τις οποίες
µιλούσε προ ολίγου. «Συγνώµη, ρε κούκλες, µα ανωτέρα βία,
βλέπετε…»
Η µια από εκείνες έγνεψε καταφατικά. «Απλά, µην αργήσεις πολύ,»
είπε, µε µια προφορά που ο Κάλ’µλιρβ αναγνώριζε.
Μα τα Πέντε Κύµατα, συλλογίστηκε, η τύπισσα ανήκει σε κάποια
απ’τις φυλές των νοµάδων της ερήµου Σνέορµ!
«Ελάτε, µπαγαπόντηδές µου.» Ο Έκµον βάδισε προς µια άκρη της
τραπεζαρίας του πανδοχείου του, περνώντας ανάµεσα απ’τα
τραπέζια και τις χορεύτριες.
Ο Κάλ’µλιρβ κι ο Γκόρ’θλαµπ τον ακολούθησαν.
Μια από τις χορεύτριες πέρασε το γυµνό της χέρι πίσω απ’το λαιµό
του τελευταίου, λέγοντας: «Θες να… χορέψουµε αργότερα,
κούκλε;»
«Απόψε είµαι απασχοληµένος,» αποκρίθηκε εκείνος, µ’ένα στραβό
µειδίαµα, και την προσπέρασε.
Ο Έκµον άνοιξε µια µικρή, ξύλινη πόρτα και µπήκε, µε τον
Κάλ’µλιρβ και τον Γκόρ’θλαµπ στο κατόπι του. Μέσα ήταν ένα
δωµατιάκι µε τραπέζι και πέντε καρέκλες. Από το ταβάνι µια
αναµµένη λάµπα κρεµόταν. Ο Τρελός Καραβοκύρης κάθισε· το ίδιο
κι οι δύο ναυτικοί, αφού έκλεισαν πίσω τους.
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«Αυτές οι δυο γυναίκες είναι απ’την έρηµο Σνέορµ,» είπε ο
Κάλ’µλιρβ, «ή εγώ είµαι πληροφοριοδότης της Συντεχνίας της
Σκιάς.»
Ο Γκόρ’θλαµπ γούρλωσε τα µάτια του, έκπληκτος, γιατί αυτός δεν
είχε καταλάβει τίποτα απ’την προφορά τους.
Ο Έκµον έγνεψε καταφατικά. «Ναι, κοπέλι µου, νοµάδες είναι οι
δεσποσύνες,» τον διαβεβαίωσε. «Και µόλις ήρθαν στη Μάοχµπιν.»
Έδειξε τον Κάλ’µλιρβ µε το δάχτυλό του. «Και –άκουσέ µε καλά,
καταραµένο κάθαρµα– µην τυχόν και τις βάλεις στο µάτι, γιατί θα σε
κρεµάσω απ’το κατάρτι να σε φαν οι γλάροι!
»Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα!» ξέσπασε σε τρανταχτό γέλιο.
Ο ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα τον αγριοκοίταξε.
«Έλα, τώρα, σύντροφε,» είπε ο Έκµον, χαµογελώντας. «Ούτ’ένα
αστειάκι δε σηκώνεις, πια;» Συνοφρυώθηκε. «Σε βλέπω, πολύ
προβληµατισµένο, να ’ούµε… Για ρίξτα! Τι τρέχει;»
«Θέλουµε ναρθούµε σ’επαφή µε τον Βόρβικ,» εξήγησε ο
Κάλ’µλιρβ.
«Άκουσα ότι, τώρα, είναι αρχηγός των
Αρωµατισµένων.»
«Καλά άκουσες,» τον διαβεβαίωσε ο Έκµον, νεύοντας. «Αλλά γιατί
τον θέλετε;»
«Ας πούµε ότι… έχει κάποια παλιά χρέη να µου ξεπληρώσει,»
απάντησε ο Κάλ’µλιρβ.
«Και νοµίζεις πως θα σ’τα ξεπληρώσει; Α-χα-χα-χα-χα-χα!» έκανε
ο Έκµον. «Έχει γίνει ένας λεχρίτης και µισός. Όχι πως ανέκαθεν δεν
ήταν, µα, από τότε που άρπαξε τη θέση του αρχηγού των
Αρωµατισµένων, τόχει πάρει πάνω του· την έχει δει εξουσία στην
πόλη.»
«Πώς πήρε, όµως, τη θέση, Έκµον;» ρώτησε ο Γκόρ’θλαµπ. «∆εν
τον είχα ποτέ για τόσο πονηρό.»
«Θυµάσαι την Ρέχιµιλ, την προηγούµενη αρχηγό των
Αρωµατισµένων;» είπε ο Έκµον. Ο ξυρισµένος στο κεφάλι ναυτικός
ένευσε καταφατικά. «Λοιπόν, η κορούλα της –Νολίν, τη λέγανε– την
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δολοφόνησε, για να πάρει την εξουσία. Βέβαια, τούτο, αρχικώς, να
πούµε, δεν τόξερε κανείς· είχε διαδοθεί η φήµη πως πέθανε σε µια
οδοµαχία, µαχαιρωµένη στ’άντερα.
»Τώρα, θα µου πείτε πως όλ’αυτά δεν έχουνε σχέση µε τον Βόρβικ,
αλλά ακούστε πώς ήρθανε µετά τα πράµατα: Η Νολίν γούσταρε τον
µπαγαπόντη, ξιπασµένο, λιµανόγατο φίλο µας. Το γιατί δεν το
γνωρίζω.» Συνοφρυώθηκε. «Ίσως να φταίει κείνο που λένε ότι οι
γυναίκες γουστάρουνε τους χαζούς. Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα!» Η
έκφρασή του σοβάρεψε (όσο µπορούσε να σοβαρέψει η έκφραση
του Τρελού Καραβοκύρη). «Τονε είχε, λοιπόν, από κοντά, για
ευνόητους λόγους. Τον έκανε και µέλος των Αρωµατισµένων,
µάλιστα. Εκείνος, τώρα, όπως τη βλέπω γω τη δουλειά, πρέπει να
τόχε ψυλλιαστεί εξ αρχής πως η Νολίν κλάδεψε τη µάνα της –ίσως
και να του τόπε πάνω στην πράξη, να το θέσουµ’ έτσι. Το ζουµί είναι
ότι, στην τελική, ο λιµανόγατος την έκανε στη δικιά του, και
αποκάλυψε –µε κάποια στοιχεία που κατάφερε να συλλέξει,
υποθέτω– πως είχε κόψει το λαρύγγι της µάνας της. Οπότε, της πήρε
τη θέση του αρχηγού των Αρωµατισµένων.»
«Και µε τη Νολίν τι έγινε;» ρώτησε ο Γκόρ’θλαµπ.
Ο Έκµον ανασήκωσε τους ώµους. «∆εν έχω ιδέα, σύντροφε.»
«Ύπουλος λιµανόγατος ο Βόρβικ, τελικά,» συµπέρανε ο
Γκόρ’θλαµπ.
«Είσαι σίγουρος για την ιστορία σου, Έκµον;» είπε ο Κάλ’µλιρβ.
«∆εν τον έχω για τόσο ευρηµατικό.»
«Την αργή µαούνα να φοβάσαι, µπαγαµπόντη µου,» τόνισε ο
Τρελός Καραβοκύρης.
Ο Κάλ’µλιρβ κούνησε το κεφάλι του, ξεφυσώντας. «Τέλος πάντων.
Μπορείς να µας πεις πώς να έρθουµε σε επαφή µε τους
Αρωµατισµένους;»
«Σκυλόψαρό µου, ακόµα πιστεύεις ότι αξίζει τον κόπο να τονε
δεις;» απόρησε ο Έκµον. «∆ε θα ξεπληρώσει παλιά χρέη –σ’το
εγγυώµαι.»
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«Θα το δούµε αυτό, σύντροφε,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. «Εσύ
πες µου πώς να επικοινωνήσω µαζί του.»
«Καλάααα…Τα θέλει το καύκαλό σου. Θα πας στο σοκάκι δίπλα
στο µαγαζί της Σούνθα, που πουλάει σχοινιά και δίχτυα· εκεί είναι
µια σχάρα υπονόµου, η οποία εύκολα βγαίνει απ’τη θέση της· θα τη
βγάλεις και θα µπεις. Κάτω είναι ένα απ’τα σηµεία όπου µπορεί
κανείς να βρει τους Αρωµατισµένους.»
«Όχι τον Βόρβικ κατευθείαν;» είπε ο Κάλ’µλιρβ.
«Αµφιβάλλω άµα γίνεται να δεις τον Βόρβικ πριν από κάποιον
λακέ του,» απάντησε ο Τρελός Καραβοκύρης. «Το νάσαι αρχηγός
των Αρωµατισµένων είναι κάτι σα νάσαι βασιληάς των υπονόµων,
σύντροφε. Και πρέπει να περάσεις από πολλούς φρουρούς, προτού
δεις το βασιληά.»
«Εντάξει, Έκµον. Σ’ευχαριστώ για τη βοήθεια σου,» είπε ο
Κάλ’µλιρβ, καθώς σηκωνόταν όρθιος.
«Φεύγεις πριν µε πληρώσεις για τις πληροφορίες µου;» µούγκρισε
ο Τρελός Καραβοκύρης, καθώς κι εκείνος σηκωνόταν και τον
άρπαζε απ’τον γιακά. «Πέντε χρυσές κορόνες, ξιπασµένε
λιµανόγατε!»
Ο Κάλ’µλιρβ µειδίασε –αν και δεν είχε όρεξη για κρύα αστεία
απόψε–, και ο Έκµον τον έσπρωξε µακριά του.
«Η ανάσα σου βροµάει, λεχρίτη! Α-χα-χα-χα-χα-χα!» Σήκωσε,
αµυντικά, τα χέρια του. «Πλάκα, κοπέλι µου. Ελπίζω να σας ξαναδώ
σύντοµα, σύντροφοι.»
Ο Κάλ’µλιρβ κι ο Γκόρ’θλαµπ χαιρέτησαν και βγήκαν απ’το µικρό
δωµάτιο όπου είχαν πάει για να συζητήσουν µε τον Έκµον.
«Αυτός ο τύπος συνεχώς χειροτερεύει,» είπε ο ξυρισµένος στο
κεφάλι ναυτικός στον φίλο του.
Εκείνος µειδίασε, στραβά, δαγκώνοντας την πίπα του. «Σου
φαίνεται. Πάντα τα ίδια χάλια είχε.»
Γέλασαν, καθώς έβγαιναν απ’τον Τρελό Καραβοκύρη.
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«Πάµε στο σοκάκι που πρότεινε;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ, και ο
Γκόρ’θλαµπ κατένευσε.
Προχώρησαν µέσα στο λιµάνι, αγνοώντας τον κόσµο που τους
περιστοίχιζε σε κάθε τους βήµα, και, τελικά, ο ναυτικός µε την
πορφυρή κορδέλα στο κεφάλι έδειξε ένα µακρύ χτίριο, καµωµένο
από ξύλο· η πόρτα του ήταν κλειστή.
«Τούτο είναι το µαγαζί της Σούνθα, άµα δε µε γελά ο νους µου,
σύντροφε,» είπε.
«Αυτό είναι,» τον διαβεβαίωσε ο Γκόρ’θλαµπ.
Πλησίασαν το σοκάκι πλάι του, όπου δεν περνούσε κανείς. Μια
παράξενη σιγαλιά απλωνόταν εδώ, όπως πάντα όταν βρίσκεσαι σε
σοκάκια, λες και αφήνεις τη βαβούρα της πόλης πίσω σου και
µπαίνεις σε έναν άλλο κόσµο. Στο φως των φεγγαριών του
Άρµπεναρκ, οι δυο ναυτικοί παρατήρησαν µια σχάρα υπονόµου στο
πλακόστρωτο έδαφος.
Ο Γκόρ’θλαµπ ζύγωσε, έσκυψε και την σήκωσε. Πράγµατι, βγήκε
εύκολα απ’τη θέση της, όπως είχε πει ο Έκµον. Ο ξυρισµένος
ναυτικός κοίταξε κάτω και νόµισε πως είδε φως από το βάθος,
καθώς η βρόµα του υπονόµου ερχόταν στα ρουθούνια του.
«Βρήκαµε το ληµέρι των Αρωµατισµένων,» είπε. «Ή, µάλλον, ένα
απ’τα ληµέρια τους.»
«Άσε τις κουβέντες, σύντροφε,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ· «δεν
έχουµε καιρό για λόγια.» Και κατέβηκε µέσα στον υπόνοµο, αφού
έσβησε την πίπα του και την έβαλε σε µια του τσέπη.
Καλά, τώρα, αποκαλεί εµένα πολυλογά; απόρησε ο Γκόρ’θλαµπ.
Κούνησε το γυµνό του κεφάλι και ακολούθησε τον ναυτικό φίλο
του, κλείνοντας το άνοιγµα, πάλι, µε τη σχάρα.
Το χέρι του Κάλ’µλιρβ πήγε στο πλατύ µαχαίρι στη ζώνη του,
καθώς τα µάτια του εξερευνούσαν το στενό χώρο στον οποίο είχε
βρεθεί. Το λιγοστό φως εδώ κάτω δυσκόλευε την όραση. «Μα τα
Πέντε Κύµατα,» µουρµούρισε, «τούτο το µέρος είναι ό,τι πρέπει για
να σ’την πέσουν στα µουλωχτά, σύντροφε…»
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Ο Γκόρ’θλαµπ έκλεισε τη γροθιά του πάνω στη λαβή του
γιαταγανιού του, αλλά δεν το τράβηξε. Εξάλλου, ήξερε ότι ένα
τέτοιο, µεγάλο όπλο λίγο θα τον διευκόλυνε, µέσα σ’αυτό το σαφώς
περιορισµένων διαστάσεων τµήµα του υπονόµου.
Από το βάθος του περάσµατος φαινόταν φως να έρχεται από
κάποιο στενό, κάθετο άνοιγµα.
«Μάλλον, εκεί θα µας περιµένουν οι Αρωµατισµένοι,» υπέθεσε ο
Κάλ’µλιρβ, και βάδισε, προσεκτικά.
Ο Γκόρ’θλαµπ ήρθε πίσω του. Και, καθώς πλησίασαν,
παρατήρησαν πως το φως έβγαινε, ουσιαστικά, από τη χαραµάδα
µιας όχι εντελώς κλειστής πόρτας. Ο µελαχρινός ναυτικός την
έσπρωξε, ελαφρά, έτοιµος, κάθε στιγµή, να τραβήξει το µαχαίρι του.
Εκείνη άνοιξε, αποκαλύπτοντας ένα δωµάτιο µικρών διαστάσεων,
από το ταβάνι του οποίου κρεµόταν µια λάµπα. Στο τέλος,
βρισκόταν µια άλλη πόρτα, κλειστή. Κατά τα άλλα ήταν άδειο.
«Τούτ’η υπόθεση αρχίζει να µου τη δίνει, µα τα Πέντε Κύµατα,
σύντροφε!…» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ, βαδίζοντας, τώρα, προς την
καινούργια θύρα που είχε παρουσιαστεί µπροστά τους. Όταν, όµως,
την άνοιξε, είδε πως τίποτα παραπάνω από ένας τοίχος δεν κρυβόταν
πίσω της (!).
Τα µάτια του Γκόρ’θλαµπ στένεψαν και, αµέσως, τράβηξε το
γιαταγάνι του, µε µια απότοµη, αλλά έµπειρη κίνηση, καθώς άκουσε
θόρυβο πίσω του. Στράφηκε, για ν’αντικρίσει τα κουρέλια που
βρίσκονταν στο δάπεδο του δωµατίου –τα οποία πριν ούτε καν είχε
προσέξει– να σηκώνονται και από κάτω τους να βγαίνουν δύο
άνθρωποι. Ο ένας ήταν κοντός και µελαχρινός, µε λαδωµένα µαλλιά,
όχι ιδιαίτερα µακριά· φορούσε µαύρο παντελόνι, µπότες, και
τουνίκα· φαινόταν άοπλος. Ο άλλος ήταν γυναίκα (αρκετά όµορφη,
απ’ό,τι έκρινε ο ξυρισµένος στο κεφάλι ναυτικός), µε ξανθά, σπαστά
µαλλιά, τα οποία έφταναν κάτω απ’τους ώµους της· στο κεφάλι της
φορούσε ένα µαύρο µαντίλι, ενώ το κορµί της έντυνε µια µπεζ
βράκα, καφετιές µπότες, και µια σχεδόν µαύρη πουκαµίσα, που
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κάποτε πρέπει να ήταν λευκή· στο πλατύ ζωνάρι της ήταν
περασµένο ένα λιγνό, µακρύ ξιφίδιο.
«Νάρντα!» έκανε ο Κάλ’µλιρβ, κοιτώντας την και γουρλώνοντας
τα µάτια του. Προφανώς, την αναγνώριζε.
«Κάλ’µλιρβ!» αποκρίθηκε εκείνη, το ίδιο έκπληκτη. Τον ζύγωσε,
γρήγορα, και τον χαστούκισε στο αριστερό µάγουλο.
Ο ναυτικός τής επέστρεψε το χαστούκι.
Η γυναίκα έκανε να τον ξαναχαστουκίσει, αλλά ο Κάλ’µλιρβ τής
έπιασε τον καρπό. «Μπορούµε να κοπανιόµαστε όλη µέρα, κούκλα,»
είπε. «Αλλά είµαι εδώ για δουλειά –και βιάζοµαι.»
Εκείνη ελευθέρωσε το χέρι της απ’τη γροθιά του. «Τι δουλειά;»
απαίτησε.
«Με τους Αρωµατισµένους,» εξήγησε ο Κάλ’µλιρβ. «Πες µου πως
δεν ανήκεις στη συντεχνία τους…»
«Ανήκω,» αποκρίθηκε εκείνη. «Έχεις πρόβληµα, ξιπασµένο
σκυλί;»
«∆ε θα τόλεγα, γοργόνα µου,» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. «Όµως δε
νοµίζω να πηγαίνουν και τόσο καλά τα πράµατα, από τότε που
ανέλαβε ο Βόρβικ αρχηγός.»
«Γιατί όχι;» στράβωσε το στόµα της η Νάρντα.
«Γνώριζες παλιά τον Βόρβικ;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ.
«Όχι,» είπε, απλά, εκείνη.
«Ήταν ένας ηλίθιος, οπισθιογλύφτης, µπαγαποντικός λιµανόγατος
της ψώρας,» την πληροφόρησε ο Κάλ’µλιρβ –«ο οποίος, µάλιστα,
µου χρωστά καµια δεκαριά χάρες!»
Η Νάρντα κάγχασε. «∆ε σε πιστεύω, φυσικά, Κάλ’µλιρβ. Σε ξέρω
πολύ καλά για να σε πιστέψω.»
Ο ναυτικός ρουθούνισε, αποδοκιµαστικά. «Όπως θες,
µπαγαπόντισσά µου. Αλλά οδήγησέ µε στον Βόρβικ, τώρα.»
Η Νάρντα γέλασε. «Να σε οδηγήσω στον αρχηγό της συντεχνίας;
∆εν δέχεται όποιον λιµανόγατο τύχει να παραπατήσει στο κατώφλι
του.»
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Η όψη του Κάλ’µλιρβ αγρίεψε. «Πήγαινε και πες του ότι ο
Κάλ’µλιρβ τον ζητά –κι άµα δε µε δεχτεί, θα βγάλω όλα τ’άπλυτά
του στα φόρα –και τότε θα δούµε για πόσο θα παραµείνει αρχηγός
των Αρωµατισµένων!»
«Βρες έναν καλύτερο λόγο, άµα θες να σε δεχτεί,» είπε η Νάρντα.
«∆εν υπάρχει καλύτερος λόγος απ’αυτόν, κούκλα,» αποκρίθηκε ο
Κάλ’µλιρβ, ανάβοντας το τσιµπούκι του. «Τρέχα και πες του το.»
«Τι να του πω ακριβώς;» ρώτησε η Νάρντα.
«Ότι ο Κάλ’µλιρβ έχει έρθει και θέλει να µιλήσει µαζί του για κάτι
επείγον· µε πιάνεις;»
«Καλά. Θα του µεταφέρω το µήνυµά σου. Περίµενε εδώ –και µην
κουνήσεις ρούπι.»
«Πάντα φοβόσουν µη σου φύγω, Νάρντα,» αποκρίθηκε ο
Κάλ’µλιρβ, µειδιώντας πίσω απ’τον καπνό της πίπας του.
«Αυτό ήταν προτού αρχίσουν να σ’αρέσουν τόσο οι πουτάνες,»
σφύριξε εκείνη, και του γύρισε την πλάτη, πηδώντας µέσα στην
τρύπα του πατώµατος απ’την οποία είχε έρθει, και καλύπτοντάς την,
πάλι, µε τα κουρέλια που ήταν καλυµµένη και πριν.
Ο κοντός σύντροφός της πήδησε στην άλλη τρύπα, το ίδιο γρήγορα,
αν όχι γρηγορότερα.
Ο Κάλ’µλιρβ ανασήκωσε τους ώµους του. «Ανέκαθεν µου άρεσαν
οι πουτάνες…»
Ο Γκόρ’θλαµπ στράφηκε στον φίλο του. «Ποια είν’αυτή;»
«Η Νάρντα,» απάντησε ο Κάλ’µλιρβ.
«Τούτο το κατάλαβα,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ. «Αλλά από πού τη
γνωρίζεις;»
«Παλιά ιστορία, σύντροφε,» φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια του ο
Κάλ’µλιρβ. «Την τσάκωσα να κρύβεται ανάµεσα στα δέρµατα που
µετέφερα στο Βασίλειο του Ωκεανού.» Μειδίασε. «Θα την είχα
πετάξει στους καρχαρίες, αλλά βρήκε τρόπους να µε πληρώσει,
τελικά.»
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Ο Γκόρ’θλαµπ πέρασε, πάλι, το γιαταγάνι στη ζώνη του.
«Καταλαβαίνω.»
«Ήταν καλή… στο κρεβάτι,» διευκρίνισε ο Κάλ’µλιρβ· «αλλά πολύ
ζηλιάρα.» Ξανάναψε την πίπα του και συνέχισε να καπνίζει. «Ούτε
θηλυκιά λιµανόγατα να µην περάσει από δίπλα σου, κοπέλι µου!»
κούνησε το κεφάλι του ο ναυτικός.
«Ναι, ε;» είπε ο Γκόρ’θλαµπ. «Και τι έγινε, τελικά;»
Ο Κάλ’µλιρβ στράφηκε να τον κοιτάξει. «Τι εννοείς;»
«Πώς αποµακρυνθήκατε, σύντροφε;»
«Έφυγε, µη λέγοντας γιατί,» εξήγησε ο ναυτικός µε τη πορφυρή
κορδέλα, φυσώντας καπνό. Μειδίασε. «Υποπτεύοµαι πως έφταιγε το
γεγονός ότι κάτι πουτάνες µε γλυκοκοιτούσαν. Τέλος πάντων, έχω
να την δω χρόνια. Και τη θυµάµαι πολύ πιο καθαρή. Αλλά, υποθέτω,
αυτό οφείλεται στ’ότι δουλεύει για τους Αρωµατισµένους τώρα.
Άµα τριγυρνάς, συνέχεια, στους υπονόµους, φυσικό δεν είναι να µην
είσαι και τόσο καθαρός;»
Ο Γκόρ’θλαµπ γέλασε. Ύστερα, συνοφρυώθηκε. «Ρε Κάλ’µλιρβ, η
Νάρντα και ο άλλος ο τύπος µαζί της ήρθαν από κάτω, τώρα που το
σκέφτοµαι –δηλαδή, κάτω απ’τον υπόνοµο.» Στένεψε τα µάτια του.
«Τι υπάρχει κάτω απ’τον υπόνοµο;»
Ο Κάλ’µλιρβ πήρε µια αδιάφορη έκφραση. «Θα σε γελάσω, κοπέλι
µου.»
Ο Γκόρ’θλαµπ πλησίασε ένα απ’τα κουρέλια στο πάτωµα και το
παραµέρισε, µε το µποτοφορεµένο πόδι του. Μια τρύπα
παρουσιάστηκε, αρκετά µεγάλη για να µπορεί να χωρέσει άνθρωπος.
Μέσα µόνο σκοτάδι φαινόταν.
«Πού διάολο οδηγεί;» µουρµούρισε, κάτω απ’την ανάσα του.
«Μη πλέκεσαι µε τα δίχτυα, σύντροφε,» συµβούλεψε ο Κάλ’µλιρβ,
«γιατί δε θα µπορείς να ξεµπλεχτείς.»
Ο Γκόρ’θλαµπ στράφηκε να τον κοιτάξει. «Συνειδητοποιείς τι
συµβαίνει εδώ, φίλε µου; Υπάρχουν υπόγειες στοές κάτω απ’τους
υπονόµους της Μάοχµπιν. Και κανείς δεν το ξέρει.»
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«Εµείς δεν το ξέρουµε, σύντροφε· µη γενικεύεις,» αποκρίθηκε ο
Κάλ’µλιρβ.
«Σε πάω στοίχηµα πως ούτε κι ο Έκµον γνωρίζει τίποτα,» είπε ο
Γκόρ’θλαµπ.
«Και λοιπόν;» έκανε, αδιάφορα, ο Κάλ’µλιρβ. «Ποιος είν’ο Έκµον;
Μάλιστα, υποπτεύοµαι πως γι’αυτές τις στοές θα ξέρουν µόνο οι
ίδιοι οι Αρωµατισµένοι, και, ίσως, κάποιοι πολύ συγκεκριµένοι
µπαγαπόντηδες, εκτός από δαύτους.»
Ο Γκόρ’θλαµπ σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. «Και τι κάνουµε
τώρα;»
«Τίποτα,» τόνισε ο Κάλ’µλιρβ. «Σκάµε και παριστάνουµε πως δεν
είδαµε ποτέ τις στοές. ∆ε θέλω µπλεξίµατα –µε πιάνεις;»
«Καλά, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο Γκόρ’θλαµπ, κι ακούµπησε την
πλάτη του στον τοίχο, περιµένοντας, σιωπηλός.
Ύστερα από κάνα δεκάλεπτο, τα κουρέλια στο πάτωµα
παραµερίστηκαν, πάλι, και η Νάρντα βγήκε από την τρύπα, µε µια
σβέλτη κίνηση.
«Λοιπόν, κούκλα;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ, σηκώνοντας ένα φρύδι
πίσω απ’τον καπνό του τσιµπουκιού του.
Η Νάρντα τον ζύγωσε, µε σουφρωµένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου της. «Μην αρχίζεις τις οικειότητες µαζί µου!»
«Εντάξει, γλύκα,» απάντησε, σοβαρά, ο Κάλ’µλιρβ.
Η Νάρντα σήκωσε τη γροθιά της και έκανε να τον χτυπήσει
καταπρόσωπο, αλλά ο ναυτικός τής έπιασε, πάλι, το χέρι. «∆εν πάµε
στον Βόρβικ, λιµανόγατά µου;»
«Στον Βόρβικ;» γέλασε εκείνη, κάνοντας πίσω, αποµακρυνόµενη
λίγο απ’τον Κάλ’µλιρβ. «Θάσαι τυχερός –πολύ τυχερός– άµα
αποφασίσει να σε δεχτεί.»
«Τι;» Τα µάτια του Κάλ’µλιρβ στένεψαν, και η όψη του
σκοτείνιασε πίσω απ’το καπνό της πίπας του. «Πώς τόπες αυτό,
κοπελιά; Τι σου είπε ακριβώς το καθαρµατάκι του γλυκού νερού;»
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«Τι µου είπε;» έκανε η Νάρντα, και γέλασε ξανά. «∆εν µίλησα µαζί
του, φυσικά. Έδωσα το µήνυµά σου σε έναν άλλο κλέφτη, για να του
το µεταφέρει.»
∆ίκιο είχε ο Έκµον, συλλογίστηκε ο Κάλ’µλιρβ. Βασιληάς των
υπονόµων…
«Ελπίζω να του το έδωσες ακριβώς όπως το άρθρωσα, να πούµε,»
τόνισε ο ναυτικός.
Η Νάρντα κάγχασε. «Μη σε νοιάζει. ∆ε θα σε παρεξηγήσει.»
«Μη µου παίρνεις αυτό το ειρωνικό ύφος, ξιπασµένη λιµανόγατα!»
µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ.
«Μου έρχεται αυθόρµητα, όταν βρίσκοµαι κοντά σου,» αποκρίθηκε
η Νάρντα, µειδιώντας στραβά.
Ο Κάλ’µλιρβ τη χαστούκισε, κάνοντας το πρόσωπό της να γυρίσει
απ’την άλλη. Τα µάτια της κλέφτρα στένεψαν θυµωµένα, και
επιχείρησε να τον κλοτσήσει στη λεκάνη, αλλά το πόδι της
συνάντησε το µηρό του. Ύστερα, ο Γκόρ’θλαµπ δεν κατάλαβε πώς,
αλλά τους είδε να κυλιούνται στο πάτωµα, παλεύοντας, ενώ η
Νάρντα προσπαθούσε να βγάλει τα µάτια του Κάλ’µλιρβ, κι εκείνος
να της ξεριζώσει το µαλλί. Ο ξυρισµένος στο κεφάλι ναυτικός
έσπευσε να τους χωρίσει, πράγµα που κατάφερε µε δυσκολία.
«Ηρεµήστε, σύντροφοι! Ηρεµήστε! Πάψτε, λέω, µα τα Πέντε
Κύµατα!»
Η Νάρντα έβγαλε το µαντίλι απ’το κεφάλι της, µε µια απότοµη
κίνηση. «∆ες τι έκανες, λεχρίτικο τσακάλι!» γρύλισε στον
Κάλ’µλιρβ, τρίζοντας τα δόντια της. «Το έσκισες!»
«∆εν έχασες και τίποτα,» αποκρίθηκε εκείνος. «Πού το είχες βρει;
Εδώ κάτω, στους υπονόµους;»
Η Νάρντα επιχείρησε, πάλι, να του χιµήσει, αλλά το µυώδες χέρι
του Γκόρ’θλαµπ τυλίχτηκε γύρω απ’τη µέση της. «Ήρεµα, κοπελιά,»
είπε ο ξυρισµένος ναυτικός. Και την άφησε, µόλις σταµάτησε
ν’αντιστέκεται.
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«Πόσο θα περιµένουµε µέχρι ν’απαντήσει ο… Μεγάλος Βόρβικ;»
ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ, ξανανάβοντας το τσιµπούκι του, που είχε
σβήσει, καθώς έπεσε κάτω, ενώ εκείνος πάλευε µε την κλέφτρα.
«Πες του λεχρίτη ότι δεν ξέρω,» αποκρίθηκε η Νάρντα,
απευθυνόµενη στον Γκόρ’θλαµπ, που ξεφύσησε, αγανακτισµένος.
«Καλά. Πήγαινε τώρα,» της πρότεινε ο ξυρισµένος ναυτικός.
«Βρίσκοµαι εδώ για να σας φυλάω,» τον πληροφόρησε η Νάρντα.
Ο Κάλ’µλιρβ κάγχασε, και η κλέφτρα τού έριξε ένα ψυχρό βλέµµα.
«Πώς κατέληξες µ’αυτούς τους βροµοπόντικες, κοπελιά;» ρώτησε
ο ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα, ύστερ’από λίγο.
«∆ική µου δουλειά,» αντιγύρισε η Νάρντα. «Τι σε νοιάζει;»
«Από περιέργεια ρωτάω, για νάχουµε κάτι να τραγουδάµε, µέχρι
ν’αποφασίσει η Αυτού Μεγαλειότης να µας απαντήσει,» είπε ο
Κάλ’µλιρβ. «Εξάλλου, γλύκα, την κοπάνησες χωρίς αντίο·
απορούσα πού είχες χαθεί τόσα χρόνια.»
«∆ε σου κρατούσαν συντροφιά οι πουτάνες;» ρώτησε η Νάρντα, µε
παγερό τόνο.
«Τι σχέση έχει το ένα µε το άλλο;» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. «Εγώ σου
λέγω πού είχες χαθεί, τόσο καιρό…»
Η Νάρντα τον λοξοκοίταξε, χτυπώντας το πόδι της, νευρικά, στο
πάτωµα. «Τριγύριζα,» απάντησε, τελικά.
«Πού;» θέλησε να µάθει ο Κάλ’µλιρβ.
Η Νάρντα αναποδογύρισε τα µάτια της. «Στη Ζίρκεφ· πού αλλού;»
«Η Ζίρκεφ είναι µεγάλο βασίλειο, κοπελιά,» είπε ο Κάλ’µλιρβ.
«∆εν έµενα σ’ένα µέρος.»
«Κι έκλεβες για τα προς το ζην;»
«Ναι, και;»
«Θάσουν καλή, για να σου πρότειναν οι Αρωµατισµένοι να µπεις
στη συντεχνία τους,» υπέθεσε ο ναυτικός, γνωρίζοντας πως δεν
δέχονταν ερασιτέχνες. Και, εκτός αυτού, όποιος κλέφτης βρισκόταν
στην Μάοχµπιν και δεν ανήκε στην οργάνωσή τους, διωχνόταν
κακήν-κακώς –αν ήταν τυχερός.
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«Όχι και τόσο καλή, στην αρχή,» εξήγησε η Νάρντα. «Μ’έχωσαν
στη στενή της Γκόνµορχ…» Κατέβασε το βλέµµα της, σα να
ντρεπόταν.
«Γαµώτο!…» έκανε ο Κάλ’µλιρβ, και το βλέµµα και η όψη του
µαλάκωσαν. «∆ε φέρονται και πολύ καλά στους κρατούµενους εκεί,
τα παλιοτόµαρα… ιδιαίτερα άµα είναι του όµορφου γένους…»
Ακούµπησε το χέρι του στον ώµο της. «Λυπάµαι…»
«∆εν το θυµάµαι, πια,» αναστέναξε η Νάρντα, ακουµπώντας το
κεφάλι της στο στέρνο του. Ο Κάλ’µλιρβ την αγκάλιασε.
Κάτι τύποι… συλλογίστηκε ο Γκόρ’θλαµπ. Τη µια δέρνονται, την
άλλη αγκαλιάζονται.
«Μου έλειψες,» ψιθύρισε ο Κάλ’µλιρβ στ’αφτί της Νάρντα,
παίρνοντας την πίπα απ’τα δόντια του.
«Σκάσε,» αποκρίθηκε εκείνη. «Είχες τις πουτάνες.»
«Πάλι τα ίδια θα λέµε, λιµανόγατά µου;» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. «Τι
σχέση έχει αυτό;»
Η Νάρντα σήκωσε το βλέµµα της, για να κοιτάξει το πρόσωπό του.
«Έχει σχέση,» επέµεινε.
«Άσχετο είναι,» αντιγύρισε ο Κάλ’µλιρβ.
«Είπα –έχει σχέση!»
«∆εν έχει!»
Η Νάρντα αποµακρύνθηκε, και έσεισε το δάχτυλό της µπροστά
του. «Τσιληµπούρδιζες µε πουτάνες και, µετά, µου λες ότι σου
έλειψα;»
Ο Κάλ’µλιρβ τής έπιασε το δάχτυλο. «Θα µου βγάλεις κάνα µάτι,
κούκλα. Και, ναι, µου έλειψες! Ανησύχησα, ψαροκέφαλη, όταν
εξαφανίστηκες! Σ’έψαξα, αλλά δε σε βρήκα. Όµως πού να ήξερα ότι
σε είχαν χώσει στην ψειρού της Γκόνµορχ;»
«∆ε σε πιστεύω ότι έψαξες,» είπε η Νάρντα.
«Μην πιστεύεις,» ανασήκωσε τους ώµους του ο Κάλ’µλιρβ,
ανάβοντας, ξανά, την πίπα του, και καπνίζοντας.
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Η Νάρντα σταύρωσε τα χέρια µπροστά της και τον κοίταξε µε το
ένα µάτι στενεµένο και δαγκώνοντας το δεξί µέρος του κάτω χείλους
της. «Αλήθεια, έψαξες;»
«Ναιαιαι…» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ. «Ότι έψαξα, έψαξα.»
«Για πόσο καιρό;» απαίτησε η Νάρντα.
Ο Κάλ’µλιρβ φάνηκε σκεπτικός. «Κάτσε να δεις… ∆έκα µέρες,
νοµίζω…»
«∆έκα µέρες!» έκανε η Νάρντα.
«Είδες πόσο καιρό διέθεσα;» µειδίασε ο Κάλ’µλιρβ.
«Α, θεωρείς ότι είναι και πολύς, ε, πουτανογλύφτη λιµανόγατε!»
σφύριξε η Νάρντα.
«Είσαι τρελή, κοπελιά,» κατέληξε ο Κάλ’µλιρβ.
Ξανά στην αρχή βρισκόµαστε, συλλογίστηκε ο Γκόρ’θλαµπ,
αναστενάζοντας.
Ένα απ’τα κουρέλια στο πάτωµα παραµερίστηκε, και ο κοντός
κλέφτης που είχε εµφανιστεί µε την Νάρντα, την προηγούµενη φορά,
ανέβηκε. «Φέρνω απόκριση από τον Αρχηγό Βόρβικ,» δήλωσε.
«Μίλα,» είπε ο Κάλ’µλιρβ.
«Ο αρχηγός υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει κανέναν µε το όνοµα
Κάλ’µλιρβ και πως δεν έχει καµια διάθεση να τον δεχτεί, καθώς
σηµαντ–»
«Πώς το λάλησες τούτο, σύντροφε;» φώναξε ο Κάλ’µλιρβ,
οργισµένος. «Να του πεις ότι θέλω να τον δω εδώ και τώρα!
Πρόκειται για κάτι πολύ σηµαντικό! Και µου χρωστάει, ο
παλιολεχρίτης! Και να του πεις κιόλας ότι θα βγάλω όλα του
τ’άπλυτα στα φόρα! Θα τον κυνηγά η µισή Ζίρκεφ, τον ξιπασµένο
µπαγαπόντη, τον λιµανόγατο του βόθρου!»
«Στη Μάγκραθµελ, παλιολεχρίτη,» αποκρίθηκε ο κοντός κλέφτης.
Πήδησε µέσα στην τρύπα και χάθηκε στο σκοτάδι, προτού ο
Κάλ’µλιρβ προλάβει να τον αρπάξει απ’το λαιµό.
Η Νάρντα γέλασε, δυνατά.
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«Βούλωστο, ξιπασµένη λιµανόγατα!» µούγκρισε ο ναυτικός µε την
πορφυρή κορδέλα στο κεφάλι. «∆εν ξέρεις τι παίζετε εδώ!»
Το ειρωνικό χαµόγελο δεν είχε ακόµα χαθεί απ’τα χείλη της
Νάρντα, όταν ρώτησε: «Αλήθεια, γιατί θες να δεις τον αρχηγό;»
«Για να µε βάλει στο παλάτι,» σφύριξε ο Κάλ’µλιρβ.
«Τι;» απόρησε η Νάρντα, συνοφρυωµένη. «Μήπως σε χτύπησε
καµια απ’τις πουτάνες δυνατά στο κεφάλι, κι αρχίζεις να τα χά–»
«Πρέπει να µπω στο παλάτι για να ειδοποιήσω τη Βασίλισσα
Ταρµαρία,» εξήγησε ο Κάλ’µλιρβ. «Ένας στρατό Μαγκραθµέλιων
έρχεται να ισοπεδώσει την πρωτεύουσα.»
«∆οκίµασε άλλο παραµύθι,» άρχισε να γελά η Νάρντα.
Ο Κάλ’µλιρβ τη χαστούκισε, διακόπτοντας το γέλιο της. ∆εν
πέρασαν δυο δευτερόλεπτα και η κλέφτρα τον χαστούκισε, επίσης.
Αλληλοχαστουκίστηκαν µερικές φορές, ενώ ο Γκόρ’θλαµπ
χασµουριόταν (είχε καταντήσει κοινότοπο, πια), ώσπου και των δυο
τα µάγουλα είχαν κοκκινίσει (πράγµα που κρυβόταν αρκετά καλά
απ’τα γένια του ναυτικού).
«Άκουσέ µε καλά, κούκλα: δεν πρόκειται για παραµύθι!» τόνισε ο
Κάλ’µλιρβ. «Μαγκραθµέλιοι έρχονται στην πρωτεύουσα! Και τα νέα
δε θ’αργήσουν να φτάσουν εδώ. Το πρόβληµα είναι πως, όταν
φτάσουν, ίσως νάναι πολύ αργά. Γιαυτό πρέπει να ειδοποιήσω τη
Βασίλισσα.»
«Και γιατί δεν πας απ’την είσοδο του παλατιού, ρε ψαροκέφαλε;»
απόρησε η Νάρντα.
«Γιατί βρίσκεται εκεί µια λιµανοπουτάνα που τη λένε Αζµέρθα–»
«Γυναίκα του τύπου σου, δηλαδή!»
«–και που είναι σύµµαχος των δαιµονανθρώπων. Την έχουµε
ξαναπαντήσει, και µας παρέδωσε στα χέρια τους!»
«Και γλιτώσατε;» έκανε η Νάρντα. «Τι παραµύθι µού πουλάς;»
«Σου είπα –δεν πρόκειται για παραµύθι, µα τα Πέντε Κύµατα!»
µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ. «Μπορείς να µε πας στον Βόρβικ;»
«∆ε σε πιστεύω,» επέµεινε η Νάρντα.
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«Εντάξει, θα σου πω όλη την ιστορία απ’την αρχή, µα, µετά, θα µε
πας στον Βόρβικ, σύµφωνοι;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ.
«Όχι,» διαφώνησε η Νάρντα. «Θα µου πεις όλη την ιστορία και, αν
θέλω, θα σε πάω στον Βόρβικ.»
«Καλά, καλά…!» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ. «Αλλ’ας φύγουµε για
την ώρα απο δώ. Θάρθεις σε καµια ταβέρνα;»
Η Νάρντα µόρφασε αδιάφορα. «Γιατί όχι;»
** ** ** **
«Ακόµα δυσκολεύοµαι να σας πιστέψω,» είπε η Νάρντα,
ακουµπώντας την πλάτη της στην καρέκλα, καθώς κρατούσε µια
κούπα µπίρα στο δεξί χέρι. Ο Κάλ’µλιρβ και ο Γκόρ’θλαµπ τής είχαν
διηγηθεί ό,τι τους είχε συµβεί από τότε που γνώρισαν την Νύχτα.
«Όλη η Νότια Γη κινδυνεύει, σύµφωνα µε τα λεγόµενα εκείνου του
µάγου, γλύκα,» τόνισε ο ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα στα
µαλλιά. «Αν ο Μάργκανθελ πάρει τον Κρύσταλλο απ’το Κέντρο
Σταθερότητας στο παλάτι, να περιµένεις µεγάλη φουρτούνα.»
Η Νάρντα ήπιε µια γουλιά µπίρα, χτυπώντας τα χείλη της. «Και τι
µπορούµε να κάνουµε; ∆εν την κοπανάµε, απλά, όλοι από τη
Ζίρκεφ;»
«Και πού να πάµε;» έθεσε το ερώτηµα ο Κάλ’µλιρβ. «Έχεις καµια
έξυπνη ιδέα;»
«Βόρεια,» αποκρίθηκε η Νάρντα. «Στη Βόρεια Γη. Έχεις ξαναπάει
εκεί, νοµίζω.»
«Ναι, έχω,» κατένευσε ο Κάλ’µλιρβ. «Κι αρκετές φορές, µάλιστα,
µεταφέροντας εµπορεύµατα από το Βασίλειο του Ωκεανού. Όµως,
τώρα, είµαι στη Μάοχµπιν, και ο µάγος… Σοφός του Κύκλου του…
Φτερού, έχω την εντύπωση πως έλεγε ότι ήταν… Τέλος πάντων,
αυτός το θεωρούσε πολύ σηµαντικό να ειδοποιήσω τη Βασίλισσα
Ταρµαρία, και πιστεύω πως έχει δίκιο, κοπελιά. Η διαίσθησή µου δε
µε ξεγελά συχνά.
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»Μπορείς, τελικώς, να µε πας στον Βόρβικ, για να µε βάλει στο
παλάτι, µέσω των υπονόµων;»
«Κατ’αρχήν, αµφιβάλλω ότι θα σε βοηθήσει,» είπε η Νάρντα.
«Κατά δεύτερο λόγο, δεν ξέρω αν οι Αρωµατισµένοι έχουν
πρόσβαση στους υπονόµους του παλατιού· νοµίζω πως φρουρούνται
από ανθρώπους της Ταρµαρία. Ή… δεν γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται,
όµως οι κλέφτες της συντεχνίας, γενικά, δεν πλησιάζουν κείνα τα
µέρη.»
«Είναι σίγουρο αυτό, γλύκα;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ, πίσω απ’τον
καπνό της πίπας του.
Η Νάρντα έγνεψε καταφατικά. «Ναι,» τόνισε. «Και µη µε λες
γλύκα, καταραµένε λιµανόγατε!» Τον κλότσησε, κάτω απ’το
τραπέζι.
Ο Κάλ’µλιρβ στράφηκε στον Γκόρ’θλαµπ. «Πώς προχωράµε, τώρα,
σύντροφε; Ο µάγος θα θυµώσει, άµα δεν ειδοποιήσουµε τη
Βασίλισσα.»
Ο ξυρισµένος στο κεφάλι ναυτικός ανασήκωσε τους ώµους,
παίρνοντας µια έκφραση άγνοιας.
«Καλά, µη µιλάς τόσο, κοπέλι µου,» έκανε ο Κάλ’µλιρβ· «αρχίζουν
να παθαίνουν κάτι τ’αφτιά µου.» Φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια
του, σκεπτικός. Τελικά, στράφηκε στην Νάρντα. «Γλύκα, δε µου λες,
εσύ ξέρεις τους υπονόµους;»
«Μη µ’αποκαλείς γλύκα!» µούγκρισε εκείνη. «Και γιατί ρωτάς για
τους υπονόµους;»
«Θέλω να µας πας ως αυτούς που βρίσκονται κάτω απ’το παλάτι,»
εξήγησε ο Κάλ’µλιρβ.
«Ξέχνα το,» είπε, απόλυτα, η Νάρντα.
«Γιατί;» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ.
«Γιατί δεν πρόκειται να το κάνω –ξέχνα το.» Η Νάρντα σηκώθηκε
απ’την καρέκλα της και έκανε να φύγει, αλλά ο ναυτικός την άρπαξε
απ’τον πήχη.
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«Είναι σηµαντικό, κοπελιά!» είπε. «Θες οι Μαγκραθµέλιοι νάρθουν
εδώ και να τα κάνουν όλα λίµπα;» σφύριξε, πιο σιγανά, για να µην
τον ακούσει κανένας απ’τους θαµώνες της ταβέρνας.
Η Νάρντα αναστέναξε και ξανακάθισε στην καρέκλα της. «Θα µε
µπλέξετε! Πώς θα σας περάσω από τους υπονόµους; Είναι γεµάτοι
Αρωµατισµένους –ελέγχονται από δαύτους. Κι επιπλέον, κάτι
συµβαίνει σ’εκείνους που βρίσκονται κάτω απ’το παλάτι. ∆εν
γνωρίζω τι ακριβώς, όπως είπα, όµως δεν πιστεύω νάναι τίποτα το
καλό.»
«Νάρντα, αν δε µας βοηθήσεις, δε µπορούµε να ειδοποιήσουµε τη
Βασίλισσα Ταρµαρία,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Η Αζµέρθα θα βρει
τρόπο να µας σταµατήσει, προτού φτάσουµε σ’αυτήν.»
Η Νάρντα ήπιε µια γουλιά ακόµα απ’την µπίρα της, τελειώνοντας
την. Ξεφύσησε, κουνώντας το κεφάλι. Ύστερα, σήκωσε το βλέµµα
της, για να κοιτάξει καταπρόσωπο τον µελαχρινό ναυτικό. «Αν δεν
ήταν τόσο σηµαντικό όσο λες, δε θα το έκανα,» τόνισε.
«Αυτό σηµαίνει ότι θα το κάνεις;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ.
«Ναι,» απάντησε η Νάρντα.
«Είσαι γλύκα!» Ο Κάλ’µλιρβ άφησε την πίπα του στο τραπέζι και
την φίλησε στα χείλη, προτού εκείνη προλάβει ν’αποµακρυνθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο

Στον Υπόνοµο του Παλατιού

H

Νάρντα άνοιξε τη σχάρα του υπονόµου, σε ένα σοκάκι της
Μάοχµπιν. «Περάστε,» είπε στον Κάλ’µλιρβ και στον
Γκόρ’θλαµπ.
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Οι δύο ναυτικοί κατέβηκαν, µε κάποια επιφύλαξη, γιατί οι
υπόνοµοι της πρωτεύουσας της Ζίρκεφ ήταν επικίνδυνο µέρος.
Μόλις οι µπότες τους πάτησαν µέσα στο βρόµικο νερό, η κλέφτρα
της συντεχνίας των Αρωµατισµένων τούς ακολούθησε, κλείνοντας,
πάλι, το άνοιγµα από πάνω τους, µε τη σχάρα.
Ο Κάλ’µλιρβ άναψε τη λάµπα που είχαν πάρει µαζί τους,
φωτίζοντας ένα στενό πέρασµα. «Εσύ οδηγείς, τώρα, γλύκα,» είπε.
«Μη µε λες γλύκα!» µούγκρισε η Νάρντα. «Πόσες φορές πρέπει να
σ’το θυµίσω;» Στράφηκε να τον αντικρίσει.
Ο Κάλ’µλιρβ µόρφασε. «Μπορούµε να βρούµε καιρό να
κοιτιόµαστε κάποια άλλη στιγµή, κοπελιά. Πήγαινέ µας, τώρα, στους
υπονόµους κάτω απ’το παλάτι.»
«Ελάτε απο δώ,» αναστέναξε η Νάρντα, γνέφοντάς τους να την
ακολουθήσουν. «Και ησυχία. ∆ε θέλω να µας καταλάβουν οι
Αρωµατισµένοι… Αν και φοβάµαι πως κάτι τέτοιο είν’αδύνατον…»
µουρµούρισε, κάτω απ’την ανάσα της, καθώς βάδιζαν. Ήξερε πως,
αν η συντεχνία αντιλαµβανόταν τι πήγαινε να κάνει, θα την εξόριζε
απ’την Μάοχµπιν, αν δεν την σκότωνε. Όµως ο Κάλ’µλιρβ, έτσι
όπως τάχε πει, για τους δαιµονανθρώπους κι αυτό τον µισό-Θεό
αρχηγό τους, της είχε φανεί επείγουσα κατάσταση. Ήταν παράλογο
κάτι τέτοιο να συµβαίνει, όµως πίστευε τον ναυτικό· κάτι υπήρχε
στον τόνο της φωνής του, στην έκφραση του προσώπου του, που την
έπειθε. Ίσως ήταν το ότι κι ο Γκόρ’θλαµπ συµφωνούσε, και έµοιαζε
το ίδιο ανήσυχος. Άλλο ήταν να σου λέει κάτι ένας κι άλλο να σ’το
λένε δύο.
Ο Κάλ’µλιρβ κοιτούσε προσεκτικά τις σκιές που κινούνταν έξω
απ’την ακτίνα φωτός της λάµπας του. ∆εν ήθελε κανείς να τον
πιάσει απροετοίµαστο. Αλλά, όλες τις φορές µέχρι στιγµής, ό,τι
κινείτο δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένας ποντικός του υπονόµου
–ή περισσότεροι. Ωστόσο, ο ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα είχε
το χέρι στη λαβή του πλατυλέπιδου µαχαιριού στη ζώνη του.
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Ο Γκόρ’θλαµπ βάδιζε ένα βήµα πίσω του, και φαινόταν το ίδιο
προσεκτικός µ’αυτόν. Ευχόταν µόνο να υπήρχε πιο πολύς χώρος εδώ
κάτω, γιατί, αν παρουσιαζόταν πρόβληµα, δε θα µπορούσε να
χειριστεί εύκολα το µεγάλο του γιαταγάνι. Και είχε την εντύπωση
πως δε θα περνούσαν τους υπονόµους χωρίς, τουλάχιστον,
ν’απαντήσουν µια φορά τους Αρωµατισµένους.
Πράγµάτι, δεν είχαν προχωρήσει πάνω από ένα δεκάλεπτο, και
τρεις φιγούρες πετάχτηκαν εµπρός τους, βγαίνοντας από έναν αγωγό.
«Νάρντα,» σφύριξε ο ένας. Τα πρόσωπά τους δε φαίνονταν, καθώς
βρίσκονταν στην άκρη της αχτίνας φωτός της λάµπας του
Κάλ’µλιρβ. «Πού οδηγείς τούτους τους ξένους, χωρίς να το
γνωρίζουµε;»
«∆ε µπορώ να σας πω,» αποκρίθηκε εκείνη.
Οι τρεις φιγούρες πλησίασαν, και οι µορφές τους, τώρα,
φανερώθηκαν. Ο ένας ήταν ψηλός, µε λυτά, µαύρα µαλλιά, που
χύνονταν στους ώµους του, και µακρύ πρόσωπο· τα µάτια του ήταν
στενά και σκοτεινά. Ο δεύτερος ήταν καστανοµάλλης, µετρίου
αναστήµατος, µε µουστάκι στο πρόσωπο και πράσινα, θολά µάτια. Ο
τελευταίος ήταν µελαχρινός, σαν τον πρώτο, αλλά τα µαλλιά ήταν
δεµένα σε αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι του· το ένα µάτι του
έλειπε, και το έκρυβε µια µαύρη καλύπτρα.
Ο Κάλ’µλιρβ ήταν έτοιµος να τραβήξει το πλατύ του µαχαίρι και ο
Γκόρ’θλαµπ το γιαταγάνι του.
«∆ε µπορείς να µας πεις;» απόρησε ο καστανοµάλλης, που, µάλλον,
είχε µιλήσει και πριν. «Κρύβεις πράγµατα από τα µέλη της
συντεχνίας; Ξεχνάς ότι βρίσκεσαι σε ‘δοκιµαστική περίοδο’;»
«Όχι,» αποκρίθηκε η Νάρντα, προσπαθώντας να παραµείνει
ψύχραιµη, παρότι διέκρινε την απειλή στα λόγια του. «Όµως…
υπάρχει λόγος που δε µπορώ να σου µιλήσω, Γόρ’σριχ;»
«Ποιος είν’ο λόγος που δεν µπορείς να µιλήσεις στον Υπονοµάρχη
σου;» σφύριξε ο καστανοµάλλης άντρας. Αν και, αρχικά, έδειχνε ο
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πιο «αθώος» από τους τρεις, τώρα, ο Κάλ’µλιρβ παρατηρούσε πως
τούτος, αναµφίβολα, ήταν ο µοχθηρότερος.
Η Νάρντα ξεροκατάπιε. «Α… Έχω διαταγές,» εξήγησε. «∆ιαταγές
να µη µιλήσω σε κανέναν.»
«Αλήθεια; Από ποιον;» απαίτησε ο Γόρ’σριχ.
«Από… την Υπονοµάρχη του Κεντρικού Υπονόµου,» είπε, αµέσως,
η Νάρντα, σχεδόν µπερδεύοντας τη γλώσσα της· αισθανόταν κρύο
ιδρώτα να τρέχει στην πλάτη της. ∆εν έπρεπε ποτέ να είχα µπλέξει
έτσι, µούγκρισε από µέσα της. Κάλ’µλιρβ –καταραµένε λιµανόγατε!–
εσύ φταις γι’αυτό.
Η Γόρ’σριχ κάγχασε. «Νοµίζω πως λες ψέµατα,» είπε, ενώ τα
πράσινά του µάτια την κάρφωναν.
«∆ε λέω ψέµατα,» αποκρίθηκε η Νάρντα. «Η… η Υπονοµάρχης
του Κεντρικού Υπονόµου… ∆ε µπορώ να µιλήσω γι’αυτό, όµως µου
έχει αναθέσει µια σηµαντική αποστολή, Γόρ’σριχ.»
«Σου έχει αναθέσει σηµαντική αποστολή δίχως εγώ να το
γνωρίζω;» έκανε εκείνος, µ’ένα σαρδόνιο µειδίαµα στα χείλη του. (Ο
Κάλ’µλιρβ, αυτή τη στιγµή, ήθελε να του σπάσει τη µούρη, µα
συγκρατήθηκε.) «Θα µε είχε ειδοποιήσει. Εξάλλου, γιατί να στείλει
εσένα και όχι κάποιον απ’τους δικούς της κλέφτες, Νάρντα;»
«∆εν ξέρω. Γιατί δεν πας να της κάνεις µια επίσκεψη; Ρώτα τη και,
µάλλον, θα σου πει. Αλλά… αλλά εγώ δε µπορώ. Καταλαβαίνεις τη
θέση µου, έτσι;»
«Φυσικά,» αποκρίθηκε, µειδιώντας µοχθηρά, ο Γόρ’σριχ. «Ας
πάµε, λοιπόν, στην Μ’λέριν µαζί, να λύσουµε τούτη την
µικροπαρεξήγηση.»
Η Νάρντα γούρλωσε τα µάτια της, προς στιγµή, αλλά, ύστερα, είπε:
«Αυτό είν’αδύνατο. Βιάζοµαι. Περίµενε να τελειώσω την αποστολή
που µου έχει αναθέσει η Υπονοµάρχης και, µετά, πάµε να τη δούµε –
κανένα πρόβληµα.» Μετά, θα βρίσκοµαι πολύ, πολύ µακριά απ’την
Μάοχµπιν, συλλογίστηκε. ∆ιάολε! Κάλ’µλιρβ, µε έµπλεξες άσχηµα.
«Όχι,» διαφώνησε ο Γόρ’σριχ. «Θα πάµε να την δούµε τώρα.»
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«Μα, σου λέω, δε µπορώ τώρα!» τόνισε η Νάρντα.
«Αρπάξτε την,» πρόσταξε ο Γόρ’σριχ τους δύο κλέφτες πλάι του.
Ο Κάλ’µλιρβ, πάραυτα, τράβηξε το µαχαίρι του απ’τη ζώνη, καθώς
οι άντρες άπλωναν τα χέρια τους να γραπώσουν την Νάρντα. Ο
Γκόρ’θλαµπ αποφάσισε να µην χρησιµοποιήσει το γιαταγάνι του,
λόγω έλλειψης χώρου, και έπιασε τον έναν κλέφτη απ’το λαιµό,
πετώντας τον, µε µια δυνατή σπρωξιά, πίσω, στα νερά του
υπονόµου. Η Νάρντα κλότσησε τον άλλο στη λεκάνη, κάνοντάς τον
να διπλωθεί, µ’ένα βογκητό, και ο Κάλ’µλιρβ τον κοπάνησε, µε τη
λαβή του όπλου του, στον κρόταφο, αναισθητοποιώντας τον.
Ο Γόρ’σριχ είχε ήδη εξαφανιστεί.
«Πού πήγε ο καταραµένος;» γρύλισε ο ναυτικός µε την πορφυρή
κορδέλα.
Η Νάρντα τον έσπρωξε, δυνατά· εκείνος παραπάτησε, µα δεν
έπεσε. «Με έµπλεξες, πάλι, Κάλ’µλιρβ!» µούγκρισε. «Όλ’αυτά
έγιναν εξαιτίας σου!»
«Σε έµπλεξα πάλι;» απόρησε ο ναυτικός. «Πόσες φορές σ’έχω
µπλέξει, δηλαδή; Μήπως, το ανάποδο ισχύει, γλύκα; Μήπως, εσύ µε
έµπλεξες; Εσύ, στο κάτω-κάτω, ισχυριζόσουνα, να ’ούµε, ότι ξέρεις
τους υπ–»
«Καλύτερα να την κάνουµε, σύντροφοι,» τον διέκοψε ο
Γκόρ’θλαµπ. «Προτού αυτός ο τύπος επιστρέψει µε περισσότερους.»
Η Νάρντα πήγε να πει κάτι στον Κάλ’µλιρβ· ύστερα, το
ξανασκέφτηκε και έγνεψε καταφατικά, προς τη µεριά του
ξυρισµένου στο κεφάλι ναυτικού. «Ελάτε.» Προχώρησε, γρήγορα,
σε ένα τούνελ, γεµάτο µε βρόµικα νερά.
«Τι είναι ο Υπονοµάρχης, κοπελιά;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ.
«Θα σου εξηγήσω άλλη στιγµή!» σφύριξε η Νάρντα, πάνω απ’τον
ώµο της. «Έχεις όρεξη για κουβέντα, τώρα;»
Τελείωσε δεν τελείωσε τα λόγια της και µια αλυσίδα πετάχτηκε από
ένα πέρασµα στ’αριστερά, τυλίχτηκε γύρω απ’την κνήµη της και την
τράβηξε κάτω, µέσα στα νερά.
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Ο Κάλ’µλιρβ στράφηκε, κι αντίκρισε δύο γυναίκες να
παρουσιάζονται απ’το σκοτάδι. Η µία βαστούσε την αλυσίδα που
είχε παγιδέψει το πόδι της Νάρντα.
«Τόξερα πως δε θα ήσουν πιστή σε µας, σκύλα!» γέλασε. «Τώρα,
θα πληρώσεις!»
Εδώ το πέρασµα ήταν κάπως πιο ευρύχωρο· ο Γκόρ’θλαµπ τράβηξε
το γιαταγάνι του, το σήκωσε, µε τα δύο χέρια, και, κατεβάζοντάς το
απότοµα, έσπασε τους σιδερένιους κρίκους της αλυσίδας.
«Βροµόσκυλο –θα σε λιανίσω!» ούρλιαξε η κλέφτρα, που είχε ρίξει
την Νάρντα στα νερά.
«Κόπιασε, πουτάνα του βόθρου,» αποκρίθηκε ο Γκόρ’θλαµπ.
Εκείνη πέταξε τη σπασµένη αλυσίδα στην άκρη, και τράβηξε ένα
στιλέτο µέσα απ’την τουνίκα της, χιµώντας του. Ο ναυτικός
διέγραψε ένα ηµικύκλιο, µε το γιαταγάνι του. Η κλέφτρα έσκυψε
κάτω απ’τη λεπίδα και επιχείρησε να τον καρφώσει στα σωθικά –
ακριβώς αυτό που περίµενε ο Γκόρ’θλαµπ. Σήκωσε το γόνατό του
και την κοπάνησε, άγρια, στο σαγόνι, στέλνοντάς την πίσω και κάτω,
µε το πρόσωπό της λουσµένο στο αίµα.
Η Νάρντα έβαλε τρικλοποδιά στην άλλη, που της επιτιθόταν, και,
ύστερα, σηκώθηκε όρθια, ενώ η κλέφτρα είχε σωριαστεί στο
βρόµικο νερό. Ο Γκόρ’θλαµπ άρπαξε την Αρωµατισµένη απ’τα
µαλλιά και την πέταξε πάνω σε κείνη που του είχε ορµήσει και,
τώρα, βρισκόταν στα γόνατα, ακόµα ζαλισµένη απ’το χτύπηµά του
και µετρώντας σπασµένα δόντια. Σωριάστηκαν κι οι δυο, σα σακιά.
Φωνές ακούστηκαν από διάφορα περάσµατα κάθετα σ’αυτό που
βρίσκονταν οι δύο ναυτικοί και η Νάρντα.
«Ω όχι!» δάγκωσε το κάτω χείλος της η τελευταία. «Έρχονται όλοι
οι κλέφτες του Βόρειου Υπονόµου να µας πιάσουν…!»
«Σταµάτα να κλαψουρίζεις, γλύκα –πού πάµε για να τους
ξεφύγουµε;» είπε ο Κάλ’µλιρβ.
«∆εν ξέρω!» σχεδόν ούρλιαξε η Νάρντα.
«Γρρρ! Πάµε κάπου, τουλάχιστον!» σφύριξε ο Κάλ’µλιρβ.
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Η Νάρντα έτρεξε προς µια κατεύθυνση, µε τους δυο ναυτικούς από
κοντά. «Ίσως αυτή τη µεριά να µην την έχουνε κλείσει ακόµα. Θα
πληρώσεις για τούτο!…»
«Ποιος, γλύκα; Εγώ;» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. «Γιατί;»
«Βούλωστο, σύντροφε,» συµβούλεψε ο Γκόρ’θλαµπ, βαστώντας το
µεγάλο του γιαταγάνι στη δεξιά του γροθιά.
Η Νάρντα τούς οδήγησε σε έναν µεγάλο χώρο όπου άδειαζαν
πολλοί αγωγοί. «Είµαστε τυχεροί,» τους πληροφόρησε. «Μάντεψα
σωστά: δεν είχαν προλάβει να κλείσουν αυτό το µέρος.» Μπήκε σε
έναν από τους αγωγούς, ο οποίος ήταν αρκετά µεγάλος για να την
χωρά όρθια.
«Ουγκχ!…» έκανε ο Κάλ’µλιρβ, ακολουθώντας την και φωτίζοντας
µε τη λάµπα του. «Τι µπόχα είν’ετούτη, ρε γλύκα; Θα πάθω
ασφυξία.»
«Όχι πως δε σου αξίζει,» αντιγύρισε η Νάρντα.
Ο Κάλ’µλιρβ τής έδωσε µια στο δεξί µερί µε την παλάµη του.
Εκείνη τον αγριοκοίταξε πάνω απ’τον ώµο της, συνεχίζοντας να
περπατά (ήξερε ότι δεν υπήρχε χρόνος για χάσιµο, µε τις ηλιθιότητες
του ναυτικού). Ο µελαχρινός άντρας µειδίασε. Η Νάρντα γύρισε
απ’την άλλη, αγνοώντας τον (Λεχρίτη λιµανόγατε!).
Βγήκαν απ’τον αγωγό και βάδισαν σε ένα άλλο, µακρύ τούνελ, ενώ
οι µπότες τους πλατσούριζαν στο βρόµικο νερό.
«Θα πρέπει ν’αγοράσω καινούργια ενδυµασία, µετά από τούτο το
χάλι,» παραπονέθηκε ο Κάλ’µλιρβ. «Κι εσύ, γλύκα, καλύτερα να
παρατήσεις αυτή την –µε όλη τη σηµασία της λέξης–
βροµοδουλειά.»
«Έτσι που τα κατάφερες, δεν έχω άλλη επιλογή, ψαροκέφαλε,»
µούγκρισε η Νάρντα. «Θα µε σκοτώσουν, άµα µε πιάσουν. Όλα
χάρη σε σένα!»
«∆ε σ’ανάγκασα να µας βοηθήσεις,» τόνισε ο Κάλ’µλιρβ. «Εσύ
τ’αποφάσισες.»
«Το ξέρω· γιαυτό θέλω να σε σκοτώσω,» αποκρίθηκε η Νάρντα.
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«Εµένα; Να σκοτώσεις εµένα, επειδή εσύ αποφάσισες κάτι,
κοπελιά!» απόρησε ο Κάλ’µλιρβ.
Η Νάρντα ανασήκωσε τους ώµους της. «Κάπου πρέπει να
ξεσπάσω.
»Τώρα, ησυχία. Εδώ, νοµίζω, βγαίνουµε από τον Βόρειο Υπόνοµο
και µπαίνουµε στον Υπόνοµο του Παλατιού.»
«Καλό δεν είν’αυτό;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ.
«∆εν ξέρω τι υπάρχει σ’ετούτα τα µέρη,» εξήγησε η Νάρντα,
προσπαθώντας να κρατά τη φωνή της σιγανή. «Πάντως, οι
Αρωµατισµένοι τ’αποφεύγουν.»
«Ας ελπίσουµε πως το γεγονός οφείλεται, απλά, σε
προκαταλήψεις,» είπε ο Κάλ’µλιρβ.
Ύστερ’από λίγο, η Νάρντα σταµάτησε µπροστά σε µια µεγάλη
σιδεριά, η οποία µπλόκαρε το πέρασµα στ’οποίο βάδιζαν, και ένα
µεγάλο λουκέτο την κλείδωνε.
«Αν καταφέρουµε να περάσουµε απο δώ, είµαστε στον Υπόνοµο
του Παλατιού, σύντροφοι,» είπε η ξανθιά κλέφτρα, µη µπορώντας να
συγκρατήσει ένα αχνό µειδίαµα περηφάνιας, που είχε καταφέρει να
τους φέρει ως εδώ ζωντανούς.
«Καµια έξυπνη ιδέα πώς θ’ανοίξουµε τη σιδεριά, γλύκα;» ρώτησε ο
Κάλ’µλιρβ.
«Μη φοβάσαι, όταν εγώ είµ’εδώ, γλύκα µου,» αποκρίθηκε η
Νάρντα, αρπάζοντάς τον, µε το ένα χέρι, απ’το µούσι, και φιλώντας
ηχηρά τα χείλη του. Ύστερα, αφήνοντάς τον, τράβηξε ένα µακρύ
εργαλείο απ’τη µπότα της και πλησίασε το λουκέτο.
«Άστο· δεν έχουµε χρόνο,» της είπε ο Γκόρ’θλαµπ, ακουµπώντας
τον ώµο της. Εκείνη παραµέρισε, και ο ξυρισµένος στο κεφάλι
ναυτικός κοπάνησε το λουκέτο, δυο φορές, µε το µεγάλο του
γιαταγάνι, σπάζοντάς το.
Η σιδεριά άνοιξε εµπρός τους, µ’ένα δυνατό τρίξιµο. Ο Κάλ’µλιρβ
βάδισε πρώτος, φωτίζοντας έναν διάδροµο, που διακλαδιζόταν σε
άλλους δύο, στο τέλος του.
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«Υποθέτω πως δεν ξέρεις τα µέρη απο δώ και πέρα, κοπελιά…»
είπε.
«Όχι, δεν τα ξέρω,» συµφώνησε η Νάρντα, ακολουθώντας τον µαζί
µε τον Γκόρ’θλαµπ.
Ο Κάλ’µλιρβ στράφηκε να την κοιτάξει. «Μπορείς, τώρα, να
φύγεις, άµα γουστάρεις. Μας πήγες εκεί που θέλαµε.»
«Είσαι τρελός, γλύκα;» αποκρίθηκε η Νάρντα. «Πού να πάω; Πίσω
στους κλέφτες του Βόρειου Υπονόµου που θα µε γδάρουν ζωντανή;»
Ο Κάλ’µλιρβ ανασήκωσε τους ώµους του. «Τότε, έλα…» Ξεκίνησε
να βαδίζει, επιλέγοντας τη µια απ’τις δύο διακλαδώσεις του τούνελ
και συνεχίζοντας.
«Στην τύχη διαλέγεις τα περάσµατα;» ρώτησε η Νάρντα.
«Ναι, γιατί; Υπάρχει πρόβληµα;» απάντησε ο ναυτικός, βαστώντας
την λάµπα εµπρός του και ψηλά.
Μερικά µέτρα παρακάτω, και οι τρεις τους άκουσαν έναν ξαφνικό
ήχο, σαν το πάτηµα µπότας µέσα στο νερό, και, πάραυτα, έστρεψαν
τα κεφάλια τους δεξιά, για ν’αντικρίσουν µια σκιερή φιγούρα µε
κάπα και κουκούλα να στέκεται στο στόµιο ενός αγωγού, κοιτώντας
τους.
«Ποιος είσαι, σύντροφε;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ.
Η µορφή γύρισε και χάθηκε στο σκοτάδι.
«Ε! Έλα πίσω!» φώναξε ο ναυτικός, και την ακολούθησε. Όµως,
όταν η λάµπα του φώτισε τον αγωγό, δεν βρήκε τον άγνωστο
πουθενά.
Η Νάρντα, που στεκόταν πίσω απ’τον Κάλ’µλιρβ, ρίγησε. Τι ήταν
αυτό που φοβόνταν οι Αρωµατισµένοι σε τούτα τα µέρη των
υπονόµων της Μάοχµπιν;
«Σύντροφε, έχεις καµια ιδέα τι µπορεί να ήταν ο µάγκας που µόλις
είδαµε;» είπε ο Γκόρ’θλαµπ στον Κάλ’µλιρβ, δείχνοντας, καθαρά,
πως εκείνος είχε κάποια ιδέα.
«Αµέ, κοπέλι µου,» ένευσε καταφατικά ο ναυτικός µε την πορφυρή
κορδέλα, κι αντάλλαξαν ένα ανήσυχο βλέµµα.
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«∆ε µου λέτε κι εµένα τι σκέφτεστε, ρε παιδιά;» πρότεινε η
Νάρντα.
«Μαγκραθµέλιοι,» εξήγησε ο Κάλ’µλιρβ. «Μαγκραθµέλιοι,
κοπελιά. ∆αιµονάνθρωποι στην υπηρεσία της Αζµέρθα. Γιαυτό οι
Αρωµατισµένοι δε ζυγώνουν τους υπονόµους κάτω απ’το παλάτι, να
πούµε.»
«∆αιµονάνθρωποι;» έκανε, απορηµένη, η Νάρντα. «∆ε µπορεί…»
Λεπίδες ακούστηκαν να ξεθηκαρώνονται από πίσω τους.
Στράφηκαν, µα δεν είδαν τίποτα. Προφανώς, οι εχθροί τους
βρίσκονταν µακριά, αλλά ο ήχος είχε µεταφερθεί ως εδώ µε την ηχώ.
«Ας τους περιµένουµε σε κείνο το πέρασµα,» ψιθύρισε ο
Γκόρ’θλαµπ, δείχνοντας, µε το ελεύθερό του χέρι.
Ο Κάλ’µλιρβ κατένευσε, και αυτός κι η Νάρντα κρύφτηκαν απ’τη
µια µεριά του ανοίγµατος, ενώ ο ξυρισµένος ναυτικός µε το
γιαταγάνι απ’την άλλη.
Τρεις κουκουλοφόρες µορφές παρουσιάστηκαν, βαστώντας σπαθιά
στα χέρια. Η µεγάλη λεπίδα του Γκόρ’θλαµπ πέτυχε την πρώτη στο
στέρνο, σωριάζοντάς την κάτω, αιµόφυρτη. Το πλατύ µαχαίρι του
Κάλ’µλιρβ µπήχτηκε στα πλευρά της δεύτερης. Και η Νάρντα
χίµησε πάνω στην τρίτη, ρίχνοντάς την στο βρεγµένο έδαφος,
ανάσκελα, και τραβώντας την κουκούλα της.
Το πρόσωπο µιας δαιµονογυναίκας φανερώθηκε. Η κλέφτρα δεν
είχε ξαναδεί Μαγκραθµέλιο και βλεφάρισε, κάνοντας πίσω,
αιφνιδιασµένη. Το πλάσµα από κάτω της είχε πορφυρά µαλλιά µε
γαλάζιες τούφες ανάµεσά τους, και µπλε, σπινθηρίζοντα µάτια.
Το γιαταγάνι του Γκόρ’θλαµπ κατέβηκε ταχέως και σταµάτησε
πόντους µπροστά απ’το λαιµό της Μαγκραθµέλιας.
«Τι κάνετε εδώ, τρισκατάρατοι;» απαίτησε.
Η δαιµονογυναίκα είπε κάτι στη γλώσσα της, το οποίο εκείνος δεν
κατάλαβε.
«Μίλα στην ανθρώπινη λαλιά, Μαγκραθµέλια!» πρόσταξε ο
Γκόρ’θλαµπ –«αλλιώς θα χάσεις το λαιµό σου.»
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«Τι θες, άνθρωπε;» γρύλισε εκείνη.
«Γιατί βρίσκεστε εδώ;»
«Αυτές είν’οι διαταγές µας.»
«Ποιος είν’ο αρχηγός σας σ’αυτά τα µέρη; Μίλα, αλλιώς
πεθαίνεις!»
«Η Αζµέρθα. ∆ουλεύει για την µεγάλη υπηρέτη του Αφέντη µας.»
«Τη Σαντέ’ενθιν εννοεί,» συµπέρανε ο Κάλ’µλιρβ, «που υπακούει
σε κείνον τον δαίµονα, αν ό,τι µας είπε η Νύχτα αληθεύει.»
Στράφηκε στην Μαγκραθµέλια. «Άκουσέ µε καλά, ξιπασµένη: Θα
µας οδηγήσεις στο µέρος που επικοινωνεί η Αζµέρθα µαζί σας.
Θέλουµε να την συναντήσουµε.»
Τότε, θόρυβος ήρθε απ’το βάθος του τούνελ.
«Κι άλλοι δαιµονάνθρωποι.» Ο Γκόρ’θλαµπ πήρε το γιαταγάνι του
απ’το λαιµό της αιχµάλωτης και ετοιµάστηκε να τους αντιµετωπίσει.
Μια εξάδα Μαγκραθµέλιοι παρουσιάστηκαν, βαστώντας
κοντόσπαθα, ενώ δύο ανάµεσά τους κρατούσαν και κάτι µικρές,
µεταλλικές βαλλίστρες που, αντί για βέλος, είχαν µια δαγκάνα. Οι
ναυτικοί θυµούνταν αυτά τα καταραµένα όπλα από τότε που οι
δαιµονάνθρωποι είχαν πιάσει εκείνους και την Ερία, µέσα στο
παλάτι της Μάοχµπιν. Οι δαγκάνες είχαν πολλά µικρά δοντάκια,
ποτισµένα µε δηλητήριο που σε αναισθητοποιούσε.
«Τη βάψαµε σύντροφοι…!» µουρµούρισε ο Κάλ’µλιρβ. Ύστερα,
έβαλε το πλατύ του µαχαίρι στο λαιµό της πεσµένης Μαγκραθµέλιας
και φώναξε: «Κάντε πως έρχεστ’ απο δώ, µπαγαπόντηδές µου, και
θα της κόψω το λαρύγγι!»
Οι δαιµονάνθρωποι σταµάτησαν στα πέντε µέτρα απόσταση,
γρυλίζοντας ακατανόητα πράγµατα στη γλώσσα τους. Στη συνέχεια,
οι δύο µε τις µεταλλικές βαλλίστρες τις ύψωσαν και έβαλαν. Η µία
δαγκάνα κατευθύνθηκε προς τα πόδια του Γκόρ’θλαµπ. Ευτυχώς,
αυτός είχε, εκείνη τη στιγµή, τη λεπίδα το γιαταγάνι του προς τα
κάτω κι απέκρουσε το επικίνδυνο µαραφέτι. Η άλλη δαγκάνα
στόχευε τον πήχη του Κάλ’µλιρβ. Ο ναυτικός τράβηξε, γρήγορα, το
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χέρι του πίσω –αποµακρύνοντας, συγχρόνως, το µαχαίρι του απ’το
λαιµό της Μαγκραθµέλιας–, µε αποτέλεσµα το παράξενο βλήµα να
γαντζωθεί στο µπράτσο της δαιµονογυναίκας. Η τελευταία ούρλιαξε,
και οι κόρες των µατιών της αναποδογύρισαν, καθώς το δηλητήριο
την αναισθητοποιούσε.
Την επόµενη στιγµή, ο Γκόρ’θλαµπ βρισκόταν ανάµεσα στους
διαβολανθρώπους, κραδαίνοντας το γιαταγάνι του δεξιά κι αριστερά
και χτυπώντας αδέσποτα. Το κουδούνισµα λεπίδας πάνω σε λεπίδα
αντήχησε δυνατό, και δύο Μαγκραθµέλιοι σωριάστηκαν µες στα
νερά του υπονόµου, ο ένας χωρίς κεφάλι και ο άλλος µε τα έντερά
του χυµένα και µε αίµα άφθονο γύρω του.
Η Νάρντα τράβηξε το ξιφίδιο απ’τη µέση της και το εκτόξευσε,
κάνοντάς το να στροβιλιστεί στον αέρα και να καρφωθεί στο µάτι
µιας δαιµονογυναίκας, που πέθανε ουρλιάζοντας και προσπαθώντας
να ξεκαρφώσει το όπλο απ’το κρανίο της.
Ο ένας απ’τους τρεις Μαγκραθµέλιους που είχαν αποµείνει
επιχείρησε να χτυπήσει τον Γκόρ’θλαµπ στο πλάι του κεφαλιού, µε
το κοντόσπαθό του, µα βρήκε το γιαταγάνι του ναυτικού στον δρόµο
του. Του δεύτερου η λεπίδα σφύριξε κοντά στο µπράτσο του
ξυρισµένου στο κεφάλι άντρα, γδέρνοντάς το ελαφρώς και βάφοντάς
το κόκκινο από αίµα. Ο τρίτος δεν πρόλαβε να κουνηθεί, καθώς η
Νάρντα τράβηξε ένα µικρό στιλέτο απ’το µανίκι της και το πέταξε
καταπάνω του, καρφώνοντάς τον στον λάρυγγα. Ο δαιµονάνθρωπος
πέθανε, βγάζοντας έναν γαργαριστό ήχο.
«Αααααααααααααρρ!» κραύγασε ο Κάλ’µλιρβ, πέφτοντας, µε το
κεφάλι, πάνω στην κοιλιά ενός απ’τους Μαγκραθµέλιους που
αντιµετώπιζε ο Γκόρ’θλαµπ και καρφώνοντάς τον, αλλεπάλληλα,
στα πλευρά, µε το πλατύ του µαχαίρι, ώσπου εκείνος κατέρρευσε.
Ο ξυρισµένος ναυτικός πισωπάτησε, αποκρούοντας το κοντόσπαθο
του αντίµαχού του. Έπειτα, του έσχισε την κοιλιά, µε µια τοξοειδή
κίνηση.
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«Γλύκα, έχεις γίνει πολύ πιο θανατηφόρα από τότε που σε ήξερα,»
παρατήρησε ο Κάλ’µλιρβ, κοιτώντας ερευνητικά τη Νάρντα, σα να
περίµενε ν’ανακαλύψει κάτι καινούργιο επάνω της.
Εκείνη ανασήκωσε, αδιάφορα, τους ώµους της. «Πάντα έτσι
ήµουν,» αποκρίθηκε, µαζεύοντας τα όπλα της απ’τα κορµιά των
άτυχων δαιµονανθρώπων.
Ο Κάλ’µλιρβ µόρφασε, δείχνοντας την αµφισβήτησή του.
«Πού πάµε τώρα;» ρώτησε ο Γκόρ’θλαµπ.
Ο Κάλ’µλιρβ κλότσησε την αναίσθητη Μαγκραθµέλια στα πλευρά·
εκείνη δε σάλεψε. «Τούτη δω δε νοµίζω, πια, νάναι σε θέση να µας
οδηγήσει στην Αζµέρθα, σύντροφοι.»
«Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να τη βρούµε µόνοι µας;» είπε ο
Γκόρ’θλαµπ.
«Ναι, ή, απλά, να ειδοποιήσουµε τη Βασίλισσα Ταρµαρία,»
εξήγησε ο Κάλ’µλιρβ. «Όµως θα το χαιρόµουν να πιάσω εκείνη τη
λιµανοπουτάνα στα χέρια µου.»
«Κάλ’µλιρβ, δε θα χρειαστούµε αποδείξεις, αν είναι να την
κατηγορήσουµε µπροστά στη Βασίλισσα;» έθεσε το ερώτηµα ο
Γκόρ’θλαµπ.
Εκείνος συνοφρυώθηκε σκεπτικός. «Καλά λες, σύντροφε. Όµως…
πού θα βρούµε αποδείξεις;»
«Κάποιοι έρχονται!» πετάχτηκε η Νάρντα.
«Είσαι σίγουρη, κοπελιά;» Ο Κάλ’µλιρβ αφουγκράστηκε… και σα
ν’άκουσε βήµατα µέσα στο νερό του υπονόµου. «Μα τα Πέντε
Κύµατα, και τ’αφτιά σου έχουν γίνει κοφτερά σαν τη λεπίδα σου.»
«Κρυφτείτε,» πρότεινε η Νάρντα. «Πρέπει νάναι πολλοί, και
έρχονται απ’τη µεριά όπου ήρθαµε κι εµείς.» Η ίδια χώθηκε στις
σκιές ενός αγωγού εκεί κοντά.
Ο Γκόρ’θλαµπ ακολούθησε το παράδειγµα της. Ο Κάλ’µλιρβ
άφησε τη λάµπα του στο έδαφος, πλάι στους σφαγµένους
Μαγκραθµέλιους, και κρύφτηκε κι αυτός µαζί τους, περνώντας το
χέρι του γύρω απ’τη µέση της Νάρντα. Εκείνη µπορούσε να
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καταλάβει πως την άγγιξε και, απροκάλυπτα, κάτω από τη µέση,
αλλά δε µίλησε, καθώς τα βήµατα ζύγωναν και δεν ήθελε οι
ερχόµενοι –όποιοι κι αν ήταν– να τους ακούσουν.
Μια οµάδα είκοσι ανθρώπων –αντρών και γυναικών– έκανε την
εµφάνισή της. Και ήταν όλοι τους κλέφτες από την οργάνωση των
Αρωµατισµένων! Η Νάρντα τούς κοιτούσε µε γουρλωµένα µάτια,
καθώς αναγνώριζε πολλούς από δαύτους. Τον προπορευόµενο,
όµως, δεν τον αναγνώριζε, ούτε την γυναίκα µαζί του. Αλλά τον
αναγνώριζαν ο Κάλ’µλιρβ και ο Γκόρ’θλαµπ: ήταν ο Βόρβικ! Ένας
άντρας µετρίου αναστήµατος, αρκετά ευτραφής, µε κοντά, µαύρα
µαλλιά. Φορούσε πέτσινα, µελανά ρούχα και έναν βελούδινο
µανδύα.
«Έφτασαν ως εδώ· αυτό είναι το σίγουρο,» είπε ο Γόρ’σριχ,
ξεχωρίζοντας µέσα απ’το µπουλούκι. Τα µάτια του ήταν καρφωµένα
στην αναµµένη λάµπα και στους νεκρούς δαιµονανθρώπους.
«Λες να µην το βλέπω, ηλίθιε;» σφύριξε ο Βόρβικ. «Προφανώς,
θέλουν να µπουν στο παλάτι.»
«Τούτο δε θ’αρέσει καθόλου στην Αζµέρθα,» είπε η γυναίκα,
κουνώντας το κεφάλι. Είχε µαυριδερό δέρµα και µακριά, µαύρα
µαλλιά, τα οποία έπεφταν στην πλάτη της. Η οµορφιά της ήταν
απ’αυτές που προκαλούσαν ένα γαργαλιστικό συναίσθηµα στο πετσί
των δύο κρυµµένων ναυτικών. Φορούσε ψηλές, πέτσινες µπότες, οι
οποίες έφταναν πάνω απ’το γόνατο, και µια µελανή, γυαλιστερή
τουνίκα, που τελείωνε εκεί όπου αυτές άρχιζαν.
Γνωρίζουν την Αζµέρθα, οι βροµοπόντικες! εξεπλάγη ο Κάλ’µλιρβ.
Τι στη Μάγκραθµελ συµβαίνει εδώ κάτω, µα τα Πέντε Κύµατα;
«Λες κι αυτό να µην το ξέρω, Μ’λέριν;» αντιγύρισε ο Βόρβικ.
Τούτη είναι η Υπονοµάρχης του Κεντρικού Υπονόµου!
συλλογίστηκε, έκπληκτη, η Νάρντα, που ποτέ της δεν την είχε δει.
«Τι κάνουµε, λοιπόν, Βόρβικ;» ρώτησε ο Γόρ’σριχ, σταυρώνοντας
τα χέρια µπροστά του.
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Κι αυτός είν’ο Βόρβικ! σκέφτηκε η Νάρντα. Ο αρχηγός των
Αρωµατισµένων! ∆ε θα γλιτώσουµε από τούτο…
«Τι να κάνουµε; Βρείτε τους!» ούρλιαξε ο ευτραφής, µελαχρινός
άντρας. «Θέλω τα τοµάρια τους!»
«Προχωράτε!» πρόσταξε η Μ’λέριν τους υπόλοιπους κλέφτες, που
έµοιαζαν διστακτικοί και φοβισµένοι· προφανώς, δεν είχαν έρθει
ποτέ ξανά από τούτα τα µέρη του υπονόµου –οι περισσότεροι από
δαύτους, τουλάχιστον.
Καθώς η κοµπανία αποµακρυνόταν και έστριβε στο βάθος του
περάσµατος, οι δυο ναυτικοί και η Νάρντα βγήκαν απ’τον σκιερό
αγωγό όπου είχαν κρυφτεί.
«Μεγάλο µπλέξιµο, µάγκες,» παρατήρησε ο Κάλ’µλιρβ. «∆ε µας
φτάνανε, να πούµε, οι Μαγκραθµέλιοι, τώρα, έχουµε και τους
Αρωµατισµένους εναντίον µας.» Κούνησε το κεφάλι του. «Αααχχ!…
Ήταν η άτυχή µας µέρα εκείνη π’απαντήσαµε τη Νύχτα, σύντροφε.»
«Βράδυ ήταν,» µειδίασε στραβά ο Γκόρ’θλαµπ, και ο ναυτικός µε
την πορφυρή κορδέλα αναποδογύρισε τα µάτια του.
«Έχω µια ιδέα,» είπε η Νάρντα.
«Τι ιδέα, κούκλα;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ. «Ελπίζω να
συµπεριλαµβάνει το ν’αρπάξω στα χέρια µου τον Βόρβικ και την
Αζµέρθα.»
«Νοµίζω πως το συµπεριλαµβάνει,» αποκρίθηκε η Νάρντα. «Λέω
να τους ακολουθήσουµε. Μάλλον, θα µας οδηγήσουν σ’αυτή την
Αζµέρθα. Συµφωνείτε;»
Ο Κάλ’µλιρβ συνοφρυώθηκε. «Γιατί όχι, κοπελιά;» Στράφηκε στον
Γκόρ’θλαµπ, ο οποίος κατένευσε. «Όµως κάποιος θα πρέπει να
προσέχει για Μαγκραθµέλιους· γιατί, άµα µας πάρουν χαµπάρι
αυτοί, την έχουµε βαµµένη –θα γίνει µέγα µπάχαλο.»
«Εγώ θ’αναλάβω τούτη τη δουλειά,» δήλωσε η Νάρντα.
«Καλώς,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ, παίρνοντας τη λάµπα του από
κάτω.
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Προχώρησε προς τη µεριά όπου είχε πάει η κοµπανία των κλεφτών
και, µόλις τους είδε, στο βάθος, έσβησε το φως του, για να καλύψει
αυτόν και τους συντρόφους του στο σκοτάδι και να µην υπάρχει
κίνδυνος να τους δουν –ή, τουλάχιστον, ο κίνδυνος να είναι πολύ
µικρός.
Τα αρκετά έµπειρα σε τέτοιο περιβάλλον µάτια της Νάρντα
παρατηρούσαν το χώρο γύρω τους, σε περίπτωση που βρουν
κανέναν δαιµονάνθρωπο κρυµµένο στις σκιές.
Όµως ο πρώτος δαιµονάνθρωπος που είδαν ήταν αυτός που
πετάχτηκε µπροστά στον Βόρβικ και στην οµάδα του. Γρήγορα,
άλλοι έξι συγκεντρώθηκαν πίσω του· δύο έφεραν και µεταλλικές
βαλλίστρες µε δαγκάνες.
«Τι συµβαίνει εδώ;» απαίτησε ο Μαγκραθµέλιος.
«Εισβολείς βρίσκονται στα ληµέρια σας,» τον πληροφόρησε ο
αρχηγός των Αρωµατισµένων.
«Αποκλείεται,» είπε ο Μαγκραθµέλιος. «Θα µας είχαν ειδοποιήσει
οι φρουροί µας.»
«Οι φρουροί σας, προφανώς, έκαναν το λάθος να τους επιτεθούν
και, τώρα, κείτονται νεκροί, δαίµονα,» αντιγύρισε ο Βόρβικ.
«Τους βρήκατε;»
«Όχι ακόµα· µα, µόλις πέσουν στα χέρια µας, θα υποφέρουν –µην
αµφιβάλλεις καθόλου γι’αυτό.»
«Ψάξτε,» πρόσταξε ο δαιµονάνθρωπος τους πολεµιστές του. «Και
ειδοποιήστε όλους τους δικούς µας µέσα στον υπόνοµο.» Εκείνοι
σκόρπισαν· εκτός από δύο, που έµειναν κοντά του.
«Και η Αζµέρθα πρέπει να µάθει τι συµβαίνει,» είπε ο Γόρ’σριχ.
«Η Αζµέρθα θα το µάθει όταν εγώ αποφασίσω να της το πω!»
αντιγύρισε ο Βόρβικ. «Όταν, δηλαδή, θα έχω τους εισβολείς στα
χέρια µου.»
«Ο µπάσταρδος δε θα µας οδηγήσει, τελικά, στην λιµανοπουτάνα,»
ψιθύρισε ο Κάλ’µλιρβ στον Γκόρ’θλαµπ και στην Νάρντα.
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«Και, τώρα, θα ειδοποιηθούν όλοι οι δαιµονάνθρωποι εδώ µέσα,»
είπε η κλέφτρα. «Τη βάψαµε, σύντροφοι.»
Η κοµπανία των Αρωµατισµένων ξεκίνησε, πάλι, να βαδίζει, ενώ οι
τρεις Μαγκραθµέλιοι έρχονταν µαζί της.
«Ακούστε τι θα κάνουµε, µάγκες µου,» πρότεινε ο Κάλ’µλιρβ,
καθώς ακολουθούσαν τους κλέφτες: «Θ’αρπάξουµε τον Βόρβικ και
θα του βάλουµε ένα λεπίδι στο λαρύγγι· οπότε, θα τους έχουµε στο
χέρι. Τόσο δειλός που είναι –απ’όσο τον ξέρω, τουλάχιστο– θα
δώσει στους λακέδες του ό,τι προσταγή του… ζητήσουµε.»
«Αυτοί θα υπακούσουν,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ· «οι Μαγκραθµέλιοι,
όµως;»
«Ανησυχούµε για τους δαιµονανθρώπους µετά, κοπέλι µου,»
αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. «Εξάλλου, τώρα, µονάχα τρεις βλέπω.»
«Εντάξει,» είπε η Νάρντα, «ας βάλουµε το σχέδιο σ’εφαρµογή.
Πώς, λοιπόν, θα φτάσουµε στον Βόρβικ, αφού εκείνος βρίσκεται
µπροστά απ’τα τσιράκια του, ενώ εµείς πίσω;»
«∆ε µπορούµε να κόψουµε δρόµο από κάπου, κούκλα;» ρώτησε ο
Κάλ’µλιρβ.
«∆εν ξέρω τους Υπονόµους του Παλατιού,» του θύµισε εκείνη.
«Τότε…» Ο Κάλ’µλιρβ έτριψε τα γένια του. «∆ιάολε! Πρέπει να
ενεργήσουµε γρήγορα· δε µπορούµε να τους κοροϊδεύουµε για
πάντα. Μάλιστα, τώρα, που οι δαιµονάνθρωποι ειδοποιήθηκαν, αργά
ή γρήγορα, κάποιοι από δαύτους θα µας µπανίσουν από κάνα
πέρασµα.
»Μια λύση βλέπω, οµορφόπαιδα….»
** ** ** **
«Βόρβικ! Ξιπασµένο βροµόσκυλο! Λιµανόγατε της Μάγκραθµελ!
Πουτανογλείφτη του βόθρου! Μου χρωστάς, παλιοκερατά!»
«Τι!» Ο Βόρβικ γούρλωσε τα µάτια του, στρεφόµενος, απότοµα,
πίσω, µαζί µε τους υπόλοιπους κλέφτες και τους Μαγκραθµέλιους.
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Πέρασε ανάµεσα απ’τους ανθρώπους του κι αντίκρισε τον
Κάλ’µλιρβ να στέκεται στο τέλος του περάσµατος όπου µόλις είχαν
στρίψει. Κάποιος του είχε µεταφέρει µήνυµα πως ο ναυτικός είχε
έρθει να του ζητήσει χάρη, και, φυσικά, εκείνος είχε υποστηρίξει
πως δεν γνώριζε ποτέ αυτόν τον µπαγαπόντη. Όµως τι στο δαίµονα
έκανε, τώρα, εδώ;
«Θα σε γδάρω, καταραµένε λεχρίτη!» κούνησε τη σφιγµένη του
γροθιά στον αέρα ο Κάλ’µλιρβ. «Για κόπιασε και θα δεις τι
βούρδουλα έχει να λάβει το άθλιο, σαπισµένο πετσί σου!»
Ο Βόρβικ στράβωσε τη µούρη του. Πώς τολµούσε ο διαολεµένος
λιµανόγατος να µιλά έτσι στον αρχηγό των Αρωµατισµένων; Θα του
µάθαινε τρόπους! «Πιάστε τον!» πρόσταξε, δείχνοντάς τον.
Ο Κάλ’µλιρβ δεν έφερε αντίσταση, καθώς κλέφτες τον κύκλωναν,
βαστώντας τραβηγµένα ξιφίδια στα χέρια.
«Στέλνεις τους γλείφτες σου, Βόρβικ;» µούγκρισε. «Φοβάσαι
ακόµα και να µ’αντικρίσεις, παλιόσκυλο;»
Ο αρχηγός των Αρωµατισµένων πλησίασε, µ’ένα χαιρέκακο
µειδίαµα στα χείλη. «∆ε σε φοβάµαι, Κάλ’µλιρβ,» σφύριξε. «Θα
κλείσω το κεφάλι σου µέσα σ’ένα κλουβί γεµάτο µ’αρουραίους του
βόθρου. Χα-χα-χα-χα-χα-χα!… Έκανες µεγάλο λάθος που ήρθες
εδώ, λιµανόγατε της ψώρας–»
Ξαφνικά, άκουσε έναν θόρυβο πίσω του, και, προτού προλάβει να
βλεφαρίσει, κάτι κρύο βρισκόταν στο λαιµό του.
«Εσύ έκανες µεγάλο λάθος, που πλησίασες, µπάσταρδε,» τον
πληροφόρησε η Νάρντα, που είχε το λιγνό, µακρύ της ξιφίδιο κάτω
απ’το σαγόνι του.
Η Μ’λέριν, που βρισκόταν πίσω απ’τον Βόρβικ, µαζί µε τον
Γόρ’σριχ, τράβηξε ένα στιλέτο απ’το εσωτερικό της τουνίκας της και
επιχείρησε να καρφώσει την ξανθιά κλέφτρα στην πλάτη. Όµως
βρήκε το γιαταγάνι του Γκόρ’θλαµπ στο λαιµό της να της κόβει το
δρόµο, καθώς ο ξυρισµένος ναυτικός πεταγόταν απ’τον ίδιο αγωγό
που είχε πεταχτεί και η Νάρντα.
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Ένα µοχθηρό χαµόγελο φώτισε το πρόσωπο του Κάλ’µλιρβ.
«Βόρβικ…» είπε. «Τώρα, νοµίζω πως µπορούµε να συζητήσουµε
πολιτισµένα…» Οι Αρωµατισµένοι γύρωθέ του ήταν έτοιµοι να του
χιµήσουν. «Α, και πες στους µάγκες σου απο δώ ν’αποµακρυνθούν
από µένα.»
«Αποµακρυνθείτε, αποµακρυνθείτε!» πρόσταξε ο αρχηγός της
συντεχνίας, ενώ κρύος ιδρώτας τον έλουζε.
Οι κλέφτες του υπάκουσαν.
Ο Κάλ’µλιρβ πλησίασε τον Βόρβικ, χαστουκίζοντάς τον στο
πρόσωπο, ελαφρά και επανειληµµένα. «Χρόνια και ζαµάνια,
σύντροφε. Πού χάθηκες, ρε κοπρίτη;»
«Είχα… είχα δουλειές, Κάλ’µλιρβ…» ξεροκατάπιε εκείνος.
«Βρε, βρε… ∆ουλειές, λέει, ε;» Τον χαστούκισε, τώρα δυνατά.
«Όταν ζήτησα να µε δεχτείς, ρε λεχρίτη, γιατί δε µε δέχτηκες;»
«Κα-κανένας δε µου είπε ότι ήθελες να µε δεις, Κάλ’µλιρβ…
Αλλιώς… µε-µε ξέρεις, τώρα, εµένα… θα είχα κινήσει ουρανό και
γη, για να τα πούµε από κοντά, παλιέ µου φίλε…» Χαµογέλασε,
αµήχανα.
Ο Κάλ’µλιρβ τον χαστούκισε, δυνατότερα, κάνοντας αίµα να
πεταχτεί απ’τα χείλη του.
«∆ε µ’απασχολούν οι διαφορές σας, άνθρωποι,» δήλωσε ο
Μαγκραθµέλιος που µιλούσε πριν µε τον Βόρβικ. Αυτός κι οι δύο
µαχητές του ζύγωσαν τον ναυτικό µε την πορφυρή κορδέλα.
Ο Γκόρ’θλαµπ µπήκε στο διάβα τους, µε το γιαταγάνι του
υψωµένο. «Μέχρι εκεί, µάγκες, αλλιώς ο αρχισυντεχνίτης πεθαίνει.»
Ο δαιµονάνθρωπος γέλασε, κακαριστά. «Ηλίθιε!» έφτυσε. «Λίγο µε
νοιάζει για τούτο τον ελεεινό άνθρωπο! Η Αφέντρα θα βρει τρόπο να
τον αντικαταστήσει εύκολα.» Και επιτέθηκε, µε το σπαθί του, στον
Γκόρ’θλαµπ. Εκείνος απέφυγε την κοψιά στα πλευρά και,
κατεβάζοντας τη µεγάλη του λεπίδα, πήρε το κεφάλι του
Μαγκραθµέλιου.
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«Μην κινηθεί κανείς σας!» απείλησε ο Κάλ’µλιρβ τους κλέφτες.
«Ειδεµή τον καθάρισα τον αρχηγό σας!»
«Ναι –κανείς µην κινηθεί! –κανείς!» φώναξε κι ο Βόρβικ έντροµος,
καθώς αισθάνθηκε τη λάµα της Νάρντα να τρίβεται πάνω στο λαιµό
του.
Ο Γκόρ’θλαµπ απέκρουσε τις επιθέσεις και των άλλων δυο
Μαγκραθµέλιων. Ο Κάλ’µλιρβ πέταξε το πλατύ µαχαίρι του
καταπάνω στον έναν και τον κάρφωσε στα πλευρά, σωριάζοντάς τον
διπλωµένο στο έδαφος. Ο ξυρισµένος στο κεφάλι φίλος του έσχισε
διαγώνια το στήθος του τελευταίου.
Ο ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα στα µαλλιά πήρε το όπλο του
απ’το κουφάρι του δαιµονανθρώπου και το σκούπισε πάνω στην
µαύρη του κάπα, προτού το θηκαρώσει.
«Τώρα, που τελειώσαµε µε αυτές τις… µικροενοχλήσεις,
σύντροφε,» είπε στον Βόρβικ, «πιστεύω πως µπορείς να µας
οδηγήσεις στην Αζµέρθα.»
«Αυτό δε θα σας βγει σε καλό!» τόνισε η Μ’λέριν.
«Κανείς δε σε ρώτησε, κούκλα,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ.
«Λοιπόν, θα µας οδηγήσεις, φίλε µου;» είπε, στρεφόµενος στον
Βόρβικ.
«Μα… µα φυσικά, σύντροφε,» συµφώνησε εκείνος, αναριγώντας.
«Ωραία!» γέλασε ο Κάλ’µλιρβ. «Είσαι τόσο καλό κοπέλι, άµα
θες!» Τον χαστούκισε, όχι πολύ δυνατά. «Και πρόσταξε τα σκυλάκια
σου να κάνουν έναν προστατευτικό κλοιό γύρω µας και να µην
αφήσουν κανέναν µπαγαπόντη δαιµονάνθρωπο να µας ζυγώσει,
γιατί, τότε, το πρώτο λαιµουδάκι που θα χαρακωθεί θάναι το δικό
σου.»
«Τον ακούσατε!» φώναξε ο Βόρβικ. «Η διαταγή είναι σα να ήρθε
απ’το στόµα µου.»
Έτσι, οι Αρωµατισµένοι δηµιούργησαν έναν κλοιό γύρω απ’τους
δυο ναυτικούς και την Νάρντα.
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«Πηγαίνουµε, τώρα, εκεί όπου συναντάτε την Αζµέρθα,» πρόσταξε
ο Κάλ’µλιρβ. «Οδήγα, φίλε µου Βόρβικ!»
«Ευθεία,» είπε εκείνος, και ξεκίνησαν.
«Φυσικά, έτσι και µας πηγαίνεις σε λάθος µέρος, θα µπορείς να
καταλάβεις τα επακόλουθα, παλιόσκυλο, σωστά;» ρώτησε ο
Κάλ’µλιρβ.
«Ναι… ναι…» ψέλλισε ο Βόρβικ.
«Και ακόµα έχεις κάτι χάρες να µου ξεπληρώσεις, παλιολεχρίτη,»
τον πληροφόρησε ο ναυτικός.
«Κάλ’µλιρβ, φίλε µου, εγώ… εγώ που, τώρα, σε βοηθάω…»
ξεροκατάπιε ο Βόρβικ.
«Αυτό δεν είν’αρκετό για όσες φορές έχω τραβήξει τ’άχρηστο
τοµάρι σου απ’το βούρκο,» του είπε εκείνος. «Αλήθεια, γιατί
δουλεύεις γι’αυτή τη λιµανοπουτάνα την Αζµέρθα;» ρώτησε, καθώς
ο Βόρβικ τούς οδηγούσε, µέσα στον υπόνοµο.
Ξαφνικά, κραυγές ακούστηκαν από τριγύρω, και Μαγκραθµέλιοι
πετάχτηκαν, µε όπλα στα χέρια.
«Γιαυτό,» ψέλλισε ο αρχηγός των Αρωµατισµένων. «Αν δεν κάνω
όπως λέει, θ’αµολήσει τους δαιµονανθρώπους της να µας
σκοτώσουν όλους. Εξάλλου, δε ζητά και πολλά· κάτι
πληροφορίες…»
«Τι συµβαίνει εδώ;» φώναξε µια δαιµονογυναίκα, που βαστούσε
ένα µακρύ, σιδερένιο µπαστούνι, µε παράξενους λίθους διαφόρων
χρωµάτων επάνω· στην κορυφή του βρισκόταν η λεπίδα ενός
τσεκουριού και στο τέλος του αυτή ενός δόρατος.
«Αποµακρυνθείτε! Αποµακρυνθείτε!» φώναξε ο Βόρβικ.
«Πηγαίνουµε να µιλήσουµε µε την Αζµέρθα! Έχουµε δουλειά µαζί
της!»
Η δαιµονογυναίκα στένεψε τα µοβ-πράσινα µάτια της· τα µαλλιά
της ήταν επίσης µοβ, µε µαύρες τούφες. «Βόρβικ,» σφύριξε, «είσαι
αιχµάλωτος. Και αυτοί πρέπει νάναι οι εισβολείς,» πρόσθεσε,
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παρατηρώντας τους δυο ναυτικούς και την ξανθιά κλέφτρα, που είχε
το ξιφίδιό της στο λαιµού του αρχηγού των Αρωµατισµένων.
«Πόσο µακριά είναι το µέρος όπου συναντάτε την λιµανοπουτάνα;»
ψιθύρισε ο Κάλ’µλιρβ στ’αφτί του Βόρβικ. «Την αλήθεια –ή ψοφάς
σαν ποντικός.»
«∆υο στροφές πιο πέρα,» απάντησε, πνιχτά, εκείνος. «Μια
στ’αριστερά και µια στα δεξιά· αλήθεια, σύντροφε.»
«Παραδοθείτε, τώρα!» πρόσταξε η δαιµονογυναίκα µε το παράξενο
µεταλλικό όπλο.
«Στρίψτ’ αριστερά!» φώναξε ο Κάλ’µλιρβ στους κλέφτες,
δείχνοντας το πέρασµα στ’οποίο αναφερόταν.
Εκείνοι έτρεξαν, ενώ οι δαιµονάνθρωποι χιµούσαν καταπάνω τους,
σφάζοντάς τους σαν πρόβατα.
«Αντιµετωπίστε τους! Αντιµετωπίστε τους!» κραύγασε ο Γόρ’σριχ,
που ένα πράγµα ήθελε πάνω απ’όλα: να σώσει το τοµάρι του. Ο ίδιος
έτρεχε, όσο πιο γρήγορα τον πήγαιναν τα πόδια του –το ίδιο και η
Μ’λέριν–, αγνοώντας τα ουρλιαχτά των Αρωµατισµένων πίσω του.
Η Νάρντα, παρότι έτρεχαν, βρισκόταν, συνεχώς, κοντά στον
Βόρβικ, έτοιµη να τον καρφώσει µε το ξιφίδιό της, έτσι κι έκανε
τίποτα περίεργο. Ο Γκόρ’θλαµπ ακολουθούσε το παράδειγµά της,
βαστώντας το γιαταγάνι του υψωµένο.
«Ελάτε πίσω, άνθρωποι!» αντήχησε το ουρλιαχτό της
δαιµονογυναίκας, µέσα στους υπονόµους.
Μερικές δαγκάνες πετάχτηκαν και πέτυχαν κλέφτες στα χέρια και
στα πόδια, αναισθητοποιώντας τους. Μία βρήκε και την Μ’λέριν
στον µηρό, η οποία κατέρρευσε µέσα στα βρόµικα νερά.
Οι δυο ναυτικοί, η Νάρντα, ο Βόρβικ, ο Γόρ’σριχ, και πέντε
Αρωµατισµένοι έφτασαν µπροστά σε µια πέτρινη σκάλα.
«Απο δώ…» έκανε, αγκοµαχώντας, ο αρχηγός της συντεχνίας.
«Απο δώ ανεβαίνω, όταν θέλει η Αζµέρθα να µιλήσει µαζί µου…»
«Ωραία,» είπε η Νάρντα, βάζοντας, πάλι, το ξιφίδιό της στο λαιµό
του. «Προχώρα πρώτος.»
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Έτσι, ξεκίνησαν ν’ανεβαίνουν, βιαστικά, τα πέτρινα σκαλιά, και,
τελικά, βρέθηκαν µπροστά σε έναν τοίχο.
«Παλιοτόµαρο!» γρύλισε ο Κάλ’µλιρβ. «Μας πρόδ–»
«Όχι!» πετάχτηκε, τρέµοντας, ο Βόρβικ. «Ο τοίχος ανοίγει.»
Άπλωσε το χέρι του και τράβηξε έναν χαλκά που βρισκόταν
παραδίπλα.
Τίποτα δεν έγινε.
Ο Κάλ’µλιρβ ύψωσε ένα του φρύδι, θυµωµένος.
«Είναι σύνθηµα για την Αζµέρθα,» εξήγησε ο Βόρβικ. «Μόνο
εκείνη µπορεί ν’ανοίξει.» Ξανατράβηξε, µερικές, φορές τον χαλκά.
Σε λίγο, ο τοίχος εµπρός τους άνοιξε προς τα µέσα, και µια γυναίκα
παρουσιάστηκε. Έµοιαζε να είχε µόλις ξυπνήσει, καθώς ήταν
ντυµένη µ’ένα πράσινο νυχτικό, µια µελανή ρόµπα, βελούδινες
παντόφλες, και τα µαύρα, µακριά µαλλιά της ήταν ανακατωµένα. Τα
συνήθως στενά, σκοτεινά µάτια της γούρλωσαν, γεµάτα έκπληξη και
τρόµο.
«Αζµέρθα!» γρύλισε ο Κάλ’µλιρβ, καθώς την άρπαζε απ’το λαιµό,
σπρώχνοντάς την µέσα και ρίχνοντάς την ανάσκελα σ’ένα µεγάλο
κρεβάτι, συνεχίζοντας να τη σφίγγει. «Ελεεινή δαιµονογλείφτρα!»
Η Νάρντα ώθησε τον Βόρβικ στο εσωτερικό του πλούσια
στολισµένου δωµατίου της Γενικής Συµβούλου της Ταρµαρία, και οι
κλέφτες κι ο Γκόρ’θλαµπ ακολούθησαν. Ο τελευταίος στράφηκε στο
άνοιγµα απ’όπου είχαν έρθει. Παρατήρησε έναν µοχλό πλάι του και
τον κατέβασε, κλείνοντάς το. Ύστερα, τράβηξε το παραπέτασµα που
η Αζµέρθα είχε, προφανώς, παραµερίσει για ν’ανοίξει.
«Άστην! Θα την πνίξεις!» είπε η Νάρντα στον Κάλ’µλιρβ, που
εξακολουθούσε να κρατά την µελαχρινή γυναίκα πάνω στο κρεβάτι,
σφίγγοντάς το λαιµό της, παρότι εκείνη κλοτσούσε και χτυπιόταν
ξέφρενα.
«Αυτό θέλω κοπελιά,» εξήγησε εκείνος. «Αλλά, να µου πεις, τότε,
τι θάχουµε ν’αναφέρουµε στη Βασίλισσα;…» Ελευθέρωσε την
Αζµέρθα, που διπλώθηκε, βήχοντας.
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Όταν κατάφερε ν’ανασηκωθεί, τους αντίκρισε όλους µε µια
τροµοκρατηµένη έκφραση στο πρόσωπό της. «Μη µε σκοτώσετε…»
ψέλλισε, κι άρχισε να κλαίει.
Ντουπ! Ντουπ!
∆ύο χτύποι ακούστηκαν από τον κυλιόµενο τοίχο.
Κανείς δε σάλεψε –αν και η Αζµέρθα δε µπορούσε να συγκρατήσει
τους λυγµούς της.
Ντουπ! Ντουπ!
Άλλοι δύο χτύποι.
«Οι Μαγκραθµέλιοι…» τραύλισε ο Βόρβικ, τρεµουλιάζοντας.
«…Μα τα Πέντε Κύµατα, θα πεθάνουµε όλοι…»
«Σκάσε, ηλίθιε!» αντιγύρισε ο Κάλ’µλιρβ. «Άµα δεν τους
ανοίξουµε, δε µπορούν να µπουν, αφού ο ίδιος είπες πως τούτη η
πόρτα ανοίγει µοναχά από µέσα.»
Ο Βόρβικ φάνηκε, κάπως, να ηρεµεί.
«Ξέρει η Βασίλισσα πως έρχεται ένας στρατός δαιµονανθρώπων
στην πρωτεύουσα;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ τη Γενική Σύµβουλο.
«Όχι,» αποκρίθηκε η Αζµέρθα, καταπίνοντας δάκρυα.
«Εσύ το ξέρεις, όµως,» είπε ο Κάλ’µλιρβ· «δε µοιάζεις τόσο
έκπληκτη.»
«Το ξέρω,» παραδέχτηκε εκείνη.
«Και γιατί δεν της τόχεις αναφέρει;» απόρησε ο ναυτικός µε την
πορφυρή κορδέλα. «Θες νάρθει αυτός ο Μάργκανθελ εδώ και να
κάνει όλη τη Νότια Γη σαλάτα;»
«∆ε… δεν έχω διαταγή απ’τη Σαντέ’ενθιν…» τραύλισε η Αζµέρθα.
«Εξάλλου, πώς θα µιλήσω στη Βασίλισσα γι’αυτό δίχως
ν’αποκαλύψω ποια, πραγµατικά, είµαι;»
«∆ε χρειάζεται, πια, ν’ανησυχείς για το τελευταίο,» την
πληροφόρησε ο Κάλ’µλιρβ. «Θα τα µάθει όλα, ούτως ή άλλως.»
«Όχι –σε ικετεύω!» έκανε η Αζµέρθα. «Θα µε… κρεµάσει…!» Το
πρόσωπό της ήταν κατακόκκινο και λουσµένο στα δάκρυα.
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«Η εκδίκηση είναι γλυκιά,» παρατήρησε ο Κάλ’µλιρβ, µ’ένα
σατανικό µειδίαµα, ρίχνοντας ένα βλέµµα στον Βόρβικ κι ένα στην
Γενική Σύµβουλο. Έβγαλε την πίπα του, την άναψε, κι άρχισε να
καπνίζει. «Γκόρ’θλαµπ, παλικάρι µου, πήγαινε να ειδοποιήσεις την
Βασίλισσα, σε παρακαλώ– Ή, µάλλον, καλύτερα ένας από σας θα
πάει,» πρόσταξε τους κλέφτες. «Γρήγορα –τσακιστείτε,
βροµοπόντικες του βόθρου!»
Ντουπ! Ντουπ! Ντουπ! Ντουπ!
Ο Κάλ’µλιρβ λοξοκοίταξε τον κυλιόµενο τοίχο. «Μια επιµονή κι
αυτοί οι δαιµονοµούτσουνοι…» µόρφασε.
Ένας Αρωµατισµένος άνοιξε την πόρτα του δωµατίου της Γενικής
Συµβούλου και βγήκε.
«Ε, συ, µάγκα!» φώναξε σ’έναν φρουρό κάπου απέξω, τον οποίο οι
άλλοι δε µπορούσαν να δουν. «Άντε µπήξε µια φωνή στη
Μεγαλειοτάτη, νάρθει δω να χάµω.»
«Ποιος διάολος είσαι συ, µα την Έρηµο;» απάντησε µια αντρική
φωνή, και βήµατα ακούστηκαν να ζυγώνουν.
Ο κλέφτης πετάχτηκε µέσα, και ένας οπλισµένος πολεµιστής
παρουσιάστηκε στο άνοιγµα της θύρας. Αιφνιδιάστηκε απ’αυτό που
αντίκρισε µέσα στο δωµάτιο και ύψωσε την ασπίδα του, ενώ έθεσε
το κοντάρι οριζόντια εµπρός του.
«Μην πανικοβάλλεσαι, παλικάρι µου,» του είπε ο Κάλ’µλιρβ.
«Κάλεσε τη Βασίλισσα. Έχουµε να της αποκαλύψουµε ένα µεγάλο
µυστικό: Η Γενική Σύµβουλός της είναι δαιµονόφιλη, και οι
υπόνοµοι του παλατιού γεµάτοι µε δαιµονανθρώπους.»
Ο στρατιώτης φάνηκε να δυσπιστεί, αν έκρινε κανείς απ’την
έκφραση του προσώπου του.
«Πήγαινε, ρε παλικάρι, που σου λέγω,» επέµεινε ο Κάλ’µλιρβ. «Μη
µε φέρνεις, να πούµε, σε δύσκολη θέση. Άιντε, σβέλτα!»
Ο πολεµιστής τον αγριοκοίταξε, αλλά έφυγε απ’το δωµάτιο.
«Τώρα, αναµονή,» είπε ο ναυτικός, και κάθισε, αναπαυτικά, σε µια
καρέκλα, καπνίζοντας το τσιµπούκι του.
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«Κάλ’µλιρβ, θα αρνηθώ ό,τι υποστηρίξεις εναντίον µου,»
κλαψούρισε η Αζµέρθα. «Θα σε φυλακίσω γι’αυτό!»
«Μη µ’απειλείς, κούκλα,» αποκρίθηκε εκείνος, πίσω απ’τον καπνό
της πίπας του. «Γιατί, εξάλλου, το κοπέλι µας απο δώ»–έκανε µια
χειρονοµία προς τον Βόρβικ–«θα τα µαρτυρήσει όλα. Και τούτοι οι
µάγκες»–αναφερόταν στους Αρωµατισµένους–«θα διαβεβαιώσουν
την ύπαρξη δαιµονανθρώπων στους υπονόµους. Επιπλέον, µην
ξεχνάς πως δε µένει παρά η Βασίλισσα να στείλει µερικούς
στρατιώτες της εκεί κάτω, για να κοιτάξουν.»
«Κάλ’µλιρβ!» ούρλιαξε η Αζµέρθα, κλαίγοντας. «Με
καταστρέφεις! ∆ε µπορούµε να κάνουµε µια συµφωνία;»
Ο ναυτικός κούνησε το κεφάλι του. «Όχι, κοπελιά, δε νοµίζω…»
Η Αζµέρθα σηκώθηκε απ’το κρεβάτι και έπεσε στα γόνατα,
σερνόµενη προς το µέρος του. (Ο Γκόρ’θλαµπ πρόσεχε µην κάνει
καµια «έξυπνη» κίνηση.) «Σε… εκλιπαρώ… Θα σου δώσω λεφτά…
Θα σου δώσω ό,τι ζητήσεις… Μην αναφέρεις τ’όνοµά µου στη
Βασίλισσα!…»
«Λυπάµαι, δε µπορώ να σε βοηθήσω, κοπελιά,» απάντησε ο
Κάλ’µλιρβ, καπνίζοντας ανέµελα.
Η Αζµέρθα συνέχισε να προσπαθεί να τον πείσει, µέχρι που µια
γυναίκα κι ένας άντρας παρουσιάστηκαν στην πόρτα, την ώρα που
έλεγε:
«…Μην πεις στη Βασίλισσα ότι σχετίζοµαι µε τους
δαιµονανθρώπους, Κάλ’µλιρβ. Μην…» Παρατήρησε ποιοι
βρίσκονταν κοντά και τα µάτια της γούρλωσαν. Κατέρρευσε στο
πάτωµα, κλαίγοντας σαν µωρό.
Η γυναίκα που είχε έρθει ήταν ψηλή, µε µακριά, σπαστά, µαύρα
µαλλιά, αλλά δέρµα λευκό σαν το γάλα. Τα µάτια της ήταν σκοτεινά,
όµως είχαν µια τροµαχτική λάµψη εντός τους, που σε παρέλυε.
Φορούσε λευκή τουνίκα, µε χρυσά σιρίτια, µαύρο παντελόνι, και
καφετιές µπότες. Στο χέρι βαστούσε ένα µακρύ ξίφος.
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∆ίπλα της στεκόταν ένας µελαχρινός, στρογγυλοπρόσωπος άντρας
µε κοντά, σγουρά µαλλιά και γένια στο σαγόνι. Ήταν ντυµένος µε
γαλάζια πουκαµίσα, πέτσινο παντελόνι, και µαύρες, ψηλές µπότες.
Το δικό του όπλο ήταν ένας δίκοπος πέλεκυς.
Πίσω τους, αµέσως, άρχισαν να συγκεντρώνονται πολεµιστές του
παλατιού.
«Είµαι η Βασίλισσα Ταρµαρία,» είπε η γυναίκα –πράγµα που όλοι
όσοι δεν την ήξεραν εξ όψεως είχαν καταλάβει µε το που την είδαν.
«Με ζητήσατε.»
Ο Κάλ’µλιρβ σηκώθηκε όρθιος, κάνοντας µια σύντοµη, αλλά
γεµάτη σεβασµό, υπόκλιση, καθώς έβγαζε το τσιµπούκι απ’το στόµα
του. «Μεγαλειοτάτη. Ονοµάζοµαι Κάλ’µλιρβ, και θα ήθελα να
αφιερώσετε κάποιο από τον χρόνο σας για να µε ακούσετε, σχετικά
µε ένα πολύ σηµαντικό θέµα.»
Η Ταρµαρία θηκάρωσε το σπαθί της. «Σ’ακούω, Κάλ’µλιρβ. Και
απο δώ ο Ντάθ’µαρ, ο Βασιληάς µου,» είπε, συστήνοντας τον άντρα
πλάι της.
Ο ναυτικός έκανε άλλη µια σύντοµη υπόκλιση. «Μεγαλειότατε.»
Ύστερα, ξεκίνησε να λέει την ιστορία του, από τότε που αντάµωσε
τη Νύχτα στην Γκόνµορχ, µέχρι στιγµής, ενώ η Ταρµαρία και ο
Ντάθ’µαρ τον άκουγαν συνοφρυωµένοι και µε προσοχή, πράγµα που
τον έκανε ν’απορεί αν τον πίστευαν, ή αν θα τον έριχναν σε κάνα
µπουντρούµι, βαθιά κάτω απ’το παλάτι…
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να φάλτσο τραγούδι ακουγόταν από την πόρτα του
µπάνιου, µαζί µε τον ήχο του νερού. Σε λίγο η πόρτα
άνοιξε, και η Νάρντα βγήκε, τυλιγµένη σε µια λευκή
ρόµπα και µε τα ξανθά της µαλλιά βρεγµένα και µαζεµένα µέσα σε
µια πετσέτα πάνω απ’το κεφάλι της.
Η Βασίλισσα Ταρµαρία όχι µόνο είχε πιστέψει αυτήν και τους
συντρόφους της, αλλά είχε δώσει σε όλους και διαµερίσµατα για να
διανυκτερεύσουν. Η κλέφτρα έριξε µια µατιά στο δικό της: είχε ένα
µεγάλο ανατολικό παράθυρο µε αραχνοΰφαντες κουρτίνες, απ’το
οποίο, τώρα, έµπαινε το πρωινό φως του Λούντρινχ, ένα µονό
κρεβάτι που σε καλύτερο δεν είχε ποτέ της κοιµηθεί η Νάρντα, µια
ντουλάπα απ’το ξύλο κάποιου δέντρου της ζούγκλας, και έναν ψηλό
σαν εκείνη καθρέφτη.
Τι πολυτέλεια! συλλογίστηκε, αναστενάζοντας. Ίσως, τελικά, να µην
σκοτώσω τον Κάλ’µλιρβ, µόνο και µόνο, γι’αυτό… Μειδίασε λεπτά,
καθώς πλησίαζε το κρεβάτι, για να ρίξει άλλη µια ιστορική ξάπλα.
Αναπάντεχα, ένα δυνατό χέρι τυλίχτηκαν γύρω απ’τη µέση της και
ένα άλλο της βούλωσε το στόµα, ενώ το πρώτο τη σήκωνε απ’το
έδαφος, καθώς τα πόδια της κλοτσούσαν, ξέφρενα, τον αέρα.
«Μια λάθος κίνηση και σε καθάρισα, γλύκα,» άκουσε µια φωνή
κοντά στο δεξί της αφτί.
Η Νάρντα δάγκωσε το χέρι που της έκλεινε το στόµα.
«Αα!» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. «Συγκρατήσου, κούκλα, µέχρι να
είµαστε στο κρεβάτι.»
Η Νάρντα συνέχισε να κλοτσά τον αέρα. «Άφησέ µε, ξιπασµένο
κάθαρµα! Θα σου βγάλω τα µατιά!»
187

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Ο Κάλ’µλιρβ φίλησε το πλάι του λαιµού της. «Μην παραπονιέσαι,
γλύκα. Αφού τη βρίσκεις, κατά βάθος.»
«Άφησέ µε!» γρύλισε η Νάρντα. «Πώς µπήκες εδώ, µα τον
Ποταµό;»
«Ο φρουρός στο διάδροµο ήταν πολύ εντάξει παιδί· µε κατάλαβε
απολύτως, όταν του είπα ότι ήθελα να σου κάνω µια φιλική πλάκα,»
εξήγησε ο Κάλ’µλιρβ.
«Παλιοτόµαρο, θα τον χτύπησες στο κεφάλι και θα τον άφησες
αναίσθητο! Η Βασίλισσα θα σε κρεµάσει!» φώναξε η Νάρντα.
Ο Κάλ’µλιρβ γέλασε. «Όλο καχυποψία είσαι, να ’ούµε, ρε γλύκα.»
Και την έριξε στο κρεβάτι, µπρούµυτα.
Η Νάρντα γύρισε, και γούρλωσε τα µάτια της, αντικρίζοντάς τον
όπως τον είχε γεννήσει η µάνα του. «Κάλ’µλιρβ, είσαι γυµνός!»
«Αλήθεια;» έκανε εκείνος, γελώντας και πέφτοντας πάνω της. «∆εν
το είχα προσέξει ως τώρα.»
Η Νάρντα τον γράπωσε απ’τα γένια και τα χείλη της ζούλιξαν,
δυνατά και ηχηρά, τα δικά του. «Είχα ξεχάσει τα… προσόντα σου,
Κάλ’µλιρβ,» είπε, µ’ένα στραβό, πονηρό µειδίαµα.
«Τι!» αποκρίθηκε ο ναυτικός. «Τώρα, µε πληγώνεις ψυχολογικώς,
να πούµε, ρε γλύκα· σηκώνοµαι να φύγω.»
«Έλα δω!» γρύλισε η Νάρντα, δείχνοντας, παιχνιδιάρικα, τα δόντια
της και τραβώντας τον, πάλι, πίσω στο κρεβάτι, καθώς εκείνος δεν
έφερε αντίσταση.
Η ξανθιά κλέφτρα στάθηκε στα γόνατα πάνω στο στρώµα και
πέταξε στο πάτωµα τη λευκή ρόµπα που φορούσε, καθώς και την
πετσέτα απ’τα µαλλιά της.
Το βλέµµα του Κάλ’µλιρβ την ερεύνησε διεξοδικά. «Κι εγώ είχα
ξεχάσει τα προσόντα σου, Νάρντα,» παραδέχτηκε, και της χίµησε.
«Σκυλόψαρο!» γέλασε εκείνη, καθώς ο ναυτικός την άρπαζε και
φιλούσε τα στήθη της.
** ** ** **
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Ο Κάλ’µλιρβ ανακάθισε πάνω στο κρεβάτι, βάζοντας την πίπα στα
δόντια του και ανάβοντάς την. Η Νάρντα βρισκόταν ξαπλωµένη στο
πλάι, κοιτάζοντάς τον µ’ένα χαµόγελο στα χείλη.
«Τι κοιτάς, γλύκα;» απαίτησε εκείνος, ατενίζοντάς την µε την
άκρια του µατιού του.
Η Νάρντα γέλασε. «Τίποτα…» αποκρίθηκε. «Απλά, θυµάµαι όλα
όσα περάσαµε στους υπονόµους.»
«Και σου φαίνονται γελοία, ρε κοπελιά;» απόρησε ο Κάλ’µλιρβ.
«Παραλίγο ν’αφήσουµε τα κόκαλά µας στους ποντικούς, κει µέσα.»
«Ναι,» παραδέχτηκε η Νάρντα, «όµως, όταν βρίσκεσαι εδώ, σ’αυτό
το υπέροχο κρεβάτι αυτού του υπέροχου δωµατίου, δεν νοµίζεις ότι
όλα ήταν ψέµατα –ένα ανέκδοτο;»
«Όχι ακριβώς,» είπε ο Κάλ’µλιρβ, καπνίζοντας. «Το µεσηµέρι θα
κρεµάσουν την Αζµέρθα στην πλατεία· σου µοιάζει κι αυτό
ανέκδοτο;»
«Όχι,» απάντησε η Νάρντα. «Η αλήθεια είναι πως τη λυπήθηκα,
έτσι όπως έκλαιγε και ικέτευε, όταν οι φρουροί της Βασίλισσας την
έπαιρναν απ’το δωµάτιό της, για να την πετάξουν στα
µπουντρούµια.»
«Κανείς δεν την ανάγκασε να συµµαχήσει µε τους
δαιµονοµούτσουνους,» είπε ο Κάλ’µλιρβ.
«Πού το ξέρεις;» ρώτησε η Νάρντα.
Ο Κάλ’µλιρβ ανασήκωσε τους ώµους του. «Έτσι φαίνεται,
τουλάχιστο, γλύκα.»
«Με τον Βόρβικ και τους κλέφτες του τι θα γίνει, άραγε;»
αναρωτήθηκε η Νάρντα.
«Κοίτα, κούκλα, για να τονε βάλει η Βασίλισσα σε δωµάτιο τον
µπαγαπόντη –φρουρούµενο µεν, αλλά δωµάτιο παρ’όλ’αυτά, όχι
µπουντρούµι–, σηµαίνει πως θέλει να µιλήσει µαζί του.»
«Για ποιο θέµα;»
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«Θα δείξει,» είπε ο Κάλ’µλιρβ, φυσώντας καπνό απ’τα ρουθούνια
του. «Πάντως, δε θάθελα να τονε κρεµάσει, όπως αυτή τη
δαιµονογλείφτρα.»
«Γιατί;»
«Γιατί µου χρωστά ένα σωρό χάρες, ο ξιπασµένος!» απάντησε,
αυθόρµητα, ο ναυτικός. «Ακούς εκεί γιατί!»
Η Νάρντα ξέσπασε σε ασταµάτητο γέλιο, και ο Κάλ’µλιρβ
µόρφασε. «Γυναίκες…!» µούγκρισε, κάτω απ’την ανάσα του.
Ύστερ’από λίγο, η έκφραση της ξανθιάς κλέφτρας σοβάρεψε, και
ρώτησε τον ναυτικό: «Τι νοµίζεις πως θα κάνει η Βασίλισσα για
ν’αντιµετωπίσει τον ερχόµενο στρατό των Μαγκραθµέλιων;»
«Τι να σου πω, τώρα, ρε κούκλα;» φύσηξε καπνό ο Κάλ’µλιρβ.
«Στρατιωτικός δεν είµαι. Οπότε…
»Όµως,» πρόσθεσε, αµέσως, «ένα έχω να προτείνω: Να είµαστε
πολύ, πολύ µακριά απο δώ, όταν η πολιορκία της Μάοχµπιν
αρχίσει.»
Η Νάρντα φάνηκε σκεπτική. «∆εν έχεις καθόλου άδικο,»
συµφώνησε, τελικά. «Εδώ θα γίνει µεγάλος σαµατάς.»
Ο Κάλ’µλιρβ έγνεψε καταφατικά. «Γιαυτό θα φύγουµε, κούκλα
µου –σήµερα.»
«Σήµερα!» έκανε η Νάρντα, καθώς σηκωνόταν σε καθιστή θέση
πάνω στο κρεβάτι. «Όχι σήµερα… Έχω αρχίσει να συνηθίζω τούτο
το δωµάτιο.»
«Τότε, να φύγουµε προτού το συνηθίσεις εντελώς και θες να
περάσεις την υπόλοιπή σου ζωή εδώ, ε;» είπε ο Κάλ’µλιρβ,
καπνίζοντας. «Όχι πως, βέβαια, η Βασίλισσα θα σε αφήσει. Θα σε
πετάξει έξω µε τις κλοτσιές.»
«Άµα δεν την πεις την κακία σου, θα σου κάτσει στο λαιµό,»
µόρφασε, κοροϊδευτικά, η Νάρντα.
«Κοπελιά, µιλάω σοβαρά: θα φύγουµε –σήµερα,» τόνισε ο
Κάλ’µλιρβ.
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«Καλά, ρε γλύκα,» αποκρίθηκε η Νάρντα. «Θα φύγουµε! Ας
φύγουµε. Αλλά τέτοιο δωµάτιο δε θα ξαναδούµε στη ζωή µας.»
«Γιατί, δηλαδή, στην καµπίνα του πλοίου µου σε χαλούσαν οι
τούµπες που κάναµε, να πούµε;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ.
«Άντρες…!» µουρµούρισε, κάτω απ’την ανάσα της, η Νάρντα,
καθώς σηκωνόταν απ’το κρεβάτι και άρχιζε να ντύνεται µε τα ρούχα
που της είχε δώσει η Βασίλισσα Ταρµαρία. Τα άλλα ήταν, ούτως ή
άλλως, τόσο βρόµικα, που µόνο για τους υπονόµους της Μάοχµπιν
έκαναν.
«Ακόµα µε την Λευκή Γοργόνα ταξιδεύεις;» τον ρώτησε, καθώς
έβαζε το παντελόνι της, έχοντάς του γυρισµένη την πλάτη.
Ο Κάλ’µλιρβ παρατηρούσε τις καµπύλες της µέσης της και άργησε
λίγο ν’απαντήσει: «Ε;… Όχι, όχι.»
«Άλλαξες πλοίο, δηλαδή;» είπε η Νάρντα, δένοντας τον
στηθόδεσµό της.
«Όχι.»
Η ξανθιά γυναίκα στράφηκε να τον κοιτάξει. ∆εν της έµοιαζε,
απ’την όψη του, να της κάνει πλάκα. «Με κοροϊδεύεις;»
«Όχι, ρε κούκλα,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. «∆εν έχω καθόλου
πλοίο τώρα.»
Η Νάρντα συνοφρυώθηκε. Φόρεσε την πέτσινη τουνίκα που της
είχε δωρίσει η Βασίλισσα κι άρχισε να την κουµπώνει. «Πώς κι
έτσι;»
«Παράλειψα να σ’το πω, όταν σου διηγιόµουν τι έγινε µε τη Νύχτα,
ε;»
«Μάλλον.»
«Λοιπόν, θυµάσαι εκείνο το νησί µε τους κρυστάλλους, γλύκα;
Εκεί χάθηκε το καράβι µου, µαζί µε όλο το εµπόρευµα που είχα
αγοράσει. Ψιλοχρεοκόπησα, να πούµε.»
«Λυπάµαι, Κάλ’µλιρβ,» είπε η Νάρντα. Ήξερε πόσο του άρεσαν τα
πλοία· σίγουρα, θα του είχε κοστίσει.
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«∆ε βαριέσαι…» έκανε ο ναυτικός, καπνίζοντας και
προσποιούµενος ότι δεν το ενδιέφερε. Η κλέφτρα, όµως, µπορούσε
να καταλάβει ότι το γεγονός τον είχε στενοχωρήσει πολύ.
Κάθισε στο κρεβάτι, τεντώθηκε, και τον φίλησε. «Θ’αγοράσεις
άλλο πλοίο,» του είπε.
«Ναι, βρε κούκλα, ’ντάξει,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. «Κάνε τη
δουλειά σου. Άντε, να ντυθώ κι εγώ.» Γλίστρησε έξω απ’τα
σκεπάσµατα και προχώρησε, για να πάρει τη ρόµπα του από το
πάτωµα όπου την είχε αφήσει, µπαίνοντας. Τη φόρεσε και άνοιξε την
πόρτα. «Πάω στο δωµάτιό µου, γλύκα,» είπε. «Έλα να µε βρεις εκεί,
συντόµως.» Και έφυγε.
Η Νάρντα ξεφύσησε. «Του άρεσαν τα πλοία,» µουρµούρισε,
βάζοντας τις καινούργιες της µπότες. «Πάντα του άρεσαν.»
** ** ** **
Μόλις ο Κάλ’µλιρβ ντύθηκε µε τα ρούχα που του είχε δώσει η
Βασίλισσα, άκουσε χτυπήµατα στην πόρτα του δωµατίου του.
«Πέρνα άφοβα, κούκλα,» φώναξε.
Ο Γκόρ’θλαµπ µπήκε, συνοφρυωµένος. «Κούκλα;» έκανε.
Ο Κάλ’µλιρβ γέλασε. «Συµπάθα µε, σύντροφε. ∆εν είχα καταλάβει
ότι ήσουν εσύ.»
Ο Γκόρ’θλαµπ σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. Ήταν ντυµένος µε
µια λευκή, φαρδιά πουκαµίσα, µαύρο, επίσης φαρδύ παντελόνι, και
µπότες· στη µέση του κρεµόταν το µεγάλο του γιαταγάνι. «Ποια
περίµενες;»
«Τη Νάρντα, ποια άλλη;» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. «∆εν έχει
ξεχάσει καθόλου την… τέχνη της, απ’ό,τι διαπίστωσα, σήµερα το
πρωί.»
Ο Γκόρ’θλαµπ σήκωσε ένα του φρύδι, ερωτηµατικά.
Ο Κάλ’µλιρβ µειδίασε. «Μη µ’αναγκάζεις να µπαίνω σε
διαδικαστικές λεπτοµέρειες, σύντροφε.»
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«Όπως αγαπάς,» αποκρίθηκε ο Γκόρ’θλαµπ.
«Γιατί είσαι εδώ;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ. «Όχι πως δεν ήθελα να σε
φωνάξω, έτσι κι αλλιώς, αλλά λέγε.»
Τότε, δυο χτύποι ακούστηκαν στην πόρτα.
«Πέρνα, γλύκα,» φώναξε ο ναυτικός µε την (καινούργια και από
την Βασίλισσα, ασφαλώς) πορφυρή κορδέλα στα µαλλιά.
Αυτή τη φορά, ήταν, όντως, η Νάρντα. «Καληµέρα, Γκόρ’θλαµπ,»
είπε.
«Καληµέρα, Νάρντα,» αποκρίθηκε εκείνος, γνέφοντας µε το
ξυρισµένο του κεφάλι.
«Για µένα δεν έχει καληµέρα, κούκλα;» παραπονέθηκε ο
Κάλ’µλιρβ.
«Εσένα σου είπα καληµέρα το πρωί,» τον κοίταξε επίµονα η
Νάρντα, χαµογελώντας λεπτά.
«Τέλος πάντω, δε θα παρεξηγηθώ, να πούµε.» Στράφηκε στον
Γκόρ’θλαµπ. «Γιατί ήρθες, λοιπόν, εδώ, σύντροφε;»
«Για να σε ρωτήσω τι θα κάνουµε τώρα,» εξήγησε εκείνος.
«Μεταφέραµε το µήνυµα στην Ταρµαρία, όπως ζήτησε ο Φάλµαριν·
η αποστολή µας τελείωσε, µε επιτυχία.»
«Ναι,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Τούτο έλεγα κι εγώ στη Νάρντα το
πρωί. Και, µάλιστα, γιαυτό ήθελα να σε φωνάξω. Προτείνω να
φύγουµε από τη Μάοχµπιν το συντοµότερο δυνατό, σύντροφε, γιατί,
µετά, θ’αρχίσει το γλέντι το τρελό εδώ να πέρα, µε τον Μάργκανθελ
και τον δαιµονικό του στρατό.»
«Συµφωνώ,» δήλωσε ο Γκόρ’θλαµπ.
«Κι εγώ,» είπε η Νάρντα, µε κάποιο δισταγµό, που θ’άφηνε την
πολυτέλεια του παλατιού πίσω της.
«Καλώς, σύντροφοι. Πάµε, λοιπόν, ν’αποχαιρετήσουµε την
Ταρµαρία και να ζητήσουµε άλογα και προµήθειες;» ρώτησε ο
Κάλ’µλιρβ.
«∆ε θα φύγουµε µε πλοίο;» ρώτησε ο Γκόρ’θλαµπ.
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«Φυσικά και όχι, κοπέλι µου!» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Ο στρατός των
δαιµονανθρώπων έρχεται απ’τα βόρεια, µην ξεχνάς. Θες να γίνει
καµια στραβή και να µας ξεκοιλιάσουν;»
«Και πού θα πάµε, δηλαδή, Κάλ’µλιρβ;» ρώτησε η Νάρντα.
«∆υτικά. Θα κάνουµε τον κύκλο της ζούγκλας Βάργκοχ και έτσι θα
βρεθούµε στις βόρειες ακτές της Ζίρκεφ,» την πληροφόρησε εκείνος.
«Λιγάκι χρονοβόρο δεν είναι;» συνοφρυώθηκε ο Γκόρ’θλαµπ.
«∆ε βιαζόµαστε, σύντροφε,» του είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Να µείνουµε
ζωντανοί θέλουµε.
»Πάµε, τώρα, να δούµε την Βασίλισσα;»
** ** ** **
Η βασιλική αίθουσα ήταν µεγαλύτερη απ’ό,τι η Νάρντα την
φανταζόταν, καµωµένη από µάρµαρο, µε έξι χοντρές κολόνες, που ο
διάδροµος ο οποίος σχηµάτιζαν οδηγούσε στον θρόνο της
Βασίλισσας. Τώρα, η Ταρµαρία καθόταν εκεί, µε την χρυσή της
κορόνα στο κεφάλι, στολισµένη µε σµαράγδια και ρουµπίνια. Ένα
λευκό, ηµιδιαφανές φόρεµα την έντυνε, καθώς και ένας
χρυσοποίκιλτος χιτώνας πάνω απ’αυτό, ο οποίος κάλυπτε το στήθος,
την κοιλιά, και τα πόδια της ως τα γόνατα. Απ’τ’αφτιά της
κρέµονταν σκουλαρίκια, και στα χέρια και στους αστραγάλους της
βραχιόλια ήταν περασµένα, καθώς και δαχτυλίδια σχεδόν σ’όλα της
τα δάχτυλα.
Στο θρόνο δεξιά της καθόταν ο Βασιληάς και σύζυγός της
Ντάθ’µαρ, φορώντας έναν µπλε χιτώνα, µε χρυσά σιρίτια. Στο
στέρνο του έπεφτε ένας µεγάλος, χρυσαφένιος δίσκος, κρεµασµένος
από την αλυσίδα ενός περιδέραιου. Στους πήχεις του περικάρπια
κουλουριάζονταν, στολισµένα µε ηµιπολύτιµους λίθους. Πλάι του ο
πέλεκύς του αναπαυόταν.
Στην ανατολική µεριά της βασιλικής αίθουσας βρισκόταν µια
γαλαρία, πάνω στην οποία κάθονταν άντρες και γυναίκες, οι
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περισσότεροι απ’τους οποίους προχωρηµένης ηλικίας. Ο Κάλ’µλιρβ
κι οι σύντροφοί του υπέθεταν πως αυτή πρέπει να ήταν η Γερουσία
της Ζίρκεφ.
Στην δυτική µεριά του απέραντου δωµατίου µπορούσαν να δουν
ένα υπερυψωµένο επίπεδο, όπου βρισκόταν ένα µεγάλο τραπέζι,
σχήµατος Π. Εκεί κάθονταν τρεις άντρες και δυο γυναίκες, που ήταν
σκυµµένοι πάνω από χαρτιά και βιβλία. Πιθανότατα, οι σύµβουλοι
του Βασιλείου.
Μπροστά στο θρόνο της Βασίλισσας και του Βασιληά στεκόταν
ένας άντρας, ντυµένος µε ρούχα καλής ποιότητας, και έλεγε:
«Μεγαλειοτάτη, µε εκβίαζε η Γενική σας Σύµβουλος. Αυτή είναι η
αλήθεια. Χαίροµαι αφάνταστα που, επιτέλους, αποδίδεται
δικαιοσύνη. Πραγµατικά, δεν ήµουν παρά ένα θύµα –εγώ κι όλοι οι
Αρωµατισµένοι. ∆ε µπορούσαµε παρά να υπακούµε στις προσταγές
της. Σε διαφορετική περίπτωση, ούτε που θα περνούσε απ’τον
ταπεινό µας νου να–»
«Ησυχία, επιτέλους, Βόρβικ!» έκανε η Ταρµαρία, υψώνοντας το
χέρι της. «Κατάλαβα τι θες να µου πεις.»
«Τούτο µε ευχαριστεί ιδιαιτέρως, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε ο
αρχηγός των Αρωµατισµένων, µε µια βαθιά υπόκλιση.
Ο Κάλ’µλιρβ αναποδογύρισε τα µάτια του. «Πάλι, τα παλιά του
κόλπα άρχισε ο καταραµένος λιµανόγατος,» ψιθύρισε στον
Γκόρ’θλαµπ και στην Νάρντα. «Θάπρεπε να χιµήσω επιτόπου να τον
πλακώσω στις φάπες, αλλά ας έχει χάρη που βρισκόµαστε στην
βασιλική αίθουσα …»
Η Ταρµαρία τεντώθηκε πάνω στο θρόνο της. «Θα κάνουµε µια
συµφωνία, Βόρβικ.»
«Όπως επιθυµεί η Μεγαλειότητά σας,» είπε, αµέσως, εκείνος.
«Απο δώ και στο εξής, οι Αρωµατισµένοι θα είναι υποτελείς του
Θρόνου,» δήλωσε η Ταρµαρία. «Θα πληρώνουν φόρους από τα
κλοπιµαία τους, οι ενέργειές τους θα ελέγχονται, και θα βρίσκονται
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υπό τις διαταγές του παλατιού, ανά πάσα στιγµή. Επιπλέον, θα δοθεί
ο ολοκληρωµένος χάρτης των υπονόµων στο Στέµµα.»
Ο Βόρβικ φάνηκε να δυσανασχετεί, ξεροκατάπιε, ξεφύσησε, έβηξε,
για να καθαρίσει το λαιµό του· τελικά, είπε: «Όπως θεωρείτε πως
είναι καλύτερα, Βασίλισσά µου.»
«Ωραία,» αποκρίθηκε η Ταρµαρία, καθώς σηκωνόταν από το θρόνο
της. «Έλα µαζί µου, να υπογράψουµε τη σχετική συµφωνία.» Και
ξεκίνησε να βαδίζει προς το τραπέζι των συµβούλων, ενώ έκανε
νόηµα στον σύζυγό της ν’ασχοληθεί µε τον Κάλ’µλιρβ και τους
συντρόφους του. Ο Βόρβικ την ακολούθησε.
«Τι θα θέλατε;» ρώτησε ο Ντάθ’µαρ τους δυο ναυτικούς και την
κλέφτρα.
«Μια µικρή χάρη, αν είναι δυνατόν, Μεγαλειότατε,» ζήτησε ο
Κάλ’µλιρβ: «τρία άλογα και µερικές προµήθειες, γιατί, βλέπετε,
πρέπει να φύγουµε, να πούµε, και έχουµε µακρύ ταξίδι µπροστά
µας.»
Ο Ντάθ’µαρ ανασήκωσε τους ώµους. «Μισό λεπτό,» είπε. Άφησε
το θρόνο του, πήγε στο τραπέζι των συµβούλων, έγραψε κάτι σ’ένα
χαρτί, έβαλε επάνω τη βασιλική σφραγίδα, και το έδωσε στον
ναυτικό µε την πορφυρή κορδέλα τυλιγµένο.
«Τι είν’αυτό, αν επιτρέπεται, Μεγαλειότατε;» ρώτησε εκείνος.
«∆είξτο σ’όποιον υπηρέτη βρεις στο παλάτι και θα έχεις ό,τι
ζήτησες –καθώς και κάτι παραπάνω,» εξήγησε ο Ντάθ’µαρ. «Καλό
ταξίδι, φίλοι µου,» τους ευχήθηκε, και έσφιξε χέρια µε όλους,
προτού
επιστρέψει
στο
θρόνο
του.
Έµοιαζε
βαθιά
προβληµατισµένος, και ο Κάλ’µλιρβ δεν απορούσε γιατί, µε τον
στρατό των δαιµονανθρώπων που ζύγωνε την πρωτεύουσα της
Ζίρκεφ.
Ξεδίπλωσε το χαρτί στα χέρια του και το διάβασε.
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Ο φέρων τούτο το µήνυµα δικαιούται τρία άλογα, όσες
προµήθειες επιθυµεί, και ένα χρηµατικό ποσό αξίας
πεντακοσίων χρυσών κορόνων.
Λαµβάνων τα προαναφερόµενα, το µήνυµα να επιστραφεί σε
µένα.
Ντάθ’µαρ, Βασιληάς της Ζίρκεφ
«Αµάν!» έκανε ο Κάλ’µλιρβ, γουρλώνοντας τα µάτια του.
«Πεντακόσες χρυσές κορόνες, σύντροφοι. Κάναµε την καλή! Ας
φύγουµ’ απο δώ, προτού ο µάγκας αλλάξει γνώµη.» Ύστερα,
αντιλήφθηκε ότι µιλούσε δυνατά, και στράφηκε στον Ντάθ’µαρ, που
καθόταν στο θρόνο του. «Μ’όλο το σεβασµό, Μεγαλειότατε.»
Η Νάρντα µειδίασε, βάζοντας το χέρι µπροστά στο πρόσωπό της,
ενώ ο Γκόρ’θλαµπ προσπαθούσε να µη γελάσει.
Ο Βασιληάς της Ζίρκεφ χαµογέλασε πλατιά. «Κοπανήστε την,
παλιοµπαγαπόντηδες –προτού αλλάξω γνώµη!»
«Μά’στα, καπ’τάνιε!» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ, µειδιώντας· και
αυτός κι οι σύντροφοί του βγήκαν απ’την αίθουσα του θρόνου,
βαδίζοντας γρήγορα.
Όπως τους είχε πει ο Ντάθ’µαρ, έδωσαν το έγγραφό του σε έναν
υπηρέτη, και εκείνος τους ζήτησε να περιµένουν στον κήπο του
παλατιού. Οι δυο ναυτικοί και η κλέφτρα υπάκουσαν, και, ύστερα,
από κάποια ώρα, ο υπηρέτης επέστρεψε, µαζί µε τρία άλογα και
άλλους δύο άντρες, οι οποίοι κουβαλούσαν τις προµήθειες και το
σεντούκι µε τα πεντακόσια χρυσά νοµίσµατα.
«Φχαριστούµε, κοπέλια,» είπε ο Κάλ’µλιρβ.
Αυτός κι οι σύντροφοί του µοίρασαν τις προµήθειες αναµεταξύ
τους και τις φόρτωσαν στα ζώα. Το σεντούκι το έδεσαν πάνω
στ’άλογο του ξυρισµένου ναυτικού, αφού ο φίλος του επέµενε ότι «ο
Γκόρ’θλαµπ, να πούµε, είναι, όπως και να το κάνουµε, ολίγον τι
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τροµαχτικός µ’αυτό το λεπίδι στη µέση του· οι κλέφτες θα το
ξανασκεφτούν, πριν προσπαθήσουν να τον ληστέψουν.»
Έτσι, καβάλησαν τα άλογα και ξεκίνησαν να καλπάζουν,
βγαίνοντας απ’τον κήπο του παλατιού. Το µεσηµέρι πλησίαζε, και,
όταν περνούσαν απ’την πλατεία όπου θα απαγχονιζόταν η Αζµέρθα,
ο Γκόρ’θλαµπ ρώτησε τον Κάλ’µλιρβ:
«Θες να περιµένουµε;»
Ο µελαχρινός ναυτικός έριξε µια µατιά στην κρεµάλα· ύστερα,
κούνησε το κεφάλι του. «Μπα, σύντροφε… Ποτέ δε µ’άρεσαν τα
κρεµάσµατα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο

Μετά την αιµατοχυσία

H

µάχη είχε τελειώσει, όταν η αυγή ήρθε.
Ο Σόλµορχ καθόταν σε έναν βράχο, µε το σπαθί του
ακουµπισµένο στα γόνατα και το κεφάλι του κατεβασµένο.
Ο Μάνκιν είχε πεθάνει εξαιτίας του, και δε µπορούσε να τ’αντέξει.
Η Τάθβιλ ήταν πλάι του, έχοντας το χέρι της περασµένο πάνω στους
ώµους του και προσπαθώντας να τον παρηγορήσει, αλλά µάταια·
εκείνος έµοιαζε να βρίσκεται κάπου αλλού και να µην της δίνει
σηµασία.
Η Βαρονέσα έριξε µια µατιά στο στρατόπεδο. Ο µισός στρατός της
Βασίλισσας είχε αποµείνει· οι υπόλοιποι ήταν νεκροί, και οι
σύντροφοί τους είχαν ανάψει φωτιές, για να τους κάψουν, µε λίγες
απλές προσευχές στα Πνεύµατα, για να µην κακοµεταχειριστούν τις
ψυχές τους.
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Η Τάθβιλ και ο Σόλµορχ στέκονταν όλο το βράδυ κοντά στην πύλη
του κάστρου, ενώ ο ευγενής ήταν απαρηγόρητος για τον θάνατο του
Μάνκιν. Η Βαρονέσα παρακολουθούσε τη µάχη στο στρατόπεδο,
αλλά δε θα µπορούσε να πει το ίδιο και για τον φίλο της· εκείνος
φαινόταν τόσο χαµένος στον κόσµο του, όσο και τώρα.
Οι πολεµιστές του Σαραόλν µάχονταν αναµεταξύ τους µέχρι
κάποιες ώρες πριν την αυγή, που αποφάσισαν να σταµατήσουν. Η
Τάθβιλ δεν ήξερε τι ήταν αυτό που τους έκανε να πάψουν, όµως
υπέθετε πως ήταν το γεγονός ότι, τελικά, µπόρεσαν να δουν πόσο
άσκοπη ήταν όλη τούτη η αιµατοχυσία.
Ο Έντρηλ ξεχώρισε µέσα από τις σκηνές –πολλές απ’τις οποίες
ήταν καµένες, ενώ άλλες σχισµένες από όπλα– και πλησίασε. Η
πανοπλία του ήταν χτυπηµένη και σπασµένη σε µπόλικα σηµεία, ενώ
σχεδόν όλη βαµµένη από αίµα. Το ξίφος του κρεµόταν στο πλευρό
του. Ο µανδύας του ανέµιζε κουρελιασµένος πίσω απ’τους ώµους
του.
«Βαρονέσα µου, είστε καλά;» ρώτησε.
Η Τάθβιλ έγνεψε καταφατικά. «Ναι, διοικητά, έτσι νοµίζω…»
«Κύριε Σόλµορχ;» Ο Έντρηλ κοίταξε συνοφρυωµένος τον ευγενή.
Εκείνος δεν του απάντησε. «Τι έχει;»
Η Τάθβιλ αναστέναξε. «Το θεωρεί δικό του φταίξιµο που πέθανε ο
Μάνκιν,» εξήγησε.
Η έκπληξη του Έντρηλ ήταν έκδηλη. «Ο Μάνκιν είναι νεκρός;»
«Ναι,» απάντησε, ξερά, η Τάθβιλ. «Επιχείρησε να καρφώσει τον
Σόλµορχ µε το σπαθί του, εκείνος απέφυγε τη λεπίδα, και ο Μάνκιν
έπεσε στην τάφρο του κάστρου µου. Πνίγηκε, προτού προλάβουµε
να τον σώσουµε.» Ένα δάκρυ έτρεξε στο µάγουλό της, και έσφιξε
τους ώµους του ευγενή της οικογένειας Έχµελθ, ο οποίος δεν
αντέδρασε.
«Κύριε Σόλµορχ, δεν ήταν δικό σας το φταίξιµο,» του είπε ο
Έντρηλ. «∆ε µπορούσατε να κάνετε τίποτα.»
Ο ευγενής, πάλι, δεν µίλησε.
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«Πού είναι η Βασίλισσα;» ρώτησε η Τάθβιλ.
Ο Έντρηλ κούνησε το κεφάλι. «∆εν έχουµε ιδέα. Ο Βασσάρ πρέπει
να την πήρε µαζί του.
»Πηγαίνω να δω πώς είναι ένας τραυµατίας, Βαρονέσα µου. Θέλετε
τίποτ’άλλο;»
«Ποιος τραυµατίας;» συνοφρυώθηκε η Τάθβιλ.
«Ο Τόλριν, ο αγγελιαφόρος. Τον χτύπησε άσχηµα ο Βασσάρ,
φεύγοντας,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ.
«Είδε προς τα πού πήγε;» ρώτησε η Τάθβιλ.
«∆εν ξέρω· δεν έχει επανακτήσει ακόµα τις αισθήσεις του,» την
πληροφόρησε ο Έντρηλ.
«Θα έρθω µαζί σου,» είπε η Τάθβιλ. Σηκώθηκε όρθια. «Σόλµορχ;
Έλα.»
Κι ο ευγενής σηκώθηκε, ξεφυσώντας και θηκαρώνοντας το σπαθί
του πατέρα του. «Κάψατε το πτώµα του Μάνκιν;» ρώτησε τον
Έντρηλ.
«Όχι,» απάντησε εκείνος. «Πού είναι;»
Ο Σόλµορχ έδειξε την ανοιχτή πύλη του κάστρου, η οποία
γεφύρωνε την τάφρο. «Εκεί.»
«Θα φροντίσω να καεί, µαζί µε τους υπόλοιπους,» υποσχέθηκε ο
Έντρηλ. «Πηγαίνετε σε κείνη τη σκηνή.» Ύψωσε το χέρι του,
δείχνοντας. «Θα έρθω σε λίγο, αφού προστάξω κάποιους να
µεταφέρουν τον Μάνκιν ως τις φωτιές.»
Ο Σόλµορχ έγνεψε καταφατικά, κι αυτός κι η Τάθβιλ άρχισαν να
βαδίζουν, αργά και κουρασµένα. Ήταν εξουθενωµένοι από τη µάχη
και από την έλλειψη ύπνου.
«Είσαι καλύτερα, τώρα;» ρώτησε η Βαρονέσα.
«Ποτέ δε θα είµαι όπως ήµουν παλιά, Τάθβιλ,» αποκρίθηκε ο
Σόλµορχ. «Σκότωσα τον Μάνκιν… Σκότωσα κι άλλους ανθρώπους
εκτός απ’αυτόν…»
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«Μα δεν το έκανες από ευχαρίστηση· το έκανες επειδή δε γινόταν
αλλιώς,» τόνισε η Τάθβιλ. «Αν δεν τους είχες σκοτώσει εσύ, θα µας
είχαν σκοτώσει εκείνοι.»
«Πιθανώς,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Όµως, στην αρχή, ήρθαν να
µας συλλάβουν, όχι να µας σκοτώσουν. Και ούτε που το κατάλαβα
πώς πέθανε ο πρώτος απ’το σπαθί µου…»
Έφτασαν µπροστά στη σκηνή και η Τάθβιλ παραµέρισε την
κουρτίνα. Μέσα είδαν τον Τόλριν ξαπλωµένο, µε το στέρνο και τον
δεξή του ώµο δεµένα µ’επιδέσµους. Πλάι του βρισκόταν στα γόνατα
η Μάερνοµ, έχοντας τα χέρια της ενωµένα και τα µάτια της
καρφωµένα πάνω του. Παραδίπλα καθόταν οκλαδόν η Μπόρνεφ.
«Πώς είναι;» ρώτησε η Βαρονέσα, καθώς εκείνη κι ο Σόλµορχ
έµπαιναν.
Οι δυο πολεµίστριες στράφηκαν στο µέρος της.
«Θα ζήσει,» είπε η Μπόρνεφ. «Απλά, χρειάζεται χρόνο, για να
θεραπευτούν τα τραύµατά του.»
Η Μάερνοµ έγνεψε καταφατικά, αλλά η ανησυχία ήταν έκδηλη στο
πρόσωπό της.
«Πού είναι ο Μάνκιν;» ρώτησε η Μπόρνεφ.
Ο Σόλµορχ κάθισε. «Νεκρός… Τον σκότωσα…» Αναστέναξε,
βαριά.
Και η Τάθβιλ κάθισε πλάι του, σφίγγοντας του τον ώµο, µε τα
δάχτυλά της. «∆εν ήταν δικό του φταίξιµο. Ο Μάνκιν γλίστρησε και
έπεσε στην τάφρο. Πνίγηκε.»
«Αυτός ήταν που άρχισε όλη τούτη την αιµατοχυσία,» είπε η
Μάερνοµ –«του άξιζε.» Ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ την
κάρφωσε µε το βλέµµα του. «Αθώοι άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας του,
κύριε Σόλµορχ,» συνέχισε εκείνη. «Ο Τόλριν παραλίγο να
πεθάνει…» Χάιδεψε τα µαλλιά του αγγελιαφόρου, µε το δεξί της
χέρι.
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Ίσως η Μάερνοµ να είχε δίκιο, συλλογίστηκε ο Σόλµορχ. Όµως
έπρεπε αυτός να σκοτώσει το φίλο του; ∆εν υπήρχε πιο βασανιστικό
πράγµα από τούτο· θα βάραινε για πάντα τη συνείδησή του.
«Πρέπει να βρούµε τη Βασίλισσα,» είπε η Τάθβιλ, ύστερ’από λίγο,
καθώς και ο Έντρηλ έµπαινε στην σκηνή, µαζί µε τον Σάλβινρ,
∆ούκα της Χάργκοχ. «Πού την πήγε ο Βασσάρ; Και γιατί την πήρε
απο δώ;»
«Προφανώς, πιστεύει ότι η Μεγαλειοτάτη κινδυνεύει από µας,»
εξήγησε ο αδελφός του Βένγκριλ, καθώς καθόταν πλάι στον
∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών.
«Ανοησίες!» έκανε ο Σόλµορχ. «Πόσο κοντόφθαλµοι µπορούν να
είναι µερικοί άνθρωποι!» Ήταν θυµωµένος που, λόγω της
ηλιθιότητας κάποιων, είχε πεθάνει τόσος κόσµος.
«Να τον βρούµε και να πάρουµε τη Βασίλισσα πίσω,» πρότεινε ο
Έντρηλ, «για να λυθεί τούτη η παρεξήγηση.»
«Έχουµε, όµως, χρόνο για κάτι τέτοιο;» έθεσε το ερώτηµα ο
Σόλµορχ. «Αν οι Μαγκραθµέλιοι πλησιάζουν την πρωτεύουσα,
πόσος καιρός µάς αποµένει;»
«Ο στρατός µας είναι σµπαραλιασµένος,» είπε, ρεαλιστικά, ο
Σάλβινρ. «Λίγη αντίσταση θα µπορούµε να προβάλουµε, αν το
φουσάτο των δαιµονανθρώπων είναι µεγάλο –και κάτι µου λέει ότι
θα είναι.»
«Τι να κάνουµε, τότε;» ρώτησε ο Σόλµορχ. «Εγώ δεν είµαι
στρατιωτικός διοικητής· εσείς είστε. Βρείτε µια λύση!» Η φωνή του
ήταν πολύ πιο άγρια και ξερή απ’ό,τι τη θυµόταν η Τάθβιλ.
Πράγµατι, ο θάνατος του Μάνκιν τον είχε αλλάξει –πολύ.
Ο Έντρηλ και ο Σάλβινρ αλληλοκοιτάχτηκαν. Τελικά, ο ∆ούκας
είπε: «Μία µόνο λύση υπάρχει, για ν’αντιµετωπίσουµε τους
Μαγκραθµέλιους,
αλλά
είναι
χρονοβόρα:
Πρέπει
να
συγκεντρώσουµε στρατό από τα δουκάτα και τις βαρονίες του
Βασιλείου, καθώς και να µισθοδοτήσουµε πολεµιστές, για
ν’αυξήσουµε τον αριθµό µας.»
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«Ως τότε, οι δαιµονάνθρωποι θα έχουν καταστρέψει το µισό
Σαραόλν!» τόνισε ο Σόλµορχ, σφίγγοντας τις γροθιές του. Και
πρόσθεσε, µε δέος στη φωνή: «Πιθανώς να πειράξουν και το Κέντρο
Σταθερότητας, στην Μάρβαθ· και, αν συµβεί κάτι τέτοιο, ξέρετε πως
όλη η Βόρεια Γη είναι καταδικασµένη.»
«Αποκλείεται να το κάνουν αυτό,» διαφώνησε ο Σάλβινρ. «Πόσο
ηλίθιοι µπορεί να είναι; Θα καταστραφούν κι οι ίδιοι!»
Ο Σόλµορχ σούφρωσε τα χείλη του, σκεπτικός. «Όπως και νάχει το
πράγµα, χρειαζόµαστε ένα καλύτερο σχέδιο, από τούτο που µόλις
αναφέρατε.»
«∆εν υπάρχει κάποιο καλύτερο,» είπε ο Έντρηλ. «∆εν γνωρίζουµε
πόσο µεγάλος θα είναι ο στρατός των Μαγκραθµέλιων, και ο δικός
µας στρατός, τώρα, πρέπει να είναι κάπου εικοσιπέντε χιλιάδες, από
τις σαράντα-τρεις χιλιάδες που ήταν. ∆εν έχουµε ελπίδες εναντίον
τους…»
«∆ιάολε!…» καταράστηκε ο Σόλµορχ. «Τότε, τουλάχιστον, ας
σταλεί κάποιος, ως αγγελιαφόρος, στην Μάρβαθ. Πρέπει να
ειδοποιηθεί η πρωτεύουσα. Μπορώ να πάω εγώ,» προσφέρθηκε.
«Όχι µόνος σου, φυσικά,» είπε ο Σάλβινρ.
«Θα πάω µαζί του,» δήλωσε η Τάθβιλ.
Ο Έντρηλ έγνεψε καταφατικά. «Και θα πάρετε και στρατιώτες. Έξι
και την Μάερνοµ.»
«∆εν µπορώ…» είπε εκείνη. «Ο Τόλριν είναι τραυµατισµένος…
Πρέπει να µείνω εδώ… Σας παρακαλώ, διοικητά.»
«Καλά,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ. «Μείνε εδώ.»
«Ξεκινάµε αµέσως,» είπε ο Σόλµορχ, και έριξε µια µατιά στην
Τάθβιλ, που έγνεψε καταφατικά.
«Εν τω µεταξύ, εµείς θα πάµε στην Χάργκοχ και θα
προσπαθήσουµε να συγκεντρώσουµε στρατό,» είπε ο Σάλβινρ.
«Με την Βασίλισσα τι θα γίνει;» ρώτησε η Τάθβιλ.
«Θα στείλουµε ανθρώπους να ψάξουν γι’αυτήν και να της
ζητήσουν να επιστρέψει,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ.
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«Κι αν αρνηθεί;» είπε ο Σόλµορχ.
«Τότε, θα πάω να της µιλήσω.»
«Την προηγούµενη φορά, δε σ’ακουσε.»
«Ελπίζω, τώρα, να µ’ακούσει, για το καλό το Βασιλείου.»
«Η ∆ήνκα ακόµα θα θέλει να επιτεθεί στο Άργκανθικ, για να πάρει
την κόρη της πίσω, επειδή πιστεύει πως την έχουν οι
Αργκανθικιανοί.»
«Και ίσως να την έχουν,» τόνισε η Μπόρνεφ.
«Πάντως, οι κατάσκοποι που αιχµαλωτίσαµε ισχυρίζονταν πως δεν
είχαν τέτοιες διαταγές από την ∆ούκισσα Ζέκαλ,» την πληροφόρησε
η Τάθβιλ. Ύστερα, συνοφρυώθηκε. «Αλήθεια, πού είναι αυτοί;»
«Κανένας µας δεν τους έχει δει, µετά απ’τη µάχη,» είπε η
Μάερνοµ. «Αναµφίβολα, έφυγαν, µέσα στον χαλασµό.»
«Αναµενόµενο ήταν κάτι τέτοιο,» συµπέρανε η Τάθβιλ. «Να
εύχονται να µην τους ξαναβρώ στο δρόµο µου.»
«Πότε θα ξεκινήσετε εσείς για τη Χάργκοχ;» ρώτησε ο Σόλµορχ.
«Μόλις έχουν καεί οι νεκροί και έχουµε καταφέρει να
επαναφέρουµε κάποια τάξη στο στράτευµα,» απάντησε ο Σάλβινρ.
«∆ηλαδή, µάλλον, αύριο.»
«Πάµε να αλλάξουµε και να εφοδιαστούµε;» πρότεινε ο Σόλµορχ
στην Τάθβιλ.
Εκείνη συµφώνησε, κουνώντας το κεφάλι της καταφατικά.
«Καλή τύχη, φίλοι µου,» είπε ο Σάλβινρ, σφίγγοντάς τους τα χέρια.
** ** ** **
Τα άλογα σταµάτησαν να καλπάζουν, λαχανιασµένα από το
ολονύχτιο ταξίδι τους. Η ∆ήνκα είχε κοιµηθεί πάνω στη σέλα,
µπροστά απ’τον Βασσάρ, και, τώρα, ξυπνούσε, για ν’ανακαλύψει
πως ήταν πρωί. Κοίταξε γύρω της και διαπίστωσε ότι βρίσκονταν
µέσα σε ένα δάσος, ανάµεσα στα δέντρα.
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«Ανάπαυση,» είπε ο προσωρινός ∆ιοικητής του δεύτερου τάγµατος
των Αργυρών Σπαθιών στους είκοσι πολεµιστές του. «Είµαστε
αρκετά µακριά, ώστε να µη µπορούν να µας βρουν.»
«Πού βρισκόµαστε;» τον ρώτησε η ∆ήνκα.
«Νότια της Βαρονίας της Τάθβιλ, Μεγαλειοτάτη,» την
πληροφόρησε ο Βασσάρ· «σε κάποια βαρονία του ∆ουκάτου
Κάντνοµ.»
«Μας ακολούθησε κανείς;»
«∆ε νοµίζω, Βασίλισσά µου.» Κατέβηκε απ’το άλογο και βοήθησε
και την ∆ήνκα να κατεβεί.
«Πρέπει να επιστρέψουµε,» είπε εκείνη. «Για να πάρω ξανά τον
έλεγχο του στρατού µου, ώστε να σώσω την κόρη µου από τα χέρια
των καταραµένων Αργκανθικιανών.»
«Πολύ φοβάµαι, Μεγαλειοτάτη, πως, εάν επιστρέψετε, οι προδότες
θα φροντίσουν, πάλι, να σας φυλακίσουν, όπως και πριν,» την
προειδοποίησε ο Βασσάρ. «Η µάχη, πια, θα έχει τελειώσει, και
ήµασταν λιγότεροι εµείς που πολεµήσαµε υπέρ σας.»
«Χαίροµαι που υπάρχουν και άνθρωποι πιστοί σε µένα,» είπε η
∆ήνκα. «Αλλά, δυστυχώς, οι εχθροί µου είναι πολλοί.» Κούνησε το
κεφάλι της. «Ποτέ δε θα περίµενα κάτι τέτοιο από τον Σάλβινρ… να
προσπαθήσει να πάρει την εξουσία, όσο λείπει ο Βένγκριλ…
»Τι προτείνεις να κάνω, Βασσάρ;»
«Να πάτε στην πρωτεύουσα, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε εκείνος.
«Εκεί κανείς δε µπορεί να σας βλάψει. Αν επιστρέψετε στην
Βαρονία της Τάθβιλ, τα επακόλουθα θα είναι µάλλον δυσάρεστα.»
Η ∆ήνκα τον παρατήρησε. Ήταν ένας µελαχρινός άντρας, µε
γαλανά µάτια και σκληρά χαρακτηριστικά, και φαινόταν
αφοσιωµένος σ’αυτήν. ∆εν τον ήξερε παλιότερα, και σκέφτηκε πως
ήταν κρίµα τέτοιοι άνθρωποι, πιστοί στο Θρόνο, να χαραµίζονται σε
χαµηλές θέσεις.
«Είσαι διοικητής κάποιου τάγµατος, Βασσάρ;» τον ρώτησε.
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«Όχι ακριβώς, Μεγαλειοτάτη,» εξήγησε εκείνος. «Είµαι
προσωρινός ∆ιοικητής του δεύτερου τάγµατος των Αργυρών
Σπαθιών, επειδή λείπει η ∆ιοικήτρια Ερία, αυτό τον καιρό.»
«Σου αξίζουν περισσότερα, Βασσάρ,» είπε η ∆ήνκα. «Πολύ
περισσότερα.»
«Με τιµάτε αφάνταστα µε τα λόγια σας, Βασίλισσά µου.»
«Θα ανταµειφθείς αναλόγως, όταν όλ’αυτά τελειώσουν,» τον
διαβεβαίωσε η ∆ήνκα. «Αφού είναι τόσοι λίγοι οι πιστοί σε µένα,
πρέπει, τουλάχιστον, να κατέχουν θέσεις ξεχωριστές. Ίσως να σε
κάνω Αρχιστράτηγο, τώρα, µε την παραίτηση του Άρθαλκ.»
Ο Βασσάρ έµοιαζε να µην ξέρει τι να πει. Όµως µια σπίθα
ικανοποίησης έλαµπε µέσα στα κρύα µάτια του. «Σας είµαι
ευγνώµων, Βασίλισσά µου.
»Πότε θα θέλατε να ξεκινήσουµε για την πρωτεύουσα;»
«Το συντοµότερο δυνατό,» αποκρίθηκε η ∆ήνκα. «Εκεί θα
µπορέσω να συµβουλευτώ και τον Πόνκιµ για το τι είναι σοφότερο
να πράξω, όπως έχουν έρθει τα πράγµατα.»
«Τότε, φεύγουµε µόλις ξεκουραστούν τα άλογα,» δήλωσε ο
Βασσάρ.
Η ∆ήνκα κάθισε κάτω από ένα δέντρο, µαζεύοντας γύρω της την
κάπα που της είχε δώσει ο προσωρινός ∆ιοικητής του δεύτερου
τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών. Αναρωτιόταν αν είχε επιστρέψει ο
Βένγκριλ. Πόσο θα έµενε, τέλος πάντων, στο Βασίλειο του Ωκεανού;
Τι είχε να συζητήσει µε την Βασίλισσα Αάνθα; Μακάρι να ερχόταν.
Εκείνος θα ήξερε, τώρα, τι να κάνει, για να βάλει µια τάξη. Και,
αναµφίβολα, θα έβρισκε µια ταιριαστή τιµωρία για τους προδότες.
Όσο έλειπε ο σύζυγός της όµως, ευτυχώς, είχε τον Πόνκιµ για να τη
συµβουλεύει.
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Μερίδιο από τον Άρµπεναρκ

H

Έρµελ καθόταν οκλαδόν µέσα στη σκηνή, µε την Ώµθα
αντίκρυ της. Οι δυο γυναίκες έπαιρναν πρωινό,
συνοδεύοντάς το µε λίγο κβοκ, για να τις βοηθήσει
ν’αντιµετωπίσουν το κρύο. Η µύτη της Πριγκίπισσας ήταν
µουδιασµένη, αλλά ο πόνος είχε σταµατήσει· µόνο, πού και πού, της
έριχνε καµια σουβλιά. Χτες βράδυ δε µπορούσε να κοιµηθεί, επειδή
αναρωτιόταν αν ο Ρόντρεκ θα έβρισκε κάποια συνοδεία γι’αυτήν,
ώστε να διασχίσει τα βουνά. Όταν, τελικά, την πήρε ο ύπνος, δεν
ήταν καθόλου βολικός, καθότι έπρεπε, συνεχώς, να βρίσκεται
ανάσκελα και να µη γυρίζει, λόγω της σπασµένης της µύτης. Πολλές
φορές, στα όνειρά της, η Άλνα την είχε δείρει, πάλι, αλλά η Έρµελ
επέµενε να ξαναπηγαίνει σ’αυτήν, ώσπου, τελικά, την νίκησε.
«Πολύ σιωπηλή είσαι σήµερα,» παρατήρησε η Ώµθα, σηκώνοντας
το κεφάλι απ’το φαγητό της.
«∆εν έχω κάτι να πω,» αποκρίθηκε η Έρµελ. Η αλήθεια ήταν πως η
επιθυµία της να επιστρέψει στο Σαραόλν δεν της άφηνε περιθώριο
για τίποτ’άλλο.
«Μη στενοχωριέσαι· ο Ρόντρεκ θα βρει κάποια λύση για να
γυρίσεις στην πατρίδα σου,» προσπάθησε να την καθησυχάσει η
Ώµθα, λες και διάβαζε τις σκέψεις της.
«Το εύχοµαι,» είπε η Έρµελ. «Αν ο πατέρας µου δεν έχει έρθει
ακόµα από την επίσκεψή του στο Βασίλειο του Ωκεανού, η µητέρα
θα χρειαστεί τη βοήθειά µου. Αλλά και νάχει έρθει, πρέπει να είµαι
εκεί, για να υπερασπιστώ το λαό µου.» Αισθανόταν εντός της µια
µεγάλη ευθύνη για τους ανθρώπους του Σαραόλν. Αναρωτιόταν αν
αυτό το αίσθηµα ευθύνης θα µεγάλωνε, όταν κάποτε γινόταν
Βασίλισσα.
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«Σε καταλαβαίνω,» αποκρίθηκε η Ώµθα. «Έχεις αδέλφια;» ρώτησε,
ύστερα από λίγο.
«Όχι,» απάντησε η Έρµελ.
«Θα πρέπει να νιώθεις µοναξιά σ’ένα µεγάλο παλάτι µόνη σου,»
είπε η Ώµθα.
Η Έρµελ θυµήθηκε τον Τλάφαρ και κοκκίνισε. «Ναι… κάποιες
φορές.» Τι να γινόταν, άραγε, ο µαθητευόµενος Σοφός του Κύκλου
του Φτερού; Σίγουρα, θ’ανησυχούσε γι’αυτήν, όσο κι η µητέρα της.
Η Πριγκίπισσα ήπιε µια µικρή γουλιά κβοκ –ούτως ή άλλως, δε
µπορούσε να πιει και περισσότερο από τούτο το ποτό.
Ανυποµονούσε να επιστρέψει στο Σαραόλν και να ξαναδεί τον
Τλάφαρ.
Η κουρτίνα της σκηνής σηκώθηκε, και το πρόσωπο του Σέθβολ
παρουσιάστηκε. Από το άνοιγµα, η Έρµελ µπορούσε να δει πως ο
Βολχερθιανός πολεµιστής φορούσε γούνες και φολιδωτή πανοπλία.
«Ώµθα, έτοιµη για να πάµε την Πριγκίπισσα σπίτι της;» ρώτησε,
µειδιώντας στραβά.
«Τι!» έκανε η Έρµελ, µη µπορώντας να το πιστέψει. «Θα µε πάτε
στο Σαραόλν;» Το πρόσωπό της φωτίστηκε.
Ο Σέθβολ έγνεψε καταφατικά. «Ο Ρόντρεκ συµφώνησε µε τον
Ούζµελ να σε οδηγήσουµε ως την πρωτεύουσα του γειτονικού
Βασιλείου· ή, τουλάχιστον, σε κάποιο σηµείο του όπου θάσαι
ασφαλής, γιατί, µε τον στρατό των χρωµατοµάτηδων που
κατευθύνεται εκεί, µάλλον, στην Μάρβαθ ο κίνδυνος θα είναι
µεγάλος.»
Η Ώµθα είχε ήδη αρχίσει να ετοιµάζεται.
«Θα σας περιµένω έξω, κοντά στο Ζασσάαρακ που θα πάρουµε
µαζί µας,» τις πληροφόρησε ο Σέθβολ, και έφυγε, αφήνοντας την
κουρτίνα να πέσει.
«Επιτέλους!» είπε η Έρµελ, γελώντας, καθώς έβαζε τις µπότες της.
«∆εν πρόκειται να είναι εύκολο ταξίδι,» την πληροφόρησε η Ώµθα.
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«Σε πόσες µέρες θα είµαστε στο Σαραόλν;» ρώτησε, ανυπόµονα, η
Πριγκίπισσα.
«∆ε µπορώ να σου πω ακριβώς,» αποκρίθηκε η Ώµθα, κλείνοντας
τον σάκο της.
«Περίπου,» την παρότρυνε η Έρµελ.
«∆εκαπέντε µέρες, αν είµαστε τυχεροί.»
«Αν είµαστε τυχεροί;» έκανε, απογοητευµένη, η Πριγκίπισσα.
«Με τέτοιο καιρό τι περιµένεις;» της είπε Ώµθα. «Όλα τα
περάσµατα είναι γεµάτα χιόνι. Το Ζασσάαρακ, βέβαια, θα βοηθήσει.
Χωρίς αυτό, ούτε καν πρέπει να το συζητάµε ότι θα τα βγάλουµε
πέρα· οπότε, καλά θα κάνουµε να το προσέχουµε περισσότερο
απ’τους εαυτούς µας.
»Είσαι έτοιµη;» ρώτησε, ρίχνοντας το σάκο της στον ώµο, ενώ
ήταν τυλιγµένη στην κάπα της.
Η Έρµελ έγνεψε καταφατικά, και η Ώµθα τής έδωσε ένα
θηκαρωµένο ξίφος. «Πέρνα το στη ζώνη σου· ίσως σου χρειαστεί.»
Η Πριγκίπισσα υπάκουσε, καθώς έβγαιναν απ’τη σκηνή.
Ο Σέθβολ καθόταν πάνω σ’ένα Ζασσάαρακ, φορτωµένο µε
προµήθειες, ζεστές κουβέρτες, ρούχα, και όπλα. «Ανεβείτε,»
πρότεινε, και οι γυναίκες ανέβηκαν πίσω του.
«Πού θα κατευθυνθούν σήµερα ο Ρόντρεκ κι ο Ούζµελ;» ρώτησε η
Ώµθα.
«Σε δυο µέρες υπολογίζουν να συναντήσουν το στρατό της
Πάρντιλ,» απάντησε εκείνος. «Ύστερα, θα βρουν και τους
υπόλοιπους και θα επιτεθούν όλοι µαζί στην Βάρµπελθ.»
Η Έρµελ έριξε µια µατιά στο κατασκηνωµένο στράτευµα και
διαπίστωσε πως διέλυε την κατασκήνωση, για να αρχίσει την πορεία
του. Ο Ούζµελ και ο Ρόντρεκ έδιναν διαταγές στους µαχητές τους.
«Μακάρι να ξαναπάρετε πίσω την πατρίδα σας, Σέθβολ,» είπε η
Έρµελ.
Ο Βολχερθιανός πολεµιστής ένευσε καταφατικά. «Σ’ευχαριστούµε,
Πριγκίπισσα του Σαραόλν.» Χτύπησε το Ζασσάαρακ, ελαφρά, στα
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πλευρά, µε τα τακούνια των µποτών του, και το ζώο ξεκίνησε,
καταλαβαίνοντας αµέσως τι ήθελε ο αφέντης του.
∆ιέσχισαν το οροπέδιο και βρέθηκαν σ’ένα µονοπάτι των βουνών,
επικίνδυνο, καθώς βρισκόταν πλάι σ’έναν απότοµο γκρεµό και ήταν
σκεπασµένο µε χιόνι. Ευτυχώς, όµως, τα νύχια του Ζασσάαρακ
γαντζώνονταν γερά, και το πλάσµα δεν έµοιαζε νάχει φόβο να
γλιστρήσει. Η καρδιά της Έρµελ χτυπούσε δυνατά από αδηµονία να
επιστρέψει στο Σαραόλν.
Όταν ένας ισχυρός παγερός αέρας άρχισε να φυσά, η Πριγκίπισσα
τράβηξε την κουκούλα της κάπας της πάνω στο κεφάλι, για να
προστατευτεί από τα µικρά κοµµάτια χιονιού που έφερνε µαζί του.
** ** ** **
Η Μάνζρα άνοιξε τα µάτια της. Τα πάντα ήταν σκοτεινά τριγύρω,
εκτός από ένα άνοιγµα· ένα σηµείο απ’όπου έµπαινε φως. Και
µπροστά στο άνοιγµα καθόταν µια σκιερή αντρική µορφή, που τα
χαρακτηριστικά της δεν ήταν φανερά.
Η Σαραολνιανή πολεµίστρια κρύωνε όλο το βράδυ, γιατί δεν είχαν
ανάψει φωτιά και η σπηλιά ήταν υγρή. Υπήρχε, βέβαια, σηµαντικός
λόγος γι’αυτό· άµα το ρίσκαραν, πιθανώς να τους έβλεπαν οι
άνθρωποι του Πόνκιµ, αν ο τωρινός Αντιβασιλέας του Σαραόλν είχε
στείλει κάποιους να τους καταδιώξουν.
Σηκώθηκε όρθια, ακόµα τυλιγµένη στην κάπα της, και βάδισε
προσεκτικά, για να µην σκουντουφλήσει πάνω σε κανέναν απ’τους
συντρόφους της και τον ξυπνήσει. Πλησίασε την καθιστή µορφή στο
άνοιγµα της σπηλιάς.
Ήταν ο άντρας που αποκαλούσαν Μπάχτον και τον οποίο η ίδια δεν
γνώριζε. Πάντως, απ’ό,τι είχε παρατηρήσει στο παλάτι, ήξερε να
µάχεται καλά.
Κάθισε οκλαδόν πλάι του. «Καληµέρα,» είπε.
«Καληµέρα,» αποκρίθηκε εκείνος. «Μάνζρα;» πρόσθεσε, αβέβαια.
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Η ξανθιά πολεµίστρια έγνεψε καταφατικά, καθώς αισθανόταν το
κορµί της µουδιασµένο· η επήρεια του δηλητηρίου του Ζιρκεφιανού
φιδιού δεν είχε περάσει εντελώς ακόµα, παρά τα θεραπευτικά
βότανα που της είχε δώσει ο Φάλµαριν. «Ναι, Μάνζρα µε λένε,» τον
διαβεβαίωσε.
«Είναι αυγή και µοιάζεις κουρασµένη,» είπε ο Μπάχτον.
«Καλύτερα να ξαναπέσεις για ύπνο. Όταν είναι ώρα να φύγουµε, θα
σας ξυπνήσω όλους.»
«Εσύ;» ρώτησε η Μάνζρα.
«Τι εγώ;»
«Πόσο έχεις κοιµηθεί; Απ’ό,τι θυµάµαι, είχες και την πρώτη
βάρδια.»
«Έτσι είναι,» παραδέχτηκε ο Μπάχτον. «Όµως οι περισσότεροι της
οµάδας µας είναι υπερβολικά κουρασµένοι. Οι Πνευµατιστές
περισσότερο απ’όλους.»
«Και όχι χωρίς λόγο· αντιµετώπισαν τον Πόνκιµ και νίκησαν,
απ’ό,τι κατάλαβα,» είπε η Μάνζρα. «Και ξέρω πως είναι ισχυρός
µάγος.»
Ο Μπάχτον έγνεψε καταφατικά. «Είναι.» Παραµέρισε την κάπα
του απ’τον δεξή του ώµο, και η πολεµίστρια παρατήρησε πως ο
τελευταίος ήταν τυλιγµένος µ’ένα σχισµένο κοµµάτι απ’τα ρούχα
του. «Έχω τούτο για να µου το θυµίζει. Πονά όποτε κουνώ το χέρι
µου. Ευτυχώς, όµως, µπορώ να το κουνήσω· η βλάβη δεν είναι
σοβαρή.»
«Ο Πόνκιµ σ’το έκανε;» ρώτησε η Μάνζρα.
«Επιχείρησα να του ρίξω, µε το τόξο µου, και το βέλος στράφηκε
και κάρφωσε εµένα,» εξήγησε ο Μπάχτον.
«Πώς µπορούν και καταφέρνουν αυτά τα πράγµατα;» απόρησε η
Μάνζρα. «Μου είναι αδιανόητο…»
«Κι εµένα,» συµφώνησε ο Μπάχτον. «Ποτέ δεν είχα κλίση προς τη
µαγεία….» Μειδίασε, κάπως, πικρά. «Η µόνη κλίση που είχα ήταν
να γυρίζω, να περιπλανιέµαι.»
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«Πολεµάς καλά,» του είπε η Μάνζρα.
«Σ’ευχαριστώ,» αποκρίθηκε εκείνος. «Είναι κάτι που αναγκάζεσαι
να µάθεις, όταν βρίσκεσαι στους δρόµους. Το τόξο, ωστόσο, είναι η
ειδικότητά µου.
»Όµως κι εσύ ξέρεις να µάχεσαι καλύτερα από τους περισσότερους
που έχω δει…»
«Είµαι πολεµίστρια στην υπηρεσία του Βασιληά,» είπε η Μάνζρα,
αισθανόµενη ένα ρίγος να τη διαπερνά, και µην γνωρίζοντας αν
οφειλόταν στο δηλητήριο ή στον σηµερινό κρύο.
Ο Μπάχτον χαµογέλασε και κοίταξε το έδαφος. «Το είχα
καταλάβει, να σου πω την αλήθεια.»
«Πώς;» θέλησε να µάθει η Μάνζρα, κάνοντας πίσω µερικές µικρές
τούφες των ξανθών µαλλιών της, που είχε αποφασίσει ν’αφήσει να
µακρύνουν.
«Για να γνωρίζεις να χειρίζεσαι το ξίφος τόσο καλά, ή πολεµίστρια
του Βασιλείου θα ήσουν ή τυχοδιώχτρια,» είπε ο Μπάχτον.
Στράφηκε να την κοιτάξει. «Και δε µου µοιάζεις για τυχοδιώχτρια.»
«Γιατί όχι;»
Ο πλανόδιος τοξότης ανασήκωσε τους ώµους. «Έχεις έναν αέρα
που έχουν οι µισθοφόροι, µια σιγουριά.»
«Αλήθεια;» µειδίασε η Μάνζρα, σιγογελώντας, για να µην ξυπνήσει
τους άλλους. «∆εν το ήξερα.»
Ύστερα, είπε: «Κι εγώ το κατάλαβα ότι ήσουν τυχοδιώχτης, όταν
σε είδα. Έχεις κι εσύ έναν… αέρα πάνω σου. Έναν αέρα πιο ανέµελο
απ’τους άλλους. Σαν τον Άνεµο… όµως δε µοιάζεις µε τον Άνεµο.»
«Ο Άνεµος είναι εκείνος ο µελαχρινός τύπος µε το χιτώνα;»
ρώτησε ο Μπάχτον.
Η Μάνζρα κατένευσε, µε το κεφάλι.
«Νόµιζα ότι ήταν Πνευµατιστής,» παραδέχτηκε ο Μπάχτον, «ή
κάτι τέτοιο, µ’αυτή την αµφίεση.»
Η Μάνζρα σιγογέλασε, πάλι. «Μισεί τους Πνευµατιστές,» τον
πληροφόρησε. «Και ο χιτώνας δεν του αρέσει και τόσο. Όµως δε
212

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΙΜΟΝΩΝ

µπορεί να παραπονεθεί κιόλας, αν σκεφτεί κανείς ότι έφτασε γυµνός
εδώ, στο Σαραόλν.»
«Γυµνός;» συνοφρυώθηκε ο Μπάχτον.
«Τον σώσαµε απ’τον Πύργο του Φιδιού, στη Ζίρκεφ, περάσαµε από
έναν µαγικό καθρέφτη, και παρουσιαστήκαµε στο παλάτι της
Μάρβαθ, µέσα στο δωµάτιο του Πόνκιµ.»
«Στο δωµάτιο του Πόνκιµ! Μου τα εξηγείς λίγο καλύτερα;»
Η Μάνζρα τού µίλησε για το εγχείρηµά τους να γλιτώσουν τον
Άνεµο από τα χέρια της Αίρεσης του Φιδιού, στη Ζίρκεφ.
«Είστε πολύ τυχεροί που ζείτε ακόµα,» παρατήρησε ο Μπάχτον.
«Ναι,» συµφώνησε η Μάνζρα. «∆εν ήταν λίγες οι φορές που
πλησιάσαµε το θάνατο. Ο καθένας µας θα µπορούσε να πεθάνει από
τα µάγια της Σαντέ’ενθιν, όπως ο δολοφόνος της Αίρεσης του
Σκαραβαίου. Χάρη στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή γλιτώσαµε, ο
οποίος κατάφερε να την αποδυναµώσει, µε τη βοήθεια της Αλζάρα,
την οποία, τότε, δεν εµπιστευόµουν και τόσο, αλλά, τώρα, πια, µου
µοιάζει αρκετά άκακη. ∆εν τη συµφέρει να µας πουλήσει· τα µέρη
εδώ είναι άγνωστα γι’αυτήν.»
Αλλάζοντας θέµα, είπε: «Έρχεσαι από τη Βαρονία της Τάθβιλ,
σωστά;» Ο Μπάχτον ένευσε. «Πόσο άσχηµα είναι τα πράγµατα
εκεί;»
«∆εν ξέρω τι γίνεται τον τελευταίο καιρό, µιας και ήµουν µακριά·
πάντως, όταν έφυγα, η Βασίλισσα σχεδίαζε να εισβάλει στο
Άργκανθικ, επειδή πίστευε πως οι Αργκανθικιανοί έχουν την κόρη
της. Τον Πόνκιµ δε, τον θεωρούσε τον πιο έµπιστο της άνθρωπο.»
«Κι αυτός είναι που θα φέρει τους δαιµονανθρώπους στο
Σαραόλν…» πρόσθεσε η Μάνζρα. «Νοµίζεις ότι θα καταφέρουµε να
πείσουµε την Βασίλισσα να επιστρέψει το στράτευµά της στην
πρωτεύουσα;»
«∆ε φαινόταν και τόσο πρόθυµη ν’ακούσει άλλες απόψεις εκτός
από τη δική της,» είπε ο Μπάχτον.
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«Ίσως ακούσει τον Φάλµαριν,» υπέθεσε η Μάνζρα. «Είναι Σοφός
του Κύκλου του Φτερού.»
Ο Μπάχτον έριξε µια µατιά στον ουρανό, πίσω απ’τα φυλλώµατα
που έκρυβαν το άνοιγµα της σπηλιάς από περίεργα βλέµµατα. «Είναι
ώρα να τους ξυπνήσω.» Πήρε ένα ξύλο απ’το έδαφος και το άναψε,
µπαίνοντας στο εσωτερικό του σπηλαίου, για να το φωτίσει.
«Σε λίγο ξεκινάµε,» είπε, φωναχτά. «Ετοιµαστείτε.»
Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο έδαφος, κουκουλωµένοι στις
κάπες τους, άρχισαν να κουνιούνται.
Η Αλζάρα ανασηκώθηκε, τρίβοντας τους βραχίονές της. «Τι κρύο
είν’αυτό; Πώς µπορείτε και ζείτε εδώ πέρα;»
«∆ε ζούµε σε σπηλιές,» την πληροφόρησε ο Άνεµος, κάνοντας
µασάζ στη µέση του, µε τη γροθιά του. Ένιωθε τροµερά πιασµένος.
«Καµια παράξενη κίνηση, κύριε Μπάχτον;» ρώτησε ο Φάλµαριν,
µε σταθερό βλέµµα· φαινοµενικά ήταν ήρεµος, όµως εσωτερικά είχε
πολλές έγνοιες.
Ο τοξότης κούνησε το κεφάλι του. «Όχι, καµία. Ή ο Πόνκιµ δεν
έστειλε κανέναν να µας ακολουθήσει, ή µας ψάχνουν κάπου πολύ
µακριά απο δώ και δεν τους είδα. Και στις δύο περιπτώσεις, είµαστε,
προσωρινά, ασφαλείς.»
Ο Φάλµαριν έγνεψε καταφατικά. «Προσωρινά, µόνο. Μην το
ξεχνάτε τούτο, φίλοι µου.» Στράφηκε στον Άνθρωπο-Με-ΜισήΨυχή. «Πώς είσαι, Αδελφέ;»
«Καλύτερα από χτες,» αποκρίθηκε εκείνος. «Όµως ακόµα µπορώ
να αισθανθώ την πνευµατική επίθεση του Πόνκιµ στο κεφάλι µου.
Είναι πολύ ισχυρός.»
«∆υστυχώς για µας,» πρόσθεσε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού.
«Κύριε Μέρθναρ;» Στράφηκε στον στρατιωτικό που είχε σταλεί,
µαζί µε την οµάδα της Ερία, στην αναζήτηση για τα χαµένα πλοία.
«Καλά είµαι, Φάλµαριν. Καλά…» απάντησε εκείνος. «Προσπαθώ
να είµαι καλά, τουλάχιστον… ∆εν είναι εύκολο κανείς να ξεχάσει τις
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κραυγές του Άρθαλκ, όσο τον βασάνιζαν οι καταραµένοι
δαιµονάνθρωποι, ή το θάνατό του.»
«Έπρεπε να τον σκοτώσω,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
«Μου το ζήτησε… Και, ούτως ή άλλως, πιστεύω πως τον λύτρωσα
από τα βάσανά του… Καλύτερα που πέθανε σαν στρατιώτης, παρά
να ζούσε σα σακάτης.»
Ο Μέρθναρ ακούµπησε το χέρι του στον ώµο του µελαχρινού
άντρα. «Το ξέρω, φίλε µου Ράθµαλ. ∆ε σε κατηγορώ· απλά, λυπάµαι
που τον χάσαµε. Λίγοι στο στρατώνα είχαν παράπονα µαζί του.»
Εκείνος έγνεψε καταφατικά. «Ναι… Όµως µη µ’αποκαλείς, πλέον,
Ράθµαλ, Μέρθναρ· τώρα, είµαι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή –µην
το ξεχνάς αυτό.»
«Όπως αγαπάς,» αποκρίθηκε ο πολεµιστής.
«Πίστευα πως, όταν θα σε ξανασυναντούσα, θα είχες βρει ένα νέο
όνοµα για τον εαυτό σου, φίλε µου,» είπε ο Φάλµαριν.
«Όχι ακόµα, Φάλµαριν. Για την ώρα, είµαι ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή.»
Η Νύχτα έλυσε το άλογό της από τον σταλαγµίτη όπου το είχε
δέσει. «Τα ζώα µας δε φαίνεται να φχαριστιούνται και τόσο το
περιβάλλον, εδώ κάτω. ∆ε φεύγουµε;»
«Ναι,» συµφώνησε ο Φάλµαριν. «Έτσι κι αλλιώς, δεν έχουµε χρόνο
για χάσιµο, κυρία µου.»
Οδήγησαν τα άλογα έξω απ’τη σπηλιά και, καθότι ήταν τέσσερα κι
αυτοί οχτώ, κάθισαν ανά δύο: ο Άνεµος µε τη Νύχτα, ο Φάλµαριν µε
τον Μέρθναρ, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή µε την Αλζάρα, και η
Μάνζρα µε τον Μπάχτον.
Ο πλανόδιος τοξότης κοίταξε την λοφώδη περιοχή γύρω τους. Ο
ανατέλλων Λούντρινχ έριχνε φωτεινές αχτίνες, οι οποίες έκαναν
ζωηρές ανταύγειες, καθώς περνούσαν ανάµεσα από τα κλαδιά των
λιγοστών αειθαλών δέντρων που έστεκαν µοναχικά στις κορυφές
των λόφων.
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«Υπάρχει ένα µονοπάτι, όχι πολύ µακριά απο δώ,» είπε ο Μπάχτον.
«∆εν το ξέρουν πολλοί, και η πιθανότητα να βρούµε στρατιώτες του
Βασιλείου είναι από µικρή έως µηδενική.»
«Είσαι πολυταξιδεµένος,» παρατήρησε η Μάνζρα.
«Γνωρίζω αρκετά καλά την ύπαιθρο του Σαραόλν,» την
πληροφόρησε ο Μπάχτον. «Είναι κι αυτή µια ικανότητα που αποκτά
κανείς όταν βρίσκεται στο δρόµο –πολλές φορές, κυνηγηµένος.»
«Οδηγήστε µας, λοιπόν, κύριε,» είπε ο Φάλµαριν, και ξεκίνησαν να
καλπάζουν µέσα στους λόφους.
** ** ** **
Ο Πόνκιµ βρισκόταν µισοξαπλωµένος στο κρεβάτι του, έχοντας
την πλάτη ακουµπισµένη στα µαξιλάρια, και φορώντας µόνο µια
µαύρη ρόµπα. Αντίκρυ του ήταν ο µαγικός του καθρέφτης, µέσα
στον οποίο φαίνονταν ο Φάλµαριν κι οι υπόλοιποι να ιππεύουν.
Σταύρωσε τα χέρια µπροστά του, σκεπτικός και αναλογιζόµενος τι
µπορούσαν να καταφέρουν οι εχθροί του, έτσι και συναντούσαν το
στρατό της ∆ήνκα. ∆εν πίστευε η Βασίλισσα να άλλαζε γνώµη· όχι
µετά από τις ιδέες που της είχε βάλει εκείνος στο µυαλό, ότι οι
Αργκανθικιανοί είχαν την κόρη της και θα τη χρησιµοποιούσαν για
να την εκβιάσουν. Θα επέµενε να επιτεθεί στο Άργκανθικ, και,
ακόµα κι αν ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού και η συµµορία του
κατάφερναν να την καθυστερήσουν, πάλι δεν θα κέρδιζαν τίποτα· ο
στρατός των Μαγκραθµέλιων συνέχιζε να πλησιάζει την Μάρβαθ, µε
κάθε µέρα που κυλούσε. Για να επιτύχουν κάτι ουσιώδες, θα έπρεπε
να φέρουν το στράτευµα εδώ, να υπερασπιστεί τα τείχη της
πρωτεύουσας. Κι αν ποτέ έφταναν κοντά στο να το κατορθώσουν
αυτό, ο Πόνκιµ θα τους σκότωνε. Ή, µήπως, ήταν καλύτερα να τους
σκοτώσει από τώρα, για να πάψει ν’ανησυχεί για δαύτους;–
Ένα χτύπηµα στην πόρτα. «Πόνκιµ;»
«Πέρασε, Σαντέ’ενθιν,» αποκρίθηκε εκείνος.
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Η ξύλινη θύρα άνοιξε, και µια µελαχρινή γυναίκα παρουσιάστηκε.
Φορούσε ένα λευκό, µάλλινο χιτώνα, που, όµως, έκρυβε λίγα απ’το
καλλίγραµµο σώµα της· σχεδόν κάθε καµπύλη ήταν φανερή.
Επιπλέον, το ρούχο είχε ένα σχίσιµο στην δεξιά µεριά, αφήνοντας
ένα µακρύ, προκλητικό πόδι γυµνό από τον µηρό και κάτω. Μαύρα
σανδάλια συµπλήρωναν την ενδυµασία της Αρχιέρειας του Φιδιού.
Τα µακριά, σγουρά, µαύρα της µαλλιά, που χύνονταν,
καλοχτενισµένα, στους ώµους της, γυάλιζαν στο φως του ήλιου που
έµπαινε απ’το παράθυρο. Στα χέρια βαστούσε έναν δίσκο, µε
πρωινό.
«Σε τι οφείλω αυτή την απρόσµενη επίσκεψη;» ρώτησε ο Πόνκιµ.
Η Σαντέ’ενθιν µειδίασε, κλείνοντας την πόρτα µε το εκτεθειµένο
της πόδι και πηγαίνοντας να καθίσει στο κρεβάτι, πλάι στον
Αντιβασιλέα του Σαραόλν. «Καληµέρα,» είπε, ακουµπώντας τον
δίσκο µε το πρωινό στα γόνατά του.
Έριξε µια µατιά πίσω της. «Ο καθρέφτης λειτουργεί µια χαρά,
βλέπω,» παρατήρησε.
Ο Πόνκιµ διέγραψε ένα νοητό ηµικύκλιο, µε το χέρι, και η εικόνα
του Φάλµαριν και των άλλων εξαφανίστηκε. «Έχω την εντύπωση
πως έχει χάσει κάποια απ’την πνευµατική του ισχύ.»
Η Σαντέ’ενθιν ανασήκωσε τους ώµους της. «∆ε µπορείς να τον
επιδιορθώσεις;»
«Ίσως,» αποκρίθηκε εκείνος. «Όταν καταλάβω για τι βλάβη
ακριβώς πρόκειται.» Το βλέµµα του έπεσε στον δίσκο στα γόνατά
του, και έσµιξε τα φρύδια. Πήρε ένα κουλουράκι και το κοίταξε.
Έπειτα, στράφηκε στη Σαντέ’ενθιν. «∆εν είναι δηλητηριασµένα,
έτσι;»
Η Αρχιέρεια γέλασε. «∆οκίµασε και πες µου.»
Ο Πόνκιµ αναποδογύρισε τα µάτια του και δάγκωσε ένα κοµµάτι.
«Γιατί όλ’αυτά;» ρώτησε.
«Να µην κάνω ένα δώρο στο συνέταιρό µου;» είπε η Σαντέ’ενθιν.
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Ο Πόνκιµ τελείωσε το κουλουράκι και ήπιε µια γουλιά απ’την
πορτοκαλάδα. «Κάτι άλλο κρύβεται εδώ…»
«Όταν ξύπνησα, σκεφτόµουν πως η Νότια Γη, κατά πάσα
πιθανότητα, θα καταστραφεί, µε το σχέδιο του Μάργκανθελ… και…
Πόνκιµ, εσύ θα έχεις τη Βόρεια Γη· ο Κράντµον θα έχει το Βασίλειο
του Ωκεανού. Σε µένα τι µένει;»
Ο Πόνκιµ δάγκωσε άλλο ένα κουλουράκι. «Η Βηλβένµηθ,»
απάντησε. Η Βηλβένµηθ (ή «Άγρια Θάλασσα») ήταν η µεγάλη
υδάτινη µάζα δυτικά του Βασιλείου του Ωκεανού: ένα κοµµάτι του
Άρµπεναρκ κατοικηµένο µονάχα από πειρατές, φυγόδικους, πελώρια
θαλάσσια ερπετά και άλλα τέρατα των βυθών
«Σοβαρολογώ,» τόνισε η Σαντέ’ενθιν. «Αλλιώς ήταν όλα
σχεδιασµένα. Ο Αφέντης θα αναµόρφωνε τον Άρµπεναρκ, µέσω των
Κέντρων Σταθερότητας, και εµείς θα γινόµασταν απόλυτοι
κυρίαρχοι και κοσµοκράτορες. Εσύ της Βόρειας Γης, εγώ της
Νότιας, και ο Κράντµον του Βασιλείου του Ωκεανού. Τώρα, όµως, ο
Μάργκανθελ θα–»
«Ο Μάργκανθελ δε θα καταστρέψει µόνο την Νότια Γη,
Σαντέ’ενθιν,» της θύµισε ο Πόνκιµ. «Σίγουρα, σκοπεύει να
καταστρέψει ολάκερο τον Άρµπεναρκ. Όταν ήταν Θεός, στην
Πρώιµη Εποχή, και είχε διαφθείρει τους δαίµονες, πείραξε τα
Κέντρα Σταθερότητας, για κάποιο άγνωστο λόγο. Αµφιβάλλω αν κι
ο Αφέντης ακόµα γνωρίζει ποιος ήταν ο λόγος αυτός· πάντως, πρέπει
να ήθελε να αναµορφώσει τον κόσµο µας, όπως εµείς σήµερα. Οπότε
ο Άρµπεναρκ άρχισε να διαλύεται. Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, όταν µου
µίλησε για τούτο το γεγονός, είπε πως τροµεροί σεισµοί τάραξαν την
γη και κύµατα σηκώθηκαν ως τον ουρανό, για να καταπιούν
ολόκληρες πόλεις. Τα δέντρα ξεριζώνονταν απ’το έδαφος, και τα
βουνά έσπαγαν –γίνονταν θρύψαλα πέτρας.»
«Μα, γιατί ήθελε ο Μάργκανθελ να προκαλέσει τέτοιο χάος;»
ρώτησε η Σαντέ’ενθιν.
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«Ο Αφέντης λέει πως ίσως να µην το έκανε επίτηδες· όπως είπα,
ούτε εκείνος δεν ξέρει ακριβώς τι είχε συµβεί τότε. Επιπλέον, έχει
λησµονήσει µπόλικα πράγµατα· έχουν περάσει, πια, πολλά χρόνια,
ακόµα και για ένα πλάσµα του είδους του.
»Πάντως, θυµάται πώς τον έφερε ο Μάργκανθελ µε το µέρος του –
πώς έφερε όλους τους δαίµονες µε το µέρος του, δίνοντας
υποσχέσεις κυριαρχίας και υποταγής της κατώτερης, βλάσφηµης
φυλής των ανθρώπων. Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν µού είπε, τον καιρό
που βρισκόµουν ακόµα µαζί του, ότι δεν τον ενδιαφέρει, πλέον, η
κυριαρχία· µόνο ν’αλλάξει τον Άρµπεναρκ και να επιτύχει εκείνο
που ήθελε πάντοτε η φυλή του: ευταξία στον κόσµο, υπό την
κυριαρχία κάποιων επίλεκτων…»
«Κι αυτοί οι επίλεκτοι είµαστε εµείς,» συνέχισε η Σαντέ’ενθιν.
«Ναι, Πόνκιµ, κι εµένα τα ίδια µου είπε, όταν τον συνάντησα, και τα
λόγια του δεν έχουν φύγει απ’το µυαλό µου –ούτε ποτέ θα φύγουν.
»Όµως µε τους Μαγκραθµέλιους τι θα γίνει;»
«Στον νέο κόσµο του Αφέντη µας, θα είναι η κύρια φυλή πάνω
στον Άρµπεναρκ –έτσι µε πληροφόρησε,» της είπε ο Αντιβασιλέας
του Σαραόλν, πίνοντας άλλη µια γουλιά πορτοκαλάδα, αφού είχε
τελειώσει το κουλουράκι του. «Με αποκάλεσε τον άνθρωπο που θα
φέρει πίσω τους δαίµονες και τον βασιληά των βασιληάδων,
σύµφωνα µε την προφητεία του.»
«Αλλά δε θα υπάρξει αυτός ο νέος κόσµος µ’εµάς κυριάρχους, αν ο
Μάργκανθελ τα καταστρέψει όλα,» του θύµισε η Σαντέ’ενθιν. «Και,
πρώτα, θα καταστρέψει τη Νότια Γη.»
«Ο Αφέντης ίσως καταφέρει να τον εµποδίσει, φτάνει να
περιµένουµε να έρθει εδώ, για να µιλήσουµε µαζί του. Εξάλλου, ήδη
καταλήξαµε πως έχουµε χρόνο µπροστά µας· ο στρατός του µισούΘεού θ’αργήσει να φτάσει στη Μάοχµπιν.»
«Όµως, Πόνκιµ, αν ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν δεν έχει τρόπο να
εµποδίσει τον Μάργκανθελ; Μπορεί ένας αρχαίος δαίµονας –όσο
219

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

δυνατός κι αν είναι– να σταµατήσει έναν µισό-Θεό απ’το να επιτύχει
εκείνο που επιθυµεί;»
«Ο Φάλµαριν τον νίκησε στο νησί των κρυστάλλων.»
«Τότε, µόλις που είχε βγει απ’την Μηχανή Αναγέννησης. Ήταν
ζαλισµένος και αποπροσανατολισµένος. Και µην ξεχνάς ότι ο Σοφός
του Κύκλου του Φτερού δεν τον νίκησε· τον έδιωξε από µέσα του.
∆ε θα του ήταν ποτέ δυνατόν να τον σκοτώσει.»
«Το έχω υπόψη µου. Αλλά πού θες να καταλήξεις, Σαντέ’ενθιν;»
«Πως, αν καταστραφεί η Νότια Γη, επιθυµώ κι εγώ ένα µερίδιο από
τον Άρµπεναρκ.»
Ο Πόνκιµ στένεψε τα µάτια του· δεν του άρεσε να µοιράζεται.
«Και ποιο µερίδιο θα σε ικανοποιούσε;»
«Το Άργκανθικ, τουλάχιστον,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν.
«Το Άργκανθικ;» είπε ο Πόνκιµ. «Όλο το Άργκανθικ;»
«Είναι αυτό τόσο σπουδαίο να µου δώσεις;» συνοφρυώθηκε η
Σαντέ’ενθιν.
«Γιατί να µην σου δώσει ο Κράντµον το µισό Βασίλειο του
Ωκεανού;» απαίτησε ο Πόνκιµ, έχοντας χάσει την όρεξή του.
«Θα πάρω και κάτι απ’το Βασίλειο του Ωκεανού,» τον διαβεβαίωσε
η Σαντέ’ενθιν.
«∆εν ισχυρίστηκε κανείς ότι η Νότια Γη θα καταστραφεί
ολοσχερώς–» άρχισε ο Πόνκιµ.
«Και τι θα µείνει –µια ερηµιά;» αντιγύρισε η Σαντέ’ενθιν. «Τι
περιµένεις να κυβερνήσω –τις σαύρες που θα ζουν εκεί;»
Ο Πόνκιµ αναστέναξε, και έσφιξε το χέρι της µέσα στο δικό του,
µην αφήνοντάς το να φύγει, όταν εκείνη επιχείρησε να το τραβήξει
πίσω. «Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Αφέντης θα βρει µια λύση. Του έχω
εµπιστοσύνη. Εκείνος µε ανέθρεψε.»
Η Σαντέ’ενθιν έσκυψε, ακουµπώντας το κεφάλι της στον ώµο του.
«Εκνευρίζοµαι, όταν τα πάντα πηγαίνουν ανάποδα…!»
Ο Πόνκιµ χάιδεψε τα µαύρα, µεταξένια µαλλιά της. «Εγώ να δεις.»
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Παραπλάνηση

Π

ιστεύεις ότι θα καταφέρουν να νικήσουν τον δαίµονα,
Φάλµαριν;» ρώτησε ο Μπάχτον. Ο Πνευµατιστής είχε µόλις
τελειώσει να του διηγείται τι συνέβη στον Πύργο του
Φτερού και τι αποφάσεις πάρθηκαν εκεί από το συµβούλιο των
Σοφών.
Η οµάδα προχωρούσε έφιππη µέσα σε ένα αποµονωµένο µονοπάτι,
δεξιά κι αριστερά του οποίου δέσποζαν αειθαλή δέντρα και δέντρα
γυµνά από φύλλα. Εδώ υποστήριζε ο πλανόδιος τοξότης πως υπήρχε
πολύ µικρή πιθανότητα να τους βρουν οι στρατιώτες του Βασιλείου,
που ίσως ο Πόνκιµ να είχε στείλει στο κατόπι τους. Και, πράγµατι,
κανένας απ’τους συντρόφους δεν έβλεπε περαστικούς, ή σπίτια,
τριγύρω· το µέρος ήταν ερηµικό, και προκαλούσε µια ανατριχίλα να
διαπερνά τη ράχη τους, ενώ ανάγκαζε τις αισθήσεις τους να
βρίσκονται, διαρκώς, σε επιφυλακή.
Ο Φάλµαριν έσφιγγε τα χαλινάρια του αλόγου που καβαλούσε στα
γαντοφορεµένα του χέρια. «∆εν µπορώ να βγάλω τέτοιο
συµπέρασµα, κύριε Μπάχτον,» αποκρίθηκε, ενώ κοιτούσε τα
φυλλώµατα που σάλευαν απ’το ανάλαφρο αεράκι, µε τις άκριες των
µατιών του. «Πάντως, ένα µπορώ να σας πω µε σιγουριά: εάν η
κυρία Χόλκραδ και ο Κύριος του Πύργου δεν τα καταφέρουν, το
Σαραόλν θ’αποκτήσει, ξαφνικά, πολύ περισσότερα προβλήµατα
απ’ό,τι ήδη έχει…»
«Και έχει πολλά, µάγε,» πρόσθεσε ο Άνεµος, ρίχνοντας την
κουκούλα της κάπας του στους ώµους. Η Νύχτα είχε τα χέρια της
τυλιγµένα γύρω απ’τη µέση του, και ο τυχοδιώχτης είχε αρχίσει να
ζεσταίνεται.
Ο Φάλµαριν έγνεψε καταφατικά. «Συµφωνώ, κύριε,» είπε.
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«Είναι απ’τις λίγες φορές που συµφωνούµε, ε, µάγε;» µειδίασε ο
Άνεµος.
«Οι δύσκολοι καιροί κάνουν τους ανθρώπους να συµφωνούν
περισσότερο, κύριε,» φιλοσόφησε ο Φάλµαριν.
«Αυτό το µονοπάτι µοιάζει στοιχειωµένο,» παρατήρησε η Μάνζρα,
ύστερ’από κάποια ώρα. Η παλάµη της την έτρωγε να σφίξει τη λαβή
του σπαθιού της.
«Μη µου λες για στοιχειωµένους δρόµους και µονοπάτια,»
αποκρίθηκε ο Μπάχτον. «Στον ‘στοιχειωµένο δρόµο’ της Βαρονίας
της Τάθβιλ περάσαµε αρκετά για να µας φτάσουν για µια ζωή.»
«∆εν ήταν, όµως, πραγµατικά στοιχειωµένος, έτσι δεν είναι;» είπε η
Νύχτα. «Απο κεί έρχονταν οι Αργκανθικιανοί.»
«Και είχαν µαζευτεί και Μαγκραθµέλιοι, υπό τις διαταγές του
Πόνκιµ, για να φροντίσουν ότι αυτή η κατάσταση δε θ’αλλάξει, ώστε
να οδηγηθούµε σε πόλεµο µε το Άργκανθικ. Αλλά αναρωτιέµαι,
ήταν ανάγκη να γεµίσει το Σαραόλν µε Αργκανθικιανούς
κατασκόπους, για να πετύχει το στόχο του ο τωρινός Αντιβασιλέας;»
«Ο Πόνκιµ… ζέσταινε την κατάσταση σιγά-σιγά,» εξήγησε ο
Φάλµαριν. «Έφερνε πράκτορες εδώ, έχοντας, µάλλον, κάνει κάποια
συµφωνία µ’αυτή τη ∆ούκισσα Ζέκαλ, για την οποία µας είπε η
κυρία Χόλκραδ πως µίλησαν οι Αργκανθικιανοί που αιχµαλώτισε η
Βαρονέσα Τάθβιλ. Τι είδους συµφωνία ήταν δε µπορώ να γνωρίζω·
πάντως, ο Πόνκιµ περίµενε την κατάλληλη στιγµή, για ν’αποκαλύψει
ότι, όντως, υπήρχαν πράκτορες του γειτονικού Βασιλείου στο
Σαραόλν. Έτσι, πέτυχε να εξοργίσει το Βασιληά και τη Βασίλισσα.
Ύστερα, έστειλε τον Μεγαλειότατο στο Βασίλειο του Ωκεανού, µε
ένα πλαστό µήνυµα ότι δήθεν ήθελε να του µιλήσει η Βασίλισσα
Αάνθα. Εκεί ο Κράντµον τον ανέλαβε. Και τα πράγµατα πήγαιναν
σύµφωνα µε το σχέδιο του Πόνκιµ, που, τότε, άδραξε την ευκαιρία
και πρόσταξε τους Μαγκραθµέλιους ν’απαγάγουν την Πριγκίπισσα
Έρµελ –γιατί είµαι σίγουρος πως δαιµονάνθρωποι ήταν που την
απήγαγαν–, ενώ έβαλε στο µυαλό της Βασίλισσας ∆ήνκα την ιδέα
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ότι την πήραν οι Αργκανθικιανοί. ∆εδοµένης, λοιπόν, της παρουσίας
κατασκόπων από το Άργκανθικ στο Σαραόλν, τούτο φάνηκε στην
Μεγαλειοτάτη πολύ λογικό…»
«Και πώς θα την µεταπείσουµε;» ρώτησε η Μάνζρα.
«Θα της παραθέσουµε ό,τι έχουµε µάθει µέχρι στιγµής,»
αποκρίθηκε ο Φάλµαριν.
«Πιστεύεις ότι αυτό θα είναι αρκετό;» ρώτησε ο Μπάχτον.
«Ίσως,» είπε ο Φάλµαριν. «∆ε µπορώ να γνωρίζω, κύριε, ώσπου να
µιλήσω ο ίδιος µαζί της.»
«Πάντα τόσο κρύο κάνει εδώ;» ρώτησε η Αλζάρα τον ΆνθρωποΜε-Μισή-Ψυχή, καθώς καθόταν πίσω του, τυλιγµένη στην κάπα της
και κολληµένη στην πλάτη του, για ζεστασιά.
«Είναι Χειµώνας,» αποκρίθηκε, λακωνικά, εκείνος.
«Και στη Ζίρκεφ έχει Χειµώνα, αλλά δεν είναι έτσι,» αποκρίθηκε η
Αλζάρα. «Εδώ έχει τίποτ’άλλο εκτός από Χειµώνα;»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή µειδίασε, κοιτώντας την πάνω απ’τον
ώµο του. «Το Καλοκαίρι κάνει περισσότερη ζέστη.»
«Αυτό δε µε καθησυχάζει,» µουρµούρισε η Αλζάρα, αλλά ο άντρας
που κάποτε ονοµαζόταν Ράθµαλ δεν της έδωσε σηµασία. Σε τούτο το
ερηµικό µέρος, κάτι τον ενοχλούσε. Τα Πνεύµατα τού µιλούσαν πιο
πολύ απ’ό,τι συνήθως, µπέρδευαν τον νου του µε γρίφους κι ανόητες
ερωτήσεις, παρότι είχε µάθει, πλέον, να τα ελέγχει σε µεγάλο βαθµό.
«Το µονοπάτι τελειώνει εδώ,» πληροφόρησε ο Μπάχτον τους
συντρόφους του. «Στρίβουµε δεξιά.» Έδειξε, µε το χέρι του.
Οι υπόλοιποι σπιρούνισαν τ’άτια τους και κάλπασαν.
«Γιατί δε σταµατάµε;» πρότεινε η Μάνζρα. «Είναι µεσηµέρι, και
πεθαίνω της πείνας.»
«Θα σταµατήσουµε, µόλις βγούµε απο δώ,» είπε ο Μπάχτον.
«Εξάλλου, και τα ζώα µας θέλουν ξεκούραση.»
Οι καβαλάρηδες είδαν το µονοπάτι να τελειώνει εµπρός τους και
βγήκαν απ’την δενδρώδη περιοχή, για ν’αντικρίσουν µια ανοιχτή
πεδιάδα, όπου ένα ρέµα βρισκόταν κοντά σε ένα χωριό, το οποίο
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αποκλείεται να είχε πάνω από πενήντα χτίρια. Από τα ανατολικά
οχτώ ιππείς έρχονταν, και οι σύντροφοι προετοιµάστηκαν για το
χειρότερο, καθώς διαπίστωσαν πως οι έξι, τουλάχιστον, ήταν
στρατιώτες, γιατί φορούσαν πανοπλίες και κράνη· για τους άλλους
δύο, δε µπορούσαν να είναι βέβαιοι.
«∆εν πρέπει να είναι άνθρωποι του Πόνκιµ,» συµπέρανε ο
Μπάχτον.
«Πού το ξέρεις;» ρώτησε η Μάνζρα.
«Είναι προφανές,» µειδίασε η Νύχτα. «Έρχονται από την αντίθετη
κατεύθυνση. Αν ήταν άνθρωποι του Πόνκιµ θα έρχονταν απ’τα
δυτικά, όχι από τα ανατολικά, αφού η Μάρβαθ είναι πίσω µας.»
«Τότε, ποιοι είναι;» αναρωτήθηκε ο Άνεµος.
«Μόνο µια εξήγηση υπάρχει,» είπε ο Μπάχτον: «είναι από τον
στρατό της Βασίλισσας.»
«Και επιστρέφουν;» απόρησε η Νύχτα. «Για ποιο λόγο;»
«Ας πάµε να µάθουµε, κυρία µου,» πρότεινε ο Φάλµαριν.
«Σωστά, φίλε µου,» συµφώνησε ο Μέρθναρ, που καβαλούσε πίσω
του.
Ο Μπάχτον σπιρούνισε το άτι του και κάλπασε πρώτος στην
ανοιχτή πεδιάδα, ακολουθούµενος απ’τους υπόλοιπους.
«Προσοχή απαιτείται πάντα, κύριε,» τον προειδοποίησε ο
Φάλµαριν.
Η γροθιά της Μάνζρα έκλεισε πάνω στη λαβή του σπαθιού στην
ζώνη της.
Ζύγωσαν τους καβαλάρηδες, κι εκείνοι, αµέσως, σταµάτησαν. Οι
στρατιώτες ξεθηκάρωσαν τα ξίφη τους και σήκωσαν ασπίδες,
κάνοντας έναν προστατευτικό κλοιό γύρω από τους άλλους δύο, που
δεν έµοιαζαν πολεµιστές. Και η οµάδα του Μπάχτον σταµάτησε,
καθώς ο πλανόδιος τοξότης ύψωσε το χέρι του (αν και κάτι τέτοιο
δεν ήταν αναγκαίο). Η Μάνζρα είχε ήδη τραβήξει το σπαθί της· το
ίδιο κι ο Μέρθναρ, ο οποίος καταριόταν, τώρα, τον εαυτό του που
δεν είχε καθίσει µπροστά στη σέλα του αλόγου, ώστε να µπορεί να
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προστατέψει καλύτερα τον Φάλµαριν, σε περίπτωση που αυτοί οι
µαχητές τούς επιτίθονταν.
«Μπάχτον!» αναφώνησε ο ένας απ’τους δύο «άµαχους»,
κατεβάζοντας την κουκούλα του.
«Σόλµορχ!» γέλασε ο πλανόδιος τοξότης. «Ήταν αναπόφευκτο να
ξανανταµώσουµε, φίλε µου.»
Και ο άλλος «άµαχος» κατέβασε την κουκούλα του, για να
φανερωθεί το πρόσωπο της Τάθβιλ. «Μας εγκαταλείψατε ξαφνικά,
εσύ και η Χόλκραδ.»
«Πράγµατι, Βαρονέσα µου,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. «Και, τελικά,
οι υποψίες µας για τον Πόνκιµ ήταν αληθινές.»
«Ώστε ο Πόνκιµ είναι προδότης,» είπε ο Σόλµορχ, στενεύοντας τα
µάτια του. «Τον εξουδετερώσατε; Πού είναι η Χόλκραδ;»
«Έχουµε µεγάλη ιστορία να σου διηγηθούµε, φίλε µου,» τον
πληροφόρησε ο Μπάχτον. «Καλύτερα να καθίσουµε να
ξεκουραστούµε κάπου όλοι µαζί.» Ύστερα, σύστησε τους
συντρόφους του στον ευγενή και στην Βαρονέσα, προτού
κατασκηνώσουν στην πεδιάδα και ανάψουν φωτιές.
Ο Φάλµαριν και οι υπόλοιποι είπαν, εν συντοµία, στον Σόλµορχ και
στην Τάθβιλ τι είχε συµβεί µέχρι στιγµής, ενώ εκείνοι δε µπορούσαν
να πιστέψουν στ’αφτιά τους.
«Καλά το κατάλαβε ο ∆ούκας Σάλβινρ ότι οι δαιµονάνθρωποι θα
έρχονταν από τα δυτικά και ο πόλεµος µε το Άργκανθικ ήταν µονάχα
ένας αντιπερισπασµός,» είπε ο ευγενικός γόνος των Έχµελθ.
«Τι εννοείς;» ρώτησε ο Μπάχτον. «Συναντήσατε τον ∆ούκα της
Χάργκοχ;»
Η Τάθβιλ τούς διηγήθηκε τι είχε απογίνει το φουσάτο της ∆ήνκα.
«Αυτό είναι τροµερό,» είπε η Μάνζρα. «Τώρα, δεν υπάρχει, πλέον,
στρατός, για να φέρουµε στην Μάρβαθ, ώστε να την υπερασπιστεί
από τους Μαγκραθµέλιους.»
Ο Σόλµορχ αναστέναξε. «Ο ∆ούκας σκοπεύει να συγκεντρώσει
πολεµιστές στην Χάργκοχ. Αλλά θα αργήσουν να µαζευτούν· οπότε,
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η πρωτεύουσα είναι καταδικασµένη. Τούτος ήταν ο λόγος που εµείς
κατευθυνόµαστε εκεί: για να ειδοποιήσουµε το παλάτι να ετοιµάσει
την άµυνά του, ώστε να µην τους πιάσουν οι Μαγκραθµέλιοι
απροετοίµαστους.»
«∆εν έχει, πια, νόηµα να πάτε,» είπε η Νύχτα. «Ό,τι κι αν
υποστηρίξετε, ο Πόνκιµ θα το διαψεύσει. Έχει πλήρη έλεγχο στη
Μάρβαθ.»
«Οπότε, τι κάνουµε;» ρώτησε ο Άνεµος. «∆ε φαίνεται να µπορούµε
να κάνουµε και τίποτα. Το παιχνίδι µοιάζει χαµένο· δε µας µένει
άλλος χρόνος.»
«Φάλµαριν, τι προτείνεις;» Ο Μέρθναρ στράφηκε στον Σοφό του
Κύκλου του Φτερού, ενώ σιγή είχε απλωθεί τριγύρω. Μόνο ο
ψυχρός αέρας ακουγόταν πάνω στο χορτάρι της πεδιάδας και, πού
και πού, το χρεµέτισµα των αλόγων, καθώς το βράδυ ερχόταν και οι
σκιές µεγάλωναν στον Άρµπεναρκ.
«Τι θα γίνει µε τη Βασίλισσα;» ρώτησε ο Φάλµαριν, υψώνοντας το
βλέµµα του απ’τις φλόγες.
«Θα ψάξουν να τη βρουν οι άνθρωποι του ∆ούκα Σάλβινρ,»
αποκρίθηκε η Τάθβιλ.
«Και αν δεν την βρουν, Βαρονέσα µου;» έθεσε το ερώτηµα ο
Φάλµαριν. «Εκείνη πού µπορεί να πάει, µαζί µε τους πιστούς της
ακόλουθους;»
Ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ αλληλοκοιτάχτηκαν. Αυτό δεν το είχαν
καλοσκεφτεί.
«Θέλει να πάρει την κόρη της από το Άργκανθικ,» είπε ο ευγενής,
«γιατί πιστεύει πως οι Αργκανθικιανοί την έχουν απαγάγει… και
µπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω–»
«Μαγκραθµέλιοι την έχουν απαγάγει, κύριε,» τον διέκοψε ο
Φάλµαριν. «Ήταν όλα σχέδιο του Πόνκιµ, απ’την αρχή.»
«Όπως και νάχει το πράγµα,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, «η ∆ήνκα
πιστεύω πως, αν µπορούσε, επιτόπου, να πάει στο Άργκανθικ, θα
πήγαινε. Όµως, τώρα, της λείπει ο στρατός. Συνεπώς, κατά πάσα
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πιθανότητα, θα επιστρέψει στην Μάρβαθ, εφόσον θεωρεί πως εµείς
είµαστε προδότες…»
«Και θα πέσει στα χέρια του Πόνκιµ,» πρόσθεσε ο Φάλµαριν.
Αυτό φάνηκε να τους ξύπνησε, ξαφνικά, όλους, σα να τους έλουσε
κάποιος µε ένα ποτήρι κρύο νερό.
«Είναι περισσότερο σηµαντικό να την βρούµε απ’όσο πιστεύετε,»
τόνισε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού.
** ** ** **
Ο Πόνκιµ κούνησε το κεφάλι του, κοιτώντας την εικόνα στον
µαγικό του καθρέφτη. «Αφήνεις µια κατάσταση, για λίγο,
ανεξέλεγκτη και ορίστε τι συµβαίνει. Νόµιζα πως όλα θα πήγαιναν
όπως τα είχα σχεδιάσει µε τον πόλεµο στο Άργκανθικ.»
Καθόταν σταυροπόδι στην πολυθρόνα του γραφείου του, µε τα
χέρια σταυρωµένα µπροστά του. Ήταν ντυµένος µε µια µαύρη
τουνίκα µε ψηλή λαιµόκοψη, µαύρο παντελόνι, µπότες ως το γόνατο,
και έναν πορφυρό µανδύα, πιασµένο στον αριστερό ώµο µε χρυσή
αγκράφα. Σε µια καρέκλα κοντά στο ανοιχτό παράθυρο καθόταν η
Σαντέ’ενθιν, µε τα µαλλιά κότσο πάνω απ’το κεφάλι της και µια
λεπτή επάργυρη αλυσίδα περασµένη γύρω τους. Φορούσε ένα
πράσινο φόρεµα, µε βαθύ ντεκολτέ και µακριά κολλητά µανίκια.
Στους ώµους της έπεφτε ένα µαύρο, µάλλινο, αρχοντικό σάλι. Τα
πόδια της κάλυπταν µελανές, πέτσινες µπότες. Το ασυνήθιστο
γι’αυτήν κρύο του Σαραόλν τής διαπερνούσε τη ράχη σα µαχαίρι,
παρότι το τζάκι του δωµατίου ήταν αναµµένο.
«Ήµουν τόσο εφησυχασµένος, σχετικά µ’αυτό το θέµα, που ούτε
είχα ρίξει µια µατιά στον καθρέφτη µου, να δω πώς εξελίσσεται η
κατάσταση,» συνέχισε ο Πόνκιµ, ξεφυσώντας. Ύστερα, µειδίασε
σαρδόνια «Όµως τέτοια καταστροφή που κατάφεραν οι ηλίθιοι να
ρίξουν πάνω στους εαυτούς τους, ίσως να µην είχα ποτέ κατορθώσει
να πετύχω.» Και ξέσπασε σε γέλιο.
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«Μοιάζεις ικανοποιηµένος, Πόνκιµ,» παρατήρησε η Σαντέ’ενθιν.
«Γιατί όχι;» ανασήκωσε τους ώµους του εκείνος. «Τα πράγµατα,
πάλι, πηγαίνουν εκεί όπου θέλω.
»Ο Κράντµον πώς είναι; Τον επισκέφτηκες καθόλου στο δωµάτιό
του;»
«Ναι,» απάντησε η Σαντέ’ενθιν. «Καλύτερα είναι. Αύριο, πιστεύω,
θάναι εντελώς καλά.»
Ο Πόνκιµ στράφηκε, πάλι, στον µαγικό του καθρέφτη.
** ** ** **
«∆εν γνωρίζω καλά τη Βασίλισσα,» είπε ο Φάλµαριν· «άρα θα µου
είναι και πιο δύσκολο να την εντοπίσω, µέσω των Πνευµάτων. Όµως
ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, νοµίζω, την ξέρει καλύτερα, από την
εποχή που ήταν στρατιωτικός διοικητής…»
Ο πρώην-Ράθµαλ κατένευσε, µε µια κοφτή κίνηση του κεφαλιού.
«Ναι. Μπορώ να προσπαθήσω να τη βρω. Να το κάνω τώρα;»
«Όσο πιο σύντοµα, τόσο καλύτερα,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν,
υψώνοντας τα χέρια του. «Πρέπει να την βρούµε πριν από τον
Πόνκιµ…»
«Εντάξει,» αναστέναξε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, και οι άλλοι
κράτησαν την αναπνοή τους, καθώς ακούµπησε τις παλάµες του στα
γόνατα, ενώ καθόταν οκλαδόν, και έκλεισε τα µάτια.
Επέστρεψε, νοητικά, στην εποχή που ήταν ένας άλλος άντρας… ο
Ράθµαλ, ένας στρατιωτικός διοικητής του Βασιληά Βένγκριλ του
Σαραόλν… ένας άνθρωπος που είχε, πλέον, χαθεί, για να τον
αντικαταστήσει ένα πλάσµα κενό εσωτερικά κατά το ήµισυ και
µισογεµάτο µε µυστικιστική ενέργεια. Στον καιρό του, ο Ράθµαλ είχε
δει πολλές φορές την Βασίλισσα, γνώριζε, περίπου, την εµφάνισή
της, είχε αισθανθεί την αύρα της, αν και, εκείνη την εποχή, δεν το
ήξερε. Τώρα, αυτή την αύρα πάλευε να φέρει, ξανά, στο νου του, και
να την κρατήσει εκεί για αρκετή ώρα, ώστε να εντοπίσει την ∆ήνκα.
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Φυσικά, πάντα ρόλο θα έπαιζε και το πόσο µακριά από κείνον
βρισκόταν.
Έστειλε τις πνευµατικές του αισθήσεις έξω απ’το σώµα του, και ο
υλικός κόσµος έπαψε να υπάρχει. Αναζητούσε, µε την «οσµή», σαν
τον λύκο……………………………………………………………….
………………………………………………………………………...
……Ένα πνευµατικό µονοπάτι, που οδηγούσε νότια………………...
Ύστερα, ξεθώριασε, και ένα άλλο παρουσιάστηκε: τούτο οδηγούσε
βόρεια. Την πρώτη φορά, τα Πνεύµατα πρέπει να είχαν επιχειρήσει
να τον µπερδέψουν, ή εκείνος µπορεί να µην είχε κατανοήσει το
µήνυµα που επιθυµούσαν να του στείλουν.
«Βόρεια,» είπε, ανοίγοντας τα µάτια του. «Η Βασίλισσα βρίσκεται
βόρεια.»
«Πόσο µακριά;» ρώτησε η Νύχτα. Ενώ ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ
κοιτούσαν τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή καλά-καλά, εκείνη είχε
µάθει να εµπιστεύεται τις πνευµατικές του αισθήσεις, από τον καιρό
που είχαν περάσει µαζί στη Ζίρκεφ.
«∆εν ξέρω,» ανασήκωσε τους ώµους εκείνος. «Πάντως, κάπου
βόρεια είναι. ∆ε νοµίζω νάναι πολύ µακριά…»
** ** ** **
«Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα!» γέλασε ο Πόνκιµ, καθισµένος στην
πολυθρόνα του. «Είσαι πολύ άπειρος, Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή…»
παρατήρησε. «Έχεις τη δύναµη, µα όχι και την εµπειρία.»
Η Σαντέ’ενθιν µειδίασε στραβά. «Το µυαλό σου είναι διαβολικό,
Πόνκιµ. Αµέσως σκέφτηκες να τον παραπλανήσεις. Αλλά τι θα
γινόταν άµα σε καταλάβαινε;»
«∆εν είχα τίποτα να χάσω,» αποκρίθηκε εκείνος.
«Σωστά,» συµφώνησε η Σαντέ’ενθιν. «Γνωρίζουν, ούτως ή άλλως,
πως είµαστε εναντίον τους…»
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«Τώρα, όµως, παρουσιάζεται ένα άλλο πρόβληµα,» είπε ο Πόνκιµ:
«Ποιος θα κάθεται εδώ, µπροστά απ’αυτό τον καθρέφτη, για να
παραπλανά, συνεχώς, τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. ∆ε µπορώ να
κάνω µόνος µου αυτή τη δουλειά· έχω και καθήκοντα αντιβασιλέα
να εξασκώ.»
«Αν είναι τόσο εύκολος στόχος για να τον παραπλανήσει κανείς,
εγώ και ο Κράντµον –που σύντοµα θα είναι καλά– δε θα έχουµε
πρόβληµα µαζί του,» συµπέρανε η Σαντέ’ενθιν.
** ** ** **
«Να ξεκινήσουµε αµέσως,» πρότεινε η Τάθβιλ. «Ίσως προλάβουµε
την ∆ήνκα απόψε.»
«Τα άλογά µας έχουν ξεκουραστεί και µε το παραπάνω,»
συµφώνησε ο Μπάχτον. «Μπορούµε να φύγουµε.»
Ο Μέρθναρ έριξε µια µατιά προς τη µεριά του Φάλµαριν, καθώς
και η Νύχτα, ο Άνεµος, και η Μάνζρα.
«Ας ξεκινήσουµε,» συµφώνησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού.
∆ιέλυσαν την κατασκήνωσή τους, έλυσαν τα άτια τους και τα
καβαλίκεψαν. Ξεκίνησαν να καλπάζουν, κατευθυνόµενοι βόρεια και
ελαφρώς προς τα ανατολικά, γιατί η Τάθβιλ επέµενε πως η ∆ήνκα θα
ερχόταν, σίγουρα, από την Ανατολή, όπου βρισκόταν η Βαρονία της.
** ** ** **
«Πού το ξέρεις ότι η Βασίλισσα δε βρίσκεται βόρεια;» ρώτησε η
Σαντέ’ενθιν. «Σκέφτηκες ότι µπορεί να τους οδηγείς σ’αυτήν;»
«∆εν τους οδηγώ σ’αυτήν,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Όταν έµπλεξα
τις πνευµατικές µου αισθήσεις µ’εκείνες του Ανθρώπου-Με-ΜισήΨυχή, αντιλήφθηκα αυτό που, σίγουρα, θ’αντιλήφθηκε κι ο ίδιος
στην αρχή: ένα ψυχικό µονοπάτι που οδηγούσε νότια, στην ∆ήνκα.
Ίσως για µένα να ήταν πιο ισχυρό, επειδή την γνωρίζω καλύτερα,
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όµως έχω την εντύπωση πως κι εκείνος το ‘είδε’. Αλλά, έπειτα, του
παρουσίασα ένα ψεύτικο, πολύ πιο ισχυρό σε πνευµατική ενέργεια,
και… τσίµπησε.»
Η Σαντέ’ενθιν αναστέναξε, κοιτώντας στον καθρέφτη τούς
καβαλάρηδες να ιππεύουν µέσα στην νύχτα, ενώ τα φεγγάρια του
Άρµπεναρκ φώτιζαν το δρόµο τους. «∆ε νοµίζω πως χρειάζεται
ν’ασχολούµαστε µαζί τους, για λίγο.» Κούνησε το χέρι εµπρός της,
και η εικόνα εξαφανίστηκε, αφήνοντας στο κρύσταλλο µόνο την
αντανάκλαση του Πόνκιµ και τη δική της.
«Έχεις κάτι καλύτερο να κάνουµε;» ρώτησε ο Αντιβασιλέας του
Σαραόλν, στρεφόµενος να την κοιτάξει.
Η Σαντέ’ενθιν σηκώθηκε απ’την καρέκλα της και κάθισε στο χέρι
της πολυθρόνας του. «Θυµάσαι τι µου είπες, όταν
πρωτοσυναντηθήκαµε;» ρώτησε, χαϊδεύοντας, µε τα δάχτυλά της, το
µάγουλό του. «Ότι είµαι η πιο ελκυστική γυναίκα που έχεις δει.
Ισχύει ακόµα;»
Ο Πόνκιµ µειδίασε, λεπτά. «Η µνήµη σου σε γελά, Σαντέ’ενθιν.
Είπα ότι είσαι η πιο επικίνδυνη γυναίκα που έχω δει.»
Η Ζιρκεφιανή τού επέστρεψε το µειδίαµα, καθώς γλιστρούσε, από
το χέρι της πολυθρόνας, στα γόνατά του. «∆εν είναι το ίδιο;»
Πέρασε τους πήχεις της πίσω απ’το λαιµό του.
«Καθόλου,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Το ένα κρύβει πράγµατα, το
άλλο όχι.» Μετά, έφερε το πρόσωπό της κοντά στο δικό του και
φίλησε τα σαρκώδη χείλη της.
«Εσύ, πάντως, έχεις ανακαλύψει µία φορά τι κρύβεται κάτω από τα
ρούχα µου,» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Θα ήθελες να φρεσκάρεις τη
µνήµη σου;… ή νοµίζεις πώς τα θυµάσαι όλα;»
«Κανείς δεν τα θυµάται όλα,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, ενώ το χέρι
του είχε ήδη γλιστρήσει κάτω από την άκρη του φορέµατός της.
«Τότε, να σου θυµίσω.» Η Σαντέ’ενθιν σηκώθηκε από πάνω του
και έκανε δυο βήµατα πίσω, λύνοντας τα µαύρα της µαλλιά και
αφήνοντάς τα να χυθούν στους ώµους της. Ύστερα, τα κουµπιά του
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φορέµατός της άρχισαν να ξεθηλυκώνονται, το ένα µετά το άλλο,
από µόνα τους, λες και ήταν ζωντανά. «Χρησιµοποιείς τα Πνεύµατα
παντού, Πόνκιµ;» γέλασε η Ζιρκεφιανή Αρχιέρεια, καθώς το φόρεµά
της έπεφτε στο έδαφος γύρω απ’τους αστραγάλους της. Ύστερα, τα
εσώρουχά της λύθηκαν από πάνω της και το ακολούθησαν.
Ο Πόνκιµ την παρατήρησε, για λίγο, αισθανόµενος το αίµα του να
βράζει. Ναι, ακόµα ήταν η πιο επικίνδυνη γυναίκα που είχε δει.
Σηκώθηκε απ’την ξύλινη πολυθρόνα και την άρπαξε στην αγκαλιά
του, πιο γρήγορα και δυνατά απ’ό,τι περίµενε. Τα χείλη του
συνάντησαν παθιάρικα τα δικά της, µε µια ακατάπαυστη επιθυµία να
την κατασπαράξουν.
** ** ** **
Οι καβαλάρηδες σταµάτησαν µέσα στην νύχτα, ύστερα από
τέσσερις ώρες ανίχνευσης. Βρίσκονταν σε µια δενδρώδη περιοχή,
αλλά όχι αρκετά πυκνή για να την αποκαλέσει κανείς δάσος.
«Μήπως έκανες λάθος;» ρώτησε η Τάθβιλ τον Άνθρωπο-Με-ΜισήΨυχή, ακούγοντας την ανάσα του αλόγου της λαχανιασµένη.
∆ε µπορούσε να δει την έκφραση του παράξενου άντρα, µέσα στο
σκοτάδι· µόνο τα µάτια του, που γυάλιζαν στο φεγγαρόφωτο. «∆ε
νοµίζω… αν και… Όχι, µάλλον, σωστά ήρθαµε… Εκτός και
ν’ακολούθησα λάθος αύρα…» Στράφηκε στον Φάλµαριν.
Το πρόσωπο του Σοφού του Κύκλου του Φτερού κρυβόταν εντελώς
µέσα στην κουκούλα του. ∆εν απάντησε, παραµένοντας σιωπηλός
και µυστηριώδης.
«Ίσως να είναι κάπου εδώ γύρω, µα να µην την είδαµε,» υπέθεσε ο
Μπάχτον. «Είναι βράδυ, και η ορατότητα µειωµένη. Ας ψάξουµε,
πάλι, το πρωί.»
«Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή, γιατί δεν ξανακοιτάς µην την
εντοπίσεις;» πρότεινε η Νύχτα, που, τώρα, εκείνη οδηγούσε το
άλογο και ο Άνεµος καθόταν πίσω της.
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«Θα κάνω άλλη µια προσπάθεια,» αποκρίθηκε ο πρώην-Ράθµαλ,
και έκλεισε τα µάτια, αισθανόµενος µονάχα τα Πνεύµατα γύρω του.
Τούτη τη φορά, εντόπισε την αύρα της Βασίλισσας γρηγορότερα από
την προηγούµενη: Συνέχιζε να βρίσκεται βόρεια. Προφανώς, ήταν
πιο µακριά απ’ό,τι είχαν υπολογίσει.
«Βόρεια είναι,» πληροφόρησε τους συντρόφους του.
«Είσαι σίγουρος;» ρώτησε η Τάθβιλ. «Και πριν το ίδιο έλεγες…»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή την κάρφωσε µε το µυστηριακό του
βλέµµα. «Βόρεια µού δείχνουν τα Πνεύµατα, Βαρονέσα. Είµαι
σίγουρος.»
Η Αλζάρα ανασήκωσε τους ώµους της, προσπαθώντας να
σταµατήσει τα δόντια της να τρίζουν από το κρύο. «Μπορεί…
µπορεί να είναι πιο µακριά. Ας ψάξουµε αύριο.
»Σα να έπιασε, τώρα, περισσότερη παγωνιά… Γιατί;»
«Μάλλον, θα χιονίσει αργότερα,» είπε ο Μπάχτον.
«Τι θα κάνει;» ρώτησε η Αλζάρα. «Τι είναι αυτό;»
«Τίποτα το άσχηµο,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Βγες γυµνή, κυλίσου
στο λευκό χαλί που θα έχει απλωθεί στο έδαφος, και θα ζεσταθείς–
Οχ!» βόγκησε, καθώς η Νύχτα τον κοπάνησε, µε τον αγκώνα της,
στα πλευρά.
«Θα αναπαυτούµε τώρα, και ψάχνουµε για τη Βασίλισσα, πάλι, το
πρωί,» είπε ο Μπάχτον.
«Συµφωνώ,» ένευσε ο Σόλµορχ, και πρόσταξε τους έξι πολεµιστές
του να κατασκηνώσουν.
** ** ** **
«Ήταν, όντως, εύκολο,» παραδέχτηκε η Σαντέ’ενθιν. «Ακόµα και
µ’εσένα δίπλα µου να µε γαργαλάς, µέσω των Πνευµάτων.» Αυτή κι
ο Πόνκιµ βρίσκονταν ξαπλωµένοι στο κρεβάτι του δωµατίου, µε τον
µαγικό καθρέφτη, πάλι, να δείχνει τον Φάλµαριν και τους άλλους.
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«Σου είπα, είναι άπειρος,» αποκρίθηκε ο Αντιβασιλέας του
Σαραόλν. «Παιχνιδάκι για µας να τον παραπλανούµε όσο θέλουµε.»
«Μέχρι πότε, όµως; Κάποτε θα το καταλάβουν πως κάτι παράξενο
συµβαίνει.»
«Θα τους οδηγήσω σε παγίδα.»
«Τι παγίδα;»
«Με δαιµονανθρώπους,» εξήγησε ο Πόνκιµ. «Αλλά, κατ’αρχήν,
αναρωτιέµαι γιατί ο Κόζµαρ δε µε ειδοποίησε για όσα συνέβησαν
στην Βαρονία της Τάθβιλ, και έπρεπε να τα µάθω κατά τύχη.»
Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι και, γρήγορα, ντύθηκε. Στάθηκε µπροστά
στον καθρέφτη και ύψωσε τα χέρια του, µε τις παλάµες µισάνοιχτες
και προς τα έξω. «Κόζµαρ! Σε καλώ, Κόζµαρ!…»
Σε λίγο, ο κρύσταλλος εµπρός του τρεµόπαιξε, και το πρόσωπο
ενός Μαγκραθµέλιου φάνηκε. «Ακούω και υπακούω, Αφέντη.»
«Αλλά δεν υπηρετείς καλά!» αντιγύρισε ο Πόνκιµ.
Τα µάτια του δαιµονανθρώπου γούρλωσαν. «Γιατί το λες αυτό,
Αφέντη;»
«Τι συνέβη στην Βαρονία χτες, Κόζµαρ;» στένεψε τα µάτια του ο
Πόνκιµ.
«Οι άνθρωποι, Αφέντη, άρχισαν να χτυπιούνται αναµεταξύ τους–»
«Και γιατί δε µε ειδοποίησες;» βρυχήθηκε ο Πόνκιµ, διακόπτοντάς
τον.
«Με συγχωρείς, Αφέντη. ∆εν ήξερα πως επιθυµούσες να σε
ειδοποιήσω,» αποκρίθηκε ο Μαγκραθµέλιος. «Μου είχες πει πως θα
γινόταν πόλεµος µεταξύ των ανθρώπων· οπότε, υπέθεσα πως,
µάλλον, θα άρχ–»
Ο Πόνκιµ τον έδειξε µε το δάχτυλό του. «Άλλη φορά –να µην
υποθέτεις τίποτα! Και να µε ειδοποιείς για τα πάντα!»
«Μάλιστα, Αφέντη,» υποσχέθηκε ο Κόζµαρ.
Ο Πόνκιµ διέγραψε ένα νοητό ηµικύκλιο µε το χέρι του, και η
εικόνα του Μαγκραθµέλιου χάθηκε. Στράφηκε στην Σαντέ’ενθιν,
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που
ήταν ακόµα
ξαπλωµένη
στο
κρεβάτι.
«Ηλίθιοι
δαιµονάνθρωποι,» είπε.
Εκείνη χασµουρήθηκε, κούνησε τα δάχτυλά της και η τουνίκα του
Αντιβασιλέα του Σαραόλν ξεκουµπώθηκε και γλίστρησε από πάνω
του.
«Αντιγράφεις τα κόλπα µου, Σαντέ’ενθιν;» µειδίασε ο Πόνκιµ.
«Γιατί όχι, αφού έχω την ευκαιρία;…» έδειξε τα δόντια της η
Ζιρκεφιανή. Ύστερα, είπε: «Έλα εδώ. Σε αντίθεση µε την προδοτική
µου ιέρεια, ξέρω τι είναι το χιόνι, αν και ποτέ δεν το έχω δει, και,
µάλλον, θα σε χρειαστώ, όταν πιάσει το κρύο.» Πνευµατική δύναµη
ξεκούµπωσε το παντελόνι του.
Ο Πόνκιµ µπήκε κάτω απ’τα σκεπάσµατα. «∆εν θα έχεις χρόνο
ούτε τούτη τη φορά να δεις το χιόνι.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο

Χιόνι

Τ

α άλογα σταµάτησαν να καλπάζουν απότοµα, και οι δύο
κουκουλοφόροι καβαλάρηδες κοίταξαν µε δέος αυτό που
βρισκόταν εµπρός τους. Στις παρυφές των δυτικών βουνών
του Σαραόλν ήταν κατασκηνωµένος ένας απέραντος στρατός, και
φωτιές ήταν αναµµένες παντού, ενώ ψηλά λάβαρα κυµάτιζαν στον
αγέρα, που έφερνε µαζί του κοµµάτια χιονιού από τον ουρανό, τα
οποία είχαν σκεπάσει τις σκηνές και το έδαφος σαν λευκό πέπλο.
«∆εν περίµενα ένα τόσο µεγάλο φουσάτο,» παραδέχτηκε η
Χόλκραδ.
«Οι Μαγκραθµέλιοι, τούτη τη φορά, είναι αποφασισµένοι να
κατακτήσουν το Σαραόλν,» είπε ο Κύριος του Πύργου του Φτερού.
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«Ας ελπίσουµε πως θα καταφέρουµε να σκοτώσουµε τον Αφέντη
τους και πως αυτό θα τους διασπάσει. Οι Βασιλείς Χάµαγκορκ και
Καρθαβλέρν της Βόρειας και της Νότιας Μάγκραθµελ αντίστοιχα
ποτέ δεν είχαν και τόσο καλές σχέσεις µεταξύ τους.»
«Πώς θα βρούµε, λοιπόν, τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, για να τον
εξολοθρεύσουµε;» ρώτησε η Χόλκραδ. «Κι ας ελπίσουµε πως κάτι
τέτοιο θα είναι µέσα στις δυνάµεις µας…» πρόσθεσε, κάτω απ’την
ανάσα της. Σύννεφα καπνού έβγαιναν απ’το στόµα της.
Τα γερακίσια µάτια του Κύριου του Πύργου παρατήρησαν την
απέραντη κατασκήνωση εµπρός τους, η οποία φαινόταν θολή, πίσω
από τον αέρα και το χιόνι. «Κάπου εκεί µέσα βρίσκεται ο
καταραµένος. ∆εν τον αισθάνεστε, κυρία µου;»
«Τον αισθάνοµαι,» έγνεψε καταφατικά η Χόλκραδ, η οποία,
πράγµατι, µπορούσε να νιώσει µια αρχαία, πανίσχυρη αύρα· µια
αύρα που ξεχώριζε άνετα από όλες τις άλλες στο στρατό, οι οποίες
έµοιαζαν µε µια µάζα µαύρης µοχθηρίας και µίσους στις
πνευµατικές αισθήσεις της µάγισσας. «Πώς θα φτάσουµε, όµως,
σ’αυτόν, Όρντλοντ;» Ο Κύριος του Πύργου του Φτερού τής είχε πει
το αληθινό του όνοµα, ενόσω ταξίδευαν για να φτάσουν εδώ, καθώς
και πώς είχε αποφασίσει ν’ακολουθήσει το δρόµο των Πνευµάτων
και της Γνώσης. Η Χόλκραδ υπέθετε πως νόµιζε ότι θα πέθαινε και
ήθελε κάπου να µιλήσει. Η ίδια προσπαθούσε να είναι περισσότερο
αισιόδοξη, αλλά κι εκείνη του είχε πει πολλά για τον εαυτό της, και
για το πώς έµαθε να ελέγχει τις δυνάµεις των Πνευµάτων.
«∆ε µπορούµε να µπούµε στην κατασκήνωσή τους,» είπε ο
Όρντλοντ. «Έχουν πολλούς φρουρούς, απ’ό,τι βλέπω· και, σίγουρα,
αρκετούς που δεν βλέπω. Μάλιστα, η αλήθεια είναι πως θα µας είχαν
εντοπίσει ως τώρα, έτσι και δεν είχαµε επικαλεστεί την προστασία
των Πνευµάτων.» Ο Κύριος του Πύργου είχε επιµείνει να καλέσουν
πνευµατικές δυνάµεις, για να κρύψουν τους εαυτούς τους από τις
µηχανές εντοπισµού των Μαγκραθµέλιων. Υποστήριζε πως µ’αυτές
οι δαιµονάνθρωποι µπορούσαν να καταλάβουν αν κάποιος ζύγωνε
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από απόσταση µιας λεύγας· ίσως και παραπάνω. Η Χόλκραδ δεν
απέκλειε τέτοιες συσκευές να υπήρχαν, ειδικά όταν σκεφτόταν τους
δίσκους τηλεµεταφοράς και άλλα τεχνολογικά επιτεύγµατα των
δαιµονανθρώπων.
«Τι κάνουµε, εποµένως;» ρώτησε η µάγισσα. «Αν δε µπορούµε να
πλησιάσουµε, πώς θα σκοτώσουµε τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν;»
«Αυτό µε προβληµατίζει και µένα,» αποκρίθηκε ο Όρντλοντ. «Ίσως
θα έπρεπε να περιµένουµε για µια πιο κατάλληλη στιγµή,» υπέθεσε.
«Όπως;» ρώτησε η Χόλκραδ. «Από αύριο ο στρατός θα µπει στο
Σαραόλν, και η καταστροφή θ’αρχίσει,» του θύµισε.
«Θα ακολουθήσουµε το φουσάτο των Μαγκραθµέλιων,»
αποκρίθηκε ο Κύριος του Πύργου. «Κάποια ευκαιρία θα µας
παρουσιαστεί, µέχρι να φτάσει στην Μάρβαθ. Κι αν δεν µας
παρουσιαστεί άλλου, αναµφίβολα, θα µας παρουσιαστεί στην ίδια
την πρωτεύουσα.»
«Γιατί;» συνοφρυώθηκε η Χόλκραδ.
«Γιατί εκεί ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν θα πάει να βρει το Κέντρο
Σταθερότητας και θα επιχειρήσει να αναµορφώσει την Βόρεια Γη,
όπως κι αν σκοπεύει να το κάνει αυτό,» απάντησε ο Όρντλοντ.
«∆ε σε καταλαβαίνω,» παραδέχτηκε η µάγισσα. «Τότε, πια, δεν θα
είναι αργά;»
Ο Κύριος του Πύργου µειδίασε. «Όχι καθόλου…» Ύστερα, φάνηκε
να σκέφτεται, για λίγο, προτού µιλήσει: «Κυρία µου, πρέπει να σας
αποκαλύψω ένα µυστικό· κάτι που µονάχα οι Σοφοί του Κύκλου του
Φτερού γνωρίζουν, κι απ’αυτούς όχι οι µαθητευόµενοι.»
«Τι είναι;» είπε εκείνη, παραξενεµένη. Τι σήµαινε αυτό; Μια
καινούργια παράµετρος θα έµπαινε στο παιχνίδι; Μία παράµετρος
για την οποία η Χόλκραδ δεν γνώριζε πριν;
«Ελάτε, ας βρούµε, πρώτα, καταφύγιο από τη χιονοθύελλα, και θα
σας µιλήσω,» αποκρίθηκε ο Όρντλοντ, στρέφοντας το άτι του προς
τα νότια.
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** ** ** **
Η Μάερνοµ έστυψε το βρεγµένο πανί στα χέρια της και ύγρανε,
γι’άλλη µια φορά, το πρόσωπο του Τόλριν. Το έκανε αυτό σχεδόν
όλη µέρα, περιµένοντας ο πυρετός του αγγελιαφόρου να πέσει.
Τώρα, βρισκόταν µόνη της στη σκηνή, καθώς είχε βραδιάσει. Ο
∆ούκας Σάλβινρ, ο Έντρηλ, και η Μπόρνεφ είχαν φύγει από το πρωί,
για να επαναφέρουν την τάξη στο αποδιοργανωµένο στράτευµα, και
οι δύο τελευταίοι τής είχαν κάνει µόνο µερικές σύντοµες επισκέψεις,
για να ρωτήσουν πώς πήγαινε ο τραυµατισµένος φίλος της. Η
απάντησή της ήταν πάντα η ίδια: «∆εν έχει συνέλθει ακόµα.»
Η πολεµίστρια γνώριζε πως περισσότερο έρχονταν για να µάθουν
αν είχε ξυπνήσει και µπορούσε να τους µιλήσει, σχετικά µε το πού
κατευθύνθηκε ο Βασσάρ µε τη Βασίλισσα. Λίγο τους ενδιέφερε η
υγεία του. Αυτό τη θύµωνε κάπως, γιατί εκείνη τον αγαπούσε.
Πήρε το βρεγµένο πανί απ’το µέτωπό του και το ξαναµούσκεψε
µέσα στον κουβά δίπλα της. Το έστυψε πάνω από το νερό και το
απόθεσε, πάλι, στο κεφάλι του Τόλριν.
Τότε, εκείνος άρχισε, ξαφνικά, να βήχει, και η Μάερνοµ γούρλωσε
τα µάτια της, αγγίζοντας το µάγουλό του. «Αγάπη µου…»
Τα βλέφαρα του αγγελιαφόρου τρεµόπαιξαν και άνοιξαν, καθώς ο
βήχας σταµατούσε. «Μάερνοµ;» είπε· η φωνή του ήταν βραχνή και
έµοιαζε να βγαίνει µε δυσκολία από µέσα του.
«Εδώ είµαι, αγαπηµένε µου,» αποκρίθηκε εκείνη, ενώ αισθανόταν
δάκρυα ανακούφισης να γεµίζουν τα µάτια της. «Πώς νιώθεις;»
«…Το στήθος µου… µε καίει…» την πληροφόρησε ο Τόλριν. Της
έσφιξε το χέρι. «Σ’αγαπώ…» Έφερε τη γροθιά της κοντά στο στόµα
του και φίλησε τις φάλαγγες των δαχτύλων της.
«Κι εγώ.» Η Μάερνοµ έσκυψε, και τα χείλη της άγγιξαν ανάλαφρα
τα δικά του. Πήρε το µουσκεµένο πανί απ’το µέτωπό του και του
πέρασε µ’αυτό το πρόσωπο, για να τον δροσίσει.
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«Ο Βασσάρ…» είπε ο Τόλριν, ξεροκαταπίνοντας. «Τι έγινε;… Η
µάχη;»
«Η µάχη τελείωσε,» αποκρίθηκε η Μάερνοµ. «Λίγο περισσότερος
από τον µισό στρατό της Βασίλισσας έχει αποµείνει, σύµφωνα µ’ό,τι
µου είπε η Μπόρνεφ, ύστερα από την τελική καταµέτρηση των
νεκρών.»
«Μα τα Πνεύµατα…» µουρµούρισε ο Τόλριν. «Αυτά τα
καθάρµατα… Κατάλαβαν το λάθος τους; Ο Μάνκιν;»
Η όψη της Μάερνοµ σκλήρυνε. «Είναι νεκρός. Ο κύριος Σόλµορχ
τον σκότωσε –αν κι απ’ό,τι είπε, δεν τόκανε επίτηδες. Ίσως, όµως,
και να το έκανε· σίγουρα, του άξιζε θάνατος, µετά απ’όλ’αυτά.»
Χάιδεψε το µάγουλό του. «Παραλίγο να σκοτωθείς…»
«Πού είναι η Βασίλισσα;» ρώτησε ο Τόλριν.
«∆εν ξέρουµε,» απάντησε η Μάερνοµ, παίρνοντας το χέρι της
πίσω. «Ο ∆ούκας έστειλε ανθρώπους του να τη βρουν. Αλλά, ως
τώρα, δεν έχει έρθει κανένα νέο.
»Εσύ προς τα πού είδες τον Βασσάρ να κατευθύνεται;»
«∆εν τον είδα,» εξήγησε ο Τόλριν. «Έχασα τις αισθήσεις µου, όταν
µε τραυµάτισε.»
«Πρέπει να ενηµερώσω την Μπόρνεφ γι’αυτό,» είπε η Μάερνοµ,
καθώς σηκωνόταν όρθια. «Θα ζητήσω από κάποιον να της το
αναφέρει.» Πλησίασε την κουρτίνα της σκηνής και την παραµέρισε,
βγάζοντας έξω το κεφάλι. Το βλέµµα της έπεσε πάνω σε µια
πολεµίστρια, που στεκόταν µέσα στο χιόνι και στον αέρα,
βαστώντας κοντάρι και ασπίδα. Στο κεφάλι της φορούσε κράνος, και
το κορµί της τύλιγε µια ζεστή κάπα.
«Έστα!» φώναξε το όνοµά της. «Τρέχα και πες στην ∆ιοικήτρια
Μπόρνεφ ότι ο Τόλριν συνήλθε και λέει πως δεν ξέρει πού πήγε ο
Βασσάρ!» Μιλούσε δυνατά, για ν’ακούγεται πάνω από τον ήχο του
ανέµου.
Η πολεµίστρια την χαιρέτησε στρατιωτικά και ξεκίνησε.
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** ** ** **
«Επιτέλους, λίγη γαλήνη,» είπε η Μπόρνεφ, πίνοντας µια γουλιά
κρασί απ’την µεγάλη της κούπα. Καθόταν οκλαδόν στην σκηνή του
Έντρηλ, έχοντας βγάλει τις µπότες και την αρµατωσιά της, τα οποία
φορούσε όλη µέρα –και όλη νύχτα, ενόσω µαχόταν– και είχε
µουδιάσει µέσα τους. Τώρα, βρίσκονταν σ’έναν σωρό δίπλα της, και
η ίδια ήταν τυλιγµένη σε µια µαλακιά, ζεστή γούνα, µε τα µακριά,
πορφυρά της µαλλιά να χύνονται στους ώµους της, λαδωµένα από
τον ιδρώτα της µάχης.
«∆ε θ’αντέχαµε άλλη µια βραδιά έτσι.» Ο ∆ιοικητής των
Πορφυρών Σπαθιών καθόταν αντίκρυ της, κι αυτός οκλαδόν και
χωρίς την πανοπλία και τις µπότες του. Αισθανόταν το κορµί του να
χαλαρώνει, καθώς ήταν τυλιγµένο σε γούνα. Ανάµεσά τους
βρίσκονταν στρωµένα φαγητά από το µαγειρείο του στρατώνα της
Βαρονέσας Τάθβιλ.
Η Μπόρνεφ ένευσε καταφατικά. «Απορώ πώς αντέξαµε και µία
βραδιά έτσι. ∆ε µου είχε ποτέ τύχει τέτοιο πράγµα· και ελπίζω να
µην µου ξανατύχει.» Ακούµπησε κάτω την κούπα της, πήρε ένα
ψητό µπούτι από την πιατέλα µπροστά της, και άρχισε να το τρώει
λαίµαργα· ήταν το πρώτο γεύµα που απολάµβανε σήµερα.
Προσπαθώντας να επαναφέρουν το στρατό σε τάξη, δεν τους είχε
µείνει και πολύς χρόνος για φαγητό.
Ο Έντρηλ πήρε το άλλο µπούτι απ’την πιατέλα και το δάγκωσε,
δυνατά. «Έχει καλό φαγητό το µαγειρείο της Τάθβιλ,» παρατήρησε.
«Εµείς είµαστε πεινασµένοι,» εξήγησε η Μπόρνεφ.
Ο Έντρηλ ήπιε µια γουλιά απ’το κρασί του. «Αυτό αναµφίβολα,»
συµφώνησε.
«∆ιοικητά,» ακούστηκε µια αντρική φωνή απέξω. «Η πολεµίστρια
Έστα ψάχνει την ∆ιοικήτρια Μπόρνεφ του πέµπτου τάγµατος των
Αργυρών Σπαθιών.»
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Η Μπόρνεφ κούνησε το κεφάλι της καταφατικά, αφήνοντας το
µπούτι που κρατούσε µισοφαγωµένο στην πιατέλα.
«Εδώ είναι,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ στον φρουρό της σκηνής. «Ας
περάσει.»
Μια πολεµίστρια µπήκε, τυλιγµένη σε κάπα. «∆ιοικήτρια,» είπε, «η
Μάερνοµ µού ζήτησε να σας αναφέρω ότι ο Τόλριν έχει συνέλθει
και λέει πως δεν θυµάται προς τα πού κατευθύνθηκε ο Βασσάρ.»
«Σ’ευχαριστώ,» αποκρίθηκε η Μπόρνεφ· «µπορείς να πηγαίνεις.»
Η πολεµίστρια έκλινε, βιαστικά, το κεφάλι και βγήκε απ’τη σκηνή.
«Άσχηµα νέα,» παρατήρησε ο Έντρηλ. «Αν, τουλάχιστον, ο Τόλριν
είχε δει πού πήγε ο Βασσάρ, αυτό θα διευκόλυνε τα πράγµατα. Οι
άνθρωποι του ∆ούκα έχουν απλωθεί τριγύρω, ψάχνοντας χωρίς να
έχουν κανένα στοιχείο.»
«∆υστυχώς.» Η Μπόρνεφ πήρε, πάλι, το µπούτι απ’την πιατέλα και
συνέχισε να τρώει. «Για όλα τούτα φταίει η Βασίλισσα,» είπε, σε
λίγο. «Με τη συµπεριφορά της, κινητοποίησε αυτή την… ανταρσία.»
«Εµείς κάναµε την πρώτη ανταρσία, Μπόρνεφ,» της θύµισε ο
Έντρηλ. «Ήσουν, µάλιστα, κατευθείαν, υπέρ.»
«Φυσικά! Έπρεπε να πολεµήσουµε τους Μαγκραθµέλιους· δεν
είχαµε χρόνο για διαµάχες µε το Άργκανθικ,» αποκρίθηκε η
∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών.
«Και τι καταφέραµε;» έθεσε το ερώτηµα ο Έντρηλ. «Πάλι, δε
µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τους δαιµονανθρώπους, µε τον
στρατό µας σµπαραλιασµένο.»
«Όµως αποφεύχθηκε ο πόλεµος µε το Άργκανθικ,» τόνισε η
Μπόρνεφ.
«Και τόσες ζωές χάθηκαν,» πρόσθεσε ο Έντρηλ.
Η Μπόρνεφ κατέβασε το βλέµµα της, αφήνοντας το µπούτι να
πέσει –τώρα, σχεδόν ολόκληρο φαγωµένο– στην πιατέλα. Είχε χάσει
την όρεξή της. Στο µυαλό της ήρθε, πάλι, η χτεσινοβραδινή µάχη,
όπου η πορφυροµάλλα πολεµίστρια είχε σκοτώσει ανθρώπους που
ήξερε και που θεωρούσε φίλους, µόνο και µόνο επειδή διαφωνούσαν
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µε την τακτική που είχαν επιλέξει εκείνη, ο Έντρηλ, και ο ∆ούκας
Σάλβινρ.
«∆εν χρειάζεται, όµως, να το σκεφτόµαστε τώρα,» είπε, πιο
µαλακά, ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών. Αναστέναξε. «Ό,τι
έγινε, έγινε.»
«Σωστά,» συµφώνησε η Μπόρνεφ, γνέφοντας. «Το καλύτερο που
έχουµε να κάνουµε είναι αυτό που πρότεινε ο ∆ούκας: να
συγκεντρώσουµε στρατό στη Χάργκοχ, για να πολεµήσουµε τους
Μαγκραθµέλιους.»
«Ναι· δεν υπάρχει άλλη λύση,» είπε ο Έντρηλ. «Και, δυστυχώς, η
πρωτεύουσα, µάλλον, θα πέσει…»
«Αλλά θα την πάρουµε πίσω,» αντιγύρισε, αποφασιστικά, η
Μπόρνεφ. «∆ε θα την αφήσουµε σ’αυτά τα καθάρµατα!»
«Σίγουρα όχι,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ. «Εκείνο που µε
προβληµατίζει είναι πόσο µεγάλος θα είναι ο στρατός τους…»
«Έπειτα από κάποιες µέρες, µπορούµε να στείλουµε ανιχνευτές, να
µάθουν,» πρότεινε η Μπόρνεφ.
«Ναι, µάλλον, έτσι συµφέρει να κάνουµε,» είπε ο Έντρηλ. «Τώρα,
τι θα έλεγες να ζητήσω να φέρουν δυο βαρέλια ζεστό νερό, για να
κάνουµε µπάνιο;»
«Είναι η καλύτερη πρόταση που έχω ακούσει, τελευταία,»
παραδέχτηκε η Μπόρνεφ. «Ό,τι πρέπει, για να χαλαρώσουµε και να
ξεφορτωθούµε όλο αυτό τον ιδρώτα από πάνω µας.»
Ο Έντρηλ σηκώθηκε και έδωσε τη σχετική διαταγή στους
φρουρούς που στέκονταν έξω απ’τη σκηνή του.
Όταν αυτός κι η Μπόρνεφ είχαν τελειώσει το φαγητό τους, τα
βαρέλια µε το ζεστό νερό ήρθαν. Το καθένα µετέφεραν και δύο
άντρες, τους οποίους ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών
ευχαρίστησε για τον κόπο τους. Έπειτα, ο Έντρηλ και η φίλη του
γδύθηκα και άρχισαν να πλένονται µέσα στα µεγάλα δοχεία. Η
θερµότητα χαλάρωνε και ξεκούραζε τα κορµιά τους.
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«Τι λες να έγινε, τελικά, η Έρµελ;» ρώτησε, κάποια στιγµή, η
Μπόρνεφ. «Ποιος την έχει;»
«Αυτός ο Πόνκιµ ίσως, αφού ήθελε ν’αρχίσει πόλεµο µε το
Άργκανθικ,» υπέθεσε ο Έντρηλ. «Αλλά δεν αποκλείω να είχε κλείσει
και κάποια συµφωνία µε τους Αργκανθικιανούς, για να την
απαγάγουν.»
«Μα, γιατί να έκαναν κάτι τέτοιο εκείνοι;» απόρησε η Μπόρνεφ.
«Σίγουρα δεν επιθυµούν πόλεµο µαζί µας…»
«∆εν ξέρω…» ξεφύσησε ο Έντρηλ, καθώς χαλάρωνε µέσα στο
ζεστό νερό. «Αλλά, άµα δεν την έχουν οι Αργκανθικιανοί, τότε,
µπορεί να την έχουν… οι Μαγκραθµέλιοι!» Ξαφνικά, το κορµί του
σφίχτηκε, και το βλέµµα του στράφηκε στην Μπόρνεφ.
«Ας µην κρίνουµε βιαστικά–» πήγε να πει εκείνη, µα διέκοψε τον
εαυτό της. Αν ο Πόνκιµ ήταν δαιµονόφιλος, όπως είχαν υποθέσει…
«Πιθανώς νάχεις δίκιο, Έντρηλ…»
«Μα τα Πνεύµατα, ίσως ποτέ να µην την ξαναδούµε…» συµπέρανε
ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών.
Η Μπόρνεφ δε µίλησε. Σε λίγο, βγήκε απ’το βαρέλι και
σκουπίστηκε. ∆εν φόρεσε κανένα άλλο ρούχο εκτός απ’τη γούνα
της, προτού πάει να καθίσει στο στρώµα του Έντρηλ. «Θα κοιµηθώ
εδώ απόψε, άµα δε σε πειράζει,» είπε.
«Βασικά, ήθελα να σ’το προτείνω,» αποκρίθηκε ο ∆ιοικητής των
Πορφυρών Σπαθιών, µειδιώντας. Βγήκε κι εκείνος απ’το βαρέλι και
κάθισε κοντά της, αφού σκουπίστηκε και φόρεσε τη γούνα του.
** ** ** **
«Παγώνω!…» έκανε η Αλζάρα, τρέµοντας, καθώς ήταν
κουκουλωµένη στην κάπα της και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή την
κρατούσε στην αγκαλιά του, έχοντας έτσι και τη δική του κάπα πάνω
της.
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Βρίσκονταν στο εσωτερικό της µοναδικής σκηνής που είχαν: αυτής
της Τάθβιλ και του Σόλµορχ, την οποία µοιράζονταν µε τον ευγενή
και την Βαρονέσα, και ίσα που χωρούσαν.
«Τέτοια διαφορά υπάρχει εδώ σε σχέση µε το κλίµα της Ζίρκεφ;»
απόρησε η καστανοµάλλα γυναίκα, µορφάζοντας.
«Ναι,» τη διαβεβαίωσε η Αλζάρα.
«Πιες λίγο τσάι.» Ο Σόλµορχ τής έδωσε µια κούπα.
Η Ζιρκεφιανή την κράτησε µε δυο τρεµάµενα χέρια και ήπιε.
Στράβωσε τη µούρη της. «Είναι αποκρουστικό…!»
«Ζεστό, όµως;» ρώτησε ο ευγενής.
Η Αλζάρα έγνεψε καταφατικά.
«Τότε, µην παραπονιέσαι,» είπε ο Σόλµορχ. «Οι άλλοι βρίσκονται
έξω, στο χιόνι.» Έριξε µια µατιά, παραµερίζοντας τον µπερντέ της
σκηνής.
Η Νύχτα και ο Άνεµος κάθονταν πλάι σε µια µεγάλη φωτιά,
αγκαλιασµένοι και κουκουλωµένοι στις κάπες τους. Από τη µεριά
του αέρα (βόρεια) είχαν φτιάξει ένα µικρό τείχος, µε ξύλα, για να µη
σβήσουν οι φλόγες. Ο Φάλµαριν, ο Μέρθναρ, η Μάνζρα, και ο
Μπάχτον περιτριγύριζαν µια άλλη φωτιά· και, λίγο παραπέρα, σε µια
τρίτη φωτιά κάθονταν οι έξι στρατιώτες που είχαν πάρει µαζί τους,
για προστασία, ο ευγενής και η Βαρονέσα.
«Βλέπεις τίποτα ενδιαφέρον;» ρώτησε η Τάθβιλ.
«Όχι, ευτυχώς,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, αφήνοντας την κουρτίνα
να καλύψει το άνοιγµα που είχε δηµιουργήσει µε το χέρι του.
«Γιατί ευτυχώς;» συνοφρυώθηκε η Τάθβιλ.
«Γιατί, αν κάτι ενδιαφέρον γινόταν, τέτοια ώρα, σίγουρα, κακό θα
ήταν, λατρεία µου,» εξήγησε ο Σόλµορχ. «Αλλά νοµίζω πως
µπορούµε να κοιµηθούµε ήσυχα σήµερα. Και, µάλιστα, είµαι πτώµα,
µετά από τον χτεσινοβραδινό χαλασµό.»
«Σε καταλαβαίνω,» κατένευσε η Τάθβιλ, και ξάπλωσε, τυλιγµένη
στην κάπα της. Σε λίγο, τα µάτια της έκλεισαν και παραδόθηκε στην
αγκαλιά του ύπνου.
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** ** ** **
«Εδώ σταµατάµε,» είπε ο Σέθβολ. Η πρωινή χιονόπτωση είχε πάψει
από το µεσηµέρι, αλλά, και πάλι, τα πάντα ήταν χιονισµένα γύρω
τους.
Η Έρµελ κατέβηκε από το Ζασσάαρακ· ύστερα, η Ώµθα· και, τέλος,
ο Βολχερθιανός πολεµιστής, που πήρε την διπλωµένη σκηνή από τη
ράχη του ζώου. Η συµπατριώτισσά του άρχισε να τον βοηθά να τη
στήσουν, δίχως να µιλούν αναµεταξύ τους. Η Πριγκίπισσα του
Σαραόλν θαύµαζε την ακρίβεια και τη σιγουριά των κινήσεών τους.
Σίγουρα, αυτό το είχαν κάνει πάµπολλες φορές στη ζωή τους, γιατί
οι Βολχερθιανοί βρίσκονταν, συνεχώς, σε πόλεµο µε τους
Μαγκραθµέλιους –τους οποίους εκείνοι, συχνά, αποκαλούσαν και
«χρωµατοµάτηδες».
Η Έρµελ κοίταξε τα βουνά γύρω της. Ήταν το πιο άγριο µέρος που
είχε δει. Από το σηµείο όπου στεκόταν µπορούσε ν’ατενίσει, στο
φως των φεγγαριών του Άρµπεναρκ, δάση, λαγκάδια, χαράδρες,
κρηµνούς, πλαγιές, και παγωµένες λίµνες. Όµορφος τόπος.
«Έλα µέσα,» άκουσε τη φωνή της Ώµθα πίσω της.
Η Πριγκίπισσα γύρισε, και διαπίστωσε πως οι σύντροφοί της είχαν
ήδη στήσει τη σκηνή. Πόσο γρήγοροι ήταν! Έγνεψε καταφατικά και
ακολούθησε την πολεµίστρια µέσα. Ο Σέθβολ έµεινε, για λίγο, έξω,
προκειµένου ν’ανάψει φωτιά· ύστερα, µπήκε κι εκείνος.
«Ώµθα;» είπε η Έρµελ, καθώς η Βολχερθιανή γυναίκα έβγαζε
φαγητό απ’το σάκο της.
«Τι είναι;» ρώτησε εκείνη.
«Θέλω να περάσει ο χρόνος εδώ, στα βουνά, εποικοδοµητικά για
µένα –θέλω να µάθω κάτι,» είπε η Πριγκίπισσα.
«Τι θέλεις να µάθεις;»
«Να πολεµάω.»
«∆εν έχει γιατρευτεί ακόµα η µύτη σου,» της θύµισε η Ώµθα.
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Η Έρµελ άγγιξε, µε το δεξί χέρι, τη σπασµένη της µύτη, την οποία
η πολεµίστρια είχε δέσει, για να µην µείνει στραβή, όταν θα
θεραπευόταν. «∆εν έχει σηµασία αυτό. Εκτός κι αν σκοπεύεις να µε
χτυπήσεις επίτηδες, όπως η Άλνα,» πρόσθεσε.
«∆ε σκοπεύω να κάνω κάτι τέτοιο –το ξέρεις,» αποκρίθηκε η Ώµθα.
«Όµως, όταν εκπαιδεύεσαι, µπορεί και να χτυπήσεις κατά λάθος,»
τόνισε.
«Θα το ρισκάρω,» δήλωσε η Έρµελ. «Όταν επιστρέψω στην
πατρίδα µου, θέλω να µπορώ να πολεµήσω τους Μαγκραθµέλιους.»
«Έχει δίκιο που αποζητά να υπερασπιστεί τα εδάφη της,» είπε ο
Σέθβολ. «Κάθε άνθρωπος έχει αυτό το δικαίωµα εναντίον των
χρωµατοµάτηδων.»
Η Ώµθα φάνηκε σκεπτική, για µερικά δευτερόλεπτα. Έπειτα: «Θα
σου µάθω την τέχνη του πολέµου, Έρµελ,» ξεφύσησε.
Η Πριγκίπισσα του Σαραόλν µειδίασε. Πού να µε δει ο Τλάφαρ,
µετά, να ξιφοµαχώ!
** ** ** **
«∆εν πρέπει να το συνηθίσουµε αυτό, Σαντέ’ενθιν,» είπε ο Πόνκιµ,
φιλώντας της τα χείλη, καθώς βρισκόταν από πάνω της.
«Γιατί όχι;» ρώτησε εκείνη.
«Γιατί και οι δύο, σύντοµα, θα είµαστε κοσµοκράτορες του
Άρµπεναρκ,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, καθώς µισοξάπλωνε πλάι της,
ακουµπώντας το κεφάλι του στο αριστερό του χέρι.
«Κι επειδή;» σήκωσε ένα της φρύδι η Σαντέ’ενθιν, υποµειδιώντας,
ενώ γύριζε, µέσα στα σκεπάσµατα, για να τον αντικρίσει.
Ο Πόνκιµ χαµογέλασε ψυχρά. «Ξέρεις το λόγο. ∆ε θα θέλεις να
επηρεάζω τις αποφάσεις σου· ούτε εγώ θα θέλω εσύ να επηρεάζεις
τις δικές µου.»
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«∆ε θα έχω τίποτα να κυβερνήσω,» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Γιατί να
µην κυβερνήσουµε µαζί;» Άρχισε να χαϊδεύει το γυµνό του κορµί µε
την Πνευµατική της µαγεία.
Ο Πόνκιµ τη σταµάτησε, µε τη δική του. «Όταν ο Αφέντης έρθει
εδώ, θα τον πληροφορήσουµε για το πώς έχει εξελιχτεί η
κατάσταση,» τόνισε. «Και, τότε, θα πάει στην Ζίρκεφ, µέσω του
µαγικού καθρέφτη της Αζµέρθα, για να σταµατήσει τον Μάργκανθελ
απ’το να καταστρέψει την Νότια Γη.»
Η Σαντέ’ενθιν ξεφύσησε.
«Προλαβαίνει άνετα να το κάνει,» της θύµισε ο Πόνκιµ.
«Ναι, αλλά θα µπορέσει να σκοτώσει έναν µισό-Θεό;» έθεσε το
ερώτηµα η Σαντέ’ενθιν.
«∆εν είπα ότι θα τον σκοτώσει· είπα ότι θα τον σταµατήσει,»
διόρθωσε ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν.
«Μου χάλασες τη διάθεση,» µόρφασε η Αρχιέρεια του Φιδιού.
«Πάω να κοιµηθώ.» Βγήκε απ’τα σκεπάσµατα του κρεβατιού του
Πόνκιµ κι άρχισε να ντύνεται.
«Όνειρα γλυκά, Σαντέ’ενθιν,» είπε ο βασιλικός διπλωµάτης, καθώς
εκείνη έβγαινε απ’το δωµάτιο, κλείνοντας την πόρτα πίσω της.
Ο Πόνκιµ κάθισε, αναπαυτικά, πάνω στο κρεβάτι και έτριψε το
σαγόνι του. «Πού να είσαι, τώρα, ∆ήνκα;» µονολόγησε.
Αυτοσυγκεντρώθηκε, επικαλούµενος τα Πνεύµατα, µέσω του
µαγικού του καθρέφτη, και µια εικόνα παρουσιάστηκε εκεί.
Η Βασίλισσα του Σαραόλν καθόταν µπροστά σε µια µικρή φωτιά,
τυλιγµένη σε δύο κάπες, και πλάι της βρισκόταν ένας µελαχρινός
άντρας, µε ψυχρά, γαλανά µάτια, ο οποίος, αναµφίβολα, ήταν
στρατιωτικός. Τριγύρω ήταν κι άλλοι στρατιώτες. Το τοπίο έµοιαζε
δασώδες, και χιόνι έπεφτε, σκεπάζοντας τα πάντα µε το λευκό του
σεντόνι.
Έλα, πάλι, σε µένα ∆ήνκα, συλλογίστηκε ο Πόνκιµ. Μόνο εγώ
µπορώ να σου δώσω τις σωστές συµβουλές… Χα-χα-χα-χα-χα-χα!…
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο

Εκεί όπου οδηγεί ένα πνευµατικό
µονοπάτι
ια δες, µπορείς να εντοπίσεις, πάλι, τη Βασίλισσα;» είπε η
Νύχτα.
Ήταν πρωί, και η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια κι οι υπόλοιποι
είχαν διαλύσει την κατασκήνωσή τους και ήταν έτοιµοι για ταξίδι.
Είχε σταµατήσει να χιονίζει, αλλά το χιόνι δεν είχε λιώσει ακόµα
απ’τη γη.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ακούµπησε τα χέρια στους
κροτάφους του και έκλεισε τα µάτια, προσπαθώντας
ν’αυτοσυγκεντρωθεί, αφού έφερε την πνευµατική αίσθηση της
αύρας της ∆ήνκα στο νου του. Σε λίγο, τα βλέφαρά του άνοιξαν,
πάλι. «Βόρεια,» είπε.
«Κι άλλο βόρεια;» απόρησε η Τάθβιλ. ∆εν εµπιστευόταν και τόσο
αυτόν τον παράξενο µάγο. «Αν συνεχίσουµε έτσι, στο τέλος, θα
φτάσουµε στους µεγάλους δασότοπους του Σαραόλν.»
«Σας λέω ό,τι µου µεταβιβάζουν τα Πνεύµατα, Βαρονέσα µου,»
τόνισε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, φανερά ενοχληµένος από τη
συµπεριφορά της Τάθβιλ προς το µέρος του.
Ο Σόλµορχ έτριψε το σαγόνι του. «∆εν αµφιβάλλουµε για τις καλές
σου προθέσεις, φίλε µου, αλλά η ∆ήνκα αποκλείεται να πήγε στους
δασότοπους.» Κούνησε το κεφάλι του. «∆εν υπάρχει καµια τέτοια
πιθανότητα. Γιατί να κατευθύνθηκε εκεί; Τι δουλεία έχει;»
«Οι δασότοποι είναι ακόµα µακριά απο δώ,» του θύµισε η Νύχτα.
«Ίσως να βρίσκεται κάπου πιο πριν.»
«Μα, αν θέλει να φτάσει στη Μάρβαθ, δε θα κάνει τέτοιο κύκλο,»
επέµεινε ο Σόλµορχ· «θα πάει κατευθείαν.»

Γ
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«Μπορεί και να κάνει κύκλο, αν πιστεύει πως έτσι δε θα την
βρείτε,» είπε ο Άνεµος. «Αν κατάλαβα καλά, σας θεωρεί προδότες·
πιστεύει ότι επιθυµείτε να της αρπάξετε την εξουσία.»
«Ναι,» έγνεψε καταφατικά ο Σόλµορχ. Και φάνηκε σκεπτικός.
«Ξέρεις κάτι; Τελικά, πιθανώς να έχεις δίκιο, φίλε µου.»
«Άµα η ∆ήνκα πέρασε απο δώ, µαζί µ’αυτόν τον Βασσάρ –και ίσως
και κάποιους άλλους–, θα έχουν αφήσει ίχνη,» είπε ο Μπάχτον. «Θα
επιχειρήσω να τα βρω, αν και η δουλειά µου θάναι κάπως πιο
δύσκολη, τώρα, µες στο χιόνι.»
«Τότε, πάµε να δούµε.» Η Νύχτα ανέβηκε στην ράχη του αλόγου
της. «Έλα, αγάπη µου,» πρότεινε στον Άνεµο, κι εκείνος καβαλίκεψε
πίσω της.
Όταν όλοι ήταν έφιπποι, ξεκίνησαν να ταξιδεύουν αργά,
κατευθυνόµενοι βόρεια, ώστε να µπορεί ο Μπάχτον να κοιτάζει για
ίχνη.
Η Μάνζρα, που καθόταν πίσω του, είπε: «∆ε µπορώ να το πιστέψω
ότι ο Βασσάρ έφτασε σε τέτοιες ακρότητες…»
«Τον ξέρεις;» τη ρώτησε ο Σόλµορχ, ο οποίος ίππευε εκεί κοντά,
πλάι στην Τάθβιλ.
«Όχι πολύ, αλλά του έχω µιλήσει κάµποσες φορές,» αποκρίθηκε η
Μάνζρα. «Στο ίδιο τάγµα των Αργυρών Σπαθιών ήµασταν, άλλωστε.
Η Ερία έλεγε πως του πήγαινε η θέση του διοικητή, γιατί ήταν καλός
στο να δίνει διαταγές και να παίρνει, γρήγορα, σωστές αποφάσεις.
Έτσι, του ανέθεσε, προσωρινά, τα καθήκοντά της, όταν φύγαµε, για
να ανακαλύψουµε τι συνέβαινε µε τα πλοία που χάνονταν. Βέβαια,
µπορεί να είχε κι άλλο λόγο που το έκανε αυτό…»
«Τι λόγο;» ρώτησε ο Μπάχτον, κοιτώντας για ίχνη και µη
βρίσκοντας τίποτα. Όλα έδειχναν ότι κανείς δεν είχε περάσει απο δώ,
για κάποιο καιρό.
Η Μάνζρα ανασήκωσε τους ώµους της. «Ήταν εραστής της κάποτε.
Αλλά, τώρα που το ξανασκέφτοµαι, δε νοµίζω τούτο να αποτελεί
λόγο για την Ερία…»
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Ο Σόλµορχ µειδίασε, διακριτικά, ενώ η Τάθβιλ σήκωσε ένα της
φρύδι.
«Βρήκες τίποτα;» ρώτησε τον Μπάχτον.
«Όχι,» απάντησε εκείνος. «∆ε µου µοιάζει νάχει περάσει κανείς
απο δώ.»
«Το ήξερα ότι η… διαίσθηση αυτού του µάγου ήταν λανθασµένη,»
είπε η Βαρονέσα.
«Μην βγάζεις αµέσως συµπεράσµατα,» της είπε ο Σόλµορχ.
«Μα αφού κανείς δεν έχει περάσει απο δώ!» αντιγύρισε η Τάθβιλ.
«Ένα χωριό!» έδειξε η Μάνζρα προς τα ανατολικά. «Ίσως εκεί να
µπορούν να µας πουν άµα είδαν κάποιους σ’αυτά τα µέρη.»
«Καλή ιδέα,» κατένευσε ο Σόλµορχ. «Πάµε.»
«Χάνουµε τον καιρό µας…!» µουρµούρισε η Τάθβιλ, κάτω απ’την
ανάσα της.
«Πηγαίνουµε στο χωριό!» φώναξε ο Σόλµορχ στους υπόλοιπους,
στα νώτα της κοµπανίας.
«Γιατί, κύριε;» ρώτησε ο Φάλµαριν, που, τώρα, ίππευε πίσω απ’τον
Μέρθναρ, ο οποίος είχε επιµείνει να καθίσει µπροστά, για να µπορεί
να προστατέψει καλύτερα τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού, σε
περίπτωση µάχης.
«Ο Μπάχτον δε βρίσκει ίχνη,» εξήγησε ο Σόλµορχ. «Κι εκεί ίσως
να έχουν δει τη Βασίλισσα να περνά.»
Ο Φάλµαριν έγνεψε καταφατικά, αν και κάτι είχε αρχίσει να τον
ενοχλεί στην όλη κατάσταση· κάτι δεν πήγαινε καλά…
Οι καβαλάρηδες πλησίασαν το χωριό, καλπάζοντας, και
σταµάτησαν, απότοµα, κοντά του. Ο Άνεµος κατέβηκε απ’τη σέλα
του αλόγου που µοιραζόταν µε τη Νύχτα, καθώς ένας τροχιστής
στρεφόταν στο µέρος τους, παύοντας το τρόχισµα ενός µεγάλου
µαχαιριού. Ήταν ένας λιγνός, νευρώδης άντρας, µε µαύρα µαλλιά
και ατηµέλητα γένια. Τα χέρια του ήταν γεµάτα κάλους, και
φορούσε µάλλινα ρούχα και ποδιά.
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«Καληµέρα, φίλε,» χαιρέτησε ο τυχοδιώχτης. «Μια πληροφορία
ζητάµε, αν έχεις την καλοσύνη να διαθέσεις ένα λεπτό απ’το χρόνο
σου.»
Ο τροχιστής τούς κοίταξε όλους καλά-καλά· ιδιαίτερη προσοχή
έδωσε στους στρατιώτες ανάµεσά τους. «Ευχαρίστως. Τι θα
θέλατε;»
«Πέρασε απο δώ κανένας, σήµερα ή χτες;» ρώτησε ο Άνεµος.
«Ναι,» απάντησε ο τροχιστής. «Κάποιος έµπορας, νοµίζω, ο οποίος
έφευγε, πηγαίνοντας νότια.»
«Ψάχνουµε για µια γυναίκα,» διευκρίνισε ο Σόλµορχ. «Καµια
σαρανταριά χρονών µε ξανθά µαλλιά. Μαζί της, σίγουρα, θα είναι κι
ένας πολεµιστής, µελαχρινός, µε γαλανά µάτια.»
Ο τροχιστής κούνησε το κεφάλι του. «∆εν τους έχω ατενίσει, κύριε.
Λυπάµαι.»
«Σας το έλεγα: δεν ήρθαν απο δώ,» τόνισε η Τάθβιλ.
«Σ’ευχαριστούµε, φίλε µου. Αντίο,» είπε ο Άνεµος, ανεβαίνοντας
στο άλογο, πίσω απ’τη Νύχτα.
Οι σύντροφοι έστριψαν τα άτια τους κι αποµακρύνθηκαν λίγο
απ’το χωριό.
«Χάνουµε τον καιρό µας,» είπε η Τάθβιλ. «Μάλλον, έχεις κάνει
κάποιο λάθος,» πληροφόρησε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή.
«Τα Πνεύµατα δεν ψεύδονται,» αποκρίθηκε εκείνος, ενώ ο ψυχρός
αγέρας έκανε τα µαύρα του µαλλιά ν’ανεµίζουν.
Ο Φάλµαριν κατέβηκε απ’τ’άλογό του. «Θα επιχειρήσω εγώ να
εντοπίσω τη Βασίλισσα,» δήλωσε.
«Μα, είπες ότι δε µπορείς…» παραξενεύτηκε η Νύχτα.
«Την έχω δει µόνο µία φορά, αλλά θα προσπαθήσω, κυρία µου,»
απάντησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. Έκλεισε τα µάτια του
και έβαλε τα δάχτυλα στους κροτάφους, πασχίζοντας να φέρει την
αύρα της ∆ήνκα στο νου του. Αµέσως, ένα µονοπάτι παρουσιάστηκε
στις πνευµατικές του αισθήσεις· ένα µονοπάτι που οδηγούσε βόρειοδυτικά.
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Πολύ ξαφνικό τούτο… παραξενεύτηκε ο Φάλµαριν. ∆ε µπορεί να
την εντόπισα τόσο εύκολα, δεδοµένου του πόσο λίγο την ξέρω…
Επικεντρώθηκε στο ίδιο το µονοπάτι, σαν ψυχική ενέργεια, και
επιχείρησε να βρει την προέλευσή του. Τα Πνεύµατα οδήγησαν τη
συνείδηση του Σοφού του Κύκλου του Φτερού πίσω, στην Μάρβαθ.
Εκεί συνάντησε µια άγνωστη, θηλυκή παρουσία, µια αύρα που δεν
είχε ξανααισθανθεί…
Ποια είσαι; απαίτησε, έχοντας µια υποψία, όµως, ποια είχε
ανταµώσει στον Πνευµατικό Κόσµο.
Η Σαντέ’ενθιν, Σοφέ, αποκρίθηκε η παρουσία, και ένα κύµα
ψυχικής ισχύς τον χτύπησε, µε δύναµη.
«Ααααργκ!» Ο Φάλµαριν παραπάτησε, και έπεσε στα γόνατα,
ανοίγοντας τα µάτια του και παίρνοντας τα χέρια του απ’το κεφάλι,
για ν’ακουµπήσει τις παλάµες στο χιονισµένο έδαφος.
«Τι τρέχει, µάγε;» Ο Άνεµος, αµέσως, πετάχτηκε δίπλα του και τον
βοήθησε να σηκωθεί όρθιος.
«Παραπλανηθήκαµε,» είπε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού στους
συντρόφους του, οι οποίοι κατέβαιναν απ’τ’άλογά τους.
«Ο Πόνκιµ;» ρώτησε ο Μέρθναρ.
«Η Σαντέ’ενθιν,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν.
Η Αλζάρα ρίγησε στην αναφορά του ονόµατος της Αρχιέρειά της.
** ** ** **
«Μα τον Ποταµό και την Έρηµο!…» µούγκρισε η Σαντέ’ενθιν, η
οποία καθόταν στο γραφείο του Πόνκιµ, κοιτάζοντας µέσα στον
µαγικό του καθρέφτη, ενώ εκείνος εκτελούσε τα καθήκοντά του ως
Αντιβασιλέας του Σαραόλν στην αίθουσα του θρόνου. «Αυτός ο
Φάλµαριν είναι, πράγµατι, πολύ ενοχλητικός. Κάτι πρέπει να γίνει µε
δαύτον!»
Σταύρωσε τα χέρια µπροστά της, ξεφυσώντας. «Οοχ… Τώρα, ποιος
το λέει στον Πόνκιµ, πάλι, αυτό;…»
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Η πόρτα του δωµατίου χτύπησε.
«Περάστε,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν.
Ο Κράντµον µπήκε, ντυµένος µε λευκό πουκάµισο µε χρυσά
σιρίτια, µαύρο, πέτσινο, γυαλιστερό παντελόνι, επίσης γυαλιστερές
µπότες που έφταναν ως το γόνατο, και πορφυρό µανδύα. Τα µαλλιά
του ήταν καλοχτενισµένα και δεµένα αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι
του.
«Καληµέρα,» µειδίασε.
«∆εν είναι και τόσο καλή,» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Πώς είσαι;»
«Εντάξει σήµερα· ο πονοκέφαλος έχει περάσει,» την πληροφόρησε
ο Κράντµον. «Τι κάνεις εδώ, στο δωµάτιο του Πόνκιµ;»
«Παρακολουθώ αυτούς τους ηλίθιους.» Η Σαντέ’ενθιν έκανε µια
χειρονοµία προς τον καθρέφτη. «Και προσπαθώ να τους
παραπλανήσω.»
«Να τους παραπλανήσεις;» συνοφρυώθηκε ο Κράντµον.
Η Σαντέ’ενθιν τού εξήγησε τι συνέβαινε µε τον Άνθρωπο-ΜεΜισή-Ψυχή. «Όλα πήγαιναν καλά, µέχρι που µπήκε ο καταραµένος
Φάλµαριν στη µέση,» τελείωσε.
«Ο Φάλµαριν πάντα µπλέκεται,» είπε ο Κράντµον. «Τον
σιχαίνοµαι. Πρέπει να τον εξολοθρεύσουµε, κάποια στιγµή.»
«Αναµφίβολα,» συµφώνησε η Σαντέ’ενθιν. Και σηκώθηκε απ’την
πολυθρόνα του γραφείου. «Πάµε, τώρα, να πούµε στον Πόνκιµ τι
συνέβη. Αν και φοβάµαι πως δε θα του αρέσουν τα νέα…»
** ** ** **
Η Νύχτα σταύρωσε τα χέρια µπροστά της. «Τώρα έχουµε δύο
µπελάδες στο κεφάλι µας.»
«Την επόµενη φορά που θα συναντηθούµε, θα λύσουµε αυτή την…
παρεξήγηση µε τη Σαντέ’ενθιν!» σφύριξε ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή, στενεύοντας τα µάτια του. Ήταν εξοργισµένος που τον είχαν
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χρησιµοποιήσει µε τέτοιο τρόπο. Τα Πνεύµατα ούρλιαζαν στ’αφτιά
του, εξοργίζοντάς τον ακόµα περισσότερο.
«Πού πάµε τώρα;» ρώτησε η Τάθβιλ. «Έχουµε χάσει πολύτιµο
χρόνο. Πώς θα βρούµε τη Βασίλισσα; –που τα Πνεύµατα να την
πάρουν για όλη την αναστάτωση που έχει προκαλέσει!»
«Φίλε µου, Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή, προσπάθησε να την βρεις,»
είπε ο Φάλµαριν. «Θα είµαι πλάι σου πνευµατικά, για να βεβαιωθώ
ότι δε θα σε ξαναπαραπλανήσουν.»
Εκείνος έγνεψε καταφατικά. «Εντάξει, Φάλµαριν.»
«∆ε µ’αρέσει αυτό…» µουρµούρισε η Τάθβιλ, καθώς ο ΆνθρωποςΜε-Μισή-Ψυχή έκλεινε τα µάτια του κι αυτοσυγκεντρωνόταν.
Ο πρώην-Ράθµαλ έφερε στο νου του την Βασίλισσα, όπως την
θυµόταν από την εποχή που ήταν στρατιωτικός διοικητής του
Βένγκριλ. Όταν είχε την εικόνα της στα ψυχικά του µάτια, έστειλε
τριγύρω τις πνευµατικές του αισθήσεις, για να τη βρει. Τούτη τη
φορά, κανένα µονοπάτι δεν εµφανίστηκε επιτόπου· µόνο µια αχνή…
γραµµή (;), που οδηγούσε νότια… κάπου νότια.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή άνοιξε τα βλέφαρά του. «Νότια.»
Η Τάθβιλ αναποδογύρισε τα µάτια της, ξεφυσώντας. «Βόρεια,
νότια! Αυτή τη δουλειά θα κάνουµε; …»
«Είναι νότια, Βαρονέσα µου,» την διαβεβαίωσε ο Φάλµαριν.
«Έλεγξα το πνευµατικό µονοπάτι που ακολούθησε ο Άνθρωπος-ΜεΜισή-Ψυχή, και δεν πρόκειται για κάποιο κόλπο των εχθρών µας.»
Η Τάθβιλ δεν φάνηκε πεπεισµένη, αλλά ο Σόλµορχ είπε: «Ξεκινάµε
νότια, εποµένως.» Και ανέβηκε στο άλογό του.
** ** ** **
«Οι φιλοξενούµενοι σου,» είπε η Αλφάρνα, σύµβουλος
οικονοµικών του Σαραόλν, στον Πόνκιµ.
Ο Αντιβασιλέας σήκωσε το κεφάλι του από τα χαρτιά που διάβαζε
και κοίταξε στην είσοδο της αίθουσας του θρόνου, για ν’αντικρίσει
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τον Κράντµον και τη Σαντέ’ενθιν. Τοποθέτησε την πένα του στο
µελανοδοχείο. Τι είναι πάλι; Σίγουρα, δε θάναι τίποτα καλό.
Σηκώθηκε και τους έκανε νόηµα να έρθουν κοντά του, σε µια
αποµακρυσµένη πλευρά της αίθουσας. Εκείνοι πλησίασαν.
«Είσαι καλύτερα, παρατηρώ,» είπε στον πρώην-σφετεριστή του
Κοραλλένιου Θρόνου.
«Πράγµατι, Πόνκιµ,» αποκρίθηκε ο Κράντµον. «Χαίροµαι που
σ’ενδιαφέρει για την υγεία µου.»
Λίγο µ’ενδιαφέρει η υγεία σου, ηλίθιε, σκέφτηκε ο Αντιβασιλέας του
Σαραόλν· η χρησιµότητά σου µε νοιάζει.
«Εσύ δεν υποτίθεται πως θα παρακολουθούσες –και θα
παραπλανούσες– τον Φάλµαριν και την οµάδα του;» ρώτησε τη
Σαντέ’ενθιν.
«Με κατάλαβαν,» εξήγησε εκείνη. «Ο Φάλµαριν.»
«Ο Φάλµαριν…!» έκανε, θυµωµένος, ο Πόνκιµ. «Βρήκαν πού είναι
πραγµατικά η Βασίλισσα;»
«∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν. «Έφυγα, για να σε
ενηµερώσω, µόλις τα πράγµατα πήγαν στραβά.»
«Ήταν αναµενόµενο κάποτε να µας καταλάβουν,» είπε ο Πόνκιµ.
«Είχα σχεδιάσει να τους στείλω σε παγίδα µε Μαγκραθµέλιους,
αλλά δεν πειράζει. Οι Μαγκραθµέλιοι θα τους επιτεθούν σήµερα το
µεσηµέρι.»
«Υψηλότατε!» ακούστηκε µια γυναικεία φωνή.
Ο Πόνκιµ γύρισε, για ν’αντικρίσει µια πολεµίστρια να µπαίνει στην
αίθουσα του θρόνου, µαζί µε έναν άντρα, που έµοιαζε κι εκείνος
πολεµιστής, αλλά ήταν πολύ, πολύ ταλαιπωρηµένος και είχε ένα
µεγάλο τραύµα δεµένο στον δεξή του ώµο.
«Τι συµβαίνει;» ρώτησε, ζυγώνοντας.
«Υψηλότατε,» είπε ο καταπονηµένος άντρας, κάνοντας µια
κουρασµένη υπόκλιση. «Έρχοµαι από το Θόνµαρκ. Ήρθα όσο
γρηγορότερα µπορούσα, γιατί δεν είχα άλογο, και… είµαι ο µόνος
που γλίτωσε απο κεί, Υψηλότατε. Ή, τουλάχιστον, έτσι πιστεύω…
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Οι Μαγκραθµέλιοι επιτέθηκαν, όπως φοβόνταν πολλοί. Ο Άρχοντας
Έζφερκ πολέµησε γενναία, µα… ήµασταν καταδικασµένοι. Μαζί µε
τους δαιµονανθρώπους ήταν ένα… πλάσµα που δεν έχω ποτέ µου
ξανατενίσει, Υψηλότατε. Λαµποκοπούσε, σαν ήλιος· ήταν τροµερό
να το κοιτάς! Σκορπούσε τρόµο στους στρατιώτες. Ένιωσα ο ίδιος το
παγερό συναίσθηµα µέσα µου…»
«Θες να πεις πως οι Μαγκραθµέλιοι έχουν εισβάλει στο Σαραόλν;»
ρώτησε ο Πόνκιµ, παριστάνοντας τον ξαφνιασµένο και τον ανήσυχο.
«Ναι, Υψηλότατε. Σκοπεύουν να ποδοπατήσουν το Βασίλειο!»
αποκρίθηκε ο τραυµατισµένος πολεµιστής. «Και… και, Υψηλότατε,
µε συγχωρείτε που σας απευθύνοµαι έτσι, µα πρέπει να στείλετε
αγγελιαφόρο να ειδοποιήσει το στρατό, για να επιστρέψει.»
«Ξέρω τι πρέπει να κάνω, στρατιώτη,» αντιγύρισε ο Πόνκιµ.
«Σωστά, Υψηλότατε. ∆εχτείτε τη συγνώµη µου…» είπε ο
πολεµιστής.
«Πόσο µεγάλος είναι ο στρατός των δαιµονανθρώπων;»
«Είναι τεράστιος, Υψηλότατε. Πάνω… πάνω από… τριακόσιες
χιλιάδες, τολµώ να πω, Υψηλότατε. ∆εν έχω ποτέ στη ζωή µου
ξανατενίσει τόσο µεγάλο φουσάτο!…»
Ωραία, συλλογίστηκε ο Πόνκιµ. Το σχέδιο του Αφέντη δουλεύει µια
χαρά, µέχρι στιγµής.
«Θα προετοιµαστούµε καταλλήλως, στρατιώτη,» αποκρίθηκε.
«Τώρα, µπορείς να πας να αναπαυθείς στον στρατώνα. Βοήθησέ
τον,» πρόσταξε την πολεµίστρια του παλατιού.
«Μάλιστα, Υψηλότατε,» έκλινε το κεφάλι της εκείνη, και βγήκε
απ’τη βασιλική αίθουσα, µαζί µε τον µαχητή από το Θόνµαρκ.
Ο Πόνκιµ στράφηκε στους συµβούλους του. «Τούτα είναι πλέον
ανησυχητικά νέα. Χρειαζόµαστε στρατό, για να πολεµήσουµε τους
Μαγκραθµέλιους. Συντάξτε επιστολές προς όλους τους ∆ούκες και
τους βαρόνους ότι το βασίλειο έχει ανάγκη τους πολεµιστές τους.»
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«Ως προστάξετε, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε ο Σόντλαρ, ο
σύµβουλος της πολιτείας, ένας καστανοµάλλης άντρας, µε όχι πολύ
µακριά µαλλιά και γένια.
Ο Πόνκιµ έκανε νόηµα στη Σαντέ’ενθιν και στον Κράντµον να τον
ακολουθήσουν, καθώς βάδιζε προς το δωµάτιό του. «Οι
αγγελιαφόροι πρέπει να εξολοθρευτούν,» είπε. «Οι δαιµονάνθρωποί
µου µπορούν να φροντίσουν εύκολα κάτι τέτοιο.»
«Πώς θα δικαιολογήσεις, όµως, την εξαφάνιση όλων τους;» ρώτησε
ο Κράντµον.
«∆ε θα χρειαστεί να την δικαιολογήσω, όταν ο Αφέντης µας θα
βρίσκεται, πλέον, στην Μάρβαθ και στο Κέντρο Σταθερότητας,»
σιγογέλασε ο Πόνκιµ.
** ** ** **
Ο καπνός υψωνόταν στριφογυριστά στον ουρανό, σαν πολλά µαύρα
φίδια, ξεπροβάλλοντας µέσα απ’τις φλόγες που έκαιγαν τα χτίρια
του χωριού, γύρω απ’το οποίο ήταν κατασκηνωµένος, στην πεδιάδα,
ο πελώριος στρατός των Μαγκραθµέλιων της Βόρειας και της
Νότιας Μάγκραθµελ. Οι σηµαίες των Βασιληάδων Χάµαγκορκ και
Καρθαβλέρν ανέµιζαν στον παγερό αέρα. Πάνω σ’αυτή του πρώτου
ήταν κεντηµένο ένα µαύρο σπαθί, µε υπερβολικά παχιά λεπίδα, και
στις τέσσερις γωνίες της βρίσκονταν επίσης µαύρα, πεντάκτινα
άστρα. Το έµβληµα της σηµαίας του δεύτερου ήταν ένας µελανός
δίσκος, γύρω απ’τον οποίο σχηµατιζόταν ένα οκτάγωνο, που οι
διαγώνιες πλευρές του προεξείχαν από τις άλλες, ενώ τέσσερις
γραµµές έµοιαζαν να βγαίνουν από τον δίσκο και να διαπερνούν τις
πλευρές του οκταγώνου που δεν προεξείχαν.
Η Χόλκραδ παρακολουθούσε την καταστροφή του χωριού µε
απέχθεια, ενώ εκείνη κι ο Κύριος του Πύργου του Φτερού
βρίσκονταν σε ασφαλή απόσταση από το ολοκαύτωµα. Το πρωί,
όταν είχε ξεκινήσει το φουσάτο από τους πρόποδες των βουνών,
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είχαν ατενίσει τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν και είχαν αισθανθεί τρόµο να
διαπερνά τις ψυχές τους. Κι αυτός ο τρόµος προερχόταν από την
οµορφιά του δαίµονα. Ήταν ένα πλάσµα χρυσό, που λαµποκοπούσε
στο φως του Λούντρινχ, έχοντας τα φτερά του ανοιχτά µε µια
ανείπωτη µεγαλοπρέπεια. Τώρα, δεν βρισκόταν, πια, στο πεδίο
όρασής τους, καθώς είχε αποσυρθεί στη σκηνή του, η οποία
βρισκόταν στο κέντρο του στρατοπέδου των δαιµονανθρώπων, και
οι δύο Ελεγκτές Πνευµάτων δε µπορούσαν να ζυγώσουν, για να τον
χτυπήσουν.
«Έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι στρατοί της Βόρειας και της Νότιας
Μάγκραθµελ,» είπε ο Όρντλοντ. «Η πατρίδα των Μαγκραθµέλιων
πρέπει να έχει µείνει σχεδόν αφύλακτη.»
«Μοιάζουν απελπισµένοι να φτάσουν στην Μάρβαθ,» αποκρίθηκε
η Χόλκραδ.
«Φυσικά, εφόσον πιστεύουν πως εκεί θα νικήσουν, και η Βόρεια Γη
θα γίνει δική τους.» Ο Όρντλοντ µειδίασε, αχνά.
«Γιατί δε µου το είχες πει απ’την αρχή;» τον ρώτησε η Χόλκραδ.
«∆εν υπήρχε λόγος,» απάντησε ο Κύριος του Πύργου. «Εξάλλου,
όσο λιγότεροι το ξέρουν, τόσο το καλύτερο, δε νοµίζετε, κυρία µου;»
«Έχεις δίκιο σ’αυτό, Όρντλοντ,» παραδέχτηκε η Χόλκραδ. «Είναι
από τα πράγµατα που πρέπει να παραµένουν για πάντα στις σκιές.»
** ** ** **
Ο Βένγκριλ χτύπησε την πόρτα της καµπίνας της Αάνθα.
«Περάστε,» άκουσε από µέσα, και µπήκε, για να βρει τη Βασίλισσα
του Ωκεανού να κάθεται σε µια ξύλινη πολυθρόνα µπροστά σ’ένα
γραφείο. Ήταν ντυµένη µε ένα βαθύ-µπλε φόρεµα µε πέρλες, και
ψηλές, µαύρες µπότες. Τα πορφυρά µαλλιά ήταν δεµένα κότσο πίσω
της. ∆ιάβαζε έναν µεγάλο, κιτρινισµένο τόµο.
«Πάλι µ’αυτό το βιβλίο είσαι αγκαλιά;» έκανε ο Βένγκριλ. Από τη
µέρα που είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους για το Σαραόλν, η Αάνθα το
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µελετούσε διεξοδικά, αφού το είχε πάρει από τη βιβλιοθήκη του
παλατιού της Θέρληχ, λίγο πριν φύγουν από την πρωτεύουσα του
Ωκεανού.
Η Βασίλισσα ακούµπησε την πλάτη της στην πολυθρόνα, καθώς
έστρεφε το κάθισµα προς το µέρος του. «Τι άλλο ν’αγκαλιάσω; ∆ε
σε έχω συχνά κοντά µου.»
«Μην κάνεις σαν παιδί, Αάνθα,» είπε ο Βένγκριλ, καθώς καθόταν
πάνω στο γραφείο. «Ξέρεις τι θ’αρχίσουν να ψιθυρίζουν όλοι µέσα
στο πλοίο, έτσι και υποψιαστούν κάτι. Και υποσχέθηκες να µη µου
προκαλέσεις προβλήµατα στο Σαραόλν.
»Λοιπόν, τι γράφει αυτό το βιβλίο;»
«Μιλάει για την πνευµατική µαγεία,» εξήγησε η Αάνθα.
«Νόµιζα πως βαριόσουν τα βιβλία περί µαγείας…» είπε ο
Βένγκριλ.
«Όχι εντελώς,» αποκρίθηκε εκείνη. «Αν τα βαριόµουν τόσο πολύ,
δε θα είχα ποτέ µάθει Νεροµαγεία.»
«Πράγµατι, αλλά θα µπορούσες να ξέρεις πιο πολλά πάνω στο
αντικείµενό σου… απ’ό,τι µου έχεις πει, τουλάχιστον…»
ανασήκωσε τους ώµους του ο Βασιληάς του Σαραόλν.
«Ναι,» παραδέχτηκε η Αάνθα, καθώς χασµουριόταν. «Η αλήθεια
είναι πως τα περισσότερα που ξέρω για τη Νεροµαγεία τα έχω µάθει
κάνοντας δοκιµές.» Μειδίασε. «Η µητέρα µου είχε κάποιο ταλέντο
και, φαίνεται, το κληρονόµησα.»
«Η µητέρα σου; ∆ε µου έχεις πει ποτέ για τη µητέρα σου,»
συνειδητοποίησε ο Βένγκριλ.
«Ήταν η Βασίλισσα του Ωκεανού, όχι κληρονοµικά, αλλά σύζυγος
του πατέρα µου.»
«Σοβαρολογείς;»
Η Αάνθα τον κοπάνησε στον µηρό, µε τη γροθιά της. «Μη µε
κοροϊδεύεις!»
Ο Βένγκριλ χαµογέλασε. «Ζει;»
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«Όχι,» απάντησε η Αάνθα. «Πέθανε, µαζί µε τον πατέρα µου, στην
ίδια µάχη, πριν από δέκα χρόνια.»
«Μιλάς για τον Πόλεµο των Πειρατών;» ρώτησε ο Βένγκριλ.
«Ναι,» έγνεψε καταφατικά η Αάνθα. «Θα ξέρεις ότι η πειρατεία
απαγορεύεται στο Βασίλειο του Ωκεανού, πράγµα που σηµαίνει πως
απαγορεύεται σχεδόν σ’όλα τα γνωστά ύδατα. Αυτό το γεγονός δεν
άρεσε και τόσο σ’όσους σκόπευαν να ζήσουν –και να πλουτίσουν,
πιθανώς– ληστεύοντας πλοία. Οπότε, για πρώτη φορά στην ιστορία –
απ’ό,τι γνωρίζω εγώ, τουλάχιστον–, ενώθηκαν οι πειρατές, µε
ορµητήριο τα Όρη του Ωκεανού στην Βηλβένµηθ, και βάλθηκαν να
καταστρέψουν το Βασίλειο. Οι Μαγκραθµέλιοι της Βόρειας και της
Νότιας Γης τούς βοήθησαν (γιατί κι αυτοί αρέσκονται στην
πειρατεία), καθώς και ορισµένοι απατεώνες και συντεχνίες από τη
Ζίρκεφ. Ο πόλεµος κράτησε έξι χρόνια, και, τον έκτο χρόνο, οι
γονείς µου σκοτώθηκαν, στο τελικό χτύπηµα που δόθηκε στα Όρη
του Ωκεανού. Μαζί τους, όµως, πέθανε και ο Χάρ’σραντ, ένας
Ζιρκεφιανός πειρατής, ο οποίος ήταν αρχηγός τους. Ο Βασιληάς των
Πειρατών, τον αποκαλούσαν. Με το θάνατό του επήλθε διάσπαση,
για το ποιος θα πάρει την αρχηγία, και οι δυνάµεις του Βασιλείου
εύκολα νίκησαν.
»Θυµάµαι που ζητούσαµε βοήθεια από τη Βασίλισσα Ταρµαρία της
Ζίρκεφ, τουλάχιστον, να σταµατήσει τους δικούς της απ’το να µας
χτυπάνε, αλλά εκείνη δεν έκανε τίποτα. Υποστήριζε πως αυτό
βρισκόταν ‘πέρα από τις δυνάµεις της’. Αν είχε κάνει κάτι, ο
πόλεµος µπορεί να είχε σταµατήσει νωρίτερα… και οι γονείς µου δε
θα είχαν πεθάνει…»
«Ναι… ο Πόλεµος των Πειρατών ήταν καταστροφικός. Ήξερα ότι
εκεί σκοτώθηκε ο Ρόµραν, ο Βασιληάς του Ωκεανού, µα δεν είχα
ακούσει τίποτα για τη Βασίλισσά του,» είπε ο Βένγκριλ.
«Οι δικοί σου γονείς, Βένγκριλ;» ρώτησε η Αάνθα.
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«Ο πατέρας µου ήταν µεγάλος, όταν γεννήθηκα, γιατί είχε αργήσει
να πάρει το στέµµα και να παντρευτεί, αφού η γιαγιά µου, η οποία
είχε πριν την εξουσία, έζησε µέχρι τα ενενήντα-ένα.»
«Πόσο χρονών, δηλαδή, έγινε Βασιληάς;»
Ο Βένγκριλ έτριψε τα γένια του. «Κάτσε να δεις…» Βλεφάρισε.
«Πρέπει να ήταν σαράντα, τώρα που το σκέφτοµαι! Και η µητέρα
µου πάνω από τριάντα, σίγουρα.» Μειδίασε. «Ποτέ, όµως, δεν τους
είχα για τόσο µεγάλους… Ο πατέρας µου ήταν από τους καλύτερους
ξιφοµάχους στο Βασίλειο.»
«Και, µετά, µου λες ότι εσύ είσαι γέρος!» έκανε η Αάνθα,
τσιµπώντας τον στα πλευρά.
«∆εν είµαι όπως ήµουν στα είκοσι, ή στα τριάντα,» αποκρίθηκε ο
Βένγκριλ.
«Πώς πέθανε ο πατέρας σου;» ρώτησε η Αάνθα.
«Γιατί σ’ενδιαφέρει τόσο πολύ η οικογένειά µου;» µειδίασε ο
Βένγκριλ.
«Από περιέργεια,» εξήγησε η Βασίλισσα του Ωκεανού,
ανασηκώνοντας τους ώµους της.
Η όψη του Βένγκριλ σκλήρυνε, καθώς γεγονότα που ήθελε να
ξεχάσει έρχονταν, πάλι, στην επιφάνεια. «Οι Αργκανθικιανοί τον
σκότωσαν,» είπε. «Τα καθάρµατα… Μόλις πήρα το στέµµα,
τελείωσα εκείνο τον άσκοπο πόλεµο, και έκλεισα συνθήκη ειρήνης
µαζί τους.»
«Λυπάµαι που σ’το θύµισα,» χαµήλωσε το βλέµµα της η Αάνθα.
«Απλά, ήµουν περίεργη, όπως σου είπα…
»Αδέλφια έχεις;»
«Έχω έναν αδελφό,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Τον ∆ούκα Σάλβινρ
της Χάργκοχ. Και µια αδελφή, τη Βόνα, ∆ούκισσα της Σάνβεκ.
»Εσύ; Έχεις αδέλφια, Αάνθα;»
«Έναν αδελφό. Μένει στη Νήσο Βέθµορθ και διατηρεί καλές
σχέσεις µε τους Αργκανθικιανούς.»
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«Οι Αργκανθικιανοί, τα ύπουλα φίδια, έστελναν κατασκόπους στο
Βασίλειό µου, προτού φύγω,» είπε ο Βένγκριλ. «Ελπίζω, ως τώρα, οι
δικοί µου πράκτορες να τους έχουν εντοπίσει και εξολοθρεύσει.
Όµως –πρώτα θ’ασχοληθώ µε τον Πόνκιµ –θα πληρώσει γι’αυτό που
έκανε.»
«Το ίδιο και ο Κράντµον,» πρόσθεσε η Αάνθα. «Αλλά µην
περιµένεις να βρεις τα πράγµατα στο Σαραόλν όπως τα άφησες.»
«Το έχω υπόψη µου,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ· «και µε φοβίζει…»
«Ό,τι κι αν συµβεί, θα σε βοηθήσω,» υποσχέθηκε η Αάνθα.
Το βλέµµα του Βένγκριλ έπεσε, πάλι, πάνω στον κιτρινισµένο
τόµο. «∆ε µου είπες, τελικά, γιατί διαβάζεις αυτό το βιβλίο;»
«Προσπαθώ να καταλάβω τι ήταν εκείνο που έστειλε εναντίον µας
ο Κράντµον,» αποκρίθηκε η Αάνθα.
«Εκείνο το… κατασκεύασµα που είχε το πρόσωπό του και
εξαφανίστηκε, όταν το αποκεφάλισα;»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού ένευσε καταφατικά.
«Και τι βρήκες;»
Η Αάνθα ξεφύσησε. «∆υστυχώς, τίποτα ακόµα. Και σκέφτοµαι τι
θα γίνει άµα ξαναπροσπαθήσει να µας σκοτώσει έτσι…»
«Λες να µπορεί να το κάνει;»
«Γιατί όχι, αφού το έκανε ήδη µία φορά;»
Ο Βένγκριλ ανασήκωσε τους ώµους του. «∆εν ξέρω. ∆εν έχω ιδέα
από µαγεία.
»Πάντως, αν είναι να το στείλει, πάλι, εναντίον µας, καλύτερα
νάµαστε προετοιµασµένοι,» τόνισε.
«Γιαυτό διαβάζω το βιβλίο,» εξήγησε η Αάνθα.
«Τι θα έκανα χωρίς εσένα;» Ο Βένγκριλ έσκυψε και φίλησε τα
χείλη της.
«Να κλειδώσω την πόρτα;» ρώτησε η Αάνθα. «Κανείς δε θα
καταλάβει τίποτα.»
«Κλείδωσέ την,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, µειδιώντας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο

Ενέδρα
ύχτωνε, και ακόµα δεν είχαν βρει ίχνος της ∆ήνκα και του
Βασσάρ. Τα άλογά τους αγκοµαχούσαν, κουρασµένα, καθώς
κάλπαζαν µέσα σε µια δασώδη περιοχή. Οι κορµοί των
δέντρων έριχναν µακριές σκιές γύρω τους.
«Πρέπει να κάνατε κάποιο λάθος, πάλι,» είπε η Τάθβιλ, κρατώντας
σφιχτά την κάπα πάνω της, για να µην την παίρνει ο δυνατός αγέρας
που είχε αρχίσει να φυσά από το απόγευµα και ύστερα.
«Όχι, Βαρονέσα µου,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Τούτη τη φορά,
δεν έχουµε κάνει κανένα λάθος, αν και… αισθάνοµαι κάτι παράξενο
γύρω µας… κάποιες εχθρικές παρουσίες…»
Πρόλαβε δεν πρόλαβε να τελειώσει την πρότασή του και ένα
µεταλλικό καρφί σφύριξε στον αέρα, µε στόχο το κεφάλι του. Ο
Σοφός του Κύκλου του Φτερού έκανε, ελαφρώς, πίσω, και το
παράξενο όπλο πέρασε ξυστά από τη µύτη του.
«Μαγκραθµέλιοι!» φώναξε ο Μπάχτον, τραβώντας το σπαθί του,
καθώς έβλεπε σκοτεινές φιγούρες µε κουκούλες να έρχονται από τα
δέντρα και τις φυλλωσιές τριγύρω.
«Ανάθεµα!…» έφτυσε η Μάνζρα, ξεθηκαρώνοντας κι εκείνη το
ξίφος της και πηδώντας κάτω απ’το άλογο του πλανόδιου τοξότη,
για να µπορεί να πολεµήσει πιο ελεύθερα.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η Αλζάρα ύψωσαν τα χέρια τους
και εκτόξευσαν έξι δαιµονανθρώπους προς τα πίσω, κοπανώντας
τους πάνω σε κορµούς και κάνοντας τα όπλα να φύγουν απ’τα χέρια
τους.
Ο Άνεµος αφίππευσε, αφήνοντας την Νύχτα πάνω στο άλογο. Το
σπαθί που παρουσιάστηκε στα χέρια του απέκρουσε την επίθεση

Ν
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µιας δαιµονογυναίκας, την οποία ο τυχοδιώχτης κλότσησε στην
κοιλιά και αποκεφάλισε.
«Επίθεση!» φώναξε ο Μέρθναρ στους έξι στρατιώτες που είχαν
έρθει µαζί µε τον Σόλµορχ και την Τάθβιλ.
Η µάχη αγρίεψε, καθώς Μαγκραθµέλιοι γέµισαν την περιοχή γύρω
απ’τους συντρόφους.
Ο Μπάχτον τράβηξε τα γκέµια του αλόγου του, κάνοντάς το να
χλιµιντρίσει, να σηκωθεί στα πισινά του πόδια, και να κλοτσήσει, µε
τα µπροστινά, έναν δαιµονάνθρωπο κατακέφαλα, τσακίζοντάς του το
κρανίο και σκοτώνοντάς τον.
Ύστερα, άκουσε ένα φτερούγισµα που του ήταν γνώριµο.
Στράφηκε κι αντίκρισε ένα µεταλλικό κατασκεύασµα µε φτερούγες.
Στο κέντρο της σφαίρας που ήταν το σώµα του υπήρχε ένα πορφυρό
πετράδι το οποίο έµοιαζε µε µάτι, και γύρω από αυτό φύτρωναν
τέσσερα µακριά, λεπτά πόδια, στο τέλος των οποίων υπήρχαν
επικίνδυνα κεντριά. Ο Μπάχτον είχε ξαναντιµετωπίσει τέτοια
πλάσµατα, όταν είχε πρωτογνωρίσει τον Σόλµορχ, και τα
απεχθανόταν.
Άκουσε άλλο ένα φτερούγισµα, από την αντίθετη µεριά, και
στράφηκε, πάλι, για να δει ακόµα ένα φτερωτό, µεταλλικό τέρας.
«∆ε θα γλιτώσουµε απ’αυτό…» µουρµούρισε κάτω απ’την ανάσα
του, καθώς δύο Μαγκραθµέλιοι τού επιτίθονταν, βαστώντας
πλατυλέπιδα ξίφη. Ο Μπάχτον απέκρουσε το ένα και έσχισε το
λαιµό του κατόχου του· ο άλλος, όµως, κάρφωσε το όπλο του στα
πλευρά του αλόγου του πλανόδιου τοξότη, κι εκείνος σωριάστηκε,
µε µια κραυγή.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή είδε τον Μπάχτον να πέφτει και έναν
δαιµονάνθρωπο να πετάγεται από πάνω του, βαστώντας το σπαθί του
υψωµένο, µε τα δύο χέρια. Καταράστηκε, και, επικαλούµενος τα
Πνεύµατα, εκτόξευσε τον Μαγκραθµέλιο πάνω σ’ένα δέντρο,
τσακίζοντας τον αυχένα του.
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Εν τω µεταξύ, η Αλζάρα σταµάτησε, µε τη µαγεία της, τρεις
εχθρούς απ’το να πετύχουν εκείνη ή τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή.
Ύστερα, άρπαξε, µέσω των Πνευµάτων, το ξιφίδιο µιας
δαιµονογυναίκας απ’τη γροθιά της και της το κάρφωσε στο
διάφραγµα.
«Πώς βρίσκονταν αυτοί εδώ;» ρώτησε τον πρώην-Ράθµαλ.
«Ενέδρα,» αποκρίθηκε εκείνος, ξεσπαθώνοντας. «Ο Πόνκιµ,
µάλλον, περίµενε ότι θα περάσουµε από τούτο το µέρος!»
Αποκεφάλισε έναν Μαγκραθµέλιο, σφίγγοντας, οργισµένα, τα
δόντια του.
«Ο Πόνκιµ µάς παρακολουθεί, Αδελφέ!» είπε ο Φάλµαριν δυνατά,
για ν’ακουστεί πάνω από τις ιαχές της µάχης. «Έτσι µπόρεσε και η
Σαντέ’ενθιν να σε παραπλανήσει. Μάλλον, χρησιµοποιούν εκείνο
τον καθρέφτη, µέσα απ’τον οποία περάσατε, για να έρθετε εδώ, από
τον Πύργο του Φιδιού.»
Η Μάνζρα βοήθησε, γρήγορα, τον Μπάχτον να ξεµπλεχτεί απ’το
νεκρό άλογο και να σηκωθεί. «Είσαι καλά;» τον ρώτησε.
«Αφού είµαι ζωντανός και αρτιµελής,» αποκρίθηκε ο πλανόδιος
τοξότης, και απέκρουσε τον πέλεκυ ενός δαιµονανθρώπου, ο οποίος
χίµησε καταπάνω του. Έπειτα, είδε ότι ο εχθρός του φορούσε ένα
παράξενο κράνος στο κεφάλι, µε διάφορα καλώδια και σωληνάκια
επάνω, και άλλα πράγµατα τα οποία ο Μπάχτον δε µπορούσε να
επονοµάσει. Στα σηµεία όπου έπρεπε να ήταν τα µάτια του
Μαγκραθµέλιου υπήρχαν δύο τρύπες, σκεπασµένες µε ένα είδος
κόκκινου γυαλιού, το οποίο έκανε αφύσικους ιριδισµούς και ζάλιζε
τον πλανόδιο τοξότη, που παραπάτησε, αλλά κατάφερε να µην πέσει.
Η Μάνζρα πετάχτηκε, αµέσως, µπροστά απ’τον άντρα και
κάρφωσε τον δαιµονάνθρωπο, µε το ξίφος της, στο στοµάχι, µην
κοιτάζοντας καθόλου το πρόσωπό του. «Μάσκες ζάλης,» εξήγησε.
«Ύπουλα όπλα.»
Ο Σόλµορχ απέκρουσε το χτύπηµα µιας δαιµονογυναίκας και, µετά,
την σκότωσε, µε µια καλοσηµαδεµένη σπαθιά στην καρδιά. «Μείνε
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πίσω µου, Τάθβιλ,» είπε. «Είναι πάρα πολλοί. Μας περίµεναν να
έρθουµε απο δώ.»
Η Βαρονέσα κοίταξε το µέρος γύρω της. Από παντού ζύγωναν
Μαγκραθµέλιοι, και η µάχη τους µε τους στρατιώτες του Βασιλείου
ήταν αιµατηρή. Από τους τελευταίους µόνο οι τρεις είχαν µείνει,
αλλά τα τριπλάσια κουφάρια δαιµονανθρώπων κείτονταν στο έδαφος
κοντά τους. Λίγο πιο πέρα, το σπαθί του Μέρθναρ χάριζε το θάνατο,
ενώ η πνευµατική µαγεία του Φάλµαριν άρπαζε τα όπλα απ’τα χέρια
των αντίµαχών του και τα έστρεφε εναντίον τους.
«∆εν υπάρχει χώρος για να φύγουµε,» διαπίστωσε η Τάθβιλ.
Μετά, άκουσε φτερούγισµα πλάι της, και γύρισε, για ν’αντικρίσει
ένα µεταλλικό, στρογγυλό πλάσµα µε φτερά και τέσσερα µακριά
πόδια, σαν αυτά κάποιου εντόµου, τα οποία στο τέλος τους διέθεταν
καρφιά. Το διαβολικό ον είχε µόνο ένα κόκκινο µάτι, που γυάλιζε
σαν πολύτιµος λίθος.
«Σόλµορχ!» ούρλιαξε η Βαρονέσα, προσπαθώντας να κάνει πίσω
πάνω στη σέλα του αλόγου της, για ν’αποµακρυνθεί απ’τον εχθρό
της.
«∆ιάολοι!…» γρύλισε ο ευγενής, σχίζοντας το στήθος ενός
Μαγκραθµέλιου και γυρίζοντας να δει γιατί τον φώναζε η Τάθβιλ.
Μόλις αντίκρισε το φτερωτό πλάσµα, το αναγνώρισε. Είχε
ξαναντιµετωπίσει ένα τέτοιο κατασκεύασµα των δαιµονανθρώπων
παλιότερα. Τότε, τον είχε βοηθήσει η Χόλκραδ να το νικήσει,
δίνοντας κάποιου είδους εξώκοσµη δύναµη στο σπαθί του· τώρα, τι
θα έκανε;
Σπιρούνισε το άτι του και όρµησε καταπάνω στο µηχανικό πλάσµα,
υψώνοντας το ξίφος του πατέρα του µε µια Σαραολνιανή πολεµική
κραυγή. Καθώς περνούσε πλάι απ’τον τεχνολογικό εχθρό του,
σπάθισε άγρια, πετυχαίνοντάς τον στο δεξί φτερό και κάνοντάς τον
να κλυδωνιστεί στον αέρα, βγάζοντας έναν παράξενο µπλιπ-µπλιπ
από µέσα του.
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«Μακριά µου!» Η Τάθβιλ προσπάθησε να αποµακρυνθεί
περισσότερο από το µεταλλικό πλάσµα, και γλίστρησε απ’τη σέλα
της, πέφτοντας στο έδαφος. Η ανάσα βγήκε βίαια από τα πνευµόνια
της, καθώς η ράχη της συγκρούστηκε µε τη γη.
«Μα τα Πνεύµατα, Τάθβιλ, µην πέφτεις µόνη σου απ’το άλογό
σου!» φώναξε ο Σόλµορχ, ενώ ξαναέστρεφε το άτι του προς τον
φτερωτό αντίµαχό του.
Το σπαθί του συνάντησε τα µακριά µέλη του όντος και µπλέχτηκε
µ’αυτά. Ο ευγενής έσπρωξε τον εχθρό του και ελευθέρωσε τη λεπίδα
του.
«Το πετράδι, Σόλµορχ! Το πετράδι!» άκουσε τη φωνή του Μπάχτον
από µακριά. «Χτύπα το!»
Ένα κεντρί στράφηκε εναντίον του Σόλµορχ, ο οποίος επιχείρησε
να τ’αποφύγει, αλλά τον τραυµάτισε –ευτυχώς, ελαφριά– στα δεξιά
πλευρά. Ο ευγενής έσφιξε τα δόντια του και σπάθισε καρφωτά. Η
λάµα του πέρασε ανάµεσα απ’τα µεταλλικά πόδια του πλάσµατος
και χτύπησε τον πορφυρό λίθο πάνω στο στρογγυλό του σώµα, τον
έσπασε και µπήχτηκε παραµέσα. Τα φτερά του µηχανικού τέρατος
παρέλυσαν, κι αυτό σωριάστηκε, επιτόπου, στη γη.
«Ευχαριστώ!» φώναξε ο Σόλµορχ στον Μπάχτον, που µαχόταν,
µαζί µε τη Μάνζρα, εναντίον τεσσάρων Μαγκραθµέλιων.
«Τι είν’αυτό, µα την Έρηµο;» απόρησε η Αλζάρα,
αποµακρύνοντας, µε την πνευµατική της µαγεία, ένα από τα
φτερωτά, µεταλλικά πλάσµατα των δαιµονανθρώπων.
«Φτερωτός διάβολος,» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
«Έτσι τα αποκαλούµε στο Σαραόλν.» Απέκρουσε µια τσεκουριά που
πήγαινε για το κεφάλι του αλόγου του. Κατέβασε το σπαθί του
κάθετα και πέτυχε τον επιτιθέµενο Μαγκραθµέλιο στο
κλειδοκόκαλο, ανάµεσα στον λαιµό και στο στήθος.
Η Τάθβιλ σηκώθηκε όρθια, ξεσκονίζοντας το φόρεµά της και
βρίζοντας τα Πνεύµατα. Με την άκρια του µατιού της, είδε µια
δαιµονογυναίκα να έρχεται καταπάνω της, µε το ξίφος της υψωµένο.
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Η Βαρονέσα έπιασε τη λαβή του δικού της σπαθιού και επιχείρησε
να το τραβήξει, µα δεν προλάβαινε· η λεπίδα της Μαγκραθµέλιας
είχε ήδη στόχο το κεφάλι της και σφύριζε στον αέρα. Η Τάθβιλ
έσκυψε, την τελευταία στιγµή, και κατάφερε να ξεθηκαρώσει το
όπλο της και να κάνει ένα βήµα όπισθεν. Τότε, όµως, η αντίπαλός
της σωριάστηκε, µπρούµυτα, στο έδαφος, και ο Σόλµορχ
παρουσιάστηκε έφιππος πίσω της. Το σπαθί του ήταν λουσµένο στο
αίµα, και στα µάτια του δεν φαινόταν να µετανιώνει καθόλου
γι’αυτό. Επίσης, η Βαρονέσα παρατηρούσε τη σιγουριά µε την οποία
χειριζόταν το όπλο του, και της έκανε εντύπωση, γιατί παλιότερα ο
ευγενής δεν ήταν έτσι.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έστρεψε την προσοχή του στο
φτερωτό κατασκεύασµα, τώρα που είχε ξεφορτωθεί τους
Μαγκραθµέλιους εµπρός του. Η Αλζάρα, ευτυχώς, κρατούσε το
µηχανικό τέρας σε απόσταση, µε την µαγεία της, αλλά δεν έµοιαζε
να καταφέρνει να το διώξει πιο µακριά. Από τότε που ήταν
στρατιωτικός διοικητής του Βασιληά Βένγκριλ, ο Άνθρωπος-ΜεΜισή-Ψυχή γνώριζε ότι έπρεπε κανείς να χτυπήσει τους φτερωτούς
διαβόλους στον πορφυρό λίθο, για να τους εξουδετερώσει, αλλιώς,
καθότι µηχανές, δεν λογάριαζαν τον πόνο. Ξαφνικά, ανακάλυψε µια
καινούργια δύναµη εντός του· µια δύναµη που προερχόταν από την
ανάγκη του να ξεπαστρέψει γρήγορα το µεταλλικό πλάσµα. Έκανε
στον αέρα µια καρφωτή κίνηση, µε το σπαθί του, επικαλούµενος,
συγχρόνως, τα Πνεύµατα, για να µεταφέρει όλη την ισχύ του
χτυπήµατός του εναντίον του πορφυρού λίθου του φτερωτού
διαβόλου.
Και το πετράδι θρυµµατίστηκε, σε µυριάδες κοµµάτια! Το
µηχανικό τέρας διέγραψε µερικούς τυχαίους κύκλους στον αέρα και,
έπειτα, συνετρίβη στη γη, καπνίζοντας.
«Τι συνέβη;» ρώτησε η Αλζάρα.
«Το χτύπησα, µε το σπαθί µου,» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-ΜεΜισή-Ψυχή.
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«Τι;» απόρησε εκείνη, σηκώνοντας τα ξανθά της φρύδια. «Μα δε
σε είδα να κάνεις κάτι τέτοιο…»
«Το έκανα, µέσω των Πνευµάτων, κάπως,» εξήγησε ο ΆνθρωποςΜε-Μισή-Ψυχή. «∆εν ξέρω άµα µπορώ να το ξανακάνω…»
Ένας δαιµονάνθρωπος έβαλε τρικλοποδιά στον Άνεµο, ρίχνοντάς
τον κάτω. Ο τυχοδιώχτης, πάραυτα, ύψωσε το σπαθί του κι
απέκρουσε το ερχόµενο χτύπηµα του εχθρού του. Μια
δαιµονογυναίκα τον κλότσησε στην κλείδωση του χεριού, και το
όπλο έφυγε απ’τη γροθιά του. Το δικό της λεπίδι ήταν έτοιµο να τον
διαπεράσει, αλλά ένα απ’τα ξιφίδια της Νύχτας την βρήκε στο λαιµό.
Η κορακοµάλλα γυναίκα πέρασε, καλπάζοντας, δίπλα απ’τον
Μαγκραθµέλιο που είχε ρίξει τον Άνεµο και τον κοπάνησε, µε το
κοντόσπαθό της, κατακέφαλα, σωριάζοντάς τον, σα σακί, στη γη.
Ο φίλος της σηκώθηκε όρθιος, µαζεύοντας από κάτω το σπαθί του
και τρίβοντας το χτυπηµένο του χέρι που ακόµα πονούσε –και
υπέθετε πως ο πόνος δε θα περνούσε για κάποιο καιρό. «Ό,τι πρέπει
για να ζεσταθούµε, έτσι όπως κάνει κρύο!» είπε.
«Μου δίνεις το ξιφίδιό µου;» ρώτησε η Νύχτα.
Ο Άνεµος το ξεκάρφωσε απ’το λαιµό της νεκρής Μαγκραθµέλιας –
και, αµέσως, έσκυψε κάτω από ένα βέλος!
Ένας δαιµονάνθρωπος στεκόταν αντίκρυ του, κρατώντας µια
µεταλλική βαλλίστρα, η οποία είχε θέσεις για έξι βλήµατα. Έβαλε,
πάλι. Ο τυχοδιώχτης πετάχτηκε στο πλάι, και το βέλος καρφώθηκε
στον κορµό ενός δέντρου. Προτού καν τελειώσει την κίνησή του,
είχε εκτοξεύσει το ξιφίδιο που βαστούσε, πετυχαίνοντας τον
Μαγκραθµέλιο στο δεξί χέρι.
Καθώς η βαλλίστρα του δαιµονανθρώπου έπεσε, η Νύχτα έµπηξε
τα τακούνια των µποτών της στα πλευρά του αλόγου της και
κάλπασε καταπάνω του, µε το κοντόσπαθό της υψωµένο. Όταν
βρισκόταν κοντά του, το κατέβασε, διαγράφοντας µια τροχιά και
καρφώνοντας στο στήθος του τη µισή λεπίδα. Την τράβηξε έξω, ενώ
το κουφάρι του Μαγκραθµέλιου κατέρρεε άψυχο.
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Ο Άνεµος πλησίασε και πήρε το ξιφίδιο απ’τον πήχη του
διαβολανθρώπου όπου είχε µπηχτεί. Το έστρεψε στην φίλη του, µε
τη λαβή προς το µέρος της. «Ξέχασες κάτι;»
«Όχι, αλλά σκέφτηκα πως θα το θυµόσουν εσύ,» αποκρίθηκε η
Νύχτα, παίρνοντας το όπλο και σκύβοντας πάνω στη σέλα της, για
να τον φιλήσει στα χείλη.
«Πού πήγε το άλογό µου;» µούγκρισε η Τάθβιλ, αποκρούοντας το
σπαθί ενός δαιµονανθρώπου.
Ο Σόλµορχ καρατόµησε µια διαβολογυναίκα, και σταµάτησε ένα
χτύπηµα που στόχευε τα πλευρά του. «∆εν έχω ιδέα.»
Η Βαρονέσα πλαγιοπάτησε, αποφεύγοντας την κοψιά του
αντίµαχού της, και του κάρφωσε τη λεπίδα της βαθιά στα πλευρά,
τρυπώντας τον δεξή του πνεύµονα κι αφήνοντάς τον να πνιγεί στο
αίµα του.
Ο Σόλµορχ γούρλωσε τα µάτια του, αντικρίζοντας µια
Μαγκραθµέλια να ζυγώνει την Τάθβιλ απ’τα νώτα, βαστώντας ένα
µακρύ κοντάρι µε µυτερή αιχµή.
«Πρόσεχε!» πρόλαβε µόνο να κραυγάσει.
Η Βαρονέσα στράφηκε και κοπάνησε το δόρυ της
δαιµονογυναίκας, µε το σπαθί της. Το µακρύ όπλο έχασε το στόχο
του, που ήταν η κοιλιά της Τάθβιλ, και της διαπέρασε τον δεξή
µηρό, βγαίνοντας απ’την πίσω µεριά.
«Ααααααααα!» ούρλιαξε εκείνη, αισθανόµενη τα γόνατά της να
λύνονται και τον πόνο να απλώνεται σ’όλο της το κορµί και να
παραλύει τα µέλη της. Τα δάχτυλα του χεριού της µούδιασαν, και το
ξίφος της έπεσε. ∆εν ήξερε αν τούτο ήταν φυσιολογικό, ή αν
οφειλόταν σε κάποιο δαιµονικό κόλπο της Μαγκραθµέλιας.
Η δαιµονογυναίκα µειδίασε, χαιρέκακα, δείχνοντας τα δόντια της.
Τα κίτρινά της µάτια άστραψαν, καθώς ξεθηκάρωνε ένα µακρύ,
µυτερό στιλέτο απ’τη ζώνη της· το κοντάρι δεν το είχε τραβήξει
ακόµα έξω απ’την Βαρονέσα. Μάζεψε τον αγκώνα της προς τα πίσω,
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βαστώντας γερά τη λαβή του όπλου της, µε το οποίο θα διαπερνούσε
την καρδιά της ανθρώπινης γυναίκας εµπρός της–
–Ξαφνικά, κάποιος της άρπαξε τον καρπό, ακινητοποιώντας την!
«Μοιάζει να σ’αρέσει ο πόνος,» είπε, ήρεµα, ο Σόλµορχ, που είχε
κατεβεί απ’το άλογό του. «Τον απολαµβάνεις κι επάνω σου;»
Έµπηξε το σπαθί του στην κοιλιά της, και η λεπίδα ξεπρόβαλε
αιµατοβαµµένη απ’την πλάτη της.
Η Τάθβιλ κατέρρευσε, µε το κοντάρι ακόµα καρφωµένο στον µηρό
της και ουρλιάζοντας. Ο ευγενής έσπασε την αιχµή του όπλου, µε το
λεπίδι του, τράβηξε έξω το στέλεχος, και το πέταξε παραδίπλα,
προτού γονατίσει δίπλα της.
«Τάθβιλ… Μ’ακούς;» ρώτησε, γιατί η Βαρονέσα φαινόταν στα
όρια της λιποθυµίας.
Εκείνη έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι. «…Ναι…» ξεροκατάπιε.
«Τώρα… τώρα, είµαι καλύτερα… Το κοντάρι… είχε κάτι… που µε
παρέλυε…»
Ο Φάλµαριν κατέβηκε απ’το άλογο του Μέρθναρ.
«Τι κάνεις;» τον ρώτησε εκείνος.
«Μην ανησυχείτε για µένα, κύριε,» αποκρίθηκε ο Σοφός του
Κύκλου του Φτερού. «Ξέρω να προστατεύω τον εαυτό µου.» Έριξε
µια µατιά στο πεδίο της µάχης. «Πηγαίνετε να βοηθήσετε τον κύριο
Σόλµορχ και την Βαρονέσα.» Έδειξε, µε το χέρι του, τον ευγενή, που
ήταν γονατισµένος δίπλα στην Τάθβιλ.
«Μα τα Πνεύµατα!» αναφώνησε ο Μέρθναρ. Έστρεψε τ’άλογό του
προς το µέρος τους και τους ζύγωσε, γρήγορα.
∆ύο δαιµονικά καρφιά των Μαγκραθµέλιων εκτοξεύτηκαν προς το
άλογο του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή και της Αλζάρα, όσο αυτοί
δεν κοιτούσαν προς εκείνη τη µεριά. Ο Φάλµαριν ύψωσε το χέρι του,
και τα σταµάτησε στον αέρα. Ύστερα, διέγραψε έναν νοητό κύκλο
µε το δείκτη του, και τα καρφιά επέστρεψαν στους δαιµονανθρώπους
που τα είχαν στείλει. Ο ένας χτυπήθηκε στο στήθος και ο άλλος στην
κοιλιά.
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Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού βάδισε προς τον Πνευµατικό του
Αδελφό –αλλά δεν τον έφτασε, καθώς έξι δαιµονάνθρωποι τον
κύκλωσαν.
«Ώρα να πεθάνεις, ανθρώπινε µάγε!» σφύριξε ο ένας. «Ο Αφέντης
θα ευχαριστηθεί µε τον θάνατό σου!»
«Τα έχω ξανακούσει αυτά, κύριε,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν.
Ύψωσε τα χέρια του, σφιγµένα σε γροθιές, και αυτοσυγκεντρώθηκε,
ενώ οι Μαγκραθµέλιοι ορµούσαν από τριγύρω.
Κάτι σαν αόρατο τείχος τούς έκοψε τη φόρα, και, κατόπιν, µια
επίσης αόρατη δύναµη τούς πέταξε προς όλες τις κατευθύνσεις,
σκορπίζοντάς τους όπως ο άνεµος σκορπίζει τα ξερόχορτα.
Ο Φάλµαριν συνέχισε να πλησιάζει τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή,
και τσάκισε τον λαιµό ενός δαιµονανθρώπου, µε τη µαγεία του,
καθώς έφτασε κοντά στον Πνευµατικό του Αδελφό και την Αλζάρα,
που βρίσκονταν πάνω στο ίδιο άλογο.
«Φίλε µου, ήρθε η ώρα να τελειώσει τούτη η µάχη,» είπε ο Σοφός
του Κύκλου του Φτερού. «Βοήθησέ µε.»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κατέβηκε απ’το άτι του, δίνοντας τα
γκέµια στην Αλζάρα. «Είµαι µαζί σου, Φάλµαριν.»
Ένωσαν τα δεξιά τους χέρια και επικαλέστηκαν τα Πνεύµατα. Η
ψυχική ισχύ του ενός, αυτοµάτως, πολλαπλασίασε την ψυχική ισχύ
του άλλου. Και χτύπησαν τους Μαγκραθµέλιους προς όλες τις
κατευθύνσεις, προς όλες στις µεριές που µπορούσαν να «δουν»
πνευµατικά τους εχθρούς τους. Τα ουρλιαχτά των δαιµονανθρώπων
αντήχησαν, καθώς άυλες λεπίδες τραυµάτιζαν το πνεύµα τους, ή
αόρατα χέρια τους σήκωναν και τους κοπανούσαν στην γη ή σε
κορµούς δέντρων. Τα όπλα τους έφευγαν απ’τα χέρια και τους
ξέσχισαν τη σάρκα.
ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΑΓΟΥΣ! ακούστηκε η προσταγή του Πόνκιµ
µέσα στο κεφάλι όλων των Μαγκραθµέλιων.
Μια δαιµονογυναίκα έβγαλε ένα σιδερένιο σφαιρίδιο µέσα απ’την
τουνίκα της και το έβαλε καταπάνω στον Φάλµαριν και τον
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Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. Με το που θα χτυπούσε στη γη, θα
έσκαγε, και θα πέταγε καρφιά τριγύρω.
Η Αλζάρα τού έκοψε τον δρόµο στον αέρα, υψώνοντας το χέρι της.
∆εν ήξερε τι µπορεί να ήταν τούτο το µαραφέτι, πάντως, σίγουρα, δε
θα ήταν τίποτα το καλό. Το έστειλε πίσω στην Μαγκραθµέλια.
«Άααααεεεεεεεεερρν!» ούρλιαξε εκείνη, καθώς, προτού προλάβει
να φύγει, το σφαιρίδιο κοπάνησε µπροστά στα πόδια της, και τα
καρφιά του γέµισαν το κορµί της. Άρχισε να χτυπιέται, διπλωµένη
στο έδαφος.
Όντως, δεν ήταν τίποτα το καλό, διαπίστωσε η Αλζάρα, σµίγοντας
τα φρύδια, καθώς παρακολουθούσε την δαιµονογυναίκα να σφαδάζει
και να γρυλίζει.
Κάποιος φώναξε κάτι στην γλώσσα των Μαγκραθµέλιων και όσοι
βρίσκονταν ακόµα ζωντανοί τράπηκαν σε φυγή, ανάµεσα στα
δέντρα, προσπαθώντας να γλιτώσουν από την πνευµατική µαγεία του
Φάλµαριν και του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή.
Η Μάνζρα πετσόκοψε δύο, καθώς έφευγαν, και ο Μπάχτον
καρατόµησε έναν ακόµα, ενώ τα ξιφίδια της Νύχτας χώθηκαν σε δύο
πλάτες. Ο Άνεµος πετάχτηκε πλάι σε µια πανικόβλητη
Μαγκραθµέλια και της έµπηξε το σπαθί του στα πλευρά, κάνοντας
αίµα να πεταχτεί απ’τα χείλη της και το κορµί της να πέσει,
παράλυτο, στη γη.
Τα χέρια του Φάλµαριν και του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή
χώρισαν, όταν ήταν φανερό, πλέον, πως η µάχη είχε τελειώσει.
Ο Σόλµορχ είχε δέσει πρόχειρα τον τραυµατισµένο µηρό της
Τάθβιλ, ενώ ο Μέρθναρ προστάτευε εκείνον και την Βαρονέσα από
δαιµονανθρώπους. Όµως ο ευγενής ήξερε πως δεν ήταν και τόσο
καλός σε τέτοια· έτσι, τώρα, φώναξε τον Μπάχτον, επειδή ο
χαλασµός είχε πάψει και µπορούσε να τον δει.
Ο πλανόδιος τοξότης πλησίασε.
«Μπορείς να κάνεις κάτι;» τον ρώτησε ο Σόλµορχ.
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Ο Μπάχτον γονάτισε, στο ένα γόνατο, πλάι στην Τάθβιλ και έλυσε
τον πρόχειρο επίδεσµο του ευγενή, για να κοιτάξει το τραύµα.
Μόρφασε. «Είναι άσχηµο…»
«Μη µου πεις ότι δε θα µπορώ να περπατήσω,» έκανε η Βαρονέσα·
ένα ρίγος τη διαπέρασε.
«Για την ώρα, δε θα πρέπει να περπατάς,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον.
«Μέχρι να θεραπευτεί το τραύµα.»
Η Μάνζρα ζύγωσε. «Μοιάζει µε την πληγή που δέχτηκα εγώ στη
Ζίρκεφ, από τον δολοφόνο της Αίρεσης του Σκαραβαίου…
»Ο Φάλµαριν θα ξέρει κανένα βότανο που µπορεί να βοηθήσει…
»Φάλµαριν!» φώναξε.
Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού ήρθε κοντά, φανερά
κουρασµένος. «Τι είναι, κυρία µου;»
«Η Βαρονέσα είναι τραυµατισµένη,» είπε η Μάνζρα. «Έχεις κάποιο
βότανο;»
«Κύριε Μέρθναρ, τον σάκο µου,» ζήτησε ο Φάλµαριν.
Ο στρατιώτης τον ξεγάντζωσε από τη σέλα του αλόγου όπου
καθόταν και τον πέταξε στον Σοφό του Κύκλου του Φτερού. Εκείνος
γονάτισε κοντά στην Τάθβιλ, αρχίζοντας να ψαχουλεύει εντός του.
Όταν βρήκε το φύλλο που ζητούσε, είπε:
«Είµαστε τυχεροί· νόµιζα πως δεν είχα καθόλου µαζί µου.»
Στράφηκε στην τραυµατισµένη γυναίκα. «Βαρονέσα µου, αυτό
µπορεί να πονέσει λίγο, αλλά θα επιταχύνει τη θεραπεία σας…»
«Εντάξει,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ, «εντάξει…»
Ο Φάλµαριν πήρε ένα φλασκί µε νερό και ένα καθαρό πανί, και
έπλυνε την πληγή της.
Εν τω µεταξύ, ο Μέρθναρ ρώτησε τη Νύχτα και τον Άνεµο που
πλησίαζαν, η πρώτη έφιππη και ο δεύτερος πεζός: «Ζει κανένας από
τους στρατιώτες;»
«Όχι,» αποκρίθηκε ο µαυροµάλλης άντρας, µελαγχολικά.
«Κανένας.»
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** ** ** **
«Οι Μαγκραθµέλιοι δε µπορούν να σκοτώσουν τον Φάλµαριν,»
είπε ο Κράντµον, «ούτε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή –και είναι κι
οι δυο τους άκρως επικίνδυνοι.»
«Έχεις δίκιο,» συµφώνησε ο Πόνκιµ. «Πρέπει να αναπτύξουµε
άλλη στρατηγική εναντίον τους.»
«Πιο ύπουλη,» πρόσθεσε η Σαντέ’ενθιν, στενεύοντας τα µάτια της,
καθώς κοιτούσε τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού και τους
συντρόφους του, µέσα από τον µαγικό καθρέφτη στο δωµάτιο του
Αντιβασιλέα του Σαραόλν. «Ή, ίσως, απλά, οι δαιµονάνθρωποι να
µην ήταν αρκετοί, για να τους εξολοθρεύσουν.»
«Αν ήταν µόνοι, ο Φάλµαριν και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή,
αναµφίβολα, θα τους είχαν σκοτώσει, αλλά έχουν κι όλους τους
υπόλοιπους γύρω τους, οι οποίοι τους προστατεύουν µε τις ζωές
τους,» είπε ο Πόνκιµ. Έτριψε το σαγόνι του. «Άµα µπορούσαµε,
κάπως, να τους αποµονώσουµε και να τους κυκλώσουµε µε
δαιµονανθρώπους…
»Το πρόβληµα είναι πως δεν ξέρω αν θα καταφέρουµε να
συγκεντρώσουµε αρκετούς εγκαίρως, ακόµα και µε τους δίσκους
τηλεµεταφοράς…»
«Εποµένως, τι κάνουµε;» ρώτησε ο Κράντµον, σταυρώνοντας τα
χέρια µπροστά του.
«Κάτι για να µην βρουν τη Βασίλισσα,» τόνισε ο Πόνκιµ.
«Γιατί αυτό είναι τόσο σηµαντικό;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν. «Ούτως
ή άλλως, ο Αφέντης µας, σύντοµα, θα είναι στη Μάρβαθ.»
«Αν πείσουν την ∆ήνκα ότι είµαι εναντίον της και εναντίον του
Βασιλείου, εκείνη µπορεί να έρθει εδώ, στο παλάτι, και να προστάξει
όλη τη φρουρά να µας συλλάβει –ή να µας σκοτώσει,» της είπε ο
Πόνκιµ. «Έχει περισσότερη εξουσία στην πρωτεύουσα απ’ό,τι εγώ –
εκτός κι αν µε θεωρεί έµπιστο της και µπορώ να την επηρεάζω.
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»Εναλλακτικά, θα πρέπει να πεθάνει, παρά να τη βρει ο Φάλµαριν.
Κι αυτό γίνεται πολύ εύκολα. ∆εν έχει παρά είκοσι στρατιώτες µαζί
της, τους οποίους οι δαιµονάνθρωποι δε θάχουν, πιστεύω, πρόβληµα
να εξολοθρεύσουν.»
«Τότε, σκότωσέ την!» πρότεινε, αµέσως, η Σαντέ’ενθιν. «Μην το
ρισκάρεις.»
«Συµφωνώ,» είπε ο Κράντµον.
«Εσύ καλύτερα να µη µιλάς, που άφησες τον Βένγκριλ και την
Αάνθα να ξεγλιστρήσουν ανάµεσα απ’τα δάχτυλά σου,» αντιγύρισε
ο Πόνκιµ.
** ** ** **
«Με τσιµπάει…!» έκανε η Τάθβιλ. «Πόσο θα το έχω πάνω µου;»
Ο Φάλµαριν είχε µόλις τελειώσει να τυλίγει το τραύµα της µε έναν
επίδεσµο, αφού το είχε καλύψει µε το βότανό του. «Μέχρι να
θεραπευτείτε, Βαρονέσα µου,» αποκρίθηκε.
«∆εν µπορείς να προσθέσεις κάτι για να µη µε τσιµπάει έτσι;»
ρώτησε η Τάθβιλ.
«Φοβάµαι πως όχι, κυρία µου,» απάντησε ο Φάλµαριν.
«∆εν πιστεύω να το κάνεις αυτό επίτηδες, επειδή σου είπα πως δε
µας οδηγείς στη Βασίλισσα!» συνοφρυώθηκε η Τάθβιλ.
«Με έχετε για τέτοιο άνθρωπο, Βαρονέσα µου;»
«Φυσικά και όχι,» είπε ψέµατα εκείνη. Επίτηδες το έχει κάνει!
συλλογίστηκε.
«Έχει βραδιάσει, πια· ας κατασκηνώσουµε,» πρότεινε ο Μπάχτον.
«Αλλά µακριά απο δώ,» πρόσθεσε η Μάνζρα.
Ο Μπάχτον έγνεψε καταφατικά. «Πόσα άλογα µάς έχουνε µείνει;»
«Τρία,» αποκρίθηκε ο Μέρθναρ. «Το δικό µου, της Νύχτας, και της
Αλζάρα. Τα υπόλοιπα έχουν φύγει.»
«Θαυµάσια…» µούγκρισε ο Μπάχτον, κάτω απ’την ανάσα του.
«Να δούµε, τώρα, πώς θα προφτάσουµε τη Βασίλισσα…»
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«Πρέπει να χωριστούµε, κύριε,» συµπέρανε ο Φάλµαριν,
ακουµπώντας την πλάτη του σ’ένα δέντρο, κουρασµένος.
«∆ε συµφέρει, µάγε,» είπε ο Άνεµος. «Τι θα γίνει άµα µας βρούνε
λιγότερους οι δαιµονάνθρωποι; Θα µας συνθλίψουν.»
«Κατ’αρχήν, δεν θα µας ξαναβρούνε οι δαιµονάνθρωποι, κύριε,»
τόνισε ο Φάλµαριν. «Ο Πόνκιµ µάς παρακολουθεί, µέσω του
µαγικού του καθρέφτη, και, µα τα Πνεύµατα, έπρεπε να είχα σκεφτεί
από πριν να µας προστατέψω από την παρακολούθησή του –από
τότε που η Σαντέ’ενθιν παραπλάνησε τον Άνθρωπο-Με-ΜισήΨυχή.»
«Πώς µπορούµε να προστατευτούµε, φίλε µου;» ρώτησε ο πρώηνΡάθµαλ. «∆εν έχω ιδέα πώς γίνεται;»
«Ούτε εγώ,» πρόσθεσε η Αλζάρα.
«Εσείς οι δύο θα µε βοηθήσετε, προσφέροντάς µου την πνευµατική
σας δύναµη,» τους είπε ο Φάλµαριν. «∆ε χρειάζεται να γνωρίζετε
τίποτα επί του θέµατος.
»Αλλά θα µας προστατέψω αργότερα· τώρα, είµαι κουρασµένος.»
«Ας φύγουµε απο δώ,» πρότεινε ο Σόλµορχ. Έκανε να σηκώσει την
Τάθβιλ στα χέρια του, αλλά την άφησε, µ’ένα µουγκρητό.
«Τι είναι;» τον ρώτησε ο Μπάχτον.
«Είµαι πληγωµένος.» Ο Σόλµορχ έβαλε το χέρι µέσα στην τουνίκα
του και το έβγαλε αιµατοβαµµένο. «Ένα απο κείνα τα φτερωτά
µηχανήµατα µε τρύπησε στα πλευρά.»
«Για να δω.» Ο Μπάχτον άνοιξε την τουνίκα του ευγενή και
κοίταξε το τραύµα. «∆εν είναι τίποτα. Είσαι τυχερός. Ξέγδαρµα
είναι.» Πήρε επίδεσµο και το έδεσε. «Πάντως, µην σηκώνεις βαριά
πράγµατα, µέχρι να θεραπευτεί.» Και πήρε εκείνος την Τάθβιλ στα
χέρια του.
«∆εν είµαι τόσο βαριά,» διαµαρτυρήθηκε η Βαρονέσα.
Ο Σόλµορχ µειδίασε.
«Πάµε,» είπε η Νύχτα, στρέφοντας το άλογό της προς τα νότια.
«Χρειαζόµαστε ξεκούραση.»
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«Θα κάψουµε τους νεκρούς µας, πρώτα,» τόνισε ο Μέρθναρ.
Η Νύχτα κατένευσε.
Συγκέντρωσαν τους έξι σκοτωµένους στρατιώτες και άναψαν
φωτιά. Όταν η ιεροτελεστία τελείωσε, άρχισαν να κατευθύνονται
νότια, όπως είχε προτείνει η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια, και,
τελικά, έφτασαν σε ένα ξέφωτο που τους βόλευε. Είχε κάµποσα
βράχια, για να µπορούν να καθίσουν, και το κεντρικό του µέρος
βρισκόταν σε χαµηλότερο επίπεδο από το υπόλοιπο, σαν γούβα.
Η Νύχτα κατέβηκε από το άλογό της (ο Άνεµος είχε αρνηθεί να
ανεβεί πίσω της) και το έδεσε στον κορµό ενός δέντρου· το ίδιο και
ο Μέρθναρ και η Αλζάρα (που κι αυτοί ίππευαν µόνοι τους, αφού
ούτε ο Φάλµαριν, ούτε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, ούτε κανείς
άλλος ήθελε ν’ανεβεί στη σέλα).
Ο Μπάχτον άναψε την πρώτη φωτιά, και η Μάνζρα τη δεύτερη. Οι
υπόλοιποι κάθισαν γύρω τους, για ν’αναπαυθούν. Την Τάθβιλ ο
Σόλµορχ την τύλιξε σε µια κουβέρτα, για το κρύο, και η Βαρονέσα,
γρήγορα, κοιµήθηκε, παρότι τα βότανα του Φάλµαριν την
ενοχλούσαν.
«Είµαι κουρέλι…» ξεφύσησε ο Άνεµος, και ξάπλωσε,
ακουµπώντας το κεφάλι του στους µηρούς της Νύχτας, η οποία
καθόταν στο έδαφος µε την πλάτη πάνω σ’έναν πεσµένο κορµό.
Ο Μέρθναρ άρχισε να ακονίζει το σπαθί του.
«Τι θα κάνουµε;» ρώτησε η Μάνζρα.
«Θα χωριστούµε, όπως είπα, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν.
«Μάαααγεε…» έκανε ο Άνεµος, ακόµα ξαπλωµένος πάνω στη
Νύχτα. «Είναι επικίνδυνο!»
«Αλλά απαραίτητο,» πρόσθεσε ο Φάλµαριν. «Η Βασίλισσα δεν
πρέπει να πέσει πάλι στα χέρια του Πόνκιµ, κύριε.»
«Συµφωνώ,» είπε η Μάνζρα, και ο Μπάχτον έγνεψε καταφατικά,
µε το κεφάλι του.
«Κύριε Σόλµορχ;» ρώτησε ο Φάλµαριν.
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«Ναι,» απάντησε, κουρασµένα, ο ευγενής. «Συµφωνώ.»
Ανασήκωσε τους ώµους του. «∆εν υπάρχει άλλη λύση.»
«∆ε µ’αρέσει αυτό…» µουρµούρισε ο Άνεµος.
«Ποιοι θα πάνε για τη Βασίλισσα;» ρώτησε η Νύχτα.
«Και οι υπόλοιποι πού θα πάνε;» πρόσθεσε ο Μπάχτον.
«Εγώ θα πάω για τη Βασίλισσα,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Και ο
Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή θα έρθει µαζί µου. Νύχτα, Άνεµε, κι
εσείς το ίδιο. Και–»
«Κι εγώ, Φάλµαριν,» τον διέκοψε ο Μέρθναρ. «Θα έρθω
οπωσδήποτε.»
«Γιατί οπωσδήποτε, κύριε;» συνοφρυώθηκε ο Φάλµαριν.
«Γιατί…» Ο Μέρθναρ αναστέναξε. «Ο Βασσάρ είναι αδελφός
µου.»
«Αδελφός σου!» έκανε ο Σόλµορχ, γουρλώνοντας τα µάτια του.
Ύστερα, κοίταξε τον στρατιώτη καλύτερα. Όντως, του έµοιαζε.
Ήταν µελαχρινός και είχε κι αυτός εκείνο το ψυχρό, γαλανό βλέµµα.
«Σε πιστεύω,» είπε. «Έχετε πολλές οµοιότητες.»
«Συνεπώς, θα έρθετε κι εσείς µαζί µας, κύριε Μέρθναρ,»
συµπέρανε ο Φάλµαριν.
«Μάγε, είµαστε πολλοί,» είπε ο Άνεµος. «Πέντε. Εποµένως,
χρειαζόµαστε και τα τρία άλογα. Αλλά πρέπει να αφήσουµε ένα
στους άλλους, γιατί η Βαρονέσα είναι τραυµατισµένη και δε µπορεί
να βαδίσει.»
«Έχετε δίκιο, κύριε,» συµφώνησε ο Φάλµαριν. «Ποιος θα µείνει
πίσω;»
«Εγώ πάω όπου πάει η Νύχτα,» είπε ο Άνεµος.
«Κι εγώ όπου πάει ο Άνεµος,» πρόσθεσε η Νύχτα.
«Εγώ θα έρθω γιατί πρέπει να δω τον Βασσάρ,» τόνισε ο Μέρθναρ.
«Και δεν µπορεί να φύγει ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, αφού
πιθανώς να τον χρειαστώ,» είπε ο Φάλµαριν. «Οπότε θα κάνουµε το
εξής: Μάνζρα, θα έρθετε µαζί µας, αντί για τον Άνεµο και τη
Νύχτα;»
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«Εντάξει,» αποκρίθηκε εκείνη.
«Τότε, το πρόβληµα λύθηκε,» κατέληξε ο Φάλµαριν. «Είµαστε
τέσσερις –εγώ, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, η Μάνζρα, και ο
Μέρθναρ–, οπότε χρειαζόµαστε δύο άλογα, και µπορείτε να έχετε το
τρίτο.»
«Οι υπόλοιποι πού θα πάµε;» ρώτησε ο Άνεµος.
«Στη Χάργκοχ,» απάντησε ο Σόλµορχ. «Στο παλάτι του ∆ούκα
Σάλβινρ.»
Ο Φάλµαριν έγνεψε καταφατικά. «Ας αναπαυθούµε τώρα,»
πρότεινε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο

Η απόφαση του Πόνκιµ

H

∆ήνκα καθόταν µπροστά στην φωτιά, κοιτώντας τι φλόγες.
Ήταν τυλιγµένη στην κάπα της και σ’αυτή του Βασσάρ,
προσπαθώντας να προστατευτεί απ’το κρύο της νύχτας, ενώ
µπερδεµένες σκέψεις περνούσαν απ’το νου της. Γιατί η προδοσία
του Σάλβινρ; Και γιατί τώρα, που έπρεπε να σώσουν την Έρµελ από
τα χέρια των Αργκανθικιανών; Προφανώς, ο ∆ουκας της Χάργκοχ
είχε από παλιά το σχέδιο στο µυαλό του· απλά, περίµενε να του
δοθεί η ευκαιρία για ν’αρπάξει την εξουσία. Και, φαίνεται, µόλις
έµαθε για την αναχώρηση του Βένγκριλ, αυτή η ευκαιρία τού
παρουσιάστηκε. Επιπλέον, χρησιµοποίησε και το κλίµα που είχε
δηµιουργηθεί εναντίον της. Η ∆ήνκα δεν ήταν σίγουρη, αλλά νόµιζε
πως πολλοί διοικητές του στρατού της δεν ήταν καθόλου πρόθυµοι
να προελάσουν στο Άργκανθικ, για να σώσουν την αιχµάλωτη κόρη
της. Έτσι, ο Σάλβινρ µπόρεσε εύκολα να τους επηρεάσει.
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Ευτυχώς, όµως, που υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι δεν
επηρεάζονταν. Το βλέµµα της στράφηκε στον στρατιωτικό που
ονοµαζόταν Βασσάρ. Καθόταν αντίκρυ της, πάνω σ’έναν βράχο,
ακονίζοντας την λάµα του ξίφους του, µε µια πέτρα. Τα κρύα,
γαλανά µάτια του ήταν προσηλωµένα στη δουλειά του. Του άξιζε
µια θέση πάνω από προσωρινός ∆ιοικητής του δεύτερου τάγµατος
των Αργυρών Σπαθιών. Σίγουρα, θα ήταν καλός αντικαταστάτης του
προδοτικού Άρθαλκ· πολύ πιο πιστός απ’αυτόν.
Όµως, τώρα, που ο πρώην-Αρχιστράτηγος του Σαραόλν ήρθε στο
νου της ∆ήνκα, εκείνη αναρωτήθηκε: Γιατί τόσοι πολλοί προδότες;
Γιατί τόσοι πολλοί εναντίον µου; Και γιατί ο Σόλµορχ; Ο ευγενής του
Οίκου των Έχµελθ πάντα ήταν φίλος του συζύγου της,
οικογενειακός τους φίλος· πώς έκανε κάτι τέτοιο; Γιατί; Πιθανώς ο
Σάλβινρ να του υποσχέθηκε πλούτη και δύναµη, όταν εκείνος
γινόταν Βασιληάς. Ναι, µάλλον, κάτι τέτοιο θα συνέβαινε· δεν
υπήρχε άλλη εξήγηση. Και ο Άρθαλκ; Ήταν, µήπως, κι αυτός στο
κόλπο εξ’αρχής; Ήταν οι τρεις τους συνεννοηµένοι;
Η ∆ήνκα παραµέρισε τα ξανθά µαλλιά απ’το πρόσωπό της,
ζαλισµένη. Πρέπει να επιστρέψω στην Μάρβαθ. Εκεί, τουλάχιστον,
έχω έναν πιστό σε µένα άνθρωπο: τον Πόνκιµ. Ίσως, µπορεί να µε
συµβουλέψει πώς πρέπει να δράσω.
Ο Βασσάρ έλεγε πως, µάλλον, θα έφταναν στην πρωτεύουσα αύριο
το βράδυ. Και η Βασίλισσα ανυποµονούσε. Εκτός του ότι
επιθυµούσε να µιλήσει µε τον βασιλικό της διπλωµάτη, εδώ, στην
ύπαιθρο, έκανε πολύ κρύο –δεν το άντεχε· δεν το είχε συνηθίσει, και
την πονούσαν τα κόκαλά της.
** ** ** **
«Θα τη σκοτώσεις;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν, κοιτώντας την ∆ήνκα
µέσα από τον µαγικό καθρέφτη του Πόνκιµ.
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Ο βασιλικός διπλωµάτης φάνηκε διστακτικός, σουφρώνοντας τα
φρύδια και στενεύοντας τα µάτια, σα να συλλογιόταν κάτι
σηµαντικό.
«Σκότωσέ την!» σφύριξε ο Κράντµον. «∆εν υπάρχει λόγος να
περιµένεις! Και δεν υπάρχει λόγος να κινδυνέψουµε άδικα.»
Ο Πόνκιµ γύρισε, απότοµα, και τον άρπαξε, µε το ένα χέρι, απ’τον
γιακά, υψώνοντάς τον, µε εξώκοσµη δύναµη, πάνω απ’το πάτωµα
του δωµατίου του. «Τα θαλάσσωσες στο Βασίλειο του Ωκεανού και,
τώρα, έρχεσαι στην Βόρεια Γη –όπου εγώ άρχω– για να µου κάνεις
υποδείξεις;» Η φωνή του αντήχησε στο δωµάτιο, παράξενα
µεγεθυσµένη, προτού πετάξει τον Κράντµον στον τοίχο αντίκρυ του.
Ο πρώην-σφετεριστής του Κοραλλένιου Θρόνου αισθάνθηκε την
ράχη του να κοπανά επώδυνα πάνω στις πέτρες, αλλά στάθηκε στα
πόδια του δίχως να παραπατήσει. Ύψωσε το χέρι του, για να επιτεθεί
πνευµατικά στον Πόνκιµ, αλλά εκείνος απέκρουσε εύκολα την
επίθεσή του, µε την δική του πνευµατική ισχύ.
Η Σαντέ’ενθιν µπήκε ανάµεσά τους. «Σταµατήστε! Έχουµε άλλα
προβλήµατα να επιλύσουµε, τώρα. Και δε θα τα επιλύσουµε µε το να
φιλονικούµε αναµεταξύ µας!»
Σιγή επικράτησε για λίγο· ύστερα: «Συµφωνώ,» αποκρίθηκε ο
Πόνκιµ, παύοντας την πάλη του µε τον Κράντµον και στρεφόµενος
στον µαγικό του καθρέφτη, που έδειχνε τη ∆ήνκα να κάθεται
µπροστά στην φωτιά.
Η Σαντέ’ενθιν έριξε µια µατιά γεµάτη νόηµα στον ξανθό ευγενή
απ’το Βασίλειο του Ωκεανού και έστειλε, τηλεπαθητικά, στο µυαλό
του: Θα µιλήσουµε αργότερα.
Στράφηκε στον Πόνκιµ. «Τι θα κάνεις, τελικά;»
** ** ** **
Αν ήταν ο Βένγκριλ εδώ, όλ’αυτά δε θα είχαν συµβεί, συλλογιζόταν
η ∆ήνκα, κοιτώντας τις φλόγες να χορεύουν εµπρός της. Ο Σάλβινρ
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ποτέ δε θα είχε επιχειρήσει την προδοσία του… ούτε ο Σόλµορχ… ούτε
ο Άρθαλκ…
Ήταν πολύ αλλόκοτα τα τελευταία γεγονότα. Αν η Βασίλισσα του
Σαραόλν τα έβλεπε στον ύπνο της, θα πίστευε πως επρόκειτο για
κάποιον εφιάλτη, αλλά, τώρα, δε µπορούσε να το πει αυτό…
Κάτι τράβηξε την προσοχή της, και σήκωσε το βλέµµα της απ’τη
φωτιά: Μια λάµψη πίσω απ’τα δέντρα· µια λάµψη οβάλ σχήµατος,
µέσα απ’την οποία πετάχτηκαν έξι κουκουλοφόρες φιγούρες, µε
µαύρες κάπες και ξίφη στα χέρια. Ύστερα, το κεφάλι της στράφηκε
προς µια άλλη κατεύθυνση –ακόµα µια λάµψη εκεί, και σκιερές
µορφές, πάλι!
Μα τα Πνεύµατα, τι συµβαίνει; απόρησε η ∆ήνκα, γουρλώνοντας τα
µάτια της, ενώ κραυγές άρχισαν ν’αντηχούν γύρω της, και αντίκρισε
πολεµιστές του Βασιλείου να σωριάζονται στο έδαφος,
σπαρταρώντας και κρατώντας διάφορα σηµεία του σώµατός τους,
λες και κάτι είχε καρφωθεί επάνω τους.
«Ελάτε κοντά µου, Μεγαλειοτάτη!» άκουσε τον Βασσάρ να της
φωνάζει, καθώς σηκωνόταν όρθιος, µε το σπαθί του στο χέρι, και
την ζύγωνε.
Η ∆ήνκα ένιωθε το µυαλό της µουδιασµένο. Τώρα, όλα τούτα ήταν
σαν εφιάλτης! Μήπως ονειρευόταν; Ονειρεύοµαι; Ορθώθηκε και
κατευθύνθηκε προς τον στρατιωτικό, αισθανόµενη τις δύο κάπες της
να την βαραίνουν πολύ. Μα, πριν, γιατί δεν τις αισθανόµουν να µε
βαραίνουν τόσο;
Ο Βασσάρ άρπαξε το χέρι της, προτού η Βασίλισσα προλάβει να
βλεφαρίσει. «Μαγκραθµέλιοι,» πρόλαβε να της πει, προτού µια
µαυροντυµένη µορφή πεταχτεί µπροστά του, κραδαίνοντας ξίφος.
Ο προσωρινός ∆ιοικητής του δεύτερου τάγµατος των Αργυρών
Σπαθιών απέκρουσε, µε το δικό του όπλο, και διαπέρασε το στέρνο
της δαιµονογυναίκας, µε µια γρήγορη σπαθιά.
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Η ∆ήνκα έβλεπε τους στρατιώτες να σωριάζονται γύρω της, αλλά
ανάµεσά τους υπήρχαν και νεκροί µε µαύρες κάπες και κουκούλες.
∆αιµονάνθρωποι, µα τα Πνεύµατα! Πώς είναι δυνατόν;
Ο Βασσάρ σταµάτησε έναν πέλεκυ και, διαγράφοντας ένα
ηµικύκλιο, ξέσχισε την κοιλιά του Μαγκραθµέλιου που τον
χειριζόταν. Ύστερα, η Βασίλισσα του Σαραόλν αισθάνθηκε τη λαβή
του στρατιωτικού να χαλαρώνει πάνω στον καρπό της, και τον είδε
να πέφτει στα γόνατα.
«Τι; Τι είναι, Βασσάρ;» ρώτησε, νιώθοντας ένα κόµπο στο λαιµό
της· δε µπορούσε ν’ανασάνει εύκολα.
Ο πολεµιστής έσφιξε τα δόντια του και προσπάθησε να υψώσει το
σπαθί του, καθώς δύο δαιµονάνθρωποι ζύγωναν. Αίµα κυλούσε
απ’την δεξιά µεριά του στέρνου του· κάτι τον είχε τραυµατίσει εκεί
–κάτι που είχε µπηχτεί µέσα του και του προκαλούσε πόνο, πράγµα
φανερό απ’τα γρυλίσµατα που έβγαζε.
«Χα-χα-χα-χα-χα!» γέλασε, κακαριστά, ο ένας Μαγκραθµέλιος,
κατεβάζοντας το ξίφος του εναντίον του Βασσάρ.
Εκείνος απέκρουσε και του έχωσε τη λεπίδα του στην κοιλιά,
καθώς σηκωνόταν απ’την γονατιστή του θέση και τον έσπρωχνε
όπισθεν, κραυγάζοντας στην ∆ήνκα:
«Τρέξε, Βασίλισσά µου! ΤΡΕΞΕ!»
«…όχι…» έκανε, αδύναµα, εκείνη, πισωπατώντας. ∆άκρυα
κυλούσαν στα µάγουλά της.
Ο άλλος δαιµονάνθρωπος κατέβασε το τσεκούρι του, ορµητικά,
στον ώµο του Βασσάρ, σωριάζοντάς τον στο έδαφος, χωρίς το σπαθί
του, το οποίο είχε µείνει καρφωµένο στην κοιλιά του πρώτου
Μαγκραθµέλιου.
«…Τρέξε, Βασίλισσά µου!…» ξαναφώναξε, πνιχτά, ο στρατιωτικός,
καθώς αίµα κυλούσε απ’τα χείλη του.
Η ∆ήνκα γύρισε, κι άρχισε να τρέχει, πετώντας τις κάπες από πάνω
της και σηκώνοντας ως τα γόνατα το φόρεµά της. Η καρδιά της
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χτυπούσε δυνατά κάτω απ’το στήθος της· τόσο, που η Βασίλισσα
νόµιζε ότι θα πεταγόταν έξω.
–Αναπάντεχα, ένας πόνος στην ράχη της, σαν κάτι να τη
διαπέρασε.
«Ναααααααρ!» κραύγασε η ∆ήνκα, σκοντάφτοντας, επώδυνα, σε
µια πέτρα και πέφτοντας, µπρούµυτα, στο έδαφος.
Ύστερα, ο πόνος εξαπλώθηκε, απ’την πλάτη της, σ’όλο της το
σώµα, λες και µια παράξενη δύναµη τη διαπερνούσε.
«ΝΑΑΑΑΑΑΑαααααααααααααα!» ούρλιαξε η Βασίλισσα του
Σαραόλν, καθώς δάκρυα θόλωναν την όρασή της.
Και ο πόνος συνεχιζόταν –δεν έπαυε.
Η ∆ήνκα είχε χάσει την αίσθηση του χρόνου, καθώς δυνατοί
σπασµοί ταρακουνούσαν όλο της το κορµί. ∆εν ήξερε αν είχαν
περάσει µερικά δευτερόλεπτα, ή µια ολόκληρη αιωνιότητα.
«…Βένγκριλ, βοήθησέ µε!…»
Κάποιος την άρπαξε απ’τα µαλλιά και την ανασήκωσε απ’το
έδαφος, αλλά η Βασίλισσα δεν ένιωθε και τόσο το άγγιγµά του,
µπροστά στον άλλο πόνο που την χτυπούσε. Και τον έβλεπε θολό
πίσω από τα δάκρυα που είχαν γεµίσει τα µάτια της.
«…Βένγκριλ…!»
«Είσαι δική µας, τώρα, βασιλισσούλα των ανθρώπων,» άκουσε ένα
γέλιο από πάνω της. «Χε-χε-χε-χε-χε-χε!…»
Έπειτα, κάτι την χτύπησε, δυνατά, καταπρόσωπο, και σκοτάδι την
τύλιξε απ’όλες τις µεριές…
** ** ** **
Ο Πόνκιµ ανασήκωσε τους ώµους του. «∆εν υπάρχει λόγος να τη
σκοτώσουµε, όταν µπορούµε να την αιχµαλωτίσουµε…»
Ο µαγικός του καθρέφτης έδειχνε την ∆ήνκα να βρίσκεται
σωριασµένη στα πόδια µιας δαιµονογυναίκας, η οποία µόλις την είχε
χτυπήσει, µε τη λαβή του σπαθιού της, στο µέτωπο.
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«Μην επαναλάβεις το λάθος µου,» τον προειδοποίησε ο Κράντµον.
«∆εν σκότωσα κατευθείαν τον Βένγκριλ και την Αάνθα και είδες τι
συνέβη!»
Ο Πόνκιµ στράφηκε να τον αντικρίσει, µε αλύγιστη όψη και άγριο,
σταθερό βλέµµα. «Μπορείς να κρατήσεις τις συµβουλές σου για τον
εαυτό σου, Κράντµον.» ∆εν ήταν ερώτηση· ήταν προσταγή.
Ο ξανθοµάλλης ευγενής της οικογένειας Βάρσολβον δεν
αποκρίθηκε. Κάποια άλλη στιγµή, όταν εγώ έχω το πάνω χέρι, θα τα
ξαναπούµε, Πόνκιµ! συλλογίστηκε, σφίγγοντας τις γροθιές του.
«Πού θα πας, τώρα, τη ∆ήνκα;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν τον
Αντιβασιλέα του Σαραόλν.
«Το παλάτι της Μάρβαθ είναι γεµάτο µε κρυφούς διαδρόµους, και
µην ξεχνάς πως τα µπουντρούµια του ελέγχονται από τους
δαιµονανθρώπους µου,» αποκρίθηκε εκείνος.
** ** ** **
Η Τάθβιλ ξύπνησε, και, ανοίγοντας τα µάτια της, αντίκρισε το
πρόσωπο του Σόλµορχ.
«Τι ώρα είναι;» τον ρώτησε.
«Νύχτα, όπως θα µπορείς να δεις,» αποκρίθηκε εκείνος,
χαϊδεύοντας τα µαλλιά της. «Πώς είσαι;»
«Αυτό το βοτάνι του Σοφού ακόµα µε τσούζει,» είπε η Βαρονέσα.
Και χαµηλώνοντας τη φωνή της: «Επίτηδες το έκανε!»
Ο Σόλµορχ µειδίασε. «∆ε νοµίζω, Τάθβιλ.»
«Καλά.» Επίτηδες το έκανε! «Αύριο θα πάµε για τη Βασίλισσα;»
«Όχι εµείς.»
Η Τάθβιλ συνοφρυώθηκε. «Ποιοι, τότε;»
«Ο Φάλµαριν, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, η Μάνζρα, και ο
Μέρθναρ.»
«Τι! Γιατί αυτοί και όχι κι εµείς;» απαίτησε η Βαρονέσα.
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«Έλλειψη αλόγων,» εξήγησε ο Σόλµορχ. «Έχουµε τρία άλογα,
Τάθβιλ, και είµαστε δέκα. Επιπλέον, εσύ είσαι τραυµατισµένη.
Εποµένως, ο Φάλµαριν και οι υπόλοιποι θα πάρουν δύο άτια –γιατί
είναι τέσσερις– και εµείς ένα, για να βάλουµε εσένα επάνω.»
«Μα, µόνοι τους τι θα καταφέρουν;» επέµεινε η Βαρονέσα. «Θα
µπορέσουν να φέρουν πίσω τη Βασίλισσα;»
«Αν κάποιος µπορεί να τα καταφέρει, αυτός είναι ο Φάλµαριν,
νοµίζω,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ.
«Τι είναι, δηλαδή, ο Φάλµαριν;»
«Σοφός του Κύκλου του Φτερού. Κι αυτοί γνωρίζουν πολλά που
εµείς αγνοούµε. Πίστεψέ µε, θα µας φέρει πίσω τη ∆ήνκα.»
«Μακάρι,» ξεφύσησε η Τάθβιλ. «Εµείς πού θα πάµε;»
«Στη Χάργκοχ.»
«Θα απαντήσουµε το στρατό καθ’οδόν.»
Ο Σόλµορχ έγνεψε καταφατικά. «Ναι. Κοιµήσου, τώρα· έχουµε
πολύ δρόµο αύριο, και χρειάζεσαι ξεκούραση.»
«Εσύ δεν κοιµάσαι;»
«Θα κοιµηθώ κι εγώ,» υποσχέθηκε ο ευγενής, φιλώντας το
µάγουλό της.
Η Τάθβιλ έκλεισε, πάλι, τα µάτια της.
Αρκετά πιο πέρα στην κατασκήνωση, η Αλζάρα σηκώθηκε απ’το
έδαφος, τυλιγµένη στην κουβέρτα της, και πλησίασε τον ΆνθρωποΜε-Μισή-Ψυχή, που κοιµόταν όχι και πολύ µακριά της. Άπλωσε το
χέρι της, να τον κουνήσει απ’τον ώµο, αλλά δίστασε. Έπειτα, τον
κούνησε, αποφασιστικά.
Εκείνος άνοιξε τα βλέφαρά του και την κοίταξε. «Αλζάρα;»
«Συγνώµη που σε ξυπνάω…» είπε η Ζιρκεφιανή. «Και κάνει κρύο
το βράδυ εδώ, ε;»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή µειδίασε. «Ναι. Τι είναι, όµως;
Συµβαίνει κάτι;»
«Όχι, τίποτα,» αποκρίθηκε, αµέσως, η Αλζάρα. «Έτσι… απλά…
Αύριο θα φύγεις, ε; Θα πας µε τον Φάλµαριν.» Εκείνος κατένευσε,
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µε τα βλέφαρά του. «Να, ήθελα να σου πω ότι… Μπορεί να µη σε
ξαναδώ, επειδή εγώ θα πάω µε τους άλλους σε κείνη την πόλη… δε
θυµάµαι ούτε τ’όνοµά της…»
«Χάργκοχ,» τη βοήθησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
«Ναι. Τέλος πάντων. Ίσως να µη σε ξαναδώ, και–»
«Θα µε ξαναδείς. ∆ε σκοπεύω να πεθάνω από τώρα.»
«Όµως, άµα είναι να µη σε ξαναδώ… ή να περάσει πολύς καιρός
προτού σε ξαναδώ… θέλω να σου πω ότι…» Έσκυψε και φίλησε,
βιαστικά, τα χείλη του. «Αυτό, εντάξει;» έκανε, καθώς
αποµακρυνόταν, κρατώντας την µάλλινη κουβέρτα επάνω της.
«Καληνύχτα, Αλζάρα,» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή,
χαµογελώντας.
«Καληνύχτα,» είπε εκείνη, καθώς ξάπλωνε στο έδαφος.
** ** ** **
«Την έφεραν;» ρώτησε ο Πόνκιµ τον Τράνθλας, µέσα σε έναν
διάδροµο τυλιγµένο στις σκιές, που µονάχα ένας δαυλός τον φώτιζε.
«Ναι· ναι, Αφέντη,» αποκρίθηκε ο πρώην-σύµβουλος του Βασιληά
Βένγκριλ, κάτω απ’την κουκούλα που είχε, πλέον, συνηθίσει να
φορά –είχε γίνει απαραίτητο εξάρτηµα του «επαγγέλµατός» του.
«Οδήγησέ µε σ’αυτήν. Θέλω να τη δω δίχως εκείνη να µπορεί να
δει εµένα,» είπε ο Πόνκιµ.
«Μάλιστα, Αφέντη. Ακολούθησέ µε.» Και ο Τράνθλας βάδισε
γρήγορα, διασχίζοντας τους κρυφούς διαδρόµους µέσα στο παλάτι
της Μάρβαθ και κατεβαίνοντας σκάλες για τις οποίες λίγοι γνώριζαν.
Οι µορφές αυτού και του Πόνκιµ έµοιαζαν να εξαφανίζονται και να
ξαναεµφανίζονται, καθώς οι σκιές έπαιζαν µαζί τους.
Τελικά, ο Τράνθλας σταµάτησε µπροστά σ’έναν τοίχο και άνοιξε
ένα µικρό παραθυράκι –ίσα-ίσα για να µπορεί να δει κανείς–,
τραβώντας µια πέτρα. «Εδώ είναι, Αφέντη.»
Ο Πόνκιµ κοίταξε.
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Η ∆ήνκα βρισκόταν ξαπλωµένη πάνω σε άχυρα, µέσα σ’ένα κελί.
«Κοιµάται;» ρώτησε τον υπηρέτη του.
«Όχι, Αφέντη,» απάντησε ο Τράνθλας. «∆εν πρέπει να έχει ακόµα
επανακτήσει τις αισθήσεις της.»
«Καλώς,» είπε ο Πόνκιµ. «Να την προσέχεις.»
«Ως προστάξετε, Αφέντη,» έκλινε το κουκουλωµένο του κεφάλι ο
Τράνθλας.
Ο Πόνκιµ ξεκίνησε να βαδίζει µέσα στους σκιερούς διαδρόµους,
ενώ σκεφτόταν πώς µπορούσε να χρησιµοποιήσει καλύτερα την
αιχµάλωτη ∆ήνκα.
Μα βέβαια! πιθανώς να του φαινόταν πολύ, πολύ χρήσιµη, όταν
ερχόταν εδώ ο Βένγκριλ.
Ή, µάλλον, αν καταφέρει να έρθει εδώ… διόρθωσε τον εαυτό του ο
Αντιβασιλέας του Σαραόλν.
** ** ** **
Ο Κράντµον άνοιξε την πόρτα του δωµατίου, για ν’αντικρίσει τη
Σαντέ’ενθιν να στέκεται εµπρός του. Ήταν ντυµένη διαφορετικά
απ’ό,τι πριν, µε ένα µαύρο φόρεµα που διέθετε βαθύ ντεκολτέ και
µπροστινά σχισίµατα και στα δύο πόδια, από τον µηρό και κάτω. Τα
µαλλιά χύνονταν λυτά στους ώµους της. Αυτή η γυναίκα πάντα
ξυπνούσε πρωτόγονα ένστικτα µέσα του.
«Πώς απο δώ;» τη ρώτησε.
«Σου είπα ότι θα µιλήσουµε αργότερα,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν.
«Να περάσω;»
Ο Κράντµον παραµέρισε απ’την πόρτα και η Ζιρκεφιανή γυναίκα
µπήκε.
«Τι έχουµε να πούµε;» θέλησε να µάθει ο ξανθοµάλλης ευγενής
απ’το Βασίλειο του Ωκεανού, εξερευνώντας τα φανερά σηµεία του
κορµιού της µε το γαλανό του βλέµµα.
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Η Σαντέ’ενθιν κάθισε πάνω στο γραφείο του, σταυρώνοντας τους
γυµνούς της µηρούς µε µάλλον προκλητικό τρόµο. Ο Κράντµον
παρατήρησε πως φορούσε µαύρα, πέτσινα σανδάλια.
«Είσαι θυµωµένος,» είπε η Αρχιέρεια του Φιδιού.
«Σχετικά µε τι;» ρώτησε εκείνος, καθώς καθόταν στην καρέκλα του
γραφείου, πλάι της.
«Με τον Πόνκιµ, φυσικά,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν.
«Σ’έστειλε εδώ για να µου κάνεις ερωτήσεις;» στένεψε τα µάτια
του ο Κράντµον. «Για να µάθεις αν σκοπεύω να τον προδώσω; Στο
λέω, λοιπόν: ∆εν σκοπεύω να τον προδώσω –αλλά σκοπεύω να
ξανακαθίσω στον Κοραλλένιο Θρόνο.»
Η Σαντέ’ενθιν γέλασε. Ύστερα, δήλωσε, µε φαρµακερό ύφος: «∆εν
είµαι λακές κανενός, Κράντµον. Ήρθα µόνη µου –µε τη δική µου
θέληση. Και δε µ’απασχολεί καθόλου αν σχεδιάζεις να προδώσεις
τον Πόνκιµ.»
«Τότε, γιατί είσαι εδώ;» είπε ο Κράντµον.
«Έχουµε κάτι να συζητήσουµε,» εξήγησε η Σαντέ’ενθιν. «Αλλά,
πρώτα…» Έτριψε το σανδαλοφορεµένο πόδι της πάνω στον µηρό
του. «…νοµίζω πως κι οι δυο έχουµε ανάγκη να χαλαρώσουµε, µετά
από µια κουραστική µέρα.
»Προσφέρεσαι να µε χαλαρώσεις, Κράντµον;» Έπιασε τους ώµους
του φορέµατός της και κατέβασε το πάνω µέρος του, βγάζοντας τα
µανίκια. ∆εν φορούσε τίποτα από µέσα.
Ο ξανθός άντρας άρπαξε τον δεξή της µηρό, προτού εκείνη
προλάβει ν’αναπνεύσει, και έχωσε το πρόσωπό του στα στήθη της.
«∆ε χρειαζόταν να ρωτήσω…» γέλασε η Σαντέ’ενθιν.
Κάµποση ώρα αργότερα, βρισκόταν µισοξαπλωµένη στην ξύλινη
επιφάνεια του γραφείου (τα αντικείµενα που ήταν πριν πάνω σ’αυτό,
τώρα, κείτονταν σκορπισµένα τριγύρω, στο πάτωµα), φορώντας
µόνο το λευκό πουκάµισο του Κράντµον, ο οποίος καθόταν στην
καρέκλα µπροστά της, χαϊδεύοντας, µε το χέρι του, τις κνήµες της·
το µαύρο του παντελόνι ήταν το µοναδικό ρούχο που τον έντυνε.
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«∆εν είχαµε, τελικά, πολλά πράγµατα να συζητήσουµε,» της είπε,
τσιµπώντας την πίσω απ’το γόνατο, παιχνιδιάρικα.
«∆εν αρχίσαµε ακόµα να µιλάµε, λατρεία µου,» µειδίασε η
Σαντέ’ενθιν. «Έλα, κάθισε εδώ…» Χτύπησε, µε τα δάχτυλα, το
σηµείο του γραφείου εµπρός της.
Ο Κράντµον σηκώθηκε απ’την καρέκλα και κάθισε εκεί· έσκυψε
και φίλησε, πεινασµένα, τα χείλη της.
«Η Αάνθα δεν πρέπει να σου φερόταν όπως σου άξιζε, για να µε
φιλάς έτσι,» είπε η Ζιρκεφιανή, γρατσουνίζοντας την πλάτη του.
«∆εν συγκρίνεσαι µε την Αάνθα, Σαντέ’ενθιν,» αποκρίθηκε ο
Κράντµον. «Εσύ είσαι φίδι· εκείνη είναι Βασίλισσα.»
Το σχόλιό του δεν άρεσε καθόλου στη Σαντέ’ενθιν, που στένεψε τα
µάτια της, λέγοντας: «Η Βασίλισσά σου, ευχαρίστως, θα σε
σταύρωνε χωρίς δεύτερη σκέψη, Κράντµον.»
«Πιθανώς,» συµφώνησε εκείνος, φιλώντας την πάλι.
«Όχι –είναι σίγουρο,» τόνισε η Σαντέ’ενθιν.
«Και τι µ’αυτό;» ρώτησε ο Κράντµον.
«Απλά, να ξέρεις ποιοι είναι οι φίλοι σου,» είπε η Σαντέ’ενθιν,
σφίγγοντας το χέρι του.
«Ήταν κάτι για το οποίο ήθελες να µου µιλήσεις,» της θύµισε ο
Κράντµον.
Η Σαντέ’ενθιν αναστέναξε (θεατρικά;). «Είµαι ψυχοπλακωµένη,
λατρεία µου…»
«Γιατί;»
«Η Ζίρκεφ θα καταστραφεί από τον Μάργκανθελ· όλη η Νότια Γη
θα καταστραφεί. Και εµένα ο Αφέντης την Νότια Γη µού είχε
υποσχεθεί· αν χαθεί, τι θα κυβερνήσω στον νέο κόσµο που εκείνος
θα δηµιουργήσει;»
Ο Κράντµον έσφιξε τα χείλη του. «Αυτό, πράγµατι, είναι ένα
πρόβληµα,» παραδέχτηκε.
Με κοροϊδεύει; συλλογίστηκε η Σαντέ’ενθιν, µη µπορώντας να
κρίνει επακριβώς από την έκφρασή του. «Μιλάω σοβαρά,» τόνισε.
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«∆εν αµφιβάλλω,» αποκρίθηκε ο Κράντµον. «Αλλά τι θέλεις εγώ
να κάνω;»
«Μπορείς να κάνεις κάτι…» είπε η Σαντέ’ενθιν.
«Και τι είν’αυτό;»
«Να µε κάνεις Βασίλισσά σου, όταν θα κατακτήσεις το Βασίλειο
του Ωκεανού.»
Ο ξανθός άντρας την λοξοκοίταξε. «Τώρα, δε µιλάς σοβαρά.»
«Γιατί όχι, Κράντµον;» απαίτησε η Σαντέ’ενθιν, καθώς, αµέσως,
έπαιρνε καθιστή θέση πάνω στο γραφείο, τυλίγοντας τα χέρια της
γύρω του. «Θα βρεις κάποια πιο ικανή για Βασίλισσα;»
Ο Κράντµον αναστέναξε. «∆εν ξέρω. Ποτέ δεν το είχα σκεφτεί
αυτό, Σαντέ’ενθιν.»
«Σκέψου το, τότε,» είπε εκείνη· και, παίρνοντας το πρόσωπό του
στα χέρια της, γέµισε τα χείλη του µ’ένα χορταστικό, µακράς
διαρκείας φιλί. Ύστερα, κατέβηκε απ’το γραφείο και έβγαλε το
λευκό του πουκάµισο από πάνω της. Πήρε το µαύρο της φόρεµα,
που ήταν ριγµένο κάτω, και το φόρεσε, γρήγορα.
«Πού πας;» ρώτησε ο Κράντµον.
«Στο δωµάτιό µου,» απάντησε η Σαντέ’ενθιν, αρχίζοντας να δένει
το ένα της σανδάλι.
«Γιατί;»
Η Ζιρκεφιανή µειδίασε. «Τι γιατί;» έκανε. «Θέλω να κοιµηθώ –µε
εξόντωσες!»
«Την επόµενη φορά, θα σε εξοντώσω περισσότερο,» απείλησε ο
Κράντµον, µε ένα τόσο επιτηδευµένα σοβαρό ύφος, που η
Σαντέ’ενθιν δε µπόρεσε να µη γελάσει.
Έδεσε και το άλλο της σανδάλι, και είπε: «Ανυποµονώ.» Γύρισε
και έφυγε απ’το δωµάτιο, κλείνοντας την πόρτα πίσω της.
Ο Κράντµον έριξε µια µατιά στο πάτωµα, που ήταν γεµάτο
σκορπισµένα αντικείµενα, και σκέφτηκε πόσο βαριόταν να τα
µαζέψει.
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** ** ** **
Ο χώρος ήταν ζεστός, ένα τζάκι έκαιγε στην γωνία του δωµατίου, και
εκείνη βρισκόταν ξαπλωµένη κάτω από µάλλινα σκεπάσµατα, µέσα
στην ζεστή αγκαλιά του συζύγου της. Ύστερα, δυνατός αέρας άρχισε να
φυσά έξω απ’το παλάτι· τόσο δυνατός, που την τρόµαξε, καθώς νόµιζε
ότι θα γκρέµιζε τους τοίχους. Το παράθυρο του υπνοδωµατίου άνοιξε,
καθώς το τζάµι του θρυµµατίστηκε σε πολλά κοµµάτια, και ο άνεµος
µπήκε, βουίζοντας τρελά και παγώνοντάς την.
«Βένγκριλ!…»
Στράφηκε στον Βασιληά της, µα δεν τον βρήκε δίπλα της· είχε
εξαφανιστεί –και ο άνεµος βούιζε παντού τριγύρω.
Τρόµος την κατέλαβε.
«Βένγκριλ!»
Η ∆ήνκα πετάχτηκε σε καθιστή θέση, τρέµοντας από τον φόβο κι
απ’το κρύο. Ήταν ανήµπορη να σταµατήσει τα αγκοµαχητά και τα
δάκρυά της.
Κοίταξε γύρω της, για να δει πού βρισκόταν. Και διαπίστωσε πως
ήταν σε ένα κελί. Από το µικρό, καγκελωτό παραθυράκι της ξύλινης,
επενδυµένης µε σίδερο πόρτας φως έµπαινε, αλλά ελάχιστο· ίσα για
να διαλύει το απόλυτο σκοτάδι.
Το µέτωπό της την πονούσε, από το χτύπηµα που είχε δεχτεί εκεί.
Αλλά η πλάτη της την πονούσε ακόµα περισσότερο. Έστρεψε το χέρι
της πίσω, για να την αγγίξει και, ξαφνικά, διαπίστωσε πως δεν
φορούσε το φόρεµά της, αλλά ένα άλλο, µάλλινο ένδυµα. Το κοίταξε
στο λιγοστό φως: ήταν µια ρόµπα. Πέρασε το χέρι της µέσα και το
έφερε ως την ράχη της. Ψηλαφίζοντας, βρήκε ένα κοµµάτι πανί:
επίδεσµος, αναµφίβολα· κάποιος είχε δέσει το τραύµα της. Έβγαλε
το χέρι της, πάλι, έξω. Ποιος, όµως;
Κάποιος την είχε σώσει από τους δαιµονανθρώπους; Ή εκείνοι την
είχαν αιχµαλωτίσει; Μάλλον, το δεύτερο, αλλιώς τι δουλειά είχε
σ’ετούτο το κελί;
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Εκτός… εκτός αν ο Σάλβινρ την είχε βρει. ∆ε θα την άφηνε να
πεθάνει, µα, σίγουρα, θα την αιχµαλώτιζε. Αλλά πού ήταν τούτο το
κελί; Στη Χάργκοχ; Στο κάστρο της Τάθβιλ; Πόσες ώρες είχαν
περάσει, από τότε που έχασε τις αισθήσεις της;
Και… και οι Μαγκραθµέλιοι τι δουλειά είχαν στο Σαραόλν; Όµως,
τώρα, που το ξανασκεφτόταν, από καιρό είχε διαπιστωθεί πως
δαιµονάνθρωποι βρίσκονταν στο Βασίλειο. Η Έρµελ παραλίγο να
πέσει θύµα τους, όταν κατευθυνόταν στον Πύργο του Φτερού. Η
∆ήνκα ακόµα απορούσε πώς ο Βένγκριλ είχε επιµείνει να την αφήσει
να πάει µόνη. Και, µάλιστα, µε την Μπόρνεφ, που αποδείχτηκε κι
αυτή προδότρια του Θρόνου!
Η Βασίλισσα ξάπλωσε πάνω στα άχυρα που ήταν στρωµένα στο
δάπεδο του κελιού της. Η πλάτη της την πέθαινε, και αναγκάστηκε
να γυρίσει στο πλάι. Κουλουριάστηκε µέσα στην µάλλινή της ρόµπα
και περίµενε…
…όσο η κόρη της βρισκόταν αιχµάλωτη των Αργκανθικιανών…
Όχι! ∆εν έχω χρόνο να περιµένω. Η Έρµελ κινδυνεύει!
Σηκώθηκε όρθια, µε κάποιο κόπο, και ζύγωσε το καγκελωτό
παραθυράκι της πόρτας. Έξω, αντίκρισε µια σκοτεινή φιγούρα µε
κάπα και κουκούλα, η οποία βαστούσε, ανάστροφα, ένα σπαθί, που
η αιχµή του ακουµπούσε στο πέτρινο πάτωµα.
Μαγκραθµέλιος;… συλλογίστηκε η ∆ήνκα, τρέµοντας. Πνεύµατα,
βοηθήστε µε…! Ξεροκατάπιε, καθώς αποτραβήχτηκε, πάλι, στο
εσωτερικό του κελιού της.
Κάθισε πάνω στα άχυρα, αγκαλιάζοντας τα γόνατά της, ενώ
αισθανόταν το κορµί της παγωµένο –εκτός από το τραύµα στην
πλάτη της, που την έκαιγε, και έκανε ιδρώτας να τη λούζει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο

Πνευµατικό εµπόδιο
α ήταν συνετό, νοµίζω, να ξαναεντοπίσουµε την Βασίλισσα,
σήµερα,» είπε ο Φάλµαριν το πρωί, που όλοι ήταν
συγκεντρωµένοι γύρω από µια ζωηρή φωτιά.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έγνεψε καταφατικά. «Συµφωνώ, φίλε
µου. Να δοκιµάσω;»
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Και θα βρίσκοµαι ‘κοντά’ σου,
για να εντοπίσω τυχόν προσπάθειες των εχθρών µας να σε
παραπλανήσουν.»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έβαλε τα χέρια στους κροτάφους του
και έκλεισε τα µάτια, καθώς καθόταν οκλαδόν στο έδαφος. Και η
Αλζάρα έκλεισε τα δικά της µάτια, προσπαθώντας να «δει» τις
πνευµατικές αύρες που έβλεπε εκείνος. Και ο Σοφός του Κύκλου του
Φτερού, ασφαλώς, ήταν από «κοντά», όπως είχε υποσχεθεί.
Τούτη τη φορά, το µονοπάτι που δηµιουργήθηκε, αργά, µπροστά
στα ψυχικά µάτια του πρώην-Ράθµαλ δεν οδηγούσε νότια·
οδηγούσε–
Τι ψάχνεις, Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή;
Πόνκιµ! έκανε εκείνος, έκπληκτος.
∆ε θα µας εµποδίσεις απ’το να εντοπίσουµε τη Βασίλισσα, είπε,
αποφασιστικά, ο Φάλµαριν.
Η Αλζάρα έκανε την παρουσία της στον Πνευµατικό Κόσµο
«µικρή», γιατί αισθανόταν πως ο σατανικός Αντιβασιλέας –ο
σύµµαχος της Αρχιέρειάς της– δεν την είχε αντιληφθεί· και σκόπευε
αυτό να το χρησιµοποιήσει προς όφελός της, αν υπήρχε ανάγκη.
Η Βασίλισσα, αξιολύπητε Σοφέ του Κύκλου του Φτερού, βρίσκεται,
πλέον… µακριά σας… τον πληροφόρησε ο Πόνκιµ. ∆εν υπάρχει
λόγος να την αναζητάτε άλλο.

Θ
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Τι της έκανες, κάθαρµα; απαίτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
Πού είναι;
Όπως είπα, βρίσκεται µακριά σας, επανέλαβε ο Πόνκιµ.
∆εν την… έκανε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
Όχι, είπε ο Φάλµαριν. Η Βασίλισσα δεν είναι νεκρή· αλλιώς δε θα
έµπαινε στον κόπο να µας εµποδίσει απ’το να την εντοπίσουµε.
Ας τον χτυπήσουµε! πρότεινε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
∆οκιµάστε! γέλασε ο Πόνκιµ.
Ύστερα, η πνευµατική ισχύ του Φάλµαριν και του Ανθρώπου-ΜεΜισή-Ψυχή πολλαπλασιάστηκε και έπεσε πάνω του, σαν χείµαρρος,
µαζί µ’αυτήν της Αλζάρα, που βγήκε απ’την «κρυψώνα» της. Αλλά
οι τρεις Πνευµατιστές βρήκαν ένα αλύγιστο εµπόδιο να τους
σταµατά. Και δεν ήταν µόνο ο Πόνκιµ· ο Σοφός του Κύκλου του
Φτερού µπορούσε να αισθανθεί ακόµα δύο παρουσίες: Η µία ήταν η
γυναικεία που είχε νιώσει και την άλλη φορά –η Σαντέ’ενθιν. Η
άλλη–
Κράντµον! διαπίστωσε.
Πώς είσαι, Φάλµαριν; αποκρίθηκε ο εκείνος. Έχουµε καιρό
ν’ανταµώσουµε· από τότε στο Βασίλειο του Ωκεανού.
Τι κάνεις εδώ; απαίτησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού.
Περιττό είναι να πω πως αυτό δε σε αφορά, αντιγύρισε ο Κράντµον.
Τα πράγµατα πήγαν άσχηµα για σένα στο Βασίλειο του Ωκεανού;
ρώτησε ο Φάλµαριν, προσπαθώντας να αποσπάσει κάποια
πληροφορία απ’τον εχθρό του –αν και είχε µια υποψία κατά νου.
Τα πράγµατα θα πάνε άσχηµα για εσάς, Σοφέ, αν συνεχίσετε να µας
αντιστέκεστε! παρενέβη ο Πόνκιµ. Παρατήστε τα! ∆ε µπορείτε να
βρείτε τη Βασίλισσα!
Θα το δούµε αυτό! αντιγύρισε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. Ας
προσπαθήσουµε, Αδελφέ!
Ο Φάλµαριν και αυτός, συνδυάζοντας, τις πνευµατικές τους
δυνάµεις –και µε την επιπλέον βοήθεια της Αλζάρα–, επιχείρησαν να
σπάσουν την άµυνα του Πόνκιµ, της Σαντέ’ενθιν, και του Κράντµον,
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και να εντοπίσουν την ∆ήνκα. Όµως κάτι τέτοιο τους ήταν
αδύνατον· οι αντίσταση των εχθρών τους ήταν πολύ ισχυρή.
Μάλιστα, ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού καταλάβαινε πως
βρίσκονταν σε κάποια «θέση ισχύος» σε σχέση µ’αυτόν και τους
συντρόφους του. Υπέθετε πως γνώριζαν καλά το µέρος όπου ήταν η
Βασίλισσα, ενώ εκείνοι δεν είχαν ιδέα· συνεπώς, το µειονέκτηµά
τους ήταν µεγάλο.
Έκανε «νόηµα» στον Πνευµατικό του Αδελφό και στην Ζιρκεφιανή
Ελέγκτρια Πνευµάτων να υποχωρήσουν. Και, καθώς εγκατέλειπαν
τον Πνευµατικό Κόσµο, µπορούσαν ν’«ακούσουν» το γέλιο των
αντίµαχών τους «πίσω τους».
«Αργήσατε πολύ ν’ανοίξετε τα µάτια σας,» παρατήρησε η Νύχτα.
«Τι συνέβη;»
«Ο Πόνκιµ έχει τη Βασίλισσα, κυρία µου,» είπε ο Φάλµαριν.
«Ανάθεµα!…» µούγκρισε η Τάθβιλ. «Πώς συνέβη αυτό;» Ήταν
ξαπλωµένη στην αγκαλιά του Σόλµορχ, και το βότανο στο
τραυµατισµένο της πόδι ακόµα την έτσουζε.
Ο Φάλµαριν δεν απάντησε, καθώς κατέβασε το κεφάλι του
κουρασµένα, σα να βρισκόταν σε βαθιά περισυλλογή.
«Ο Κράντµον είναι στη Μάρβαθ,» είπε ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή.
«Τι!» έκανε ο Μέρθναρ, και φωτιές, αµέσως, άναψαν στα µάτια
του.
«Εκείνος και η Σαντέ’ενθιν βοηθούσαν τον Πόνκιµ, ο οποίος µας
εµπόδιζε να εντοπίσουµε τη Βασίλισσα,» εξήγησε ο Άνθρωπος-ΜεΜισή-Ψυχή.
«Φάλµαριν,» είπε η Αλζάρα, «έλεγες πως θα µας προστατέψεις από
την παρακολούθησή τους. Αν το κάνεις αυτό, δε θα ξέρουν πότε
επιχειρούµε να βρούµε τη Βασίλισσα· εποµένως, µπορούµε να τους
πιάσουµε στον ύπνο.»
«Όχι, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού,
κουνώντας το κεφάλι του αρνητικά. «Φοβάµαι πως ο Πόνκιµ έχει
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υφάνει πνευµατική µαγεία γύρω απ’το µέρος όπου βρίσκεται η
Βασίλισσα. Με το που προσπαθούµε να την εντοπίσουµε, εκείνος –
και ο Κράντµον και η Σαντέ’ενθιν, πιθανώς– ειδοποιείται. Επιπλέον,
επειδή γνωρίζει καλά το µέρος, έχει µεγάλο πλεονέκτηµα εναντίον
µας. ∆ε µπορούµε να διαπεράσουµε την άµυνά του.»
«Κάποιος τρόπος θα υπάρχει…» είπε η Νύχτα, διστακτικά, γιατί
δεν είχε ιδέα από θέµατα µαγείας.
«Πιθανώς, κυρία µου,» συµφώνησε ο Φάλµαριν. «Μα εγώ δε
µπορώ να τον σκεφτώ τώρα.»
«Υπάρχουν άπειρες λύσεις για κάθε πρόβληµα,» µειδίασε ο
Σόλµορχ, σα να θυµήθηκε κάποιο ρητό.
Ο Φάλµαριν έγνεψε καταφατικά, δείχνοντας ότι αντιλαµβανόταν τι
εννοούσε ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ.
«Μα, πώς ο Πόνκιµ αιχµαλώτισε τη Βασίλισσα;» ρώτησε η Τάθβιλ.
«Μήπως σας κοροϊδεύει;»
«Νοµίζω ότι ξέρω πώς την αιχµαλώτισε, Βαρονέσα µου,» είπε ο
Μπάχτον, σκεπτικός.
«Πώς;» στράφηκε στο µέρος του η Τάθβιλ.
«Αφού την εντόπισε µ’αυτό το µαγικό καθρέφτη που λέτε ότι έχει,
έστειλε Μαγκραθµέλιους, οι οποίοι την έπιασαν και την πήραν µαζί
τους, µέσω των δίσκων τηλεµεταφοράς.» Είχε δει πολλές φορές τους
δαιµονανθρώπους να χρησιµοποιούν εκείνες τις παράξενες
«εσωδιαστασιακές πύλες» –όπως τις αποκαλούσε η Χόλκραδ–, και
δε µπορούσε να τις ξεχάσει.
Μ’ετούτη τη σκέψη, η µάγισσα ήρθε στο µυαλό του, και
αναρωτήθηκε αν ήταν ακόµα ζωντανή. ∆εν ήταν εύκολο αυτό στο
οποίο αποσκοπούσε: να σκοτώσει τον δαίµονα Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν,
που, σύµφωνα µε όσα είχε ακούσει ο πλανόδιος τοξότης, ήταν
πανίσχυρος –ένα πλάσµα που ερχόταν από την Αρχή του Χρόνου.
Ο Σόλµορχ βλεφάρισε και γύρισε, για να κοιτάξει τον Μπάχτον.
«Έχεις δίκιο! Έτσι πρέπει να έγινε.» Ούτε ο ευγενής είχε ξεχάσει
τους δίσκους τηλεµεταφοράς των Μαγκραθµέλιων.
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«Ωραία, και τι µ’αυτό;» ανασήκωσε τους ώµους ο Άνεµος. «Τώρα,
ο Πόνκιµ έχει τη Βασίλισσα –Τι κάνουµε;»
«Να τη σώσουµε!» πρότεινε η Μάνζρα.
«Οοοχ!…» µούγκρισε ο Άνεµος. «Τούτη η υπόθεση αρχίζει να
γίνεται κουραστική. Εγώ κι η Νύχτα ένα θησαυρό θέλαµε µόνο να
βρούµε!» Στράφηκε στην τυχοδιώχτρια φίλη του. «Και σ’το έλεγα
να µην πάµε σ’εκείνο το νησί όπου χάνονταν τα πλοία!»
Η Νύχτα γέλασε, και τον κοπάνησε, ελαφρά, στα πλευρά, µε τη
γροθιά της. «Μη λες ψέµατα· τα Πνεύµατα θα σου πάρουν τη
µιλιά.»
Κοίταξε τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού. «Φάλµαριν;»
Εκείνος αναστέναξε, καθώς όλοι τριγύρω είχαν τα βλέµµατα τους
καρφωµένα επάνω του. Τι περίµεναν, τέλος πάντων, απ’αυτόν;
Ορισµένες φορές, απορούσε µε τη συµπεριφορά των ανθρώπων.
Όταν έβλεπαν κάποιον να γνωρίζει λίγο περισσότερα από κείνους,
πίστευαν πως θα είχε και τη λύση για ό,τι πρόβληµα µπορούσε να
προκύψει.
«∆ε γίνεται να κάνουµε τίποτα, εάν δεν µάθουµε πού βρίσκεται η
Βασίλισσα,» είπε.
«Η υπόθεσή µου, ότι την πήραν οι Μαγκραθµέλιοι, σου φαίνεται
λογική;» τον ρώτησε ο Μπάχτον.
«Ναι, κύριε, ωστόσο δε µας οδηγεί πουθενά· γιατί, πού την πήγαν
οι δαιµονάνθρωποι; Στο παλάτι, ίσως; Είδαµε ότι εκεί ήταν
κάµποσοι από δαύτους.»
«Τότε, ας κατευθυνθούµε στο παλάτι,» είπε η Μάνζρα, έτοιµη
ν’ανεβεί στη σέλα του πρώτου αλόγου που θα έβρισκε µπροστά της.
«Και πώς θα µπούµε µέσα, αυτή τη φορά;» έθεσε το ερώτηµα ο
Φάλµαριν. «Κι αν δεν είναι η Βασίλισσα, τελικά, εκεί;»
«∆ηλαδή, θα καθίσουµε εδώ και θα περιµένουµε;» απόρησε η
Τάθβιλ.
«∆εν ξέρω, Βαρονέσα µου,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. Σηκώθηκε
όρθιος και αποµακρύνθηκε απ’τους υπόλοιπους, µε τον ψυχρό αέρα
299

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

να κάνει τα µαλλιά του να κυµατίζουν πίσω του. Βάδιζε λες και
κουβαλούσε στους ώµους του όλα τα βάρη του Άρµπεναρκ.
Οι υπόλοιποι έµειναν, για λίγο, να τον κοιτάζουν, σα χαµένοι. Όσοι
τον ήξεραν από παλιά δε µπορούσαν να πιστέψουν αυτό που
αντίκριζαν: τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού να φεύγει,
απογοητευµένος. Αισθάνονταν σαν ένας πιστός φίλος και πάντα
σωστός στις απόψεις του συµβουλάτορας να τους εγκατέλειπε.
«…Φάλµαριν…;» έκανε η Νύχτα, και πήγε να σηκωθεί απ’τη θέση
της.
Όµως ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή την πρόλαβε, βάζοντας το χέρι
του στον ώµο της. Ύστερα, ακολούθησε εκείνος τον Σοφό του
Κύκλου του Φτερού.
«Ίσως είναι καλύτερα να πάµε στη Χάργκοχ,» είπε η Τάθβιλ, «όπου
ο ∆ούκας Σάλβινρ συγκεντρώνει στρατό, για να µπορέσουµε
ν’αντιµετωπίσουµε τους Μαγκραθµέλιους. Στο κάτω-κάτω, γιατί να
νοιαστούµε για τη ∆ήνκα, µετά απ’όσα έκανε;»
«∆εν έκανε τίποτα επίτηδες,» τόνισε ο Σόλµορχ. Γνώριζε τη
Βασίλισσα του Σαραόλν από παλιά, και µπορούσε να καταλάβει πως
είχε πράξει απερίσκεπτα επειδή ανησυχούσε για την Έρµελ –της
οποίας η τύχη ακόµα αγνοείτο.
«∆ε µε ενδιαφέρει!» είπε η Τάθβιλ. «Το κακό έγινε. Και, τώρα,
εµείς πρέπει να βγάλουµε το φίδι απ’την τρύπα!»
«∆ηλαδή, προτείνεις, Βαρονέσα µου, ν’αφήσουµε τη Βασίλισσα
στα χέρια του Πόνκιµ;» απόρησε η Μάνζρα.
«Αν µπορούσαµε να τη σώσουµε, δε θα διαφωνούσα, αλλά, τώρα,
δε µπορούµε· οπότε, δεν υπάρχει λόγος να κάνουµε τίποτα ανόητο,»
ξεκαθάρισε τη θέση της η Τάθβιλ. «Πάµε στη Χάργκοχ –όλοι.»
«Θα προτιµούσα να πάµε στη Μάρβαθ, να καρατοµήσουµε τον
Κράντµον,» είπε ο Μέρθναρ, που δεν είχε καθόλου ξεχάσει ποιος
ευθυνόταν για το θάνατο του Φέρντεχ.
Η Μάνζρα µειδίασε. «Κι εγώ, φίλε µου. Μα κάτι τέτοιο, για την
ώρα, είναι ανέφικτο, νοµίζω.»
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«Επιπλέον, ανησυχώ για τον Βασσάρ,» αναστέναξε ο Μέρθναρ.
«Αν ήταν µαζί µε τη Βασίλισσα, όταν τους βρήκαν οι
δαιµονάνθρωποι….»
Η Μάνζρα σηκώθηκε απο κεί όπου καθόταν και κάθισε κοντά του,
ακουµπώντας το χέρι της στον ώµο του. «Πιθανώς να είναι κι αυτός
αιχµάλωτος…»
«Η Βασίλισσα είναι αιχµάλωτη γιατί ο Πόνκιµ τη χρειάζεται,» είπε
ο Μέρθναρ. «Ή, τουλάχιστον, µπορεί να τη χρησιµοποιήσει µε
διάφορους τρόπους. ∆εν πιστεύω το ίδιο να ισχύει και για τον
αδελφό µου…» Έσκυψε το κεφάλι του και ένα δάκρυ κύλησε στο
µάγουλό του.
** ** ** **
«Φάλµαριν!» φώναξε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, βαδίζοντας,
βιαστικά, πίσω απ’τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού.
Εκείνος ή δεν τον άκουσε ή τον αγνόησε.
Φάλµαριν! Αυτό δε µπορούσε να µην το «ακούσει».
Ο Ελεγκτής Πνευµάτων σταµάτησε να περπατά, αλλά δε στράφηκε
στον Πνευµατικό του Αδελφό, ο οποίος ήρθε να σταθεί δίπλα του,
ανάµεσα στα δέντρα.
«Φάλµαριν,» είπε. «Τι συµβαίνει, καλέ µου φίλε;»
«Τα πάντα πάνε ανάποδα,» αποκρίθηκε εκείνος.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή µειδίασε στραβά. «Έτσι πάντα δε
γίνεται;»
Ο Φάλµαριν τού επέστρεψε το µειδίαµα. «Πιθανώς, Αδελφέ.
Όµως… Είδες όλους τους υπόλοιπους; Περίµεναν από µένα να τους
δώσω µια λύση. Κι εγώ λύση δεν έχω… Όχι τούτη τη φορά…» Μια
σκιά πέρασε απ’το πρόσωπό του, κάνοντάς τον να δείχνει γέρος και
κουρασµένος.
«Άσε εκείνους να βρουν τη λύση για σένα, τώρα,» αποκρίθηκε ο
Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Θα είναι µια ωραία αλλαγή.»
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«Όµως έχουµε ένα µεγάλο πρόβληµα να λύσουµε,» είπε ο
Φάλµαριν. «Η όλη κατάσταση έχει µπλεχτεί τόσο, που… ∆εν µπορώ
να φανταστώ από πού πρέπει να ξεκινήσω να προσπαθώ, για να την
ξεµπλέξω.»
«Κατ’αρχήν, βοήθησέ µε να προστατευτούµε από την
παρακολούθηση του Πόνκιµ,» ζήτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
«∆είξε µου.»
Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, µε
µυστικιστικά λόγια και παράξενες κινήσεις των χεριών του, ενόσω ο
πρώην-Ράθµαλ τού «δάνειζε» την ψυχική του ισχύ.
«Τελείωσε· είµαστε προφυλαγµένοι,» τον πληροφόρησε ο
Φάλµαριν. «Θα το καταλάβω άµα επιχειρήσει κάποιος να µας
κατασκοπεύσει, µέσω των Πνευµάτων, και θα τον εµποδίσω.»
«Τώρα, µας κατασκοπεύει κανείς;»
«Όχι.»
«Ωραία· µπορούµε να µιλήσουµε ελεύθερα. Η Χόλκραδ και ο
Κύριος του Πύργου του Φτερού θα σκοτώσουν το
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, οπότε γιατί ανησυχείς τόσο;»
«Ακόµα και µε τον Αφέντη τους νεκρό, οι Μαγκραθµέλιοι δε θα
φύγουν· θα εισβάλουν στο Σαραόλν. Φυσικά, θα διασπαστούν –γιατί
πιστεύω πως ο δαίµονας είναι που τους κρατά ενωµένους–, κι αυτό
είναι θετικό. Επιπλέον, όποιο κι αν είναι το σχέδιό του για το Κέντρο
Σταθερότητας, θα µαταιωθεί… Αν και δε νοµίζω πως θάπρεπε
ν’ανησυχούµε και τόσο για τούτο…»
«Γιατί, Φάλµαριν;» συνοφρυώθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
«Απλά, εµπιστέψου µε,» απάντησε εκείνος. «∆ε µπορώ να πω
περισσότερα πάνω σ’αυτό το θέµα –ακόµα και σε σένα.»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δε µίλησε.
Ο Φάλµαριν είπε: «Για τους κατοίκους του Σαραόλν είναι που
ανησυχώ περισσότερο. Έστω ότι ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν πεθαίνει·
τότε, ο Χάµαγκορκ –Βασιληάς της Βόρειας Μάγκραθµελ– και ο
Καρθαβλέρν –Βασιληάς της Νότιας Μάγκραθµελ– θα φιλονικήσουν
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για την εξουσία. Και φοβάµαι πως θα χρησιµοποιήσουν ως πεδίο
µάχης τους το Βασίλειό µας, που ένα µεγάλο µέρος του στρατού του
έχει σµπαραλιαστεί και που δεν είναι έτοιµο για τους
Μαγκραθµέλιους, τούτη την περίοδο· µέχρι κι ο Βασιληάς λείπει,
ενώ η Βασίλισσα βρίσκεται στα χέρια του ανθρώπου ο οποίος έχει
προδώσει τη φυλή του κι έχει συµµαχήσει µε τους δαίµονες, σε
αντάλλαγµα απόλυτης εξουσίας πάνω στον Άρµπεναρκ.»
«Εποµένως, η µόνη λύση είναι να πάµε στη Χάργκοχ και να
περιµένουµε ο ∆ούκας Σάλβινρ να συγκεντρώσει τους πολεµιστές
του Σαραόλν,» συµπέρανε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
«Ο Πόνκιµ θα χρησιµοποιήσει τη Βασίλισσα για να µας εκβιάσει,»
είπε ο Φάλµαριν. «Θα απειλήσει πως, αν του επιτεθούµε, θα τη
σκοτώσει… Όµως…» Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού
συνοφρυώθηκε· έπειτα, µειδίασε διαβολικά. «Όµως, εάν πεθάνει ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, οι Βασιλείς της Βόρειας και της Νότιας
Μάγκραθµελ θα δεχτούν τον Πόνκιµ ως ανώτερό τους; Πολύ
αµφιβάλλω!» Γέλασε. «Τον περιµένει µεγάλη έκπληξη.
»Προτείνω να επικοινωνήσουµε τώρα µε την κυρία Χόλκραδ, για
να µάθουµε τι συµβαίνει.»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ανασήκωσε τους ώµους του.
«Εντάξει.»
** ** ** **
Η Χόλκραδ και ο Κύριος του Πύργου του Φτερού
παρακολουθούσαν τον πολυπληθή στρατό των Μαγκραθµέλιων από
µεγάλη απόσταση, πάνω στ’άτια τους, δίχως νάχουν πρόβληµα,
καθότι οι πνευµατικές τους δυνάµεις ενίσχυαν την όρασή τους, όταν
τις επικαλούνταν.
Τώρα, το ατελείωτο φουσάτο κατευθυνόταν προς µια µικρή πόλη
του Σαραόλν. Στα τείχη της οι υπερασπιστές της ήταν έτοιµοι για
µάχη, αλλά οι ελπίδες επιβίωσής τους ήταν µηδαµινές. Προφανώς,
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τα νέα για τους διαβολανθρώπους είχαν φτάσει µέχρι εδώ σχετικά
γρήγορα, από κάποιον ταξιδιώτη, και είχαν συγκεντρωθεί µπόλικοι
πολεµιστές, οι οποίοι, όµως, φαίνονταν ελάχιστοι, µπροστά στον
τεράστιο αριθµό των εχθρών τους, που, απ’ό,τι έκρινε η Χόλκραδ,
υπεραριθµούσαν, άνετα, ένας προς… πάνω από εκατό, αναµφίβολα!
Η µάγισσα έχανε τη µέτρηση.
Πάνω από το στρατό των Μαγκραθµέλιων, ως συνήθως, πετούσε ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, χτυπώντας τις πελώριες φτερούγες του στον
αέρα και λάµποντας περισσότερο από τον Λούντρινχ. Πολλοί που
τον αντίκριζαν τρελαίνονταν, είχε παρατηρήσει η Χόλκραδ, ενώ
άλλοι έπεφταν, αµέσως, στα γόνατα και προσκυνούσαν, ανήµποροι
να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Πάντα το αποτέλεσµα εξαρτιόταν από
την ψυχική δύναµη του θύµατος –µάλιστα, η µάγισσα είχε δει µια
γυναίκα να πεθαίνει ακαριαία, στη θέα του αρχαίου δαίµονα!
Κάτι άλλο που είχαν προσέξει οι δυο Πνευµατιστές, και που τους
είχε κινήσει την περιέργεια, ήταν ένα µεγάλο… πράγµα –δεν
έβρισκαν καλύτερο τρόπο να το επονοµάσουν– το οποίο έσερναν οι
Μαγκραθµέλιοι µε άλογα, στο κέντρο του σχηµατισµού του
στρατεύµατός τους. ∆ε µπορούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς ήταν,
καθότι βρισκόταν, συνεχώς, σκεπασµένο µε ένα κατάµαυρο ύφασµα.
Όµως δεν είχαν δει ποτέ τους δαιµονανθρώπους να το
χρησιµοποιούν σε µάχη, έτσι υπέθεταν ότι δεν επρόκειτο για κάποια
πολεµική µηχανή. Αλλά, αν δεν ήταν πολεµική µηχανή, τι ήταν;
«Μια ολόκληρη πόλη…» είπε η Χόλκραδ, µελαγχολικά.
Ο Όρντλοντ κούνησε, αργά, το κεφάλι. «∆υστυχώς… Και δε
µπορούµε να πάµε κοντά στον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, για να τον
αντιµετωπίσουµε…»
Η µάγισσα αισθάνθηκε ένα γαργαλητό στο µυαλό της.
Κυρία Χόλκραδ.
«Ο Φάλµαριν!» είπε, µειδιώντας.
Ο Όρντλοντ αυτοσυγκεντρώθηκε, για να επικοινωνήσει κι εκείνος
µε το Σοφό του Κύκλου του Φτερού.
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Κύριε Φάλµαριν;
Μεγάλε ∆άσκαλε. Χαίροµαι που είστε ζωντανός. Κι εσείς, ασφαλώς,
κυρία µου. Αντιµετωπίσατε τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν;
Όχι ακόµα, Φάλµαριν, αποκρίθηκε η Χόλκραδ. ∆ε µπορούµε να τον
πλησιάσουµε.
Γιατί;
Οι Μαγκραθµέλιοι βρίσκονται παντού γύρω του, κύριε, εξήγησε ο
Όρντλοντ.
Και ο στρατός τους είναι τεράστιος, Φάλµαριν, τόνισε η Χόλκραδ.
Πρέπει να έχουν φέρει όλες τους τις δυνάµεις από τη Βόρεια και τη
Νότια Μάγκραθµελ.
Πόσοι, περίπου;
Τετρακόσιες-χιλιάδες, πιστεύω, απάντησε ο Κύριος του Πύργου.
Κάπου εκεί.
Αυτό είναι πολύ άσχηµο, είπε ο Φάλµαριν. Πώς σκοπεύετε να
ξεπαστρέψετε τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν; Νοµίζω πως χρειαζόµαστε τη
διάσπαση αυτού του στρατού περισσότερο από ποτέ.
Θα τον συναντήσουµε στη Μάρβαθ, κύριε. Όταν θα πάει να κάνει
ό,τι πιστεύει πως θα καταφέρει να κάνει µε το… Κέντρο Σταθερότητας
εκεί, αποκρίθηκε ο Όρντλοντ.
Αλλά γιατί είπες πως χρειαζόµαστε τη διάσπαση του στρατού
περισσότερο από ποτέ; ρώτησε η Χόλκραδ.
Όταν δεν υπάρχει, πια, ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, ο Πόνκιµ θα χάσει
την διοικητική του δύναµη, κυρία µου, εξήγησε ο Φάλµαριν. Κανένας
από τους Βασιλείς των δαιµονανθρώπων δε θα δεχτεί έναν άνθρωπο
ως ανώτερό του.
Πιθανώς να έχεις δίκιο… συµφώνησε η Χόλκραδ. Πώς είναι τα
πράγµατα µε το στρατό της ∆ήνκα;
Ο Φάλµαριν τής εξήγησε, εν συντοµία, τι είχε συµβεί.
Θα µας προκαλέσει πρόβληµα το ότι η Βασίλισσα είναι αιχµάλωτη
του Πόνκιµ, είπε ο Κύριος του Πύργου του Φτερού.
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Το αντιλαµβάνοµαι, Μεγάλε ∆άσκαλε. Αλλά, µήπως, χρειάζεστε τη
βοήθειά µου στη Μάρβαθ;
Και τη δική µου βοήθεια θα έχετε, πρόσθεσε ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή.
∆εν υπάρχει λόγος να κινδυνέψουµε όλοι µας, τόνισε ο Όρντλοντ.
Συµφωνώ, είπε η Χόλκραδ. Αν είναι να τα καταφέρουµε, εγώ κι ο
Κύριος του Πύργου του Φτερού, θα τα καταφέρουµε και µόνοι. Αρκεί
να πιάσουµε τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν απροετοίµαστο, όταν θα
επιχειρήσει να ανακατευτεί µ’αυτό που θα πιστεύει πως είναι το
Κέντρο Σταθερότητας.
Και ο Πόνκιµ, κυρία µου; έθεσε το ερώτηµα ο Φάλµαριν. Ο
Κράντµον; Η Σαντέ’ενθιν; Μπορείτε να τα βάλετε µε όλους;
∆ε θα χρειαστεί, αντιγύρισε ο Όρντλοντ. Θα φύγουµε απ’τη Μάρβαθ
αµέσως µόλις τελειώσουµε µε τον δαίµονα.
Είναι παράτολµο! είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
Αυτό, όµως, έχουµε επιλέξει, αποκρίθηκε η Χόλκραδ. Κάποιος
πρέπει να ξεπαστρέψει τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν.
Ναι, συµφώνησε ο Κύριος του Πύργου. ∆εν υπάρχει λόγος για
περαιτέρω κουβέντες!
Όπως επιθυµείτε, κύριε.
Ο Όρντλοντ παρατήρησε πως ο Φάλµαριν δεν τον αποκάλεσε
«Μεγάλο ∆άσκαλο», προτού διακόψει την επικοινωνία ανάµεσά
τους. Και δεν τον αδικούσε, γιατί δεν ήταν, πλέον, Κύριος του
Πύργου του Φτερού· του είχε παραδώσει τη θέση. Όµως,
προηγουµένως, εκείνος τον έλεγε ακόµα «Μεγάλο ∆άσκαλο»…
Κάτι δεν άρεσε στον Όρντλοντ.
** ** ** **
«Νιώθω το θυµό σου, Αδελφέ,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή·
και δεν ήταν τρόπος του λέγειν –πράγµατι, τον ένιωθε. Ο
πνευµατικός τους δεσµός γινόταν ισχυρότερος µε κάθε µέρα που
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περνούσε. Ή εκείνος συνήθιζε πιο πολύ στην ιδέα ότι ήταν
Πνευµατικά Αδέλφια.
Ο Φάλµαριν έσφιξε τα χείλη του. «Είναι αποφασισµένοι να
πεθάνουν κι οι δυο τους.»
«Το γνώριζες, από τότε που έφυγαν από τον Πύργο του Φτερού,»
είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
«Ναι,» συµφώνησε ο Φάλµαριν. «Τούτος ήταν ο λόγος, άλλωστε,
που ο Κύριος του Πύργου µού παρέδωσε τη θέση του· πίστευε πως
δε θα επιστρέψει. Όµως, τώρα, τα πράγµατα άλλαξαν, φίλε µου·
τώρα, µπορούµε να τους βοηθήσουµε.
»Σκοπεύω να πάω στη Μάρβαθ, και να τους συναντήσω εκεί,
Αδελφέ. Έρχεσαι µαζί µου;»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τού έδωσε το χέρι. «Μπορείς πάντα
να βασίζεσαι πάνω µου, Αδελφέ.»
Ο Φάλµαριν το έσφιξε, µειδιώντας. «Σ’ευχαριστώ.»
«∆εν υπάρχει λόγος,» κούνησε το κεφάλι του ο Άνθρωπος-ΜεΜισή-Ψυχή. «Εσύ µε δηµιούργησες.
»Πάµε, τώρα, να πούµε στους άλλους την απόφασή µας;»
Ο Φάλµαριν κατένευσε.
** ** ** **
«Θα έρθω µαζί σας,» δήλωσε η Αλζάρα, µόλις ο Φάλµαριν και ο
Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή είπαν στους συντρόφους τους τι
σκόπευαν να κάνουν.
«Είναι επικίνδυνο,» τόνισε ο πρώην-Ράθµαλ. «Πιθανώς να µην
επιστρέψουµε. Έχε το αυτό κατά νου.»
Η Αλζάρα ανασήκωσε τους ώµους της. «Έχω χάσει τα πάντα. Είµαι
ξένη σε µια ξένη χώρα. Τι άλλο έχω να χάσω;»
«Τη ζωή σου, κούκλα,» είπε ο Άνεµος, βάζοντας ένα ξερό ξύλο στη
φωτιά.
307

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

«Η ζωή µου σηµαίνει λίγα, πλέον,» απάντησε η Αλζάρα. «Όλη η
Ζίρκεφ θα καταστραφεί… Και, ακόµα κι αν δε γίνει αυτό, δεν
πρόκειται να επιστρέψω ποτέ ξανά στη θέση µου ως ιέρεια του
Φιδιού…»
«Εάν είστε βέβαιη, κυρία µου, ότι επιθυµείτε να έρθετε µαζί µας,
τότε, δε θα αρνηθούµε τη βοήθειά σας, την οποία, αναµφίβολα,
χρειαζόµαστε,» είπε ο Φάλµαριν.
Η Αλζάρα κατένευσε, µε το κεφάλι. «Είµαι βέβαιη…»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ρώτησε τον Σόλµορχ: «Έχετε κάποιο
χάρτη µαζί σας;»
Ο ευγενής κοίταξε τα τρία άλογα που τους είχαν µείνει. «Στάσου να
δω,» αποκρίθηκε. Σηκώθηκε όρθιος και τα πλησίασε, αρχίζοντας να
ψάχνει µέσα στους σάκους των σελών τους. «Ναι!» είπε, καθώς
έβγαζε ένα κοµµάτι χαρτί. «Έχουµε έναν.» Επέστρεψε στους
υπόλοιπους, και τον έδωσε στον πρώην-Ράθµαλ.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τον ξετύλιξε, κρατώντας τον, µε τα
δύο χέρια, ανοιχτό εµπρός του. «Πρέπει να είµαστε εδώ, περίπου,»
συµπέρανε, αφήνοντας, για λίγο, την µία άκρη του χάρτη, ώστε να
δείξει, µε το δάχτυλό του. «∆ηλαδή, πάνω-κάτω, τρεις µέρες
πεζοπορία ως τη Μάρβαθ. Ο στρατός των Μαγκραθµέλιων πάω
στοίχηµα πως θα θέλει πολύ περισσότερο χρόνο, για να έρθει απ’τα
βουνά. Οπότε, Φάλµαριν, δεν χρειαζόµαστε άτια· µόνο χρήµατα, για
ν’αγοράσουµε προµήθειες από τα χωριά που θ’απαντήσουµε
καθ’οδόν.»
Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού ένευσε. «Συµφωνώ, Αδελφέ. Ο
κύριος Σόλµορχ και οι υπόλοιποι µπορούν να έχουν και τα τρία
άλογα.»
«Εποµένως, ξεκινάµε;» ρώτησε η Αλζάρα.
«Ναι,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, τυλίγοντας τον χάρτη
στα χέρια του. «Τον θέλεις;» Έστρεψε το χαρτί στη µεριά του ευγενή
της οικογένειας Έχµελθ.
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«Αν τον χρειάζεστε…;» έκανε ο Σόλµορχ, ανασηκώνοντας τους
ώµους του.
«∆ε θα µας είναι απαραίτητος,» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-ΜεΜισή-Ψυχή.
«Ούτε σε µας,» δήλωσε η Μάνζρα· «όσο έχουµε µαζί µας τον
Μπάχτον, τουλάχιστον.» Μειδίασε, κοιτώντας τον πλανόδιο τοξότη.
«Γνωρίζω την ύπαιθρο του Σαραόλν αρκετά καλά· αυτό είναι
αλήθεια,» παραδέχτηκε εκείνος.
«Εντάξει,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Τότε, κρατάµε το
χάρτη.» Και τον έβαλε µέσα στην λευκή του τουνίκα.
«Καλή τύχη,» είπε ο Σόλµορχ, και αντάλλαξε µια χειραψία µε τον
Φάλµαριν.
Ύστερα, κι οι άλλοι επανέλαβαν την ευχή και πολλές χειραψίες
ακόµα ανταλλάχτηκαν.
Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή,
και η Αλζάρα άρχισαν να βαδίζουν νότιο-δυτικά, τυλιγµένοι στις
κάπες τους και φορώντας τις κουκούλες τους στα κεφάλια.
Ο Σόλµορχ βοήθησε την Τάθβιλ ν’ανεβεί σ’ένα άτι, και κάθισε
πίσω της, παίρνοντας τα ηνία. Επειδή οι υπόλοιποι ήταν πέντε (ο
Άνεµος, η Νύχτα, η Μάνζρα, ο Μπάχτον, και ο Μέρθναρ) και τα
άλογα δύο, αποφάσισαν κανείς να µην καβαλικέψει· έτσι, ξεκίνησαν
να πεζοπορούν, τραβώντας τα ζώα απ’τα γκέµια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20ο

Σπασµένος καθρέφτης

Ο

Πόνκιµ µπήκε στο δωµάτιό του, µαζί µε τον Κράντµον και
τη Σαντέ’ενθιν, αφού είχαν τελειώσει και οι τρεις το
µεσηµεριανό τους σ’ένα σαλονάκι του παλατιού. Λίγες
κουβέντες είχαν ανταλλάξει αναµεταξύ τους, καθότι, τούτη την
στιγµή, δεν τους απασχολούσε κάποιο επείγον ζήτηµα. Η Βασίλισσα
του Σαραόλν ήταν κλειδαµπαρωµένη στα µπουντρούµια και
προστατευµένη µε πνευµατική µαγεία, η οποία τους ειδοποιούσε,
όταν κανείς επιχειρούσε να εντοπίσει τη θέση της. Πράγµα που είχε
συµβεί µε τον Φάλµαριν και τους δικούς του, το πρωί. Η Σαντέ’ενθιν
και ο Κράντµον είχαν ξυπνήσει αναπάντεχα από το ψυχικό κάλεσµα,
ενώ ο Πόνκιµ ήταν ήδη όρθιος, έχοντας σηκωθεί µε την αυγή.
«Λες να µάθουµε τίποτα ενδιαφέρον;» ρώτησε η Ζιρκεφιανή
Αρχιέρεια τον Αντιβασιλέα της Μάρβαθ.
Ο Πόνκιµ στάθηκε µπροστά στον µαγικό του καθρέφτη, και, δίχως
να κοιτάξει την Ελέγκτρια Πνευµάτων, αποκρίθηκε: «Για λίγο,
έπαψα να παρακολουθώ την κατάσταση, και είδες τι συνέβη µε τον
στρατό. Όχι πως ήταν και τόσο άσχηµο, βέβαια, µα θα προτιµούσα
έναν πόλεµο µε το Άργκανθικ. Θα δηµιουργούσε περισσότερη
αναστάτωση, βλέπεις…
»Τέλος πάντων.» Ύψωσε, ελαφρώς, τα χέρια του και ψιθύρισε
µυστικιστικές λέξεις.
Το κρύσταλλο του καθρέφτη φάνηκε να ξεθολώνει, αργά-αργά…
και ξαναθόλωσε, πάλι!
«Τι!» στένεψε τα µάτια του ο Πόνκιµ.
«Τι είναι;» ρώτησε ο Κράντµον.
«Κάποιος µου αντιστέκεται,» αποκρίθηκε ο Αντιβασιλέας του
Σαραόλν.
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«Ποιος;» είπε η Σαντέ’ενθιν.
«Ο Φάλµαριν, υποθέτω, αφού αυτόν επιχείρησα να εντοπίσω. Αλλά
θα ξαναπροσπαθήσω. Βοηθήστε µε.»
Η Αρχιέρεια του Φιδιού και ο ευγενής από το Βασίλειο του
Ωκεανού πρόσθεσαν τις πνευµατικές τους δυνάµεις σ’αυτές του
Πόνκιµ, ο οποίος βάλθηκε, πάλι, να εντοπίσει τον Φάλµαριν, µέσω
του καθρέφτη του.
Για µένα ψάχνεις, Πόνκιµ; ήρθε, τηλεπαθητικά, στο νου όλων τους
η φωνή του Σοφού του Κύκλου του Φτερού. Αλλά δεν ήταν µόνο η
δική του ψυχική ισχύ που τους εµπόδιζε: ήταν κι αυτή του άντρα που
αποκαλούσε τον εαυτό του «Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή» κι αυτή της
προδοτικής ιέρειας Αλζάρα.
Φάλµαριν! σφύριξε, πνευµατικά, ο Πόνκιµ. Τι κόλπο είν’ετούτο;
Όχι πολύ διαφορετικό από κείνο που χρησιµοποίησες για κρύψεις τη
Βασίλισσα, προδότη της φυλής σου, αποκρίθηκε, ήρεµα, ο Σοφός του
Κύκλου του Φτερού.
Είσαι τρελός, για να νοµίζεις ότι µπορείς να µε σταµατήσεις απ’το να
σε βρω! είπε ο Πόνκιµ.
Σε προκαλώ να προσπαθήσεις, αντιγύρισε, πάλι ήρεµα, ο Φάλµαριν.
Ο Πόνκιµ τράβηξε πνευµατική δύναµη από τη Σαντέ’ενθιν και τον
Κράντµον και χτύπησε, ψυχικά, την αόρατη ασπίδα του Σοφού του
Κύκλου του Φτερού. Η αντίσταση που συνάντησε ήταν ασύλληπτη,
καθώς η ενέργεια του Φάλµαριν πολλαπλασιαζόταν, όσο εκείνος την
αντάλλασσε µ’αυτή του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή. Επιπλέον, ήταν
και η πνευµατική ισχύ της Αλζάρα, όπως και η πνευµατική ασπίδα,
που έδινε ένα ακόµα πλεονέκτηµα στους εχθρούς του.
Αλζάρα! φώναξε η Σαντέ’ενθιν. Πάψε να αντιστέκεσαι στην
Αρχιέρειά σου! ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΖΩ!
∆εν υπακούω, πια, σε σένα, Σαντέ’ενθιν! αντιγύρισε εκείνη.
Θα πληρώσεις για τα λόγια σου, προδότρια! ούρλιαξε η Σαντέ’ενθιν,
και πρόσφερε περισσότερη απ’την πνευµατική της δύναµη στην
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µάχη –προσπαθώντας, µάλιστα, να την κατευθύνει, µέσα στο
αχαλίνωτο χάος της ψυχικής πάλης, καταπάνω στην Αλζάρα.
Η πνευµατική ασπίδα του Φάλµαριν δε λύγιζε.
∆ε µπορείς να κερδίσεις, Πόνκιµ! είπε, χλευαστικά, ο Σοφός του
Κύκλου του Φτερού. Χα-χα-χα-χα!… Είσαι ανίσχυρος µπροστά µας!
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΡΡ! Ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν χτύπησε, µε όλη
του την εσωτερική ενέργεια, τους εχθρούς του. Οι αόρατές του
δυνάµεις συγκρούστηκαν µ’αυτές του Φάλµαριν και του ΑνθρώπουΜε-Μισή-Ψυχή, που πολλαπλασιάζονταν. Γιατί συνέβαινε αυτό;
Γιατί;
Πόσο θα µας αντιστέκεσαι, Φάλµαριν; γρύλισε ο Κράντµον.
Ενωµένοι, είµαστε ισχυρότεροι από σένα!
Όχι όταν έχω τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή µαζί µου, φονιά,
απάντησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού.
Θα το δούµε αυτό! Ο Κράντµον το εξέλαβε ως πρόκληση και
χτύπησε ακόµα δυνατότερα· η ψυχική ενέργεια που έβγαινε από
µέσα του έκανε τα Πνεύµατα να ουρλιάζουν.
Τώρα, και οι τρεις υπηρέτες του αρχαίου δαίµονα
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν χρησιµοποιούσαν όλες τους τις πνευµατικές
δυνάµεις στο µέγιστο, µέσω του µαγικού καθρέφτη, ο οποίος άρχισε
να φορτίζεται επικίνδυνα.
Ο Φάλµαριν τού πρόσφερε λίγη ακόµα εσωτερική ενέργεια και το
κρύσταλλό του θρυµµατίστηκε.
«Αααααααανννρρρ!» κραύγασε ο Πόνκιµ, καθώς πεταγόταν πίσω,
σπρωγµένος από αόρατες, πνευµατικές δυνάµεις, και καταλήγοντας
πάνω στο κρεβάτι του, ανάσκελα.
Ο Κράντµον κοπάνησε στο πάτωµα, µουγκρίζοντας, και η
Σαντέ’ενθιν παραλίγο να σπάσει το παράθυρο του δωµατίου και να
πεταχτεί έξω.
** ** ** **
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Η Αλζάρα στηρίχτηκε πάνω στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή,
κατάκοπη και αγκοµαχώντας. «Αυτό ήταν εξουθενωτικό,» είπε.
«Πράγµατι,» συµφώνησε ο πρώην-Ράθµαλ, περνώντας το χέρι του
πάνω στους ώµους της.
«Αλλά άξιζε,» µειδίασε ο Φάλµαριν. «Νοµίζω πως καταφέραµε να
χαλάσουµε τον καθρέφτη του Πόνκιµ, Αδελφέ.»
«Και, τώρα, δε θα µπορεί να µας παρακολουθεί;» ρώτησε ο
Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
«Σίγουρα, θα του είναι πολύ πιο δύσκολο,» αποκρίθηκε ο Σοφός
του Κύκλου του Φτερού. «Επιπλέον, µην ξεχνάς πως ο καθρέφτης
χρησιµεύει και σαν εσωδιαστασιακή πύλη. Θα έλεγα πως του
κάναµε αρκετή ζηµιά.»
«Μπορεί να τον επισκευάσει;» θέλησε να µάθει η Αλζάρα.
«Πιθανώς, κυρία µου,» απάντησε ο Φάλµαριν. «Όµως θα χρειαστεί
χρόνο.»
Οι τρεις τους βρίσκονταν µέσα σε µια δεντρόφυτη περιοχή,
τυλιγµένοι στις κάπες τους και φορώντας τις κουκούλες, για να
προστατεύονται από τον παγερό αέρα. Στα δυτικά τους µπορούσαν
ν’ατενίσουν ένα χωριό. Αποτελείτο από µικρά σπίτια, που καπνός
έβγαινε απ’τις καµινάδες τους και υψωνόταν στον µεσηµεριανό
ουρανό. Γύρω απ’το χωριό ήταν ένας ξύλινος φράχτης, και έξω
απ’αυτόν αρκετές καλλιεργήσιµες περιοχές.
«Πάµε να φάµε τίποτα;» πρότεινε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
«Και να ζεσταθούµε λιγάκι,» πρόσθεσε η Αλζάρα, τρίβοντας και
φυσώντας τα χέρια της, που τα ένιωθε παγωµένα.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή γέλασε και τη φίλησε στο µάγουλο,
προτού αρχίσουν να βαδίζουν προς το χωριό, όχι και τόσο γρήγορα,
γιατί ήταν κι οι τρεις τους κουρασµένοι από την ψυχική µάχη µε τον
Πόνκιµ και τους συµµάχους του.
** ** ** **
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Ο Πόνκιµ σηκώθηκε απ’το κρεβάτι του, κοιτώντας το χάος στο
δωµάτιο. Τα θρύψαλα του κρυστάλλου του καθρέφτη είχαν πεταχτεί
παντού, και τα χαρτιά που πριν µερικά δευτερόλεπτα βρίσκονταν στο
γραφείο, τώρα, ήταν σκορπισµένα στο πάτωµα.
«Ήµασταν ηλίθιοι!» γρύλισε, σφίγγοντας τις γροθιές του. «Μας
έκαναν να χρησιµοποιήσουµε όλες µας τις δυνάµεις, να φορτίσουµε
τον καθρέφτη, και, ύστερα, µε λίγη επιπλέον πνευµατική ισχύ, τον
διέλυσαν!»
«Το κεφάλι µου γυρίζει…» έκανε η Σαντέ’ενθιν, καθώς σηκωνόταν
όρθια.
Ο Κράντµον πιάστηκε απ’την πολυθρόνα του γραφείου και
στάθηκε στα µποτοφορεµένα πόδια του. Έπειτα, κάθισε, βαριά και
κουρασµένα, επάνω της. «Χάνουµε πολλές µάχες, τώρα
τελευταία…» διαπίστωσε.
«Για σένα θα πρέπει νάναι συνηθισµένο,» του είπε, κακεντρεχώς, ο
Πόνκιµ.
Ο Κράντµον τον κάρφωσε µε το γαλανό βλέµµα του. «Αλήθεια, ε;
Ξεχνάς πόσες φορές ο Φάλµαριν έχει ξεφύγει µέσα απ’τα δάχτυλά
σου;»
«Όταν αυτός και οι σύµµαχοί του είχαν έρθει εδώ, στο παλάτι, εσύ
κι η Σαντέ’ενθιν δε µπορούσατε να πάρετε τα πόδια σας, γιατί είχες
εκείνη την πανηλίθια ιδέα να στείλεις Πνευµατικό Αντίγραφο στον
Βένγκριλ!» φώναξε ο Πόνκιµ, καθώς σηκωνόταν. Τα µάτια του
γυάλιζαν, οργισµένα, και τα χείλη του ήταν σφιγµένα, όπως και όλο
του το πρόσωπο.
Πώς δεν είναι κουρασµένος; απόρησε ο Κράντµον. Μας χτύπησε
τόση πνευµατική ισχύ, κι αυτός µπορεί και στέκεται λες και δεν συνέβη
τίποτα το σπουδαίο.
«Σε παρακαλώ, Πόνκιµ,» είπε η Σαντέ’ενθιν, ενώ καθόταν πάνω
στο γραφείο του. «Μην αρχίζεις λογοµαχία· το κεφάλι µου µε
πεθαίνει…»
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«Αδιαφορώ για το κεφάλι σου, Σαντέ’ενθιν,» αποκρίθηκε ο
Αντιβασιλέας του Σαραόλν. Ύψωσε το χέρι του και επικαλέστηκε τα
Πνεύµατα. Τα κοµµάτια κρυστάλλου που είχαν γεµίσει το δωµάτιο
αιωρήθηκαν. Ύστερα, ο Πόνκιµ έστρεψε το χέρι του προς το σχεδόν
άθικτο πλαίσιο του καθρέφτη, κι εκείνα το γέµισαν και ενώθηκαν
αναµεταξύ τους, σαν το κρύσταλλο να µην είχε σπάσει ποτέ. Βέβαια,
και ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν και οι άλλοι δύο Πνευµατιστές
γνώριζαν πως τούτο δεν επιδιόρθωνε και τις κατεστραµµένες
πνευµατικές δυνάµεις του κατόπτρου. Για την επιδιόρθωση αυτών
χρειάζονταν πολλές µέρες, κατά τις οποίες ο Πόνκιµ θα συγκέντρωνε
ψυχική ενέργεια πάνω στον καθρέφτη και θα την φυλάκιζε µέσα στο
κρύσταλλο.
«Θα µε βοηθήσετε να επανορθώσω τη ζηµιά,» είπε, κάπως
λαχανιασµένα.
Είναι λιγάκι κουρασµένος, διαπίστωσε ο Κράντµον, αισθανόµενος
κάποιου είδους ικανοποίηση. Του φαινόταν άδικο ο Αντιβασιλέας
του Σαραόλν να µην βαριανασαίνει καν, όταν εκείνος κι η
Σαντέ’ενθιν ήταν εξουθενωµένοι.
Η Ζιρκεφιανή Αρχιέρεια έγνεψε καταφατικά. «Εντάξει, Πόνκιµ, θα
σε βοηθήσουµε…»
«Εσύ θα τον βοηθήσεις,» τόνισε ο Κράντµον. «Εγώ δεν είπα τίποτα
τέτοιο.» Σηκώθηκε από την ξύλινη πολυθρόνα και έφυγε απ’το
δωµάτιο.
«Πάντα ήσουν τεµπέλης, Κράντµον,» είπε πίσω του ο Πόνκιµ.
«Γιαυτό αποτυχαίνεις!»
Κάποια µέρα, δε θα µπορείς να µε προσβάλεις έτσι, Πόνκιµ!
συλλογίστηκε ο ξανθός ευγενής. Όχι όταν θα κάθοµαι, πάλι, στον
Κοραλλένιο Θρόνο και θα έχω στη διάθεσή µου όλο τον στόλο του
Βασιλείου του Ωκεανού.
Η Σαντέ’ενθιν πήρε θέση στην ξύλινη πολυθρόνα που είχε αδειάσει
ο Κράντµον. «Πρέπει να πάψει αυτό.»
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Ο Πόνκιµ ύψωσε το χέρι του, και τα σκορπισµένα χαρτιά
ξανατοποθετήθηκαν, από µόνα τους, πάνω στο γραφείο, όπως ήταν
πριν. «Ποιο;»
«Αυτό… αυτή η… αντιπαλότητα αναµεταξύ σας,» διευκρίνισε η
Σαντέ’ενθιν. «Πώς θα πολεµήσουµε µαζί, όταν είµαστε έτσι
διαιρεµένοι;»
Ο Πόνκιµ κάθισε στο κρεβάτι. «Η ανικανότητα του Κράντµον
µ’εκνευρίζει,» δήλωσε. «Κι η δική σου επίσης, καµια φορά.» Την
κοίταζε καταπρόσωπο όσο µιλούσε.
Πόσο εγωιστής µπορεί να είσαι; σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. Νοµίζεις
ότι είσαι τόσο τέλειος… «Λάθη πάντα γίνονται,» αποκρίθηκε.
«Τα πολλά λάθη φέρνουν την καταστροφή,» τόνισε ο Πόνκιµ. «Και
έχουµε ήδη δει αρκετή καταστροφή γύρω µας.»
«Όχι ακόµα,» διαφώνησε η Σαντέ’ενθιν. «Περίµενε µέχρι ο
Μάργκανθελ να φτάσει στο Κέντρο Σταθερότητας της Νότιας
Γης…» Και ρώτησε, αµέσως: «Το σκέφτηκες να µου παραχωρήσεις
το Άργκανθικ;»
«Σταµάτα τούτη την κουβέντα, Σαντέ’ενθιν!» θύµωσε ο Πόνκιµ.
«Ο Αφέντης θα κάνει κάτι και θα εµποδίσει τον µισό-Θεό απ’το να
καταστρέψει τη Νότια Γη!
»Τώρα, δεν νοµίζεις ότι θα ήταν καλύτερα να πας να ξεκουραστείς;
Είσαι χάλια.»
Κρίµα που δε µπορώ να πω το ίδιο και για σένα, σφύριξε από µέσα
της η Σαντέ’ενθιν. Σηκώθηκε απ’την πολυθρόνα. «Θα πάω να
ξεκουραστώ. Αλλά σκέψου για το Άργκανθικ.» Και τον πρόλαβε,
προτού µιλήσει: «Σε περίπτωση που, τελικά, επέλθει διάλυση στην
Νότια Γη.» Άνοιξε την πόρτα και βγήκε απ’το δωµάτιο, κλείνοντάς
την πίσω της.
** ** ** **
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Η Σαντέ’ενθιν βρήκε τον Κράντµον σε ένα µικρό καθιστικό. Ο
πρώην-σφετεριστής του Κοραλλένιου Θρόνου καθόταν, σταυροπόδι,
σε µια δερµάτινη πολυθρόνα, µπροστά στο τζάκι, απολαµβάνοντας
ένα ποτήρι λευκό κρασί. Όταν η Αρχιέρεια του Φιδιού µπήκε,
στράφηκε, αργά, στο µέρος της.
«Βαρέθηκες την παρέα του Πόνκιµ;» ρώτησε.
Εκείνη µειδίασε, κουρασµένα, και κάθισε στην πολυθρόνα πλάι
του. «Πολύ γρήγορα,» αποκρίθηκε.
«Αυτός ο άνθρωπος µ’ενοχλεί,» είπε ο Κράντµον, πίνοντας µια
µικρή γουλιά κρασί.
«Σε καταλαβαίνω,» συµφώνησε η Σαντέ’ενθιν. «Κι εµένα
µ’ενοχλεί. Όµως δεν σε ωφελεί να λογοµαχείς µαζί του.»
«∆εν έχω τίποτα να χάσω,» µόρφασε ο Κράντµον. «Του είµαι…
χρήσιµος, και το ξέρω. Όσα κι αν λέει για µένα, µε χρειάζεται.»
Σούφρωσε τα χείλη του, σκεπτικός. «Εκείνο που, ίσως, µ’ενοχλεί
περισσότερο σχετικά µε τον Πόνκιµ είναι το γεγονός ότι, όταν ο
Αφέντης επικοινώνησε µαζί µου, µου είπε πως θα έπρεπε να
συνεργαστώ µ’άλλους δύο επίλεκτους ίσης δύναµης µε µένα. Ο
Αντιβασιλέας του Σαραόλν, όµως, δε µου µοιάζει καθόλου ίσος µε
µένα· ούτε µ’εσένα, νοµίζω, Σαντέ’ενθιν. Είναι πολύ ισχυρός µε τα
Πνεύµατα και δύσκολα τον κουράζει η πνευµατική ισχύ που
διαπερνά τον νου και το κορµί του.»
«Το έχω αντιληφθεί,» αποκρίθηκε η Ζιρκεφιανή γυναίκα.
Ανασήκωσε τους ώµους της. «Αυτό, απλά, σηµαίνει πως έχουµε
έναν δυνατό σύµµαχο. ∆εν είναι κακό.»
«∆ε µ’αρέσει να αισθάνοµαι κατώτερος από κανέναν,» δήλωσε ο
Κράντµον. «Υποτίθεται πως θα κυβερνήσουµε τον Άρµπεναρκ όλοι
µαζί.» Έσφιξε το ποτήρι µέσα στη γροθιά του. «Αλλά γιατί έχω την
εντύπωση πως ο Πόνκιµ σκοπεύει να κυβερνήσει µόνος;»
«Εντύπωσή σου είναι, καθώς είπες,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν. «Ο
Αφέντης τού έχει υποσχεθεί την Βόρεια Γη· όπως σε σένα έχει
υποσχεθεί το Βασίλειο του Ωκεανού, και σε µένα την Νότια Γη…
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Αλλά η Νότια Γη θα καταστραφεί,» αναστέναξε. Άγγιξε, µε το χέρι
της, το δικό του. «Το σκέφτηκες να µε κάνεις Βασίλισσα του
Ωκεανού;»
«Ναι.»
«Και τι αποφάσισες;»
«∆εν έχω αποφασίσει ακόµα.»
Η Σαντέ’ενθιν πήρε το χέρι της απ’το δικό του. «Τόσο δύσκολη
απόφαση είναι;»
Ο Κράντµον µειδίασε λεπτά, πίνοντας λευκό κρασί. «Φοβάµαι πως
ναι.» Τι παιχνίδι παίζεις, Σαντέ’ενθιν; συλλογίστηκε. Κανείς δεν
παίζει µαζί µου.
«Θα περιµένω ν’αποφασίσεις,» δήλωσε η Ζιρκεφιανή Αρχιέρεια.
Θα περιµένεις πολύ. «Όπως αγαπάς,» αποκρίθηκε ο Κράντµον.
Τουλάχιστον, έτσι θα την είχε για κάποιο καιρό ακόµα στο κρεβάτι
του (…ή στο γραφείο…)· και έπρεπε να παραδεχτεί πως ήταν πολύ
καλή εκεί.
Η Σαντέ’ενθιν κοίταξε ερευνητικά το πρόσωπό του. Τα µάτια σου
µε τρώνε, Κράντµον, συλλογίστηκε. ∆ε θέλεις να µ’έχεις για πάντα
µαζί σου; Κανένας άντρας δε µου λέει όχι. Θα φροντίσω να µε
συνηθίσεις τόσο που δε θα µπορείς να µ’αποχωριστείς… Μειδίασε,
στραβά.
«Βρίσκεις κάτι διασκεδαστικό επάνω µου;» ρώτησε ο πρώηνσφετεριστής του Κοραλλένιου Θρόνου.
«Θα µπορούσα να σε φάω ζωντανό,» είπε η Σαντέ’ενθιν, και δεν
έλεγε ψέµατα· ο Κράντµον ήταν ο πιο γοητευτικός άντρα που είχε
γνωρίσει… και ένας απ’τους πιο χρήσιµους, επίσης…
«Το ξέρω,» αποκρίθηκε εκείνος, επιστρέφοντάς της το µειδίαµα και
πίνοντας άλλη µια µικρή γουλιά κρασί. Αφού θέλεις παιχνίδια,
Σαντέ’ενθιν, µπορώ να παίζω για πολύ καιρό…
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πιτέλους φτάσαµε, συλλογίστηκε ο ∆ούκας Σάλβινρ
καθισµένος στη σέλα του αλόγου του και προπορευόµενος του
στρατού που ερχόταν πίσω του, ο οποίος ήταν ο µίσος
απ’αυτόν που είχε συγκεντρώσει η Βασίλισσα ∆ήνκα.
Εµπρός του µπορούσε ν’ατενίσει τα τείχη της Χάργκοχ, της πόλης
του, η οποία λουζόταν από το πρωινό φως του Λούντρινχ, που
ξεπρόβαλε από την Ανατολή. Το ταξίδι του ∆ούκα και Πρίγκιπα του
Σαραόλν δεν είχε πάρει πολλές µέρες –συγκεκριµένα τρεις–, µα του
φαινόταν σαν µια αιωνιότητα, καθώς σκεφτόταν πώς θα έλεγε στην
σύζυγο και στους γιους του όλα όσα είχαν συµβεί. Χωρίς να το θέλει
–µόνο να βοηθήσει το Βασίλειο επιθυµούσε–, είχε γίνει προδότης
του Θρόνου, αιχµαλωτίζοντας την Βασίλισσα και παίρνοντας τον
έλεγχο του στρατού της. Η Λάρκνα θα γίνει έξω φρενών µ’αυτό,
αναλογίστηκε, γνωρίζοντας την γυναίκα του και ∆ούκισσα της
Χάργκοχ. Και ο Βένγκριλ περισσότερο, όταν επιστρέψει, πρόσθεσε,
γνωρίζοντας, επίσης, πολύ καλά τον αδελφό του και Βασιληά του
Σαραόλν.
Μάλιστα, ο Σάλβινρ αναρωτιόταν τι ήταν εκείνο που τον κρατούσε
τόσο καιρό στο Βασίλειο του Ωκεανού. Πόσα θέµατα είχε να
επιλύσει µε την Βασίλισσα Αάνθα; Ή, µήπως, κάτι άλλο
συνέβαινε;… Ο ∆ούκας της Χάργκοχ είχε αρχίσει να υποπτεύεται το
χειρότερα. Λες ο Βένγκριλ να έπεσε σε καµια καταιγίδα, και…
Σταµάτησε να το σκέφτεται. Ο µεγάλος µου αδελφός είναι δυνατός σα
λιοντάρι· δε µπορεί να είναι νεκρός. Ούτε ο ίδιος ο Ωκεανός δεν έχει
τη δύναµη να τον εµποδίσει, όταν έχει βάλει κάτι στο νου του. Πάντα
είχε µεγάλη εκτίµηση για τον Βένγκριλ. Ποτέ δεν είχε περάσει από
το µυαλό του «Γιατί αυτός να είναι Βασιληάς κι όχι εγώ»·
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αναµφίβολα, του άξιζε το Στέµµα του Σαραόλν. Και, αναµφίβολα,
µπορούσε να διοικήσει καλύτερα από τον Σάλβινρ.
Άλλωστε, µε τις ενέργειές του, τις τελευταίες ηµέρες, ο ∆ούκας της
Χάργκοχ είχε αποδείξει ότι θα έφερνε το Βασίλειο σε διάλυση, έτσι
και καθόταν στο θρόνο. Οι κραυγές των στρατιωτών που
σκοτώνονταν αναµεταξύ τους ακόµα αντηχούσαν στ’αφτιά του.
Τόσος θάνατος… άδικα… Βάραινε τη συνείδησή του, σαν βράχος
που τον τραβούσε στον βυθό κάποιας απύθµενης λίµνης.
Και το χειρότερο (Είναι αυτό το χειρότερο, ή οι σκοτωµοί που
προκάλεσα;) ήταν ότι χάθηκε η ∆ήνκα. Οι άνθρωποι που είχε στείλει
ο Σάλβινρ για να την βρουν δεν είχαν επιστρέψει στο στρατό ακόµα,
πράγµα που σήµαινε ότι συνέχιζαν να ψάχνουν· δε θα εγκατέλειπαν
την αναζήτηση για τη Βασίλισσα τόσο εύκολα.
Αν, τελικά, δεν την εντόπιζαν –αν κάτι κακό της είχε συµβεί–, τι θα
έλεγε ο ∆ούκας στον αδελφό του; Ότι προκάλεσε τόση αναστάτωση,
πέθαναν εξαιτίας του κάπου είκοσι χιλιάδες άνθρωποι, και έχασε και
την σύζυγό του; Ο Σάλβινρ αναστέναξε βαριά.
«Τι είναι, Άρχοντά µου;» ρώτησε η ξανθιά γυναίκα που ίππευε πλάι
του. Φορούσε αλυσιδωτή πανοπλία, σπασµένη και χτυπηµένη σε
πολλά σηµεία από τη µάχη έξω απ’το κάστρο της Τάθβιλ, και µια
µαύρη κορδέλα τυλιγόταν γύρω απ’το µέτωπό της, συγκρατώντας τα
µαλλιά της πίσω, ώστε να µην σκιάζουν τα µάτια της. Στους ώµους
της έπεφτε µια µαύρη κάπα µε γούνα.
«Το σκέφτοµαι σοβαρά ν’αυτοκτονήσω, Βάρθα,» αποκρίθηκε ο
Σάλβινρ, κι από την όψη του δεν έµοιαζε ν’αστειεύεται.
Η σύζυγος του Μόρντον –Στρατηγού της Χάργκοχ– και διοικήτρια
του στρατού που είχε πάρει µαζί του ο ∆ούκας τον κοίταξε λες και
τον αντίκριζε για πρώτη φορά. «Εύχοµαι κάτι τέτοιο να µη συµβεί
ούτε στους εφιάλτες µας, Άρχοντά µου. Θα προκαλέσει µεγάλη
θλίψη στο λαό σου. Και ακόµα µεγαλύτερη θλίψη στα κοντινά σου
πρόσωπα.»
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Ο Σάλβινρ έριξε µια µατιά πίσω του, στο φουσάτο που
ακολουθούσε. «Πόσοι πολεµιστές από το ∆ουκάτο Χάργκοχ έχουν
µείνει, Βάρθα; Τρεις χιλιάδες;»
Η διοικήτρια έγνεψε καταφατικά µε το κεφάλι της.
«∆ικό µου είναι το φταίξιµο,» τόνισε ο Σάλβινρ.
«Θα έλεγα ότι είναι του Μάνκιν, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε η
Βάρθα. «Και ο Μάνκιν είναι νεκρός. Έκανες ό,τι πίστευες πως ήταν
καλύτερο. ∆ε θα είχαν πεθάνει ακόµα περισσότεροι, αν είχαµε
αρχίσει πόλεµο µε το Άργκανθικ;»
Ο Σάλβινρ γέλασε, πικρά. «Ίσως να είχαν πεθάνει λιγότεροι.»
Η Βάρθα κούνησε το κεφάλι της, δίχως να µιλήσει. Ήξερε πως ο
∆ούκας, εν µέρει, είχε δίκιο. Σίγουρα, δε θα σκοτώνονταν τόσοι
πολλοί τόσο γρήγορα.
Καθώς πλησίαζαν την Χάργκοχ, ο Σάλβινρ σκεφτόταν πόσο
αγαπούσε την πόλη του. Ίσως περισσότερο απ’ό,τι την Μάρβαθ.
Στην πρωτεύουσα του Σαραόλν, βέβαια, είχε ζήσει τα παιδικά του
χρόνια, όµως στην Χάργκοχ είχε ζήσει όλα τα υπόλοιπα, µέχρι
στιγµής· και εκεί είχε γνωρίσει τη σύζυγό του Λάρκνα, της
ευγενικής οικογένειας Κόλρεχ (στον πατέρα της ανήκε µια βαρονία
µέσα στο ∆ουκάτο).
Αρκετά πιο πίσω από τον ∆ούκα και τη στρατιωτική διοικήτριά
του, δύο άντρες µετέφεραν τον Τόλριν πάνω σε ένα φορείο. Ο
αγγελιαφόρος δεν είχε συνέλθει ακόµα από τις πληγές του, µα ήταν
πολύ καλύτερα. Τώρα, τις περισσότερες ώρες της ηµέρας µπορούσε
να είναι ξύπνιος· τα µάτια του δεν έκλειναν απ’την κούραση, και ο
πυρετός είχε πάψει να καίει το κορµί του.
∆εν ήταν, φυσικά, ο µόνος τραυµατίας· γύρω του µπορούσε να δει
κι άλλα φορεία µε τραυµατισµένους πολεµιστές και πολεµίστριες,
ενώ και κάµποσες άµαξες ήταν φορτωµένες µ’αυτούς. Η µάχη στην
Βαρονία της Τάθβιλ ήταν, αναµφίβολα, αιµατηρή. Οι νεκροί και οι
σοβαρά τραυµατισµένοι ήταν τόσοι, που οι διοικητές ακόµα δεν
ήξεραν τον ακριβή αριθµό τους. Ο Τόλριν ποτέ δεν είχε φανταστεί
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ότι θα έφταναν σε τέτοιο σηµείο, οι Σαραολνιανοί να σφάζονται
αναµεταξύ τους.
Για την ώρα, όµως, ήταν ευχαριστηµένος που η Μάερνοµ τον
επισκεπτόταν όσο πιο συχνά µπορούσε. Η παρέα της ήταν µια
ανακούφιση, µέσα σ’όλο αυτό το θάνατο. Επιπλέον, ήθελε και
κάποιον να µιλά, και οι άντρες που µετέφεραν το φορείο του δεν
ήταν και τόσο συζητήσιµοι. Φυσικά, ο αγγελιαφόρος δεν τους
κατηγορούσε· ποιος είχε όρεξη για κουβέντα, µετά από τέτοιο
µακελειό; Τόσοι γενναίοι άνθρωποι είχαν πεθάνει άδικα –άλλοι γιατί
πίστευαν πως έτσι εξυπηρετούσαν καλύτερα το Βασίλειο, άλλοι γιατί
ήταν πιστοί στη Βασίλισσά τους, κι άλλοι γιατί ήταν πιστοί στο
∆ούκα τους.
Τώρα, που έφταναν στην Χάργκοχ, ο Τόλριν αναρωτιόταν αν θα
υπήρχε αρκετός χώρος για τους τραυµατίες…
Ο στρατός πλησίασε την πύλη της πόλης και πέρασε κάτω από την
µεγάλη αψίδα της, ενώ ο Σάλβινρ ίππευε πρώτος απ’όλους, πλάι
στην ∆ιοικήτρια Βάρθα και στον σηµαιοφόρο του. Καθώς το µεγάλο
φουσάτο έµπαινε στην Χάργκοχ, ο κόσµος έβγαινε στα παράθυρα
και στα µπαλκόνια, κοιτώντας µε δέος, και οι περαστικοί στους
δρόµους παραµέριζαν, βιαστικά.
«Κάλεσε τον ∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών της Μάρβαθ,»
διέταξε ο ∆ούκας έναν στρατιώτη.
Ο Έντρηλ ήρθε έφιππος κοντά στον Σάλβινρ. Η όψη του ήταν
κουρασµένη. «Τι είναι, Άρχοντά µου;»
«Θα προστάξεις τους πολεµιστές σου, διοικητά, ν’ακολουθήσουν
τη ∆ιοικήτρια Βάρθα στο στρατώνα της πόλης,» αποκρίθηκε
εκείνος. «Πρώτα, θα µπουν οι τραυµατίες και, έπειτα, οι υπόλοιποι.
Για όσους δεν µείνει χώρος θα κατασκηνώσουν έξω απ’τα τείχη.»
Ο Έντρηλ έγνεψε καταφατικά. «Μάλιστα, ∆ούκα µου.»
Η Βάρθα έστρεψε τ’άτι της προς µια µεγάλη πάροδο. «Απο δώ
πηγαίνουµε στον στρατώνα,» είπε.
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Ο Έντρηλ έκανε νόηµα στον στρατό να τον ακολουθήσει, κι
εκείνος, µε τη σειρά του, ακολούθησε τη διοικήτρια.
Ο Σάλβινρ οδήγησε το άλογό του προς το παλάτι της Χάργκοχ,
µόνος. Και η αλήθεια ήταν πως δεν ήθελε κανέναν µαζί του. Όταν
είπε στην Βάρθα πως το σκεφτόταν σοβαρά ν’αυτοκτονήσει, δεν
ήταν ψέµατα. Εκτός από την καταστροφή που είχε επιτρέψει να
συµβεί, άλλη µία θα ερχόταν, εξαιτίας των πράξεών του: οι
Μαγκραθµέλιοι θα πορθούσαν την Μάρβαθ χωρίς δυσκολία. Κανείς
δε θα ήταν εκεί για να τους εµποδίσει. Αναστέναξε. Αυτό το γνώριζε
πολύ καλά, όταν αποφάσισε να επιστρέψει στην Χάργκοχ και να
συγκεντρώσει στρατό εδώ. Τουλάχιστον, έτσι θα µπορούσε, µετά
από κάποιο καιρό, να πάρει πίσω την πρωτεύουσα.
Ο Βένγκριλ ποτέ δε θα µε συγχωρέσει…
Αλλά πότε θα ερχόταν ο Βασιληάς του Σαραόλν στην πατρίδα του;
Πότε;
Οι δύο φρουροί του κήπου άνοιξαν την πύλη διάπλατα, µόλις
αντίκρισαν τον ∆ούκα, κάνοντας βαθιές υποκλίσεις, που εκείνος
ούτε πρόσεξε, καθώς άλλα πράγµατα σκότιζαν τον νου του.
Αφίππευσε, δίνοντας τα χαλινάρια του ίππου του σ’έναν υπηρέτη,
και βάδισε πάνω σ’ένα λιθόστρωτο µονοπάτι, αγνοώντας τα εξωτικά
πουλιά που κελαηδούσαν και τα πανέµορφα δέντρα, τα οποία
µπορούσε κανείς να κοιτάζει ώρες, µαγεµένος. Κι ο ίδιος ο Σάλβινρ,
ορισµένες φορές, το πάθαινε αυτό µε τον κήπο του· ήταν ένας,
πραγµατικά, πανέµορφος κήπος. Όµως, τώρα, του έµοιαζε γκρίζος
και εντελώς ασήµαντος.
«Σάλβινρ!»
Ο ∆ούκας στράφηκε, για να δει την σύζυγό του να έρχεται,
τρέχοντας, από ένα µονοπάτι. Στο δεξί της χέρι βαστούσε ένα
µπουκέτο λουλούδια τα οποία άνθιζαν το Χειµώνα (ο αδελφός του,
Βένγκριλ, τα είχε φέρει, παλιά, από τις περιοχές βόρεια του
Σαραόλν). Τύλιξε τους αγκώνες της πίσω απ’το λαιµό του και
φίλησε, δυνατά, τα χείλη του.
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«Μου έλειψες,» είπε. Ύστερα, τον κοίταξε καλύτερα στο πρόσωπο.
«Τι είναι; ∆ε µου φαίνεσαι καλά…»
«Λάρκνα…» έκανε ο Σάλβινρ, µη βρίσκοντας λόγια να εκφράσει
εκείνο που ήθελε να πει. «Κάτι τροµερό συνέβη…»
«Τροµερό;» Η ∆ούκισσα γούρλωσε τα µάτια της. «Τι;»
«Οι µισοί πολεµιστές του στρατού της Βασίλισσας είναι νεκροί, και
απ’τους επιζώντες πολλοί τραυµατίες. Η τύχη της ∆ήνκα
αγνοείται…» Πήρε µια βαθιά ανάσα. «Και φταίω εγώ για
όλ’αυτά…»
«∆ε σοβαρολογείς,» είπε η Λάρκνα. «Σε ξέρω καλά· δε θα
προκαλούσες ποτέ τέτοια καταστροφή επίτηδες…»
«Τι σηµασία έχει; Ό,τι έγινε, έγινε, αγαπηµένη,» αποκρίθηκε,
θλιµµένα, ο Σάλβινρ. «Τι θα πω στον Βένγκριλ για όλα τούτα, όταν
επιστρέψει;»
«Έλα, πρώτα, µέσα, να πλυθείς και να ξεκουραστείς,» πρότεινε η
Λάρκνα. «Και, µετά, µου λες τι συνέβη µε περισσότερες
λεπτοµέρειες.»
Ο Σάλβινρ έγνεψε καταφατικά, και άφησε την ∆ούκισσά του να τον
οδηγήσει µέσα στο παλάτι και στα προσωπικά τους διαµερίσµατα.
** ** ** **
Απόθεσαν τον Τόλριν σ’ένα κρεβάτι.
Στο δωµάτιο τούτο υπήρχαν λίγα άλλα πράγµατα εκτός από
κρεβάτια, τα οποία γέµιζαν γρήγορα, µε τραυµατίες. Στρώµατα,
επίσης, απλώνονταν στο πάτωµα, για να ξαπλώσουν ακόµα
περισσότεροι.
Ο στρατώνας της Χάργκοχ είχε µετατραπεί σε µεγάλο
θεραπευτήριο της Μάρβαθ, παρατήρησε ο Τόλριν, που αµφέβαλλε
άµα το µέρος θα χωρούσε όλους τους πληγωµένους µαχητές.
Ευχόταν, όµως, να τους χωρέσει, γιατί, διαφορετικά, µάλλον, θα
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έπρεπε να µείνουν έξω απ’τα τείχη της πόλης, και ο καιρός ήταν
κρύος, τούτη την εποχή.
Αν ήταν η Βασίλισσα εδώ, τώρα, τι θα έλεγε; αναρωτήθηκε ο
αγγελιαφόρος. Θα καταλάβαινε το λάθος της; Εκείνη ευθυνόταν
γι’αυτή την κατάσταση. Και ο Μάνκιν, βέβαια, που υποκίνησε τους
στρατιωτικούς διοικητές. Όµως, αν εκείνη δεν αντιδρούσε όπως είχε
αντιδράσει… Αλλά πώς αλλιώς ν’αντιδρούσε, δεδοµένου ότι ο
∆ούκας Σάλβινρ και οι υπόλοιποι την είχαν αιχµαλωτίσει; Αν τα
πράγµατα πήγαιναν όπως ήθελε, τώρα, θα έπρεπε να είχε αρχίσει
πόλεµος µε το Άργκανθικ.
Ο Τόλριν δεν ήξερε άµα, τελικά, ο πόλεµος θα ήταν καλύτερος ή
χειρότερος από τούτη την σφαγή µεταξύ των Σαραολνιανών.
Περίµενε, σιωπηλός, ενώ τα κρεβάτια και τα στρώµατα γέµιζαν
µέσα στο δωµάτιο. Όταν όλα ήταν γεµάτα, η αναµπουµπούλα έπαψε,
και τα πράγµατα ηρέµησαν κάπως. Τον αγγελιαφόρο τον έπιασε µια
υπνηλία, και ήταν έτοιµος να κοιµηθεί, µα, τότε, αντίκρισε την
Μάερνοµ να µπαίνει και να κάθεται πλάι του.
«Πώς είσαι σήµερα;» τον ρώτησε, φιλώντας τα χείλη του. Ήταν
ντυµένη µε την φολιδωτή της αρµατωσιά, το κράνος της, και µια
κάπα.
«Καλύτερα απ’όλες τις προηγούµενες µέρες,» απάντησε ο Τόλριν.
«Εσύ;»
«Είµαι καλά όταν εσύ είσαι καλά,» δήλωσε η Μάερνοµ,
ξανασκύβοντας, για να τον φιλήσει.
«Βρέθηκε η Βασίλισσα;» θέλησε να µάθει ο Τόλριν. «Κανένα νέο;»
Η Μάερνοµ κούνησε το κεφάλι της. «Όχι, κανένα…» Έσµιξε τα
φρύδια της, και είπε: «∆εν την λυπάµαι, ό,τι κι αν έχει πάθει. Όπως
δε λυπάµαι και τον Μάνκιν, που σκοτώθηκε. Αυτοί οι άνθρωποι δε
δίνουν δεκάρα για τις ζωές των άλλων.»
«Μην είσαι απόλυτη,» είπε, κουρασµένα, ο Τόλριν. «∆εν ξέρεις
γιατί έκαναν ό,τι έκαναν.»
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«Ο Μάνκιν, πάντως, έπραξε όπως έπραξε γιατί ήθελε να δείξει ότι
ήταν πιστός στη Βασίλισσα. ∆εν ξέρω, ίσως πίστευε πως θα κέρδιζε
κάτι έτσι… Κάποια υψηλή θέση.»
«Πιθανώς, όµως, να νόµιζε, απλά, πως η απόφαση του ∆ούκα και
του ∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών ήταν λάθος.»
«Μην τον υπερασπίζεσαι!»
«∆εν τον υπερασπίζοµαι, αγάπη µου· υποθέσεις κάνω,» εξήγησε ο
Τόλριν. «Πράγµατα που εµείς θεωρούµε σωστά, άλλοι τα θεωρούν
λάθος, και το αντίστροφο. Και µπορεί, όντως, οι Αργκανθικιανοί να
έχουν την Πριγκίπισσα, όπως υποστήριζε η Βασίλισσα.»
«Μπορεί,» συµφώνησε η Μάερνοµ. «Όµως η προστασία του
Βασιλείου είναι σηµαντικότερη από τη ζωή µιας κακοµαθηµένης
πριγκίπισσας, δε νοµίζεις;»
«Είναι η µόνη διάδοχος,» της θύµισε ο Τόλριν. «Αλλά, και πάλι,
έχεις δίκιο ότι η προστασία του Σαραόλν είναι σηµαντικότερη. Και
µακάρι να µην είχε συµβεί εκείνο το µακελειό και να µπορούσαµε να
πάµε στην Μάρβαθ, για να την προστατεύσουµε απ’τον ερχόµενο
στρατό των Μαγκραθµέλιων.
»Όµως, δε µου λες, πόσο µεγάλος είναι αυτός ο στρατός; Έχει
κανείς καµια υποψία;»
«Ένα µπορώ εγώ να σου πω: Συγκεντρώνονταν πολλοί
δαιµονάνθρωποι στα σύνορα, προτού φύγω απ’το Θόνµαρκ,»
αποκρίθηκε η Μάερνοµ. «…το οποίο, τώρα, που το σκέφτοµαι, θα
έχει πέσει, αν επιτέθηκαν οι Μαγκραθµέλιοι…» Η έκφρασή της
έγινε λυπηµένη.
Ο Τόλριν γνώριζε πως η φίλη του είχε περάσει αρκετά χρόνια στο
δυτικό φρούριο και το αγαπούσε, παρότι οι συνθήκες ζωής ήταν
δύσκολες στα σύνορα του Σαραόλν. ∆εν µίλησε.
«Ο Άρχοντας Έζφερκ νεκρός…» έκανε, σα χαµένη, η Μάερνοµ.
«Μα τα Πνεύµατα, µακάρι να µην έχει σκοτωθεί!» είπε, πιο έντονα.
«Είναι σκληρός άνθρωπος, απ’όσο γνωρίζω,» αποκρίθηκε ο
Τόλριν. «Κατά πάσα πιθανότητα, θα έχει επιβιώσει.»
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«Πήρα άδεια από τη ∆ιοικήτρια Μπόρνεφ, για να έρθω εδώ,» είπε
η Μάερνοµ, αλλάζοντας θέµα, «και, τώρα, πρέπει να φύγω. Θα
επιστρέψω, όµως, σύντοµα.» Τον φίλησε και βγήκε απ’το δωµάτιο.
** ** ** **
Ο Σάλβινρ καθόταν σε έναν καναπέ, µπροστά στο αναµµένο τζάκι.
Είχε τελειώσει το µπάνιο του και φορούσε µια βαµβακερή ρόµπα,
όµως δε µπορούσε να χαλαρώσει.
Η Λάρκνα τού έδωσε ένα ποτήρι κρασί και κάθισε δίπλα του.
«Σ’ευχαριστώ, ∆ούκισσά µου,» είπε εκείνος, και ήπιε µια µεγάλη
γουλιά. Είχε µόλις διηγηθεί στη σύζυγό του τι συνέβη µε τη
Βασίλισσα του Σαραόλν και το στρατό της.
«∆εν έπρεπε να είχες αφήσει τη ∆ήνκα να φύγει,» είπε η Λάρκνα.
«∆ε σκέφτεται καθαρά, απ’ό,τι έχω καταλάβει. Παλιά, δεν ήταν έτσι.
Ή, µάλλον, πάντα πανικοβαλλόταν κάπως εύκολα, αλλά…» ∆εν
ήξερε πώς ακριβώς να το πει.
«Αλλά ποτέ δεν της είχε παρουσιαστεί ένα τόσο µεγάλο
πρόβληµα,» τη βοήθησε ο Σάλβινρ.
Η Λάρκνα ένευσε, διστακτικά. «Ίσως…» συµφώνησε. «Και αυτός
ο Βασσάρ, τώρα, πού θα την πάει;»
Ο Σάλβινρ αναστέναξε. «∆εν έχω ιδέα, και ανησυχώ γι’αυτήν. Και
για τον Βένγκριλ, που έχει αργήσει τόσο να επιστρέψει. ∆ε µου το
βγάζεις απ’το µυαλό πως κάτι άσχηµο έχει συµβεί.»
Η Λάρκνα ακούµπησε το κεφάλι της στον ώµο του. «Τι θα
κάνουµε;»
Ο Σάλβινρ την αγκάλιασε, µε το δεξί του χέρι. «Θα
συγκεντρώσουµε στρατό, Αρχόντισσά µου, για να περισώσουµε όσο
απ’το Βασίλειο µπορούµε. Οι Μαγκραθµέλιοι, σίγουρα, δε
σκοπεύουν να είναι ευγενικοί· θα τα καταστρέψουν όλα: θα κάψουν
τις πόλεις µας και θα γκρεµίσουν τα παλάτια.»
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Η Λάρκνα σήκωσε το κεφάλι της, για να τον κοιτάξει στο
πρόσωπο. «Πες µου πως δεν έχεις χάσει την αισιοδοξία σου,
Σάλβινρ…» Ποτέ ξανά δεν τον είχε δει σε τέτοια κατάσταση, και την
τρόµαζε.
Ο ∆ούκας της Χάργκοχ προσπάθησε να χαµογελάσει. «Όχι, φυσικά
και όχι, αγαπηµένη µου.»
«∆εν είσαι καλός ψεύτης,» διαπίστωσε η Λάρκνα, και τον
αγκάλιασε σφιχτά, χώνοντας το πρόσωπό της ανάµεσα στο λαιµό και
στον ώµο του.
** ** ** **
Ο Σάλβινρ βρισκόταν σε µια αίθουσα του παλατιού του, στο κέντρο
της οποίας ήταν ένα µεγάλο τραπέζι, όπου κάθονταν η Λάρκνα και ο
Μόρντον, ο Στρατηγός της Χάργκοχ: ένας άντρας µε βαρβαρική όψη
και σγουρά, µακριά, πορφυρά µαλλιά, που γένια στόλιζαν το
πρόσωπό του, και τα πράσινά του µάτια γυάλιζαν σαν σµαράγδια. Ο
∆ούκας γνώριζε πως, παρά την άγρια εµφάνισή του, ήταν ευγενικός
άνθρωπος, κατά βάθος. Πάντως, δε θα ήθελε, σε καµια περίπτωση,
να τον συναντήσει στη µάχη, όταν ήταν θυµωµένος…
Ο Πρίγκιπας του Σαραόλν στεκόταν όρθιος, πλάι σ’ένα παράθυρο,
κοιτώντας από κάτω την πόλη του και έχοντας τα χέρια σταυρωµένα
πίσω απ’την πλάτη. Φορούσε µια σκούρα-µπλε τουνίκα, µια
πορφυρόχρυση ταινία, που περνούσε απ’τον αριστερό του ώµο,
µαύρο πέτσινο παντελόνι, και καφετιές µπότες µε γούνα. Τα µαλλιά
του ήταν χτενισµένα και δεµένα αλογοουρά· το µούσι του ήταν
χτενισµένο επίσης, για πρώτη φορά εδώ και µέρες. Η Λάρκνα
επέµενε να είναι ευπαρουσίαστος. «Καλύτερα να µην δείχνεις
απογοητευµένος στους άλλους,» του είχε πει· «θέλουν να βλέπουν
τον Άρχοντά τους αισιόδοξο και αποφασιστικό –τους δίνει θάρρος.
Θάρρος που, σίγουρα, θα χρειαστούν, αν έχουν να κάνουν µε τους
Μαγκραθµέλιους, αγαπηµένε µου.»
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Ο Σάλβινρ στράφηκε, από το παράθυρο, στη σύζυγό του, κι εκείνη
του έκλεισε το µάτι, σα να γνώριζε τι σκεφτόταν. Ο ∆ούκας µειδίασε
λεπτά.
«Είναι πολύ δυσάρεστα τα νέα σου, Άρχοντά µου,» είπε ο
Μόρντον. «Τι προτείνεις να κάνουµε;»
«Να συγκεντρώσουµε στρατό,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ. «Είναι η
µόνη λύση, για να πολεµήσουµε τους Μαγκραθµέλιους. Στείλε
αγγελιαφόρους σ’όλα τα δουκάτα και σ’όλες τις βαρονίες, µε
µήνυµα ότι το Βασίλειο χρειάζεται τους πολεµιστές τους. Και
πρόσταξέ τους, επίσης, να καλέσουν κι άλλους µαχητές στα όπλα, να
προσλάβουν επιπλέον µισθοφόρους. Μέχρι και ο τελευταίος άντρας
και η τελευταία γυναίκα του Σαραόλν πρέπει να πολεµήσει, αλλιώς
πολύ φοβάµαι πως οι δαιµονάνθρωποι θα µας κυριέψουν. Πράγµα
που σηµαίνει θάνατος για µας, Μόρντον –δεν σέβονται τους
ανθρώπους· παίρνουν λίγους αιχµαλώτους, κι αυτούς, συνήθως, για
να τους χρησιµοποιήσουν σε διαβολικά πειράµατα.»
Ο Στρατηγός της Χάργκοχ φάνηκε σκεπτικός. Έπειτα, σηκώθηκε
όρθιος. «Ως προστάξετε, Υψηλότατε. Οι αγγελιαφόροι θα φύγουν
µέσα σε µερικές ώρες.»
«Ωραία,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ.
Ο Μόρντον βγήκε απ’την αίθουσα, αφήνοντας τον ∆ούκα και τη
∆ούκισσα της Χάργκοχ µόνους.
«Ξέρεις τι σκέφτοµαι;» είπε ο Σάλβινρ στη σύζυγό του. «Ότι
µερικοί από τους βαρόνους –ή ακόµα και από τους δούκες– µπορεί
ν’αρνηθούν να µας προσφέρουν βοήθεια.»
«Γιατί;» απόρησε η Λάρκνα.
«Γιατί µια τέτοια σύναξη στρατών γίνεται µόνο µετά από προσταγή
του Βασιληά ή της Βασίλισσας,» εξήγησε ο Σάλβινρ.
«Μα εσύ είσαι αδελφός του Βασιληά· είσαι Πρίγκιπας του
Σαραόλν. Και ο Βένγκριλ δεν είναι εδώ. Ούτε η ∆ήνκα βρίσκεται σε
θέση να δώσει διαταγές.»
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«Το ξέρω,» συµφώνησε ο ∆ούκας, κουνώντας καταφατικά το
κεφάλι του. «Όµως κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ κοντόφθαλµοι. Αν
δε δουν τη βασιλική σφραγίδα, δε θα στείλουν στρατό. Και, όταν,
πια, αποφασίσουν να στείλουν –γιατί θα αποφασίσουν, πίστεψέ µε!–,
θα είναι αργά, αφού οι δαιµονάνθρωποι θα έχουν προξενήσει
µεγάλες καταστροφές.»
Η Λάρκνα σηκώθηκε απ’τη θέση της και τον πλησίασε. «∆ε
µ’αρέσει ο πόλεµος,» είπε.
Ο Σάλβινρ την αγκάλιασε. «Σε κανέναν δεν αρέσει, ∆ούκισσά µου.
Σε κανέναν…»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22ο

Αδιέξοδο

H

πείνα έτρωγε το στοµάχι του Έντρηλ, καθώς το µεσηµέρι
είχε, πια, έρθει. Όλο του το πρωί το είχε περάσει
επιβλέποντας πού θα τοποθετούνταν οι τραυµατίες του
στρατού του. Ευτυχώς, τους είχε χωρέσει όλους ο στρατώνας της
Χάργκοχ. Όµως δεν είχε µείνει και πολύς χώρος για τους υπόλοιπους
πολεµιστές. Οπότε, βγήκαν απ’την πόλη και κατασκήνωσαν έξω
απ’τα τείχη. Και ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών βρισκόταν,
πάλι, εκεί, για να επιβλέπει. ∆εν ήθελε να αφήσει τους στρατιώτες
καθόλου µόνους, γιατί φοβόταν πως κάτι κακό µπορούσε, ξανά, να
συµβεί –όπως η σφαγή στη Βαρονία της Τάθβιλ. Επίσης, οι άλλοι
διοικητές των συµβουλεύονταν για µπόλικα πράγµατα: πού έπρεπε
να τοποθετηθούν οι σκηνές, πού να σταµατήσουν τα κάρα µε τα
εφόδια, πού να βάλουν τους πάσσαλους για το δέσιµο των αλόγων
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(οι στάβλοι του στρατώνα, ασφαλώς, δεν ήταν αρκετά µεγάλοι για
να τα χωρέσουν όλα).
Ο Έντρηλ ήταν κουρασµένος και πεινασµένος.
«Έχεις τα χάλια σου,» άκουσε µια γυναικεία φωνή πίσω του, και
αισθάνθηκε ένα χέρι να του αγγίζει τον ώµο.
Γύρισε για ν’αντικρίσει το πρόσωπο της Μπόρνεφ, πλαισιωµένο
από πορφυρά µαλλιά. Και η ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των
Αργυρών Σπαθιών έµοιαζε εξοντωµένη. «Απ’ό,τι παρατηρώ, δεν πας
πίσω,» µειδίασε ο Έντρηλ, και φίλησε τα χείλη της, τραβώντας την,
απ’τη µέση, κοντά.
«Πάµε, λοιπόν, στο παλάτι;» πρότεινε εκείνη. «Μου έρχονται κάτι
σκέψεις στο µυαλό…» χαµογέλασε, επιστρέφοντάς του το φιλί.
«Στο παλάτι;» έκανε ο Έντρηλ.
«Ναι,» είπε η Μπόρνεφ. «Ο ∆ούκας Σάλβινρ, σίγουρα, θα έχει
ετοιµάσει δωµάτιο για σένα. Είσαι ο ∆ιοικητής των Πορφυρών
Σπαθιών της Μάρβαθ, µην ξεχνάς.»
«Σωστά,» συµφώνησε ο Έντρηλ. Ορισµένες φορές, νόµιζε πως
ήταν ακόµα µονάχα ένας τυχοδιωχτικός µισθοφόρος –πράγµα που
είχε αλλάξει, εδώ και κάποιο καιρό, από τότε που βοήθησε την
Πριγκίπισσα Έρµελ και την πολεµίστρια που τώρα στεκόταν εµπρός
του ν’αντιµετωπίσουν µια οµάδα δαιµονανθρώπων, οι οποίοι είχαν
εµφανιστεί, αναπάντεχα, δυτικά της Μάρβαθ. «Όµως, όπως και στη
Βαρονία της Τάθβιλ, θα προτιµήσω να µείνω στη σκηνή µου.»
«Τότε, υπήρχε φόβος για αναστάτωση,» του θύµισε η Μπόρνεφ.
«Οι µισοί διοικητές ήταν υπέρ του σχεδίου µας να επιστρέψουµε στη
Μάρβαθ και οι µισοί κατά. Και, δυστυχώς, είδες τι έγινε,»
αναστέναξε η πορφυροµάλλα γυναίκα.
«Και τώρα, τα πράγµατα δεν είν’εντελώς ήρεµα,» αποκρίθηκε ο
Έντρηλ. «Φοβάµαι πως ίσως κάτι συµβεί…»
«Είσαι επηρεασµένος. Κοίτα γύρω σου…» Η Μπόρνεφ έριξε µια
µατιά στους πολεµιστές του Σαραόλν, πολλοί απ’τους οποίους δεν
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είχαν τελειώσει να κατασκηνώνουν ακόµα. «Νοµίζεις πως τούτοι οι
άνθρωποι έχουν κουράγιο για άλλη µία αιµατοχυσία;»
Ο Έντρηλ έπρεπε να παραδεχτεί πως η φίλη του είχε δίκιο:
Πράγµατι, όλοι τους έδειχναν το ίδιο κουρασµένοι µ’αυτόν, αν όχι
περισσότερο. «Ναι…» είπε. «Μου χρειάζεται λίγη ανάπαυση…»
Ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών παρατήρησε µια οµάδα να
έρχεται από τα νότιο-δυτικά: εφτά άνθρωποι και τρία άλογα. Πάνω
σ’ένα άτι κάθονταν δύο τους οποίους αναγνώριζε: ο Σόλµορχ και η
Βαρονέσα Τάθβιλ! Πάνω σ’ένα άλλο καθόταν ένας άντρας τον οποίο
δεν ήξερε: είχε µακριά, µαύρα µαλλιά και στρογγυλό πρόσωπο.
«Κοίτα ποιοι έρχονται!» είπε στην Μπόρνεφ.
«Τους βλέπω,» αποκρίθηκε εκείνη. «Ο κύριος Σόλµορχ και η
Βαρονέσα Τάθβιλ.»
«Πάµε να τους συναντήσουµε,» πρότεινε ο Έντρηλ.
Η Μπόρνεφ έγνεψε καταφατικά, και βάδισαν ως την άκρη της
κατασκήνωσης του στρατού, του οποίου οι σκηνές ήταν
τοποθετηµένες δεξιά κι αριστερά της νότιας πύλης της Χάργκοχ.
Ο Έντρηλ έγνεψε στην οµάδα, καθώς πλησίαζε. «Βαρονέσα! Κύριε
Σόλµορχ!»
Ο ευγενής κούνησε το χέρι του στον αέρα, φωνάζοντας: «Καλώς σε
βρίσκουµε, Έντρηλ!»
Ύστερα, εκείνος κι οι σύντροφοί του ζύγωσαν τον ∆ιοικητή των
Πορφυρών Σπαθιών και τη ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των
Αργυρών Σπαθιών.
«Βαρονέσα µου, είστε καλά;» ρώτησε ο Έντρηλ, κοιτώντας τον
τραυµατισµένο της µηρό.
«Προσπαθώ, διοικητά,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ.
«Τι συνέβη; Ληστές;»
«Μαγκραθµέλιοι,» εξήγησε ο Σόλµορχ, καθώς κατέβαινε απ’το άτι
του και βοηθούσε και την Βαρονέσα να κατεβεί.
«Και οι φίλοι σας;» Η Μπόρνεφ κοίταξε, ένα-ένα, τα µέλη της
οµάδας τους. Κοντά στον στρογγυλοπρόσωπο, µακρυµάλλη,
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µελαχρινό άντρα µε το χιτώνα, ο οποίος καθόταν πάνω στο άλογο,
στεκόταν µια κορακοµάλλα γυναίκα, που θύµιζε στην διοικήτρια
κάτι από αιλουροειδές, µε µάτια τα οποία έµοιαζαν να προσέχουν τα
πάντα γύρω της. Ύστερα, το βλέµµα της πολεµίστριας έπεσε σε µια
άλλη γυναίκα: ξανθιά, µε ταλαιπωρηµένα ρούχα και σχετικά κοντά
µαλλιά, τα οποία φαινόταν να είχε αφήσει να µακρύνουν. Άργησε
µερικά δευτερόλεπτα, αλλά την αναγνώρισε.
«Μάνζρα!»
Εκείνη µειδίασε. «Νόµιζα πως δε θα µε θυµώσουν, Μπόρνεφ,»
είπε. «Άλλωστε, δε µ’έχεις δει πολλές φορές.»
«Είχες πάει µε την οµάδα της Ερία προς αναζήτηση των χαµένων
πλοίων, έτσι δεν είναι; Πώς βρέθηκες εδώ;» Η απορία της
πορφυροµάλλας γυναίκας ήταν έκδηλη.
«Μεγάλη ιστορία,» αποκρίθηκε η Μάνζρα. «Τον Μέρθναρ τον
έχεις δει ποτέ;» Στράφηκε στον άντρα πλάι της, ο οποίος είχε κοντά,
µαύρα µαλλιά και ατσάλινο, γαλανό βλέµµα.
Η Μπόρνεφ τον κοίταξε προσεκτικά. «Α… Όχι… Όµως µου φέρνει
στο µυαλό κάποιον που δε θέλω και τόσο να θυµάµαι.»
«Τον Βασσάρ, ίσως, τον αδελφό µου;» ρώτησε ο Μέρθναρ.
Η Μπόρνεφ γούρλωσε, ακούσια, τα µάτια της. «Είσαι αδελφός του
Βασσάρ!» Έµοιαζε έτοιµη να τραβήξει το σπαθί της.
«Μου φαίνεται πως δεν τον συµπαθείς και τόσο,» παρατήρησε ο
Μέρθναρ. «Μην ανησυχείς, όµως· δε θα τον ξαναδείς: είναι, µάλλον,
νεκρός.»
«Νεκρός;» έκανε η Μπόρνεφ. «Πώς;»
«Είναι κι αυτό µέρος της µεγάλης ιστορίας για την οποία µίλησε η
Μάνζρα,» εξήγησε ο Σόλµορχ. Στράφηκε στον µελαχρινό άντρα µε
το χιτώνα και στην κορακοµάλλα γυναίκα πλάι του. «Σίγουρα, δε θα
γνωρίζετε τον Άνεµο και τη Νύχτα,» είπε. «Και αυτός»–τώρα,
στράφηκε σ’έναν άλλο µελαχρινό άντρα, µε µακριά µαλλιά
µπλεγµένα σε πολλές κοτσίδες–«είναι ο Μπάχτον, σε περίπτωση που
δεν τον θυµάστε.»
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«Πώς βρεθήκατε όλοι µαζί;» ρώτησε ο Έντρηλ. «Και γιατί δεν
πήγατε, τελικά, στην Μάρβαθ, να ειδοποιήσετε το παλάτι για τον
ερχόµενο στρατό των Μαγκραθµέλιων;»
«Γιατί, διοικητά,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ, «αυτό δε θα είχε κανένα
νόηµα. Ο Πόνκιµ, που, τώρα, έχει τον πλήρη έλεγχο εκεί, θα µας είχε
βγάλει τρελούς ή ψεύτες.»
«∆εν καταλαβαίνω,» είπε ο Έντρηλ. «Πώς το γνωρίζετε τούτο,
προτού πάτε στην πρωτεύουσα;»
«Συναντήσαµε έναν Σοφό του Κύκλου του Φτερού, ονόµατι
Φάλµαριν,» τον πληροφόρησε ο Σόλµορχ. «Αλλ’ας πάµε, πρώτα,
στο παλάτι, να βρούµε τον Άρχοντα Σάλβινρ,» πρότεινε. «Είναι,
πράγµατι, µεγάλη ιστορία.»
** ** ** **
Ο Σόλµορχ και οι σύντροφοί του κάθονταν γύρω από ένα µεγάλο
τραπέζι, µαζί µε τον ∆ούκα Σάλβινρ, την σύζυγό του Λάρκνα, τους
δύο του γιους, Ρόλβιρκ και Τάνβαρ, τον Στρατηγό του Μόρντον, τη
σύζυγο αυτού και στρατιωτική διοικήτρια Βάρθα, τον Έντρηλ, και
την Μπόρνεφ. Είχαν τελειώσει το φαγητό τους εδώ και µισή ώρα,
και µόνο αποφάγια απέµεναν, όµως ο ευγενής της οικογένειας
Έχµελθ τώρα ολοκλήρωνε την ιστορία του, ενώ ο αδελφός του
Βένγκριλ και οι υπόλοιποι που δεν την ήξεραν τον κοιτούσαν µε
ενδιαφέρον, αλλά και κάποια δυσπιστία, συγχρόνως.
«Όλ’αυτά είναι λιγάκι… απίστευτα,» παρατήρησε ο Σάλβινρ,
καθώς ο Σόλµορχ έπινε µια µεγάλη γουλιά κρασί, για να υγράνει το
στόµα του.
«Πράγµατι,» συµφώνησε. «Κι εγώ δυσκολεύτηκα να τα πιστέψω,
όταν µου τα είπε ο Φάλµαριν.»
Ο Σάλβινρ ακούµπησε τους αγκώνες του στο τραπέζι, µπλέκοντας
τα δάχτυλα των χεριών του µεταξύ τους κι αποθέτοντας το µουσάτο
σαγόνι του πάνω τους. «Το ήξερα ότι κάτι κακό είχε συµβεί στον
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Βένγκριλ,» ξεφύσησε. «Αλλιώς δε θα έµενε µακριά απ’το Σαραόλν
για τόσο καιρό…»
«Ο Φάλµαριν µάς διαβεβαίωσε πως είναι ζωντανός, ∆ούκα µου,»
είπε η Τάθβιλ. «Υποστήριξε πως, αν ήταν νεκρός, ο Κράντµον δε θα
έµπαινε στον κόπο να τον κρύψει µε την πνευµατική του µαγεία.»
«Αυτό δε µε εφησυχάζει καθόλου, καλή µου,» αποκρίθηκε ο
Σάλβινρ. «Κι όσα αναφέρατε για τον Πόνκιµ, και για εκείνο το
δαίµονα που υπηρετεί, τον… Μπα… Μπα’ορ…» Συνοφρυώθηκε.
«Πώς είναι τ’όνοµά του;»
«Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, Υψηλότατε,» είπε η Νύχτα.
«Αυτόν, τέλος πάντων!» έκανε ο Σάλβινρ. «Είναι δυνατόν ποτέ
τέτοια πράγµατα να υπάρχουν; Μου µοιάζουν ιστορίες για µικρά
παιδιά!»
«Και σε µένα το ίδιο,» συµφώνησε η Τάθβιλ. «Όµως ο Σοφός του
Κύκλου του Φτερού ήταν βέβαιος…»
«Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν υπάρχει, Υψηλότατε,» τόνισε η Νύχτα.
«Μην το αµφισβητείτε. Και η ιέρεια του Φιδιού Αλζάρα µάς µίλησε
γι’αυτόν, και η Χόλκραδ η µάγισσα.»
«Η Χόλκραδ…» είπε ο Σάλβινρ. «Και ο Πόνκιµ γιος της; Και γιος
του Βένγκριλ;» Κούνησε το κεφάλι του. «∆ύσκολο να το
χωνέψω…»
«Η ∆ήνκα το ξέρει;» ρώτησε η Λάρκνα.
«Ούτε ο Βένγκριλ δεν το ξέρει,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ. «Ή,
τουλάχιστον, δεν το έχει αναφέρει ποτέ σε µένα…»
«∆εν το γνωρίζει κανένας τους,» τον διαβεβαίωσε ο Σόλµορχ. «Η
Χόλκραδ δεν του είχε πει τίποτα, για να µην επιφέρει αναστάτωση
στο Βασίλειο. Ποιος θα µπορούσε να προφητέψει τότε ότι ο
µπάσταρδος του Βένγκριλ θα επέστρεφε, για να προκαλέσει τέτοια
καταστροφή…;» Η όψη του ευγενή της οικογένειας Έχµελθ
σκοτείνιασε. «Ζητώ τούτο απ’όλους όσους βρίσκεστε µέσα σ’αυτό
το δωµάτιο.» Τεντώθηκε µπροστά, έχοντας τους αγκώνες του πάνω
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στο τραπέζι. «Μην πείτε ποτέ κάτι στον Βένγκριλ. Είναι καλύτερα
να µην µάθει ότι ο Πόνκιµ είναι γιος του –ούτε η ∆ήνκα.»
Η Λάρκνα έγνεψε καταφατικά. «Συµφωνώ.»
Ο Σάλβινρ κούνησε το κεφάλι του. «Αυτό δεν είναι σωστό.»
«Είναι σωστό –για το Βασίλειο,» τόνισε ο Σόλµορχ.
«Σόλµορχ,» παρενέβη ο Έντρηλ. «Σίγουρα, δε θα έχεις ξεχάσει τι
συνέβη την τελευταία φορά που κάναµε κάτι ‘για το Βασίλειο’.»
Ο ευγενής δεν είχε ξεχάσει. Πώς µπορούσε ποτέ να ξεχάσει;
Σκότωσα τον Μάνκιν… Τον σκότωσα… Και τόσοι άλλοι άνθρωποι
είχαν σκοτωθεί· εκ των οποίων πολλοί απ’το σπαθί του… το λεπίδι
του πατέρα του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του µαχόµενος
Μαγκραθµέλιους δαιµονανθρώπους. Ο Σόλµορχ κατάπιε τη χολή
που είχε ανεβεί στο στόµα του. Σήκωσε την κούπα του µε το κρασί
και ήπιε µια µεγάλη γουλιά. Σκουπίζοντας τα χείλη µε µια λευκή
πετσέτα, είπε: «∆εν έχω ξεχάσει, διοικητά.»
Η όψη του ήταν σκληρή, σαν κάποιος γλύπτης να είχε λαξέψει το
πρόσωπό του πάνω σε µάρµαρο. Το βλέµµα του ήταν θλίψη, πόνος,
και φωτιά. Ο Σάλβινρ δεν τον θυµόταν έτσι, παλιά· ούτε, φυσικά,
και η Τάθβιλ. Αυτή του η αλλαγή την τρόµαζε.
Ο Έντρηλ δεν µίλησε, βρισκόµενος σε δύσκολη θέση. Τελικά, είπε:
«∆ε θα ήθελα να ξανασυµβεί τίποτα παρόµοιο.»
«Μπορεί, όµως, να ξανασυµβεί,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, «αν ο
Βένγκριλ µάθει για τον Πόνκιµ. Αν η ∆ήνκα µάθει για τον Πόνκιµ.»
«Μάθει δε µάθει, µάγκα µου, αιχµάλωτή του είναι τώρα,» είπε ο
Άνεµος. «Μ’όλο το σεβασµό, Υψηλότατε,» πρόσθεσε, ρίχνοντας µια
λοξή µατιά στον ∆ούκα της Χάργκοχ.
«Τι µπορούµε να κάνουµε γι’αυτήν;» ρώτησε ο Σάλβινρ.
«Πρώτα, πρέπει να συµφωνήσουµε σε τούτο: να µην πούµε τίποτα
για τον Πόνκιµ στον Βένγκριλ ή στη Βασίλισσά του,» επέµεινε ο
Σόλµορχ. «Ακούω, λοιπόν: Συµφωνείτε;» Το σταθερό του βλέµµα
πέρασε πάνω από όλους –ακόµα κι απ’τους γιους του ∆ούκα, που ο
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ένας ήταν δεν ήταν δεκαπεντάρης κι ο άλλος δεν πρέπει νάχε δει
ούτε είκοσι Χειµώνες.
Η Τάθβιλ έσµιξε τα χείλη της. «Συµφωνώ,» είπε. «Ορκίζοµαι στην
νεκρή µου µητέρα, Βόρτιγκ, Βαρονέσα πριν από µένα, να µην
µιλήσω στον Βασιληά, ή στη Βασίλισσα, γι’αυτό το ζήτηµα.»
Ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ έγνεψε καταφατικά, σα να
ενέκρινε την απόφασή της. Έπειτα, στράφηκε στον Σάλβινρ. «∆ούκα
µου;»
«Εντάξει, Σόλµορχ!» αναστέναξε ο Σάλβινρ. «Ορκίζοµαι, στις
στάχτες του Γκάλφερντ, πατέρα µου και Βασιληά του Σαραόλν πριν
από τον αδελφό µου, να µην µιλήσω στον Βένγκριλ ή στη ∆ήνκα για
τον Πόνκιµ.»
Ο ευγενής ένευσε, πάλι. «Οι υπόλοιποι;»
«Ορκίζοµαι κι εγώ, στον σύζυγο και στα παιδιά µου,» είπε η
Λάρκνα. «Και οι γιοι µου ορκίζονται στον πατέρα τους, επίσης,»
πρόσθεσε, µην δίνοντας δικαίωµα στον Ρόλβιρκ ή στον Τάνβαρ να
µιλήσουν. Και, όταν ο πρώτος, ως µεγαλύτερος, πήγε να πει κάτι, η
∆ούκισσα τον κάρφωσε µε ένα αυστηρό βλέµµα, κάνοντάς τον να
σωπάσει.
Η µατιά του Σόλµορχ στράφηκε στους άλλους, καθώς ο ευγενής
έπινε άλλη µια γουλιά απ’την κούπα µε το κρασί του.
«Ορκίζοµαι στον Βασιληά µου και στο Βασίλειο,» είπαν, έναςένας, µε τη σειρά, ο Έντρηλ, η Μπόρνεφ, ο Μέρθναρ, και η Μάνζρα.
«Ορκίζοµαι στον ∆ούκα και Άρχοντά µου,» είπαν, στη συνέχεια, ο
Μόρντον και η Βάρθα.
Το βλέµµα του γόνου της ευγενικής οικογένειας Έχµελθ, τώρα,
σταµάτησε στον Μπάχτον.
Εκείνος ανασήκωσε τους ώµους του. «∆εν έχω πού να ορκιστώ,
Σόλµορχ,» δήλωσε. «Ορκίζοµαι… στα Πνεύµατα.» Η όψη του έγινε
µυστηριώδης.
«Ελπίζω τούτο να µη σηµαίνει ότι σχεδιάζεις προδοσία, Μπάχτον,»
είπε, αργά (και απειλητικά;), ο Σόλµορχ.
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Ο πλανόδιος τοξότης τον αγριοκοίταξε, στραβώνοντας τα χείλη
του. «∆ε χρειάζεται να φοβάσαι τέτοιο πράγµα από µένα,» τόνισε.
«Μπορεί να µην έχω πού να ορκιστώ, αλλά κρατώ τον λόγο µου –
σ’αντίθεση µε πολλούς οι οποίοι έχουν πού να ορκιστούν.»
Κανείς δεν θεώρησε απαραίτητο, εκείνη τη στιγµή, να σχολιάσει τα
λόγια του, έτσι ο Σόλµορχ στράφηκε, τελικά, στον Άνεµο και στην
Νύχτα, υψώνοντας το δεξί του φρύδι.
«Εσείς έχετε πού να ορκιστείτε;» ρώτησε.
«Στα Πνεύµατα, φίλε µου!» αποκρίθηκε ο Άνεµος, µ’ένα εύθυµο
χαµόγελο και υψώνοντας την κούπα του µε την µπίρα.
«∆εν πρόκειται γι’αστείο,» τόνισε ο Σόλµορχ. Κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού τους ως εδώ, ο ευγενής είχε παρατηρήσει πως ο
τυχοδιώχτης αστειευόταν πολύ συχνότερα απ’ό,τι έπρεπε.
Παλιότερα, µπορεί κάτι τέτοιο να µην τον πείραζε, όµως τώρα τον
ενοχλούσε.
Μα τι λέει αυτός ο µπαγαπόντης; απόρησε ο Άνεµος. Θεωρούσε πως
ο ευγενής δεν έστεκε και πολύ καλά στα µυαλά του. Συνηθισµένο
παράδειγµα πλουσιόπαιδου. «∆εν αστειεύοµαι, φίλε µου,» απάντησε.
«Ορκίζοµαι να µην πω τίποτα για τον Πόνκιµ στο Βασιληά ή στη
Βασίλισσα· εντάξει;»
Ο Σόλµορχ δεν φάνηκε πεπεισµένος ότι ο τυχοδιώχτης δε θα
µιλούσε, αλλά δεν άρθρωσε τις αµφιβολίες του. «Νύχτα;» ρώτησε.
«Φυσικά,» αποκρίθηκε εκείνη, ανασηκώνοντας τους ώµους της.
«Ορκίζοµαι να µην πω τίποτα.»
Ο Σόλµορχ δεν εµπιστευόταν ούτε αυτήν· έµοιαζε πολύ πιστή στον
Άνεµο.
«Τώρα, που τελειώσαµε µε τους όρκους, έχει κανένας σκεφτεί πώς
θα σώσουµε τη Βασίλισσα; πώς θα την πάρουµε από τα χέρια του
Πόνκιµ;» έθεσε το ερώτηµα ο Σάλβινρ. «Μπορεί να µας εκβιάσει,
κρατώντας την.»
«Ο Φάλµαριν υποστηρίζει το εξής,» είπε ο Σόλµορχ: «Αν ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν πεθάνει, οι στρατοί της Μάγκραθµελ θα
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διασπαστούν, καθώς ο Χάµαγκορκ και Καρθαβλέρν θα
φιλονικήσουν για την αρχηγία. Και ο Πόνκιµ δε θα έχει θέση, πλέον,
ανάµεσά τους· ποτέ δε θα δεχτούν έναν άνθρωπο για αρχηγό.»
«Τότε, γιατί παλιότερα τον είχαν δεχτεί;» ρώτησε ο Σάλβινρ.
«∆εν τον είχαν δεχτεί ακριβώς ως αρχηγό,» διόρθωσε ο Σόλµορχ.
«Αλλά, όπως και νάχει το πράγµα, φίλε µου, τότε, ζούσε ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν.»
«Ακόµα ζει, Σόλµορχ,» τόνισε η Τάθβιλ. «Και δεν ξέρουµε αν ο
Φάλµαριν και οι υπόλοιποι µάγοι θα καταφέρουν να τον
ξεφορτωθούν.»
«Τους εµπιστεύοµαι!» δήλωσε ο Σόλµορχ.
Ο Άνεµος ρουθούνισε, αποδοκιµαστικά, αλλά κανείς δεν του έδωσε
σηµασία. Μάγοι και ευγενείς! συλλογίστηκε. Τα ίδια είναι.
«Έστω ότι καταφέρνουν να σκοτώσουν αυτό το δαίµονα, του
οποίου το όνοµα δε µπορώ να προφέρω, και έστω ότι οι στρατοί
διασπούνται και οι Βασιλείς της Βόρειας και της Νότιας
Μάγκραθµελ αρνούνται την αρχηγία του Πόνκιµ,» είπε ο Σάλβινρ,
«πάλι, εκείνος δε θα µπορεί να µας εκβιάσει, έχοντας τη ∆ήνκα
αιχµάλωτη; Κι αν µαρτυρήσει κάτι στους δαιµονανθρώπους, τότε, οι
Μαγκραθµέλιοι θα την έχουν στα χέρια τους.»
«Έχετε δίκιο, ∆ούκα µου,» συµφώνησε ο Έντρηλ.
«Πράγµατι,» παραδέχτηκε ο Σόλµορχ. «Φαίνεται πως ο Φάλµαριν
δεν τα σκέφτηκε όλα…
»Όµως, αν οι δαιµονάνθρωποι αρνηθούν την αρχηγία του Πόνκιµ,
αυτό δε σηµαίνει πως θα τον σκοτώσουν; Κι αν τον σκοτώσουν,
σίγουρα, δε θα µάθουν πού είναι η ∆ήνκα.»
«Οπότε, η Βασίλισσα θα µείνει στην αποµόνωση να πεθάνει;»
έκανε η Μάνζρα.
Ο Σόλµορχ έτριξε το σαγόνι του. «Πάντως, έτσι οι δαιµονάνθρωποι
δε θα µπορούν να µας εκβιάσουν µ’αυτήν.»
«Αν, όµως, ο Πόνκιµ επιβιώσει;» έθεσε το ερώτηµα η Μπόρνεφ.
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«Τότε, θα έχει τη δυνατότητα να µας εκβιάσει µε την ∆ήνκα,» είπε,
µελαγχολικά, ο Σάλβινρ.
«Ίσως,» τόνισε ο Σόλµορχ, υψώνοντας το δάχτυλό του. «Πιθανώς,
όµως, και να µη βρίσκεται σε θέση ώστε να µπορεί να την βλάψει.»
«Τι εννοείς;» τον ρώτησε η Τάθβιλ, συνοφρυωµένη. Έχει αρχίσει
να τρελαίνεται; συλλογίστηκε. Ο θάνατος του Μάνκιν, αναµφίβολα,
του είχε κάνει κακό.
«Αν, όντως, η ∆ήνκα είναι σε κάποια ‘αποµόνωση’, όπως είπε η
Μάνζρα, και σ’αυτή την αποµόνωση δεν µπορεί να πάει, πια, ο
Πόνκιµ, αφού θα έχει γλιτώσει από τους Μαγκραθµέλιους, τούτο
σηµαίνει ότι δε θα δύναται να µας εκβιάσει µε την Βασίλισσα.»
«Κάτσε λίγο, γιατί δεν το κατάλαβα αυτό,» είπε η Τάθβιλ. «Πώς,
δηλαδή, ο Πόνκιµ να µη µπορεί να πάει στην ‘αποµόνωση’ της
∆ήνκα;»
«Ίσως να την έχει κλεισµένη στα µπουντρούµια του παλατιού της
Μάρβαθ, στο οποίο δε θα έχει, πλέον, πρόσβαση, όταν το κυριέψουν
οι Μαγκραθµέλιοι.»
«Στα µπουντρούµια του παλατιού;» έκανε η Λάρκνα.
«Αποκλείεται. ∆ε θα το ρίσκαρε κάποιος να τη δει και–»
«Κανείς δε µπορεί να τη δει στα µπουντρούµια του παλατιού,
∆ούκισσά µου,» τη διέκοψε ο Σόλµορχ. «Είναι γεµάτα
δαιµονανθρώπους. Ρωτήστε τους.» Έδειξε, µε το βλέµµα του, τη
Μάνζρα και τον Μέρθναρ.
«Πράγµατι, έτσι είναι,» επιβεβαίωσε τα λόγια του η ξανθιά
πολεµίστρια. «Εξάλλου, σας διηγήθηκε ο κύριος Σόλµορχ πώς
µπήκαµε εκεί, για να σώσουµε τον Μπάχτον και τον Μέρθναρ. Και,
δυστυχώς, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έπρεπε να σκοτώσει τον
Αρχιστράτηγο Άρθαλκ… Οι καταραµένοι Μαγκραθµέλιοι τον είχαν
βασανίσει πολύ βάναυσα…» Κατέβασε το βλέµµα της, σφίγγοντας
τις γροθιές της από θυµό.
«Τούτα ήταν, όντως, πολύ λυπηρά νέα…» είπε ο ∆ούκας Σάλβινρ.
«Όµως δεν ωφελούµε κανέναν, µε το να καθόµαστε εδώ και να
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κάνουµε υποθέσεις, σχετικά µε το τι µπορεί να συµβεί στο µέλλον.
Πρέπει να σώσουµε τη Βασίλισσα –το γρηγορότερο δυνατό.» ∆εν
ήθελε ο Βένγκριλ να επιστρέψει στο Σαραόλν –αν επέστρεφε, τελικά
(Μα τα Πνεύµατα, µακάρι να επιστρέψει!)– και να µάθει πως η
γυναίκα του βρισκόταν αιχµάλωτη και στα χέρια ενός δαιµονόφιλου.
«Εύκολο να το λέτε, ∆ούκα µου,» τόνισε ο Άνεµος. «Πώς θα το
κάνουµε, όµως; Ειδικά όταν δεν έχουµε ιδέα πού είναι φυλακισµένη
η Βασίλισσα. Αλλά, και στα µπουντρούµια του παλατιού της
Μάρβαθ να είναι, εγώ, τουλάχιστον, δεν είµαι πρόθυµος να
ξανακατεβώ εκεί. Γλιτώσαµε µονάχα επειδή είχαµε τους µάγους µαζί
µας. Και, άλλωστε, δεν είµαι παρά ένας απλός τυχοδιώχτης… Ίσως
θάπρεπε να είχα φύγει για το Άργκανθικ, αφήνοντάς σας όλους στον
άσκοπό σας πόλεµο.»
Η Νύχτα τον κάρφωσε µε το βλέµµα της, σα να του έλεγε:
«Πρόσεχε τα λόγια σου! Στο παλάτι του Πρίγκιπα του Σαραόλν
βρισκόµαστε.»
«Όπου και να πας, δεν γλιτώνεις, άµα κερδίσουν αυτό τον…
‘άσκοπο’ πόλεµο οι Μαγκραθµέλιοι,» τόνισε ο Σόλµορχ,
στενεύοντας τα µάτια του. «Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν θα πειράξει το
Κέντρο Σταθερότητας της Βόρειας Γης, και τα πάντα επάνω της
θα… αλλάξουν!»
«Ο µάγος είπε πως θα τακτοποιήσει το δαίµονα,» αντιγύρισε ο
Άνεµος, δίχως ν’αστειεύεται καθόλου, τούτη τη φορά.
«Ανόητε!» σφύριξε ο Σόλµορχ. «Και οι δαιµονάνθρωποι; ∆ε
µπορούν αυτοί να πειράξουν το Κέντρο Σταθερότητας, νοµίζεις;»
φώναξε.
Η Τάθβιλ έβαλε το χέρι της στον ώµο του. «Σόλµορχ, σε
παρακαλώ,» είπε, µε σιγανή φωνή, ώστε να την ακούσει µόνο
εκείνος.
Ο Άνεµος αποφάσισε ν’αγνοήσει το «ανόητε» για χάρη του ∆ούκα
της Χάργκοχ και αδελφού του Βασιληά. «Θα πειράξουν το Κέντρο
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Σταθερότητας µόνο αν είναι τρελοί,» τόνισε. «Αλλιώς θα
καταστραφούν κι οι ίδιοι!»
«Είναι τρελοί,» αντιγύρισε ο Σόλµορχ, προσπαθώντας να
γαληνέψει τον εαυτό του. Τώρα τελευταία, θύµωνε πολύ πιο εύκολα
απ’ό,τι παλιότερα. «Ή, τουλάχιστον, η λογική τους είναι
διαφορετική απ’τη δική µας, όπως είπε κάποτε η Χόλκραδ. Πιθανώς,
να επιχειρήσουν να ολοκληρώσουν το σχέδιο του Αφέντη τους, όταν
εκείνος θα είναι νεκρός.» Η φωνή του ήρθε στ’αφτιά των υπόλοιπων
σαν αύρα τρόµου: «Και, τότε, µπορεί οι… πειραµατισµοί τους να
φέρουν τη διάλυση στη Βόρεια Γη.
»Να το ρισκάρουµε;» έθεσε το ερώτηµα. «Τι λέτε;»
Ο Άνεµος ξεροκατάπιε. Ο σαλεµένος παλατοπόντικας έχει δίκιο,
συλλογίστηκε. Και µόνο η σκέψη ότι οι θρύλοι για το Κέντρο
Σταθερότητας µπορεί να ήταν αληθινοί έκανε ένα ρίγος να τον
διαπερνά. Σεισµοί θα ταρακουνούσαν ολάκερη τη Βόρεια Γη, τα
ποτάµια θα ξεχείλιζαν, και πελώρια κύµατα θα σηκώνονταν απ’τις
ακτές για να καταπιούν τα λιµάνια.
«∆ε θάπρεπε να ρωτάς κάτι τέτοιο, Σόλµορχ,» είπε ο Σάλβινρ. «Θα
συγκεντρώσουµε στρατό –ήδη ο Μόρντον έχει στείλει
αγγελιαφόρους– και θα διώξουµε τους δαιµονανθρώπους από το
Σαραόλν.»
Ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ σούφρωσε τα χείλη του. Ήπιε
µια µικρή γουλιά κρασί (Μου θυµίζει τη ∆ήνκα, έτσι που πίνει,
παρατήρησε ο ∆ούκας της Χάργκοχ.) και αποκρίθηκε: «Έχουµε
παραβλέψει κάτι µέχρι στιγµής.»
«Και τι είν’αυτό;» ρώτησε ο Σάλβινρ.
«Θα προλάβουµε να τους βγάλουµε απ’το Σαραόλν, προτού
‘παίξουν’ µε το Κέντρο Σταθερότητας;»
Σιωπή απλώθηκε γύρω απ’το τραπέζι.
«Όταν πεθάνει ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, δε θα το επιχειρήσουν
αµέσως… δεν µπορεί…» είπε η Μάνζρα. «Και, τέλος πάντων, έχετε
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καταλάβει τι θέλει να κάνει ο δαίµονας µε το Κέντρο
Σταθερότητας;»
«Να αναµορφώσει τον Άρµπεναρκ,» απάντησε ο Σόλµορχ.
«Πώς;» θέλησε να µάθει η Μάνζρα.
«Τούτο νοµίζω ότι ούτε ο Πόνκιµ δεν το γνωρίζει,» της είπε η
Νύχτα. «Τουλάχιστον, δεν το ανέφερε στην Χόλκραδ, όταν την είχε
αιχµάλωτη…»
«Μήπως, αυτό σηµαίνει πως µόνο ο δαίµονας µπορεί να…
αναµορφώσει τον Άρµπεναρκ;» ρώτησε η Λάρκνα. «Αν είναι έτσι,
δε χρειάζεται ν’ανησυχούµε για τους Μαγκραθµέλιους, όσον αφορά
το Κέντρο Σταθερότητας, γιατί δε θα ξέρουν τι να κάνουν µαζί του.»
«Άµα, όµως, προσπαθήσουν κάτι;» είπε ο Σόλµορχ.
«Τότε, µπορεί οι συνέπειες να είναι επώδυνες, για όλους µας –και
γι’αυτούς µαζί,» τόνισε ο Σάλβινρ. «Αλλά δεν έχουµε άλλο τρόπο να
τους αντιµετωπίσουµε, εκτός απ’το να συγκεντρώσουµε στρατό.
Εποµένως, πρέπει να περιµένουµε. Έχεις, µήπως, κάποια
διαφορετική πρόταση;»
«Ήλπιζα εσύ να είχες, ∆ούκα µου,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Ή
κανένας άλλος.»
Κανείς δε µίλησε.
«Καλό αυτό!» έκανε ο Άνεµος. «Το ρίχνουµε στα ζάρια. Θα
καταστρέψουν οι Μαγκραθµέλιοι τη Βόρεια Γη, ή δε θα την
καταστρέψουν; Να βάλουµε στοιχήµατα; Όµως, άµα επιτελεστεί το
πρώτο, οι νικητές δε θάχουν πολλά να κερδίσουν.» Μειδίασε,
µελαγχολικά.
«Ας ευχηθούµε ο Φάλµαριν, η Χόλκραδ, και οι υπόλοιποι να
καταφέρουν κάτι,» είπε η Μάνζρα. «Η κατάσταση είναι εκτός
ελέγχου, για την ώρα.»
«Σχετικά µε τη Βασίλισσα, τι θα κάνουµε;» ρώτησε ο Μέρθναρ.
«Όσο δεν γνωρίζουµε πού βρίσκεται, τι να κάνουµε;» αντιγύρισε ο
Μπάχτον, που, γενικά, δεν είχε µιλήσει πολύ, µέχρι στιγµής.
«Καθόµαστε τόση ώρα και σκεφτόµαστε πώς να τη σώσουµε, τι
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είναι πιθανό να γίνει και τι όχι, ενώ είναι βέβαιο πως δε µπορούµε να
βοηθήσουµε τη Μεγαλειοτάτη.»
«Σωστά,» συµφώνησε ο Σάλβινρ. «∆ε µ’αρέσει που το λέω, µα
έχεις δίκιο, φίλε µου. ∆ε µπορούµε να βοηθήσουµε τη ∆ήνκα. ∆εν
είµαστε µάγοι, για να µας έρθει, ξαφνικά, στο µυαλό πού είναι
φυλακισµένη –και ακόµα κι οι µάγοι έχουν αποτύχει σ’αυτό.»
Η Τάθβιλ έγνεψε καταφατικά. «Έτσι είναι,» είπε, σιγανά. «∆ε µας
µένει άλλο απ’το να περιµένουµε.»
«Τότε,» κατέληξε ο Σόλµορχ, «προσευχηθείτε στα Πνεύµατα να
συντρέξουν το Φάλµαριν και τους υπόλοιπους –θα το χρειαστούν.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23ο

Αποστολή
ρία άλογα ήταν δεµένα σ’ένα δέντρο, κοντά στον ποταµό
Βέλ’ρελ, ο οποίος ξεκινά απ’τα βουνά, στα νότια της Ζίρκεφ,
διασχίζει τις περιοχές δυτικά της ζούγκλας Βάργκοχ και
χύνεται στην Βηλβένµηθ, την Άγρια Θάλασσα. Όχι πολύ µακριά
απ’τα ζώα, που µασουλούσαν χορτάρι, κάθονταν ο Κάλ’µλιρβ, η
Νάρντα, κι ο Γκόρ’θλαµπ, τρώγοντας. Οι προµήθειες που τους είχε
δώσει ο Ντάθ’µαρ, ο σύζυγος της Βασίλισσας Ταρµαρία και
Βασιληάς της Ζίρκεφ, ήταν από τις καλύτερες που είχε να προσφέρει
το Βασίλειο. Ή, τουλάχιστον, έτσι οι τρεις τους νόµιζαν, γιατί όλοι
είχαν συνηθίσει να τρώνε πολύ χειρότερα φαγητά από τούτο.
Ο µελαχρινός ναυτικός, που µια πορφυρή κορδέλα ήταν δεµένη
γύρω απ’το µέτωπό του, µασούσε σκεπτικός, ενόσω η ξανθιά
γυναίκα και ο ξυρισµένος στο κεφάλι φίλος του κοιτούσαν τον
ποταµό, σιωπηροί, καθώς γευµάτιζαν. Κοντά στις όχθες υπήρχαν

Τ
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χόρτα, τα οποία ξεπρόβαλαν από το νερό. Ψηλόλιγνοι πελεκάνοι
προσγειώνονταν ανάµεσά τους και έπιναν, ενώ άλλοι βουτούσαν στα
πιο βαθιά, για ν’αρπάξουν ψάρια στο ράµφος τους. Φυσικά, κι
άλλων ειδών πουλιά πετούσαν τριγύρω, οµορφαίνοντας το τοπίο µε
τα χρωµατιστά τους φτερά.
Η Νάρντα έστρεψε το βλέµµα της στον Κάλ’µλιρβ, που κοιτούσε
το φαγητό του µε σουφρωµένα φρύδια και σµιγµένα χείλη. Τι
σκέφτεται; αναρωτήθηκε. Καµια µπαγαποντιά, πάλι, δίχως αµφιβολία,
ο ξιπασµένος λιµανόγατος!
«Τι σκέφτεσαι, γλύκα;» τον ρώτησε, τελικά, µειδιώντας.
Ο ναυτικός έβγαλε την πίπα µέσα απ’την τουνίκα του και την
άναψε. «Πάψε να µε λες ‘γλύκα’, κοπελιά!» διαµαρτυρήθηκε.
Η Νάρντα γέλασε. Τον πείραζε σ’όλο τους το ταξίδι, µέχρι εδώ,
λέγοντάς τον «γλύκα», «κούκλε», «γατούλη µου», και άλλα τέτοια
υποκοριστικά. Εν µέρει, το έκανε από εκδίκηση, επειδή στην
Μάοχµπιν την έλεγε εκείνος, συνέχεια, «γλύκα»· όχι πως και τώρα
είχε σταµατήσει, βέβαια. Μια ζωή ποντικόµυαλος είναι!
«Καλά, ποντικάκι µου,» αποκρίθηκε.
Ο Κάλ’µλιρβ έβγαλε ένα µουγκρητό, φυσώντας καπνό απ’τα
ρουθούνια του.
Ο Γκόρ’θλαµπ χαµογέλασε, πλατιά.
«Τι χαµογελάς εκεί πέρα, ρε φίλε;» έκανε ο ναυτικός µε την
πορφυρή κορδέλα, δαγκώνοντας την πίπα µε τα δόντια του.
Ο ξυρισµένος στο κεφάλι άντρας πήρε µια σοβαρή έκφραση.
«Σκέφτηκα κάτι,» είπε. «Κάτι… για τον Βόρβικ.» Ανασήκωσε τους
ώµους.
«Αχά…» Ο Κάλ’µλιρβ έβγαλε το τσιµπούκι απ’το στόµα του και
δάγκωσε λίγο απ’τον καρπό που ονοµαζόταν θραµπ, ο οποίος
γνώριζε ο ναυτικός πως προκαλούσε µέθη, έτσι και κάποιος
κατανάλωνε µεγάλη ποσότητα από δαύτον.
«Τι σκεφτόσουν, λοιπόν;» ρώτησε η Νάρντα.
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«Τι σκεφτόµουν;» σήκωσε ένα του φρύδι ο Κάλ’µλιρβ. «Το
προφανές, γλύκα: Τι θα κάνουµε µε τις πεντακόσες χρυσές κορόνες
του Ντάθ’µαρ.»
«Κάτι άσχηµο µού µυρίζεται,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ, µασώντας ένα
κοµµάτι κρέας και κάνοντας τον αδιάφορο. Ήξερε πολύ καλά πως
δεν τον συνέφερε καθόλου να τον πιάσει ο Κάλ’µλιρβ στο στόµα του
–θα τον ζάλιζε µια µέρα ολόκληρη.
«Το λογικότερο, µάγκες µου, είναι, να πούµε, να επενδύσουµε το
χρήµα,» συνέχισε ο µελαχρινός ναυτικός. «Όµως υπάρχουνε
αντικειµενικές δυσκολίες: Η Νότια Γη µπορεί να καταστραφεί, έτσι
κι εκείνος ο σαλεµένος µισός-Θεός φτάσει στο Κέντρο
Σταθερότητας. Εποµένως, γιατί να επενδύσουµε, αφού θα τα
χάσουµε; Σωστά;»
«Σωστά,» αποκρίθηκε η Νάρντα, «αλλά µην είσαι τόσο
απαισιόδοξος, γατούλη µου· η Βασίλισσα Ταρµαρία κάτι θα κάνει
για να σώσει το Βασίλειό της.»
«Το εύχοµαι, κούκλα,» είπε ο Κάλ’µλιρβ, τελειώνοντας το θραµπ
του, µε µια χαψιά. «Και µη µε λες γατούλη!» πρόσθεσε. Έβαλε την
πίπα ανάµεσα στα δόντια του, δαγκώνοντάς την, άγρια.
Η Νάρντα µειδίασε λεπτά, δίχως να πει τίποτα.
«Και τι προτείνεις να κάνουµε τα χρήµατα, σύντροφε;» ρώτησε ο
Γκόρ’θλαµπ. «Εγώ λέω να περιµένουµε µέχρι να είµαστε σίγουροι
ότι, τελικά, δεν θα καταστραφεί η Ζίρκεφ.»
«Εκεί έχω καταλήξει κι εγώ, να πούµε, κοπέλι µου,» απάντησε ο
Κάλ’µλιρβ. «Προς το παρόν, θα κατευθυνθούµε στην Φεν-γκναρ, ε;»
«Λιµανόγατέ µου, αν είναι να πάµε στην Φεν-γκναρ, καλύτερα να
δέσουµε το σεντούκι µε τα χρήµατα επάνω µας,» είπε η Νάρντα,
γνωρίζοντας σε τι είδους πόλη-λιµάνι αναφερόταν ο φίλος της: µία
γεµάτη κλέφτες, µαχαιροβγάλτες, και πειρατές. Εκεί, ακόµα κι οι
οργανώσεις της Ζίρκεφ είχαν λίγη δύναµη, µέσα στο χάος και στους
φόνους.
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«Καλύτερα να κρύψουµε το σεντούκι, συντρόφισσα,» διόρθωσε ο
Γκόρ’θλαµπ. «Έτσι και έχει κάποιος την υποψία ότι κουβαλάµε
χρήµατα, θα πέσουν οχτώ πάνω µας να µας ξεκοιλιάσουν, προτού
προλάβεις να βλεφαρίσεις.»
«Μιλάς από εµπειρία;» ρώτησε η Νάρντα.
Ο Γκόρ’θλαµπ ένευσε. «Ναι.»
«Για πες,» τον παρότρυνε εκείνη. Όµως, προτού µιλήσει ο
ναυτικός, ένας πρασινοκίτρινος παπαγάλος προσγειώθηκε σε µια
γκρίζα πέτρα, κοντά στον Κάλ’µλιρβ.
«Φουρτούνα, καπ’τάνιε! Φουρτούνα! Α! Α! Α!»
Ο ναυτικός µε την πορφυρή κορδέλα συνοφρυώθηκε. «Μάγκες
µου, τούτο δεν είναι το πτηνό που είχε, ένα φεγγάρι, η Νύχτα µαζί
της και, ύστερα, έφυγε, πετώντας απ’το παράθυρο;»
Ο Γκόρ’θλαµπ κούνησε το κεφάλι του, καταφατικά. «Ναι, έτσι
νοµίζω…»
«Ανώνυµο, δεν τον έλεγε;» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. «Έλα δω,
Ανώνυµε.» Τέντωσε το δεξί του χέρι. Ο παπαγάλος πέταξε και
γαντζώθηκε στον πήχη του. «Καλό πουλάκι. Αν και…» Τον κοίταξε
µε µισό µάτι. «Την τελευταία φορά που σε είδαµε, ρε, µας έφερες
γκαντεµιά, γιατί µπλέξαµε µε τη Νύχτα,» είπε στο πτηνό. «∆εν
πιστεύω, πάλι, τα ίδια νάχουµε, τρελέ µου!»
Η Νάρντα γέλασε. «Μη µου πεις πως είσαι προληπτικός,
Κάλ’µλιρβ γατούλη µου!»
«Προληπτικός;» µούγκρισε εκείνος. «Τι λες, τώρα, ρε κούκλα; Άµα
είχες µπλέξει, να πούµε, κι εσύ όπως εγώ, θάσουνα προληπτική, µε
τούτονα δω τον παπαγάλο! Καταραµένο πτηνό!» Ο ναυτικός τίναξε
το χέρι του προς τα πάνω, και ο Ανώνυµος πέταξε. Έκανε µερικούς
κύκλους στον ουρανό και, έπειτα, προσγειώθηκε, πάλι,
γαντζώνοντας τα νύχια του στην γκρίζα πέτρα όπου τα είχε
γαντζώσει και πριν.
«Φτούσου, ρε!» φώναξε ο Κάλ’µλιρβ. «Φύγε, ρε παλιόπουλο!
Ξουτ! Ξουτ! Ουστ, να πούµε!»
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Ο Ανώνυµος δεν κουνήθηκε· τα µάτια του διαπερνούσαν τον
µελαχρινό ναυτικό µε την πορφυρή κορδέλα.
Εκείνος συνοφρυώθηκε, εχθρικά. «Τι µε κοιτάς έτσι,
παλιοµπαγαπόντη; Εξαφανίσου!»
Το πτηνό δε φαινόταν πρόθυµο να υπακούσει.
«Αυτό ήταν, µάγκες µου,» είπε ο Κάλ’µλιρβ στην Νάρντα και στον
Γκόρ’θλαµπ, «δε θα επενδύσουµε τα χρήµατά µας· η Νότια Γη θα
καταστραφεί.»
«Γιατί;» µειδίασε η ξανθιά γυναίκα. «Επειδή ένας παπαγάλος
κάθεται εκεί και σε κοιτάζει;»
«Φυσικά, κοπελιά!» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ.
Η Νάρντα γέλασε, και ο Γκόρ’θλαµπ επίσης.
«Καλάαα…» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. «Θα µε θυµηθείτε, σύντροφοι.»
«Αυτό θα το διαπιστώσουµε στο µέλλον,» είπε η Νάρντα, ακόµα
χαµογελώντας. «Τώρα, πώς προτείνετε να κρύψουµε τα χρήµατά µας
απ’τους ανθρώπους της Φεν-γκναρ;»
«Να µην µπούµε καθόλου στην Φεν-γκναρ, ίσως;» αποκρίθηκε ο
Κάλ’µλιρβ.
«Να κατευθυνθούµε ανατολικά;» ρώτησε η Νάρντα.
«Μακριά απ’τη Βηλβένµηθ και προς το Βασίλειο του Ωκεανού, ε,
γλύκα;» είπε ο Κάλ’µλιρβ, τρίβοντας τα γένια του. «Όχι κι άσχηµη
ιδέα. Εκεί υπάρχει πολύ µικρότερη πιθανότητα να µας ληστέψουν.»
Ρούφηξε καπνό απ’την πίπα του και τον έβγαλε απ’τα ρουθούνια.
«Ε, βέβαια, οµορφόπαιδά µου…»
«Κι εγώ συµφωνώ να πάµε σε λιµάνια του Ωκεανού,» εξέφρασε
την άποψή του ο Γκόρ’θλαµπ.
«Η Γκόνµορχ λέτε να υπάρχει, πια;» έθεσε το ερώτηµα ο
Κάλ’µλιρβ, µορφάζοντας.
«Αµφίβολο είναι, κατά την άποψή µου, σύντροφε,» απάντησε ο
Γκόρ’θλαµπ. «∆ε θάχει περάσει ο στρατός των Μαγκραθµέλιων απο
κεί;»
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«Μάλλον,» ένευσε ο Κάλ’µλιρβ, καπνίζοντας. «Μακάρι η Ερία να
πρόλαβε να πάει πριν την καταστροφή.»
«Ναι…» Ο Γκόρ’θλαµπ κατέβασε το βλέµµα του στο έδαφος.
Ο Κάλ’µλιρβ αναστέναξε, γνωρίζοντας πως ο φίλος του
«κρεβατοκυλιόταν», ένα φεγγάρι, µε την εν λόγω µπαγαπόντισσα,
αλλά, ύστερα, τσακώθηκαν για κάποιο λόγο που εκείνος δεν ήξερε.
«Πάλι τα ίδια θα λέµε, ρε κοπέλι µου;» ρώτησε. «Μου θύµιζε τη
γιαγιά µου τη στριµµένη.»
Ο Γκόρ’θλαµπ σήκωσε τη µατιά του, για να τον κοιτάξει,
υποµειδιώντας. «Νόµιζα πως ήταν η θεια σου η στριµµένη…»
«Κι οι δυο στριµµένες ήταν!» απάντησε, αµέσως, ο Κάλ’µλιρβ, και
γέλασαν.
Η Νάρντα σκούπισε δάκρυα γέλιου απ’τα µάτια της. «Για τι
πράγµα λέτε, ρε παιδιά; Ποια είν’αυτή η Ερία;»
«∆ε σου είπαµε;» απόρησε ο Κάλ’µλιρβ. «Μια Σαραολνιανή
στρατιωτική διοικήτρια. Είχε ναυαγήσει εδώ, µαζί µε τη Νύχτα, το
µάγο Φάλµαριν, και τους υπόλοιπους.»
«Α, ναι… Τώρα, που το αναφέρεις, ποντικούλη µου, το θυµάµαι,»
αποκρίθηκε η Νάρντα. «Ωραία, και τι έγινε µε δαύτη;»
«Τίποτα, µωρέ!» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Απλά, την είχαµε στο κεφάλι
µας, σε µια φάση, να πούµε, και µας τόχε φάει κανονικά.»
«Μάλιστα,» έκανε η Νάρντα. ∆ίκιο θα είχε, µάλλον, συλλογίστηκε,
µ’ένα λεπτό µειδίαµα.
«Τι χαµογελάς, ρε κούκλα;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ.
«Πειράζει;» Η Νάρντα τον κάρφωσε µε το βλέµµα της.
«Όχι,» ανασήκωσε τους ώµους του ο Κάλ’µλιρβ, φυσώντας καπνό
απ’τα ρουθούνια. «∆εν πα να χαµογελάς όσο θες!…»
«Α! Α! Α! Ξηρά, καπ’τάνιε! Ξηρά! Ξηρά! Α! Α! Α!» έκρωξε ο
Ανώνυµος.
«Κάνε µόκο, δαιµονισµένο πτηνό!» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ.
«Πού θα πάµε, λοιπόν, αφού η Γκόνµορχ είναι κατεστραµµένη;»
ρώτησε η Νάρντα.
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«Σε κάποια άλλη πόλη-λιµάνι της Ακτής του Ωκεανού, γλύκα,»
είπε ο Κάλ’µλιρβ.
«Και τι θα κάνουµε εκεί µε τα χρήµατα;» Τώρα, ήταν ο
Γκόρ’θλαµπ που µίλησε.
«Θα περιµένουµε, κοπέλι µου, µέχρι να µάθουµε ότι δε θα
καταστραφεί η Νότια Γη· αυτό δε λέγαµε πριν, να ’ούµε;»
«Και όταν το µάθουµε;» ρώτησε η Νάρντα.
«Τι όταν το µάθουµε;» Ο Κάλ’µλιρβ φύσηξε καπνό.
«Τι θα κάνουµε τα χρήµατά µας, φυσικά!» διευκρίνισε η ξανθιά
γυναίκα.
Ο Κάλ’µλιρβ µειδίασε, σαρδόνια, δαγκώνοντας την πίπα του.
«Αα… Αυτό, κοπελιά, σας το κρατάω για έκπληξη.»
Ύστερα, έριξε µια νευρική µατιά στον Ανώνυµο, που συνέχιζε να
τον κοιτάζει διαπεραστικά.
Τα Πέντε Κύµατα να σε πάρουν, τρισκατάρατο πτηνό!
συλλογίστηκε.
** ** ** **
Ο Σόλµορχ ξυριζόταν µπροστά σ’έναν καθρέφτη του δωµατίου που
είχε παραχωρήσει σ’αυτόν και στην Τάθβιλ ο ∆ούκας Σάλβινρ.
Φορούσε µόνο το παντελόνι του και από τη µέση κι απάνω ήταν
γυµνός.
Η Βαρονέσα, που βρισκόταν µισοξαπλωµένη στο κρεβάτι, µε το
τραυµατισµένο πόδι της τεντωµένο, παρατηρούσε πως οι κοιλιακοί
του µύες ήταν περισσότερο σφιχτοί απ’ό,τι τους θυµόταν παλιότερα.
Γενικά, ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ είχε αλλάξει: Θύµωνε πιο
εύκολα· σκότωνε χωρίς ενδοιασµούς· το βλέµµα του είχε σκληρύνει,
κάπως· το ίδιο και το πρόσωπό του· δεν τον ενδιέφερε και τόσο το
καλό ντύσιµο, πλέον–
Ο Σόλµορχ διέκοψε τις σκέψεις της, γυρίζοντας, για να την
αντικρίσει. «Βλέπεις; σου κάνω τη χάρη.»
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«Τι;» είπε η Τάθβιλ, κοιτώντας τον απορηµένη.
«Ξυρίζοµαι,» διευκρίνισε εκείνος, µειδιώντας στραβά.
«Α…» έκανε η Βαρονέσα.
«Όχι ‘α’,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ· «µου είχες παραπονεθεί. Έλεγες
ότι άλλαξα επειδή δεν ξυρίζοµαι.»
«Είχα άδικο,» είπε η Τάθβιλ. «Τότε, δεν είχες αλλάξει πολύ.»
Τώρα, ήταν η σειρά του Σόλµορχ να την κοιτάξει απορηµένος.
«Τι;»
«Όταν σ’το είπα αυτό ήταν πριν την… µάχη.» Ήθελε να
χρησιµοποιήσει τη λέξη «σφαγή», µα συγκράτησε τον εαυτό της.
Ο Σόλµορχ στράφηκε, πάλι, στον καθρέφτη, συνεχίζοντας να
ξυρίζεται. «Μπορείς να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρη;»
«∆εν το νιώθεις πως µετά απ’τη σφαγή»–δε µπόρεσε να
συγκρατηθεί, τούτη τη φορά–«άλλαξες ακόµα περισσότερο;»
Ο Σόλµορχ κατέβασε το ξυράφι απ’το πρόσωπό του,
αναστενάζοντας. Ο Μάνκιν… συλλογίστηκε. Νεκρός… εξαιτίας
µου… Ένα δάκρυ έτρεξε στο µάγουλό του. Σήκωσε, πάλι, το ξυράφι
και συνέχισε να ξυρίζεται.
«Σόλµορχ…» είπε η Τάθβιλ. «Είσαι καλά;…»
«…Ναι…» ξεροκατάπιε εκείνος, λίγο πριν κοπεί, κατά λάθος, στο
µάγουλο.
«Πρόσεχε!» γούρλωσε τα µάτια της η Τάθβιλ.
«Ανάθεµα τα Πνεύµατα!» καταράστηκε ο Σόλµορχ, σκουπίζοντας,
µε µια πετσέτα, το αίµα απ’το πρόσωπό του. Τελείωσε, γρήγορα, το
ξύρισµα και πλύθηκε µέσα στη λεκάνη µπροστά του. Το νερό έγινε
κατακόκκινο.
Η Τάθβιλ τον παρακολουθούσε µελαγχολικά. Θέλω πίσω τον παλιό
Σόλµορχ, σκέφτηκε, αισθανόµενη ένα βάρος στο στήθος.
«Στη Μάγκραθµελ!» Ο ευγενής πέταξε κάτω την πετσέτα του, η
οποία είχε γεµίσει αίµα, αφότου σκουπίστηκε µ’αυτήν. Πήρε µια
άλλη, την πότισε µε φαρµακευτικό υγρό από ένα µπουκάλι, και την
έβαλε πάνω στο τραυµατισµένο του µάγουλο.
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«Τι έχεις;» ρώτησε η Τάθβιλ.
«∆ε βλέπεις ότι έχω κοπεί;» απόρησε ο Σόλµορχ, κάνοντας πέραδώθε µέσα στο δωµάτιο.
«∆εν εννοούσα αυτό,» εξήγησε η Βαρονέσα.
Ο ευγενής ήρθε και κάθισε πλάι της. «Τι εννοούσες;»
«Τι σε απασχολεί, Σόλµορχ.»
«Τα πάντα.»
«Ο θάνατος του Μάνκιν;» Μόλις το είπε αυτό παρατήρησε πως τα
µάτια του άρχισαν να δακρύζουν.
Ο Σόλµορχ βλεφάρισε, αποµακρύνοντας τα δάκρυα. «Ναι, και
αυτό. Και πολλά άλλα πράγµατα, Τάθβιλ.» Τεντώθηκε και φίλησε,
τρυφερά, τα χείλη της. «Πώς είναι το πόδι σου;» ρώτησε.
«Ακόµα µε τσιµπάει το βότανο του Σοφού,» είπε η Βαρονέσα. «∆ε
µου το βγάζεις από το µυαλό ότι το έκανε επίτηδες.»
Ο Σόλµορχ γέλασε, και ο ήχος του γέλιου του ήρθε σαν ξένος
στ’αφτιά της. «Τάθβιλ, µην είσαι παράλογη,» αποκρίθηκε ο ευγενής.
«Καλά.» Αναστέναξε. «Λες να επιβιώσουµε από όλ’αυτά;»
«∆εν ξέρω,» απάντησε, ειλικρινά, εκείνος. «Αλλά δεν έχεις τίποτα
πιο καταθλιπτικό να πεις;» την πείραξε.
«Εσύ νοµίζεις πώς λες πιο εύθυµα πράγµατα;» αντιγύρισε η
Βαρονέσα στον ίδιο τόνο.
«Υποθέτω πως δεν είναι καιρός γι’αστεία, ε;» είπε ο Σόλµορχ,
σµίγοντας τα χείλη του.
«Ναι,» συµφώνησε η Τάθβιλ.
Ο Σόλµορχ ξάπλωσε το κεφάλι του πάνω στην κοιλιά της, κι εκείνη
το αγκάλιασε, χαϊδεύοντάς του τα µαλλιά.
«Ο πατέρας µου,» είπε, ύστερ’από λίγο. «Πρέπει κάποιος να πάει
να τον ειδοποιήσει για το τι συµβαίνει. Να τον φέρει εδώ, στη
Χάργκοχ, καλύτερα· τι λες;»
«Συµφωνώ,» αποκρίθηκε ο ευγενής. «Όλο το Σαραόλν θα
µετατραπεί σε πεδίο µάχης, σε λίγο καιρό.»
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«Ποιος θα πάει, όµως;» αναρωτήθηκε η Τάθβιλ. «Θα πήγαινα
εγώ,» πρόσθεσε, αµέσως. «Αλλά–»
«Εσύ ούτε να το σκέφτεσαι, µε το πόδι σου τραυµατισµένο έτσι,»
της είπε ο Σόλµορχ, καθώς σηκωνόταν από πάνω της. «Χρειάζεσαι
ξεκούραση.»
Η Τάθβιλ έγνεψε καταφατικά. «Ποιον θα στείλουµε;» ρώτησε.
«Γιατί ούτε εσύ θέλω να πας µόνος.»
«Καλύτερα, κανένας να µην πάει µόνος,» την διόρθωσε ο Σόλµορχ.
«Προτείνω να ζητήσουµε αυτή τη χάρη από τον Μπάχτον.»
«Ο Μπάχτον δεν έχει ξαναπάει,» του θύµισε η Τάθβιλ. «∆ε θα
ξέρει το δρόµο.»
«Ο… Μάνκιν… ήταν που είχε έρθει µαζί µας,» είπε ο Σόλµορχ, και
η όψη του σκοτείνιασε.
«Και η Μάερνοµ επίσης,» πρόσθεσε, γρήγορα, η Τάθβιλ, µη
θέλοντας ν’αφήσει τον ευγενή να πνιγεί, πάλι, στη θλίψη του και
στις ενοχές.
** ** ** **
Η Μάερνοµ έφυγε διστακτικά απ’το πλευρό του Τόλριν, όταν ένας
υπηρέτης ήρθε να την ειδοποιήσει ότι η Βαρονέσα Τάθβιλ την
καλούσε στο δωµάτιό της. Είχε ακούσει πως αυτή κι ο κύριος
Σόλµορχ είχαν επιστρέψει, µα δεν τους είχε δει καθόλου η ίδια.
Τώρα, βάδιζε σ’έναν απ’τους διαδρόµους του παλατιού, έχοντας την
εντύπωση πως είχε χαθεί.
Μα δεν µου είπε ο υπηρέτης να στρίψω δεξιά και, µετά, αριστερά,
αφού θα ανέβαινα τις σκάλες; απόρησε. Πού έκανα λάθος;
Όταν είδε έναν φρουρό, σε µια διασταύρωση, τον ρώτησε: «Ξέρεις
πού είναι το δωµάτιο της Βαρονέσας Τάθβιλ;»
«∆υστυχώς, όχι,» αποκρίθηκε ο άντρας, σηκώνοντας, αρνητικά, τα
φρύδια του. «Ζήτα πληροφορίες από κανέναν υπηρέτη· τα ξέρουν
καλύτερα αυτά.»
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Ελπίζω, τουλάχιστον, πιο καλά από εκείνον που ήρθε να µε
ειδοποιήσει. «Ευχαριστώ,» είπε, ευγενικά, και έφυγε, βαδίζοντας
γρήγορα.
Τι να ήθελε η Βαρονέσα και την έπαιρνε µακριά απ’τον Τόλριν;
∆εν είχε διάθεση να µπλέξει σε κανένα σχέδιο της Τάθβιλ και να µη
µπορεί να δει τον αγγελιαφόρο, ο οποίος την χρειαζόταν τώρα, που
ήταν τραυµατισµένος. Αυτό το κάθαρµα ο Βασσάρ… Αν τον είχε
µπροστά της, θα τον σκότωνε!
«Με συγχωρείς,» φώναξε σε µια υπηρέτρια. «Να σε ρωτήσω κάτι;»
«Ασφαλώς, κυρία,» αποκρίθηκε εκείνη, µια καστανόξανθη κοπέλα.
«Πού είναι το δωµάτιο της Βαρονέσας Τάθβιλ;»
«Φοβάµαι πως είστε στη λάθος πτέρυγα, κυρία. Κατεβείτε αυτές τις
σκάλες»–έδειξε στο βάθος ενός διαδρόµου–«και, ύστερα, ανεβείτε
εκείνες που θα δείτε αντίκρυ σας.»
«Ευχαριστώ,» είπε η Μάερνοµ, χαµογελώντας στην κοπέλα.
Άρχισε να βαδίζει, γρήγορα. Να το λάθος µου: άλλες σκάλες
ανέβηκα, συµπέρανε. Αφού, λοιπόν, ανεβώ τις σωστές, θα στρίψω
δεξιά και, µετά, αριστερά, όπως είπε ο υπηρέτης…
Μα, γιατί, τέλος πάντων, κάνουν τα παλάτια τόσο µπλεγµένα;
µούγκρισε από µέσα της.
Κατέβηκε τη σκάλα κι αντίκρυ της είδε µια άλλη. Προχώρησε,
βιαστικά, προς τα κει –και κοπάνησε πάνω σε κάποιον. Ένας
δυνατός µεταλλικός θόρυβος αντήχησε, καθώς κάτι έπεσε στο
πέτρινο έδαφος.
Η Μάερνοµ κοίταξε κάτω, βλέποντας έναν δίσκο και σκορπισµένα
φρούτα. Ύστερα, σήκωσε τη µατιά της κι αντίκρισε έναν άντρα.
Ήταν µελαχρινός, µε µακριά µαλλιά και στρογγυλωπό πρόσωπο.
Φορούσε µαύρο, πέτσινο παντελόνι, ψηλές µπότες, και καφέ τουνίκα
µε γούνα.
«Πού ταξιδεύεις, κοπελιά;» µούγκρισε. «Βάζεις παρωπίδες και
βαδίζεις;»
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«Συγνώµη,» είπε η Μάερνοµ. «Απλά, βιάζοµαι. Μ’έχει καλέσει η
Βαρονέσα Τάθβιλ στο δωµάτιό της, κι έχω αργήσει, νοµίζω.» Άρχισε
ν’ανεβαίνει την απέναντι σκάλα.
«Η Βαρονέσα Τάθβιλ;» απόρησε ο άντρας. «Στάσου λίγο! Ποια
είσαι;»
Η πολεµίστρια σταµάτησε και στράφηκε να τον κοιτάξει. «Η
Μάερνοµ, γιατί; Ποιος είσαι εσύ;»
«Ο Άνεµος,» απάντησε εκείνος. «Φίλος της Τάθβιλ. Τι σε θέλει;»
«∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε η Μάερνοµ. «Αυτό πηγαίνω να µάθω.»
Και συνέχισε ν’ανεβαίνει τη σκάλα. Φίλος της Τάθβιλ;
παραξενεύτηκε. Ποιος είν’αυτός ο τύπος; Αλλά δεν την
απασχολούσε τούτο, τώρα.
Ακολουθώντας τις οδηγίες του υπηρέτη, έφτασε µπροστά σε µια
ξύλινη πόρτα. Ελπίζω να είν’εδώ η Βαρονέσα και να µη βγει κανένας
να µε βρίσει, συλλογίστηκε. Της έφτανε η γκάφα που είχε κάνει µε
το δίσκο τον οποίο κρατούσε ο… Άνεµος δεν είπε πως τον λένε;
Σήκωσε τη γροθιά της και χτύπησε, διακριτικά.
«Περάστε,» ήρθε µια γυναικεία φωνή από µέσα: η φωνή της
Τάθβιλ.
Η Μάερνοµ άνοιξε και µπήκε. Στο εσωτερικό, αντίκρισε την
Βαρονέσα ξαπλωµένη σ’ένα κρεβάτι, µε έναν επίδεσµο τυλιγµένο
γύρω απ’το πόδι της. Σε µια καρέκλα καθόταν ο κύριος Σόλµορχ, και
εµπρός του στεκόταν ένας άντρας που η πολεµίστρια δεν ήξερε.
Ήταν ψηλός, µε µαύρα, µακριά µαλλιά, χωρισµένα σε πολλές
κοτσίδες, οι οποίες δένονταν όλες µαζί πίσω απ’το κεφάλι του.
«Μάερνοµ,» είπε ο ευγενής, καθώς σηκωνόταν όρθιος. «Πώς
είσαι;»
«Καλά, κύριε Σόλµορχ,» αποκρίθηκε εκείνη. «∆εν περίµενα να σας
ξαναδώ τόσο σύντοµα…»
«Αναγκαστήκαµε να επιστρέψουµε,» εξήγησε ο ευγενής.
Η Μάερνοµ στράφηκε στην Τάθβιλ. «Τραυµατιστήκατε, Βαρονέσα
µου;»
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«Σε µια συµπλοκή µε Μαγκραθµέλιους,» είπε εκείνη. «Τώρα, θέλω
κάτι από σένα…»
Η Μάερνοµ δε µίλησε, περιµένοντας. Μη µε στείλει µακριά απ’τον
Τόλριν, συλλογίστηκε. Όχι τώρα!
«…Να πας στην έπαυλη του πατέρα µου, Άρχοντα Ζάρβηµ, και να
τον φέρεις εδώ,» συνέχισε η Τάθβιλ.
Ω, όχι… Το ήξερα πως κάτι άσχηµο είχε να µου πει…! συλλογίστηκε
η ξανθιά πολεµίστρια.
«Λοιπόν;» ρώτησε η Τάθβιλ, σηκώνοντας ένα φρύδι της. «Σε
βλέπω διστακτική.»
«Ο… Τόλριν, Βαρονέσα µου…» αποκρίθηκε η Μάερνοµ. «Είναι
τραυµατισµένος…»
«∆ε θα πάθει τίποτα µόνος για µερικές µέρες,» την καθησύχασε η
Τάθβιλ· «είναι ασφαλής εδώ. Και εσύ είσαι η µόνη που γνωρίζεις το
δρόµο για την έπαυλη του πατέρα µου.»
«∆εν τον θυµάµαι και τόσο καλά, Βαρονέσα µου,» είπε η Μάερνοµ,
ειλικρινά. «Και δεν το λέω για τον Τόλριν· αλήθεια είναι.»
«Ωστόσο, τον ξέρεις καλύτερα από άλλους, που δεν έχουν ποτέ
τους ξαναπεράσει απο κεί, σωστά;» Η Τάθβιλ έµοιαζε
αποφασισµένη να τη στείλει· δε φαινόταν πιθανό ν’αλλάξει γνώµη.
Μα τα Πνεύµατα, γιατί εµένα; «Όπως επιθυµείτε, Βαρονέσα µου,»
έκλινε το κεφάλι της η Μάερνοµ. «Όµως πρέπει, πρώτα, να πάρω
άδεια από την ∆ιοικήτρια Μπόρνεφ.»
«Πάρε,» ανασήκωσε τους ώµους της η Τάθβιλ. «Σίγουρα, θα
σ’αφήσει, όταν της πεις πως σ’το ζήτησα εγώ.»
«Μάλιστα, Βαρονέσα µου.»
«Και δε θα πας µόνη,» πρόσθεσε ο Σόλµορχ. «Ο Μπάχτον θα σε
συντροφεύσει.» Στράφηκε στον µελαχρινό άντρα, που είχε, τώρα, τα
χέρια σταυρωµένα µπροστά του. «Τα µέρη κοντά στον
‘στοιχειωµένο’ δρόµο είναι επικίνδυνα. Ίσως υπάρχουν ακόµα
δαιµονάνθρωποι εκεί γύρω.
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»Και… τώρα, που το ξανασκέφτοµαι, Τάθβιλ, µήπως θάπρεπε να
στείλουµε και τον Μέρθναρ και την Μάνζρα;» ρώτησε τη Βαρονέσα.
«∆ύο άτοµα δεν είναι αρκετά, πιστεύω, αν παρουσιαστεί κίνδυνος.»
Εκείνη συνοφρυώθηκε, σκεπτική. «Ναι· καλή ιδέα, Σόλµορχ.»
** ** ** **
Ο Άνεµος µπήκε στο δωµάτιο και έκλεισε την πόρτα µε το
µποτοφορεµένο του πόδι. Στα χέρια κρατούσε έναν δίσκο µε φρούτα.
Η Νύχτα ήταν ξαπλωµένη κάτω απ’τα σκεπάσµατα του κρεβατιού.
«Γιατί άργησες τόσο;» ρώτησε, χουζουρεύοντας.
«Γιατί πήγα δυο φορές για φαγητό,» αποκρίθηκε εκείνος.
Η Νύχτα ανασηκώθηκε πάνω στο στρώµα, παίρνοντας καθιστή
θέση. «Τι;»
Ο Άνεµος ακούµπησε τον δίσκο στους µηρούς της. «Μια
πολεµίστρια –Μάερνοµ, νοµίζω, µου είπε πως ήταν τ’όνοµά της–
κοπάνησε πάνω µου και τάριξε όλα στο πάτωµα. ∆εν έβλεπε τίποτα
µπροστά της! Οπότε, έπρεπε να ξανα–»
Η Νύχτα τον κοίταξε, καλά-καλά. «Μάερνοµ, τη λέγανε;»
Ο Άνεµος ανασήκωσε τους ώµους του. «Ναι, γιατί;»
«Έχω µια αδελφή Μάερνοµ,» εξήγησε η Νύχτα. «Ήταν
πολεµίστρια, είπες;»
«Ναι.»
«Είσαι βέβαιος;»
«Πανοπλία και κράνος φορούν οι πολεµιστές, αν δεν κάνω λάθος,»
µειδίασε ο Άνεµος.
«Κοίτα να δεις, η µικρή µου αδελφούλα πολεµίστρια!» Η Νύχτα
γέλασε, ρίχνοντας το κεφάλι της πίσω. «Ποιος θα το περίµενε;
Σίγουρα, όχι εγώ. Έχω να τη δω δέκα χρόνια· από τότε που έφυγα
απ’το σπίτι και εκείνη ήταν δεκάξι.»
«∆ε σου είπα ακόµα το περίεργο,» δήλωσε ο Άνεµος.
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«Ποιο είναι το περίεργο;» συνοφρυώθηκε η Νύχτα. ∆εν πιστεύω
τίποτα να συµβαίνει στη Μάερνοµ… συλλογίστηκε.
«Ότι την είχε καλέσει η Βαρονέσα Τάθβιλ, για κάποιο λόγο που
ούτε εκείνη δεν ήξερε.»
Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια µόρφασε, παραξενεµένη. Πήρε ένα
µήλο απ’το δίσκο και το δάγκωσε. «Πρέπει να τη δω,» είπε.
«Ποια;» ρώτησε ο Άνεµος. «Την Τάθβιλ ή την Μάερνοµ;»
«Και τις δύο, ίσως,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Αλλά, πρώτα, την
Μάερνοµ. Λες, τώρα, να την πετύχω στο δωµάτιο της Βαρονέσας;»
«Μπορεί… Μάλλον…» είπε ο φίλος της.
Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια πήρε τον δίσκο απ’τα πόδια της και
τον απόθεσε δίπλα, στο κρεβάτι. Βγήκε απ’τα σκεπάσµατα κι άρχισε
να ντύνεται.
«Τώρα θα πας;» έκανε ο Άνεµος.
«Ναι.»
«Και τα φρούτα;»
«Αργότερα.»
Ο Άνεµος αναστέναξε. «Γυναίκες! Τρέχεις να φέρεις φρούτα και,
µετά, δεν τα τρώνε κιόλας!» Έβαλε στο στόµα του ένα κοµµάτι
πορτοκάλι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24ο

∆ύο αδελφές ανταµώνουν

Θ

α σε συναντήσω αύριο, µε την αυγή, στην νότια πύλη του
παλατιού,» είπε ο Μπάχτον στην Μάερνοµ. «Μαζί µου θα
είναι ο Μέρθναρ και η Μάνζρα.»
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Η ξανθιά πολεµίστρια έγνεψε καταφατικά. «Εντάξει.» Γιατί σ’εµένα
τυχαίνουν αυτά; Και, τώρα, που είναι χτυπηµένος ο Τόλριν. «Με την
άδειά σας, Βαρονέσα µου;» έκανε, στρεφόµενη στην πόρτα του
δωµατίου.
Η Τάθβιλ έγνεψε καταφατικά. «Και µην σε νοιάζει για τον φίλο
σου,» της είπε. «Θα φροντίσω προσωπικά γι’αυτόν,» υποσχέθηκε.
«Σας ευχαριστώ, Βαρονέσα µου,» αποκρίθηκε η Μάερνοµ, και
ανοίγοντας την ξύλινη θύρα βγήκε απ’το δωµάτιο.
Καθώς την έκλεινε και ξεκινούσε να βαδίζει στον διάδροµο,
αντίκρισε κάτι που την έκανε να σταµατήσει απότοµα και να
βλεφαρίσει, έκπληκτη. Μια κορακοµάλλα γυναίκα, που της έφερνε
παλιές εικόνες στο νου, ερχόταν προς το µέρος της. Ήταν ντυµένη µε
µαύρο, κολλητό, πέτσινο παντελόνι, ψηλές, γυριστές µπότες, και
καφετί πανωφόρι µε δύο σειρές µαύρων κουµπιών.
Η Μάερνοµ δεν άργησε να την αναγνωρίσει.
«Άρνα;…»
Πλάι της βρισκόταν ο µελαχρινός, στρογγυλοπρόσωπος άντρας
πάνω στον οποίο είχε κοπανήσει η πολεµίστρια, ρίχνοντας τον δίσκο
απ’τα χέρια του. Άνεµο δεν τον έλεγαν;
Η κορακοµάλλα γυναίκα χαµογέλασε πλατιά. «Πώς είσαι, µικρή
αδελφούλα;» Και, πριν προλάβει η Μάερνοµ να κάνει ή να πει
τίποτα, την αγκάλιασε, σφικτά, φιλώντας το µάγουλό της.
Ύστερα, την άφησε· το χαµόγελο δεν είχε φύγει ακόµα απ’τα χείλη
της. «Μεγάλωσες –πολύ!» Γέλασε.
«Κι εσύ, Άρνα!» αποκρίθηκε η Μάερνοµ, µειδιώντας. «Πάνε…
πόσα;… δέκα χρόνια;»
Η αδελφή της έγνεψε καταφατικά. «Ναι… ∆έκα χρόνια…
Χαίροµαι που σε ξαναβρίσκω. Το ξέρεις ότι ποτέ δε θα επέστρεφα
σπίτι, για να σε δω. Ο µπαµπάς ακόµα πρέπει να είναι θυµωµένος
µαζί µου…»
Η Μάερνοµ γέλασε. «Ο µπαµπάς πάντα είναι θυµωµένος µαζί σου,
Άρνα!»
359

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Εκείνη µειδίασε, στραβά. «Πράγµατι… Τέλος πάντων. Μη µε λες,
πια, Άρνα.»
Η Μάερνοµ µόρφασε. «Και πώς να σε λέω, δηλαδή;»
«Νύχτα,» απάντησε η αδελφή της.
«Αστειεύεσαι!» έκανε η Μάερνοµ. «Τούτο µου θυµίζει κάτι από…
Οι τυχοδιώχτες δε λένε ότι, καµια φορά, παίρνουν τέτοια ονόµατα;»
«Ακριβώς,» έγνεψε καταφατικά η Νύχτα. Στράφηκε στον άντρα
πλάι της. «Αυτός ο κακάσχηµος κύριος απο δώ είναι ο Άνεµος. Αλλά
υποθέτω πως έχετε ήδη γνωριστεί…»
«Κακάσχηµος;» έκανε ο τυχοδιώχτης, τσιµπώντας την στα πλευρά.
Εκείνη µειδίασε, στραβά.
«Ναι, έχουµε γνωριστεί,» αποκρίθηκε η Μάερνοµ. «Εσύ είπες στην
Άρ– Νύχτα ότι είµαι εδώ;» ρώτησε τον Άνεµο.
Εκείνος ένευσε καταφατικά. «Της είπα ότι µια τυφλή πολεµίστρια
έπεσε πάνω µου και έριξε κάτω το δίσκο µε τα φρούτα.»
«Κακίες,» έκανε η Νύχτα, λοξοκοιτώντας τον. Ύστερα, στράφηκε,
πάλι, στην αδελφή της. «Λοιπόν, πώς βρέθηκες εδώ; Και τι ήθελε η
Τάθβιλ από σένα; Τη γνωρίζεις;» θέλησε να µάθει.
«Τη Βαρονέσα; Ναι, αρκετά,» απάντησε η Μάερνοµ. «Μου έχει
αναθέσει µια αποστολή. Όµως…» Συνοφρυώθηκε. «Γνωρίζετε κι
εσείς τη Βαρονέσα; Ο Άνεµος µού είπε πως είναι φίλος της.»
Η Νύχτα γύρισε να τον κοιτάξει, µορφάζοντας. «Φίλος;»
Ο τυχοδιώχτης ανασήκωσε τους ώµους. «Εντάξει, δεν είµαι
ακριβώς ‘φίλος’ της. Ωστόσο τη γνωρίζω…»
«Από πού;» ρώτησε η Μάερνοµ.
«Πάµε κάτω,» πρότεινε η Νύχτα, «στο καθιστικό του παλατιού, να
µιλήσουµε. Έχουµε πολλά να πούµε· δε συµφωνείς;»
Η Μάερνοµ ένευσε, χαµογελώντας. «Σίγουρα.» Η Άρνα εδώ!
συλλογίστηκε. Τι ευχάριστη έκπληξη!
Κατέβηκαν την σκάλα και προχώρησαν µέσα σε διαδρόµους. Οι
σκιές γύρω τους µεγάλωναν, καθώς απογευµάτιαζε, και οι υπηρέτες
άναβαν τους δαυλούς που κρέµονταν στα εσωτερικά τοιχώµατα του
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παλατιού. Τελικά, έφτασαν σ’ένα µεγάλο δωµάτιο, το οποίο
στηριζόταν σε τέσσερις πέτρινες κολόνες, πάνω στις οποίες ήταν
λαξευµένα πλατυλέπιδα ξίφη. Τους τοίχους στόλιζαν δύο
ταπετσαρίες και τρεις πίνακες. Η µία απ’τις πρώτες απεικόνιζε ένα
αξιοθαύµαστο πλάσµα, που είχε σώµα λέοντα και κεφάλι και φτερά
αετού. Οι θρύλοι το αποκαλούσαν γρύπα, και ψιθυριζόταν πως
κατοικούσε στις άγριες περιοχές βόρεια του Σαραόλν. Ο ∆ούκας
Σάλβινρ είχε κάνει τον Γρύπα το οικόσηµό του. Κανείς δεν γνώριζε
γιατί, αλλά πολλοί υπέθεταν πως είχε δει κάποιο από αυτά τα
θαυµαστά πλάσµατα, όταν, παλιότερα, είχε ταξιδέψει σε µέρη έξω
από το Βασίλειο, µαζί µε τον αδελφό του, τον τωρινό Βασιληά.
Τέσσερα πέτρινα τζάκια βρίσκονταν στις γωνίες του µεγάλου
δωµατίου, όλα αναµµένα, για να ζεσταίνουν το χώρο. Πάνω από το
βορινό βρισκόταν ένα ρολόι, µε παχείς δείκτες και χρυσό πλαίσιο,
σκαλισµένο έτσι ώστε να µοιάζει µε πολλά άνθη συγκεντρωµένα.
Τραπεζάκια, πολυθρόνες, και µικρή καναπέδες ήταν σε διάφορα
σηµεία του σαλονιού. Η Νύχτα, ο Άνεµος, και η Μάερνοµ κάθισαν
µακριά από µια παρέα τριών αντρών, οι οποίοι ήταν θρονιασµένοι
στην νότια µεριά του δωµατίου. Οι δύο τυχοδιώχτες πήραν θέση σε
έναν καναπέ, ενώ η πολεµίστρια του Βασιλείου σε µια πολυθρόνα·
ανάµεσά τους βρισκόταν ένα ξύλινο τραπεζάκι.
«Πες µου τα νέα σου, Άρνα,» πρότεινε η Μάερνοµ.
«Νύχτα,» διόρθωσε εκείνη. «Και έχω πολλά να σου πω,
αδελφούλα.»
«Είµαι όλο αφτιά,» δήλωσε η Μάερνοµ, µειδιώντας.
Ο Άνεµος καθάρισε το λαιµό του. «Άκου προσεκτικά τούτη την
ιστορία, για να δεις τι παθαίνει όποιος κυνηγά θησαυρούς σε
µυστηριώδη νησιά.» Και αυτός και η Νύχτα τής διηγήθηκαν, µε λίγα
λόγια, όλη τους την περιπέτεια, από τότε που έφυγαν, µε την οµάδα
της Ερία, για να βρουν τα χαµένα πλοία, µέχρι πριν µερικές µέρες,
που αντάµωσαν τον Σόλµορχ και την Τάθβιλ. Η Μάερνοµ
παρακολουθούσε µε ενδιαφέρον.
361

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Όταν τελείωσαν, είπε στην αδελφή της: «Πού να τα µάθει τούτα ο
µπαµπάς.» Και γέλασε.
Η Νύχτα γέλασε µαζί της. Ο Άνεµος χαµογέλασε, από ευγένεια.
«Είναι θαύµα των Πνευµάτων που ζείτε,» παρατήρησε η Μάερνοµ,
«αλλά χαίροµαι πολύ γι’αυτό.»
«Αλήθεια, τι κάνει ο µπαµπάς, Μάερνοµ;» ρώτησε η Νύχτα.
«Καλά είναι,» ανασήκωσε τους ώµους της εκείνη. «Καλά ήταν,
τουλάχιστον, πριν από ένα χρόνο που τον επισκέφτηκα. Του λείπεις.
Και της µαµάς.»
Η Νύχτα κατέβασε το βλέµµα της, και η Μάερνοµ δε µπορούσε,
από την έκφρασή της, να καταλάβει τι συλλογιζόταν. Ίσως και σε
κείνη να έλειπαν οι γονείς. Είχε τσακωθεί µαζί τους, προτού φύγει
απ’το σπίτι, όµως η αδελφή της ήταν βέβαιη πως δεν τους κρατούσε
κακία ακόµα· όχι µετά από τόσα χρόνια. Και εκείνοι, φυσικά, δεν
κρατούσαν κακία στην Άρνα. Ο πατέρας τους είχε πει στην
Μάερνοµ, ένα βράδυ, όταν τον είχε επισκεφτεί, πριν τρία χρόνια:
«…Και, αν δεις ποτέ την Άρνα… σε παρακαλώ, πες της να
γυρίσει… έστω να τη δούµε, για λίγο… Έχω πεθυµήσει το χαµόγελό
της…» Και ένα δάκρυ είχε τρέξει στο δεξί του µάγουλο. «Η µητέρα
σου θεωρεί πως ήταν δικό µου το φταίξιµο που έφυγε…»
Η Μάερνοµ ήταν έτοιµη να µιλήσει, όταν η Νύχτα σήκωσε, τελικά,
το κεφάλι της και ρώτησε: « Πώς έγινες πολεµίστρια, αδελφούλα;
Σίγουρα, κάτι τέτοιο δε θ’άρεσε και τόσο στους γονείς.»
Εκείνη µειδίασε, κάπως λυπηµένα. «Όταν µας εγκατέλειψες, τα
πράγµατα έγιναν βαρετά, Άρνα. Μας έλειπες. Περιµέναµε να
επιστρέψεις, αργά ή γρήγορα. Ο πατέρας ρωτούσε στην αγορά, όταν
πήγαινε να πουλήσει τα ξύλα, αν σε είχε δει κανείς. Όµως έµοιαζε τα
Πνεύµατα να σε είχαν πάρει. Όταν πέρασε ένας χρόνος και δεν είχες
έρθει, άρχισα να ψάχνω για δουλειά. Αυτή του ξυλοκόπου δεν µε
προσέλκυε και τόσο, έτσι αναζήτησα κάτι άλλο στην πόλη. Τελικά,
βρήκα µια µικρή συντεχνία µισθοφόρων, ‘Το Σιδερένιο Γάντι’, η
οποία ζητούσε ανθρώπους να εκπαιδεύσει. Προσφέρθηκα, και µου
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είπαν πως θα έπρεπε, πρώτα, να περάσω από µια ‘δοκιµαστική
περίοδο’, ώστε να δουν αν ήµουν αρκετά ‘γερή’ για µισθοφόρος. Η
περίοδος αυτή θα κρατούσε δύο εβδοµάδες, στη διάρκεια των
οποίων δε θα πληρωνόµουν και θα έµενα στο χτίριο της συντεχνίας,
πίσω απ’το οποίο υπήρχε µια περιτοιχισµένη αυλή για εκπαίδευση.
Συµφώνησα.
»Πού να δεις τι κατσάδα έφαγα από τη µαµά και το µπαµπά, µόλις
γύρισα στο σπίτι και τους το είπα!» γέλασε η Μάερνοµ. «Κοιµήθηκα
έξω εκείνο το βράδυ και χωρίς φαγητό. Τέλος πάντων, µετά πήγα να
µείνω στο χτίριο της συντεχνίας, για τη ‘δοκιµαστική περίοδο’. Όταν
αυτή πέρασε, µε έκριναν κατάλληλη για µισθοφόρο· µάλιστα, µου
είπαν ότι είχα ταλέντο στο επάγγελµα. Έτσι, άρχισε η εκπαίδευσή
µου, η οποία κράτησε ένα χρόνο. Κατά τη διάρκειά της, έµενα, πάλι,
στο χτίριο της συντεχνίας, και µε πλήρωναν το στοιχειώδες ποσό
των πέντε αργυρίων το µήνα –δηλαδή, τίποτα.
»Ο χρόνος πέρασε πολύ γρηγορότερα απ’ό,τι είχα φανταστεί, και ο
αρχηγός της συντεχνίας µού είπε πως ήµουν έτοιµη να αναλάβω
καθήκοντα ως πολεµίστρια. Μου βρήκε θέση στο κάστρο του
τοπικού Βαρόνου Ντάζνορ. Εκεί, θα πληρωνόµουν τρεις χρυσές
κορόνες την εβδοµάδα, απ’τις οποίες οι δύο θα πήγαιναν στη
συντεχνία που µε εκπαίδευσε· αυτό για ένα χρόνο. Προτού, όµως,
µπω στις υπηρεσίες του Βαρόνου, πήγα να δω τους γονείς. Και, ενώ
περίµενα, πάλι, να µε κατσαδιάσουν, αυτή τη φορά, µε υποδέχτηκαν
σχεδόν µε δάκρυα στα µάτια, λέγοντάς µου ότι δεν ήθελαν να µε
χάσουν όπως εσένα, Άρνα. Τους υποσχέθηκα πως ποτέ δε θα µε
έχαναν και πως θα ερχόµουν να τους βλέπω τακτικά.
»Οπότε, µπήκα στην δούλεψη του Βαρόνου Ντάζνορ, µε τις
συστάσεις της συντεχνίας. Και, στο τέλος του πρώτου χρόνου, είχα
µαζέψει αρκετά χρήµατα, όλα δικά µου. Ήµουν κατενθουσιασµένη
τότε.» Μειδίασε, καθώς οι αναµνήσεις ξεχείλιζαν το νου της.
«Επιπλέον, τώρα πια, δεν είχα καµια υποχρέωση στη συντεχνία των
µισθοφόρων και µπορούσα να πάω όπου ήθελα. Όµως επέλεξα να
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καθίσω στο κάστρο του Βαρόνου για ακόµα ένα χρόνο. Τότε ήταν
που άρχισα ν’ακούω για τα σύνορα και για το φρούριο Θόνµαρκ.
Όλοι έλεγαν πως εκεί οι πολεµιστές πληρώνονται καλύτερα, µα οι
συνθήκες ζωής είναι δυσκολότερες. Μια βραδιά, που συζητούσαµε,
στην τραπεζαρία του στρατώνα, είπα πως θα µπορούσα να τα
καταφέρω να επιβιώσω στα σύνορα. Η Όνκλιρ, µια παλιά
πολεµίστρια του Βαρόνου, γέλασε και µε ειρωνεύτηκε. ‘Άµα εσύ,
µικρή, καταφέρεις να επιβιώσεις, έστω και για ένα χρόνο, στο
Θόνµαρκ, εγώ θα παραιτηθώ απ’τη θέση µου και θ’αρχίσω να
καθαρίζω στάβλους,’ δήλωσε, γελώντας. Το πήρα ως πρόκληση και,
την εποµένη, έφυγα για το φρούριο στα δυτικά σύνορα, ενώ όλοι οι
συνάδελφοί µου µε κοιτούσαν έκπληκτοι και µ’αποχαιρετούσαν λες
και δεν επρόκειτο να µε ξανάβλεπαν. ∆ε µπορώ να πω πως δε
δείλιασα ούτε για µια στιγµή, όµως, τώρα, πια, το ζήτηµα είχε γίνει
προσωπικό µε την Όνκλιρ.
»Για να µην τα πολυλογώ,» (ο Άνεµος είχε ήδη αρχίσει να
χασµουριέται) «πήγα στο Θόνµαρκ και πέρασα εκεί ένα χρόνο. ∆εν
ήταν ο ευκολότερος χρόνος της ζωής µου· το κρύο µε διαπερνούσε
ως το κόκαλο, όµως, τελικά, συνήθισα.
»Όταν επέστρεψα στο κάστρο του Βαρόνου Ντάζνορ, είχα ένα
χαρτί µαζί µου, µε την υπογραφή του ίδιου του Άρχοντα Έζφερκ, το
οποίο διαβεβαίωνε πως είχα υπηρετήσει ένα χρόνο στα σύνορα.»
Γέλασε. «Ακόµα θυµάµαι την έκφραση στο πρόσωπο της Όνκλιρ.
Με κοιτούσε µε κάτι ολοστρόγγυλα µάτια, ενώ κουνούσε, δύσπιστα,
το κεφάλι της, διαβάζοντας το χαρτί.»
«Κράτησε το λόγο της;» ρώτησε ο Άνεµος.
«Φυσικά!» αποκρίθηκε, αµέσως, η Μάερνοµ. «Το είχε δηλώσει
µπροστά σ’όλους τους στρατιώτες που βρίσκονταν στην τραπεζαρία
του στρατώνα· δε µπορούσε να κάνει πίσω.»
«∆ηλαδή, άφησε τη θέση της κι άρχισε να καθαρίζει στάβλους;»
απόρησε ο Άνεµος.
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Η Μάερνοµ µειδίασε πλατιά. «Περίπου. Πρότεινα να τους
καθαρίζει µόνο για ένα χρόνο –όσο εγώ υπηρέτησα στο Θόνµαρκ.»
Οι τυχοδιώχτες γέλασαν.
«Μ’αρέσει η αδελφή σου, Νύχτα!» είπε ο Άνεµος. «Είναι χειρότερη
από µένα!»
«Μετά, τι έγινε;» ρώτησε η Άρνα την ξανθιά πολεµίστρια.
«∆ε θα το πιστέψετε, αλλά επέστρεψα στο Θόνµαρκ,» απάντησε η
Μάερνοµ. Ανασήκωσε τους ώµους της. «Τα χρήµατα ήταν καλά,
είχα συνηθίσει τον κρύο καιρό, και είχα κάνει και φίλους εκεί· στις
συνοριακές περιοχές, οι στρατιώτες δένονται περισσότερο
αναµεταξύ τους.»
«Μάλιστα,» είπε η Νύχτα. «Και βρέθηκες εδώ όταν η Βασίλισσα
κάλεσε τους στρατούς του Βασιλείου για να προελάσει εναντίον του
Άργκανθικ;»
«Ακριβώς,» απάντησε η Μάερνοµ.
«Την Τάθβιλ πώς τη γνώρισες;» ρώτησε ο Άνεµος.
Η Μάερνοµ τούς διηγήθηκε την περιπέτειά της µε τους
Αργκανθικιανούς κατασκόπους. Ύστερα, τους είπε ότι αυτή, η
Βαρονέσα, ο Σόλµορχ, ο Μάνκιν, και οι αιχµάλωτοι πράκτορες του
γειτονικού Βασιλείου (που παρίσταναν τους ανιχνευτές) πήγαν στην
έπαυλη του Άρχοντα Ζάρβηµ. Οπότε, τώρα, η Τάθβιλ ήθελε η
Μάερνοµ να οδηγήσει τον Μπάχτον, την Μάνζρα, και τον Μέρθναρ
(κανέναν απ’τους οποίους εκείνη δε γνώριζε), πάλι, εκεί, για να
φέρουν τον πατέρα της στο παλάτι της Χάργκοχ, όπου θα ήταν
ασφαλής από τον πόλεµο που επρόκειτο να ξεσπάσει.
«Αλλά,» τελείωσε η πολεµίστρια, «ένας φίλος µου είναι
τραυµατισµένος εδώ, και δε µ’αρέσει καθόλου που θα τον αφήσω,
τώρα που µε χρειάζεται.»
«Ποιος είν’αυτός ο φίλος;» ρώτησε η Νύχτα, σηκώνοντας ένα της
φρύδι.
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«Τον λένε Τόλριν, και είναι αγγελιαφόρος,» απάντησε η Μάερνοµ.
«Τον χτύπησε ο Βασσάρ, φεύγοντας µε τη Βασίλισσα. Ταιριαστή
τιµωρία, αν, τελικά, τον σκότωσαν οι δαιµονάνθρωποι.»
«Πιθανώς,» συµφώνησε ο Άνεµος. «Όµως µην το πεις αυτό στον
Μέρθναρ.»
«Γιατί;» συνοφρυώθηκε η Μάερνοµ.
«Είναι αδελφός του,» εξήγησε ο τυχοδιώχτης.
Η πολεµίστρια στράβωσε το στόµα της. «Αδελφός του Βασσάρ;»
Η Νύχτα ένευσε καταφατικά. «Μην κάνεις έτσι, όµως· δεν είναι
Μαγκραθµέλιος!»
Γέλασαν.
«Τη Μάνζρα είπατε ότι τη γνωρίζετε· πώς είναι;» ρώτησε η
Μάερνοµ.
«Ε… Τι να σου πω;» έκανε η Νύχτα. «Πάντως, νοµίζω πως θα τη
συµπαθήσεις.»
Ο Άνεµος ένευσε, µε το κεφάλι.
«Και… Μάερνοµ, τι θα έλεγες να έρθουµε κι εµείς µαζί σου;»
πρότεινε η Νύχτα.
Ο Άνεµος αναποδογύρισε τα µάτια του. Πάλι τα ίδια!… Και, τώρα,
δεν υπάρχει καν η ελπίδα να βρούµε θησαυρό, συλλογίστηκε.
Το πρόσωπο της ξανθιάς πολεµίστριας, πάραυτα, φωτίστηκε.
«Ελάτε,» είπε. «Έτσι θα έχω και κάποιους γνωστούς να µιλάω στο
δρόµο.»
«Ωραία,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Κανονίστηκε. Πότε ξεκινάµε;»
«Αύριο, µε την αυγή, θα συναντήσω τον Μπάχτον στην νότια πύλη
του παλατιού,» την πληροφόρησε η Μάερνοµ.
«Εντάξει· θα είµαστε εκεί.»
«Με τα χαράµατα θα ξυπνήσουµε, ξανά…!» αναστέναξε, θεατρικά,
ο Άνεµος.
«Μη γίνεσαι παράξενος,» είπε η Νύχτα.
«Παράξενος, κακάσχηµος –τι άλλο κοµπλιµέντο θ’ακούσω
σήµερα;» έκανε ο Άνεµος, µειδιώντας.
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«Όλο παράπονα είσαι,» απάντησε η Νύχτα.
«Παραπονιάρης κιόλας, ε;» είπε ο τυχοδιώχτης.
Η Νύχτα κοίταξε τη Μάερνοµ. «Μην του δίνεις σηµασία,
αδελφούλα· πάντα αυτά λέει.»
«Ευχαριστώ πολύ,» αποκρίθηκε ο Άνεµος, µοιάζοντας να
διασκεδάζει µε το λογοπαίγνιο.
Η Μάερνοµ µειδίασε. Ύστερα, έριξε µια µατιά στο παράθυρο, κι
αντίκρισε δύο απ’τα φεγγάρια του Άρµπεναρκ στον ουρανό: είχε
βραδιάσει για τα καλά. «Ξεχάστηκα!» είπε. «Πρέπει να πάω να
ζητήσω άδεια από την ∆ιοικήτρια Μπόρνεφ. Και πρέπει να δω και
τον Τόλριν πριν φύγω.» Σηκώθηκε, βιαστικά, απ’την πολυθρόνα της.
«Τα λέµε αύριο.»
Η Νύχτα και ο Άνεµος τη χαιρέτησαν, και η Μάερνοµ βγήκε απ’το
καθιστικό µε γρήγορα βήµατα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25ο

Καταιγίδα
άνεµος λυσσοµανούσε, και ραγδαία βροχή έπεφτε, τόσο
δυνατή που η Αάνθα δε µπορούσε να δει πάνω από δύο-τρία
µέτρα µπροστά της. Τον µαύρο ουρανό έσχιζαν ξαφνικές
αστραπές, σαν πελώριες, σπαστές λεπίδες. Οι ναύτες και οι
πολεµιστές είχαν αρχίσει να ψιθυρίζουν ότι τα Πνεύµατα
ξιφοµαχούσαν µε φωτεινά σπαθιά στα ουράνια. Κύµατα ίσα µε δέκα
µέτρα χτυπούσαν βάναυσα το κατάστρωµα της Κυράς της Θάλασσας,
της βασιλικής γαλέρας της πορφυροµάλλας Βασίλισσας.

Ο
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Η Αάνθα νόµιζε ότι τα πανιά θα σχίζονταν και τα κατάρτια θα
έσπαγαν, καθώς κρατιόταν από τα ξύλινα κάγκελα της πρύµνης –που
κι αυτά φοβόταν µην φύγουν απ’τη θέση τους και πεταχτεί στο νερό.
«Ναύαρχε Νέρντιν, δε βλέπαµε µια ακτή στα δυτικά, προτού
αρχίσει τούτη η καταιγίδα;» ρώτησε, φωνάζοντας, για ν’ακουστεί
µέσα στον χαλασµό.
«Ναι, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο άντρας που κρατούσε το
τιµόνι. Ήταν ψηλός και ντυµένος µε σκούρο-µπλε πανωφόρι και
µαύρο παντελόνι και µπότες. Το λευκό καπέλο που συνήθως
φορούσε είχε φύγει απ’το κεφάλι του και είχε χαθεί µες στα κύµατα.
Ήταν γκριζοµάλλης και η δεξιά µεριά του προσώπου του τροµαχτική
στην όψη, καθότι καµένη. Η Αάνθα δεν γνώριζε πώς είχε συµβεί
αυτό, όµως η εµφάνιση του Ναύαρχου Νέρντιν την φόβιζε, όταν
ήταν µικρή· τώρα πια, βέβαια, δεν αισθανόταν κάτι τέτοιο.
Τουναντίον, εµπιστευόταν πολύ τον ναυτικό, ο οποίος ήταν
προχωρηµένης ηλικίας (είχε πολεµήσει στο πλευρό του πατέρα της,
στον Πόλεµο των Πειρατών), αλλά δεν είχε χάσει διόλου τη δύναµη
και τη ζωτικότητά του· άνετα, θα µπορούσε να πει κανείς πως ήταν
σαράντα µε σαρανταπέντε χρονών.
«Μπορούµε να πάµε σ’αυτή την ακτή, Ναύαρχε, και να
σταµατήσουµε;» ρώτησε η Βασίλισσα του Ωκεανού, σφίγγοντας
γερά τα κάγκελα της πρύµνης, καθώς ένα πολύ οργισµένο κύµα την
έλουζε, σπρώχνοντάς την πίσω.
«Αξίζει να προσπαθήσουµε, πιστεύω, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε
ο Νέρντιν, γυρίζοντας το τιµόνι στα χέρια του. Στο πρόσωπό του δεν
υπήρχαν σηµάδια φόβου ή, έστω, αγωνίας (!).
Πώς είναι δυνατόν νάναι τόσο ήρεµος; απόρησε η Αάνθα. Ακόµα κι
ένας έµπειρος ναυτικός πρέπει να φοβάται µια τέτοια καταιγίδα.
«Βασίλισσά µου, θα πρότεινα να πηγαίνατε στην καµπίνα σας!»
φώναξε ο Ναύαρχος, καθώς άλλο ένα κύµα τούς χτυπούσε.
«Είν’επικίνδυνα εδώ πάνω!»
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Η Αάνθα, τότε, θυµήθηκε τον Βένγκριλ, ο οποίος βρισκόταν ήδη
στην καµπίνα, µη µπορώντας ν’αντέξει την κακοκαιρία. Αυτοί οι
Βόρειοι δεν σήκωναν τη θαλασσοταραχή, καθότι στεριανοί κατά
κύριο λόγο.
«Εντάξει, Ναύαρχε,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού, και
άρχισε να κατεβαίνει τα ξύλινα σκαλοπάτια της πρύµνης.
–Αναπάντεχα, ένα πανύψηλο κύµα ήρθε απ’τα δεξιά της, και το
νερό την έλουσε ολόκληρη, παρασέρνοντάς την, καθώς µια κραυγή
έβγαινε απ’τα χείλη της και χανόταν µέσα στο βουητό της
καταιγίδας.
Η Αάνθα αισθάνθηκε να κατρακυλά, βίαια, πάνω στο κατάστρωµα,
µη µπορώντας να σταµατήσει τον εαυτό της. Άπλωσε τα χέρια της,
να πιαστεί από κάπου, και βρήκε ένα σκοινί –το οποίο, όµως, πήρε
µαζί της.
Μα τον τρισκατάρατο Ωκεανό! βλαστήµησε.
Επιχείρησε να γαντζώσει τα δάχτυλά της ανάµεσα στα σανίδια της
κουβέρτας, όµως έσπασε τα νύχια της, δίχως να καταφέρει τίποτα.
Ύστερα, πετάχτηκε έξω απ’την Κυρά της Θάλασσας και βούτηξε στο
νερό, βαστώντας ακόµα το σκοινί που είχε αρπάξει.
«Ναύαρχε Νέεεερντιιιιιιιν!» κραύγασε.
«Μεγαλειοτάτη!» άκουσε µια φωνή, αλλοιωµένη απ’τον τρελό
άνεµο, και αντίκρισε το πρόσωπο ενός πολεµιστή να ξεπροβάλει
απ’την άκρη του καταστρώµατος.
«Κρατιέµαι από ένα σκοινί!» του φώναξε εκείνη. «Τράβα το
επάνω!»
Ο άντρας υπάκουσε, γρήγορα, και η Βασίλισσα του Ωκεανού
άρχισε να σκαρφαλώνει. Άπλωσε το χέρι της και πιάστηκε απ’το
χείλος της κουβέρτας. Ο πολεµιστής την βοήθησε ν’ανεβεί.
«Είστε καλά, Μεγαλειοτάτη;» ρώτησε.
«Ναι, ναι…» αποκρίθηκε, ξέπνοη, εκείνη. Ύστερα, σήκωσε το
βλέµµα της και κοίταξε το πρόσωπό του. «Πες µου κάτι, στρατιώτη:
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Ξέρει κανείς πού, περίπου, βρίσκονται τα υπόλοιπα πλοία του
στόλου µας;»
«∆ε νοµίζω, Μεγαλειοτάτη,» απάντησε ο άντρας. «Τούτη η
καταραµένη –µε συγχωρείτε για την έκφραση– βροχή µάς εµποδίζει
να δούµε µακριά.»
«Ανάθεµα…!» έβρισε η Αάνθα. Σηκώθηκε όρθια και πήγε στην
γέφυρα. «Ανάθεµα τα Πνεύµατα…! Ανάθεµα τον Ωκεανό…!
Ανάθεµα τον Άρµπεναρκ όλο…!» Άνοιξε την ξύλινη πόρτα και
µπήκε, κλείνοντάς την πίσω της.
Ο Βένγκριλ ήταν ξαπλωµένος, ανάσκελα, στο κρεβάτι της
καµπίνας, µε τον δεξή του πήχη µπροστά στα µάτια του, και το άλλο
του χέρι ακουµπισµένο στην κοιλιά του.
«…Αάνθα… εσύ είσαι;…» έκανε, µε βραχνή φωνή, που έδειχνε
καθαρά ότι δεν διασκέδαζε καθόλου µ’αυτή την καταιγίδα.
«Ναι,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού, στάζοντας νερό.
«Έξω τα Πνεύµατα του Ωκεανού είναι πολύ, πολύ θυµωµένα.»
Έκανε να βγάλει τις µπότες της· η γαλέρα ταρακουνήθηκε άγρια, και
η πορφυροµάλλα γυναίκα έχασε την ισορροπία της και κατρακύλησε
στο πάτωµα, για να κοπανήσει σ’ένα απ’τα τοιχώµατα της καµπίνας.
Ο Βένγκριλ έφυγε απ’το κρεβάτι και κατέληξε κάπου κοντά της,
χτυπώντας το κεφάλι του στο πόδι µιας καρέκλας.
«∆αίµονες!» µούγκρισε. «Πότε θα τελειώσει αυτή η κατάσταση;
Στη Μάγκραθµελ όλος ο Ωκεανός!»
«Πρόσεχε πώς µιλάς για το βασίλειόοοοοο»–η γαλέρα έγειρε προς
την αντίθετη µεριά από κείνη που είχε γείρει πριν, και η Αάνθα κι ο
Βένγκριλ κοπάνησαν στο απέναντι τοίχωµα της καµπίνας–«µου…!
»Ανάθεµα…!»
«∆ε µπορείς να κάνεις την καταιγίδα να πάψει;» ρώτησε ο
Βασιληάς του Σαραόλν.
«Όχι,» αποκρίθηκε η Αάνθα.
«Τι σόι µάγισσα είσαι;» διαµαρτυρήθηκε ο Βένγκριλ.
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«Μας τάισα, δε µας τάισα, όταν προσπαθούσαµε να γλιτώσουµε
απ’τους Μαγκραθµέλιους;» αντιγύρισε εκείνη.
«Πράγµατι, αλλά τι να το κάνω αυτό τώρα, που θα βγάλω ό,τι έχω
φάει από τη µέρα της γέννησής µου;» γρύλισε ο Μονάρχης του
Σαραόλν, καθώς πιανόταν απ’το γραφείο της καµπίνας (το οποίο
ήταν καρφωµένο στο πάτωµα, για τέτοιες ακριβώς περιπτώσεις) και
σηκωνόταν όρθιος, για να κατευθυνθεί, πάλι, στο κρεβάτι. Έπεσε
µπρούµυτα, κλείνοντας τα µάτια του και προσπαθώντας να πείσει
τον εαυτό του πως τα πάντα δεν γύριζαν γύρω του και πως δεν
ταρακουνιόταν ολάκερος ο Άρµπεναρκ. Αναρωτιόταν αν κάποιος
είχε πειράξει τα Κέντρα Σταθερότητας του κόσµου…
Η Αάνθα έβγαλε τις µπότες της και γδύθηκε, βιαστικά· άνοιξε ένα
σεντούκι (κι αυτό καρφωµένο στο πάτωµα) και πήρε στεγνά ρούχα,
τα οποία φόρεσε, προτού πέσει κι εκείνη στο κρεβάτι.
«Εσείς οι Βόρειοι δεν αντέχετε, µόλις χαλάσει λιγάκι ο καιρός,»
είπε.
«Λιγάκι το λες αυτό;» απόρησε ο Βένγκριλ. «∆ηλαδή, το ‘πολύ’
πώς θα ήταν;»
Η Αάνθα µειδίασε, αλλά ο Βασιληάς του Σαραόλν δε µπορούσε να
δει την έκφρασή της, καθώς ο ένας είχε την πλάτη του γυρισµένη
στον άλλο. «Γενικότερα µιλούσα,» εξήγησε. «Τώρα, ναι, ο καιρός
έχει χαλάσει πολύ.»
«Θ’αντέξει αυτό το καράβι, ή θα γίνει θρύψαλα;»
«Η Κυρά της Θάλασσας είναι άθραυστο σκαρί. Μια καταιγιδούλα
δεν– Ααα!»
Με ένα απότοµο τράνταγµα, το κρεβάτι ξεκαρφώθηκε απ’το
πάτωµα και κοπάνησε σ’ένα απ’τα τοιχώµατα της καµπίνας. Ο
Βένγκριλ βρέθηκε, άθελά του, πάνω στην Αάνθα, κολλώντας την
στον τοίχο.
«Οοο…!» βόγκησε η Βασίλισσα του Ωκεανού. «Τα πλευρά
µου…!»
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Ο Μονάρχης του Σαραόλν τής έκανε χώρο. «Συγνώµη γι’αυτό,»
είπε. «Είσαι ’ντάξει;»
«Αν δεν έχω σπάσει κάνα παΐδι, είµαι, αναµφίβολα, καλύτερα από
σένα,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Είσαι βαρύς.»
«Βαρυκόκαλος,» µειδίασε, στραβά, ο Βένγκριλ.
Η Βασίλισσα γέλασε, και εκείνος απόρησε πώς µπορούσε να γελά,
µε τέτοια καταιγίδα. Και µόνο που το σκεφτόταν, γύριζε το στοµάχι
του ανάποδα.
«Γιαυτό δεν κολυµπάς γρήγορα,» του είπε η Αάνθα.
«Τι;» έκανε ο Βένγκριλ.
«Επειδή είσαι βαρυκόκαλος!» διευκρίνισε η Βασίλισσα του
Ωκεανού, κάνοντάς τον να νιώσει ηλίθιος.
Ο νους µου έχει κουνηθεί µ’ετούτη τη θαλασσοταραχή, µούγκρισε
εσωτερικά ο Βένγκριλ.
«Όρεξη γι’αστεία που την έχεις!…» µούγκρισε και εξωτερικά.
«∆εν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω, τώρα,» αποκρίθηκε η Αάνθα.
«Μρρρ…» έκανε ο Βασιληάς, και βύθισε το πρόσωπό του στο
µαλακό µαξιλάρι.
Η Αάνθα σηκώθηκε όρθια. Ξυπόλυτη µπορούσε να ισορροπεί
ευκολότερα, και η πιθανότητα να γλιστρήσει και να πέσει ήταν
µικρότερη. Πλησίασε το φινιστρίνι και προσπάθησε να δει αν
έφταναν σε κάποια ακτή. Όµως δε µπορούσε να διακρίνει τίποτα,
λόγω της βροχής. Μέχρι και τα υπόλοιπα πλοία του στόλου της της
ήταν δυνατό να εντοπίσει.
Τα Πνεύµατα µάς καταδιώκουν –σίγουρα! συλλογίστηκε. Και,
µ’αυτή τη σκέψη, ήρθε στο νου της ο Κράντµον, που είχε
προσπαθήσει να τους σκοτώσει, στο λιµάνι της Θέρληχ. Τελικά, η
Αάνθα είχε ανακαλύψει τι ήταν εκείνο που είχε στείλει εναντίον
τους: Το µυστικιστικό βιβλίο της το ονόµαζε «Πνευµατικό
Αντίγραφο», και ανέφερε πως χρειαζόταν τροµερά αποθέµατα
πνευµατικής ενέργειας, για να δηµιουργηθεί· επίσης, όσο πιο µακριά
σχεδίαζε κανείς να το στείλει, τόσο µεγάλωνε η ανάγκη σε
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πνευµατική ενέργεια. Πόσο δυνατός Ελεγκτής Πνευµάτων, άραγε,
είναι ο Κράντµον, για να έστειλε το Πνευµατικό του Αντίγραφο από το
Σαραόλν, τόσα µίλια µακριά απ’την πρωτεύουσα του Ωκεανού;
αναρωτήθηκε η Αάνθα, και αισθάνθηκε ένα ρίγος να διαπερνά τη
ράχη της, στη σκέψη πως κάποτε είχε παντρευτεί αυτόν τον άνθρωπο
–στη σκέψη πως κάποτε κοιµόταν στο ίδιο κρεβάτι µαζί του.
Υπήρχε περίπτωση τούτη η καταιγίδα να ήταν, επίσης, «δώρο» του
πρώην-συζύγου της; Η Βασίλισσα του Ωκεανού ευχόταν κάτι τέτοιο
να µη συνέβαινε. Ήλπιζε ο Κράντµον να µην είχε τόσο µεγάλες
δυνάµεις.
Ξαφνικά, αντίκρισε κάτι να ξεχωρίζει µέσα απ’τη βροχή –βράχια!
Είχαν φτάσει σε ακτή!
Επιτέλους! φώναξε εντός της η Αάνθα. Τώρα, θα είµαστε ασφαλής.
Κι ας χαλάσει ο Κράντµον τον Άρµπεναρκ µε τη θεοµηνία του –αν,
όντως, είναι σταλµένη απ’αυτόν.
«Βένγκριλ!» είπε η Βασίλισσα. «Σήκω· είµαστε κοντά σε ξηρά.»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν πήρε καθιστή θέση στο κρεβάτι,
βαστώντας το κεφάλι του µε τα δύο χέρια. «Λίγο ακόµα και θα
πεθάνω…»
«Κρατήσου,» τον συµβούλεψε η Αάνθα, κι η ίδια πιάστηκε απ’το
γραφείο.
«Γιατ–; Α!» Ο Βένγκριλ έπεσε πίσω, κοπανώντας το κεφάλι του
στον τοίχο, καθώς όλη η γαλέρα ταρακουνήθηκε. «Τι έγινε, πάλι;»
ρώτησε. «Αυτό ήταν διαφορετικό από πριν.»
«Φυσικά,» απάντησε η Αάνθα. «Μόλις αράξαµε.» Έριξε µια κάπα
στους ώµους της, φόρεσε τις µπότες της, και άνοιξε την πόρτα της
καµπίνας, βγαίνοντας στο κατάστρωµα.
Ο Βένγκριλ την ακολούθησε, δένοντας κι εκείνος την κάπα του στο
λαιµό του. Παρατήρησε πως η Κυρά της Θάλασσας είχε
αγκυροβολήσει, αν και ακόµα ταρακουνιόταν σα διάολος από τα
κύµατα. Οι πολεµιστές του Ωκεανού έβγαιναν στην ξηρά: µια
βραχώδη ακτή µε λίγα δέντρα.
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«Πού είναι τ’άλλα πλοία, Ναύαρχε;» ρώτησε η Αάνθα τον Νέρντιν.
«∆υστυχώς, δε γνωρίζω, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε εκείνος.
«Μάλλον, θα βγήκαν κι αυτοί στην ακτή –απλά, σε άλλο σηµείο από
µας. ∆ε µπορεί, θα την είχαν δει, προτού αρχίσει η καταιγίδα.»
«Εύχοµαι να έχεις δίκιο, Ναύαρχε,» είπε η Αάνθα.
«Οι καπεταναίοι του Ωκεανού είναι έµπειροι, Μεγαλειοτάτη· µη
φοβάστε,» προσπάθησε να την καθησυχάσει ο Νέρντιν. «Βέβαια, η
αλήθεια είναι πως θαλασσοταραχές σαν κι ετούτη, µα τον Ωκεανό,
έχω δει λίγες στη ζωή µου.»
«Τώρα, δε θα ήταν συνετό να βρούµε καταφύγιο, φίλοι µου;» είπε ο
Βένγκριλ, τραβώντας την κουκούλα της κάπας του στο κεφάλι.
Ακόµα αισθανόταν το έδαφος να σαλεύει από κάτω του. Μπας και
µέχρι και το νησί όπου πατάµε ταρακουνιέται από τούτη την
καταιγίδα; συλλογίστηκε. ∆εν είναι κανείς να κατοικεί σε τούτο το
Βασίλειο, µα τα Πνεύµατα όλα!
Η Αάνθα έγνεψε καταφατικά. «Έχεις δίκιο.
»Συγκεντρωθείτε γύρω µας!» φώναξε στους στρατιώτες της. «Μην
αποµακρυνθεί κανείς, µε τέτοιο καιρό.»
Εκείνοι υπάκουσαν την Βασίλισσά τους, δίχως δισταγµό.
«Ας εξερευνήσουµε λίγο τούτη την ακτή, Μεγαλειοτάτη,» πρότεινε
ο Νέρντιν, ανάβοντας µια µεγάλη λάµπα. «Κάποια σπηλιά θα
υπάρχει ανάµεσα στους βράχους. Ακολουθήστε µε.»
Η Αάνθα και ο Βένγκριλ βάδισαν πίσω από τον Ναύαρχο του
Ωκεανού, µαζί µε όλους τους πολεµιστές, πολλοί απ’τους οποίους δε
φορούσαν τις κοραλλένιες αρµατωσιές τους, γιατί δεν είχαν χρόνο
να ντυθούν µ’αυτές, µέσα στη θαλασσοταραχή.
Έτσι, τριγύρισαν, για κάποια ώρα, στην ακροθαλασσιά, µε την
βροχή και τον αέρα να τους µαστιγώνουν, και µε τις βροντές να τους
κουφαίνουν, ενώ οι αστραπές έκαναν όλο τον ορίζοντα να λάµπει,
τυφλώνοντάς τους στιγµιαία. Οι στρατιώτες είχαν αρχίσει
ν’ανησυχούν ότι δε θα έβρισκαν καταφύγιο. Όχι, δε µουρµούριζαν
αναµεταξύ τους –δεν ήταν γκρινιάρηδες οι µαχητές του Ωκεανού–,
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µα η Αάνθα µπορούσε να το καταλάβει από την απογοητευµένη όψη
στα πρόσωπά τους. Την έκφραση του Νέρντιν, ωστόσο, ως συνήθως,
δε µπορούσε να τη διαβάσει· ο Ναύαρχος έµοιαζε παράλογα ήρεµος.
Ήταν, άραγε, τόσο βέβαιος ότι θα τους έβρισκε καταφύγιο; ή, απλά,
γνώριζε πολύ καλά πώς να κρύβει το φόβο και την ανησυχία του;
Κάποια στιγµή, φώτισε µε τη λάµπα του ένα αρκετά µεγάλο
άνοιγµα, ανάµεσα σε δύο πελώριους βράχους. «Εδώ, Βασίλισσά
µου,» είπε, και µπήκε, διστακτικά, ξεθηκαρώνοντας το λιγνό του
ξίφος. Η Αάνθα ήρθε στο πλευρό του.
Ένα σπήλαιο φανερώθηκε, δίχως πολλούς σταλαγµίτες ή
σταλακτίτες. Στην άκρη της ακτίνας φωτός της λάµπας του
Ναύαρχου η Βασίλισσα του Ωκεανού µπορούσε να δει κάτι στο
έδαφος.
«Τι είν’αυτό;» ρώτησε, δείχνοντας.
Ο Νέρντιν βάδισε, προσεκτικά· ο Βένγκριλ τράβηξε το σπαθί του·
και η Αάνθα, τώρα, αντίκρισε ένα σκέλεθρο, ντυµένο µε κουρέλια,
σχεδόν λιωµένα επάνω του. Στην αριστερή µεριά του θώρακά του
ήταν καρφωµένο ένα βέλος.
«Κατευθείαν στην καρδιά,» είπε ο Βασιληάς του Σαραόλν.
«Γρήγορος θάνατος.» Κάτι πήρε η άκρια του µατιού του, και ζήτησε
απ’τον Νέρντιν: «Ναύαρχε, φώτισε προς τα κει.» Έδειξε, µε το
λεπίδι του.
Ο ναυτικός έστρεψε τη λάµπα στην εν λόγω κατεύθυνση, και άλλο
ένα σκέλεθρο αποκαλύφθηκε, αυτό χωρίς κρανίο, το οποίο
βρισκόταν πεσµένο µισό µέτρο παραδίπλα.
«Πάλι, γρήγορος θάνατος,» σχολίασε ο Βένγκριλ, ενώ το βλέµµα
του ερευνούσε το χώρο για τυχόν κινδύνους. «Ποιοι µπορεί να
είν’αυτοί οι άνθρωποι;» ρώτησε την Αάνθα και τον Νέρντιν.
«Πειρατές, Μεγαλειότατε,» απάντησε ο Ναύαρχος του Ωκεανού.
«Μάλλον, σφάχτηκαν αναµεταξύ τους –γι’αυτό.» Έστρεψε το φως
της λάµπας λίγο προς τα δεξιά και έκανε ένα βήµα, για να
παρουσιαστεί, τώρα, ένας λάκκος, σκαµµένος στο έδαφος.
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«Θησαυρός;» Η Αάνθα πλησίασε, και ανακάλυψε πως τίποτα δεν
υπήρχε, πια, µες στην τρύπα, εκτός από ακόµα ένα σκέλεθρο, που οι
αράχνες είχαν µετατρέψει το κρανίο του σε φωλιά.
Ο Νέρντιν µειδίασε στραβά. «Όποιοι κι αν, τελικά, επέζησαν
απ’αυτή τη συµπλοκή, σίγουρα, δε θ’άφηναν τα χρήµατα για να τα
βρούµε εµείς, Μεγαλειοτάτη.»
«Σωστά,» συµφώνησε η Αάνθα.
«Βγάλτε τους νεκρούς απ’τη σπηλιά,» πρόσταξε τους στρατιώτες
της· και, σύντοµα, τα σκέλεθρα είχαν εξαφανιστεί, εκτός από κείνο
µέσα στο λάκκο, που κανείς δεν άγγιξε.
«Ίσως οι αράχνες νάναι δηλητηριώδεις, Βασίλισσά µου…» είπε,
διστακτικά, µια πολεµίστρια.
«∆εν πειράζει· αφήστε το,» αποκρίθηκε η Αάνθα, και κάθισε σε µια
γωνιά του σπηλαίου, µαζί µε τον Βένγκριλ, το Νέρντιν, και τη λάµπα
του Ναύαρχου. Οι στρατιώτες, που είχαν κι εκείνοι λάµπες,
σχηµάτισαν παρέες γύρω απ’αυτές, για να ξεκουραστούν.
«Αύριο θα αναζητήσουµε τα υπόλοιπα πλοία του στόλου µου,» είπε
η Βασίλισσα του Ωκεανού στους δύο άντρες.
«Φυσικά, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε ο Ναύαρχος Νέρντιν.
«Αρκεί το σκαρί της Κυράς της Θάλασσας να µην έχει πάθει µεγάλες
ζηµιές.»
«Και τούτη η Πνευµατοχτυπηµένη καταιγίδα να έχει πάψει,»
πρόσθεσε ο Βένγκριλ, καρφώνοντας το σπαθί του στο έδαφος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26ο

Ένα πιο φτηνό πανδοχείο
ταµάτα να πετάγεσαι, συνέχεια, προς τα πίσω, µικρή!» µάλωσε
η Ώµθα την Έρµελ. «Μπορεί να σου µοιάζει καλός τρόπος για
ν’αποφεύγεις χτυπήµατα, µα δεν είναι.»
«Γιατί;» ρώτησε η Πριγκίπισσα του Σαραόλν, αγκοµαχώντας και
βαστώντας το σπαθί της µε τα δύο χέρια. Αισθανόταν την ανάσα της
καυτή, και ένα σύννεφο καπνού έβγαινε απ’το στόµα της, ενώ το
αίµα σφυροκοπούσε τα µηλίγγια της.
«Θες να δεις γιατί;» αποκρίθηκε, λίγο θυµωµένα, η Ώµθα· και, µην
περιµένοντας απάντηση από την Έρµελ, πέρασε στην επίθεση. Η µια
σπαθιά ερχόταν µετά την άλλη εναντίον της Πριγκίπισσας, κι εκείνη
αναγκαζόταν να πισωπατά βιαστικά κι απρόσεκτα –ώσπου η φτέρνα
της χτύπησε σε µια πέτρα, και, χάνοντας την ισορροπία της,
σωριάστηκε, µε την πλάτη, στο χιονισµένο έδαφος.
Η Βολχερθιανή πολεµίστρια πάτησε τον καρπό του χεριού της
Έρµελ που κρατούσε το σπαθί και τοποθέτησε τη λεπίδα της
µπροστά στο πρόσωπο της κόρης του Βένγκριλ.
«Κατάλαβες γιατί;»
Εκείνη έγνεψε καταφατικά, λαχανιασµένη καθώς ήταν.
«Γιατί;» απαίτησε η Ώµθα.
«Γιατί µπορεί να µπερδευτώ και να πέσω,» αποκρίθηκε η
Πριγκίπισσα.
Η Βολχερθιανή πήρε το µποτοφορεµένο πόδι της απ’το χέρι της
Έρµελ κι αποµακρύνθηκε, θηκαρώνοντας το σπαθί της.
Εκείνη σηκώθηκε, τρίβοντας τον καρπό της. «Τελειώσαµε;»
ρώτησε.
Η Ώµθα πλησίασε το Ζασσάαρακ, το οποίο ήταν σταµατηµένο
δίπλα απ’τη σκηνή που είχαν στήσει, και το χάιδεψε ανάµεσα στα

Σ
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κέρατα. «Αρκετά για σήµερα,» αποκρίθηκε. «Χρειαζόµαστε και λίγη
ξεκούραση, µετά από τέτοια χιονοθύελλα.» Έβγαλε ένα µικρό σάκο
µέσα από έναν µεγαλύτερο που ήταν κρεµασµένος στην ράχη του
τριχωτού πλάσµατος. Ύστερα, πήρε θέση πλάι στον Σέθβολ, ο
οποίος καθόταν µπροστά στη φωτιά, το µοναδικό φως µέσα στη
νύχτα, εκτός απ’αυτό των φεγγαριών του Άρµπεναρκ.
Το πρωί είχαν περάσει από µια χιονοθύελλα, που η Έρµελ δεν είχε,
φυσικά, ξεχάσει. Μάλιστα, είχε κοντέψει, πάλι, να παγώσει
ολόκληρη, παρότι είχαν κι οι τρεις τους καλυφτεί πίσω απ’το
Ζασσάαρακ, το οποίο δεν έµοιαζε να πτοείται από κανέναν απ’τους
κινδύνους τούτης της βουνίσιας χώρας. Έσκυψε και σήκωσε το
σπαθί της από κάτω, θηκαρώνοντάς το στη µέση της. Ακόµα
αισθανόταν τα δάχτυλά της λιγάκι µουδιασµένα. Αφού είχε περάσει
η χιονοθύελλα, η Ώµθα τις έτριβε τα χέρια για κάνα δεκάλεπτο,
προτού µπορέσει η Πριγκίπισσα του Σαραόλν να τα χρησιµοποιήσει
ξανά.
Η Βολχερθιανή πολεµίστρια άνοιξε τον µικρό σάκο που είχε πάρει
απ’το Ζασσάαρακ και έβγαλε έναν αποξηραµένο καρπό από µέσα,
τον οποίο δάγκωσε, αρχίζοντας να τον µασά, ενώ το βλέµµα της
κοιτούσε αφηρηµένα τα χιονισµένα, αειθαλή δέντρα τριγύρω.
Ο Σέθβολ είχε το αριστερό του χέρι ακουµπισµένο στη λαβή ενός
µεγάλου, δίκοπου τσεκουριού, που ήταν καρφωµένο στο έδαφος.
Στο δεξί χέρι κρατούσε ένα φλασκί γεµάτο κβοκ και έπινε λίγο, πού
και πού. Η Έρµελ απορούσε πώς το άντεχε. Όσες φορές είχε πιει
εκείνη, της έκαιγε τα σωθικά –εκτός από όταν ήταν εντελώς
παγωµένη, ύστερα από χιονοθύελλες.
Η Ώµθα δε στράφηκε να την κοιτάξει, καθώς της είπε: «Συνέχεια
εκεί θα στέκεσαι, µικρή; ∆εν πεινάς;»
Η Πριγκίπισσα του Σαραόλν πλησίασε και, τυλίγοντας, σφιχτά, την
κάπα πάνω της, κάθισε σ’έναν βράχο, δίπλα στην πολεµίστρια, αφού
τον καθάρισε απ’το χιόνι, µε το χέρι της.
«Θα γίνω ποτέ καλή στο σπαθί;» ρώτησε.
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«Πώς να ξέρω εγώ;» ανασήκωσε τους ώµους η Ώµθα.
«Όταν µε βλέπεις να πολεµάω, τι νοµ–;» πήγε να πει η Έρµελ, µα η
Βολχερθιανή την διέκοψε:
«∆ε σ’έχω δει ακόµα να πολεµάς,» τόνισε.
«Μα…» έκανε η Έρµελ.
«Σε έχω δει να ξιφοµαχείς µαζί µου,» εξήγησε η Ώµθα. «Και το
ξέρεις ότι εγώ δεν πρόκειται να σε σκοτώσω. ∆εν πολεµάς, λοιπόν·
πολεµάς µόνο όταν υπάρχει κίνδυνος να πεθάνεις.
»Έχεις ποτέ βρεθεί σε πραγµατική µάχη;»
Η Έρµελ συλλογίστηκε λίγο, και δεν άργησε ν’απαντήσει: «Ναι.»
«Πες µου,» την προέτρεψε η Ώµθα, δαγκώνοντας ένα κοµµάτι
απ’τον αποξηραµένο καρπό.
Η Πριγκίπισσα του Σαραόλν τής διηγήθηκε τι είχε συµβεί τότε που
αυτή κι η Μπόρνεφ πήγαιναν στον Πύργου του Φτερού. Της µίλησε
για την επίθεση των Μαγκραθµέλιων, και για τον Έντρηλ, που ήρθε
σε βοήθειά τους.
«Όντως, έχεις βρεθεί σε πραγµατική µάχη,» συµπέρανε η Ώµθα.
«Πώς ένιωσες;»
«Φοβισµένη…» παραδέχτηκε η Έρµελ.
Η Ώµθα µειδίασε. «Ωραία.»
«Γιατί ωραία;» απόρησε η Έρµελ. «Μια πολεµίστρια δεν
αισθάνεται φοβισµένη στη µάχη, έτσι δεν είναι;»
«Κάνεις λάθος,» αποκρίθηκε η Ώµθα. «Φυσικά κι αισθάνεται
φοβισµένη. Όταν ο άλλος έχει σκοπό να σου µπήξει ένα µέτρο
ατσάλι στην κοιλιά, είναι δύσκολο, ξέρεις, να µην αισθάνεσαι
φοβισµένη, µικρή. Εκείνο που πρέπει να µάθεις είναι να ελέγχεις τον
φόβο σου. Ο φόβος είναι σαν τους χρωµατοµάτηδες: Άµα τον
αφήσεις να πάρει το πάνω χέρι, τελείωσες· θα σε καταδυναστεύει
µια ζωή.»
Η Έρµελ κατέβασε το βλέµµα της. «Εγώ νιώθω αρκετές φορές
φοβισµένη, τον τελευταίο καιρό…» Ντρεπόταν που το έλεγε, µα
ήθελε να µιλήσει ανοιχτά στην Ώµθα.
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«Καλό είν’ετούτο –σε κάνει πιο προσεκτική. Αλλά, όπως σου είπα,
πρόσεχε να µην πάρει ο φόβος το πάνω χέρι. Εντάξει;»
Η Έρµελ έγνεψε καταφατικά. «Θα γίνω, όµως, ποτέ καλή στο
σπαθί;»
«Νοµίζεις πως η κουβέντα µας δεν έχει σχέση µ’αυτό;» ρώτησε η
Ώµθα. «Φυσικά και έχει. Στην µάχη, πάντα θα είσαι φοβισµένη. Αν
πάρει ο φόβος το πάνω χέρι, έχασες. Αν µπορείς, όµως, και τον
χαλιναγωγείς, τότε, έκανες το πρώτο βήµα για να γίνεις καλή στην
τέχνη του πολέµου.»
«Και ποιο είναι το δεύτερο βήµα;» θέλησε να µάθει η Έρµελ.
«Να ενεργείς συντονισµένα,» απάντησε η Ώµθα.
Η Πριγκίπισσα δεν κατάλαβε. «Τι εννοείς;»
«Όταν ξιφοµαχείς µαζί µου, δεν υπάρχει ο παράγοντας φόβος· έτσι,
τον ξεχνάµε. Αυτό που µένει είναι πόσο συντονισµένα ενεργείς. Κι
απ’ό,τι παρατηρώ, δεν ενεργείς καθόλου συντονισµένα. Άρχισες να
χοροπηδάς, συνεχώς, προς τα πίσω. ∆εν σκέφτηκες ότι έτσι το πιο
πιθανό είναι να σκοντάψεις; Σε µια µάχη, δεν ξέρεις, συνήθως, τι
βρίσκεται πίσω σου (αν και, κάποιες φορές, πρέπει να ξέρεις). ∆εν
σκέφτηκες ότι έτσι µπορεί ο εχθρός σου να σε οδηγήσει σε τοίχο, ή
άλλο αδιέξοδο, και να σε στριµώξει άσχηµα;»
«Έχεις δίκιο,» παραδέχτηκε η Έρµελ· «δεν τα σκέφτηκα
όλ’αυτά…»
«Και φυσικό είναι, άλλωστε, αφού τώρα µαθαίνεις να πολεµάς,»
αποκρίθηκε η Ώµθα. «Απλά, σ’τα τονίζω για να τα θυµάσαι.»
«Εντάξει. Τι θα έπρεπε να είχα κάνει, όµως;»
«Γενικά, στην µάχη προσπαθείς να αποφύγεις τον εχθρό σου, αλλά
όχι ν’αποµακρυνθείς απ’αυτόν. Τι θέλω να πω: Πρέπει, συγχρόνως,
να µπορείς να σταµατάς τις επιθέσεις του και να τον χτυπάς κι εσύ.
Το πιο απλό είναι ν’αποκρούεις, µε το ξίφος σου, και, όταν βρίσκεις
άνοιγµα, να χτυπάς. Το πιο δύσκολο είναι ν’αποφεύγεις, µε ελιγµούς
του σώµατός σου, τα χτυπήµατα του άλλου και να διαπερνάς την
άµυνά του την ώρα που εκείνος επιτίθεται. Πρόσεξε, όµως –έτσι
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είναι όλα ή τίποτα: ή καταφέρνεις και τον καρφώνεις, ή
αποτυχαίνεις, χάνεις την ισορροπία σου, ρίχνεις την άµυνά σου, και
γίνεσαι εύκολος στόχος.»
«Θα προτιµήσω την πρώτη τεχνική,» µειδίασε η Έρµελ.
«Καλό αυτό –γι’αρχή,» τόνισε η Ώµθα. Ύστερα, της έδωσε ένα
κοµµάτι κρέας. «Φάε, αλλιώς, σε λίγο, δε θα µπορείς να σηκώσεις το
σπαθί σου.»
Η Πριγκίπισσα το πήρε στα χέρια της και ξεκίνησε να τρώει.
** ** ** **
Ήταν βράδυ, όταν το πλοίο µπήκε στο λιµάνι της Ράβµικ. Η Ερία
στεκόταν στην πλώρη, µε την κάπα ν’ανεµίζει γύρω απ’τους ώµους
της. Καθώς ταξίδευαν βόρεια, η µελαχρινή πολεµίστρια µπορούσε
να αισθανθεί το κλίµα να γίνεται όλο και πιο ψυχρό. ∆εν είχε καµια
αµφιβολία ότι, αυτή την εποχή, στο Σαραόλν θα χιόνιζε. Ευχόταν
µόνο να µην έφτανε πολύ αργά εκεί· έπρεπε να ειδοποιήσει τον
Βασιληά Βένγκριλ για τον προδοτικό βασιλικό του διπλωµάτη,
Πόνκιµ –ο Φάλµαριν δεν γνώριζε γι’αυτόν, όταν έφυγε απ’την
Ζίρκεφ.
Στράφηκε δεξιά της, καθώς ο Όκ’φερν πλησίασε, τυλιγµένος στην
κάπα του.
«Σταµάτα, πια, να φοράς αυτή την κουκούλα,» του είπε η Ερία.
«Νοµίζω πως έχει ήδη αρχίσει να σε υποψιάζεται επειδή κρύβεις το
πρόσωπό σου,» τόνισε.
Ο καστανόξανθος Ζιρκεφιανός επέµενε να έχει, συνεχώς, την
κουκούλα του στο κεφάλι, γιατί πίστευε πως ίσως η Φ’νάριλιµ –η
απεσταλµένη του εµπόρου Άκφορ– τον αναγνώριζε. Η Σαραολνιανή
πολεµίστρια τον είχε ρωτήσει αν την γνώριζε, κι εκείνος είχε
αποκριθεί: «Μπορεί εγώ να µην τη γνωρίζω, µα αυτή να γνωρίζει
εµένα.» Φοβόταν ιδιαίτερα µην µάθει τίποτα γι’αυτόν η Συντεχνία
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του Πορφυρού Αετού –µια συντεχνία σκλαβεµπόρων της Ζίρκεφ,
όπου ανήκε και η αδελφή του εµπόρου Άκφορ.
Η Ερία τού είχε πει: «Και τι έγινε, άµα σε καταλάβει η Φ’νάριλιµ;
Αποκλείεται, τώρα, να τρέξει πίσω να αναφέρει ότι σε είδε. Είµαστε,
πια, µακριά απο κεί –πηγαίνουµε στο Σαραόλν.»
«Καλύτερα να κρύβεσαι, άµα µπορείς,» είχε απαντήσει ο Όκ’φερν.
«Αυτό µαθαίνεις, όταν µπλέκεσαι µε τις οργανώσεις της Ζίρκεφ.
Αλλά δεν περιµένω να το καταλαβαίνει µια γυναίκα από τη Βόρεια
Γη…»
Σίγουρα, ήταν θέµα… συνήθειας για τον φίλο της, έπρεπε να
παραδεχτεί η Ερία, όµως πίστευε πως φερόταν υπερβολικά.
«Άστην να µε υποψιάζεται,» είπε ο Όκ’φερν, τώρα. «Καλύτερα
έτσι, παρά να της δείξω ποιος είµαι.»
«Ελπίζω να µην κρύβεσαι κι όταν είµαστε στο Σαραόλν…»
αποκρίθηκε η Ερία.
«Ελπίζω να µην υπάρχει λόγος, αγάπη µου,» απάντησε ο Όκ’φερν.
Αγάπη µου. Ο Ζιρκεφιανός είχε αρχίσει να την αποκαλεί έτσι, τον
τελευταίο καιρό, µέσα στο καράβι. Η Ερία δεν είχε αποφασίσει αν
της άρεσε ο… «τίτλος», ή όχι. Πάντως, την έκανε να νιώθει άβολα.
«Κυρία Ερία.»
Η µελαχρινή πολεµίστρια στράφηκε πίσω της, για να δει την
Φ’νάριλιµ, µια ξανθιά γυναίκα, µε σγουρά µαλλιά, τα οποία ήταν
δεµένα αλογοουρά. Στ’αφτιά της είχε περασµένους δυο µεγάλους,
µπρούντζινους κρίκους –που πάντα έκαναν την Ερία ν’αναρωτιέται
πώς δεν τη δυσκόλευαν να γυρίζει το κεφάλι της.
«Ναι,» αποκρίθηκε.
«Να πουλήσουµε εµπόρευµα στη Ράβµικ;» ρώτησε η Φ’νάριλιµ.
Αν την αφήσω να πουλήσει στη Ράβµικ, θα µου ζητήσει το ίδιο και σε
άλλες νησιώτικες πόλεις που θα συναντήσουµε, καθώς και στην
Θέρληχ, την πρωτεύουσα του Ωκεανού, συλλογίστηκε η Ερία. Κι αν
το εµπόρευµα εξαντληθεί και, µετά, δε θέλει να πάει στο Σαραόλν;
«Όχι,» απάντησε.
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«Μα… γιατί;» απόρησε η Φ’νάριλιµ.
«Θα πιάσετε καλύτερες τιµές στο Σαραόλν,» εξήγησε η Ερία. «Η
ζήτηση µπαχαρικών είναι πολύ αυξηµένη εκεί.» Το έπαιζε
απεσταλµένη της Τρίτης Συντεχνίας Εµπόρων της Ζίρκεφ, και ο
Όκ’φερν τής είχε πει νάναι αυστηρή (αν όχι αυταρχική).
«Ποτέ δεν ήταν τόσο µεγάλη η ζήτηση µπαχαρικών στο
Σαραόλν…» είπε, κάπως αδύναµα, η Φ’νάριλιµ.
Η Ερία συνοφρυώθηκε, υπεροπτικά. «Αµφισβητείς τα λόγια µου;
Κατάγοµαι από το Σαραόλν, γυναίκα! Έχω διασυνδέσεις εκεί. Και,
πίστεψέ µε, κάτι παραπάνω ξέρω από σένα.»
«Όπως νοµίζετε,» αποκρίθηκε, ψυχρά, η Φ’νάριλιµ. Της έστρεψε
την πλάτη κι αποµακρύνθηκε, ενώ ο Αετός έριχνε άγκυρα, πλάι σε
µια αποβάθρα.
«Ερία, το παρακάνεις µ’αυτή την υπόθεση,» την προειδοποίησε ο
Όκ’φερν.
«Εσύ δε µου είπες να είµαι… αυταρχική;» σήκωσε ένα της φρύδι
εκείνη.
«Όχι κι αυταρχική… Αυστηρή, απλά,» απάντησε ο Όκ’φερν.
∆ηλαδή, φτάνει νάσαι ο εαυτός σου, πρόσθεσε, νοερά, υποµειδιώντας.
«Καλά,» είπε η Ερία. «Θα δούµε…
»Πώς είσαι εσύ; Τα τραύµατά σου, εννοώ…»
«Κάθε µέρα και καλύτερα,» αποκρίθηκε ο Όκ’φερν. «Πάντως,
ήµασταν
τυχεροί
που
γλιτώσαµε
από
κείνους
τους
Μαγκραθµέλιους.»
Η Ερία έγνεψε καταφατικά. Πέρασε τα χέρια της πίσω απ’το λαιµό
του Ζιρκεφιανού, τον τράβηξε κοντά της, και τον φίλησε, δυνατά.
«Μου φέρνεις γούρι!»
Ο Όκ’φερν γέλασε, χτυπώντας την, παιχνιδιάρικα, στα πισινά.
«Αποβίβαση!» φώναξε ο Καπετάν Ρόγκβιπ, ένας µελαχρινός
άντρας, µετρίου αναστήµατος, µε µακριά µαλλιά.
«Πάµε,» είπε η Ερία, και αυτή κι ο Όκ’φερν κατέβηκαν από τον
Αετό, στο λιµάνι της πόλης Ράβµικ. Η Σαραολνιανή πολεµίστρια είχε
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να περάσει από το Γκένχεκ από τότε που εκείνη, η οµάδα της, και ο
Σοφός του Κύκλου του Φτερού Φάλµαριν πήγαιναν να βρουν το
νησί όπου χάνονταν τα πλοία, απεσταλµένοι από τον Βασιληά
Βένγκριλ. Αναρωτιόταν αν οι πολεµιστές της βρίσκονταν ακόµα
εδώ. Αλλά: Μπα, σκέφτηκε· µάλλον, θα έφυγαν, µαζί µε τον δάσκαλο,
όταν εκείνος θα πέρασε από τη Ράβµικ, για να πάει στην Θέρληχ και,
έπειτα, στο Σαραόλν.
«Πρέπει να υπάρχει κάποιο πανδοχείο στις αποβάθρες…» είπε η
Ερία, ερευνώντας το µέρος µε το βλέµµα της.
«Νόµιζα πως είχες ξανάρθει εδώ…» παραξενεύτηκε ο Όκ’φερν.
«Ναι, µα δεν έµεινα για πολύ, φίλε µου,» απάντησε η Ερία. Η µατιά
της έπεσε πάνω σε µια πινακίδα, δεξιά κι αριστερά της οποίας
βρίσκονταν δύο αναµµένα φανάρια· έγραφε: Το Πανδοχείο του
Ανατολικού Ανέµου. «Αυτό φαίνεται καλό µέρος,» παρατήρησε η
πολεµίστρια.
«Είναι, κούκλα,» άκουσε µια φωνή πίσω της, και γύρισε για να δει
τον Καπετάν Ρόγκβιπ, µαζί µε την Ζάτα, µια µαυροµάλλα γυναίκα,
µε τα µαλλιά δεµένα αλογοουρά, η οποία έφτανε ως τη µέση της·
είχε πολλά σκουλαρίκια στ’αφτιά κι έναν χαλκά στη µύτη. «Το
καλύτερο στην πόλη. Οπότες να περιµένεις λιγάκι τσουχτερές
τιµές,» µειδίασε. Πέρασε το χέρι του γύρω απ’τη µέση της
συντρόφισσάς του και κατευθύνθηκαν προς το Πανδοχείο του
Ανατολικού Ανέµου.
«Πόσο τσουχτερές τιµές, εννοεί;…» συνοφρυώθηκε η Ερία. «∆εν
είµαστε εµείς για τσουχτερές τιµές. Έχουµε λίγα χρήµατα µαζί µας·
και το Σαραόλν είν’ακόµα µακριά.»
Ο Όκ’φερν ένευσε καταφατικά. «Πάµε κάπου αλλού;»
Η Ερία ανασήκωσε τους ώµους της. «Ναι…»
Μπήκαν στους πλακόστρωτους δρόµους της Ράβµικ κι άρχισαν να
περιπλανιούνται, κοιτώντας τριγύρω. Κατέληξαν στην αγορά, και,
τώρα, µαγαζιά βρίσκονταν δεξιά κι αριστερά τους, τα οποία δεν
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είχαν κλείσει, παρά την προχωρηµένη ώρα, αφού πολύς κόσµος ήταν
ακόµα έξω.
«Κάποιο πανδοχείο πρέπει να υπάρχει εδώ πέρα,» είπε η Ερία,
προσπαθώντας να κοιτάξει ανάµεσα απ’τους ανθρώπους. «Α! νάτο.»
Έδειξε, µε το δεξί της χέρι.
Ο Όκ’φερν είδε ένα µονώροφο χτίριο. ∆ίπλα στην πόρτα του
κρεµόταν µια ταµπέλα από µια σιδερένια ράβδο, και πάνω της ήταν
χαραγµένες τρεις λέξεις: Το Μαύρο Πλοίο.
«∆ε µ’αρέσει το όνοµα,» είπε.
«Γιατί;» ρώτησε η Ερία.
«…Απλά, ένας θρύλος…» αποκρίθηκε, µυστηριακά, ο Όκ’φερν.
«Πάµε.»
Η Ερία µόρφασε, αδιάφορα, και τον ακολούθησε, καθώς εκείνος
βάδιζε προς το πανδοχείο.
Μπήκαν σε µια τραπεζαρία µετρίου µεγέθους, γεµάτη µε
ναυτικούς. Φαίνεται, ο Φάλµαριν είχε διαδώσει τα νέα ότι δεν
υπήρχε, πλέον, κίνδυνος στα δυτικά νερά του Ωκεανού, γιατί η
Σαραολνιανή πολεµίστρια, εκτός από τους ναυτικούς που έβλεπε
τώρα, είχε δει και µπόλικα πλοία στο λιµάνι –ενώ την προηγούµενη
φορά που είχε έρθει εδώ κανένα δεν ήταν αραγµένο.
Φανάρια κρέµονταν από το ταβάνι της τραπεζαρίας, και δύο
σερβιτόρες περιφέρονταν ανάµεσα στα τραπέζια, παίρνοντας
παραγγελίες και φέρνοντας φαγητά και ποτά. Η µία ήταν ξανθιά και
ασχηµούλα, αλλά η άλλη καστανοµάλλα και τόσο όµορφη που έκανε
την Ερία να ζηλεύει κάπως. Κοπάνησε τον Όκ’φερν στα πλευρά, µε
τον αγκώνα της, όταν τον έπιασε να την κοιτάζει.
«Τι βαράς;» βλεφάρισε εκείνος. Η Σαραολνιανή πολεµίστρια δεν
ήταν από τις γυναίκες που είχαν ελαφρό χέρι (ή αγκώνα)· κι
εξάλλου, το τραύµα στα πλευρά του δεν πήγαινε πολύς καιρός που
είχε επουλωθεί.
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Η Ερία πέρασε τα δάχτυλα του χεριού της µέσα στα δάχτυλα του
δικού του χεριού και τον τράβηξε προς ένα τραπέζι. «Πάµε να
καθίσουµε.»
Ο Όκ’φερν έκανε µια όχι και τόσο ευγενική γκριµάτσα πίσω της.
Κάθισαν αντικριστά, και η καστανοµάλλα σερβιτόρα ήρθε να πάρει
παραγγελία.
«Τι θα θέλατε;» ρώτησε.
Πάρε δρόµο, τσουλί! είπε από µέσα της η Ερία. «Ψητό χοιρινό
κρέας, και µια µπίρα.»
«Εσείς, κύριε;» Η σερβιτόρα στράφηκε στον Όκ’φερν, σηκώνοντας
ένα φρύδι.
Τώρα, τι το σηκώνει αυτό το φρύδι; µούγκρισε εντός της η Ερία. Τι
θέλει να παραστήσει, δηλαδή;
«Ψητή σαύρα υπάρχει;» ρώτησε ο Ζιρκεφιανός.
Τι την κοιτάει έτσι; συλλογίστηκε η Σαραολνιανή πολεµίστρια,
καρφώνοντάς τον µε το βλέµµα της.
«Όχι σήµερα, κύριε,» αποκρίθηκε η σερβιτόρα. «Ίσως κάποια άλλη
µέρα, αν ξαναπεράσετε απο δώ,» χαµογέλασε, γλυκά.
Ρε, δεν πας στη Μάγκραθµελ, Πνευµατοχτυπηµένη πουτάνα! γρύλισε
εσωτερικά η Ερία.
«Ε… Φέρε ό,τι πήρε κι η φίλη µου,» παράγγειλε, τελικά, ο
Όκ’φερν, και η καστανοµάλλα σερβιτόρα έφυγε, χαµογελώντας,
πάλι, και λέγοντας: «∆ε θ’αργήσουν.»
Στα τσακίδια, παλιοθήλυκο! την έβρισε η Ερία.
«Είσαι καλά;» τη ρώτησε ο Όκ’φερν. «Τι έχεις;»
Η Ερία σήκωσε τα φρύδια της. «Τι;»
«Τι έχεις. Μου φαίνεσαι… κάπως,» διευκρίνισε ο Όκ’φερν. «Τι
σκέφτεσαι;»
«Τίποτα το ιδιαίτερο,» απάντησε η Ερία. «Απλά, φοβάµαι µην
αργήσω να ειδοποιήσω το Βασιληά Βένγκριλ.» Ακούµπησε το χέρι
της πάνω στο δικό του. «Αλλ’αφού έχω το γούρι µου µαζί µου, δεν
πρέπει ν’ανησυχώ, ε;» µειδίασε.
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Ο Όκ’φερν τής επέστρεψε το µειδίαµα. «Φυσικά.» Και έφερε τα
δάχτυλά της στο στόµα του, φιλώντας τα.
Η Ερία τεντώθηκε και κόλλησε τα χείλη της πάνω στα δικά του.
Ύστερα, ξανακάθισε στην καρέκλα της, ρωτώντας: «Είπες κάτι για
την ονοµασία του πανδοχείου… Τι εννοούσες;»
«Υπάρχει ένας θρύλος στη Ζίρκεφ, για το Μαύρο Πλοίο,» εξήγησε
ο Όκ’φερν. «Ήταν το καράβι ενός πειρατή φοβερού και τροµερού,
λένε, ο οποίος είχε ρηµάξει όλες τις παράκτιες πόλεις κι όλα τα
εµπορικά σκαριά. Οι πολεµιστές του Ωκεανού τον έψαχναν, µα ποτέ
δεν τον έβρισκαν· έµοιαζε να χάνεται δια µαγείας…»
«Και τι έγινε, τελικά;» θέλησε να µάθει η Ερία.
«Κάποια στιγµή, έπαψαν ν’ακούγονται φήµες για το Μαύρο Πλοίο,
και αυτό ήταν…» Ανασήκωσε τους ώµους του. «Τίποτα από τότε…»
«Καµια υποψία;»
«Μερικοί λένε πως ο Καπετάνιος του Μαύρου Πλοίου παράτησε
την πειρατική ‘δουλειά’ και έγινε πανδοχέας,» αποκρίθηκε ο
Όκ’φερν.
Η Ερία µόρφασε. «Και υποθέτεις πως…;»
«Ίσως,» µειδίασε ο Όκ’φερν. «Ίσως να είµαστε στο πανδοχείο
του.»
«Τέλος πάντων,» έκανε η Σαραολνιανή πολεµίστρια. «∆ε µας
αφορά.»
Όταν ήρθε η καστανοµάλλα σερβιτόρα, η Ερία παρατήρησε πως,
τώρα, ο Όκ’φερν περισσότερο τα φαγητά κοίταζε, παρά εκείνη
(είχαν µέρες να φάνε κάτι της προκοπής· µε παστά την έβγαζαν,
κατά κύριο λόγο, µέσα στον Αετό).
Πλήρωσαν και άρχισαν να τρώνε, δίχως να µιλούν.
Τελειώνοντας το χοιρινό της, η Ερία ήπιε µια µεγάλη γουλιά µπίρα.
«Πάντως, αν τόχει πειρατής το πανδοχείο, ξέρει από φαγητό, ο
Πνευµατοχτυπηµένος!» είπε.
Ο Όκ’φερν µειδίασε. «Πράγµατι.» Ακούµπησε την πλάτη του στην
καρέκλα. «Είµαι πτώµα…!» έκανε.
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«Ελπίζω όχι πολύ, γι’αυτά που σου ετοιµάζω, όταν θα είµαστε
µόνοι,» αποκρίθηκε η Ερία.
Ο Όκ’φερν ξαναµειδίασε, κοκκινίζοντας λίγο.
Ρώτησε, πίνοντας την τελευταία γουλιά της µπίρας του: «Στο
Σαραόλν κάνει πιο κρύο απο δώ;»
Η Ερία γέλασε. «Εδώ δεν κάνει κρύο!»
«Έχω παγώσει,» την πληροφόρησε ο Όκ’φερν. «Στην Ζίρκεφ, µόνο
τις κρύες µέρες έχει τέτοια παγωνιά.»
«Θα σε ντύσω καλά στη Βόρεια Γη, µη σε νοιάζει,» χαµογέλασε,
στραβά, η Ερία. Τεντώθηκε και τον φίλησε. «Να πάω να κλείσω
δωµάτιο;»
«Κλείσε,» αποκρίθηκε ο Όκ’φερν.
Η Σαραολνιανή σηκώθηκε απ’την καρέκλα της και πήγε στον
πάγκο του µπαρ, όπου στεκόταν ένας έφηβος, ξανθός µε κοντά,
πλούσια µαλλιά και αραιά γένια (Γλυκούλης…). «Ένα δωµάτιο,
κούκλε,» είπε.
«Χρυσό,» απάντησε εκείνος.
«Τι;» συνοφρυώθηκε η Ερία.
«Ένα χρυσό νόµισµα, κυρία,» διευκρίνισε ο νέος.
«Ακριβός είσαι,» παρατήρησε η Σαραολνιανή, αλλά έβγαλε ένα
απ’το πουγκί της και του το έδωσε.
Ο νεαρός, µε τη σειρά του, της έδωσε ένα κλειδί, που είχε
λαξευµένο επάνω τον αριθµό έξι.
Η Ερία έκανε νόηµα στον Όκ’φερν, ο οποίος ήρθε, και ανέβηκαν
µαζί τις σκάλες του πανδοχείου.
«Πώς ήταν αυτός ο πειρατής του Μαύρου Πλοίου;» τον ρώτησε.
«Φατσικώς, εννοώ…»
Ο Ζιρκεφιανός σήκωσε τους ώµους. «Ξέρω γω… Ένας θρύλος
είναι.»
Η Ερία ξεκλείδωσε την πόρτα του έκτου δωµατίου και µπήκαν.
Ήταν στενό και το κρεβάτι –το µοναδικό έπιπλο εκεί µέσα, εκτός
από ένα κοµοδίνο– ακόµα στενότερο.
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«Γιατί ρωτάς, όµως;» θέλησε να µάθει ο Όκ’φερν.
«Για να τον αναγνωρίσω, άµα τύχει να τον δω στο πανδοχείο,»
απάντησε η Ερία. «Αλλά, αφού δεν ξέρεις…» Στράφηκε στο µέρος
του, λύνοντας την κάπα απ’το λαιµό του. «Εξάλλου, έχω εσένα για
να µε κρατάς απασχοληµένη, τώρα…»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27ο

Ένας διασκορπισµένος στόλος

H

Μάερνοµ σηκώθηκε µε την αυγή, ντύθηκε µε τη φολιδωτή
της αρµατωσιά, φόρεσε το κράνος της, θηκάρωσε το ξίφος
της στη ζώνη, έριξε την κάπα της –η οποία ήταν
πλαισιωµένη µε γούνα γύρω απ’το λαιµό– στους ώµους, και, τέλος,
πέρασε την στρογγυλή, σιδερένια της ασπίδα στην πλάτη. Βγήκε
απ’την σκηνή της (που µοιραζόταν µε άλλες δύο πολεµίστριες, η µία
εκ των οποίων, τώρα, είχε σκοπιά και η δεύτερη κοιµόταν,
ροχαλίζοντας λιγάκι) στον ψυχρό αέρα του πρωινού.
Χτες βράδυ, όταν είχε πάει να µιλήσει στην Μπόρνεφ, τη
∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών, για την
αποστολή την οποία της είχε αναθέσει η Βαρονέσα Τάθβιλ, η
πορφυροµάλλα γυναίκα είχε συµφωνήσει, αµέσως, να την αφήσει να
πάει στην έπαυλη του Άρχοντα Ζάρβηµ και να τον φέρει εδώ. Η
Μάερνοµ εν µέρει –ή, ίσως, όχι και τόσο «εν µέρει»– ευχόταν η
ανώτερή της να µην της επέτρεπε να φύγει απ’τη Χάργκοχ· ήθελε να
µείνει εδώ, στο πλευρό του Τόλριν.
Ύστερα από την συνάντησή της µε την Μπόρνεφ, είχε επισκεφτεί
τον αγγελιαφόρο στον στρατώνα, όπου βρίσκονταν οι τραυµατίες
της άσκοπης µάχης έξω απ’το κάστρο της Τάθβιλ. Τώρα, όλοι (;)
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είχαν καταλάβει το λάθος τους, µα ήταν, πλέον, πολύ αργά… Ο
Τόλριν δεν δίστασε καθόλου να πει στην Μάερνοµ να πάει στον
Άρχοντα Ζάρβηµ, όµως η πολεµίστρια µπορούσε να διακρίνει στην
όψη του πως τα νέα τον είχαν στεναχωρήσει.
Έσκυψε και τον είχε φιλήσει, τρυφερά, στα χείλη, ψιθυρίζοντας:
«Θα γυρίσω γρήγορα, αγάπη µου.» Έπειτα, έφυγε απ’τον στρατώνα,
αποφασιστικά, δίχως να κοιτάξει πίσω. Το κάθε της βήµα ήταν
δύσκολο, και της έµοιαζαν ασυνήθιστα ατελείωτοι οι διάδροµοι,
προτού βρεθεί έξω, στους δρόµους της Χάργκοχ.
Τώρα, έστρεψε το βλέµµα της στην πύλη της πόλης του ∆ούκα
Σάλβινρ και Πρίγκιπα του Σαραόλν. Προχώρησε προς τα κει, µε την
κάπα να κυµατίζει πίσω της, περνώντας ανάµεσα από σκηνές και
από αγουροξυπνηµένους στρατιώτες, ή φρουρούς οι οποίοι
τελείωναν τις βάρδιες τους και κατευθύνονταν, πρόθυµα, στις
κουβέρτες τους, για να πάρουν κάναν ύπνο.
Μπαίνοντας στην Χάργκοχ, διέσχισε τους ήσυχους δρόµους της.
Πού και πού, έβλεπε κάποιον µαγαζάτορα ν’ανοίγει το µαγαζί του,
και είδε και ένα κάρο φορτωµένο µε σφαγµένα ζώα να σταµατά
µπροστά από ένα κρεοπωλείο. Ο οδηγός του κάρου –ένας
ξερακιανός, κοκαλιάρης άντρας, µε µάλλινα γάντια στα χέρια,
τυλιγµένος και κουκουλωµένος σε κάπα, λες και πέθαινε απ’το
κρύο– κατέβηκε και χτύπησε, δυνατά, την πόρτα του κρεοπώλη,
φωνάζοντας τ’όνοµά του και πληροφορώντας τον πως τα σφαγµένα
είχαν έρθει.
Η Μάερνοµ, αγνοώντας τον, τελικά, έφτασε στην νότια πύλη του
κήπου του παλατιού (ο οποίος ήταν πανέµορφος και εξωτικός πέρα
από κάθε φαντασία της πολεµίστριας, που ποτέ της δεν είχε δει κάτι
παρόµοιο). Εκατέρωθεν της καγκελόπορτας στέκονταν δύο
αρµατωµένοι άντρες µε δόρατα, και µε τον Γρύπα, το σύµβολο του
∆ούκα Σάλβινρ, στις ασπίδες τους. Μπροστά απ’αυτούς, όµως,
βρίσκονταν οι άνθρωποι τους οποίους είχε έρθει να συναντήσει η
Μάερνοµ. Ήταν τρεις, και είχαν τέσσερα σελωµένα άλογα κοντά
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τους. Ο ένας ήταν ο Μπάχτον, ντυµένος µε ζεστά ρούχα και κάπα·
είχε ένα ξίφος περασµένο στη µέση και ένα µακρύ τόξο και µια
φαρέτρα στην πλάτη. Η άλλη ήταν µια γυναίκα µε ξανθά, όχι και
τόσο µακριά µαλλιά, ντυµένη µε φολιδωτή πανοπλία και πράσινη
κάπα, ενώ και απ’αυτής τη ζώνη κρεµόταν ένα σπαθί (Αναµφίβολα, η
Μάνζρα, συλλογίστηκε η Μάερνοµ.). Ο τρίτος ήταν ένας άντρας
µελαχρινός, µε γαλανό ψυχρό βλέµµα: έµοιαζε τόσο στον Βασσάρ
που ενοχλούσε την πολεµίστρια του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών
Σπαθιών και πρώην-φρουρό των δυτικών συνόρων στο Θόνµαρκ.
Φορούσε αλυσιδωτή πανοπλία, και είχε ένα σπαθί θηκαρωµένο στο
πλευρό του και µια ασπίδα, σιδερένια και τριγωνικού σχήµατος,
περασµένη στην πλάτη. Ο Μέρθναρ, σίγουρα.
«Καληµέρα, Μάερνοµ,» χαιρέτησε ο Μπάχτον.
«Καληµέρα,» αποκρίθηκε εκείνη.
«Να σου συστήσω,» προθυµοποιήθηκε ο πλανόδιος τοξότης. «Απο
δώ η Μάνζρα και ο Μέρθναρ –κι οι δυο τους τόσο έµπειροι
ξιφοµάχοι που ποτέ δε θα τολµούσα να τα βάλω µαζί τους.»
«Ώσπου να σε πλησιάσουµε, θα µας είχε διαπεράσει δέκα φορές
τον καθένα, µε τα βέλη σου,» τόνισε η Μάνζρα.
Ο Μπάχτον µειδίασε. «Υπερβολές…»
«Αφού η οδηγός µας βρίσκεται εδώ, καλύτερα να ξεκινάµε,»
πρότεινε ο Μέρθναρ, ανεβαίνοντας στη σέλα ενός αλόγου.
Η Νύχτα κι ο Άνεµος πού είναι; αναρωτήθηκε, τότε, η Μάερνοµ.
Είπαν πως θα ήταν εδ–
«Όχι χωρίς εµάς, στρατιώτη,» ήρθε µια αντρική φωνή πίσω απ’την
καγκελόπορτα του κήπου.
Όλοι γύρισαν, για ν’αντικρίσουν τον Άνεµο και τη Νύχτα, οι οποίοι
τραβούσαν απ’τα γκέµια δυο κατάµαυρα άτια. Ο πρώτος ήταν
ντυµένος, επίσης, στα µαύρα: µαύρη τουνίκα, παντελόνι, µπότες,
γάντια, αλλά σκούρα-πράσινη κάπα –όλα επενδυµένα µε γούνα. Η
αδελφή της Μάερνοµ φορούσε ένα γκριζόµαυρο πανωφόρι, µάλλον
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από λυκοτόµαρο, καφέ, πέτσινο παντελόνι, και ψηλές, αρκετά πάνω
απ’το γόνατο, µπότες· στους ώµους της έπεφτε µια µαύρη κάπα.
«Τι θέλετε εσείς εδώ;» απόρησε ο Μπάχτον, έκπληκτος.
«Ακούσαµε πως θα πηγαίνατε βόλτα ως τον ‘στοιχειωµένο’ δρόµο,
και είπαµε να σας κάνουµε παρέα, για να πάρουµε λίγο καθαρό αέρα
κι εµείς,» απάντησε ο Άνεµος. «Ανοίξτε την πύλη, φρουροί,»
πρόσταξε τους στρατιώτες, δεξιά κι αριστερά της καγκελόπορτας, οι
οποίοι υπάκουσαν, χωρίς να µιλήσουν· αλλά, από τις εκφράσεις στα
πρόσωπά τους, έµοιαζε να µην τους αρέσει ο τόνος του.
Οι δύο τυχοδιώχτες βγήκαν απ’τον κήπο του ∆ούκα της Χάργκοχ.
«Η Αρ– Η Νύχτα είναι αδελφή µου,» εξήγησε η Μάερνοµ στον
Μπάχτον.
Η Μάνζρα, ο Μέρθναρ, και ο πλανόδιος τοξότης στράφηκαν,
παραξενεµένοι, στο µέρος της.
Η πολεµίστρια ανασήκωσε τους ώµους. «Ναι, είναι αδελφή µου…»
Μειδίασε.
Η Μάνζρα κοίταξε, τώρα, την Νύχτα. «Ποτέ δε µου είπες ότι έχεις
αδελφή…»
«Ποτέ δε ρώτησες,» αντιγύρισε εκείνη, γελώντας.
«Σωστά,» συµφώνησε η Μάνζρα, χαµογελώντας. Ύστερα, έστρεψε
το βλέµµα της στην Μάερνοµ και, µετά, πάλι, στην Νύχτα. «Κι εδώ
που τα λέµε, δε µοιάζετε καθόλου…» Η µία ήταν ξανθιά µε γαλανά
µάτια, ενώ η άλλη κορακοµάλλα µε µάτια σκοτεινά και µυστηριώδη.
«∆ύο άνθρωποι παραπάνω, απλά, προσφέρουν περισσότερη
προστασία στον δρόµο,» είπε ο Μπάχτον στον Άνεµο και τη
σύντροφό του. «Είστε καλοδεχούµενοι.»
«Σ’ευχαριστούµε, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο τυχοδιώχτης,
καβαλικεύοντας τ’άτι του. «Λοιπόν, όπως είπε πολύ σωστά κι ο
στρατιώτης απο δώ»–έδειξε, µε το βλέµµα του, τον Μέρθναρ–
,«καλύτερα να ξεκινάµε.»
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Ο Μπάχτον έγνεψε καταφατικά· και, σύντοµα, όλοι βρίσκονταν
πάνω στ’άλογά τους, καλπάζοντας προς την νότια πύλη της
Χάργκοχ.
Βγαίνοντας, η Νύχτα ρώτησε την Μάερνοµ: «Πόσο καλά ξέρεις το
δρόµο για την έπαυλη του Άρχοντα Ζάρβηµ, αδελφούλα;»
«Κοίτα… όχι και πολύ καλά,» απάντησε εκείνη. «Όταν πηγαίναµε,
ήταν νύχτα· και, όταν γυρίζαµε, το χιόνι έπεφτε τόσο πυκνό που δε
µπορούσαµε να δούµε µπροστά µας –η Βαρονέσα, ευτυχώς,
κατάφερε να προσανατολιστεί, και δε χαθήκαµε.»
«Τώρα µας τα λες αυτά;» έκανε ο Άνεµος, µουγκρίζοντας. Τι θέλω
εγώ και µπλέκοµαι σε τέτοιες καταστάσεις;! συλλογίστηκε. Τι θέλω;
Αλλά αγαπούσε πολύ τη Νύχτα για να την αφήσει να πάει µόνη της·
κι εξάλλου, εκείνη είχε έρθει να τον σώσει από τον Πύργο του
Φιδιού, στη Ζίρκεφ, ενώ αυτός νόµιζε πως εκεί, σίγουρα, θα πέθαινε.
Ήταν βασανιστικές οι µέρες στο κρησφύγετο της Αίρεσης…
Η Μάερνοµ µόρφασε, αδιάφορα. «Όποτε και να σας το έλεγα, τι
σηµασία θα είχε; ∆εν υπάρχει άλλος που να µπορεί να σας οδηγήσει
στον πατέρα της Βαρονέσας…»
Έχει δίκιο σ’αυτό, έπρεπε να παραδεχτεί ο Άνεµος, µα δεν είπε
τίποτα φωναχτά.
«Το πρόβληµα δεν είναι ο δρόµος,» εξήγησε ο Μπάχτον· «αυτόν,
αργά ή γρήγορα, θα τον βρούµε. Το πρόβληµα είναι οι
Μαγκραθµέλιοι που καιροφυλαχτούν κοντά στον ‘στοιχειωµένο’
δρόµο. Την τελευταία φορά που είχαµε πάει εκεί, εγώ, ο Σόλµορχ, η
Βαρονέσα, η Χόλκραδ, και ο Μάνκιν, µας επιτέθηκαν κάµποσοι από
δαύτους. Ήταν ευτύχηµα που οι Αργκανθικιανοί κατάσκοποι µάς
βοήθησαν να τους αντιµετωπίσουµε.»
«Επίσης,» είπε η Μάερνοµ, «να σας θυµίσω πως, όταν φτάσαµε
στην έπαυλη του Άρχοντα Ζάρβηµ, βρήκαµε τη φρουρά του να
µάχεται µε δαιµονανθρώπους.»
«…Όλο ευχάριστα ακούω…» παρατήρησε, κάτω απ’την ανάσα
του, ο Άνεµος. Και δυνατότερα: «Όταν φύγαµε από το Σαραόλν, τα
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πράγµατα δεν ήταν έτσι. Αν και κάτι φήµες –εντελώς αόριστες–
ακούγονταν για διαβολανθρώπους, κανείς δεν ήταν βέβαιος για την
παρουσία τους µέσα στα σύνορα του Βασιλείου.»
«Πολλά συνέβησαν, πολύ γρήγορα,» συµφώνησε ο Μπάχτον,
γνέφοντας καταφατικά. Ύστερα, είπε στους συντρόφους του: «∆ε
θ’ακολουθήσουµε άλλο τη δηµοσιά· θα βγούµε απ’αυτήν και θα
κατευθυνθούµε νότια. Έτσι, θα κόψουµε δρόµο.»
Οι υπόλοιποι δε διαφώνησαν, όποτε ξεκίνησαν να καλπάζουν προς
τα κει όπου πρότεινε ο πλανόδιος τοξότης.
** ** ** **
Το πρωί, η βροχή είχε ελαττωθεί πολύ· δεν ήταν, πια, τόσο δυνατή
που να εµποδίζει την όραση. Επιπλέον, ο λυσσαλέος αέρας είχε
πάψει.
«Ώρα να ψάξουµε για τα υπόλοιπα πλοία του στόλου µας,
Ναύαρχε,» είπε η Αάνθα, στεκόµενη στην είσοδο της σπηλιάς και
κοιτάζοντας έξω.
Ο Νέρντιν έγνεψε καταφατικά. «Όπως επιθυµείτε, Βασίλισσά µου.
Πάµε στην Κυρά της Θάλασσας, για να κάνουµε µια βόλτα γύρω από
τούτο το νησί.»
Η Αάνθα βγήκε απ’τη σπηλιά, µε την κουκούλα της κάπας της στο
κεφάλι. Ο Ναύαρχος του Ωκεανού, ο Βασιληάς Βένγκριλ του
Σαραόλν, και οι µαχητές της την ακολούθησαν. Κανείς τους δεν είχε
κοιµηθεί καλά χτες βράδυ, µε τις βροντές και τις αστραπές να
ταρακουνούν και να φωτίζουν τον ουρανό, ενώ ο άνεµος ούρλιαζε
δαιµονισµένα, σα λαβωµένος λύκος.
Η Βασίλισσα έριξε µια µατιά στο τοπίο γύρω της. Βρίσκονταν σε
µια βραχώδη ακτή, µα δε µπορούσε να δει πουθενά ίχνος της Κυράς
της Θάλασσας. «Ναύαρχε Νέρντιν,» είπε. «Ξέρεις πού είµαστε; Εσύ
µας έφερες εδώ.»
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«Πράγµατι, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε εκείνος. «Όµως η
καταιγίδα ήταν άγρια, και δε µπορούσα να δω πολλά.
»Ωστόσο, ακολουθήστε µε,» πρότεινε, και ξεκίνησε να περπατά.
«Αυτός ο άνθρωπος είναι καλός στη δουλειά του,» είπε ο Βένγκριλ
στην Αάνθα, καθώς βάδιζαν στο κατόπι του Νέρντιν. «Του αξίζει
πραγµατικά το αξίωµά του Ναυάρχου. Τον θαυµάζω.»
«Κι εγώ το ίδιο,» συµφώνησε η Βασίλισσα του Ωκεανού. «Χτες
βράδυ, παρ’όλες τις αντιξοότητες, δεν πανικοβλήθηκε ούτε στιγµή.
Μόλις έπιασε γερά η καταιγίδα, πήρε το τιµόνι απ’τα χέρια του
τιµονιέρη κι άρχισε ο ίδιος να οδηγεί το πλοίο.
»Του µοιάζεις.»
Ο Βένγκριλ µειδίασε και κούνησε, πέρα-δώθε, το κεφάλι του. «Όχι,
όχι, δεν είµαι τόσο ψύχραιµος, Αάνθα.»
«Ήσουν, όταν µας καταδίωκαν οι Μαγκραθµέλιοι και ήµασταν
µέσα στη βάρκα,» του θύµισε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
«Κωπηλατούσες µέρες ολόκληρες, µε ελάχιστη ανάπαυση–»
«Αυτό, όµως, δε σηµαίνει πως ήµουν και τόσο ψύχραιµος όσο ο
Νέρντιν,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Η αλήθεια είναι πως είχα
πανικοβληθεί –γιαυτό κιόλας οι δυνάµεις µου δεν µε είχαν
εγκαταλείψει: όταν ξέρεις πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την
υποχώρηση, βάζεις τα δυνατά σου να τρέξεις όσο γρηγορότερα
µπορείς.»
Η Αάνθα µειδίασε. «Έχεις δίκιο σ’αυτό.»
Ύστερ’από κάνα δεκάλεπτο οδοιπορίας ανάµεσα στα βράχια της
ακροθαλασσιάς, ατένισαν, πίσω απ’την ηµιδιαφανή κουρτίνα της
βροχής, µια µεγάλη γαλέρα, την Κυρά της Θάλασσας.
«Εδώ είναι το πλοίο σας, Μεγαλειοτάτη,» είπε ο Ναύαρχος
Νέρντιν, και όλοι πλησίασαν. «Χτυπηµένο όµως,» παρατήρησε ο
έµπειρος ναυτικός, δείχνοντας τα αριστερά πλευρά του σκάφους,
όπου τα ξύλα ήταν τσακισµένα –αλλά, ευτυχώς, δεν είχε ανοίξει
τρύπα που να µπάζει.
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«∆εν είναι ασφαλές, για να πλεύσει, Ναύαρχε;» ρώτησε ο
Βένγκριλ.
«∆εν πιστεύω να βουλιάξει,» αποκρίθηκε εκείνος· «αυτό
αποκλείεται. Όµως, αν χτυπηθεί, πάλι, στο ίδιο σηµείο, η Κυρά της
Θάλασσας την έχει άσχηµα. Και…» Ύψωσε το βλέµµα του στα
ιστία, τα οποία ήταν κουρελιασµένα απ’την καταιγίδα. «…τ’άρµενα
δεν είναι και σε τόσο καλή κατάσταση, Μεγαλειότατε.»
«Εποµένως, τι κάνουµε;» ρώτησε η Αάνθα.
«Ό,τι επιθυµείτε, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο Νέρντιν.
«Τι προτείνεις εσύ, Ναύαρχε;» θέλησε να µάθει η Αάνθα. «Να
πλεύσουµε;»
«Ναι. Έχουµε τέσσερις δρόµωνες να βρούµε, και, µε το να
καθόµαστε εδώ άπραγοι, δεν καταφέρνουµε τίποτα.»
«Εντάξει,»
συµφώνησε
η
πορφυροµάλλα
Βασίλισσα.
«Επιβιβαστείτε!» πρόσταξε τους πολεµιστές της.
Ανέβηκαν όλοι στην Κυρά της Θάλασσας, και ο Νέρντιν πήγε στην
πρύµνη κι έπιασε το τιµόνι, ενώ οι πολεµιστές του Ωκεανού
τραβούσαν πάνω την άγκυρα.
«Κάποιος ν’ανεβεί στην θέση του αετού,» διέταξε η Αάνθα, «και να
µου πει αν βλέπει κανένα από τα χαµένα πλοία µας.»
Μια πολεµίστρια σκαρφάλωσε στα ξάρτια και έφτασε στο
παρατηρητήριο. «Βλέπω έναν δρόµωνα, Μεγαλειοτάτη!» φώναξε.
«Προς τα πού;» ρώτησε η Αάνθα.
«Νότια!» απάντησε η πολεµίστρια του Ωκεανού. «Λιγότερο από
ένα µίλι. Και νοµίζω πως έχει χτυπήσει στα βράχια.»
«Νότια, Ναύαρχε,» είπε η Αάνθα στον Νέρντιν, που, πάραυτα,
έστρεψε την Κυρά της Θάλασσας προς την εν λόγω κατεύθυνση.
Σύντοµα, η Βασίλισσα του Ωκεανού και ο Βασιληάς του Σαραόλν
ατένισαν τον ναυαγισµένο δρόµωνα. Το σκαρί του είχε σπάσει πάνω
στα βράχια, καθώς το µισό σκάφος είχε βγει στην ξηρά. Ψυχή δεν
φαινόταν τριγύρω.
«Πού είναι το πλήρωµα;…» έκανε η Αάνθα.
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«Μάλλον, σε καµια σπηλιά, όπως εµείς,» απάντησε στο ερώτηµά
της ο Βένγκριλ.
«Πλοίο ενόψει!» φώναξε η πολεµίστρια από τη θέση του αετού.
«Ζυγώνει, ή αποµακρύνεται;» θέλησε να µάθει η Αάνθα.
«Ζυγώνει, Μεγαλειοτάτη. Από τ’ανατολικά. ∆ρόµωνας είναι –δικός
µας!» Η φωνή της πολεµίστριας έµοιαζε ενθουσιασµένη.
Ύστερ’από λίγη ώρα, είδαν το σκάφος κι όσοι βρίσκονταν στην
κουβέρτα της Κυράς της Θάλασσας. Κι αυτού τα πανιά ήταν
κουρελιασµένα, όµως πήγαινε αρκετά γρήγορα, χάρη στους
λαµνοκόπους του.
«Βασίλισσά µου!» φώναξε ο Καπετάνιος του, από την πλώρη.
«∆όξα τω Ωκεανώ, είστε καλά!» Ήταν ένας ψηλός, γεροδεµένος
άντρας, µε µακριά, µαύρα µαλλιά, µούσι στο σαγόνι, και µουστάκι.
Φορούσε λευκή πουκαµίσα, µελανό, πέτσινο γιλέκο, δερµάτινο
παντελόνι, και γαλάζια κάπα, ενώ ήταν ξυπόλυτος –προφανώς, για
να ισορροπεί καλύτερα πάνω στο κατάστρωµα ή στα ξάρτια. Τον
έλεγαν Ράγκαθνορµ, και, µ’ένα µικρό άλµα, βρέθηκε στην κουβέρτα
της Κυράς της Θάλασσας.
«Πού είναι τα υπόλοιπα σκαριά, Μεγαλειοτάτη;» ρώτησε.
«Το ένα βρίσκεται εκεί, όπως θα µπορείς να δεις, Καπετάνιε,»
αποκρίθηκε η Αάνθα, δείχνοντας τον ναυαγισµένο δρόµωνα· «τα
άλλα δεν ξέρω.
»Εσείς που είχατε πάει;»
«Σ’ένα µικρό νησί, ανατολικά,» απάντησε ο Ράγκαθνορµ. «Η
καταιγίδα µάς οδήγησε περισσότερο, παρά πήγαµε µε τη θέλησή
µας. Ευτυχώς, να λέµε, που δεν τσακιστήκαµε κι εµείς στα βράχια.»
Κοίταξε πιο προσεκτικά το ναυαγισµένο καράβι. «Αυτός δεν είν’ο
δρόµωνας της Καπετάνισσας Κέλθρεµ;»
Η Αάνθα έγνεψε καταφατικά. «Και µήτε εκείνη έχουµε ακόµα
εντοπίσει, µήτε το πλήρωµά της.»
«Θα πήγαν κάπου στο εσωτερικό του νησιού, για να κρυφτούν
απ’την καταιγίδα,» είπε ο Ράγκαθνορµ. «Τι θεοµηνία ήταν κι αυτή!»
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«Σπάνια, Καπετάνιε,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Τώρα, θέλω εσύ και
οι πολεµιστές σου να αράξετε εδώ και να πάτε να βρείτε την
Καπετάνισσα Κέλθρεµ και το πλήρωµά της.»
«Ως προστάξετε, Μεγαλειοτάτη,» έκλινε το κεφάλι του ο
Ράγκαθνορµ, και επέστρεψε στον δρόµωνά του, δίνοντας διαταγές
για να αράξουν.
«Θα σας συναντήσουµε σ’ετούτη την ακτή!» φώναξε πίσω του η
Αάνθα. «Προς το παρόν, φεύγουµε, για να εντοπίσουµε τους
άλλους.»
Ο Νέρντιν γύρισε το τιµόνι στα χέρια του και η Κυρά της Θάλασσας
έστριψε.
«∆ύο δρόµωνες ακόµα πρέπει να βρούµε,» είπε η Αάνθα στον
Βένγκριλ, στεκόµενη στην πλώρη, ενώ η βροχή, που συνεχώς
λιγόστευε, χάιδευε το πρόσωπό της.
Εκείνος δε µίλησε· η όψη του ήταν µια µυστηριώδη µάσκα, καθώς
ατένιζε τον Ωκεανό.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού έσφιξε το χέρι του. «Με συγχωρείς.»
Ο Βένγκριλ βλεφάρισε, στρεφόµενος να την κοιτάξει. «Για ποιο
πράγµα;»
«Σε καθυστερώ,» εξήγησε η Αάνθα, «ενώ βιάζεσαι να φτάσεις στο
Σαραόλν.»
«Πιθανώς, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, «όµως δε
µπορούµε ν’αφήσουµε όλους αυτούς τους ανθρώπους στη µοίρα
τους, µετά από µια τέτοια καταιγίδα. Κι εγώ το ίδιο θα έκανα για
τους πολεµιστές µου.» Ήθελε να πάρει την Αάνθα στην αγκαλιά του
και να τη σφίξει πάνω του, αλλά συγκράτησε τον εαυτό του, γιατί
γνώριζε πολύ καλά πού βρισκόταν και ποιος ήταν. Πνεύµατα! είναι
δύσκολη δουλειά να είσαι Βασιληάς, σκέφτηκε, κοιτάζοντας τα
σµαραγδένια της µάτια. Κάτι του έλεγε πως κι εκείνη έκανε την ίδια
σκέψη.
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«Σ’αγαπώ,» του ψιθύρισε η Αάνθα, και, ύστερα, αποµακρύνθηκε,
ρωτώντας έναν µαχητή του Ωκεανού: «Υπάρχει κανένα κιάλι άθικτο,
µετά απ’την καταιγίδα;»
«Θα κοιτάξω, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε ο άντρας, κλίνοντας το
κεφάλι του.
«Όταν βρεις ένα, πήγαινέ το στην πολεµίστρια, στη θέση του
αετού,» του είπε η Αάνθα.
«Μά’στα, Βασίλισσά µου.» Ο στρατιώτης κατέβηκε µια
καταπακτή.
Η Αάνθα επέστρεψε στο πλευρό του Βένγκριλ, ο οποίος καθόταν
στην πλώρη µε το ξεθηκαρωµένο σπαθί του στα γόνατα. Κοίταζε την
λεπίδα –που γυάλιζε στο φως του Λούντρινχ και του Βάνσπαρχ, ο
οποίος µόλις έβγαινε απ’τη ∆ύση– και αναρωτιόταν πού ήταν ένα
άλλο ξίφος. Ένα ξίφος που είχε γητέψει γι’αυτόν µια µάγισσα, στις
περιοχές βόρεια του Σαραόλν, και το οποίο του είχε πάρει ο
Κράντµον, όταν τον φυλάκισε σε κείνα τα µπουντρούµια, µαζί µε
την Αάνθα. Αυτό το κάθαρµα πρέπει ακόµα να το έχει, υπέθεσε ο
Βασιληάς από τη Βόρεια Γη. Έπρεπε να του το πάρει· πέρα από
την… µαγική του αξία –στην οποία ο Βένγκριλ δεν πίστευε και
τόσο: ότι, δηλαδή, τον προστάτευε από τα τραύµατα στις µάχες–,
είχε και συναισθηµατική αξία για κείνον: ήταν το µόνο πράγµα που
του θύµιζε, πλέον, την Χόλκραδ, µετά από τόσα χρόνια.
«Μοιάζεις θλιµµένος, Βένγκριλ,» παρατήρησε η Αάνθα. «Σε
πειράζει, τελικά, που αργούµε…»
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν, καθώς σηκωνόταν
όρθιος και θηκάρωνε το σπαθί του. «∆εν είν’αυτό· κάτι άλλο
σκεφτόµουν.»
Η Αάνθα δεν πείστηκε απ’τα λόγια του. Μα δε µπορούσε και
ν’αφήσει τους ανθρώπους της στο έλεος του Ωκεανού. Αναστέναξε.
Ο στρατιώτης που είχε πάει για το κιάλι επέστρεψε. Τελικά, είχε
βρει ένα, και σκαρφάλωσε στα ξάρτια, για να το δώσει στην
πολεµίστρια, στη θέση του αετού.
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∆εν πέρασε πολύ ώρα και εκείνη φώναξε: «Αραγµένος δρόµων
ενόψει!»
«Προς τα πού;» ρώτησε η Αάνθα, υψώνοντας το κεφάλι της, για να
κοιτάξει την µελαχρινή γυναίκα, που είχε το αριστερό της µάτι
κλειστό και το δεξί στο ένα άκρο του τηλεσκοπίου, το οποίο
βαστούσε και µε τα δύο χέρια.
«Νότιο-ανατολικά! Κοντά σε µια πόλη!» αποκρίθηκε η
πολεµίστρια.
«Ναύαρχε, πηγαίνουµε νότιο-ανατολικά!» πρόσταξε η Βασίλισσα
του Ωκεανού, και ο Νέρντιν έστριψε το τιµόνι.
Η Αάνθα κούνησε το κεφάλι. «Οι δρόµωνες είναι πολύ γρήγορα
πλοία και καλά στη µάχη, µα στις καταιγίδες δεν αντέχουν… Εδώ η
Κυρά της Θάλασσας λίγο έλειψε να γίνει κοµµάτια.»
«Συµφωνώ µαζί σου, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ.
«Άλλωστε εγώ δεν γνωρίζω και πολλά από καράβια. Η αδελφή µου
Βόνα, υποθέτω, γνωρίζει περισσότερα, µιας και, τώρα, είναι
∆ούκισσα της Σάνβεκ, που συνορεύει µε τον Ωκεανό.»
Όταν και ο Βάνσπαρχ βρισκόταν στον ουρανό, σε κατώτερη θέση
απέναντι απ’τον Λούντρινχ, και η βροχή είχε, πλέον, πάψει, ένα
µικρό νησί φάνηκε στον ορίζοντα. Στην ακτή του ήταν µια πόλη, και
δυτικά αυτής βρισκόταν αραγµένος ένας δρόµωνας· δεν έµοιαζε
στην Αάνθα ιδιαίτερα χτυπηµένος. Μπορεί τούτου του είδους τα
σκάφη να ήταν εύθραυστα, µα και οι καπεταναίοι του Ωκεανού ήταν
απ’τους καλύτερους στον Άρµπεναρκ.
«Ποια πόλη είν’αυτή;…» αναρωτήθηκε η Βασίλισσα, και έτρεξε
στην καµπίνα της. Σχεδόν αµέσως, βγήκε, βαστώντας ένα τυλιγµένο
χαρτί. Πλησίασε τον Βένγκριλ, στην πλώρη, και το ξετύλιξε,
αποκαλύπτοντας έναν ναυτικό χάρτη. «Πρέπει να είµαστε…»
Συνοφρυώθηκε, σκεπτική· έπειτα, έδειξε ένα σηµείο, µε το δάχτυλό
της. «Εδώ! Και η πόλη είναι η…» Έφερε τον χάρτη κοντά της, για
να ξεχωρίσει τα µικρά γράµµατα επάνω. «Βάλριθ.» Ξανατύλιξε το
χαρτί.
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Η Κυρά της Θάλασσας µπήκε στο λιµάνι και άραξε. Το πλήρωµά
της δεν άργησε να βγει στις αποβάθρες, και, σύντοµα, έξι φρουροί
ήρθαν να τους συναντήσουν.
«Είναι αυτή η πόλη Βάλριθ;» ρώτησε η Αάνθα τον άντρα που
έµοιαζε για αρχηγός.
«Ναι, Αρχόντισσά µου,» αποκρίθηκε εκείνος.
«Μιλάς στην Βασίλισσα,» τον πληροφόρησε µια πολεµίστρια του
Ωκεανού.
«Με συγχωρείτε, Μεγαλειοτάτη,» είπε, αµέσως, ο άντρας· η
έκπληξη ήταν έκδηλη στο πρόσωπό του.
«∆εν πειράζει, διοικητά,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Άλλωστε, σε
τέτοια χάλια που βρίσκοµαι, θα ήσουν παράλογος να µε περάσεις για
Βασίλισσα.
»Χτες βράδυ, ένας δρόµωνας από το στόλο µου άραξε δυτικά της
πόλης σας, σωστά;»
«Ένας δρόµωνας του Ωκεανού, πράγµατι, βρίσκεται δυτικά της
πόλης, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε ο αρχηγός της φρουράς. «Το
πλήρωµά του ήρθε στο στρατώνα µας, µέσα στην καταιγίδα. Τους
φιλοξενούµε εκεί.»
«Μπορώ να τους δω;» ρώτησε η Αάνθα.
«Ασφαλώς, Μεγαλειοτάτη,» απάντησε ο άντρας. «Ελάτε µαζί µας.»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού έκανε νόηµα στον Νέρντιν να µείνει µε
την Κυρά της Θάλασσας, και είπε µόνο σε τέσσερις πολεµιστές να τη
συντροφεύσουν, προτού ακολουθήσει το διοικητή της φρουράς, µαζί
µε τον Βένγκριλ.
«Συγχωρέστε
τους
τρόπους
µου
για
προηγουµένως,
Μεγαλειοτάτη,» είπε ο αρχηγός. «Ονοµάζοµαι Ντέµιρ, και υπηρετώ
τον Άρχοντα Ζόρνακ της Βάλριθ ως στρατιωτικός διοικητης.»
«Σ’ευχαριστούµε για την προθυµία σου να µας εξυπηρετήσεις,
∆ιοικητά Ντέµιρ,» αποκρίθηκε η Αάνθα.
«Υποχρέωσή µου, Μεγαλειοτάτη,» είπε εκείνος.
401

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Έφτασαν στον στρατώνα της πόλης –ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα
µεγάλος, αλλά, για το µέγεθος της Βάλριθ, όχι και µικρός– και
οδηγήθηκαν στην τραπεζαρία, όπου οι πολεµιστές της Αάνθα
έπαιρναν πρωινό.
Μια γυναίκα, αµέσως, σηκώθηκε όρθια, µόλις αντίκρισε την
πορφυροµάλλα Βασίλισσα. Ήταν ψηλή και µελαχρινή, µε σπαστά,
µακριά µαλλιά, που έµοιαζαν µε κύµατα και έπεφταν ως τη µέση
της. Φορούσε µπλε, µακρυµάνικη τουνίκα και µελανό, κολλητό
παντελόνι· µελανές, επίσης, ήταν οι µπότες της, οι οποίες έφταναν
ως τα γόνατα και τελείωναν εκεί σε µια οξεία γωνία.
«Μεγαλειοτάτη!» είπε. «Ανησυχήσαµε για σας.» Έκανε µια µικρή
υπόκλιση.
«Είµαι ασφαλής, Καπετάνισσα Μίρθα,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Κι
εσύ και το πλήρωµά σου το ίδιο, απ’ό,τι παρατηρώ.»
«Ήµασταν τυχεροί που βρεθήκαµε κοντά στην Βάλριθ, Βασίλισσά
µου,» εξήγησε η Μίρθα. «Οι άνθρωποί της είναι πολύ φιλόξενοι.
»Όµως µερικοί πολεµιστές µας, δυστυχώς, τραυµατίστηκαν,
προτού φτάσουµε εδώ… και ένας έχασε τη ζωή του.»
«Τι συνέβη, Καπετάνισσα;» ρώτησε η Αάνθα, ενώ εκείνη, ο
Βένγκριλ, και οι τέσσερις στρατιώτες κάθονταν σ’ένα πάγκο που
τους άδειαζαν οι µαχητές της Βάλριθ.
Κι η Μίρθα κάθισε κοντά τους. «Γοργόνες, Βασίλισσά µου,»
απάντησε. «Είχαν βγει στην ξηρά µε την καταιγίδα, και µας
επιτέθηκαν. Μιάµιση ντουζίνα από δαύτες.»
«Γοργόνες;» απόρησε ο Βένγκριλ. «Πραγµατικά, υπάρχουν;»
«Φυσικά,» είπε η Αάνθα. «Αν και εγώ, προσωπικά, ποτέ δεν έχω
δει. Όµως αρκετοί ναυτικοί είχαν την ατυχία να πέσουν πάνω τους.
Επικίνδυνα πλάσµατα, απ’όσο ξέρω.»
Η Μίρθα έγνεψε καταφατικά. «Σαφώς, Μεγαλειοτάτη.»
«Τα δόντια τους είναι δηλητηριώδη,» τόνισε η Βασίλισσα του
Ωκεανού. «Βρήκατε κάποιο θεραπευτικό βότανο για τους
τραυµατίες;»
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«Οι θεραπευτές του στρατώνα κάνουν ό,τι µπορούν,» αποκρίθηκε η
Μίρθα, «καθώς κι οι δυο δικοί µας.»
«Ωραία,» ένευσε η Αάνθα. «∆ε θέλω να χάσω τους πολεµιστές µου
από τα σκυλόδοντα γοργόνων.»
«Να σας ρωτήσω κάτι;» είπε ο Βένγκριλ. «Οι άλλες γοργόνες –οι
όµορφος και καλές– τι ακριβώς είναι; Υπάρχουν, ή πρόκειται για
παραµύθια µόνο;»
«Ένας θρύλος λέει πως είναι πλάσµατα της Θεάς της Θάλασσας
Φάνραζ, και, όταν αυτή πέθανε, στην Πρώιµη Εποχή, αποσύρθηκαν
στα πιο βαθιά σηµεία του Ωκεανού. Ωστόσο, µερικοί υποστηρίζουν
πως τις έχουν δει. Έρχονται, κάποιες φορές, και βοηθούν τους
ναυαγούς.»
«Και οι… άσχηµες γοργόνες πώς προήλθαν;» ρώτησε ο Βένγκριλ.
«Εγκατέλειψαν τη Θεά τους και αποφάσισαν να υπηρετήσουν τον
Μάργκανθελ, Θεό του Σκότους· οπότε, εκείνη τις καταράστηκε και
έγιναν όπως έγιναν.»
«Ενδιαφέρων θρύλος,» είπε ο Βασιληάς του Σαραόλν, που δεν
πίστευε και τόσο σ’αυτά.
«Να σας προσφέρουµε κάτι να φάτε, Μεγαλειοτάτη;» ρώτησε ο
∆ιοικητής Ντέµιρ.
«Θα ήταν πολύ ευγενικό εκ µέρους σας, διοικητά,» αποκρίθηκε η
Αάνθα. «Η αλήθεια είναι πως λιµοκτονούµε, µετά από τέτοια
ταλαιπωρία.» Ύστερα, θυµήθηκε τότε που εκείνη και ο Βένγκριλ
βρίσκονταν στο Κάρνεβολθ και διέσχιζαν τα ξεροβούνια χωρίς
τροφή –αλλά, ευτυχώς, όχι και χωρίς να βρίσκουν λίγο νερό, γιατί δε
θα είχαν αντέξει. Οπότε, αποφάσισε πως η καταιγίδα δεν ήταν και
τόσο µεγάλη ταλαιπωρία, τελικά…
Ο Ντέµιρ πρόσταξε να φέρουν φαγητό στην Μεγαλειοτάτη και τους
συντρόφους της.
«Είδες κανέναν άλλο δρόµωνα, Μίρθα;» ρώτησε η Αάνθα.
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«∆υστυχώς, όχι, Βασίλισσά µου,» απάντησε εκείνη. «Είχαµε χαθεί
εντελώς µέσα στην καταιγίδα· η Τύχη µάς βοήθησε και γλιτώσαµε
σχετικά άθικτοι.
»Εσείς είδατε κανέναν άλλο δρόµωνα;»
Η Αάνθα ένευσε, µε τα βλέφαρα της. «Ο Καπετάνιος Ράγκαθνορµ
είναι καλά, και βρήκαµε το πλοίο της Καπετάνισσας Κέλθρεµ
ναυαγισµένο σε µια ακτή. Όµως ούτε η ίδια, ούτε το πλήρωµά της
ήταν εκεί γύρω· οπότε, έστειλα τον Ράγκαθνορµ να πάει να τους
βρει. Έχουµε κανονίσει να συναντηθούµε στο σηµείο του ναυάγιου.»
«Συνεπώς, µένει µονάχα ο δρόµωνας του Άνµορ,» συµπέρανε η
Μίρθα.
«Ναι,» συµφώνησε η Αάνθα. «Και θα φύγουµε να ψάξουµε
γι’αυτόν, µόλις τελειώσουµε το φαγητό µας. Έπειτα, θα
κατευθυνθούµε προς την Βόρεια Γη, δίχως να χάσουµε άλλο χρόνο.»
«Θα έρθουµε µαζί σας, φυσικά, Μεγαλειοτάτη,» είπε η Μίρθα. «Ο
Χρυσός Αετός δεν πρέπει να έχει πάθει πολλές ζηµιές· η ακτή όπου
αράξαµε δεν ήταν ιδιαίτερα βραχώδης.»
Το γεύµα τους σερβιρίστηκε, και ήταν αρκετά νόστιµο και
χορταστικό.
Αφού άδειασαν τα πιάτα, η Αάνθα είπε: «Είναι ώρα να φεύγουµε.»
Σηκώθηκε όρθια. «∆ιοικητά Ντέµιρ, σ’ευχαριστούµε για τη
φιλοξενία· και µετέφερε τις ευχαριστίες µας και στον Άρχοντά σου.»
«Όπως επιθυµείτε, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε εκείνος, κάνοντας
µια βαθιά υπόκλιση. «Η επίσκεψή σας, αν και απρόσµενη, ήταν
µεγάλη τιµή για µας.»
Ύστερα, η Αάνθα, ο Βένγκριλ, και οι υπόλοιποι εγκατέλειψαν τον
στρατώνα. Μέσα στους δρόµους της πόλης χώρισαν: η Καπετάνισσα
Μίρθα θα έβγαινε απ’τη δυτική πύλη, µαζί µε το πλήρωµά της, για
να µπαρκάρουν στον Χρυσό Αετό (τους τραυµατίες τους είχαν
αφήσει πίσω, στην φροντίδα των θεραπευτών της Βάλριθ, για να
αναρρώσουν), ενώ η Βασίλισσα του Ωκεανού και ο Βασιληάς του
Σαραόλν θα κατευθύνονταν στο λιµάνι και στην Κυρά της Θάλασσας.
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Εκεί συνάντησαν τον Ναύαρχο Νέρντιν και του είπαν τι είχε
συµβεί. Αυτός διαφώνησε µε το σχέδιο της Αάνθα. «Καλύτερα να µη
φύγουµε από τώρα,» πρότεινε. «Πείτε στην Μίρθα να συναντήσει
τον Ράγκαθνορµ και την Κέλθρεµ στον τόπο του ναυάγιου και να
τους φέρει εδώ. Τα πλοία µας χρειάζονται επισκευή.»
«Μα, Ναύαρχε, ο Βασιληάς Βένγκριλ βιάζεται να φτάσει στο
Σαραόλν· το Βασίλειό του βρίσκεται σε κίνδυνο,» τόνισε η
Βασίλισσα του Ωκεανού.
«Μεγαλειοτάτη, αν µας πιάσει άλλη µια καταιγίδα, µε τα πλοία µας
µη-επισκευασµένα, δε θα φτάσουµε ποτέ στο Σαραόλν,» εξήγησε ο
Νέρντιν.
Η Αάνθα ήταν έτοιµη, πάλι, να διαφωνήσει, όµως ο Βένγκριλ
ακούµπησε το χέρι του στον ώµο της, λέγοντας: «Ο Ναύαρχος έχει
δίκιο. Ας µείνουµε εδώ, για όσο χρειάζεται· δεν υπάρχει άλλη
λύση.»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού έσµιξε τα χείλη. «Εντάξει,»
αποκρίθηκε, τελικά.
«Κάντε σινιάλο στον δρόµωνα που θα περνά, να έρθει κοντά µας,»
πρόσταξε τους πολεµιστές της.
Και, όταν ο Χρυσός Αετός ζύγωνε, παρατήρησε σε τι χάλια
κατάσταση ήταν τα ιστία του. Ύψωσε το βλέµµα της και είδε, ξανά,
σε τι χάλια κατάσταση ήταν και τα ιστία της Κυράς της Θάλασσας.
Ο Ναύαρχος Νέρντιν, όντως, είχε δίκιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28ο

Ονειρική µαγεία
ι θα κάνουµε τώρα, Βασίλισσά µου;» ρώτησε ο Ράγκαθνορµ.
Είχε έρθει πριν από κανένα δεκάλεπτο στο λιµάνι της Βάλριθ,
έχοντας βρει την Καπετάνισσα Κέλθρεµ και το πλήρωµά της
µέσα σε µια αρκετά µεγάλη σπηλιά, όχι πολύ µακριά απ’την ακτή
του νησιού όπου είχε ναυαγήσει ο δρόµωνάς της.
«Θα περιµένουµε, Καπετάνιε,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Ο Ναύαρχος
Νέρντιν πολύ σωστά πιστεύει πως τα πλοία µας θέλουν επισκευή,
αλλιώς θα κοµµατιαστούν, έτσι και πιάσει άλλη µια καταιγίδα σαν
αυτή που περάσαµε.»
«Αναµφίβολα, Μεγαλειοτάτη,» είπε η Κέλθρεµ, µια ξανθιά
γυναίκα, µε λεία, µακριά ως τους ώµους µαλλιά, η οποία ήταν
ντυµένη στα άσπρα, µε µια πορφυρή, πάνινη ζώνη στη µέση. «Ο
Ναύαρχος έχει δίκιο.»
Στέκονταν όλοι τους µπροστά από την Κυρά της Θάλασσας, στις
αποβάθρες της Βάλριθ, ενώ ο Νέρντιν είχε πάει να µιλήσει µε τον
Άρχοντα Ζόρνακ, του οποίου το κάστρο βρισκόταν µισό χιλιόµετρο
έξω απ’την πόλη, πάνω σ’έναν λόφο. Η Αάνθα δεν είχε όρεξη να τον
συντροφεύσει· προτιµούσε να ήταν εδώ, όταν θα επέστρεφαν οι
καπεταναίοι της, και, τώρα, αυτοί είχαν επιστρέψει.
Ο Ράγκαθνορµ σταύρωσε τα χέρια στο στέρνο του. «Ναι…
Πράγµατι, δεν υπάρχει άλλη λύση απ’το να περιµένουµε.»
«Εντάξει,» είπε η Αάνθα· «δε σας χρειάζοµαι άλλο. Μπορείτε να
πάτε να αναπαυθείτε· φαίνεστε όλοι κουρασµένοι.»
«Με τον Άνµορ τι θα γίνει;» ρώτησε η Μίρθα. «∆εν είδαµε
καθόλου το δρόµωνά του.»

Τ
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Η Αάνθα έσµιξε τα χείλη. «Φοβάµαι για το χειρότερο,
Καπετάνισσα,» αποκρίθηκε, «όµως συνεχίζω να ελπίζω. Αύριο θα
ψάξουµε γι’αυτόν, µε κάποιο απ’τα µικρά ιστιοφόρα των ντόπιων.»
«Σωστά,» συµφώνησε ο Ράγκαθνορµ. «Θα χρειάζεται τη βοήθειά
µας, αν έχει ναυαγήσει κάπου.»
Η Αάνθα ένευσε καταφατικά, και οι τρεις καπεταναίοι του
Ωκεανού έφυγαν, χαιρετώντας την και καληνυχτίζοντάς την.
«Ξεµείναµε,» αναστέναξε ο Βένγκριλ, σείοντας το κεφάλι του
κουρασµένα, ενώ καθόταν πάνω σε µια δέστρα της αποβάθρας,
έχοντας ακουµπισµένους τους πήχεις στα γόνατά του.
Η Αάνθα πέρασε το χέρι της µέσα στα µακριά, καστανά του
µαλλιά, χαϊδεύοντας τον αυχένα του. «Θα ξεκινήσουµε µόλις τα
πλοία είναι έτοιµα. Μην ανησυχείς, ο Νέρντιν θα φροντίσει η
επισκευή να γίνει γρήγορα.»
Ο Βένγκριλ σήκωσε το βλέµµα του να την κοιτάξει. «∆εν
αµφιβάλλω γι’αυτό. Όπως σου ξαναείπα, µου µοιάζει έµπειρος και
καλός στη δουλειά του· τον θαυµάζω. Ωστόσο, δε µπορώ να µην
ανησυχώ… για την ∆ήνκα… για την Έρµελ… για τον Σόλµορχ…
Όλο το Σαραόλν κινδυνεύει από τον Πόνκιµ.»
Η Αάνθα αισθάνθηκε λίγο άσχηµα στην αναφορά της συζύγου του
Βασιληά από τη Βόρεια Γη· δεν ήθελε να σκέφτεται ότι ήταν
παντρεµένος. «Σε καταλαβαίνω,» αποκρίθηκε. «Έχεις δει, ξανά,
κανένα από κείνα τα… όνειρα;» ρώτησε.
«Όχι,» είπε ο Βένγκριλ. «Όχι τελευταία.»
«Το βιβλίο µου –αυτό που διάβαζα, για ν’ανακαλύψω τι ήταν
εκείνο το πράγµα που έστειλε εναντίον µας ο Κράντµον– έχει και
µια αναφορά πάνω στα όνειρα, νοµίζω,» τον πληροφόρησε η Αάνθα.
Ο Βένγκριλ σηκώθηκε όρθιος. «∆εν εµπιστεύοµαι και τόσο τη
µαγεία, Βασίλισσά µου,» δήλωσε.
«Αν δεν είχαµε τη µαγεία µου, όµως, δε θάχαµε βγει απ’τις
φυλακές όπου µας είχε κλειδώσει ο Κράντµον· επίσης, θα
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λιµοκτονούσαµε στην βάρκα, όταν µας καταδίωκαν οι
δαιµονάνθρωποι υπηρέτες του,» του θύµισε η Αάνθα.
«∆εν είπα ότι η µαγεία είναι άχρηστη,» εξήγησε ο Βένγκριλ· «είπα
πως δεν την εµπιστεύοµαι.»
«Όπως αγαπάς, αγάπη µου,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα του
Ωκεανού, µειδιώντας λιγάκι µε το λογοπαίγνιο. «Τι θα έλεγες, όµως,
τώρα, να ρίξουµε µια µατιά στο βιβλίο, εκεί όπου µιλά για τα
όνειρα;»
Ο Βένγκριλ κούνησε αρνητικά το κεφάλι του. «Άστο καλύτερα,
Αάνθα. Ούτε η Πριγκίπισσα Σούλτριθ του Κάρνεβολθ δε γνώριζε
τίποτα γι’αυτά. Κι εξάλλου, δε θέλω να µπλε–»
«Μην είσαι προκατειληµµένος,» τον έκοψε εκείνη, δίχως να
υψώσει τη φωνή της. «Μπορεί να καταφέρουµε να βγάλουµε κάποια
άκρη. Ίσως να µάθεις το µέλλον… ή ένα κοµµάτι του έστω…»
«Ποιος σου είπε ότι θέλω να µάθω το µέλλον;» έκανε ο Βένγκριλ.
«Αν είναι να καταστραφεί το Σαραόλν, ή να συµβεί κάτι πολύ κακό
στο Βασίλειό µου, δε θέλω να ξέρω!»
«Ακόµα κι αν, γνωρίζοντας, πιθανώς να έχεις τη δύναµη να το
αποτρέψεις;» έθεσε το ερώτηµα η Αάνθα.
Ο Βένγκριλ συνοφρυώθηκε, σµίγοντας τα χείλη του. «Με βάζεις σε
πειρασµό, γυναίκα…!»
«Το ξέρω,» αποκρίθηκε η Αάνθα, µειδιώντας στραβά· «πάντα σε
βάζω σε πειρασµό.»
Ο Βένγκριλ γέλασε. Ήθελε να την αρπάξει, επιτόπου, και να τη
φιλήσει, συνθλίβοντάς την στην αγκαλιά του, µα γνώριζε, πάλι, πολύ
καλά ότι βρίσκονταν σε κοινή θέα στις αποβάθρες της Βάλριθ.
«Λοιπόν;» ρώτησε η Αάνθα, ακόµα µειδιώντας. «Πάµε να ρίξουµε
µια µατιά στο βιβλίο;»
«Πάµε,» συµφώνησε, τελικά, ο Μονάρχης του Σαραόλν, και
ανέβηκαν στην Κυρά της Θάλασσας.
Βρισκόµενοι στο κατάστρωµα, αντίκρισαν το πανέµορφο
ηλιοβασίλεµα των ήλιων του Άρµπεναρκ. Το φως τους, που είχε το
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χρώµα του παλιού χρυσού, αντανακλάτο στο νερό του Ωκεανού,
γεµίζοντάς το µε την µαγευτική πορφυροκίτρινη λάµψη του.
Η Αάνθα αναστέναξε, σιγανά. Πόσο καλύτερα, τώρα, θα ήταν
εκείνη κι ο Βένγκριλ να βρίσκονταν στο παλάτι της, καθισµένοι
σ’ένα ψηλό µπαλκόνι, ατενίζοντας τον ορίζοντα και τη θάλασσα,
σαν τίποτ’άλλο να µη συνέβαινε σ’ολάκερο τον Άρµπεναρκ…
«Βασίλισσά µου;»
Η πορφυροµάλλα γυναίκα στράφηκε στον Μονάρχη του Σαραόλν,
καταλαβαίνοντας πως καθόταν και κοιτούσε, αποσβολωµένη, το
ηλιοβασίλεµα. «Είναι πανέµορφο,» είπε.
«Πράγµατι, είναι,» συµφώνησε ο Βένγκριλ.
Ύστερα, η Αάνθα κατευθύνθηκε στη γέφυρα και άνοιξε την πόρτα,
για να µπουν κι οι δυο στην καµπίνα της. Το δωµάτιο ήταν άνωκάτω από την χτεσινοβραδινή καταιγίδα· ούτε το κρεβάτι δεν
βρισκόταν στην θέση του, έχοντας ξεκαρφωθεί απ’το πάτωµα.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού έκανε τα πορφυρά της µαλλιά πίσω,
ξεφυσώντας. «Τι χάλι…» Άνοιξε ένα συρτάρι του γραφείου της και
πήρε από µέσα έναν δερµατοδεµένο τόµο. Στο εξώφυλλο υπήρχαν
µεγάλα, ασηµένια γράµµατα, που έγραφαν: «Μια Γενική Μελέτη των
Πνευµάτων»· και, µε µικρότερα γράµµατα, όχι από ασήµι: «της
Θαλάρια Σόντβορν».
Ο Βένγκριλ ύψωσε ένα φρύδι του. «Ποια είναι η Θαλάρια
Σόντβορν;» ρώτησε.
«Μια Πνευµατίστρια από το Άργκανθικ,» αποκρίθηκε η Αάνθα.
«Έχει το βιογραφικό της στις πρώτες έξι σελίδες.» Ξεφύλλισε την
αρχή του τόµου, για να του δείξει.
«Ζει;»
«Όχι. Πάνε πενήντα χρόνια που έχει πεθάνει,» τον πληροφόρησε η
Βασίλισσα του Ωκεανού. «Ο Βασιληάς Νάβερ ο ∆εύτερος την
καρατόµησε, γιατί συνωµοτούσε εναντίον του.»
«∆ε µου µοιάζει και τόσο αξιόπιστο πρόσωπο…» είπε ο Βένγκριλ,
σκεπτικός.
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«Ποιος; Η µάγισσα ή ο Βασιληάς;» ρώτησε η Αάνθα.
«Και οι δύο! Κανένας Αργκανθικιανός δεν είναι αξιόπιστος. Όλοι
τους φίδια είναι: δολοπλόκοι, εγωιστές, άνθρωποι της ευκαιρίας, και
φονιάδες.»
«Μήπως το παρατραβάς;» τον λοξοκοίταξε η Βασίλισσα του
Ωκεανού. «Φονιάδες;»
«Πολλοί απ’αυτούς είναι,» τόνισε ο Βένγκριλ.
«Αλλά πού δεν υπάρχουν δολοφόνοι;»
«Όντως, παντού υπάρχουν. Και, τέλος πάντων, ίσως οι
Αργκανθικιανοί να µην είναι δολοφόνοι, πάντως, δε µπορείς
ν’αµφισβητήσεις ότι είναι δολοπλόκοι και εγωιστές!»
«Ξέρεις εκείνοι τι λένε για σας, τους Σαραολνιανούς; Ότι είστε
βάρβαροι, και δε µπορείτε να διοικήσετε σωστά το βασίλειό σας.»
«Καλά!…» µούγκρισε ο Βένγκριλ. «Ας ξανακοπιάσουν απ’το
Σαραόλν, να τους θυµίσουµε τι τσεκούρι έχουν να φάνε!»
Η Αάνθα γέλασε. «Έχουν δίκιο –είστε βάρβαροι!»
Τώρα, δεν βρίσκονταν σε κοινή θέα· ο Βένγκριλ άρπαξε τη
Βασίλισσα του Ωκεανού, δυνατά, στα χέρια του και της έκλεισε το
στόµα µ’ένα χορταστικό φιλί. Εκείνη ακόµα κρατούσε το
µυστικιστικό βιβλίο, έχοντάς το ανάµεσά τους. Ο Μονάρχης του
Σαραόλν τής το πήρε και το πέταξε, αδιάφορα, στο γραφείο.
«∆ε σ’ενδιαφέρει να µάθεις το µέλλον, Βασιληά µου;» ρώτησε η
Αάνθα. «Ώστε να το αλλάξεις, αν µπορείς;…» Σήκωσε ένα λεπτό,
πορφυρό φρύδι.
Ο Βένγκριλ την άφησε απ’τα χέρια του. «Εντάξει, δες τι γράφουν
αυτές οι κιτρινισµένες σελίδες.»
Η Αάνθα κάθισε στην ξύλινη πολυθρόνα µπροστά απ’το γραφείο
και άνοιξε τον τόµο. Άρχισε να γυρίζει τα φύλλα, ενώ ο Βασιληάς
του Σαραόλν κοιτούσε πάνω απ’τον ώµο της.
«Πού είναι, λοιπόν;» ρώτησε.
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«Έχε υποµονή,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού. «Κάπου
εδώ πρέπει να… Αχά!… Νάτο.» Και διάβασε την επικεφαλίδα: «Οι
µελέτες µου, σχετικά µε τα Πνευµατοσταλµένα όνειρα.»
Ο Βένγκριλ κάθισε πάνω στο γραφείο, σταυρώνοντας τα χέρια
µπροστά του και περιµένοντας ν’ακούσει τη συνέχεια.
«Ορισµένες φορές, τα όνειρα δεν είναι τόσο φυσιολογικά, όσο
νοµίζουµε· είναι σταλµένα από τα Πνεύµατα. Οι λόγοι που τα
Πνεύµατα στέλνουν αυτά τα ‘όνειρα’ ποικίλουν, και έχουν γίνει
πάµπολλες υποθέσεις. Πιο συγκεκριµένα, ο Ραµασκάν αναφέρει
πως….» Η φωνή της έγινε σιγανή, κάτι λιγότερο από ένας ψίθυρος,
και ο Βασιληάς του Σαραόλν δε µπορούσε ν’ακούσει τι διάβαζε.
«Τι λέει;» ρώτησε, τελικά· όσο κι αν µην τον ενδιέφερε η µαγεία,
ήταν περίεργος να µάθει.
«Τίποτα το σπουδαίο εδώ,» απάντησε η Αάνθα, µασώντας ένα νύχι
της. «Αναφέρει διάφορες εικασίες, για ποιο λόγο τα Πνεύµατα
στέλνουν όνειρα.»
«Για πες καµία,» ζήτησε ο Βένγκριλ.
«Νόµιζα πως δε σ’αρέσουν αυτά.»
«Βαριέµαι να κάθοµαι έτσι.»
«Καλά. Τούτο µου έκανε πιο πολύ εντύπωση…» Γύρισε µια
σελίδα, περνώντας µια τούφα πορφυρών µαλλιών πίσω απ’το δεξί
της αφτί. «Λέει ο Κένορ πως–»
«Ποιος είν’ο Κένορ;»
«Κάποιος Ελεγκτής Πνευµάτων, βρε παιδί µου! Άκου: Υποστηρίζει
πως, αφού τα Πνεύµατα είναι ψυχικά κοµµάτια των νεκρών Θεών, οι
Θεοί λειτουργούν µέσω αυτών, δίχως να το γνωρίζουν, καθότι η
συνείδησή τους έχει διασπαστεί.»
Ο Βένγκριλ βλεφάρισε. «Το καταλαβαίνεις αυτό που λες;»
απόρησε.
«Αρκετά,» είπε η Αάνθα, γνέφοντας.
«Εξήγησέ µου,» την παρότρυνε ο Βασιληάς του Σαραόλν.
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«Κοίτα. Λένε πως τα Πνεύµατα δηµιουργήθηκαν µε την
καταστροφή των Θεών. Οι Θεοί, δηλαδή… ‘έσπασαν’ –
καταλαβαίνεις, τώρα, τι θέλω να πω;– και τα κοµµάτια τους είναι τα
Πνεύµατα. Φαντάσου ένα βάζο που το ρίχνεις στο πέτρινο πάτωµα
και γίνεται θρύψαλα. Το βάζο θα ήταν ένας Θεός. Τα κοµµάτια,
βέβαια, δεν είναι κοµµάτια σάρκας, ή κοκάλων· είναι… ψυχικά
κοµµάτια –κοµµάτια συνείδησης. Εποµένως, λίγη από τη συνείδηση
κάποιου Θεού υπάρχει µέσα σε κάθε Πνεύµα.»
Ο Βένγκριλ ανασήκωσε τους ώµους του. «Και τι έγινε
µ’ετούτο;…»
«Πρόσεξε, τώρα, τι υποστηρίζει ο Κένορ,» συνέχισε η Αάνθα, λες
και δεν την είχε διακόψει: «ότι το κάθε Πνεύµα –εφόσον έχει λίγη
από τη συνείδηση κάθε Θεού– λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε ο
αντίστοιχος Θεός, ή το µικρό αυτό τµήµα της συνείδησής του.»
«Και, πάλι, τι έγινε;»
«Περίµενε να ολοκληρώσω! Τα Πνεύµατα στέλνουν όνειρα, και
αναρωτιόµαστε ποιος είναι ο λόγος που τα στέλνουν. Λοιπόν, ο
λόγος πιθανώς να είναι κάποιο σχέδιο των Θεών, που εµείς δε
µπορούµε να κατανοήσουµε.»
«Μα, αφού δεν υπάρχουν Θεοί,» έκανε ο Βένγκριλ.
Η Αάνθα τον λοξοκοίταξε, λες και ήταν χαζός. «Οι Θεοί
περιέχονται στα Πνεύµατα, αγάπη µου.»
«Καλά, εντάξει,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ.
«Τι δε µπορείς να καταλάβεις;» απόρησε η Αάνθα.
«Τι µπορώ να καταλάβω απ’αυτές τις ασυναρτησίες θάπρεπε να µε
ρωτήσεις,» είπε ο Βένγκριλ.
Η Βασίλισσα αναστέναξε. «Ε, τι να σου απαντήσω τώρα…!»
Προτού προλάβει ο Βένγκριλ να µιλήσει, ένας χτύπος ακούστηκε
απ’την πόρτα, και µια φωνή:
«Βασίλισσά µου;»
«Πέρασε, Ναύαρχε,» αποκρίθηκε η Αάνθα.
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Ο Νέρντιν µπήκε. «Καλησπέρα, Μεγαλειοτάτη, Μεγαλειότατε,»
χαιρέτησε, κλίνοντας το κεφάλι του. Και, έπειτα, είπε: «Βασίλισσά
µου, ο Άρχοντας Ζόρνακ καλεί εσάς και τον Βασιληά του Σαραόλν
στο κάστρο του, για να σας φιλοξενήσει, όσο θα χρειαστεί να µείνετε
εδώ.»
«Και πόσο υπολογίζεις, Ναύαρχε, να µείνουµε εδώ;» ρώτησε ο
Βένγκριλ.
«Τρεις µέρες· τέσσερις το µέγιστο. Ο Άρχοντας Ζόρνακ
υποσχέθηκε να µας βοηθήσει µ’όλα του τα µέσα,» είπε ο Νέρντιν.
Η απάντηση δε φάνηκε ν’άρεσε και τόσο στο Βασιληά του
Σαραόλν.
Ο Ναύαρχος στράφηκε στην Αάνθα. «Λοιπόν, Μεγαλειοτάτη;»
«Φυσικά και θα τιµήσουµε τον Άρχοντα,» απάντησε εκείνη. Πήρε
το µυστικιστικό βιβλίο παραµάσκαλα, και βγήκαν κι οι τρεις τους
απ’την καµπίνα.
«Τι το θες αυτό µαζί σου;» τη ρώτησε ο Βένγκριλ.
«∆εν τελειώσαµε ακόµα τη δουλειά µας,» εξήγησε η Αάνθα.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν αναποδογύρισε τα µάτια του,
ξεφυσώντας.
Ο Νέρντιν πρόσταξε µια ντουζίνα πολεµιστές του Ωκεανού να τους
ακολουθήσουν, και ορισµένους άλλους να βρουν τους καπεταναίους
της Βασίλισσας και να τους φέρουν κι αυτούς στο κάστρο του
Άρχοντα Ζόρνακ.
Η Αάνθα και ο Βένγκριλ οδηγήθηκαν έξω απ’την πόλη, και
βάδισαν σε ένα σκιερό µονοπάτι, ανάµεσα σε ψηλούς ευκάλυπτους.
Σε λίγο, οι ευκάλυπτοι έδωσαν τη θέση τους σε µια άδεντρη πλαγιά,
στην κορυφή της οποίας φαινόταν ένα κάστρο. Η πύλη του έστεκε
ορθάνοιχτη, περιµένοντάς τους, ενώ µια σηµαία, που δε φαινόταν
καλά στο σκοτάδι, κυµάτιζε απ’τον ψηλότερό του πύργο.
Πλησιάζοντας, αντίκρισαν έναν άντρα. Ήταν ψηλός και ευθυτενής,
ντυµένος πλούσια, και είχε γκριζόµαυρα µαλλιά. Πλάι του στεκόταν
µια γυναίκα, όχι και τόσο όµορφη, αλλά συµπαθητική· είχε τα
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καστανά µαλλιά της δεµένα κότσο, και φορούσε ένα φόρεµα από
γαλάζιο βελούδο. ∆εξιά κι αριστερά τους στέκονταν στρατιώτες µε
κοραλλένιες πανοπλίες, βαστώντας αναµµένες δάδες.
«Μεγαλειοτάτη. Σας καλωσορίζω στην ταπεινή µου οικία,» είπε ο
άντρας, που δε µπορούσε να ήταν άλλος από τον Άρχοντα Ζόρνακ,
και έκανε µια βαθιά υπόκλιση.
Η γυναίκα πλάι του, επίσης, υποκλίθηκε, σηκώνοντας, ελαφρώς,
την φούστα της.
«Απο δώ η σύζυγός µου, Οάνιρ,» τη σύστησε ο Ζόρνακ.
«Τιµή µας που µας επισκέπτεστε, Μεγαλειοτάτη,» είπε η Οάνιρ.
«Και τιµή µας που µας επισκέπτεστε κι εσείς, Μεγαλειότατε,»
πρόσθεσε ο Ζόρνακ, βιαστικά, σα να ντρεπόταν που είχε ξεχάσει να
αναφερθεί στον Βένγκριλ.
«Είναι µεγάλη µας χαρά,» συµπλήρωσε η Οάνιρ, «που γνωρίζουµε
αυτοπροσώπως τον Βασιληά του Σαραόλν. Συναναστρεφόµαστε
συχνά µε εµπόρους από το Βασίλειό σας, Μεγαλειότατε.»
«Τότε, δεν πρέπει να έχετε και πολύ καλή γνώµη για το λαό µου,
Αρχόντισσά µου,» µειδίασε ο Βένγκριλ. «Οι έµποροι είναι οι πιο
δόλιοι από τους υπηκόους µου.»
Όλοι γέλασαν, ακόµα κι οι φρουροί, και ο Άρχοντας Ζόρνακ και η
σύζυγός του οδήγησαν τον Βασιληά του Σαραόλν και τη Βασίλισσα
Αάνθα του Ωκεανού σε µια αίθουσα του όχι ιδιαίτερα µεγάλου, αλλά
όµορφα στολισµένου, κάστρου τους. Κάθισαν γύρω από ένα ξύλινο
τραπέζι, στρωµένο µε κάθε λογής θαλασσινά φαγητά. Ένας νεαρός
µε σκούρα-καστανά µαλλιά βρισκόταν ήδη εκεί, καθώς και µια
κορακοµάλλα κοπέλα, που έµοιαζε κάνα-δυο χρόνια µεγαλύτερη
απ’αυτόν. Η Αρχόντισσα Οάνιρ τούς σύστησε: Ήταν, όπως είχε
υποψιαστεί ο Βένγκριλ, ο γιος και η κόρη της, και ονοµάζονταν
Τόραλον και Ράηνα, αντίστοιχα.
Στο νου του, αµέσως, ήρθαν η Έρµελ και η ∆ήνκα. Πόνκιµ, αν τις
έχεις πειράξει, συλλογίστηκε, θα το µετανιώσεις πολύ πικρά,
µπασταρδόλυκε!
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Η φιλοξενία του Ζόρνακ ήταν εξαίρετη. Για πρώτη φορά, εδώ και
µέρες η Βασίλισσα του Ωκεανού και ο Βασιληάς του Σαραόλν
αισθάνονταν λες και βρίσκονταν στα παλάτια τους. Η Ράηνα,
µάλιστα, έπαιζε υπέροχη άρπα, γεµίζοντας το δωµάτιο µε γλυκές και
µαγευτικές µελωδίες.
Θα κάνω αυτή την κοπέλα επίσηµη βάρδο της Αυλής µου, σκέφτηκε
η Αάνθα, υποµειδιώντας, καθώς καθάριζε το µεγάλο ψάρι εµπρός
της από τα κόκαλα, µε τα οποία ο Βένγκριλ έµοιαζε να έχει κάποιο
πρόβληµα, καθότι δεν είχε συνηθίσει να τρώει θαλασσινά.
Εκείνος και η Βασίλισσα του Ωκεανού διηγήθηκαν τις περιπέτειές
τους στον Άρχοντα Ζόρνακ και την Αρχόντισσα Οάνιρ,
αποκρύπτοντας, βέβαια, µπόλικα πράγµατα. Ο µελαχρινός άντρας
και η σύζυγός του υποσχέθηκαν να τους βοηθήσουν να
επισκευάσουν το ταχύτερο δυνατό τα πλοία τους, για να πλεύσουν
στο Σαραόλν.
Εν τω µεταξύ, ο Καπετάνιος Ράγκαθνορµ και οι Καπετάνισσες
Κέλθρεµ και Μίρθα είχαν έρθει, και υπηρέτες τους είχαν προσφέρει
φαγητό και κρασί.
Ο νεαρός Τόραλον ρώτησε, σε κάποια στιγµή, την Αάνθα αν θα
µπορούσε να τον κάνει πολεµιστή της βασιλικής της φρουράς.
«Γιατί όχι;» αποκρίθηκε εκείνη. «Αρκεί να αποδείξεις την αξία
σου.»
«Είµαι καλός στο σπαθί και στο κοντάρι,» δήλωσε, ενθουσιωδώς, ο
Τόραλον.
Η Αάνθα µειδίασε. «Όταν επιστρέψω από το Σαραόλν, έλα στην
Θέρληχ να µε επισκεφτείς, εντάξει;»
«Το υπόσχοµαι, Βασίλισσά µου,» είπε ο νεαρός.
Η µητέρα του δεν έµοιαζε τόσο ενθουσιασµένη όσο εκείνος, µα δεν
µίλησε.
Όταν τελείωσαν το γεύµα τους, ο Άρχοντας Ζόρνακ σκούπισε τα
χείλη του µε µια λευκή πετσέτα, λέγοντας: «Ήταν το φαγητό της
αρεσκείας σας, Μεγαλειοτάτη; Μεγαλειότατε;»
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«Ήταν το καλύτερο που είχα ποτέ την τιµή να γευτώ,» αποκρίθηκε
ο Βένγκριλ. Και το πιο επικίνδυνο, πρόσθεσε, νοερά, θυµούµενος τα
κόκαλα των ψαριών. Ύψωσε το κρασοπότηρό του. «Στην υγειά σου,
Άρχοντά µου! Και στην υγειά όλης σου της οικογένειας.» Ήπιε µια
µεγάλη γουλιά.
«Σας ευχαριστούµε, Μεγαλειότατε,» είπε η Οάνιρ.
«Η κόρη σας έχει ταλέντο,» παρατήρησε η Αάνθα, κοιτώντας την
Ράηνα, που κοκκίνισε.
«Πράγµατι, έχει,» παραδέχτηκε η Αρχόντισσα.
«Εκείνη είναι που κρατά τούτο το παλιό κάστρο ζωντανό, µε τις
µελωδίες της,» είπε ο Ζόρνακ, «αλλιώς θα είχε γκρεµίσει.» Τα
µάγουλα της Ράηνα έγιναν ακόµα πιο κόκκινα από πριν.
«Τώρα, Βασίλισσά µου,» συνέχισε ο Άρχοντας, «αναµφίβολα, θα
επιθυµείτε να ξεκουραστείτε…»
«Η αλήθεια είναι πως, ναι, είµαστε πολύ κουρασµένοι,»
συµφώνησε η Αάνθα.
«Οι υπηρέτες µου θα σας οδηγήσουν στα δωµάτιά σας.» Ο Ζόρνακ
χτύπησε τα χέρια του, και ένας άντρας και δυο γυναίκες ήρθαν
αµέσως.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν και η Βασίλισσα του Ωκεανού τούς
ακολούθησαν, καληνυχτίζοντας τον Άρχοντα και την οικογένειά του.
Στο δωµάτιο που κατέληξε ο Βένγκριλ υπήρχε ένα παράθυρο το
οποίο κοιτούσε την πόλη κάτω απ’τον λόφο όπου βρισκόταν το
κάστρο. Το τζάκι ήταν αναµµένο εδώ και πολύ ώρα, έχοντας
ζεστάνει γλυκά τον χώρο, ενώ το κρεβάτι απέναντί του ήταν
στρωµένο µε καθαρά σεντόνια και σκεπάσµατα.
Ο µονάρχης από τη Βόρεια Γη κάθισε και έβγαλε τις µπότες του.
Ύστερα, σηκώθηκε και ξεκούµπωσε την τουνίκα του. ∆εν την είχε
βγάλει ακόµα, όταν άκουσε χτύπους στην πόρτα.
«Ποιος είναι;» ρώτησε.
«Ο χειρότερός σου εφιάλτης.»
Ο Βένγκριλ γέλασε. Άνοιξε και τράβηξε µέσα την Αάνθα.
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«Βάρβαρε!» έκανε εκείνη.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν την έφερε κοντά του, φιλώντας την στα
χείλη. «∆ε θάπρεπε, τώρα, να κοιµάσαι στο δωµάτιό σου;» τη
ρώτησε. «Κάποιοι θ’αρχίσουν να υποψιάζονται, στο τέλ–»
Η Αάνθα τον χαστούκισε, ελαφρά και παιχνιδιάρικα, στο µουσάτο
του µάγουλο. «Τι είν’αυτά που λες στη Βασίλισσα του Ωκεανού;
Γι’άλλο λόγο είµ’εδώ.» Σήκωσε τον τόµο που κρατούσε στο δεξί της
χέρι.
«Πάλι, τούτο το καταραµένο βιβλίο;» αναστέναξε ο Βένγκριλ.
«Εσύ ο ίδιος δεν είπες πως θέλεις να µάθεις τι µπορεί να συµβεί στο
µέλλον, για να το αποτρέψεις;»
«Ναι –αλλά όχι βραδιάτικα!» τόνισε ο Βασιληάς του Σαραόλν,
σταυρώνοντας τους πήχεις µπροστά του και ρίχνοντάς της ένα
σκοτεινό βλέµµα.
Η Αάνθα τον αγνόησε και κάθισε στο κρεβάτι, αφήνοντας το βιβλίο
στο κοµοδίνο κι αρχίζοντας να λύνει τις µπότες της. «Ξέρεις τι λέµε
εδώ, στον Ωκεανό;–»
«Όχι –ούτε θέλω να µάθω τώρα!» µούγκρισε ο Βένγκριλ,
συνεχίζοντας να την αγριοκοιτάζει.
«–Η καταιγίδα δε σε περιµένει· εσύ πρέπει να την προβλέψεις,
προτού είναι αργά,» συνέχισε η Αάνθα, σαν εκείνος να µην είχε
µιλήσει καθόλου.
«Αυτό το παρατήρησα,» είπε ο Βένγκριλ, αφήνοντας τα χέρια να
πέσουν στα πλευρά του. ∆εν έµοιαζε να υπήρχε τρόπος να την
διώξει· όχι τώρα, τουλάχιστον.
Η Αάνθα, έχοντας ξεφορτωθεί τις µπότες της, έβγαλε τις µεταξωτές
της κάλτσες και κάθισε οκλαδόν πάνω στο κρεβάτι, παίρνοντας τον
µυστικιστικό τόµο στα χέρια της κι ανοίγοντάς τον στο σηµείο που
έλεγε για τα όνειρα.
Ύψωσε το κεφάλι και κοίταξε τον Βένγκριλ, που βρισκόταν ακόµα
όρθιος. «Εκεί θα στέκεσαι όλο το βράδυ;» τον ρώτησε.
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«Ελπίζω αυτή η ιστορία να µη µας πάρει όλο το βράδυ,» έκανε
εκείνος, και κάθισε πλάι της στο κρεβάτι.
«Λοιπόν, έχεις καταλάβει όσα σου είπα στην καµπίνα της Κυράς
της Θάλασσας;»
«Ναι,» χασµουρήθηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν.
«Λες ψέµατα, αλλά δεν πειράζει· δεν είχαν και τόση σηµασία,» τον
διαβεβαίωσε η Αάνθα.
«Και τι έχει σηµασία απ’όλ’αυτά;» µούγκρισε ο Βένγκριλ.
«Κάτσε να δω τι γράφει παρακάτω. Θέλουµε να εξηγήσουµε τα
όνειρά σου.»
«Μα, δεν βλέπω, πια, όνειρα!»
«Είδες, όµως. Και σώπα, τώρα, να διαβάσω.»
Ο Βένγκριλ ακούµπησε την πλάτη του στον τοίχο, περιµένοντας. Κι
έτσι, καθώς περίµενε, τα βλέφαρά του έκλεισαν και τον πήρε ο
ύπνος…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………...
……………… Μια πόλη ήταν κατεστραµµένη: φωτιές έκαιγαν απο
δώ κι απο κεί, ανάµεσα στα χαλάσµατα, και σκελετωµένοι άνθρωποι
βρίσκονταν µέσα σε σιδερένια κλουβιά, τα οποία κρέµονταν από
ψηλούς πασσάλους, ή από τα καµένα δέντρα.
Ο Βένγκριλ κοίταζε τριγύρω, µε το µυαλό του θολό. Αναγνώριζε
τούτο το µέρος. Η Μάρβαθ; ∆ε µπορεί…
Μια κραυγή: «Βένγκριλ! Σώσε µε!… Βοήθησέ µε!…»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν στράφηκε, µονοκόµµατα, και αντίκρισε την
∆ήνκα, η οποία βρισκόταν, µελανιασµένη, τραυµατισµένη και
ταλαιπωρηµένη, µέσα σ’ένα απ’τα κλουβιά.
Είναι αδύνατον! Όλ’αυτά δε συµβαίνουν! Είναι αδύνατον!
«Τίποτα δεν είναι αδύνατον, βασιληά των ερειπίων.»
Φτερούγες σκίασαν το φως των ήλιων από πάνω του –κι ένα
δυνατότερο φως τον τύλιξε! Ο Βένγκριλ ύψωσε το βλέµµα του,
σφίγγοντας τα δόντια, στενεύοντας τα µάτια, και βάζοντας το χέρι
πάνω απ’τα βλέφαρά του.
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Η µορφή ήταν λαµπρότερη από τον Λούντρινχ, και προκαλούσε στον
µονάρχη έναν αρχέγονο τρόµο, που απειλούσε να συντρίψει τη λογική
του –έναν αρχέγονο τρόµο ο οποίος προερχόταν από την απερίγραπτη
οµορφιά του εξώκοσµου όντος. Οι βάρδοι του Σαραόλν δε θα είχαν
λόγια να το περιγράψουν, συλλογίστηκε ο Βένγκριλ, καθώς ένα παγερό
συναίσθηµα πάλευε να παραλύσει το κορµί του.
«Κανένας άνθρωπος δε δύναται να περιγράψει εµένα, βασιληά των
ερειπίων!» βρυχήθηκε το πλάσµα. «Μάθε τ’όνοµά µου, θνητέ: είναι
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, και έρχοµαι από µια εποχή που ο νους σου δε θα
µπορούσε ποτέ να φανταστεί, όταν χρυσά παλάτια έσχιζαν τον ουρανό
µε τους πυργίσκους τους, όταν αλαβάστρινες πόλεις λαµποκοπούσαν
κάτω απ’τον Λούντρινχ και τον Βάνσπαρχ, και ανέδιδαν µια
µεθυστική ακτινοβολία στο φως των φεγγαριών.»
«Τούτη είναι η πρωτεύουσα του Βασιλείου µου!» φώναξε ο Βένγκριλ,
βρίσκοντας, ξαφνικά, το σθένος να πνίξει τον τρόµο βαθιά µέσα του.
«Γιατί ζητάς να τη ρηµάξεις;»
«ΧΑ-ΧΑ-ΧΑ-ΧΑ-ΧΑ!…» Το γέλιο του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν τον έκανε
να παραπατήσει και να πέσει, ανάσκελα, στο πετρώδες έδαφος.
«Θνητέ, µην αυταπατάσαι. Ο κόσµος σου είναι µια ψευδαίσθηση. Ο
δικός µου είναι αιώνιος! Τίποτα δε σου ανήκει! ΟΛΑ ανήκουν σε
ΕΜΕΝΑ! Εµένα, τον τελευταίο της φυλής µου. Και θα φροντίσω µέχρι
και ο τελευταίος της δικής σου φυλής να σταλεί στη Λήθη. Τούτη είναι
η εκδίκησή µου, βασιληά των ερειπίων! Και τούτος ο κόσµος είναι
έτοιµος να ανταµώσει την µοίρα του.»
Βασιληά των ερειπίων… βασιληά των ερειπίων… βασιληά των
ερειπίων… Τα λόγια του φωτεινού πλάσµατος αντηχούσαν µέσα στο
κεφάλι του Βένγκριλ, καταστρέφοντας τη λογική του κοµµάτι-κοµµάτι.
«Χαα-χαα-χαα-χαα-χαα… Ανίσχυρο ον…» γέλασε, βραχνά, ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν. «∆ύναµαι να τσακίσω την ψυχή σου µέσα σ’ένα
όνειρο… Και µε δελεάζεις να το κάνω…» Τα κοφτερά του δόντια
άστραψαν περισσότερο από την ακτινοβολία του σώµατός του.
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«Φύλαξε τις δυνάµεις σου, δαίµονα! Θα τις χρειαστείς!» Ο ίδιος ο
αέρας έµοιασε στον Βένγκριλ να σχίζεται, και από µέσα του βγήκε
ένας άντρας που αναγνώριζε. Φορούσε χιτώνα, και είχε µαύρα,
µακριά µαλλιά και γένια, ενώ τα µάτια του άστραφταν από αρχαία
γνώση. Ο Φάλµαριν; Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού που είχα
στείλει µαζί µε τη ∆ιοικήτρια Ερία, για να ανακαλύψουν τι
συνέβαινε µε τα χαµένα πλοία; Αυτός πρέπει να ήταν.
Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν στράφηκε στον Ελεγκτή Πνευµάτων. «Άλλος
ένας θνητός! Α-ΧΑ-ΧΑ-ΧΑ-ΧΑ-ΧΑ! Τολµάς να µε προκαλείς,
άφρονα;»
«Φύγετε, Βασιληά µου! Φύγετε!» πρόσταξε ο Φάλµαριν τον
Βένγκριλ. Και, αν και τον αποκάλεσε Βασιληά, εκείνος αισθάνθηκε
πως, τούτη τη στιγµή, δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένας υπηρέτης
µπροστά στον Σοφό του Κύκλου του Φτερού.
Σηκώθηκε, γρήγορα, όρθιος· τα πόδια του έτρεµαν από τον αρχέγονο
τρόµο µε τον οποίο γέµιζε το νου του η µορφή του ακτινοβόλου όντος.
«Έλα πίσω σε µένα, βασιληά των ερειπίων! Α-χα-χα-χα-χα-χα-χαχα!»
Αλλά, ξαφνικά, η φωνή του ακουγόταν από πολύ µακριά, σαν ο
Βένγκριλ να είχε τρέξει δεκάδες µέτρα, µέσα σε µερικά δευτερόλεπτα.
Και η φωνή της ∆ήνκα, όµως, ακουγόταν πίσω του: «Βένγκριλ!
ΣΩΣΕ ΜΕ, ΒΕΝΓΚΡΙΛ! ΜΗ Μ’ΑΦΗΝΕΙΣ Ε∆Ω!»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν σταµάτησε, αγκοµαχώντας. Η Βασίλισσά
του ήταν κολληµένη πάνω στα κάγκελα του σιδερένιου κελιού, µε τα
χέρια της τεντωµένα· δάκρυα κυλούσαν στα µάγουλά της.
«ΦΥΓΕ –ΤΩΡΑ– ΒΑΣΙΛΗΑ ΜΟΥ!» αντήχησε η φωνή του
Φάλµαριν, καθώς ουρλιαχτά έρχονταν από παντού –τα ουρλιαχτά του
φωτεινού όντος;– και ο Βένγκριλ αισθανόταν τον αέρα να
ταρακουνιέται και τη γη να σµπαραλιάζεται κάτω απ’τα
µποτοφορεµένα πόδια του.
Η φωνή της ∆ήνκα: «ΒΕΕΕΕΕΝΓΚΡΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΛ!»–
–«Βένγκριλ! Ξύπνα!»
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Ο Βασιληάς του Σαραόλν άνοιξε τα µάτια του διάπλατα, κοιτώντας
το πρόσωπο της Αάνθα, πλαισιωµένο από τα πορφυρά της µαλλιά.
Ήταν καταϊδρωµένος και λαχανιασµένος. Ποτέ ξανά δεν θυµόταν
την καρδιά του να χτυπά τόσο γρήγορα· νόµιζε ότι θα έσπαζε το
στέρνο του και θα πεταγόταν έξω.
«Τι είναι;» ρώτησε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
Ο Βένγκριλ δεν είχε κουράγιο ν’απαντήσει· ακούµπησε το κεφάλι
του στον ώµο της, κι εκείνη τον αγκάλιασε, κρατώντας τον κοντά
της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29ο

«Παράξενη» σύµπτωση

H

∆ήνκα ξύπνησε τροµαγµένη στο κελί της. Η ξαφνική ανάσα
που βγήκε απ’τα πνευµόνια της αντήχησε σαν κεραυνός
µέσα στον άδειο χώρο –ή έτσι εκείνη νόµιζε. Η καρδιά της
δε µπορούσε να πάψει να σφυροκοπεί το στήθος της. Μια παγωνιά
είχε τυλίξει όλο της το κορµί.
«…Βένγκριλ…» έκανε, καταπίνοντας δάκρυα. «Μη µ’αφήνεις…»
Είχε µόλις δει το πιο παράδοξο –και το πιο ζωντανό– όνειρο της
ζωής της. Ήταν κλειδωµένη µέσα σ’ένα σιδερένιο κελί, το οποίο
κρεµόταν από… κάπου (δεν θυµόταν από πού ακριβώς). Και γύρω
της τα πάντα ήταν ερειπωµένα. Τα ερείπια µιας πόλης· και είχε την
τροµαχτική αίσθηση πως γνώριζε την πόλη. Ήταν η Μάρβαθ; Μα τα
Πνεύµατα, ήταν Μάρβαθ; συλλογίστηκε.
Μετά, παρουσιάστηκε ο Βένγκριλ. Βγήκε µέσα απ’τον αέρα,
σχίζοντάς τον. Η ∆ήνκα δε µπορούσε να πιστέψει στα µάτια της,
αλλά… τέτοια πράγµατα συµβαίνουν στα όνειρα. Του είχε
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φωνάξει… εκείνος γύρισε… και, µετά… αυτό το πλάσµα ήρθε από
το πουθενά, και λαµποκοπούσε τόσο που η Βασίλισσα του Σαραόλν
δε µπορούσε να το κοιτάξει. Η βροντερή φωνή του την έκανε να
τρέµει σύγκορµη, ενώ συγχρόνως σάλευε τη λογική της και της
προκαλούσε µια επιθυµία να ουρλιάξει –αν είχε το θάρρος γι’αυτό.
Ο Βένγκριλ σκόνταψε και έπεσε, ενώ το φωτεινό πλάσµα γελούσε
τρανταχτά· η ∆ήνκα είχε παραλύσει. Και τότε ήταν που ήρθε ένας
άντρας ντυµένος µε χιτώνα. Της θύµιζε εκείνο τον Σοφό του Κύκλου
του Φτερού που ονοµαζόταν Φάλµαριν. Αλλά τι δουλειά είχ’αυτός
εκεί; Μα, τι σκέφτοµαι! Όνειρο ήταν· παράξενα πράγµατα συµβαίνουν
στα όνειρα, προσπάθησε να βάλει τάξη στους συλλογισµούς της η
Βασίλισσα του Σαραόλν, ενώ ακόµα πάσχιζε να σταµατήσει τα
αναφιλητά της.
Ο νεόφερτος πρόσταξε τον σύζυγό της να φύγει, κι εκείνος έτρεξε,
καθώς τα πάντα διαλύονταν τριγύρω. Ο ουρανός ταρακουνιόταν, η
γη έσπαζε, και τα χαλάσµατα της πόλης γίνονταν σκόνη. Η ∆ήνκα
είχε τροµοκρατηθεί, προτού ξυπνήσει, απότοµα, στο κελί της.
Έχωσε το πρόσωπο στα χέρια της κι άρχισε να κλαίει µε λυγµούς.
Όταν σήκωσε το βλέµµα της, παρατήρησε µια σκιά πίσω απ’το
καγκελωτό παραθυράκι της πόρτας. Ένα κεφάλι… Μέσα απ’το
σκοτάδι της κουκούλας που φορούσε, δύο κιτρινοπράσινα µάτια
γυάλιζαν.
Μαγκραθµέλιος…Μα τα Πνεύµατα, πού είµαι;… Πού είµαι;…
«…Βένγκριλ… πάρε µε απο δώ…» ψιθύρισε, φοβούµενη µην την
ακούσει ο δαιµονάνθρωπος, καθώς ήταν ζαρωµένη σε µια γωνία,
τυλιγµένη στην µάλλινη ρόµπα που της είχαν φορέσει. Η
τραυµατισµένη της ράχη την πονούσε, καθώς το δέρµα της
τσιτωνόταν.
Το κεφάλι του φύλακα χάθηκε απ’το παραθυράκι, τόσο ξαφνικά
όσο είχε εµφανιστεί.
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Η ∆ήνκα ένιωθε έναν κόµπο στο λαιµό· συνέχεια ένιωθε έναν
κόµπο στο λαιµό, τις τελευταίες µέρες. ∆ε θα τελείωνε ποτέ τούτος ο
εφιάλτης; Ποτέ δε θα τελείωνε;…
Βένγκριλ… πάρε µε απο δώ…
** ** ** **
«Μάερνοµ, είπες ότι γνώριζες το δρόµο!…» µούγκρισε ο Άνεµος,
τραβώντας τα γκέµια του αλόγου του, καθώς εκείνο χρεµέτιζε,
βγάζοντας καπνό απ’τα ρουθούνια.
Έκανε κρύο απόψε, και η οµάδα του Μπάχτον βρισκόταν στους
δασώδεις λόφους, βόρεια του στοιχειωµένου δρόµου, στη Βαρονία
της Τάθβιλ. Ήταν µεσάνυχτα –απ’ό,τι υπολόγιζε ο Άνεµος, απ’τη
θέση των φεγγαριών του Άρµπεναρκ στον βραδινό ουρανό– και
ακόµα δεν είχαν βρει την έπαυλη του Άρχοντα Ζάρβηµ. Τα
µονοπάτια σε µπέρδευαν εδώ, καθώς ο τόπος ήταν γεµάτος
σκαµπανεβάσµατα του εδάφους και βλάστηση µε λίγα «χτυπητά»
σηµεία, ώστε να µπορεί κανείς να προσανατολιστεί.
«∆εν είπα ποτέ τέτοιο πράγµα!» αντιγύρισε η ξανθιά Σαραολνιανή
πολεµίστρια και αδελφή της Νύχτας.
Ο τυχοδιώχτης κούνησε το κεφάλι του, αναστενάζοντας. «Μα εσύ
υποτίθεται ότι θα µας οδηγούσες στο σπίτι αυτού του παππού,»
τόνισε. «Κανένας άλλος δεν έχει ιδέα πού βρίσκεται.»
«Σας προειδοποίησα, όµως, ότι δεν ξέρω καλά τον δρόµο,» του
θύµισε η Μάερνοµ, φανερά τσαντισµένη απ’τα λόγια του. ∆εν είναι
ανώτερός µου, για να µου µιλάει έτσι! σκεφτόταν.
Ο Άνεµος µούγκρισε. «Φαίνεται ότι είναι σόι σου!» είπε στην
Νύχτα, που τον αγνόησε.
«Κόφτε το –τώρα!» φώναξε ο Μπάχτον. «Είµαστε εδώ για να
βρούµε αυτή την καταραµένη έπαυλη, και θα τη βρούµε!»
Η Μάνζρα ένευσε καταφατικά. Ούτε εκείνη µπορούσε να δει ποιος
ήταν ο λόγος για τούτη τη φιλονικία.
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«Ελπίζω να τη βρούµε, προτού βρουν εµάς οι Μαγκραθµέλιοι που
ανέφερες ότι κρύβονται εδώ,» είπε ο Άνεµος, παγερά.
Τα λόγια του έκαναν τον Μέρθναρ να κοιτάξει, ερευνητικά, τις
πυκνές φυλλωσιές στα ανατολικά τους. Όµως το γαλανό, κρύο
βλέµµα του δεν εντόπισε τίποτα το ανησυχητικό.
«Προσπάθησε να θυµηθείς, Μάερνοµ,» προέτρεψε την ξανθοµάλλα
αδελφή της Νύχτας. «Προς τα πού –περίπου.»
Εκείνη έσµιξε τα χείλη και σούφρωσε το µέτωπό της, ξεφυσώντας,
καθώς έριχνε µια µατιά τριγύρω. «Νότια,» είπε, τελικά.
«Εντάξει, νότια!» Ο Μπάχτον σπιρούνισε το άτι του, και οι
υπόλοιποι τον ακολούθησαν.
** ** ** **
Αισθανόταν κάτι παράξενο να συµβαίνει, κάτι στο οποίο ο ίδιος δεν
είχε τη δύναµη –ή την εµπειρία, µάλλον– για να συµµετέχει. Όταν το
αλλόκοτο συναίσθηµα πέρασε, ξύπνησε και άνοιξε τα σκοτεινά του
µάτια. Ατένισε τον Φάλµαριν να κάθεται σε έναν βράχο αντίκρυ του.
Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού ήταν τυλιγµένος στην κάπα του
και είχε την κουκούλα του στο κεφάλι.
«Τι συνέβη;» τον ρώτησε, καθώς ανασηκωνόταν. «Κάτι συνέβη,
έτσι δεν είναι;»
«Ευτυχώς, όχι τίποτα ανεπανόρθωτο, Αδελφέ,» απάντησε ο
Φάλµαριν, µε σιγανή, κουρασµένη φωνή, ένα µε το σφύριγµα του
ανέµου.
Αυτός, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, και η Αλζάρα βρίσκονταν
κατασκηνωµένοι έξω απ’την Μάρβαθ, πρωτεύουσα του Σαραόλν,
περιµένοντας τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν να έρθει. Τότε, θα τον
αντιµετώπιζαν, µόνο του, όταν θα πήγαινε για το Φτερό του Φοίνικα.
Πώς θα έµπαιναν στην πόλη, καθώς εκείνη θα ήταν περικυκλωµένη
απ’τον στρατό των Μαγκραθµέλιων, ο Φάλµαριν δεν φαινόταν
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ακόµα πρόθυµος να πει στους δύο συντρόφους του –ούτε καν στον
Πνευµατικό του Αδελφό.
«Τι εννοείς;» Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή σηκώθηκε όρθιος,
ρίχνοντας την γούνινη κουβέρτα από πάνω του. Η Αλζάρα, που
κοιµόταν παραδίπλα, κουνήθηκε, µουρµουρίζοντας κάτι, µα δεν
ξύπνησε.
«Ηρέµησε, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν.
«Φαίνεσαι… κουρασµένος,» παρατήρησε ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή. «Το νιώθω ότι είσαι κουρασµένος… Πες µου τι συνέβη.»
«…Μια παράξενη σύµπτωση…» απάντησε, αργά, ο Φάλµαριν.
«Αυτό συνέβη. Και, όταν παράξενες συµπτώσεις συµβαίνουν, να
φοβάσαι, Αδελφέ.»
«Ένα είναι το βέβαιο, Φάλµαριν: τα λόγια σου µε κατατροµάζουν·
αλλά ακόµα δεν έχω καταλάβει τι εννοείς!» ανέβασε τον τόνο της
φωνής του ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, κάπως θυµωµένος µε την
απροθυµία του φίλου του να του µιλήσει καθαρά. Τα πράγµατα ήταν
που ήταν µπερδεµένα· δεν έβλεπε το λόγο να τα περιπλέκει κάποιος
περισσότερο.
Η Αλζάρα ανασηκώθηκε µέσα στην κουβέρτα της και κοίταξε τους
δύο άντρες, βλεφαρίζοντας, για να ξεχωρίσει τις µορφές τους στο
σκοτάδι (φωτιά δεν είχαν ανάψει, για να µην τους πάρει το µάτι
κανενός εχθρού απ’τη Μάρβαθ). «Είστε ξύπνιοι,» παρατήρησε. «Τι
συµβαίνει;»
«∆εν το ένιωσες;» τη ρώτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή,
στρεφόµενος στο µέρος της.
Η Αλζάρα χασµουρήθηκε. «Εκτός κι αν εννοείς αυτό το
τρισκατάρατο κρύο –η Έρηµος να το πάρει!–, δεν έχω νιώσει
τίποτ’άλλο.»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κούνησε το κεφάλι του, και
ξαναστράφηκε στον Σοφό του Κύκλου του Φτερού. «Φάλµαριν,
µίλησέ µας καθαρά να καταλάβουµε.»
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«Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, φίλε µου,» αποκρίθηκε εκείνος. «Γνωρίζει
ότι τον κυνηγάω.»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η Αλζάρα πάγωσαν στις θέσεις
τους, για λίγο· η Ζιρκεφιανή εν µέρει απ’το κρύο, εν µέρει απ’τα
λόγια του Σοφού.
«Πώς;» ρώτησε ο πρώτος.
«Τα όνειρα, ορισµένες φορές, έχουν δύναµη, Αδελφέ,» είπε ο
Φάλµαριν, δίχως να τον κοιτά, λες και µιλούσε στον άνεµο που
σφύριζε µανιασµένα.
«Και τι σχέση έχει τούτο;» απόρησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
«Όπως είπα, µια παράξενη σύµπτωση συνέβη απόψε,» συνέχισε ο
Φάλµαριν. «Στο όνειρό µου ήµουν σε µια κατεστραµµένη πόλη,
γεµάτη ερείπια και σιδερένια κλουβιά, κρεµασµένα σε πασσάλους, ή
σε καµένα δέντρα.» Σήκωσε το κεφάλι του, για να κοιτάξει, τώρα,
τον πρώην-Ράθµαλ· τα µάτια του γυάλιζαν µέσα απ’το σκοτάδι της
κουκούλας του. «Η πόλη ήταν η Μάρβαθ, δίχως αµφιβολία.»
«Κι αυτό µονάχα ένα όνειρο,» είπε η Αλζάρα, ανασηκώνοντας τους
ώµους της, κάτω απ’την γούνινη κουβέρτα στην οποία ήταν
τυλιγµένη. «∆ε σηµαίνει ότι κάτι τέτοιο θα συµβεί κιόλας.»
«Το αποκλείετε, όµως, κυρία µου, µε τον δαιµονικό στρατό που
ζυγώνει;» έθεσε το ερώτηµα ο Φάλµαριν.
«Όχι,» παραδέχτηκε η Αλζάρα. «Αλλά… ∆εν ξέρω…»
«Και µ’αυτό µόνο ανησύχησες, Φάλµαριν;» απόρησε ο ΆνθρωποςΜε-Μισή-Ψυχή. «∆ε νοµίζω.»
«Υπήρχε και κάτι άλλο, πράγµατι,» συµφώνησε ο Σοφός του
Κύκλου του Φτερού, «γιατί δεν ήµουν µόνος στην πόλη. Ένα
πελώριο, ακτινοβόλο πλάσµα φτερούγιζε στον ουρανό,
σιγογελώντας βραχνά· το γέλιο του µου τράνταζε τα κόκαλα.»
Η Αλζάρα συνοφρυώθηκε, περίεργη. «Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν;…»
«Ναι, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Ήταν εκεί, και δεν µε
είχε προσέξει· έτσι, παρακολουθούσα. Και δεν περίµενα για πολύ,
προτού ο δαίµονας περάσει σε άλλο όνειρο, γλιστρώντας µέσα από
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το ιστό του παρόντος ονείρου. Τον ακολούθησα. Και βρήκα τον
Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν, και την Βασίλισσα ∆ήνκα,
επίσης…»
«Όµως ήταν µόνο ένα όνειρο, έτσι;» είπε ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή.
«Ήταν όνειρο, Αδελφέ; Πρέπει να µιλήσουµε, κάποια στιγµή, για
τα… όνειρα.»
«Τι συνέβη µετά;» ρώτησε η Αλζάρα, γεµάτη περιέργεια. Εκείνη
γνώριζε κάτι παραπάνω από τον πρώην-Ράθµαλ γι’αυτά τα
πράγµατα.
«Η Βασίλισσα βρισκόταν κλειδωµένη σ’ένα απ’τα σιδερένια
κλουβιά, ενώ ο Βασιληάς ήταν πεσµένος στο έδαφος και ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν αιωρείτο από πάνω του. Κάτι είχε προηγηθεί,
προτού προλάβω να έρθω–»
«Μα δεν ακολούθησες το δαίµονα αµέσως;» απόρησε ο ΆνθρωποςΜε-Μισή-Ψυχή, που, ούτως ή άλλως, δεν µπορούσε να καταλάβει
πώς ήταν δυνατόν να ακολουθήσεις κάποιον από ένα όνειρο σε ένα
άλλο.
«Ο χρόνος δεν κυλά παντού όπως τον κατανοούµε στον
Άρµπεναρκ,» εξήγησε ο Φάλµαριν.
«Τι έγινε µε το Βασιληά και τη Βασίλισσα;» θέλησε να µάθει η
Αλζάρα.
«Είπα στον Βασιληά να φύγει,» απάντησε ο Σοφός του Κύκλου του
Φτερού. «Κι ευτυχώς υπάκουσε, χωρίς να κάνει καµια ανοησία. Η
Βασίλισσα, επίσης, σύντοµα γλίστρησε έξω απ’τον ιστό του ονείρου.
Και έµεινα µόνος µε τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν………………………..
………………………………………………………………………...
……………………… «Ποιος είσαι, θνητέ, που έχεις το θράσος να
µου απευθύνεσαι έτσι;» βρυχήθηκε το πλάσµα από την Αρχή του
Χρόνου.
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Ο Φάλµαριν πάλευε να σταθεί ευθυτενής, καθώς η πνευµατική
δύναµη του αρχαίου δαίµονα και το λαµπρότερο απ’τους ήλιους
αρχέγονο φως του τον έσπρωχναν στα γόνατα.
«Γονάτισε µπροστά στον Αφέντη σου,» πρόσταξε ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, σιγογελώντας.
«Μπορεί να προστάζεις ολόκληρους στρατούς Μαγκραθµέλιων,
δαίµονα, και να έχεις πανίσχυρους Πνευµατιστές υπό τον έλεγχό σου,
µα εγώ, ο Φάλµαριν, δεν έχω αφέντες,» απάντησε ο Σοφός του
Κύκλου του Φτερού, ενώ ο ουρανός τρανταζόταν από την οργή του
φωτεινού όντος και το έδαφος ράγιζε και θρυµµατιζόταν, καθώς ο
ιστός του ονείρου γινόταν κοµµάτια.
«ΚΑΝΕΙΣ ∆ΕΝ ΑΨΗΦΑ ΤΗΝ ∆ΥΝΑΜΗ ΜΟΥ!» βρυχήθηκε ο
Μπα’αρνάλ'φαρ’θιν· τώρα, ο θυµός του ήταν εκτός ελέγχου.
Ψυχική δύναµη χτύπησε, βάναυσα, τον Φάλµαριν, που πάσχιζε
µάταια να προστατέψει τον εαυτό του. Παραπάτησε και έπεσε,
ακούγοντας κραυγές γύρω του και τα πάντα να γίνονται θρύψαλα.
Ολάκερο το Σύµπαν έµοιαζε να ουρλιάζει από πόνο και να
ανατινάζεται, θαρρείς και το Χάος αναδηµιουργούσε τον Κόσµο.
–Και ο ιστός του ονείρου έσπασε απ’την οργή του αρχαίου δαίµονα,
πετώντας αυτόν και τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού τον έναν
µακριά απ’τον άλλο……………………………………………………
………………………………………………………………………...
…………………..Έτσι, ξύπνησα,» τελείωσε ο Φάλµαριν.
«Όντως, παράξενη σύµπτωση,» παραδέχτηκε ο Άνθρωπος-ΜεΜισή-Ψυχή. «Τι µπορεί να σηµαίνουν όλ’αυτά;»
«Κατ’αρχήν, ο Βασιληάς µας είναι ζωντανός,» είπε ο Φάλµαριν·
«όπως και η Βασίλισσα.»
«Καλό αυτό,» παρατήρησε ο πρώην-Ράθµαλ. «Αλλά, έτσι κι
αλλιώς, ήµασταν σχεδόν σίγουροι ότι δεν είχαν πεθάνει.»
Ο Φάλµαριν ένευσε. «Ναι. Όµως ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, κάπως,
εντόπισε τον Βένγκριλ µέσα στα όνειρα –µάλιστα, µέσα σ’ένα
όνειρο όπου ο ίδιος έτυχε να έχει συναντήσει τη σύζυγό του. Και µην
428

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΙΜΟΝΩΝ

ξεχνάµε πως κι εγώ έτυχε να βρεθώ στο όνειρο του δαίµονα, ώστε,
µετά, να τον ακολουθήσω.»
«Τροµαχτικά πράγµατα, απ’τα λίγα που γνωρίζω για τα όνειρα.
Σπάνια δύο άνθρωποι ανταµώνουν σε έναν ονειρόκοσµο· πόσο
µάλλον τέσσερις!» είπε η Αλζάρα.
«Ο ένας δεν ήταν άνθρωπος,» τόνισε ο Φάλµαριν· «ήταν δαίµονας
από την Πρώιµη Εποχή –ένα πλάσµα που δεν πιστεύαµε, πλέον, ότι
ήταν ποτέ δυνατόν να υπάρχει στον δικό µας χρόνο.»
«Θες να πεις ότι εξαιτίας του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν έγινε τούτη η…
συνάντηση;» ρώτησε η Αλζάρα.
«Είναι πολύ πιθανό, κυρία µου,» απάντησε ο Φάλµαριν. «Ο
δαίµονας πιστεύει πως φτάνει το στόχο του –το Κέντρο
Σταθερότητας της Βόρειας Γης. Η ψυχική του φόρτιση είναι µεγάλη
και αντανακλάται στα όνειρά του. Η δική µου ψυχική φόρτιση είναι,
επίσης, µεγάλη –και αφορά αυτόν. Οπότε, τον αντάµωσα. Ο
Βασιληάς Βένγκριλ…» Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού έτριψε τα
γένια του, σκεπτικός. «Πρέπει να έρχεται στο Σαραόλν ο Βασιληάς
µας. Και πρέπει να ξέρει κάτι· κάπως, έχει ανακαλύψει τι συµβαίνει
εδώ –ή, περίπου, τι συµβαίνει. Εποµένως, ανησυχεί για την
Βασίλισσά του. Και η Μεγαλειοτάτη, αν είναι φυλακισµένη,
αιχµάλωτη του Πόνκιµ, αναµφίβολα σκέφτεται τον σύζυγό της. Έτσι
υποθέτω πως συναντήθηκαν.»
«Και πώς ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν εντόπισε τον Βασιληά;» θέλησε να
µάθει ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
«∆εν γνωρίζω πολλά για τις δυνάµεις των δαιµόνων, Αδελφέ· η
γνώση γι’αυτές έχει βυθιστεί προ πολλού στον Ποταµό του
Χρόνου,» είπε ο Φάλµαριν. «Όµως µπορώ να εικάσω ότι ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν έψαχνε τον εχθρό του, και τον βρήκε.»
«Ο Βασιληάς σας είναι ο εχθρός του;» έκανε η Αλζάρα.
«Είναι, αν σκεφτείτε, κυρία µου, ότι εκείνος άρχει στο Σαραόλν·
σ’εκείνον ανήκει ο Θρόνος που ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν αποσκοπεί να
ρηµάξει.»
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Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή σταύρωσε τα χέρια εµπρός του. «Και
πώς θα ενεργήσουµε τώρα;»
«Όπως είχαµε σχεδιάσει, Αδελφέ,» αποκρίθηκε ο Φάλµαριν. «Θα
περιµένουµε –και θα χτυπήσουµε, όταν έρθει η ώρα.»
** ** ** **
Ο Βένγκριλ ακούµπησε την πλάτη του στον τοίχο, τώρα πιο ήρεµος
από πριν· η αγκαλιά της Αάνθα είχε γαληνέψει τα συγκρουόµενα
συναισθήµατα εντός του –συναισθήµατα σαν τον Πάγο και τη
Φωτιά, που το ένα αντιµάχεται το άλλο.
«Τι συµβαίνει, αγάπη µου;» ρώτησε η Βασίλισσα του Ωκεανού,
χαϊδεύοντας το µουσάτο µάγουλό του.
Ο µονάρχης από τη Βόρεια Γη στένεψε τα µάτια του, σα να
προσπαθούσε να ανακαλέσει στη µνήµη του κάτι λησµονηµένο.
«…Μπα’αρ… νάλ’φαρ… θιν…» είπε.
«Τι;» έκανε η Αάνθα.
«…Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν,» επανέλαβε, τώρα πιο σίγουρα, ο
Βένγκριλ.
«Τι είν’αυτό; Όνοµα;» Είναι καλά; συλλογίστηκε. Τι έπαθε;
«Ονειρευόµουν,» είπε ο Βασιληάς του Σαραόλν.
«Το κατάλαβα,» τον διαβεβαίωσε η Αάνθα. «Όµως τι ονειρευόσουν
που σε τρόµαξε τόσο; ∆ε σ’έχω ξαναδεί τόσο αναστατωµένο –ούτε
τότε που µας καταδίωκαν οι Μαγκραθµέλιοι.»
Ο Βένγκριλ έγλειψε τα χείλη του, τα οποία ήταν ξεραµένα.
«Μπορώ να έχω λίγο νερό;»
Η Αάνθα σηκώθηκε απ’το κρεβάτι, γέµισε ένα ποτήρι από µια
κανάτα και του το έδωσε.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν το ήπιε µονορούφι, λες και ήταν
διψασµένος για µέρες (όπως τότε που διασχίζαµε µαζί τα ξεροβούνια,
στο Κάρνεβολθ, συλλογίστηκε η πορφυροµάλλα Βασίλισσα).
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«Αάνθα, είδα ένα… φωτεινό ον. Ένα πλάσµα µε πελώριες
φτερούγες, το οποίο σκίαζε τους ήλιους –και έλαµπε περισσότερο
απ’αυτούς.»
Η Βασίλισσα δε µίλησε, περιµένοντάς τον να συνεχίσει.
«Ξέρεις τι µπορεί να ήταν;» τη ρώτησε ο Βένγκριλ.
«∆εν ήταν αυτό που έχεις ξαναονειρευτεί;»
«Ναι… Ίσως… Ναι, αλλά, τούτη τη φορά, µου µίλησε, Αάνθα!
Μου είπε το όνοµά του… Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν…» πρόφερε ο
Βένγκριλ. ∆ε µπορούσε να ξεχάσει την ονοµασία του φωτεινού
όντος –του έκαιγε το µυαλό.
Η Αάνθα έσµιξε τα χείλη της. «Μπα’αρνε…αρ….θι– Ανάθεµα!»
έφτυσε. «Πώς το λες αυτό;»
«∆ε µπορώ να το ξεχάσω,» δήλωσε ο Βασιληάς του Σαραόλν.
«Είναι σα να το ακούω, ξανά και ξανά, απ’το στόµα του.» Κούνησε
το κεφάλι. «Είπες ότι τα Πνεύµατα είναι Θεοί–»
«Όχι Θεοί!» διόρθωσε η Αάνθα. «Περιέχουν τµήµατα της
συνείδησης των Θεών–»
«Αυτό, τέλος πάντων!» τη διέκοψε ο Βένγκριλ. «Νοµίζω πως το
πλάσµα το οποίο βλέπω είναι… Θεός…»
Η Αάνθα σήκωσε τα πορφυρά της φρύδια αρνητικά. «Όχι,
Βένγκριλ· δεν είναι δυνατόν. Οι Θεοί έχουν χαθεί, εδώ και πολλές
χιλιετηρίδες. Αποκλείεται να είδες Θεό. Κάτι άλλο ήταν. Ίσως, απλά,
ένα όνειρο· αλλά, αφού τα Πνεύµατα σού στέλνουν περίεργα όνειρα,
δεν το πιστεύω…»
«Και τι πιστεύεις, Αάνθα;» ρώτησε ο µονάρχης απ’τη Βόρεια Γη.
«Τι µου συµβαίνει;»
«Μπορεί τα Πνεύµατα να προσπαθούν να σε προειδοποιήσουν για
κάτι…» υπέθεσε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
«Όραµα;» Είχε ακούσει για ανθρώπους που έβλεπαν οράµατα· και
µόνο η σκέψη τον έκανε να αναριγεί.
«∆ιόλου απίθανο…» συµφώνησε η πορφυροµάλλα γυναίκα.
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«Όχι,» διαφώνησε ο Βένγκριλ. «Αυτό δεν ήταν όραµα· ήταν πολύ
αληθινό για νάναι όραµα. Ήµουν εκεί, Αάνθα. Όπως ήταν και η
∆ήνκα, κλειδωµένη σ’ένα σιδερένιο κλουβί, και ο Σοφός του
Κύκλου του Φτερού Φάλµαριν, ο οποίος µε πρόσταξε»–δεν
αµφέβαλε καθόλου ότι τούτη ήταν η σωστή λέξη για να
χρησιµοποιήσει–«να φύγω, για να σωθώ. Και, καθώς έφευγα, µε
τόσο µεγάλη ταχύτητα που δεν ήταν φυσιολογικό να µπορώ να
τρέξω, άκουγα τις κραυγές της. Ζητούσε τη βοήθειά µου, ενώ τα
πάντα διαλύονταν γύρω µας… Μετά, µε ξύπνησες.»
Η Αάνθα σούφρωσε τα χείλη της. «Στο βιβλίο της, η Θαλάρια
Σόντβορν γράφει πως µερικά όνειρα είναι αληθινά, και µπορείς να
σκοτώσεις κάποιον στον ύπνο του, σκοτώνοντας ουσιαστικά την
ψυχή του…»
Ο Βένγκριλ ρίγησε. «Μα τα Πνεύµατα! αυτά τα πράγµατα είναι
διαβολικά,» µούγκρισε. «Χειρότερα από την δαιµονική τεχνολογία
των Μαγκραθµέλιων.»
«Μη βγάζεις τόσο εύκολα συµπεράσµατα, Βασιληά µου,»
αποκρίθηκε η Αάνθα. «Πού ξέρεις αν οι δαιµονάνθρωποι έχουν
τρόπους να τριγυρίζουν στα όνειρα, µέσω των µηχανών τους;»
«Άµα µπορούσαν να το κάνουν αυτό, θα ήµασταν όλοι νεκροί
τώρα,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ.
«Πιθανώς να υπάρχει κάποια παράµετρος στη µέση την οποία δεν
έχουµε σκεφτεί,» είπε η Αάνθα.
«Όλα τούτα είναι σάχλες!» µόρφασε, πραγµατικά αηδιασµένος, ο
Βένγκριλ. «Θέλω µόνο να ξεκουραστώ.» Ξάπλωσε στο κρεβάτι, πλάι
στην Βασίλισσα του Ωκεανού, που ήταν καθισµένη οκλαδόν πάνω
στην κουβέρτα. «Και να µην ονειρευτώ άλλο γι’απόψε…»
«Εγώ θα διαβάσω το βιβλίο.»
«Κάνε ό,τι νοµίζεις, Αάνθα.» Ο Βασιληάς του Σαραόλν έκλεισε τα
µάτια του, µα δεν τον έπαιρνε ο ύπνος, παρότι ήταν κουρασµένος.
Φοβόταν να κοιµηθεί, τώρα; Τούτο ήταν τρέλα! Κανείς δε µπορεί να
σε πειράξει στον ύπνο σου.
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Άνοιξε, πάλι, τα βλέφαρά του, κοιτάζοντας την πορφυροµάλλα
Βασίλισσα που διάβαζε, αφοσιωµένα, το µυστικιστικό βιβλίο στα
γόνατά της. Ήταν πολύ όµορφη, ακόµα και µ’αυτό το ζάρωµα στο
µέτωπό της, καθώς µελετούσε.
Χόλκραδ… ∆ήνκα… Αάνθα… Ο Βένγκριλ ήταν µπερδεµένος.
Σύντοµα, το µυαλό του άδειασε από σκέψεις, αφήνοντας το πεδίο
ελεύθερο για τον ύπνο…
…και ο Βασιληάς του Σαραόλν δεν ονειρεύτηκε…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30ο

Μια κατεστραµµένη έπαυλη

∆

εν ήταν έτσι εδώ, την τελευταία φορά που είχα έρθει…» είπε
η Μάερνοµ, κουνώντας, αργά, το κεφάλι της.
Εκείνη κι οι υπόλοιποι βρίσκονταν µπροστά στην έπαυλη
του Άρχοντα Ζάρβηµ, πατέρα της Βαρονέσας Τάθβιλ. Το µέρος
έµοιαζε ρηµαγµένο. Η καγκελωτή πύλη του κήπου ήταν πεσµένη και
κουφάρια απλωµένα τριγύρω· κουφάρια ανθρώπων, αλλά και
Μαγκραθµέλιων.
«Μοιάζει σα να πέρασε ανεµοστρόβιλος απο δώ,» παρατήρησε ο
Άνεµος.
«Χειρότερα,» αποκρίθηκε η Μάνζρα, ξεθηκαρώνοντας το σπαθί
της· «πέρασαν δαιµονάνθρωποι.» Ξεκαβαλίκεψε κι έδεσε τ’άλογό
της σ’ένα δέντρο.
Η Μάερνοµ κι ο Μέρθναρ ακολούθησαν το παράδειγµά της, ενώ ο
Μπάχτον αφίππευσε, βγάζοντας το τόξο του απ’την πλάτη και
περνώντας ένα βέλος στη χορδή.
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«Ας ελπίσουµε ότι ο πατέρας της Βαρονέσας είναι καλά,» είπε,
κοιτώντας, ερευνητικά, τα φυλλώµατα του κήπου, µην κρυβόταν
κανένας εκεί.
Ο Άνεµος κατέβηκε απ’το άλογό του. «∆ύσκολο το βλέπω αυτό,
τοξότη.»
Κι η Νύχτα αφίππευσε, τραβώντας ένα λιγνό ξιφίδιο µέσα απ’την
τουνίκα της· τα σκοτεινά της µάτια ατένιζαν το µέρος τόσο
ερευνητικά όσο αυτά του Μπάχτον.
Η Μάερνοµ πέρασε την σπασµένη καγκελόπορτα, µε το ξίφος της
στο ένα χέρι και την ασπίδα στο άλλο. Γιατί οι δαιµονάνθρωποι
είχαν προκαλέσει τούτη την καταστροφή; Πιθανώς, για να
ληστέψουν την έπαυλη. Ή… ως εκδίκηση, για την προηγούµενη
φορά, που η επίθεσή τους εδώ είχε αποτύχει, χάρη στην εµφάνιση
της Βαρονέσας και των πολεµιστών της.
«Βάδιζε προσεχτικά,» συµβούλεψε η Νύχτα την αδελφή της, καθώς
ερχόταν πίσω της, και οι υπόλοιποι ακολουθούσαν· ο Άνεµος είχε
ανάψει µια λάµπα, για να βλέπουν καλύτερα στο σκοτάδι –το φως
των φεγγαριών από µόνο του δεν έκανε πολλά· περισσότερο
µπέρδευε, παρά βοηθούσε..
Το λιθόστρωτο µονοπάτι, που, τελικά, τους πήγε µπροστά στην
είσοδο της έπαυλης, ήταν στρωµένο µε αιµόφυρτα κουφάρια,
ανθρώπων και δαιµονανθρώπων, καθώς και µε πεσµένα όπλα απο
δώ κι απο κεί, άλλα σπασµένα κι άλλα άθικτα.
«Τον ξέρεις τον Άρχοντα Ζάρβηµ, έτσι, Μάερνοµ;» ρώτησε η
Μάνζρα.
«Ναι,» απάντησε εκείνη. «Γιατί;»
«∆ηλαδή, θ’αναγνωρίσεις το πτώµα του, άµα το δεις…»
«Εύχοµαι να µη χρειαστεί.»
Η Μάνζρα έριξε µια µατιά στα κουφάρια τριγύρω και συµπέρανε
πως η µάχη πρέπει νάχε γίνει µια-δυο µέρες πριν. Η αποσύνθεση των
νεκρών δεν είχε καν αρχίσει. Πλησίασε την διπλή, ξύλινη πόρτα, που
µια χαραµάδα υπήρχε ανάµεσα στα δύο φύλλα της, καθώς το ένα
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ήταν µισάνοιχτο. Άπλωσε το χέρι και την έσπρωξε. Το δεξί φύλλο
της θύρας έτριξε, διαπεραστικά, και άνοιξε. Μέσα αποκαλύφθηκε
µια αίθουσα, γεµάτη αίµα και πτώµατα. Τα περισσότερα ήταν
Μαγκραθµέλιων: δυο ντουζίνες περίπου· ενώ τα κουφάρια των
υπερασπιστών της έπαυλης έπρεπε να αριθµούσαν καµια δεκαριά
λιγότερα.
«Ένα είναι το βέβαιο,» µουρµούρισε ο Άνεµος, κάτω απ’την ανάσα
του: «πολέµησαν γενναία.» Είχε δει κάµποσα αποκρουστικά
θεάµατα στην τυχοδιωχτική του ζωή, αλλά τούτο, πάλι, τον σόκαρε.
Του έφερνε αναγούλα, όµως ήξερε να ελέγχει καλά τον εαυτό του·
το είχε µάθει, µετά από παθήµατα.
Η Μάερνοµ στράβωσε τα χείλη της. «Μα τα Πνεύµατα…!»
σφύριξε, αισθανόµενη ένα ρίγος οργής να διαπερνά τη ράχη της. Οι
τρισκατάρατοι δαιµονάνθρωποι!
Ό,τι πράγµατα υπήρχαν στο χώρο ήταν σπασµένα και πεταµένα
προς όλες τις κατευθύνσεις: ένα τραπέζι κοµµένο στα δύο, καρέκλες
κοµµατιασµένες, βάζα θρυµµατισµένα στο πάτωµα, ταπετσαρίες
σχισµένες, πίνακες κατεστραµµένοι· στο πολύφωτο που κρεµόταν
απ’το ταβάνι, ωστόσο, δύο κεριά ήταν ακόµα αναµµένα.
«Να φωνάξουµε, µήπως βρίσκεται κανείς ζωντανός εδώ;» ρώτησε
η Μάερνοµ. «Οι Μαγκραθµέλιοι, σίγουρα, έχουν φύγει.»
Η Μάνζρα και ο Μέρθναρ έγνεψαν καταφατικά.
«Άρχοντα µου!» φώναξε η Μάερνοµ. «Άρχοντα Ζάρβηµ! Είστε
εδώ;» Καµια απάντηση. «Είναι κανένας εδώ; ∆ε θα σας πειράξουµε!
∆εν είµαστε δαιµονάνθρωποι! Είµαστε απεσταλµένοι της Βαρονέσας
Τάθβιλ, για να βρούµε τον πατέρα της!»
«…Βοηθήστε µε!… Σας παρακαλώ…!» ήρθε µια γυναικεία φωνή
µέσα από µια ανοιχτή πόρτα· αλλά έµοιαζε ν’ακούγεται από βάθος.
«Κάποια είναι ζωντανή,» είπε ο Μέρθναρ, και πλησίασε,
βαστώντας την ασπίδα αµυντικά εµπρός του, γιατί δεν ήταν διόλου
απίθανο τούτο νάναι κόλπο των Μαγκραθµέλιων. Μέσα στην πόρτα
αντίκρισε µόνο σκοτάδι. «Άνεµε, έλα εδώ, να φωτίσεις.»
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«Μάλιστα, διοικητά,» αποκρίθηκε, µε αρκετή δόση ειρωνείας στη
φωνή του, ο τυχοδιώχτης, και ζύγωσε.
Μια στριφτή, πέτρινη σκάλα αποκαλύφθηκε. Πάνω στα σκαλιά της
υπήρχε ξεραµένο αίµα.
«Μάερνοµ,» είπε ο Άνεµος. «Πού οδηγεί τούτη η σκάλα;»
Η πολεµίστρια ανασήκωσε τους ώµους της. «Ξέρω γω…; Σε κάνα
υπόγειο, υποθέτω… Έχω έρθει εδώ, µα δεν γνωρίζω όλη την έπαυλη
απέξω!» τόνισε. Αυτός ο τύπος ήταν πολύ ενοχλητικός· απορούσε
πώς τον ανεχόταν η Άρνα.
«Μετά από σένα, αφεντικό,» είπε ο Άνεµος στον Μέρθναρ.
Ο αδελφός του Βασσάρ ξεκίνησε να κατεβαίνει, πάντα µε την
ασπίδα αµυντικά εµπρός του. Ο τυχοδιώχτης ακολούθησε,
ξεθηκαρώνοντας το κοντόσπαθο του δολοφόνου της Αίρεσης του
Σκαραβαίου· το όπλο αυτό ήταν πολύ κοφτερό κι ελαφρύ, και τον
βόλευε ιδιαίτερα.
«Μου τη δίνουν τα στενά µέρη,» µούγκρισε η Μάνζρα· «δε µπορείς
να κινηθείς ελεύθερα, άµα υπάρξει ανάγκη.»
«Ούτε να χρησιµοποιήσεις το τόξο σου,» συµφώνησε ο Μπάχτον,
γνέφοντας καταφατικά.
Ο Μέρθναρ συνάντησε στο δρόµο του τρία κουφάρια
Μαγκραθµέλιων και το κουφάρι ενός πολεµιστή της έπαυλης,
προτού φτάσει σ’ένα ρηµαγµένο υπόγειο. Το φως της λάµπας του
Ανέµου φώτισε ανοιγµένα και σπασµένα κιβώτια, τα περιεχόµενα
των οποίων είχαν κλαπεί· λευκά και µαύρα υφάσµατα, που
παλιότερα πρέπει να σκέπαζαν έπιπλα, τώρα, βρίσκονταν στο
δάπεδο, και τα έπιπλα ήταν κοµµατιασµένα, ενώ κάποια άλλα, αξίας,
µάλλον είχαν παρθεί απ’τους δαιµονανθρώπους. ∆ύο άδεια µπαούλα
βρίσκονταν σε µια γωνία· τίποτα πολύτιµο, πια, δεν υπήρχε µέσα
τους. Το πάτωµα ήταν στρωµένο µε πτώµατα ανθρώπων και
Μαγκραθµέλιων, και η µπόχα ανυπόφορη.
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«Ποιος φώναξε;» ρώτησε ο Άνεµος, γιατί δεν έβλεπε κανέναν
ζωντανό εδώ. Εν τω µεταξύ, και οι υπόλοιποι της οµάδας κατέβαιναν
στο υπόγειο.
«Βγάλτε µε απο δώ,» ακούστηκε µια τρεµάµενη γυναικεία φωνή.
Τώρα, όµως, ο τυχοδιώχτης µπορούσε να καταλάβει ακριβώς από
πού προερχόταν: από µια µικρή, κλειστή, ξύλινη πόρτα, στην
απέναντι άκρη του υπογείου.
Πλησίασε, αλλά όχι πολύ. «Ποια είσαι;»
Ο Μέρθναρ, όµως, δεν περίµενε· πήγε στην κλειστή θύρα κι
επιχείρησε να την ανοίξει. Αλλά ήταν κλειδωµένη.
«Σας παρακαλώ, βγάλτε µε…» ξανακούστηκε η γυναικεία φωνή.
«Μπήκα… µπήκα εδώ, και… και δε µπορώ να βγω…»
«Η κλειδωνιά πρέπει νάχει πέσει,» είπε ο Άνεµος. Θηκάρωσε το
κοντόσπαθό του και τράβηξε ένα στιλέτο απ’το µανίκι του. «Κάνε
στη µπάντα στρατιώτη.»
Ο Μέρθναρ παραµέρισε.
Ο Μπάχτον ύψωσε το τόξο του, µε την χορδή τεντωµένη. «Άνοιξέ
την κάνοντας στο πλάι, Άνεµε,» πρότεινε. «Αν όποια βρίσκεται µέσα
επιχειρήσει καµια βλακεία, θα της στολίσω το µέτωπο µ’ένα βέλος.»
Ο τυχοδιώχτης ένευσε καταφατικά. Πέρασε το στιλέτο του µέσα
στην µεγάλη κλειδαριά κι άρχισε να την σκαλίζει. Οι άλλοι δεν
κινούνταν, µα είχαν τα όπλα τους έτοιµα.
«Θα µε βγάλετε απο δώ; Είστε εδώ; Φύγ–;»
«Εδώ είµαστε, κοπελιά,» την έκοψε ο Άνεµος, συνεχίζοντας να
παλεύει την κλειδωνιά· «βγάλε το σκασµό.»
Σε λίγο, ο Μέρθναρ είδε τον τυχοδιώχτη να στενεύει τα µάτια του
και να σµίγει τα χείλη, ενώ οι φλέβες του χεριού του ήταν
φουσκωµένες απ’την προσπάθεια. «Έλα τώρα, αναθεµατισµένη,
Πνευµατοχτυπηµένη…» τον άκουσε να λέει κάτω απ’την ανάσα του,
λίγο προτού αντηχήσει ένας κοφτός, µεταλλικός ήχος απ’την πόρτα.
«Αυτό ήταν;» ρώτησε ο στρατιώτης.
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Ο Άνεµος πήρε τη λεπίδα του στιλέτου του απ’την κλειδαριά,
ξεφυσώντας. «Νοµίζω… Για να δούµε…» Έπιασε το πόµολο της
ξύλινης θύρας και την τράβηξε–
–ένα κλανκ! ήρθε απ’το µέρος της και, ενώ πήγαινε ν’ανοίξει,
κάπου φράκαρε, πάλι.
«Φτούσου!» γρύλισε ο τυχοδιώχτης. «Ανάθεµα τα Πνεύµατα!»
«Τι κάνατε εκεί έξω;» ακούστηκε, ξανά, η τροµαγµένη γυναικεία
φωνή. «Θα µε βγάλετε η όχι;»
«Σκάσε!» φώναξε ο Άνεµος, εκνευρισµένος.
«Ηρέµησε!» του είπε, αυστηρά, η Μάερνοµ. «Είναι, προφανώς,
φοβισµένη.»
«Κι εγώ είµαι φοβισµένος σε τούτο το Πνευµατοχτυπηµένο µέρος,»
αντιγύρισε ο Άνεµος, περνώντας, πάλι, το στιλέτο µέσα στο µανίκι
του.
«Νοµίζω πως έχεις ένα τσεκούρι στη σέλα σου, Μπάχτον, σωστά;»
ρώτησε. Ο πλανόδιος τοξότης έγνεψε καταφατικά. «Πήγαινε να το
φέρεις. Αφού δε µπορούµε να ξεκλειδώσουµε την πόρτα, θα την
σπάσουµε.»
«Επιστρέφω σε λίγο,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον, και στράφηκε, για
ν’ανεβεί τις σκάλες.
«Θα έρθω µαζί σου,» δήλωσε η Μάνζρα. «Μπορεί κάποιοι
δαιµονάνθρωποι ακόµα να τριγυρίζουν εδώ.»
«∆εν το πιστεύω, µα έλα,» συµφώνησε εκείνος, και εγκατέλειψαν
το υπόγειο.
«Λίγο υποµονή, κοπελιά,» είπε ο Μέρθναρ στη γυναίκα πίσω
απ’την κλειστή πόρτα. «Θα σε βγάλουµε σύντοµα.»
** ** ** **
Η Μάνζρα κι ο Μπάχτον πέρασαν την πεσµένη πύλη της αυλής και
κοίταξαν προς τα κει όπου είχαν δέσει τα άλογά τους, αλλά δεν τα
βρήκαν.
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«Πνεύµατα!» καταράστηκε ο πλανόδιος τοξότης. «Πού πήγαν;»
∆ιαισθανόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τέντωσε τη χορδή του
τόξου του και ύψωσε το τηλέµαχο όπλο, ψάχνοντας, µε το βλέµµα
του, τα φυλλώµατα.
Η Μάνζρα έσφιξε το ξίφος της στο χέρι.
Κάτι σα φύσηµα ανέµου ακούστηκε πίσω τους, και η ξανθιά
πολεµίστρια γύρισε, απότοµα, βαστώντας το λεπίδι της και µε τις
δυο γροθιές.
Ένα γαλάζιο, οβάλ σχήµα είχε δηµιουργηθεί στον αέρα, έχοντας
εξώκοσµη όψη. ∆ύο δαιµονάνθρωποι, ντυµένοι µε µαύρες κάπες και
διχτυωτούς θώρακας, πετάχτηκαν έξω απ’την εσωδιαστασιακή θύρα.
Η Μάνζρα γνώριζε για τους δίσκους τηλεµεταφοράς που
χρησιµοποιούσαν· είχε µάθει γι’αυτούς ως πολεµίστρια των
Αργυρών Σπαθιών, γιατί όλοι στο τάγµα έπρεπε να ξέρουν τα «όπλα»
των Μαγκραθµέλιων, ώστε να µπορούν να τους αντιµετωπίσουν,
όταν υπήρχε ανάγκη.
Ο ένας αντίπαλος ύψωσε µια µικρή βαλλίστρα στο δεξί του χέρι και
έβαλε κατά του Μπάχτον, ο οποίος δεν είχε στραφεί ακόµα, καθώς
ήταν αφοσιωµένος στην βλάστηση εµπρός του. Η Μάνζρα τον
έσπρωξε δυνατά, κάνοντάς τον να παραπατήσει· και το βέλος
πέρασε ανάµεσά τους, µερικά εκατοστά απ’τα πλευρά του καθενός.
Ο περιπλανητής, πάραυτα, άφησε το τόξο του να πέσει στο έδαφος
και ξεθηκάρωσε το σπαθί του, καθώς ο άλλος διαβολάνθρωπος τού
χιµούσε. Ύψωσε τη λάµα κι απέκρουσε το ξίφος του εχθρού του.
Όµως δεν είχε ανακτήσει ακόµα απόλυτα την ισορροπία του, έτσι
σκόνταψε κι έπεσε, ανάσκελα, στο έδαφος.
Η Μάνζρα έµπηξε το λεπίδι της στα πλευρά του Μαγκραθµέλιου,
γρυλίζοντας. Εκείνος σωριάστηκε, µ’ένα πνιχτό βογκητό, καθώς
αίµα πεταγόταν απ’το στόµα του. Η πολεµίστρια στράφηκε,
απότοµα, για να σταµατήσει την επίθεση του συντρόφου του.
Εν τω µεταξύ, δυο δαιµονογυναίκες πετάγονταν έξω απ’την
εσωδιαστασιακή θύρα.
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«Μπάχτον, ρίξε µέσα στο άνοιγµα, να πετύχεις τον δίσκο και να
κλείσει!» φώναξε η Μάνζρα, καθώς έσκυβε κάτω απ’τη σπαθιά του
αντίµαχού της και του έχωνε τη λεπίδα της στην κοιλιά. Το ξίφος
µιας Μαγκραθµέλιας την πήρε ξώφαρτσα στον ώµο, δίχως να την
τραυµατίσει, χάρη στην φολιδωτή της αρµατωσιά. Η κάπα της,
βέβαια, σχίστηκε σ’εκείνο το σηµείο.
Ο Μπάχτον σηκώθηκε, γρήγορα, στα πόδια του, καθώς µια
δαιµονογυναίκα ερχόταν καταπάνω του. Αντάλλαξε µερικές σπαθιές
µαζί της και, έπειτα, τη σκότωσε. Όµως, τώρα, είχαν έρθει τρεις
δαιµονάνθρωποι ακόµα, τους οποίους προσπαθούσε ν’αποµακρύνει
η Μάνζρα, µε µεγάλες τοξωτές κινήσεις του ξίφους της.
Ο Μπάχτον χίµησε στο πλευρό της, και χτύπησε έναν
Μαγκραθµέλιο, άγρια, στον ώµο, κάνοντάς τον να ρίξει το όπλο του
και να καταρρεύσει στη γη, αιµόφυρτος και γρυλίζοντας.
«Σου είπα να σπάσεις το δίσκο!» σφύριξε η πολεµίστρια,
σπαθίζοντας τρελά µπροστά της, καθώς όλο και πιο πολλοί εχθροί
έρχονταν µέσα απ’την γαλάζια, οβάλ ακτινοβολία, που έµοιαζε να
σχίζει τον αέρα, όπως µια τρύπα σχίζει ένα διαφανές ύφασµα.
«Λίγο δύσκολο, όσο όλοι τούτοι οι ξιπασµένοι βρίσκονται µπροστά
στην αναθεµατισµένη πόρτα,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον, και έµπηξε
το σπαθί του ανάµεσα στα στήθη µας δαιµονογυναίκας.
Η Μάνζρα κόλλησε την πλάτη της πάνω στη δική του, καθώς
περισσότεροι Μαγκραθµέλιοι έρχονταν απ’την εσωδιαστασιακή
πύλη. Έτσι, τουλάχιστον, δε θα µας κυκλώσουν, σκέφτηκε. Γιατί, άµα
µας κυκλώσουν, είµαστε χαµένοι. Απέκρουσε το ξίφος του
διαβολανθρώπου που της χίµησε, και πέρασε τη λάµα της κάτω
απ’τη λάµα εκείνου πλάι του, πετυχαίνοντάς τον στο λαιµό, µε την
αιχµή. Ο λαβωµένος έβγαλε ένα γαργαριστό ήχο, καθώς αίµα
ανάβλυζε απ’το λαρύγγι του, και κατέρρευσε.
Ο Μπάχτον αποκεφάλισε έναν Μαγκραθµέλιο, και το σπαθί ενός
άλλου πήγε για τα πλευρά του. Την τελευταία στιγµή, ο άντρας
έκανε στο πλάι και το όπλο τρύπησε την κάπα του.
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«Πνευµατοχτυπηµένοι!…» γρύλισε, σταµατώντας την επόµενη
επίθεση του αντιπάλου του.
Τότε, η εσωδιαστασιακή πύλη άρχισε να τρεµοπαίζει. Μια
δαιµονογυναίκα πήδησε έξω απ’αυτήν και, έπειτα, το οβάλ, γαλάζιο
σχήµα εξαφανίστηκε. Η Μαγκραθµέλια στράφηκε πίσω της, µε
γουρλωµένα µάτια, φτύνοντας µια κατάρα στην γλώσσα της.
Η Μάνζρα τής χίµησε, περνώντας πλάι απ’τον αντίµαχό της κι
ανοίγοντάς του την κοιλιά. Εκείνη έσκυψε κάτω απ’το χτύπηµά της
και επιχείρησε να την λογχίσει στο στοµάχι, µε το ξίφος της. Όµως η
ξανθιά πολεµίστρια τής σέρβιρε µια γονατιά στο σαγόνι, µε την
ατσαλένια επιγονατίδα της. Η διαβολογυναίκα σωριάστηκε,
φτύνοντας αίµα και δόντια, και η Μάνζρα ύψωσε το σπαθί της
ανάστροφα και το κάρφωσε στα εκτεθειµένα της πλευρά. Τα γαλάζια
µάτια της άστραφταν από τη µάνητα της µάχης.
Ο Μπάχτον σκούπισε το λεπίδι του πάνω στην µαύρη κάπα του
Μαγκραθµέλιου που είχε µόλις σκοτώσει. «Τι συνέβη; Γιατί χάθηκε
η πόρτα;»
«Οι θύρες που ανοίγουν οι δίσκοι τηλεµεταφοράς δεν κρατούν για
πάντα,» ανασήκωσε τους ώµους της η Μάνζρα· έτσι γνώριζε,
τουλάχιστον, απ’όσο την είχαν διδάξει ως πολεµίστρια του
Βασιλείου.
«Καλό αυτό,» είπε, λαχανιασµένος, ο Μπάχτον. «Πάµε, τώρα, να
ειδοποιήσουµε τους άλλους,» πρότεινε.
** ** ** **
Ο Άνεµος έβαλε τα χέρια του στη µέση. «Από τα Πνεύµατα στους
δαίµονες!»
παρατήρησε,
λέγοντας
µια
παροιµία
που
χρησιµοποιούσαν οι Σαραολνιανοί. «Πώς µας βρήκαν;»
«Προφανώς, παρακολουθούν την έπαυλη,» είπε η Μάνζρα.
«Θα µε βγάλετε απο δώ;…» ρώτησε, δειλά, η γυναίκα πίσω απ’την
πόρτα.
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«Ώρα να τελειώνουµε µ’αυτή την ιστορία!» µούγκρισε ο Μέρθναρ.
Ήταν που ήταν πιεστική η κατάσταση από µόνης της, είχαν κι
ετούτη την κοπελιά να ξεκλειδώσουν! Αλλά αυτή ίσως να γνώριζε
κάτι για το τι συνέβη εδώ. «Αποµακρύνσου απ’την πόρτα,» της είπε
ο πολεµιστής. «Ακούς;»
«Ναι, κύριε. ∆εν έχει, όµως, πολύ χώρο.»
«Πήγαινε όσο πιο µακριά µπορείς.»
«Καλά…»
Ο Μέρθναρ, έχοντας θηκαρωµένο το ξίφος του, τοποθέτησε την
ασπίδα εµπρός του, αποµακρυνόµενος απ’την ξύλινη πόρτα.
«Πρόσεχε, Μέρθναρ,» του είπε η Μάνζρα. «Μην τη χτυπήσεις.»
«Μην ανησυχείς,» αποκρίθηκε εκείνος, και χίµησε.
Η πόρτα ταρακουνήθηκε, κι ένα τροµοκρατηµένο ουρλιαχτό
ακούστηκε από µέσα.
«Ηρέµησε, κοπελιά!» είπε ο Μέρθναρ. «Και κάνε πίσω.»
Αποµακρύνθηκε, πάλι, πήρε φόρα, και όρµησε.
Τώρα, η κλειδωνιά της πόρτας έσπασε, και ο πολεµιστής ίσα που
κατάφερε να σταµατήσει τον εαυτό του απ’το να πεταχτεί µέσα στο
µικρό δωµάτιο και να κοπανήσει πάνω στην εγκλωβισµένη.
Η κοπέλα ήταν µικρή σε ηλικία –σίγουρα, λιγότερο από δεκαοχτώ
χρονών–, µελαχρινή, και ντυµένη µε διχτυωτή πανοπλία. Είχε τα
µαλλιά δεµένα αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι της, και τα χέρια της
έτρεµαν, καθώς βαστούσε το σπαθί της.
«Μια πολεµίστρια;…» απόρησε ο Μέρθναρ, που περίµενε κανένα
µυξιάρικο ευγενικής καταγωγής. Παραµέρισε απ’την πόρτα. «Έβγα
έξω, κοπελιά.»
Εκείνη πέρασε το κατώφλι δειλά, ακόµα κρατώντας το σπαθί της,
το οποίο έτρεµε στα χέρια της. Τα µάτια της ήταν δακρυσµένα και η
όψη της τροµαγµένη.
«Θηκάρωσε το όπλο σου,» της είπε η Μάνζρα· «δεν είµαστε
εχθροί.»
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Η κοπέλα δεν το θηκάρωσε· δεν κινήθηκε καθόλου. Εκτός απ’τα
µάτια της, τα οποία πήγαιναν πέρα-δώθε, απ’τον έναν στον άλλο.
«Θηκάρωσε το όπλο σου!» πρόσταξε η Μάνζρα, µε δυνατότερη
φωνή.
Τότε, η κοπέλα έβγαλε έναν πνιχτό ήχο απ’το λαιµό της, και το
ξίφος έπεσε απ’τα χέρια της. Πισωπάτησε, βιαστικά και τροµαγµένα,
κολλώντας την πλάτη της στον τοίχο.
Ο Άνεµος αναστέναξε. «Λες να µπαίναµε σε τόσο κόπο να σε
βγάλουµε απο κεί µέσα, µόνο και µόνο για να σε σκοτώσουµε;»
Έσκυψε και σήκωσε το σπαθί της. Πλησίασε, και η κοπέλα ζάρωσε
σε µια γωνία µεταξύ δύο κιβωτίων, λεηλατηµένων απ’τους
δαιµονανθρώπους.
Ο τυχοδιώχτης έστρεψε τη λαβή του ξίφους προς το µέρος της,
κρατώντας το απ’τη λεπίδα. «∆εν είµαστε µε τους
Μαγκραθµέλιους,» είπε.
Η κοπέλα άρπαξε, γρήγορα, το σπαθί της.
«Και δεν είµαστε ληστές,» πρόσθεσε, σταθερά.
«Η Βαρονέσα Τάθβιλ, η κόρη του Άρχοντα Ζάρβηµ, µας έστειλε
για να βρούµε τον πατέρα της,» δήλωσε η Μάερνοµ.
Η κοπέλα ξεροκατάπιε. «Αλήθεια;» ρώτησε, σιγανά.
Ο Άνεµος γέλασε, µοχθηρά. «Φυσικά και όχι! Θα πεθάνεις τώρα!»
Και τράβηξε, επιτόπου, το στιλέτο απ’το µανίκι του, κάνοντας ένα
βήµα πίσω και υψώνοντάς το πάνω απ’τον ώµο του, έτοιµο να το
πετάξει.
Η κοπέλα τσίτωσε, κρατώντας το σπαθί µε τα δύο χέρια εµπρός
της, τα οποία έτρεµαν ακόµα περισσότερο. ∆άκρυα άρχισαν να
τρέχουν απ’τα µάγουλά της.
«Ηρέµησε, κοπελιά,» µειδίασε ο Άνεµος, ξαναβάζοντας το στιλέτο
στο µανίκι του. «Πλάκα έκανα. Θηκάρωσε, λοιπόν, το ξίφος σου,
τώρα. Είδες ότι δεν έχει νόηµα να το βαστάς, αφού, ούτως ή άλλως,
θα µπορούσα να σε είχα σκοτώσει.» Της γύρισε την πλάτη και
βάδισε προς τους συντρόφους του.
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Η κοπέλα πέρασε, αργά, το σπαθί στο θηκάρι στη µέση της. Αλλά
δεν κινήθηκε απ’την γωνία όπου είχε ζαρώσει.
«Ποιο είναι τ’όνοµά σου;» τη ρώτησε η Νύχτα.
«Θα… Θάρκα, κυρία,» απάντησε εκείνη, ξεροκαταπίνοντας.
«Σταµάτα να µας φοβάσαι,» είπε η Μάνζρα. «Σου µοιάζουµε για
δαιµονάνθρωποι; Είσαι πολεµίστρια, δεν είσαι; Τι έκανες, λοιπόν,
εκεί µέσα;»
Η κοπέλα έχωσε το πρόσωπο στις χούφτες της και άρχισε να κλαίει,
γυρίζοντάς τους την πλάτη.
Η Μάερνοµ έκανε νόηµα στους άλλους να περιµένουν, και την
ζύγωσε, περνώντας το χέρι της πάνω στους ώµους της
τροµαγµένης… πολεµίστριας (;). «Τι είναι;» τη ρώτησε. «Τι
φοβάσαι;»
«Με συγχωρείτε, κυρία,» αποκρίθηκε εκείνη, καταπίνοντας
δάκρυα. «Απλά, ντρέποµαι…»
«Γιατί ντρέπεσαι;»
«Είµαι τόσο… δειλή… Οι άλλοι πολεµούσαν κι εγώ… πήγα και
κλειδώθηκα εκεί µέσα…»
Η Μάερνοµ µειδίασε. «Μην κάνεις έτσι. Κι εγώ θα είχα φοβηθεί,
άµα ένα λεφούσι Μαγκραθµέλιων επιτιθόταν στο σπίτι µου.»
«Οι υπόλοιποι δε φοβόνταν,» είπε η κοπέλα.
«Φοβόνταν, πίστεψέ µε,» τόνισε η Μάερνοµ.
«Μα πολεµούσαν.»
«Το ένα δεν έχει σχέση µε το άλλο.»
«∆εν έχει;» Η Θάρκα την κοίταξε µε µεγάλα, µαύρα µάτια.
«Όχι. Έλα τώρα,» είπε η Μάερνοµ, οδηγώντας την κοντά στους
συντρόφους της.
«Είσαι καλύτερα;» τη ρώτησε η Νύχτα.
Η Θάρκα έγνεψε καταφατικά. «Ναι, κυρία.»
Ο Άνεµος µειδίασε στραβά. «Η αδελφή σου έκανε τα µαγικά της.»
Η Νύχτα τού επέστρεψε το µειδίαµα.
«Είσαι πολεµίστρια, κοπελιά;» θέλησε να µάθει η Μάνζρα.
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Η Θάρκα ένευσε καταφατικά. «…Αλλά δε µ’αρέσει…» πρόσθεσε,
δειλά. «Φοβάµαι…»
«Τότε, µα τα Πνεύµατα, γιατί διάλεξες αυτό το επάγγελµα;»
απόρησε ο Μέρθναρ. «Όχι πως όλοι δε φοβόµαστε, δηλαδή…»
«Η µητέρα µου… επέµενε,» εξήγησε η Θάρκα.
«Επέµενε να σε κάνει πολεµίστρια;» είπε η Μάερνοµ.
«Ναι. Αλλά δεν είµαι καλή σ’αυτό. Της το λέω, µα δε µ’ακούει.
Λέει ότι θα µάθω να είµαι καλή.»
«Τούτο είναι αλήθεια· κανείς δεν γεννιέται καλός στο σπαθί,»
τόνισε η Μάνζρα.
«Μα, δε θέλω να γίνω καλή στο σπαθί,» είπε η Θάρκα.
Η Μάερνοµ αναστέναξε. «Ποια είναι η µητέρα σου;»
«Η Σόλρα, η διοικήτρια της φρουράς του Άρχοντα Ζάρβηµ,»
απάντησε η κοπέλα.
«Πού είναι τώρα;» ρώτησε ο Άνεµος. «Αυτή και ο Άρχοντας.»
Η Θάρκα ανασήκωσε τους ώµους της. «∆εν ξέρω. Ήµουν τόσο
τροµαγµένη που πήγα και κλείστηκα εκεί µέσα…» Έδειξε την πόρτα
που είχε σπάσει ο Μέρθναρ, µε τον αντίχειρά της.
«Έπρεπε να είχες µείνει µε την µητέρα σου –να πολεµήσεις µαζί
της,» είπε, αυστηρά, η Μάνζρα.
«Η κοπέλα δε θέλει να γίνει πολεµίστρια,» αντιγύρισε η Νύχτα.
«∆εν είναι καλή σ’αυτό, σου λέει.»
«Κανείς δεν είναι καλός, στην αρχή,» αποκρίθηκε η Μάνζρα.
«Καλά, κι άµα δεν της αρέσει, δηλαδή, πρέπει να–;»
Ο Άνεµος ακούµπησε το χέρι του στον ώµο της Νύχτας. «Νοµίζω
πως έχουµε άλλη δουλειά, τώρα.»
Η Μάερνοµ έγνεψε καταφατικά, συµφωνώντας, τούτη τη φορά, µε
τον «εκνευριστικό» τυχοδιώχτη. «Πάµε να ψάξουµε για τον Άρχοντα
Ζάρβηµ.»
«Και να έχουµε το νου µας για ξιπασµένους δαιµονανθρώπους,»
πρόσθεσε ο Μπάχτον, περνώντας ένα βέλος στη χορδή του τόξου
του.
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Ο Μέρθναρ άρχισε ν’ανεβαίνει τα πέτρινα σκαλοπάτια, µε τον
Άνεµο από κοντά, για να φωτίζει µε τη λάµπα του. Πίσω έρχονταν η
Μάνζρα και η Μάερνοµ, µε τις λεπίδες γυµνές στα χέρια. Τέλος,
ακολουθούσαν ο Μπάχτον, η Νύχτα, και η Θάρκα.
«Υπάρχει µόνο ένας τρόπος να ανακαλύψουµε πού βρίσκεται ο
Άρχοντας Ζάρβηµ, αν είναι ζωντανός,» πληροφόρησε τους
συντρόφους του ο Μέρθναρ.
«Νοµίζω πως ξέρω τι έχεις κατά νου, αλλά για πες,» τον παρότρυνε
η Μάνζρα.
«Λογικά, οι φύλακες της έπαυλης θα προσπαθούσαν να τον
προστατέψουν από τους δαιµονανθρώπους· οπότε, για να τον
βρούµε –αυτόν ή το πτώµα του–, θα πρέπει, απλά, να καταλάβουµε
προς τα πού πήγε η µάχη, όσο οι υπερασπιστές υποχωρούσαν, καθώς
τους έσπρωχναν οι δαιµονάνθρωποι.»
Η Μάνζρα έγνεψε καταφατικά. «Ναι, αυτό είχα κι εγώ στο µυαλό
µου, και πιστεύω πως είναι καλό σχέδιο.»
«Ας ξεκινήσουµε,» είπε ο Μπάχτον.
Ερευνώντας τις εξόδους στο δωµάτιο όπου βρίσκονταν,
ανακάλυψαν πως σε µία ήταν συγκεντρωµένα σχεδόν όλα τα
κουφάρια· έτσι πήγαν απο κεί. Και συνέχισαν να βαδίζουν,
ακολουθώντας τα σηµάδια της µάχης. Τα πάντα γύρω τους ήταν
διαλυµένα και αιµατοβαµµένα. Τώρα, ακόµα και οι έµπειροι
πολεµιστές της οµάδας –η Μάνζρα, η Μάερνοµ, και ο Μέρθναρ–
αισθάνονταν το στοµάχι να έρχεται στο στόµα τους, καθώς και οι
τυχοδιώχτες, Νύχτα, Μπάχτον, και Άνεµος, που ήταν συνηθισµένοι
σε… αντιπαθητικά θεάµατα. Η δε Θάρκα είχε ξεράσει δύο φορές,
προτού η οµάδα φτάσει σε µια µεγάλη βιβλιοθήκη.
Και εδώ η σφαγή χειροτέρευε. Το πλήθος των πτωµάτων ήταν
τέτοιο που δυσκολεύονταν να περάσουν. Σπασµένα ράφια
βρίσκονταν παντού, βιβλία βουτηγµένα στο αίµα, και δύο
σκοτωµένοι Μαγκραθµέλιοι κείτονταν πάνω στο γραφείο, ο ένας
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καρατοµηµένος κι ο άλλος ξεκοιλιασµένος, µε τα σωθικά του χυµένα
έξω, να µουλιάζουν τα χαρτιά.
«Σκατά…!» στράβωσε τη µούρη του ο Άνεµος, καταπίνοντας χολή,
καθώς κρατούσε τη λάµπα του ψηλά.
Ύστερα, η κραυγή της Θάρκα αντήχησε µέσα στο δωµάτιο: «Όχι!»
Η Μάερνοµ στράφηκε να την κοιτάξει. «Τι συµβαίνει;»
Η κοπέλα έδειξε µια νεκρή ανάµεσα στ’άλλα κουφάρια. «Η…
µητέρα µου…» Άρχισε να κλαίει, µε λυγµούς, και η ξανθιά
πολεµίστρια την αγκάλιασε, χαϊδεύοντας τα µαλλιά της.
∆ε νόµιζε, όµως, πως µπορούσε να βρει λόγια για να την
παρηγορήσει.
«Τα καθάρµατα οι Μαγκραθµέλιοι…!» µουρµούρισε ο Μέρθναρ,
και πλησίασε το πτώµα που είχε δείξει η Θάρκα. Ήταν µια γυναίκα
µε µαύρα, σγουρά µαλλιά· στο δεξί της µάγουλο υπήρχε µια µακριά,
πορφυρή κοψιά, όµως το τραύµα που την είχε σκοτώσει έµοιαζε να
είναι στο αριστερό της στήθος.
Ο πολεµιστής αναστέναξε, βαριά και θλιµµένα. «Λυπάµαι,
κοπελιά,» είπε στην κόρη της Σόλρα. «Πραγµατικά, λυπάµαι…»
«Μάερνοµ, έλα,» είπε ο Άνεµος. «Πρέπει να δούµε αν ο Άρχοντας
Ζάρβηµ είν’εδώ· και µόνο εσύ τον ξέρεις εµφανισιακώς.»
Η πολεµίστρια ένευσε, και παρέδωσε την απαρηγόρητη Θάρκα
στην Νύχτα, η οποία της ψιθύρισε στ’αφτί: «∆είξε θάρρος. Τούτοι
είναι δύσκολοι καιροί, για όλους.»
Η Μάερνοµ έψαξε, µαζί µε τον Άνεµο, στη βιβλιοθήκη, µα δε
βρήκε τον Άρχοντα Ζάρβηµ ανάµεσα στα κουφάρια. «Είναι
ζωντανός,» είπε, τελικά. «Πρέπει να είναι.»
«Οι ευγενείς, συνήθως, πεθαίνουν τελευταίοι,» εξήγησε ο
Μπάχτον, µε οξύ τόνο στη φωνή του. «Έχουν άλλους να πεθαίνουν
πριν απ’αυτούς.»
«Η µάχη πρέπει να συνεχίστηκε απο δώ.» Ο Μέρθναρ έδειξε µια
µικρή πόρτα, που ήταν ανοιχτή αλλά µπλοκαρισµένη µε πτώµατα, τα
οποία αναγκάστηκε να κλοτσήσει, για να περάσει.
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Ο Άνεµος τον ακολούθησε, φωτίζοντας το µέρος. Το δωµάτιο ήταν
ένα σαλόνι, όχι τόσο ρηµαγµένο όσο οι προηγούµενοι χώροι της
έπαυλης. Μια πόρτα που έβγαζε στον κήπο έστεκε ανοιχτή αντίκρυ
τους.
«Μάλλον, ξέφυγαν από τους Μαγκραθµέλιους,» υπέθεσε η
Μάερνοµ.
«Μη βγάζεις βιαστικά συµπεράσµατα, κούκλα,» είπε ο
τυχοδιώχτης, τραβώντας το ντελικάτο, κοφτερό σαν ξυράφι
κοντόσπαθό του και ζυγώνοντας την πόρτα του κήπου.
Το φως της λάµπας του έδιωξε τις σκιές, και το µονοπάτι που είχαν
ακολουθήσει οι υπερασπιστές της έπαυλης ήταν ολοφάνερο εµπρός
του, λιθόστρωτο, και οδηγούσε σε µια µικρή, καγκελόπορτα.
Σταγόνες αίµατος βρίσκονταν ξεραµένες πάνω στις πέτρες.
«Ελάτε,» είπε τους συντρόφους του, οι οποίοι τον ακολούθησαν.
Η Νύχτα σχεδόν τραβούσε µαζί της την Θάρκα, που ήθελε να
µείνει πίσω µε την σκοτωµένη Σόλρα. «Η µητέρα σου είναι νεκρή,»
της είπε η τυχοδιώχτρια. «Και η τελευταία της επιθυµία, σίγουρα, δε
θα ήταν να περιµένεις εδώ, για να έρθουν οι δαιµονάνθρωποι και να
σε σφάξουν.»
«Μα… τη σκότωσαν… επειδή δεν ήµουν κοντά της…» έκανε,
κλαίγοντας µε λυγµούς, η Θάρκα.
«Η συµβολή σου θα είχε προσφέρει λίγα, κοπελιά, πίστεψέ µε,»
αποκρίθηκε η Νύχτα. «Το πολύ-πολύ να ήσουν, τώρα, κι εσύ ένα
απ’τα κουφάρια στη βιβλιοθήκη –αν ήσουν τόσο τυχερή, ώστε να
φτάσεις ως εκεί. Άµα θες την άποψή µου, παράτα το στρατιωτιλίκη·
υπάρχουν κι άλλα πράγµατα για µια γυναίκα.»
Ο Μέρθναρ έσπρωξε, µε το µποτοφορεµένο πόδι του, την
µισάνοιχτη καγκελόπορτα, ενώ, συγχρόνως, βαστούσε την ασπίδα
αµυντικά εµπρός του και το σπαθί έτοιµο στο πλάι του. Κανένας
εχθρός δε φαινόταν τριγύρω, µόνο οι δασωµένοι λόφοι.
«Μπάχτον, µπορείς να βρεις τα ίχνη τους;» ρώτησε ο πολεµιστής.
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«Θα προσπαθήσω,» αποκρίθηκε εκείνος, περνώντας το τόξο του
στην πλάτη και το βέλος στην φαρέτρα. Πήγε πλάι στον Μέρθναρ,
και γονάτισε στο ένα γόνατο. Από τα σηµάδια, του ήταν εύκολο να
αντιληφθεί πως κάπου έξι άνθρωποι είχαν περάσει απο δώ –ίσως και
κάνας-δυο παραπάνω. Σηκώθηκε όρθιος και βάδισε, κάνοντας νόηµα
στην οµάδα να τον ακολουθήσει.
«Μάνζρα, Μέρθναρ, να βρίσκεστε δεξιά κι αριστερά µου, για να
µην µου επιτεθούν Μαγκραθµέλιοι απ’τα πλάγια, ενώ δε θα
κοιτάζω,» είπε. «Άνεµε, ακριβώς πίσω µου· χρειάζοµαι το φως της
λάµπας σου. Μάερνοµ, Νύχτα, Θάρκα, φυλάτε τα νώτα µας.»
«Πολλά αφεντικά έχουµ’ αποκτήσει, τον τελευταίο καιρό,»
σχολίασε ο Άνεµος.
Όλοι έκαναν όπως πρότεινε ο Μπάχτον, ξεκινώντας να βαδίζουν,
αργά, καθώς εκείνος προσπαθούσε να µη χάσει τα ίχνη των
επιζώντων µέσα στη βλάστηση. Από ένα σηµείο και ύστερα, τα µέρη
έγιναν πιο βραχώδη, και σταµάτησε…
«Τι είναι;» τον ρώτησε η Μάνζρα, βλέποντάς τον
προβληµατισµένο.
«Νοµίζω πως έχασα τα ίχνη τους,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον,
ξεφυσώντας κουρασµένα. ∆ίχως άλλη λέξη, γονάτισε, πάλι, στο ένα
γόνατο και κοίταξε, µε προσοχή, το έδαφος, ψάχνοντας για σηµάδια.
«Λες η Τάθβιλ να το πάρει προσωπικά, άµα της φέρουµε µόνο ένα
κοµµάτι του µπαµπάκα της –το κεφάλι του, ας πούµε;…»
αναρωτήθηκε ο Άνεµος.
«Βούλωστο…» είπε η Νύχτα, προειδοποιητικά, λοξοκοιτώντας τον.
«Νοµίζω ότι βρήκα κάτι…» Ο Μπάχτον σηκώθηκε όρθιος, και
άλλαξε κατεύθυνση.
Οι σύντροφοί του τον ακολούθησαν, διατηρώντας τον σχηµατισµό
που τους είχε πει. Ευτυχώς, όµως, Μαγκραθµέλιοι δε φαίνονταν
πουθενά. Κατέβηκαν µια µικρή πλαγιά, βαδίζοντας πάνω σ’ένα
στενό µονοπάτι, δεξιά κι αριστερά του οποίου βρίσκονταν απότοµα
βράχια και δέντρα που έµοιαζαν να προσπαθούν να κοιτάξουν τι
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βρισκόταν στον πάτο του γκρεµού. Η Θάρκα είχε το ένα της χέρι
γαντζωµένο στο µπράτσο της Νύχτας, ενώ στο άλλο βαστούσε τη
λαβή του σπαθιού της –η λεπίδα του οποίου έτρεµε.
«Μη µε σφίγγεις έτσι, κοπελιά,» σφύριξε η τυχοδιώχτρια. «∆ε θα
µπορώ να κινηθώ εγκαίρως, αν υπάρξει ανάγκη. Κι εσύ το ίδιο. ∆εν
το καταλαβαίνεις;»
«Συγνώµη,» αποκρίθηκε, δειλά, η Θάρκα, ξεγαντζώνοντας το χέρι
από πάνω της.
Έφτασαν κάτω, αφήνοντας την πλαγιά πίσω τους, και ο Μπάχτον
έδειξε προς ένα σκιερό σηµείο. «Εκεί.»
«Τι είναι εκεί;» ρώτησε ο Άνεµος, βαστώντας τη λάµπα του ψηλά,
για να βλέπουν. Ζύγωσαν λίγο, κι αντίκρισε µια σπηλιά.
«Είναι κανείς εδώ;» φώναξε ο Μέρθναρ.
Μια άλλη λάµπα άναψε, ξαφνικά, και ένας άντρας παρουσιάστηκε,
ξανθός, µε κοντά µαλλιά, και αρµατωσιά τσακισµένη σε µπόλικα
σηµεία. Γύρω απ’το αριστερό του µπράτσο ήταν τυλιγµένος ένας
επίδεσµος, όπως και γύρω απ’τον δεξί του µηρό. Πίσω του
βρίσκονταν κι άλλοι πολεµιστές: τέσσερις άντρες και δύο γυναίκες.
Μαζί τους ήταν κι ένας γέροντας µε λευκά, µακριά µαλλιά και
γενειάδα.
«Άρχοντα Ζάρβηµ!» είπε η Μάερνοµ.
Ο γέροντας βάδισε, µέχρι που στάθηκε πλάι στον ξανθό στρατιώτη.
Όλοι οι φρουροί του έµοιαζαν πανέτοιµοι να χιµήσουν, έτσι και
κάποιος επιχειρούσε να κόψει έστω και µια τρίχα απ’την πλούσια
γενειάδα του.
«Σε γνωρίζω;» ρώτησε ο πατέρας της Τάθβιλ, συνοφρυωµένος.
«Μα, φυσικά!» διόρθωσε, πάραυτα, τον εαυτό του. «Με συγχωρείς.
Πρέπει να είσαι η Μάερνοµ, έτσι δεν είναι;»
«Ναι, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια, κλίνοντας το
κεφάλι της. «Η κόρη σας, η Βαρονέσα Τάθβιλ, µας έστειλε για να
σας συνοδέψουµε στην Χάργκοχ, γιατί, σύντοµα, πόλεµος θα
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ξεσπάσει. Αλλά, απ’ό,τι παρατηρούµε, ήδη έχετε προβλήµατα, κι
ευτυχώς που ήρθαµε εγκαίρως–»
«Πράγµατι, ήρθατε εγκαίρως, για να µας δείξετε πού κρύβονταν οι
τρισκατάρατοι άνθρωποι!»
Η Νύχτα, που βρισκόταν στα νώτα της οµάδας, αµέσως, στράφηκε,
κι αντίκρισε Μαγκραθµέλιους στην πλαγιά, καµια εικοσαριά από
δαύτους. Πρώτος στεκόταν ένας που φαινόταν αρχηγός. Είχε τα
χέρια σταυρωµένα στο στήθος του, και τα µακριά, πορφυρά-µπλε
µαλλιά του ανέµιζαν. Τρεις από τους διαβολανθρώπους κρατούσαν
κάτι παράξενες, τεχνολογικές λάµπες, των οποίων το φως έµοιαζε
µ’αυτό της ηµέρας. Ορισµένοι άλλοι είχαν βαλλίστρες στα χέρια, και
ήταν έτοιµοι να βάλουν.
«Τι σηµαίνει αυτό;» απαίτησε ο Μέρθναρ, προχωρώντας, για να
µπει µπροστά απ’τους υπόλοιπους. Το ίδιο έκανε και η Μάερνοµ,
γιατί κι οι δυο τους ήξεραν πως, µε τις ασπίδες τους, µπορούσαν
εύκολα να αποκρούσουν τα βέλη µε τα οποία σκόπευαν να
στολίσουν τους συντρόφους τους οι Μαγκραθµέλιοι. Εν τω µεταξύ,
ο Μπάχτον έβγαζε απ’την πλάτη το τόξο του, µισοκαλυµµένος στις
σκιές της σπηλιάς και κρυµµένος πίσω απ’τους συµµάχους του.
Ο αρχηγός των δαιµονανθρώπων ξέσπασε σε γέλιο. «Α-χα-χα-χαχα-χα!… Είσαι ηλίθιος, άνθρωπε; Μας οδηγήσατε εκεί όπου δε
µπορούσαµε να πάµε. Ο γέρος είχε κρυφτεί καλά· έξυπνος, για το
είδος σας.»
Θα δούµε ποιος θα γελάσει τελευταίος, σκυλοµούρη! γρύλισε από
µέσα του ο Μέρθναρ.
«Μη µε κοιτάς έτσι, άνθρωπε!» είπε ο Μαγκραθµέλιος. «∆ε
θάπρεπε ν’αναρωτιέσαι πώς ξεγελάστηκες –είναι φυσικό!» Και
έδωσε στους βαλλιστές µια διαταγή στη γλώσσα των δαιµόνων.
Εκείνοι ελευθέρωσαν τα βέλη τους–
–τα οποία χτύπησαν πάνω στις ασπίδες του Μέρθναρ και της
Μάερνοµ, δίχως να βλάψουν κανέναν.
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Ο Μπάχτον έβαλε, προτού προλάβει κανείς να βλεφαρίσει. Και το
δικό του βέλος διαπέρασε τον ώµο του αρχηγού των
δαιµονανθρώπων, ενώ είχε στόχο το λαιµό του.
«ΝΑΑΑΑΑαααααρ!» ούρλιαξε ο Μαγκραθµέλιος, και έδωσε, πάλι,
διαταγές στη δαιµονική του γλώσσα.
Οι δαιµονάνθρωποι τράβηξαν αγχέµαχα όπλα, και χίµησαν
καταπάνω στους προαιώνιους εχθρούς τους.
«ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΡΑΟΛΝ!» κραύγασε η Μάερνοµ, υψώνοντας το σπαθί
της· και την κραυγή της µιµήθηκαν ο Μέρθναρ και η Μάνζρα:
«ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΡΑΟΛΝ!»
«ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΛΗΑ!»
Ενώ, συγχρόνως, και οι πολεµιστές του Ζάρβηµ έβγαιναν απ’τη
σπηλιά.
«Για το Σαραόλν!»
«Για το Σαραόλν!»
«Για το Βασίλειο!»
Η Μάερνοµ απέκρουσε τη λεπίδα µιας δαιµονογυναίκας, µε την
ασπίδα της, και πέρασε από κάτω το σπαθί της, διαπερνώντας της το
υπογάστριο και χύνοντας τα έντερά της στο έδαφος. Στράφηκε
σ’έναν Μαγκραθµέλιο που της ορµούσε µε έναν διπλό πέλεκυ, πάνω
στον οποίο υπήρχαν λυγιστά καρφιά –έτσι, άµα σε πετύχαινε, δε θα
ξεκαρφωνόταν από µέσα σου, αν δε σου ξερίζωνε και τη σάρκα µαζί.
Τι µπορεί, τέλος πάντων, να σκεφτεί ο δαιµονικός νους τους!
συλλογίστηκε η πολεµίστρια, καθώς εµπόδιζε κι αυτού τ’όπλο µε
την ασπίδα της. Σπάθισε, αλλά δεν τον πέτυχε, καθώς κι εκείνος είχε
µια µικρή ασπίδα δεµένη στον αριστερό του καρπό, και το λεπίδι
κοπάνησε πάνω της. Η Μάερνοµ απέκρουσε τρεις αλλεπάλληλες
επιθέσεις του δαιµονικού πέλεκυ, πισωπατώντας… και άλλος ένας
Μαγκραθµέλιος τη ζύγωσε, κραδαίνοντας µακρύ ξίφος.
Πνεύµατα! αναφώνησε εσωτερικά η πολεµίστρια. Γνώριζε, όµως,
ποιος ήταν ο πιο επικίνδυνος απ’τους δύο. Ύψωσε την ασπίδα της
και το τσεκούρι του πρώτου της αντίµαχου καµπάνισε επάνω, ενώ,
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συγχρόνως, έκανε έναν ελιγµό, µε το κορµί της, για ν’αποφύγει την
λάµα του δεύτερου, η οποία, τελικά, τσάκισε µόνο ένα κοµµάτι της
φολιδωτής της αρµατωσιάς.
Η Μάερνοµ επιτέθηκε γρήγορα, όσο η άµυνα του σπαθοφόρου
ήταν ελαττωµένη, και του διαπέρασε τα πλευρά, χαρίζοντάς του
θάνατο. Τώρα, ο πελεκυφόρος παρατήρησε ότι η δική της άµυνα
ήταν ελαττωµένη, και επιχείρησε να της καρφώσει (αν σκεφτεί
κανείς τα λυγιστά καρφιά πάνω στο όπλο του) το τσεκούρι του στην
δεξιά ωµοπλάτη, καθώς είχε βρεθεί πλάι της, για λίγο. Όµως δεν
πρόλαβε· ένα ξιφίδιο µπήχτηκε στον αγκώνα του!
Ο Μαγκραθµέλιος ούρλιαξε από πόνο, ενώ το όπλο τού έφευγε
απ’το χέρι, και η Μάερνοµ, στρεφόµενη τάχιστα, τον αποκεφάλισε,
µε µια ηµικυκλική σπαθιά.
«Ευχαριστώ, Άρνα!» µειδίασε προς το µέρος της Νύχτας, που της
έκλεισε το µάτι.
Ο Άνεµος ξέσχισε τα πλευρά και την κοιλιά ενός δαιµονανθρώπου,
κάνοντας µια ευέλικτη κίνηση, για ν’αποφύγει το ξίφος του. Αυτό το
λεπίδι του φονιά της Αίρεσης του Σκαραβαίου κόβει σαν
Πνευµατοσφυρηλατηµένο! σκέφτηκε, ενώ πηδούσε όπισθεν, για
ν’αποµακρυνθεί απ’την κόψη του κονταριού µιας δαιµονογυναίκας.
Η Μαγκραθµέλια τού έδειξε τα δόντια της, λυσσασµένα, και χίµησε,
γρυλίζοντας, µε το δόρυ τοποθετηµένο οριζόντια. Ο Άνεµος κράτησε
το αριστερό του πόδι σταθερό στο έδαφος, ενώ µετακίνησε,
γρήγορα, το άλλο, αλλάζοντας έτσι θέση στο κορµί του ενενήντα
µοίρες. Το όπλο της διαβολογυναίκας πέρασε από δίπλα του, και το
κοντόσπαθό του τυχοδιώχτη τής χώθηκε στο στήθος, τρυπώντας τη
διχτυωτή αρµατωσιά της και βγαίνοντας απ’την ράχη της. Πρέπει
νάναι Πνευµατοσφυρηλατηµένο! ∆εν είπε η Νύχτα πως αυτός ο
καταραµένος φονιάς ήταν και µάγος;
Στράφηκε στην τυχοδιώχτρια φίλη του, η οποία στεκόταν πίσω,
µαζί µε την Θάρκα. Προφανώς, ήθελε να προστατέψει την κοπέλα,
που έµοιαζε, πάλι, κατατροµαγµένη και έτοιµη να βάλει τα κλάµατα.
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«Άνεµε!» του φώναξε ο Μπάχτον. «Πίσω σου!»
Ο Άνεµος στράφηκε, την τελευταία στιγµή, για ν’αποφύγει το
χτύπηµα του σπαθιού του αρχηγού των Μαγκραθµέλιων, το οποίο θα
του είχε πάρει το κεφάλι. Σκόνταψε και σωριάστηκε στο έδαφος,
µπερδεµένος µέσα στην κάπα του.
Προτού προλάβει να βλεφαρίσει, όµως, το σώµα του
δαιµονανθρώπου παρασηµοφορήθηκε από ένα ξιφίδιο και ένα βέλος
–το πρώτο στο λαιµό και το δεύτερο στο στήθος.
Ο Άνεµος σηκώθηκε στα πόδια του, γνέφοντας το ευχαριστώ του
στον Μπάχτον και στην Νύχτα. Στρεφόµενος, πάλι, στη µάχη,
παρατήρησε πως οι δαιµονάνθρωποι έχαναν, και ένας από δαύτους
έριξε έναν µεταλλικό δίσκο στο έδαφος, απ’τον οποίο πετάχτηκε µια
γαλάζια ακτινοβολία, που έφτιαξε ένα οβάλ σχήµα στον αέρα. Οι
τέσσερις Μαγκραθµέλιοι που πρόλαβαν πήδησαν µέσα του και
εξαφανίστηκαν.
«Στη Μάγκραθµελ!» µούγκρισε ο τυχοδιώχτης. Ύστερα,
συµπέρανε πως τούτη δεν πρέπει ήταν και τόσο τροµερή κατάρα για
το είδος τους.
«Πέστο πάλι αυτό, φίλε µου,» γέλασε ο Μπάχτον. «Στη
Μάγκραθµελ και να µην ξαναπατήσουν εδώ!»
Ο Μέρθναρ έριξε µια µατιά στους συµπολεµιστές του, και
διαπίστωσε πως µια πολεµίστρια και ένας πολεµιστής του Άρχοντα
Ζάρβηµ είχαν σκοτωθεί, ενώ δύο άλλοι ήταν τραυµατισµένοι. Ο
ίδιος είχε πληγωθεί στην δεξιά κνήµη, όχι πολύ σοβαρά, χάρη στην
αρµατωσιά του.
«Κάποιος να συγκεντρώσει ξύλα και πέτρες, για να κάψουµε τους
νεκρούς,» πρόσταξε.
«Είστε όλοι κουρέλια, απ’ό,τι φαίνεται,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον.
«Οπότε, θα κάνω εγώ τη δουλειά.»
Η Μάνζρα ήταν έτοιµη να προτείνει να τον βοηθήσει, µα
σταµάτησε τον εαυτό της. Ο τραυµατισµένος της ώµος, που δεν είχε
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επουλωθεί εντελώς ακόµα, είχε αρχίσει, πάλι, να την πονά, µετά από
τη µάχη, όπου, διαρκώς, ανεβοκατέβαζε το σπαθί της.
«Έρχοµαι µαζί σου,» είπε η Νύχτα, και βάδισε πίσω απ’τον
Μπάχτον, καθώς εκείνος αποµακρυνόταν απ’τους υπόλοιπους.
Η Θάρκα κάθισε σε µια πέτρα, µέσα στη σπηλιά, µη βγάζοντας
τσιµουδιά απ’τα χείλη της.
«Κοπελιά, θα µου δώσεις κάνα χεράκι ν’ανάψω φωτιά, για να
ζεσταθούµε;» τη ρώτησε ο Άνεµος.
Εκείνη ένευσε, δειλά.
«Ωραία!» έκανε ο τυχοδιώχτης. «Εσύ µάζεψε τα ξύλα κι εγώ θα
τ’ανάψω,» µειδίασε.
Η Μάερνοµ γέλασε, κοπανώντας τον, µε τη γροθιά της, στο
µπράτσο.
«Σόι πάει το βασίλειο…!» σχολίασε ο Άνεµος, τρίβοντας το χέρι
του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31ο

Αναµονή στο κάστρο του Άρχοντα
Ζόρνακ
Βένγκριλ ξύπνησε, καθώς οι αχτίνες του Λούντρινχ
χτυπούσαν το πρόσωπό του, µπαίνοντας απ’το παράθυρο του
δωµατίου του. Βλεφάρισε και κοίταξε τριγύρω. Η Αάνθα δεν
ήταν πουθενά. Καλύτερα έτσι, σκέφτηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν,
γιατί, αλλιώς, υποψίες θ’άρχιζαν να γεµίζουν το µυαλό όλων, αν
κάποιος δεν την έβρισκε στο δωµάτιό της, παρά εδώ.
Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι, νιώθοντας όλο του το κορµί πιασµένο.
Αναρωτιόταν αν η Βασίλισσα του Ωκεανού είχε κοιµηθεί καθόλου, ή
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είχε περάσει τη νύχτα της µελετώντας εκείνο το καταραµένο
µυστικιστικό βιβλίο, τα Πνεύµατα να το πάρουν. Λες αυτό να ήταν
που του είχε προκαλέσει το παράξενο όνειρο; συλλογιζόταν, καθώς
έπλενε το πρόσωπό του µε κρύο νερό, για να συνέλθει απ’τον ύπνο.
Λιγάκι απίθανο του έµοιαζε, µα µπορείς ν’αποκλείσεις τίποτα µε τη
µαγεία;
Ξεφύσησε, καθώς στεκόταν µπροστά σ’έναν καθρέφτη, χτενίζοντας
τα µαλλιά και τα γένια του. Έβγαλε τα ρούχα του –τα οποία ήταν
µουλιασµένα απ’τον ιδρώτα– και φόρεσε αυτά που είχε στη
ντουλάπα ο Άρχοντας Ζόρνακ. Ζώστηκε το σπαθί του και βγήκε
απ’το δωµάτιο.
∆ιέσχισε έναν µικρό διάδροµο και έφτασε µπροστά στην πόρτα του
καταλύµατος της Αάνθα, την οποία και χτύπησε, δίχως να πάρει
απόκριση.
«Είσαι µέσα;» ρώτησε, και χτύπησε δυνατότερα.
«…Βένγκριλ;…» άκουσε µια νυσταγµένη φωνή από µέσα.
«Ναι, εγώ είµαι.»
«Μπες· ανοιχτά είναι.»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν µπήκε, κλείνοντας την πόρτα πίσω του.
Εµπρός του ήταν ένα κρεβάτι, και κάτω απ’τα σκεπάσµατα «κάτι»
έµοιαζε να κοιµάται, ενώ µόνο µια τούφα πορφυρών µαλλιών
έβγαινε στην επιφάνεια. Πάνω σ’ένα κοµοδίνο ήταν το καταραµένο
µυστικιστικό βιβλίο εκείνης της Αργκανθικιανής µάγισσας. Βάδισε
και άνοιξε το παράθυρο δεξιά του, τραβώντας τη λευκή κουρτίνα
στο πλάι. Ένας ψυχρός αέρας µπήκε στο δωµάτιο.
«Βένγκριλ!…» ήρθε µια φωνή κάτω απ’την κουβέρτα. «Κάνει
κρύο!»
«Κρύο;» µόρφασε ο Μονάρχης του Σαραόλν. Αλλά έκλεισε, πάλι,
το παράθυρο. «Το αποκαλείς αυτό κρύο;»
«Ναι!» Το «πλάσµα κάτω απ’τα σκεπάσµατα» έβγαλε έξω το
κεφάλι του και το ένα του χέρι, και η Αάνθα αποκαλύφθηκε. Τα
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πορφυρά της µαλλιά ήταν µπερδεµένα και αχτένιστα, και έµοιαζε να
δυσκολεύεται ν’ανοίξει τα µάτια της.
Ο Βένγκριλ µειδίασε. «Καληµέρα,» είπε. «Υποθέτω πως…
µελετούσες όλο το βράδυ;…»
«Εγώ φταίω που προσπαθώ να σε βοηθήσω,» χασµουρήθηκε η
Αάνθα, τρίβοντας τα βλέφαρά της. Ύστερα, τέντωσε το χέρι της
προς το µέρος του. «Έλα δω και δος µου ένα φιλί για τον κόπο µου.»
Ο Βένγκριλ κάθισε στο κρεβάτι πλάι της, έσκυψε και τη φίλησε,
ενώ εκείνη τύλιγε τον αγκώνα της πίσω απ’το λαιµό του.
«Ξεπλήρωσα το χρέος µου;» τη ρώτησε.
«Ούτε κατά διάνοια, Βασιληά του Σαραόλν,» αποκρίθηκε η Αάνθα.
«Βγάλε τα ρούχα σου κι έλα κοντά µου.»
«Αάνθα, είναι πρωί σ’ένα ξένο κάστρο,» είπε ο Βένγκριλ.
«Κάποιος θα χτυπήσει την πόρτα, αργά ή γρήγορα, να µας
ειδοποιήσει ότι το πρωινό είναι έτοιµο και µπορούµε να κατεβούµε
στην τραπεζαρία.»
«Εγώ θέλω έναν βόρειο, βάρβαρο µονάρχη για πρωινό,» µειδίασε,
πονηρά, η Αάνθα.
Ο Βένγκριλ γέλασε και σηκώθηκε όρθιος. «Ζήτα τον από τον
Άρχοντα Ζόρνακ. Σίγουρα, θα βρει τρόπο να ικανοποιήσει την
επιθυµία της Βασίλισσάς του.» Βάδισε ως το παράθυρο και κοίταξε
έξω. Απο δώ µπορούσε να δει το λιµάνι της Βάλριθ και τα πλοία του
στόλου της Αάνθα που ήταν αραγµένα εκεί. Ήλπιζε να µην ήταν
πολύ αργά, όταν, τελικά, έφτανε στο Σαραόλν. Μα γιατί τύχαιναν,
συνεχώς, αυτές οι αναποδιές;
«Θα σε εκδικηθώ γι’αυτό!» απείλησε, παιχνιδιάρικα, η Αάνθα.
Ο Βένγκριλ στράφηκε να την κοιτάξει. «Τι έµαθες από το βιβλίο;»
Η Αάνθα ανακάθισε πάνω στο κρεβάτι, έχοντας την κουβέρτα
τυλιγµένη γύρω της. «Πολλά.»
«Κάτι που να µας ενδιαφέρει;»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού χασµουρήθηκε. «Νοµίζω πως καλά θα
κάνεις να προσέχεις τι ονειρεύεσαι απο δώ και στο εξής…»
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Ο Βένγκριλ συνοφρυώθηκε. «Τι εννοείς;»
«Αυτό το πλάσµα που είδες, το φωτεινό µε τα φτερά… µπορεί να
υπάρχει,» εξήγησε η Αάνθα. «Και µπορεί να ψάχνει να σε βρει.»
«Να ψάχνει να βρει εµένα;» απόρησε ο Βένγκριλ. «Μα τα
Πνεύµατα, γιατί;»
Η Αάνθα ανασήκωσε τους ώµους της. «∆εν ξέρω… Ίσως να σε
θεωρεί εχθρό του. Σίγουρα, δεν τόχεις ξαναδεί, παλιότερα;»
«Λες να το είχα δει και να το είχα ξεχάσει;» Ο Βένγκριλ κούνησε
το κεφάλι του. «Τέτοια πράγµατα δεν ξεχνιούνται εύκολα.
»Αλλά, πες µου, ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού Φάλµαριν τι
δουλειά είχε στο όνειρο; Αν υποθέσουµε, βέβαια, πως δεν ήταν ένα
απλό όνειρο, παρά κάτι… άλλο.» Μα τι κάθοµαι και λέω; απόρησε
µε τον εαυτό του. Όλα τούτα είναι Πνευµατοχτυπηµένες αηδίες!
Ωστόσο, περίµενε την απάντηση της Αάνθα µε αδηµονία.
«Ίσως να συναντηθήκατε, κάπως,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα του
Ωκεανού. «Μπορεί να σε έψαχνε…»
«Πού να µε έψαχνε;»
«…Στον ύπνο του…;»
Ο Βένγκριλ αναστέναξε. «∆εν το πιστεύω!… Και η ∆ήνκα;
Μ’έψαχνε κι αυτή… στον ύπνο της;»
«∆εν είµαι σίγουρη!» είπε η Αάνθα. «Μην περιµένεις όλες τις
απαντήσεις από µένα.» Τι ήθελε, τώρα, και ανέφερε, πάλι, τη ∆ήνκα;
συλλογίστηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού. «Το βιβλίο, εξάλλου,
έλεγε πολλά πράγµατα µπερδεµένα –και ήταν βράδυ.» Έπιασε τον
δερµατοδεµένο τόµο απ’το κοµοδίνο και τον άνοιξε, γυρίζοντας,
γρήγορα, κάµποσες σελίδες. «Να!»–έδειξε, µε το δάχτυλό της–«εδώ
λέει τις αιτίες στις οποίες µπορεί να οφείλονται τα ‘ζωντανά όνειρα’,
όπως τα αποκαλεί η Θαλάρια Σόντβορν.»
«Για ν’ακούσω καµία…» πρότεινε ο Βένγκριλ.
«Πρώτη αιτία: Ένα άτοµο αναζητεί ένα άλλο στους ονειρόκοσµους,
είτε το γνωρίζει πως το αναζητεί είτε όχι–»
«Στάσου λίγο εδώ. Τι θες να πεις;»
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«Όχι εγώ –η Θαλάρια Σόντβορν,» διόρθωσε η Αάνθα.
«Αυτή, τέλος πάντων.»
«Κοιτά…» ξεφύσησε η Βασίλισσα του Ωκεανού. «Μπορεί κάποιος
να θέλει να σε βρει στους ονειρόκοσµους· οπότε, σε ψάχνει
συνειδητά. Καταλαβαίνεις;» Ο Βένγκριλ ένευσε. «Ωραία. Αλλά
µπορεί να µη θέλει να σε βρει συνειδητά, παρά ασυνείδητα.»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν τη λοξοκοίταξε. «Είναι δυνατόν να µη
θέλει να µε βρει, αλλά, συγχρόνως, να θέλει; Πας να µε τρελάνεις,
Αάνθα, καρδιά µου;»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού γέλασε. «Άστο. Απλά, αποδέξου ότι
µπορεί κάποιος να σε βρει στα όνειρα κατά λάθος· εντάξει;» Ο
Βένγκριλ ένευσε, πάλι. «Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη αιτία·
υπάρχουν κι άλλες.» Κοίταξε µέσα στο βιβλίο. «Α, ναι… ∆εύτερη
αιτία… Αυτή δεν την καταλαβαίνω και τόσο· οπότε, θα σ’την πω
ακριβώς όπως τη γράφει εδώ: ‘Είναι πιθανή, ορισµένες φορές, η
συγκέντρωση πλεονάζουσας πνευµατικής ενέργειας, προερχόµενης
από µεγάλη ψυχική φόρτιση, η οποία καταλήγει στη συνάντηση δύο
–ή και περισσοτέρων– ονειρικών σωµάτων στον ίδιο ονειρόκοσµο.’»
«Και δεν το καταλαβαίνεις αυτό;» έκανε ο Βένγκριλ.
«Γιατί εσύ το καταλαβαίνεις;» παραξενεύτηκε η Αάνθα.
«Όχι,» ανασήκωσε τους ώµους του ο Βασιληάς του Σαραόλν, και
γέλασαν κοφτά και οι δύο. «Γράφει κι άλλα τέτοια εκεί µέσα;»
Τότε, η πόρτα χτύπησε. «Μεγαλειοτάτη;» ακούστηκε µια φωνή,
µάλλον κάποιου υπηρέτη. «Ο Άρχοντας Βαρόνος Ζόρνακ επιθυµεί
να σας πληροφορήσει πως το πρωινό είναι έτοιµο, και παρακαλεί να
του κάνετε την εξέχουσα τιµή να φάτε µαζί του.»
«Έρχοµαι σε λίγο,» αποκρίθηκε η Αάνθα.
«Επίσης, Μεγαλειοτάτη, µήπως γνωρίζετε πού βρίσκεται ο
Βασιληάς του Σαραόλν; Χτύπησα στο δωµάτιό του επανειληµµένως,
µα κανείς δεν απάντησε…»
Η Αάνθα στράφηκε στον Βένγκριλ.
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«Εδώ είµαι,» είπε εκείνος στον υπηρέτη, και άνοιξε την πόρτα, για
ν’αντικρίσει έναν ξανθοµάλλη νέο. «Η Βασίλισσά σας µε κάλεσε
στο δωµάτιό της για να συζητήσουµε ένα πλέον σηµαντικό θέµα. Με
συγχωρείς που σε ανησύχησα.»
«Ούτε να το σκέφτεστε, Μεγαλειότατε,» έκανε ο υπηρέτης. «Εµένα
µε συγχωρείτε, εάν σας ενόχλησα.»
«∆εν πειράζει,» ακούστηκε η φωνή της Αάνθα πίσω απ’τον
Βένγκριλ. «Απλά, πες στον Άρχοντά σου πως θα αργήσουµε καµια
ώρα, και να µη µας περιµένει.»
Θα την πνίξω! συλλογίστηκε ο Μονάρχης του Σαραόλν. Αλλά
έγνεψε καταφατικά προς τη µεριά του υπηρέτη.
«Όπως επιθυµείτε, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε ο νέος. Έκλινε το
κεφάλι του. «Μεγαλειότατε.» Και έφυγε, καθώς ο Βένγκριλ έκλεινε
την πόρτα και στρεφόταν στην Αάνθα.
«Θα σε πνίξω,» της είπε.
Η πορφυροµάλλα Βασίλισσα απόθεσε τον δερµατοδεµένο τόµο στο
κοµοδίνο πλάι της. «Έλα εδώ να προσπαθήσεις,» τον προκάλεσε.
Ο Βένγκριλ έφτασε στο κρεβάτι µε µια µεγάλη δρασκελιά, άρπαξε
τα σκεπάσµατα και τα τράβηξε από πάνω της, ρίχνοντάς τα στο
δάπεδο. Ανακάλυψε πως η Αάνθα ήταν ντυµένη όπως χτες βράδυ.
«Πάλι µε τα ρούχα σου κοιµάσαι, Μεγαλειοτάτη;» τη ρώτησε,
γελώντας.
«Έχεις δίκιο· είναι ώρα να τα βγάλω,» είπε εκείνη, και
ξεφορτώθηκε την τουνίκα της, µε µια γρήγορη κίνηση.

** ** ** **
«Οι καπεταναίοι σας έφαγαν, το ίδιο και η οικογένειά µου, αλλά
εγώ αποφάσισα να σας περιµένω,» είπε ο Ζόρνακ, καθισµένος σε µια
ψηλή πολυθρόνα του τραπεζιού, µε µια αναµµένη πίπα ανάµεσα στα
δόντια του.
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«Σας ευχαριστούµε, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε η Αάνθα, «µα δεν
ήταν ανάγκη.»
Ο Βένγκριλ έγνεψε καταφατικά.
«∆ε µπορούσα να σας αφήσω να φάτε µόνοι,» δήλωσε ο Ζόρνακ.
«Σπάνια έρχονται βασιληάδες στο κάστρο µου –και, µάλιστα, δύο
απ’αυτούς συγχρόνως,» µειδίασε. «Ελπίζω το πρωινό να είναι της
αρεσκείας σας.»
Ο Βένγκριλ κοίταξε τα φαγητά στο τραπέζι: ένα βαθύ πιάτο µε
βούτυρο, ένα άλλο µε µαρµελάδα, ψητά ψωµάκια, κουλούρια,
µελόπιτες, φρούτα, και τρεις κανάτες: µία µε καφέ, µία µε γάλα, και
µία µε χυµό πορτοκαλιού.
Πότε θα ξαναδώ ψητά λουκάνικα; αναρωτήθηκε, σιωπηρά, ο
Βασιληάς του Σαραόλν. «Το τραπέζι σας, όπως πάντα, είναι πολύ
πλούσιο, Άρχοντά µου,» είπε στον Ζόρνακ.
«∆ε θα µπορούσαµε ποτέ να παραπονεθούµε,» πρόσθεσε η Αάνθα.
Και άρχισαν να τρώνε.
∆εν είχαν ακόµα τελειώσει, όταν η Καπετάνισσα Μίρθα µπήκε στο
δωµάτιο, κάνοντας µια βαθιά υπόκλιση. «Μεγαλειοτάτη,
Μεγαλειότατε. Καληµέρα.»
«Καληµέρα, Μίρθα,» αποκρίθηκε η Αάνθα.
«Βασίλισσά µου, θα επιθυµούσα να ζητήσω άδεια για να
αναζητήσουµε τον Καπετάνιο Άνµορ,» είπε η Καπετάνισσα.
«Την έχεις, φυσικά,» δήλωσε η Αάνθα, «εάν ο Άρχοντας Ζόρνακ
είναι πρόθυµος να σου δώσει ένα ιστιοφόρο.»
«Ασφαλώς, Μεγαλειοτάτη,» συµφώνησε ο Βαρόνος. «Βρες τον
πλοίαρχο µου, Καπετάνισσα, και ζήτησέ του ό,τι πλοίο επιθυµείς.
Τον λένε Λάσραλ.»
«Σας ευχαριστώ, Άρχοντά µου,» έκλινε το κεφάλι της η Μίρθα, και
έφυγε απ’το δωµάτιο µε γρήγορα βήµατα.
«Ελπίζω να βρουν τον Άνµορ,» είπε η Αάνθα, «µα, δυστυχώς, δεν
είµαι καθόλου βέβαιη γι’αυτό…»
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** ** ** **
«Πώς πάει η δουλειά, Ναύαρχε;» ρώτησε η Αάνθα τον Νέρντιν.
Εκείνη κι ο Βένγκριλ βρίσκονταν στο ναυπηγείο της Βάλριθ, ενώ ο
Λούντρινχ κι ο Βάνσπαρχ είχαν σκαρφαλώσει σχεδόν στο κέντρο
του ουρανού και έκανε µια ασυνήθιστη ζέστη, για Χειµώνας.
«Πολύ καλά, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε ο Ναύαρχος. Ιδρώτας
έτρεχε απ’το µέτωπό του, αλλά η όψη του παρέµενε αλύγιστη και το
βλέµµα του σταθερό. «Σε τρεις µέρες θα έχουµε επιδιορθώσει όλα τα
σκαριά.»
Η Αάνθα κοίταξε γύρω της, και διαπίστωσε πως οι άνθρωποι του
Άρχοντα Ζόρνακ δούλευαν πυρετωδώς, για την επισκευή του στόλου
της. Ο Βαρόνος της Βάλριθ ήταν ένας πολύ πιστός της υπήκοος,
συµπέρανε η Βασίλισσα του Ωκεανού. Απορούσε πώς δεν είχε ούτε
καν ακούσει το όνοµά του, µέχρι στιγµής. Υπέθετε ότι υπήρχαν κι
άλλοι τέτοιοι τόσο πιστοί υπήκοοι στο Βασίλειό της για τους οποίους
δεν γνώριζε τίποτα. Αισθάνθηκε ντροπή για λίγο.
Ύστερα, έστρεψε το βλέµµα της στον Βένγκριλ, ο οποίος δεν
φαινόταν καθόλου ευχαριστηµένος µε την αναµονή. Σίγουρα,
ανησυχούσε πολύ για την οικογένεια και το Βασίλειό µου. Μα γιατί
έπρεπε, τέλος πάντων, να υπάρχει αυτή η ∆ήνκα; Μετά, θυµήθηκε
πως είχε υποσχεθεί στον Βασιληά του Σαραόλν να µην προκαλέσει
προβλήµατα, έτσι έδιωξε –όσο ήταν δυνατόν– τέτοιου είδους
σκέψεις απ’το νου της.
«Πλησιάζει µεσηµέρι, Ναύαρχε,» είπε· «δεν έρχεσαι στο κάστρο
του Άρχοντα Ζόρνακ να φας µαζί µας;»
Ο Νέρντιν έγνεψε καταφατικά. «Θα έρθω, Μεγαλειοτάτη.
Πηγαίνετε εσείς και θα είµαι εκεί σε λίγο.»
«Εντάξει,» συµφώνησε η Αάνθα, και εκείνη κι ο Βένγκριλ έφυγαν
απ’το ναυπηγείο, παίρνοντας το δρόµο που οδηγούσε στο κάστρο
πάνω στον λόφο. Οι σκιές των δέντρων ήταν ευχάριστες, ένα τέτοιο
ζεστό µεσηµέρι.
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«∆ε θα συµβεί τίποτα µέσα σε τρεις µέρες,» είπε η Βασίλισσα του
Ωκεανού.
«Τι;» έκανε ο Βένγκριλ.
«Λέω, δε θα συµβεί τίποτα µέσα σε τρεις µέρες· µην ανησυχείς
τόσο.»
«∆ε γίνεται να µην ανησυχώ, Αάνθα. Όχι όσο ο Πόνκιµ βρίσκεται
στο παλάτι µου. Όχι όσο υπάρχει µεγάλη πιθανότητα ο Κράντµον να
βρίσκεται εκεί επίσης.»
Η Αάνθα κούνησε το κεφάλι της καταφατικά. Είχε λησµονήσει τον
πρώην-σύζυγό της, τελευταία, και, τώρα, το µίσος της γι’αυτόν
ξαναφούντωνε. Θα το µετάνιωνε πικρά, που την είχε κλειδώσει σε
κείνο το υπόγειο, υγρό κελί, για ν’αρπάξει το θρόνο της!
Επιστρέφοντας στο κάστρο του Ζόρνακ, βρήκαν, πάλι, ένα πλούσιο
τραπέζι να τους περιµένει. Η Οάνιρ, σύζυγος του Άρχοντα, ήταν
καθισµένη εκεί, µόνη.
«Χαίρετε, Αρχόντισσά µου,» είπε η Αάνθα.
«Χαίρετε, Μεγαλειοτάτη, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε η Οάνιρ.
Σηκώθηκε όρθια και έκανε µια σύντοµη υπόκλιση, προτού
ξανακαθίσει.
Και η Αάνθα κι ο Βένγκριλ κάθισαν.
«Μας υποχρεώνετε κάθε φορά, µε το φαγητό σας,» είπε, ευγενικά,
ο τελευταίος.
«Σας παρακαλώ, Βασιληά µου· τούτο δεν είναι τίποτα,» τον
διαβεβαίωσε η Οάνιρ. Ύστερα, είπε: «Ο σύζυγός µου θα έρθει σε
λίγο, µόλις οι ήλιοι φτάσουν στο κέντρο τ’ουρανού· είναι πάντα
τυπικός. Τώρα, βρίσκεται στην πίσω αυλή, µε την Ράηνα και τον
Τόραλον. Τους µαθαίνει ξιφοµαχία. Κι εγώ, κάποτε, γνώριζα κάποια
στοιχειώδη πράγµατα για τον χειρισµό του σπαθιού, αλλά, µε τον
καιρό, τα ξέχασα, αφού δεν υπήρχε λόγος να βάλω σε χρήση την
τέχνη µου, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο Ζόρνακ, ωστόσο, το
διασκεδάζει να εξασκείτε συνεχώς µε το ξίφος.»
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Ο Βαρόνος της Βάλριθ δεν άργησε να έρθει, µαζί µε την κόρη και
τον γιο του, όπως είχε πει η Οάνιρ. Χαιρέτησαν την Βασίλισσα του
Ωκεανού και το Βασιληά του Σαραόλν, και κάθισαν. Αµέσως µετά,
κατέφτασε και ο Ναύαρχος Νέρντιν, πλυµένος και ντυµένος µε
καινούργια ρούχα.
«Οι καπεταναίοι σας δε θα µας τιµήσουν, Βασίλισσά µου;» ρώτησε
η Αρχόντισσα του κάστρου.
«Αν µου επιτρέπετε να απαντήσω, Μεγαλειοτάτη…» είπε ο
Νέρντιν, και η Αάνθα κατένευσε. «Πήγαν όλοι µαζί µε την
Καπετάνισσα Μίρθα, προς αναζήτηση του Καπετάνιου Άνµορ,
Αρχόντισσά µου.»
«Μακάρι να τον βρουν,» ευχήθηκε η Οάνιρ. «Είναι κρίµα να
χάνονται γενναίοι υπερασπιστές του Ωκεανού.»
«Συµφωνώ,» είπε η Αάνθα, καθώς έπαιρνε ένα ψάρι στο πιάτο της
και το άνοιγε στα δύο µε το µαχαίρι.
Να δούµε πότε θα χτυπήσουµε κανένα γουρουνόπουλο, επιτέλους!
συλλογίστηκε ο Βένγκριλ, και έβαλε κι αυτός ένα ψάρι στο πιάτο
του.
** ** ** **
Ο Βένγκριλ καθόταν στο περβάζι του ανοιχτού παραθύρου του
δωµατίου της Αάνθα και αγνάντευε τη θάλασσα, καθώς το φως των
τεσσάρων φεγγαριών του Άρµπεναρκ αντανακλάτο επάνω στο νερό
της. Στο χέρι του κρατούσε µια κούπα κρασί.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού έκανε πέρα-δώθε, από την πόρτα έως
τον Βασιληά του Σαραόλν, µε τους πήχεις σταυρωµένους µπροστά
της.
«∆ε µπορείς να ηρεµήσεις;» απόρησε ο Βένγκριλ. «Είναι υπέροχη
νύχτα.»
«Οι καπεταναίοι µου δεν έχουν επιστρέψει ακόµα,» είπε η Αάνθα.
«Είδες κανένα σκαρί να µπαίνει στο λιµάνι;»
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«Ναι…»
Η Βασίλισσα, αµέσως, στράφηκε στο παράθυρο.
«…Μια ψαρόβαρκα,» γέλασε ο Βένγκριλ.
«Μην παίζεις µε την ανησυχία µου,» τον προειδοποίησε η Αάνθα.
«Για να µην έχουν έρθει ακόµα, σηµαίνει πως ο Καπετάν Άνµορ
είναι, µάλλον, νεκρός.»
«Εύχοµαι να µην αληθεύει αυτό,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, «όµως
πιστεύω πως θα έπρεπε να ευχαριστούµε τα Πνεύµατα που οι
περισσότεροι βγήκαµε ζωντανοί από κείνη την καταιγίδα.»
«Ναι… δεν έχεις άδικο,» συµφώνησε η Αάνθα. Πλησίασε κι
ακούµπησε το χέρι της πάνω στους φαρδείς του ώµους. «Ωστόσο
λυπάµαι για τον Άνµορ… Ήταν παλιός κι έµπειρος Καπετάνιος του
Ωκεανού.»
«Αν ήταν τόσο έµπειρος, τότε, οι πιθανότητες να έχει σωθεί πρέπει
να είναι µεγαλύτερες, δε νοµίζεις;»
Η Αάνθα ένευσε καταφατικά. Έσκυψε και φίλησε τα χείλη του.
«Εξάλλου,» πρόσθεσε ο Βένγκριλ, «οι άλλοι καπεταναίοι σου δε θα
τα παρατήσουν εύκολα, απ’ό,τι έχω καταλάβει.»
«Πράγµατι,» συµφώνησε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
Ο Βένγκριλ ήπιε την τελευταία γουλιά κρασιού στο ποτήρι του, και
σηκώθηκε όρθιος. «Ώρα να πηγαίνω,» είπε. «Νιώθω κουρασµένος.
Χτες δεν ήταν ύπνος εκείνος που έκανα.»
«Κι εγώ το ίδιο,» αποκρίθηκε η Αάνθα.
«Φρόντισε να µην ξαναδιαβάζεις αυτό το βιβλίο, όλο το βράδυ,»
της είπε ο µονάρχης από τη Βόρεια Γη, καθώς άνοιγε την πόρτα.
«Κι εσύ… πρόσεχε να µην ξαναονειρευτείς,» τον συµβούλεψε η
Βασίλισσα του Ωκεανού.
Ο Βένγκριλ µειδίασε. «Μα σκοπεύω να ονειρευτώ.»
«Τι!» έκανε η Αάνθα, γουρλώνοντας τα µάτια της.
«Θέλω να µάθω ποιος είναι ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν,» δήλωσε ο
Βασιληάς του Σαραόλν, και βγήκε απ’το δωµάτιο.
«Βένγκριλ, στάσου!» φώναξε η Αάνθα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32ο

Ονειρικές συναντήσεις

Π

ερίµενε! Τι πας να κάνεις;»
Η Αάνθα ακολούθησε τον Βένγκριλ µέσα στο δωµάτιό του.
«Να ονειρευτώ,» απάντησε ο Βασιληάς του Σαραόλν, «και
στο όνειρό µου να συναντήσω τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν.»
«Πώς θα το κάνεις αυτό;» απαίτησε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
«Πού το ξέρεις ότι θα τον βρεις;»
Ο Βένγκριλ κάθισε στο κρεβάτι του κι ανασήκωσε τους ώµους.
«Θα ξαπλώσω και θα τον σκέφτοµαι, µέχρι που να µε πάρει ο ύπνος.
Ακόµα µπορώ να αισθανθώ το φως του να µου καίει τα µάτια· η
εικόνα του βρίσκεται πολύ ξεκάθαρα στο µυαλό µου.»
«Βένγκριλ,» είπε η Αάνθα, «δεν είναι τόσο απλό–»
«Και τι προτείνεις εσύ να κάνω;»
«–Εξάλλου, είν’επικίνδυνο! Αν, όντως, αυτό… αυτό το πλάσµα σε
ψάχνει για να σου κάνει κακό, δεν θα ήταν καθόλου συνετό να πας
γυρεύοντας.»
Ο Βένγκριλ αναστέναξε. «∆εν µπορώ ν’αντισταθώ στον πειρασµό,
Αάνθα,» δήλωσε. «Θέλω να µάθω τι συµβαίνει, επιτέλους! Είναι
πολλά πράγµατα ακόµα που δεν τα γνωρίζουµε για όλη τούτη την
υπόθεση.
»Επιπλέον, φαντάσου στο όνειρό µου να µην βλέπω το µέλλον,
παρά το παρόν…»
«Τι εννοείς;» συνοφρυώθηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
«Φαντάσου η Μάρβαθ, όντως, να είναι ερειπωµένη,» διευκρίνισε ο
Βένγκριλ. Ξεφύσησε, χαϊδεύοντας, µε το δεξί χέρι, τα καστανά του
γένια. «Πρέπει να µάθω. Πρέπει να µάθω!» Άρχισε να λύνει τις
µπότες του.
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«Τότε, άσε µε να έρθω µαζί σου,» πρότεινε η Αάνθα. «Ίσως να
καταφέρω να σε βοηθήσω…»
«Μπορεί να γίνει αυτό;» απόρησε ο Βένγκριλ.
«Αφού βρέθηκες στο ίδιο όνειρο µε τον Μπα’αρν… πώς-τον-λένε,
τον Φάλµαριν, και… την ∆ήνκα»–που τι ήθελε να βρίσκεται αυτή
εκεί!–,«γιατί να µη µπορείς να βρεθείς στο ίδιο όνειρο και µε µένα;»
είπε η Αάνθα.
«Καλή ερώτηση,» παραδέχτηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν, καθώς
έβγαζε την τελευταία του µπότα. «Και, φυσικά, δεν έχω την
απάντηση. Εσύ είσαι µάγισσα.»
«Ναι, αλλά τούτα είναι παράξενα πράγµατα, Βένγκριλ· δεν τα
γνωρίζω,» εξήγησε η Αάνθα. «Για κάτσε να δω κάτι…» Άρχισε να
ξεφυλλίζει το µυστικιστικό της βιβλίο.
«Τι ψάχνεις;»
«Έναν τρόπο για να βρεθούµε στο ίδιο όνειρο… Περίµενε.»
Ο Βένγκριλ έβγαλε το λευκό πουκάµισο που φορούσε, και
ξάπλωσε, ανάσκελα, σταυρώνοντας τα χέρια στο στήθος του.
Σε λίγο, η Αάνθα έκλεισε τα µάτια κι άρχισε να ψιθυρίζει κάτι που
ο Βασιληάς του Σαραόλν δε µπορούσε ν’ακούσει. «Τι είναι;» τη
ρώτησε.
«Σώπα,» αποκρίθηκε εκείνη. «Προσπαθώ να το µάθω.» Και άρχισε,
πάλι, να ψιθυρίζει, έχοντας τα βλέφαρά της κλειστά.
Τελικά, έκλεισε τον δερµατοδεµένο τόµο, µ’ένα δυνατό παφ, και
τον απόθεσε στο κοµοδίνο, δίπλα στο κρεβάτι του µονάρχη από τη
Βόρεια Γη, προτού ξαπλώσει κοντά του. «Σφίξε το χέρι µου,» του
είπε, και πέρασε τα δάχτυλά της µέσα στα δικά του δάχτυλα.
Ο Βένγκριλ υπάκουσε. «Τι είναι, πάλι, αυτό;»
«Θα κοιµηθούµε ενώ θα σκεφτόµαστε ο ένας τον άλλο, εντάξει;»
«Όχι –θέλω να συναντήσω τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν!»
«Μόνος;»
«∆εν έχω πρόβληµα. Άλλωστε, νοµίζω πως είναι καλύτερα να µην
έρθεις µαζί µου. Είναι… προσωπικά αυτά που έχω να πω µαζί του.»
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Η Αάνθα κάγχασε. «Λες και ξέρεις πώς να τον βρεις…»
«Ίσως εκείνος να βρει εµένα,» υπέθεσε ο Βένγκριλ.
«Ίσως,» συµφώνησε η Βασίλισσα του Ωκεανού. «Όµως δε θάπρεπε
να εύχεσαι κάτι τέτοιο. Είναι προτιµότερο εσύ να βρίσκεις τον εχθρό
σου, παρά τ’αντίστροφο.»
«Αναµφίβολα.»
«Λοιπόν, άκου τι θα γίνει,» είπε η Αάνθα: «Θα κοιµηθούµε, ενώ
εσύ θα σκέφτεσαι τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν και εγώ εσένα.
Σύµφωνοι;»
«Καλά…» αναστέναξε ο Βένγκριλ. «Έχω ένα κακό προαίσθηµα για
όλ’αυτά… Τέλος πάντων…
»Ας κοιµηθούµε…»
Και η Αάνθα άρχισε να ψιθυρίζει µυστικιστικά λόγια, καθώς τα
χέρια τους ήταν ενωµένα. Τελικά, ο Μονάρχης του Σαραόλν
παρασύρθηκε στα Βασίλεια του Ύπνου από τον ήχο της φωνής της.
** ** ** **
Η Αάνθα άνοιξε τα µάτια της, και αντίκρισε µια πόλη κάτω απ’το
ύψωµα όπου βρισκόταν. Ήταν µια πόλη ερειπωµένη, µε γκρεµισµένα
τείχη και κατεστραµµένα σπίτια. Σιδερένια κλουβιά κρέµονταν από
ψηλούς πασσάλους ή από καµένα δέντρα. Πού και πού, µερικές
φωτιές έκαιγαν, αποµεινάρια του ολοκαυτώµατος που είχε
προηγηθεί.
Είναι αυτή η Μάρβαθ; αναρωτήθηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
«Βένγκριλ, είναι αυτή η…» Σταµάτησε τα λόγια της στη µέση,
καθώς κοίταξε τριγύρω και δεν είδε πουθενά τον Βασιληά του
Σαραόλν.
«Βένγκριλ;» είπε, σιγανά, σχεδόν ψιθυριστά, καθώς αισθανόταν
ένα παγερό συναίσθηµα να διαπερνά το κορµί της. «Είσαι δω;» Πώς
τον είχε χάσει; Ήταν βέβαιη ότι θα τον έβρισκε µέσα στο όνειρο
(και, τώρα, πρέπει να ονειρευόταν –έτσι;–, αλλιώς τι δουλειά είχε σε
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τούτο το µέρος;)· ή, µάλλον, όχι βέβαιη, όµως πίστευε πως θα τον
συναντούσε.
«Μα τον Ωκεανό…» ξεφύσησε η Αάνθα. «Χαθήκαµε…» Πρέπει να
τον βρω, συλλογίστηκε. Αλλά, σύµφωνα µε το βιβλίο της Θαλάρια
Σόντβορν, οι ονειρόκοσµοι είναι τόσοι πολλοί –ουσιαστικά άπειροι–,
που είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπίσεις κάποιον… Τι θα κάνω;
«Βένγκριλ! Μ’ακούς, Βένγκριλ;»
Καµιά απόκριση, µόνο η ηχώ της φωνής της –η οποία ερχόταν από
παντού, χτυπώντας την παράξενα µέσα στο ίδιο της το µυαλό.
ΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκρι
λΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκρ
ιλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλ.
Η Αάνθα κάλυψε τ’αφτιά µε τα χέρια της, καθώς ο ήχος σταδιακά
έπαυε. Αισθανόταν να ζαλίζεται.
∆αίµονες! Πώς θα τον βρω, τώρα; Πώς;
Άρχισε να κατηφορίζει την πλαγιά του λόφου όπου είχε βρεθεί,
κατευθυνόµενη προς την ερειπωµένη πόλη (την πρωτεύουσα του
Βασιλείου του Σαραόλν;).
** ** ** **
«Βένγκριλ;»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν τριγύριζε αρκετή ώρα ανάµεσα στα
ερειπωµένα χτίρια, µη βρίσκοντας την Αάνθα πουθενά, όταν, τελικά,
άκουσε αυτή την γνωστή γυναικεία φωνή πίσω του, που του έφερνε
παλιές αναµνήσεις, τις οποίες δεν ήξερε κατά πόσο ήθελε, πλέον, να
έχει στο νου του.
Στράφηκε, κι αντίκρισε µια γυναίκα να βγαίνει απ’την σπασµένη
πόρτα ενός κατεστραµµένου πανδοχείου. Είχε µακριά, µαύρα σαν τη
νύχτα, σγουρά µαλλιά και καταγάλανα µάτια, που έµοιαζαν µε δυο
πηγές φωτός µέσα στο σκοτάδι –δυο πηγές φωτός τις οποίες εκείνος
κάποτε γνώριζε καλά.
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Τα δικά του µάτια γούρλωσαν. «Χόλκραδ;»
Εκείνη ένευσε καταφατικά. «Πάει καιρός, Βένγκριλ.»
«∆εν έχεις αλλάξει καθόλου,» παρατήρησε ο Βασιληάς του
Σαραόλν, απορώντας πώς δεν υπήρχε ούτε µια ρυτίδα στο µέτωπό
της.
«Ούτε εσύ,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ, και εκείνος καταλάβαινε
εύκολα ότι του έλεγε ψέµατα.
Η µάγισσα κοίταξε τριγύρω, σα να ερευνούσε το µέρος, µε τα
γαλανά της µάτια –σα να έβλεπε κάτι που ο Βένγκριλ δε µπορούσε
ν’ατενίσει.
«Τούτο δεν είναι φυσιολογικό όνειρο,» του είπε. Και έστρεψε τη
µατιά της επάνω του. «Είναι ένα επικίνδυνο όνειρο.»
«Χόλκραδ, υποθέτω, εσύ θα γνωρίζεις γι’αυτά τα πράγµατα.
Ξέρεις, τελευταία, βλέπω συχνά παράξενα όνειρα…»
«Βλέπεις, συχνά, παράξενα όνειρα;» συνοφρυώθηκε η µάγισσα.
«Κατ’αρχήν, που ήσουν τόσο καιρό; Το Σαραόλν βρίσκεται σε
κίνδυνο, όσο ποτέ, Βένγκριλ.»
«Πες µου,» την προέτρεψε ο Βασιληάς, γεµάτος ανησυχία µην ήταν
πραγµατικότητα οι εφιάλτες του.
«Όχι· εσύ πες µου, πρώτα, πώς βρέθηκες εδώ,» αποκρίθηκε η
Χόλκραδ. «Είναι σηµαντικό. Και τι εννοείς ότι βλέπεις, συχνά,
παράξενα όνειρα;»
** ** ** **
Η Αάνθα περιπλανιόταν στην ερειπωµένη πόλη, ψάχνοντας για
κάποιο ίχνος ζωής… αλλά τίποτα… Τα πάντα έµοιαζαν έρηµα. Και,
παρότι φώναζε το όνοµα του Βένγκριλ, ο Βασιληάς του Σαραόλν δεν
της αποκρινόταν.
Μπλέξαµε άσχηµα, συλλογίστηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού. Πολύ
άσχηµα… Πώς συνέβη αυτό; ∆αίµονες!…
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«Βένγκριλ!»
ΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκρι
λΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκρ
ιλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλΒένγκριλ.
Ξανά, εκείνη η καταραµένη ηχώ.
Έµοιαζε ζωντανή, κατά κάποιο τρόπο· και έµοιαζε νάναι εχθρός
της.
«Αγαπηµένη µου Βασίλισσα!» άκουσε η Αάνθα πλάι της, καθώς
έστριψε σ’έναν απ’τους δρόµους της ερειπωµένης πόλης, το
πλακόστρωτο των οποίων ήταν σπασµένο. Κοκάλωσε στη θέση της,
γνωρίζοντας πολύ καλά αυτή τη φωνή… πολύ καλά…
Γύρισε, γρήγορα, το σµαραγδένιο της βλέµµα, για ν’αντικρίσει
έναν επικίνδυνα γοητευτικό άντρα, µε µακριά, ξανθά µαλλιά. Στο
κεφάλι του βρισκόταν το Στέµµα του Ωκεανού.
Η Αάνθα στένεψε τα µάτια της, οργισµένα. «Κράντµον!» σφύριξε.
** ** ** **
«Βλέπω τα πάντα ερειπωµένα, Χόλκραδ,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ.
«Την πόλη µου έτσι…» Έκανε µια χειρονοµία, δείχνοντας τα
κατεστραµµένα χτίρια γύρω τους. «Πες µου…» ∆υσκολεύτηκε να
συνεχίσει, καθώς αισθανόταν έναν κόµπο στο λαιµό. «…αληθεύει
τούτο;»
«Όχι,» απάντησε η µάγισσα. «Όχι ακόµα, τουλάχιστον.»
«Τι σηµαίνει αυτό, Χόλκραδ;» απαίτησε ο Βένγκριλ.
«Συνέχισε, πρώτα· τι άλλο βλέπεις;»
«∆ιάολε! Πες µου! Τι συµβαίνει στο Σαραόλν;» ρώτησε ο
Βασιληάς, νιώθοντας το θυµό του να φουντώνει, καθώς στο µυαλό
του έρχονταν η Έρµελ, η ∆ήνκα, ο Σόλµορχ, και ο λαός του.
«Είναι πολλά,» εξήγησε η Χόλκραδ. «Θα έχουµε χρόνο ύστερα, για
να σ’τα διηγηθώ.» Κοίταξε, πάλι, τριγύρω. «Ή ίσως και να µην
έχουµε… Αισθάνοµαι…»
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Ο Βένγκριλ έσµιξε τα φρύδια του. «Τι αισθάνεσαι;»
«Μια παρουσία… Κάτι επικίνδυνο, Βασιληά µου.»
«Αυτό δε µου λέει πολλά,» τόνισε ο Μονάρχης του Σαραόλν. Μα
γιατί δε µου µιλάει, τέλος πάντων;
«Γρήγορα, τι άλλο βλέπεις στα όνειρά σου;» ρώτησε η Χόλκραδ.
«Έχω δει τον Φάλµαριν, έναν Σοφό του Κύκλου του Φτερού, και–»
«Τον Φάλµαριν;» έκανε η µάγισσα, µοιάζοντας έκπληκτη.
«–ένα πλάσµα απερίγραπτο… Όλο φως… πανίσχυρο…»
«Τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν!» Τώρα, τα µάτια της Χόλκραδ είχαν
γουρλώσει.
«Τον ξέρεις;» εξεπλάγη ο Βένγκριλ. «Ποιος είναι; Τι είναι;»
«Κάτι από το παρελθόν–»
Ξαφνικά, ο ουρανός φώτισε από πάνω τους.
** ** ** **
Ο Κράντµον γέλασε. «Αγαπηµένη µου Βασίλισσα… Μοιάζεις
αναστατωµένη.» Άρχισε να βαδίζει προς το µέρος της, µε αργά,
νωχελικά βήµατα. Στην Αάνθα έµοιαζε να προχωρά µέσα σε µια
συµπυκνωµένη µάζα αέρος.
«Μη µε πλησιάζεις!» απείλησε. «Θα σε σκοτώσω µε τα ίδια µου τα
χέρια!»
Ένα στραβό χαµόγελο χάραξε το όµορφο πρόσωπο του Κράντµον,
καθώς είχε πάψει, πλέον, να βαδίζει. «Μη γίνεσαι µελοδραµατική,
Βασίλισσά µου… ∆ε σου κρατάω κακία…»
«∆εν κρατάς εσύ κακία σε µένα!» σφύριξε η Αάνθα.
«…Ακόµα νοιάζοµαι για σένα… όσο δε µπορείς να φανταστείς,»
συνέχισε ο Κράντµον, λες κι εκείνη δεν είχε µιλήσει.
«Πώς στη Μάγκραθµελ βρέθηκες εδώ, τρισκατάρατε;» γρύλισε η
Αάνθα. «Το µόνο που δε σκεφτόµουν πριν κοιµηθώ ήσουν εσύ.»
Ο Κράντµον γέλασε, πάλι. «Μα, Βασίλισσά µου, εγώ σκέφτοµαι
εσένα συνέχεια…» Η φωνή του ήταν γλυκιά και σαγηνευτική, και η
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Αάνθα νόµιζε πως γέµιζε τ’αφτία της σαν την «ηχώ» προηγουµένως.
«∆ε µπορώ να σε ξεχάσω… Στοιχειώνεις τις µέρες µου… και τις
νύχτες…» Έκανε µερικά βήµατα προς το µέρος της.
«Ψεύτη!» γρύλισε η Βασίλισσα, ατενίζοντας το Στέµµα του
Ωκεανού στο κεφάλι του µε στενεµένα µάτια.
«…Ακόµα σε ποθώ, Αάνθα…» Έµοιαζε να ρέει µέλι απ’τα χείλη
του, καθώς πρόφερε τ’όνοµά της. Και, αναπάντεχα, βρισκόταν
εµπρός της. «Αλλά εσύ φαίνεται να προτιµάς έναν βάρβαρο της
Βόρειας Γης!»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού αισθάνθηκε κάτι να την χτυπά,
βάναυσα, καταπρόσωπο, σωριάζοντάς την στο σπασµένο
πλακόστρωτο του δρόµου, ενώ η όρασή της θολωνόταν από διάφορα
χρώµατα. Το στόµα της είχε γεµίσει µε την µεταλλική γεύση του
αίµατος.
«Έχει κάτι παράξενο τούτο το όνειρο,» άκουσε τον Κράντµον να
λέει. «Αυτή η σφαλιάρα ποτέ, ξανά, δεν ήταν τόσο αληθινή! Χα-χαχα-χα-χα-χα…!»
Η Αάνθα, σφίγγοντας τα δόντια, σηκώθηκε όρθια, και χίµησε, στον
πρώην-σφετεριστή του θρόνου της, κραυγάζοντας.
** ** ** **
«ΒΑΣΙΛΗΑ!»
Η βροντερή φωνή έκανε τ’αφτιά του Βένγκριλ να βουίζουν, και
σχεδόν παραπάτησε από µια παράξενη δύναµη, η οποία τον ώθησε,
απότοµα, προς τα πίσω. Ύψωσε το βλέµµα του στον ουρανό κι
αντίκρισε το περιλαµπές πλάσµα µε τις πελώριες φτερούγες να τον
κοιτάζει από ψηλά.
«Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν!…» έκρωξε, αισθανόµενος το λαιµό του,
ξαφνικά, ξερό.
«Βένγκριλ, φύγε απο δώ!» είπε, αµέσως, η Χόλκραδ. «Ξύπνα!»
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«ΟΧΙ!» αντήχησε η τρανταχτή φωνή του φωτεινού όντος.
«ΤΟΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ, ΕΙΣΑΙ ∆ΙΚΟΣ ΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΑ ΤΟΥ
ΣΑΡΑΟΛΝ! Αρκετά στοίχειωσες τα όνειρά µου!»
«∆εν καταλαβαίνω!» φώναξε ο Βένγκριλ, σκιάζοντας τα µάτια του
απ’τη λαµπρότητα του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν. «Ποιος είσαι; Ούτε καν
σε ξέρω! Και εσύ είσαι που στοιχειώνεις τα δικά µου όνειρα. Αυτή η
τρέλα πρέπει να τελειώσει!»
«Άφρονα θνητέ, βρίσκεσαι µακριά, αλλά το πνεύµα σου παραµένει
εκεί –στη Μάρβαθ και στο Κέντρο Σταθερότητας,» είπε το φωτεινό
πλάσµα.
«Ήρθε η ώρα να φύγεις, δαίµονα!» φώναξε η Χόλκραδ.
«Ποια
είσαι
εσύ,
θνητή
γυναίκα;»
βρυχήθηκε
ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν. «Η ψυχή σου είναι ισχυρή. Όπως κι εκείνου
του… άλλου… Φάλµαριν ήταν τ’όνοµά του, και αρνήθηκε να
υποταχθεί στις δυνάµεις µου. Στο τέλος, πλήρωσε!»
«Πλήρωσε;» είπε η Χόλκραδ, καθώς η όψη της σκοτείνιαζε. «Τι
του έκανες;»
«ΧΑ-ΧΑ-ΧΑ-ΧΑ-ΧΑ!… Το υφαντό του ονειρόκοσµου όπου
βρισκόµασταν έσπασε. Αν η ψυχή του ξέφυγε άθικτη, σηµαίνει πως
είναι ισχυρότερος –ή τυχερότερος– απ’ό,τι πίστευα.»
«Τι σχέση έχει η Μάρβαθ µ’εσένα;» ρώτησε ο Βένγκριλ. «Τι σχέση
έχει το Κέντρο Σταθερότητας;» Η… δύναµη (δεν ήξερε πώς αλλιώς
να την αποκαλέσει) του φωτεινού όντος τον ωθούσε στα γόνατα, µα
δε θα καταδεχόταν να γονατίσει µπροστά σ’αυτό το πλάσµα. Ποτέ!
Ωστόσο, έπρεπε να καταβάλει µεγάλη προσπάθεια, για να παραµένει
όρθιος.
«∆εν είναι ειρωνικό που ποτέ δε θα µάθεις, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ
Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ;» βρυχήθηκε ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, και το έδαφος
άρχισε να τραντάζεται, τα χτίρια να σωριάζονται στο έδαφος, τα
σιδερένια κλουβιά να πέφτουν απ’τους πασσάλους απ’όπου ήταν
κρεµασµένα.
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«ΒΕΝΓΚΡΙΛ –ΤΡΕΞΕ!» αντήχησε η κραυγή της Χόλκραδ, καθώς
ύψωνε τα χέρια της και επικαλείτο εξώκοσµες δυνάµεις, για να
παρεµποδίσει –έστω και για λίγο– την καταστροφή που προκαλούσε
ο αρχαίος δαίµονας. Γνώριζε πως θα ήταν µάταιο να προσπαθήσει να
του επιτεθεί η ίδια· θα την τσάκιζε σαν ξερό κλαδί.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν στάθηκε σαστισµένος. Πώς µπορούσε να
φύγει και ν’αφήσει τη µάγισσα; Το έδαφος ράγιζε από κάτω του.
Ευτυχώς που η Αάνθα δεν είχε καταφέρει να τον ακολουθήσει ως
εδώ. Ένα χάσµα άνοιξε.
«Όχι!» κραύγασε ο Βένγκριλ, καθώς βυθιζόταν µέσα του. Άπλωσε
το δεξί του χέρι και πιάστηκε από µια προεξέχουσα πέτρα–
–η οποία έσπασε.
«Χόοοοοοοοοοοολκρααααααααααααααδ!…» ήρθε ο ήχος της
φωνής του στ’αφτιά της µάγισσας.
«Βένγκριλ!» φώναξε εκείνη, στρέφοντας το κεφάλι της προς την
απύθµενη, µαύρη άβυσσο. «Βένγκριλ!»
Η άµυνά της έπεσε, για λίγο, και το πνευµατικό κύµα καταστροφής
του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, που έσπαζε τον ιστό του ονειρόκοσµου,
την χτύπησε «καταµέτωπο», κάνοντάς την να ουρλιάξει, και
στέλνοντάς την να ταξιδέψει, τρελά, µέσα στα όνειρα, ενώ
αισθανόταν την ψυχή της να κοµµατιάζεται και πάσχιζε να
διατηρήσει τη συνείδησή της…
** ** ** **
Η Αάνθα όρµησε στον Κράντµον, µπήγοντας τα νύχια της στο
πρόσωπό του και ρίχνοντάς τον ανάσκελα, ενόσω εκείνος γρύλιζε,
µανιασµένα, και προσπαθούσε να την πετάξει από πάνω του. Το
Στέµµα του Ωκεανού είχε πέσει απ’το κεφάλι του και είχε
εξαφανιστεί, λες και δεν ήταν τίποτα παραπάνω από µια
ψευδαίσθηση.
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«Θα πάρω τον Κοραλλένιο Θρόνο, ΞΑΝΑ, καταραµένη σκύλα!»
ούρλιαξε ο ξανθοµάλλης άντρας, νιώθοντας καυτό αίµα να ρέει στα
µάγουλά του. Το δεξί του χέρι έκλεισε πάνω στον λαιµό της,
αρχίζοντας να τον σφίγγει, µ’όλη του τη δύναµη, ενώ το αριστερό
είχε γραπώσει τον ένα της καρπό, αποµακρύνοντας τα νύχια της
απ’το πρόσωπό του.
Η Αάνθα γρατσούνισε, βίαια, τον δικό του καρπού, ελπίζοντας ότι,
προκαλώντας του αρκετό πόνο, θα την ελευθέρωνε. ∆ε µπορούσε
ν’αναπνεύσει έτσι που την έσφιγγε. Όµως ο Κράντµον συνέχιζε να
την κρατά µε ατσαλένια λαβή, παρά το αίµα που είχε αρχίσει να
τυλίγει το χέρι του.
«Θα σε σκοτώσω!» βρυχήθηκε· τα γαλανά µάτια του πετούσαν
φωτιές.
–Τότε, τα πάντα γύρω τους άρχισαν να ταρακουνιούνται –ακόµα κι
ο ίδιος ο αέρας –τα πάντα. Ο Κράντµον και η Αάνθα πετάχτηκαν ο
ένας µακριά απ’τον άλλο, δίχως κανένας τους να πολυκαταλάβει πώς
ακριβώς έγινε αυτό.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού παρατήρησε κάτι παράξενο στον
ουρανό, καθώς έβηχε, προσπαθώντας να πάρει αναπνοή: µια
φωτεινή φιγούρα µε πελώριες φτερούγες. Όµως δεν έµοιαζε να
ήταν… εδώ, παρά κάπου… αλλού.
Ο Βένγκριλ! συλλογίστηκε. Αυτό πρέπει νάναι το πλάσµα που έβλεπε
ο Βένγκριλ.
Ο Κράντµον σηκώθηκε στα µποτοφορεµένα του πόδια,
γουρλώνοντας τα γαλανά του µάτια, ενώ κοιτούσε ψηλά.
«…Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν…» έκανε, ξέπνοος.
«Ξέρεις αυτό το πλάσµα;» απόρησε η Αάνθα.
Ο ξανθοµάλλης ευγενής στράφηκε στο µέρος της και γέλασε.
«Βασίλισσά µου, πώς θα ήταν ποτέ δυνατόν να µην αναγνωρίζω τον
Αφέντη µου;
»Χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα…!»
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«Τον… Αφέντη σου;» παραξενεύτηκε η Αάνθα. «Ποιον υπηρετείς,
Κράντµον;» συνοφρυώθηκε.
Τα πάντα ταρακουνήθηκαν, πάλι, αλλά, τώρα, δυνατότερα, και
δυνατότερα, και δυνατότερα! Οι τοίχοι των σπιτιών γκρεµίζονταν, το
πλακόστρωτο του δρόµου πεταγόταν επάνω, και ρωγµές άνοιγαν στη
γη –ρωγµές µεγάλες σαν χαράδρες και απύθµενες σαν άβυσσοι.
Μία απ’αυτές χώρισε την Βασίλισσα του Ωκεανού και τον πρώηνσφετεριστή του θρόνου της.
Ο Κράντµον είχε αρχίσει να ξεθωριάζει, κραυγάζοντας: «Θα σε
ξαναβρώ, Αάνθα! Σε ένα εξίσου ζωντανό όνειρο! Χα-χα-χα-χα-χα-χαχα!…»
«Βένγκριλ!» φώναξε η πορφυροµάλλα Βασίλισσα. Έπρεπε να τον
βρει· µπορεί να κινδύνευε κάπου εδώ.
–Μια ρωγµή άνοιξε ανάµεσα στα πόδια της, κι άρχισε να
µεγαλώνει!
«Μα τον Ωκεανό!» Η Αάνθα πετάχτηκε πίσω, σκόνταψε,
κουτρουβάλησε, χτύπησε σ’έναν τοίχο που γκρεµιζόταν, και οι
πέτρες έπεσαν πάνω της· δεν ήξερε πόσα κόκαλα µπορεί νάχε
σπάσει.
Ο ουρανός βροντούσε, και το φως του πλάσµατος τον τύλιγε,
λάµποντας περισσότερο απ’τους ήλιους. Τα µάτια της Βασίλισσας
του Ωκεανού πονούσαν – το φως δυνάµωνε – τα µάτια της πονούσαν
περισσότερο – το φως δυνάµωνε – ξαφνικά, σκοτάδι παντού! Και
θόρυβος, σαν όλος ο Άρµπεναρκ να διαλυόταν γύρω της…
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33ο

Απρόσµενη αναχώρηση
πεφτε, έπεφτε, έπεφτε, έπεφτε, έπεφτε…
Ξύπνησε, παίρνοντας, επιτόπου, µια βαθιά ανάσα, σα να
βρισκόταν πριν κάτω από την επιφάνεια κάποιας λίµνης
και, τώρα, να βγήκε. Τα καστανά µαλλιά του –µέσα στα οποία
υπήρχαν κι αρκετές τούφες γκρίζων– ήταν µουσκεµένα απ’τον
ιδρώτα και κολληµένα πάνω στο κεφάλι του· τα γένια του έσταζαν
επίσης.
Ο Βασιληάς Βένγκριλ του Σαραόλν στράφηκε στο πλάι,
αγκοµαχώντας, και έχοντας, από τώρα, πάρει µια σηµαντική
απόφαση. Αντίκρισε την Αάνθα να παλεύει µε το σεντόνι πλάι του·
είχε τα χέρια της, συνεχώς, µισοϋψωµένα, σα να πάσχιζε να
προστατέψει τον εαυτό της από κάτι.
Την ταρακούνησε, δυνατά. «Αάνθα! Αάνθα! Ξύπνα!»
Η πορφυροµάλλα Βασίλισσα άνοιξε τα µάτια της και πετάχτηκε
πάνω, σε καθιστή θέση.
«…Μα τον Ωκεανό…» έκανε, λαχανιασµένα. «…Μα τον
Ωκεανό… Τα πάντα διαλύονταν…»
«Πού ήσουν;» τη ρώτησε ο Βένγκριλ, κι αυτός βαριανασαίνοντας.
«Εσύ που ήσουν; Σε έψαχνα παντού,» είπε η Αάνθα.
«Ήµουν… Ήµουν στη Μάρβαθ –Όχι στη Μάρβαθ!» διόρθωσε,
αµέσως. «Σε µια ερειπωµένη πόλη. Η Μάρβαθ δεν θα γίνει έτσι!»
τόνισε. Θα το φροντίσω, πρόσθεσε, νοερά. Και δεν υπάρχει χρόνος
για χάσιµο! Σύντοµα, θα έβαζε σε εφαρµογή το σχέδιό του.
«Κι εγώ εκεί ήµουν,» αποκρίθηκε η Αάνθα.
«Αποκλείεται,» κούνησε το κεφάλι του ο Βένγκριλ. «Είδες τον
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν; Τον είδες;»

΄Ε
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«Ναι… Κάποια στιγµή, κάτι φώτιζε πολύ δυνατά στον ουρανό…
Μάλλον, ήταν αυτός. Και ο κόσµος όλος άρχισε να διαλύεται,
ύστερα απ’την εµφάνισή του.»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν κατένευσε. «Ακριβώς… Αλλά δεν τον
άκουσες να µου µιλά –σε µένα και στη Χόλκραδ;»
Η Αάνθα κούνησε το κεφάλι της. «Όχι, δε µιλούσε… Ήταν…
Ξέρεις, έµοιαζε να ήταν εδώ, αλλά να µην ήταν, συγχρόνως…»
Ο Βένγκριλ συνοφρυώθηκε, κοιτώντας την παραξενεµένος.
«Μη µε κοιτάς έτσι!» διαµαρτυρήθηκε εκείνη. «Ήταν σα να τον
βλέπεις µέσα από πολύ θολούρα. Και ευτυχώς που– Ποια άλλη,
είπες, ήταν εκεί;» Στράφηκε να τον κοιτάξει καταπρόσωπο.
«Ποια είπα;» Ανάθεµα το στόµα µου! µούγκρισε εντός του ο
Βασιληάς του Σαραόλν.
«Κάποια είπες… Η Χολ… Χολ-κάτι, τέλος πάντων!» Τα
χαρακτηριστικά του προσώπου της Αάνθα ζάρωσαν. «Τι είναι
Βένγκριλ; Γιατί δε µου λες;»
«Ε… Είπα Χόλναρ. Είναι µια διοικήτρια, στον βασιλικό µου
στρατό,» είπε ψέµατα εκείνος. «Πώς βρέθηκε εκεί δεν ξέρω.»
Η Αάνθα τού έριξε ένα βλέµµα που έλεγε πως δεν ήταν και τόσο
πεπεισµένη απ’τα λόγια του. «Σίγουρα;…»
«Ναι,» απάντησε ο Βένγκριλ. ∆εν ντρεπόταν να της µιλήσει για την
Χόλκραδ, ή τίποτα τέτοιο, µα, τώρα, δεν ήταν η κατάλληλη στιγµή·
και, στο κάτω-κάτω, αυτό δεν αφορούσε και τόσο την Βασίλισσα
του Ωκεανού, έτσι; «Ήταν έτοιµη να µου διηγηθεί τι συνέβη στην
Μάρβαθ
και
ερειπώθηκε,
όταν
ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν
παρουσιάστηκε.»
«…Εγώ συνάντησα τον Κράντµον,» δήλωσε η Αάνθα.
«Τον Κράντµον;» έκανε ο Βένγκριλ, έκπληκτος. «Τι δουλεία είχε
αυτός εκεί;»
«∆εν έχω ιδέα,» απάντησε η Αάνθα. «Και τον είχα στο χέρι!»
σφύριξε. «Ύστερα, όµως, ήρθε αυτός ο πώς-τον-λες και τα πάντα
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έγιναν θρύψαλα. Λίγο ακόµα και θα τον τσάκιζα!» Έµοιαζε πολύ
θυµωµένη.
«Ηρέµησε. Ένα όνειρο ήταν,» είπε ο Βένγκριλ.
«Όχι ένα οποιοδήποτε όνειρο, αγάπη µου,» διαφώνησε η
Βασίλισσα του Ωκεανού. «Το ένιωθα… αληθινό.» Άγγιξε το λαιµό
της, και τότε µόνο ο µονάρχης από τη Βόρεια Γη πρόσεξε πως ήταν
µελανιασµένος. «Ακόµα αισθάνοµαι το χέρι του Κράντµον.»
«Πνεύµατα!…» έκανε ο Βένγκριλ, στενεύοντας τα µάτια του.
«Αάνθα, είσαι χτυπηµένη. Φαίνεται!»
«Όπως σου είπα –δεν ήταν ένα οποιοδήποτε όνειρο… Κάτι… κάτι
παράξενο συµβαίνει. Τέτοια πράγµατα δεν µπορεί να είναι τυχαία. Η
Θαλάρια Σόντβορν γράφει στο βιβλίο της ότι, υπό ‘φυσιολογικές
συνθήκες’, η πιθανότητα για έναν ‘φυσιολογικό άνθρωπο’ να
απαντήσει έναν άλλο στους ονειρόκοσµους είναι µία προς δέκα
εκατοµµύρια.»
Ο Βένγκριλ ξεφύσησε, κουρασµένα. Ύστερα, ρώτησε, καθώς
θυµήθηκε κάτι: «Στην αρχή, προτού πέσουµε για ύπνο, τι
ψιθύριζες;»
«Μια γητειά, για να βρεθούµε µαζί, στο ίδιο όνειρο,» εξήγησε η
Αάνθα.
«Μάλλον, δεν πέτυχε.»
«Προφανώς.»
Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι και στάθηκε στα µποτοφορεµένα της
πόδια. «Καλύτερα να επιστρέψω στο δωµάτιό µου, τώρα,» είπε,
ρίχνοντας µια µατιά έξω απ’το παράθυρο και διαπιστώνοντας πως
ήταν ακόµα βαθιά νύχτα.
Ο Βένγκριλ έγνεψε καταφατικά. «Ναι. Καληνύχτα, Αάνθα…»
«Καληνύχτα, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε εκείνη. Πήρε το βιβλίο
της Θαλάρια Σόντβορν και πλησίασε την πόρτα.
«Μισό λεπτό.» Ο Βένγκριλ σηκώθηκε.
Η Αάνθα γύρισε. «Τι;»
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Εκείνος στάθηκε εµπρός της και ατένισε το πρόσωπό της, επίµονα,
καθώς τύλιγε τα χέρια του γύρω απ’τη λυγερή της µέση. Πόσος
καιρός θα περάσει, µέχρι να την ξαναδώ; συλλογίστηκε. Αν την
ξαναδώ ποτέ… «Πάντα θα σ’αγαπώ, βαθιά στην καρδιά µου,» της
ψιθύρισε, προτού σκύψει να την φιλήσει.
«Το ξέρω,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Σ’αγαπώ το ίδιο.»
Ο Βένγκριλ την άφησε απ’την αγκαλιά του, κι εκείνη έφυγε απ’το
δωµάτιο.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν στράφηκε στο παράθυρο. Ήταν ώρα κι
αυτός να φύγει… από το νησί, και να κατευθυνθεί στο Σαραόλν, όσο
γρηγορότερα µπορούσε.
Άρχισε να γεµίζει ένα σάκο µε ρούχα, ενώ προσευχόταν τα
Πνεύµατα να του δώσουν ένα ταχύ σκάφος στο λιµάνι της Βάλριθ.
** ** ** **
Ο Κράντµον κοίταξε το πρόσωπο της Σαντέ’ενθιν µέσα στο
σκοτάδι· τα µάτια της Ζιρκεφιανής γυάλιζαν, σαν της γάτας. Η
αναπνοή του ήταν βαριά, και αισθανόταν το κορµί του ιδρωµένο.
«Με ξύπνησες από ένα πολύ… απολαυστικό όνειρο,» της είπε.
«Πόσο απολαυστικό;» ρώτησε εκείνη, απλώνοντας το χέρι της, για
να τον αγγίξει κάτω απ’τα σκεπάσµατα.
Ο ξανθός ευγενής από το Βασίλειο του Ωκεανού έπιασε τον καρπό
της, σφίγγοντάς τον δυνατά. «Η Αάνθα ήταν εκεί.»
«Ονειρεύεσαι αυτό που δε µπορείς να έχεις, Κράντµον;» σφύριξε η
Σαντέ’ενθιν, θιγµένη που κοιµόταν µαζί της αλλά ονειρευόταν µια
άλλη γυναίκα.
«Είχα το χέρι µου στο λαιµό της,» είπε εκείνος, αρπάζοντας τον
λαιµό της Ζιρκεφιανής, «και, ύστερα, ο Αφέντης εµφανίστηκε.»
«Ποιος αφέντης;» απαίτησε η Σαντέ’ενθιν, βγάζοντας το χέρι του
από πάνω της, µε µια βίαιη κίνηση.
«Ο Αφέντης,» τόνισε ο Κράντµον.
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«∆ε µπορεί να εννοείς ο… Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν…;»
«Κι όµως, αυτός ήταν.»
«Μα για τι καθόµαστε και συζητάµε;» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Για ένα
όνειρο;» Χώθηκε βαθιά µέσα στα σκεπάσµατα, γυρίζοντάς του την
πλάτη. Το κρύο εδώ, στη Βόρεια Γη, την ενοχλούσε πολύ. Αλλά δεν
ήταν πρόθυµη να επιστρέψει στη Ζίρκεφ, η οποία, σύντοµα, θα
καταστρεφόταν, όπως κι όλη η υπόλοιπη Νότια Γη, όταν ο
τρελαµένος µισός-Θεός Μάργκανθελ… «πειραµατιζόταν» µε το
Στήριγµα Ισχύος στο Κέντρο Σταθερότητας. Εκτός κι αν ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν κατάφερνε να τον σταµατήσει. Πράγµα που η
Αρχιέρεια του Φιδιού αµφέβαλε, γιαυτό ήταν προετοιµασµένη για το
χειρότερο. Έπρεπε να εξασφαλίσει–
«∆εν ήταν ένα συνηθισµένο όνειρο, Σαντέ’ενθιν,» διέκοψε τις
σκέψεις της ο Κράντµον, καθισµένος πάνω στο κρεβάτι. «Έχω
ξαναδεί παρόµοιά του, µε την Αάνθα… αλλά τούτο… Μπορούσα να
το νιώσω! Ήταν κάτι πραγµατικό!»
Η Ζιρκεφιανή στράφηκε να τον κοιτάξει, κουκουλωµένη στην
κουβέρτα. «Ξέρεις τι µου φέρνει στο νου αυτό που λες;»
«Ναι,» είπε ο Κράντµον, αργά, «νοµίζω πως ξέρω…»
«Βρέθηκες µαζί µε την αληθινή Αάνθα, Βασίλισσα του Ωκεανού,
στον ίδιο ονειρόκοσµο,» συµπέρανε η Σαντέ’ενθιν.
Ο Κράντµον ένευσε, µέσα στο σκοτάδι. «Έτσι νοµίζω…»
«Γνωρίζεις πόσο σπάνιο είν’αυτό, υποθέτω…»
«Ναι. Παράξενο, έτσι;»
«Πολύ,» συµφώνησε η Σαντέ’ενθιν. «Και ο Αφέντης;»
«Ήταν εκεί επίσης,» εξήγησε ο Κράντµον. «Ή, µάλλον… ήρθε
µετά. Εµφανίστηκε στον ουρανό, λάµποντας εκθαµβωτικά. Και…
έµοιαζε να βρίσκεται σε κάποιον άλλο ονειρόκοσµο, αλλά ήταν
ορατός και στον δικό µου.»
«Τούτο είναι ακόµα πιο σπάνιο,» τόνισε η Σαντέ’ενθιν.
«Και, µόλις παρουσιάστηκε, ο ονειρόκοσµος άρχισε να διαλύεται.
Το ίδιο το υφαντό του καταστρεφόταν, γινόταν κοµµάτια,» είπε ο
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Κράντµον. Ακόµα µπορούσε να αισθανθεί τα πάντα να
θρυµµατίζονται γύρω του και ν’ακούσει το εξώκοσµο βουητό που
γέµιζε τ’αφτιά του.
«Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν το έκανε;…» ρώτησε η Ζιρκεφιανή
Αρχιέρεια.
«∆ε νοµίζω πως ήθελε να καταστρέψει τον ονειρόκοσµο στον οποίο
βρισκόµουν εγώ, παρά έναν άλλο ονειρόκοσµο, κάπου… κοντά…»
«Γιατί;»
Ο ξανθός άντρας ανασήκωσε τους ώµους του. «∆εν ξέρω.»
«Αυτά δεν συµβαίνουν χωρίς αιτία, Κράντµον,» είπε η Σαντέ’ενθιν.
Εκείνος ξάπλωσε, πάλι, και τυλίχτηκε µέσα στην κουβέρτα,
κοιτώντας το πρόσωπό της. «Και ποια αιτία µπορεί να υπάρχει;»
«Πολλή ψυχική ενέργεια συγκεντρωµένη γύρω από συγκεκριµένα
άτοµα πάνω στον Άρµπεναρκ.»
«Ίσως…» συµφώνησε ο Κράντµον. «Όπως και νάχει, αύριο το
βράδυ ο Αφέντης πρέπει να είναι εδώ. Τουλάχιστον, οι τελευταίοι
έντροµοι άνθρωποι που έφτασαν στην πρωτεύουσα είπαν πως ο
στρατός των Μαγκραθµέλιων είναι πολύ κοντά, έχοντας κάψει όλα
τα χωριά στον δρόµο του κι έχοντας λεηλατήσει όλες τις πόλεις.
»Νικάµε, Σαντέ’ενθιν!» µειδίασε, και φίλησε, δυνατά, τα χείλη της,
σφίγγοντας το µπράτσο της, µε το δεξί του χέρι.
Εσύ, πιθανώς, συλλογίστηκε εκείνη. Αν, όµως, καταστραφεί η Νότια
Γη, εγώ κινδυνεύω να χάσω τα πάντα.
** ** ** **
Η Αάνθα ξύπνησε από τα χτυπήµατα στην πόρτα του δωµατίου της.
«Μεγαλειοτάτη, το πρωινό είναι έτοιµο, και ο Άρχοντας Ζόρνακ
σάς καλεί να τον τιµήσετε µε την παρουσία σας,» ακούστηκε η φωνή
µιας υπηρέτριας.
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«Έρχοµαι,» απάντησε η Αάνθα. «Χρειάζοµαι µόνο λίγο χρόνο να
ντυθώ.» Τούτη τη φορά, δεν έπρεπε ν’αργήσει· θα ήταν αγενές εκ
µέρους της. Και ακόµα και µια βασίλισσα όφειλε να είναι ευγενική.
«Ε… Μεγαλειοτάτη, µε συγχωρείτε, αλλά µήπως γνωρίζετε πού
βρίσκεται ο Βασιληάς του Σαραόλν; Χτυπούσα, πριν, αρκετή ώρα
την πόρτα του, µα κανείς δεν αποκρινόταν,» είπε η υπηρέτρια.
«Όχι, δεν ξέρω πού είναι.»
«Ευχαριστώ, Μεγαλειοτάτη.»
Πού έχει πάει ο Βένγκριλ; αναρωτήθηκε η Αάνθα, καθώς
παραµέριζε την κουβέρτα και καθόταν πάνω στο κρεβάτι, µε τα
πόδια της να κρέµονται από την άκρη. Ή µήπως κοιµάται τόσο βαριά
που– Ή–; Όχι, µα τον Ωκεανό! ούρλιαξε µέσα της, καθώς θυµήθηκε
ότι η Θαλάρια Σόντβορν έγραφε στο βιβλίο της πως µερικά όνειρα
µπορούν να σκοτώσουν.
Ντυµένη µόνο µε το νυχτικό της και ξυπόλυτη, άνοιξε την πόρτα
του δωµατίου της και έτρεξε σ’αυτήν του Βασιληά του Σαραόλν,
στην απέναντι µεριά του διαδρόµου. Χτύπησε, δυνατά, πολλές
φορές, µε τη γροθιά της.
«Βένγκριλ! Βένγκριλ! Βένγκριλ! Βένγκριλ, απάντησέ µου!»
Μια πολεµίστρια φρουρός, στο βάθος του διαδρόµου, στράφηκε να
την κοιτάξει. «Βασίλισσά µου. Τι συµβαίνει;»
Η Αάνθα έκανε ν’ανοίξει την πόρτα εµπρός της, µα ήταν
κλειδωµένη. «Φέρε ένα τσεκούρι!» πρόσταξε την ξανθοµάλλα
γυναίκα µε την κοραλλένια πανοπλία, µέσα στον πανικό της.
«Μάλιστα, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε εκείνη, φεύγοντας.
«Μα τον Ωκεανό…» έκανε η Αάνθα, λαχανιασµένη. Έπεσε, µε
δύναµη, πάνω στην πόρτα. «Βένγκριλ!» Το αποτέλεσµα ήταν
παραλίγο να σπάσει τον ώµο της.
Άκουσε φωνές από τους διαδρόµους του κάστρου, και, σύντοµα, ο
Άρχοντας Βαρόνος Ζόρνακ ήταν κοντά της, µαζί µε την σύζυγό του
Οάνιρ, την κόρη του, το γιο του, και έξι φρουρούς.
«Τι είναι, Βασίλισσά µου;» ρώτησε, ανήσυχος.
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«Κάποιος πρέπει ν’ανοίξει τούτη την πόρτα!» είπε η Αάνθα. «Είναι
ανάγκη!»
Ένας πολεµιστής σήκωσε τον πέλεκύ του δίλαβα και κοπάνησε την
ξύλινη θύρα µερικές φορές, προτού την σωριάσει στο δάπεδο,
µ’έναν δυνατό κρότο.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού, αµέσως, πετάχτηκε στο εσωτερικό του
δωµατίου, και διαπίστωσε πως ο Βένγκριλ δεν ήταν πουθενά.
Κούνησε το κεφάλι της. Είχε γίνει άφαντος. ∆εν είναι δυνατόν να
χαθείς µέσα στα όνειρα και να εξαφανιστεί το κορµί σου στον υλικό
κόσµο… έτσι δεν είναι; συλλογίστηκε, καθόλου βέβαιη για τις
σκέψεις της. Αν κάνω, όµως, λάθος; Μα τον Ωκεανό… Βένγκριλ!
Ένιωσε ένα χέρι στον ώµο της, και στράφηκε απότοµα, σχεδόν
τροµαγµένη. Αλλά ήταν µόνο ο Άρχοντας Ζόρνακ.
«Τι συµβαίνει, Βασίλισσά µου;» τη ρώτησε, πάλι.
«Ο Βασιληάς Βένγκριλ…» είπε εκείνη. «Πού είναι;»
«∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε ο Ζόρνακ. «Πάντως, σίγουρα, δεν
είν’εδώ. ∆εν τον είδα καθόλου σήµερα. Έστειλα να τον
ειδοποιήσουν ότι το πρωινό είναι έτοιµο–»
«Η υπηρέτρια διαπίστωσε ότι έλειπε· εκείνη µου το είπε. Πού έχει
πάει; Είναι ανάγκη να τον βρούµε!»
Ο Βαρόνος στράφηκε στους πολεµιστές του. «Ακούσατε τη
Βασίλισσα. Βρείτε τον Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν, αµέσως.»
«Μάλιστα, Βαρόνε µου,» είπε ένας τους, και έφυγαν, πάραυτα, να
εκτελέσουν την προσταγή του.
Ο Ζόρνακ στράφηκε στην Αάνθα. «Βασίλισσά µου, µήπως θα ήταν
δυνατόν, τώρα, να µου εξηγήσετε τι ακριβώς συµβαίνει;»
Εκείνη αναστέναξε. «∆ε µπορώ… Όχι τόσο εύκολα… Σας
παρακαλώ, Άρχοντά µου, θα ήθελα να µείνω µόνη για λίγο, να
ντυθώ.»
«Φυσικά, Μεγαλειοτάτη,» έκλινε το κεφάλι του ο Βαρόνος.
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Η Αάνθα πήγε στο δωµάτιό της. Και, µόλις έκλεισε την πόρτα,
ακούµπησε την πλάτη της επάνω στο λουστραρισµένο ξύλο. «Πού
έχει πάει τώρα;» µουρµούρισε. «Πού;»
Και δε µπορούσε να είναι σίγουρη αν βρισκόταν σε κίνδυνο ή όχι…
** ** ** **
«Γιατί βρίσκεσαι σε τόση µεγάλη βιάση, φίλε µου;» ρώτησε ο
έµπορος τον καστανοµάλλη, σαραντάρη άντρα που καθόταν στην
πλώρη του πλοίου του. Είχε έρθει µέσα στ’άγρια µεσάνυχτα και του
είχε δώσει µια ολόχρυση πόρπη, για να τον πάρει ως επιβάτη στον
Αίλουρο της Θάλασσας, µε την προϋπόθεση ότι θα ξεκινούσαν
αµέσως για το Βόρειο Βασίλειο Σαραόλν. Ο έµπορος, φυσικά,
δίστασε, στην αρχή, να δεχτεί την πρότασή του, επειδή κάτι του
έµοιαζε ύποπτο σ’αυτό τον τύπο. Γιατί βιαζόταν τόσο; Τον
κυνηγούσε κανείς; Και, αν τον κυνηγούσαν, αναµφίβολα, κάποιος
µπαγαπόντης θα ήταν. Οπότε, έλεγξε την πόρπη και, τελικά, ήταν
όντως χρυσή. Όχι επιχρυσωµένη· καµωµένη από χρυσάφι! Ο
έµπορος δε µπορούσε να πιστέψει στα µάτια του, από τη στιγµή,
µάλιστα, που υπήρχε κι ένα αληθινό –αληθινό!– σµαράγδι στο
κέντρο της. Έτσι, πήρε τον ξένο στο πλοίο του δίχως άλλη
καθυστέρηση, κι εκείνος του συστήθηκε ως Λίργκνεβ. Βέβαια, δεν
έπαψε να τον υποπτεύεται –σίγουρα, ήταν κωλοπετσωµένος
µπαγαπόντης! Αλλά ποιος νοιαζόταν γι’αυτό, όταν έδινε ένα τέτοιο
πολύτιµο αντικείµενο.
«Έχω επείγουσες δουλειές στη χώρα µου, κύριε,» αποκρίθηκε ο
Βένγκριλ, ο Βασιληάς του Σαραόλν, δίχως να στρέψει το βλέµµα του
στον χοντρό έµπορο, µε τον σκούρο-µπλε χιτώνα και την µαύρη
κάπα µε τη γούνα.
«∆ε µου φαίνεται να είσαι πρόθυµος να συζητήσεις για δαύτες, ε;»
είπε εκείνος, γλείφοντας, νευρικά, τα χείλη. Κάτι επάνω στον
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επιβάτη του τον τρόµαζε· δεν ήξερε τι ακριβώς. «Πάντως, πρέπει να
είναι πολύ σηµαντικές, για να πληρώνεις τόσο καλά, ε;»
«Είναι, πράγµατι, πολύ σηµαντικές,» συµφώνησε ο Βένγκριλ,
δίχως, πάλι, να στρέψει το βλέµµα του στον ενοχλητικό, πολυλογά
άντρα.
«Μάλιστα. Σ’αφήνω τώρα. Μου φαίνεσαι κουρασµένος,» είπε ο
έµπορος, κι αποµακρύνθηκε.
Τα λόγια της µάγισσας Χόλκραδ ακόµα αντηχούσαν στο µυαλό του
Βασιληά του Σαραόλν: Βλέπεις, συχνά, παράξενα όνειρα; –
Κατ’αρχήν, που ήσουν τόσο καιρό; – Το Σαραόλν βρίσκεται σε
κίνδυνο, όσο ποτέ, Βένγκριλ.
Τι κίνδυνο ακριβώς; ∆εν έµοιαζε πρόθυµη να του πει:
Είναι πολλά. – Θα έχουµε χρόνο ύστερα, για να σ’τα διηγηθώ. – Ή
ίσως και να µην έχουµε…
Και δεν είχαν: Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν ήρθε.
…Κάτι από το παρελθόν…
Έτσι τον είχε αποκαλέσει η Χόλκραδ.
Ακούµπησε το κεφάλι στις χούφτες του. «Πνεύµατα…» ψιθύρισε.
«Έλειψα πολύ καιρό…»
Σκόπευε να φτάσει στην Μάρβαθ και να εµποδίσει την ερείπωσή
της –ό,τι κι αν χρειαζόταν ν’αντιµετωπίσει.
Πόνκιµ, Κράντµον –θα πληρώσετε γι’αυτό, καθάρµατα!…
ορκίστηκε.
** ** ** **
«Κάποιος βγήκε από το κάστρο τα µεσάνυχτα, Βασίλισσά µου,»
ανέφερε ο πολεµιστής. «Φορούσε κάπα και κουκούλα, έτσι οι
φύλακες δεν είδαν το πρόσωπό του. Όµως ίσως να ήταν ο Βασιληάς
του Σαραόλν, γιατί, τώρα, δεν τον βρίσκουµε πουθενά.»
Η Αάνθα καθόταν στην τραπεζαρία (ντυµένη µε ταξιδιωτικά ρούχα,
επειδή δεν ήξερε αν θα χρειαζόταν να φύγει –και ήταν πρόθυµη να
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το πράξη, αν υπήρχε ανάγκη), µαζί µε τον Άρχοντα Ζόρνακ, την
Αρχόντισσα Οάνιρ, και τον Ναύαρχο Νέρντιν. Οι καπεταναίοι της
δεν είχαν επιστρέψει ακόµα από την αναζήτηση του αγνοούµενου
Καπετάνιου Άνµορ
Μόλις άκουσε τα λόγια του στρατιώτη, στο νου της ήρθε αυτό που
είχε επιχειρήσει να κάνει ο Βένγκριλ στην Θέρληχ: να φύγει µε
πλοίο, χωρίς εκείνη. Κάτι τέτοιο πρέπει να είχε συµβεί και τώρα,
συµπέρανε η Αάνθα. Ανησυχούσε πολύ για το Βασίλειό του· δε
µπορούσε να περιµένει άλλο. Η πορφυροµάλλα γυναίκα
καταράστηκε σιωπηρά τον Ωκεανό, που είχε στείλει την καταιγίδα,
αχρηστεύοντας τα σκάφη του στόλου της.
«Σ’ευχαριστώ,» είπε στον πολεµιστή µε την κοραλλένια
αρµατωσιά. «Μπορείς να πηγαίνεις.»
Εκείνος έκανε µια σύντοµη υπόκλιση, µε τη γροθιά στο στέρνο, και
εγκατέλειψε την αίθουσα.
Η Αάνθα πήρε µια βαθιά ανάσα, και την έβγαλε αργά απ’τα
ρουθούνια, προβληµατισµένη. Πώς να έπραττε, έτσι όπως είχαν
έρθει τα πράγµατα; Μπορούσε ή να περιµένει να επιδιορθωθούν τα
πλοία της (κάπου δύο µέρες ακόµα), ή να φύγει αµέσως για το
Σαραόλν, µπαρκάροντας σε ένα εµπορικό καράβι, όπως τον
Βένγκριλ. Στην πρώτη περίπτωση, έχανε χρόνο· στη δεύτερη,
στρατιωτική δύναµη, γιατί, αναµφίβολα, θα χωρούσαν πολύ λίγοι
από τους πολεµιστές της στο εµπορικό πλοίο. Και ίσως να τους
χρειαζόταν όλους στο Βόρειο Βασίλειο.
«Μπορώ να κάνω κάτι για να βοηθήσω, Βασίλισσά µου;» τη
ρώτησε ο Νέρντιν.
«∆ε νοµίζω, Ναύαρχε,» αποκρίθηκε η Αάνθα. Και στράφηκε στον
Ζόρνακ. «Άρχοντά µου, πόσα πολεµικά πλοία έχετε;»
«Κανένα, Μεγαλειοτάτη,» απάντησε εκείνος. «∆εν υπήρξε ποτέ
ανάγκη… Και τα οικονοµικά της πόλης µου δεν το επιτρέπουν και
τόσο…»
Η Αάνθα ξεφύσησε.
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«Γιατί έφυγε ο Βασιληάς Βένγκριλ;» τη ρώτησε, ευθέως, ο
Νέρντιν, κάτι που ο Άρχοντας Ζόρνακ και η σύζυγός του έµοιαζαν
διστακτικοί να κάνουν.
«Υπάρχουν πολλοί λόγοι,» είπε εκείνη, «µα ο βασικότερος είναι
πως ανησυχεί υπερβολικά για το Βασίλειό του, και δε µπορεί να
περιµένει…»
«Είναι, όµως, αγενές έτσι όπως σας εγκατέλειψε, Βασίλισσά µου,»
τόνισε ο Νέρντιν, «αφού προσφερθήκατε να τον βοηθήσετε.»
Η Αάνθα κούνησε το κεφάλι της. «Όχι… Όχι ακριβώς… Υπάρχουν
πολλοί λόγοι, Ναύαρχε, πίστεψέ µε.»
Σηκώθηκε απ’την καρέκλα της. «Τώρα, µε συγχωρείτε· θα ήθελα
να πάρω λίγο καθαρό αέρα.»
«Όπως επιθυµείτε, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε ο Άρχοντας
Ζόρνακ.
«Όταν επιστρέψουν οι καπεταναίοι µου, ειδοποιήστε µε,» είπε η
Αάνθα, και βγήκε από το µεγάλο δωµάτιο και από το κάστρο,
αρχίζοντας να κάνει βόλτα ανάµεσα στα δέντρα, µε τον ψυχρό αέρα
να παίρνει τα µακριά, πορφυρά της µαλλιά.
Τελικά, βρέθηκε σε µια ακτή. Κάτω από τους ψηλούς βράχους
µπορούσε ν’αγναντέψει τον Ωκεανό. Ατενίζοντας στον ορίζοντα, δε
διέκρινε κανένα σκάφος, εκτός από µερικές ψαρόβαρκες.
«Γιατί το έκανες, πάλι, αυτό, Βένγκριλ;» είπε στον άνεµο. «ΓΙΑΤΙ;»
Πνευµατική δύναµη εξαπολύθηκε, απρόσµενα, από µέσα της,
φουσκώνοντας τη θάλασσα. Ένα µεγάλο κύµα σηκώθηκε και
έσκασε, άγρια, πάνω στα βράχια, αφρίζοντας, και πιτσιλώντας το
πρόσωπο της Βασίλισσας του Ωκεανού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34ο

Πρόταση συµµαχίας

H

Αάνθα καθόταν σε έναν βράχο, κοντά στην ακτή, όταν ο
Ναύαρχος Νέρντιν την βρήκε.
«Μεγαλειοτάτη,» είπε, «είναι µεσηµέρι· δε θα επιστρέψετε
στο κάστρο;» Εκείνη δεν απάντησε, καθώς το βλέµµα της ήταν
χαµένο στη θάλασσα. Αισθανόταν ένα κενό µέσα της, για πρώτη
φορά εδώ και πολύ καιρό· ίσως και για πρώτη φορά στη ζωή της. Ο
Ωκεανός που πάντα αγαπούσε, τώρα, της στεκόταν εµπόδιο· ένα
εµπόδιο που την χώριζε από τον Βένγκριλ. «Εξάλλου, οι καπεταναίοι
σας έχουν επιστρέψει.»
Αυτό την έκανε να στραφεί στο µέρος του και να τον κοιτάξει,
βλεφαρίζοντας. Μα πώς δεν τους είχε δει εκείνη να έρχονται; Τόσο
χαµένη στις σκέψεις της ήταν, τελικά; ∆ηλαδή, µπορεί ακόµα κι ο
Βασιληάς του Σαραόλν να είχε περάσει µπροστά απ’τα µάτια της,
χωρίς να τον δει; ∆εν ήθελε ούτε καν να συλλογιέται κάτι τέτοιο,
έτσι, το απέκλεισε αµέσως. Αναστέναξε. Βένγκριλ, γιατί το έκανες
αυτό; Νόµιζα πώς είχαµε συµφωνήσει ότι µέσα σε µερικές µέρες
τίποτα το ανεπανόρθωτο δε θα συµβεί στο Σαραόλν… Νόµιζα· ίσως
αυτό να ήταν το πρόβληµα, τελικά…
«Ναύαρχε…» είπε η Αάνθα, σα να ξυπνούσε από όνειρο.
«Ναι, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε εκείνος.
«Βρήκαν τον Άνµορ;»
«Φοβάµαι πως όχι. Μάλλον, χάθηκε στην καταιγίδα. Ούτε καν τον
δρόµωνά του δε µπόρεσαν να εντοπίσουν. Πρέπει να βούλιαξε στον
πάτο της θάλασσας. Είναι όλοι τους θλιµµένοι…»
«Κι εγώ,» δήλωσε η Αάνθα. «Για πολλά πράγµατα…»
«Θα έρθετε στο κάστρο;» ρώτησε ο Νέρντιν. «Ο Άρχοντας Ζόρνακ
σάς περιµένει, να πάρετε όλοι µαζί µεσηµεριανό…»
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«Μπορείτε να φάτε και χωρίς εµένα,» απάντησε η Αάνθα. «Αυτό
πες στον Άρχοντα Ζόρνακ.»
«Όπως επιθυµείτε, Βασίλισσά µου,» έκλινε το κεφάλι ο Νέρντιν,
και στράφηκε να φύγει. Όµως, για λίγο, γύρισε, λέγοντας: «Αν,
παρ’όλ’αυτά, θέλετε κάτι –οτιδήποτε…»
«Σ’ευχαριστώ, Ναύαρχε,» είπε η Αάνθα, «αλλά δε θέλω τίποτα
τώρα. Εκτός απ’το να µείνω µόνη.»
Ο Νέρντιν έγνεψε καταφατικά και έφυγε. Έµοιαζε να καταλαβαίνει.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού έστρεψε το βλέµµα της, πάλι, στη
θάλασσα. Σκέφτηκε τον Κράντµον, πρώτα· ύστερα, τον Βένγκριλ.
Ίσως, τελικά, πάντα να διάλεγε τους λάθος άντρες…
** ** ** **
Ήταν απόγευµα, όταν επέστρεψαν στη Χάργκοχ, ο Μέρθναρ, η
Νύχτα, ο Άνεµος, η Μάερνοµ, ο Μπάχτον, η Μάνζρα, και η µικρή
Θάρκα, µαζί µε τον Άρχοντα Ζάρβηµ και τους λίγους πολεµιστές
του. Τους τελευταίους τούς άφησαν στο στρατόπεδο, έξω απ’την
µεγάλη πόλη, ενώ οι άλλοι πέρασαν την νότια πύλη, κατευθυνόµενοι
στο παλάτι του Άρχοντα Σάλβινρ, ∆ούκα της Χάργκοχ, Πρίγκιπα
του Σαραόλν, και αδελφού του Βασιληά Βένγκριλ.
«Η κόρη σας θα χαρεί πολύ που θα σας δει, Άρχοντά µου,» είπε η
Νύχτα στον πατέρα της Βαρονέσας, ενώ η Μάερνοµ δε σκεφτόταν
τίποτ’άλλο απ’το να τελειώνει µε τις τυπικότητες εδώ και να πάει να
δει πώς τα πήγαινε ο Τόλριν, που βρισκόταν τραυµατισµένος στο
στρατώνα.
Συνάντησαν την Τάθβιλ, τον Σόλµορχ, και τον ∆ούκα Σάλβινρ σε
ένα αρκετά µεγάλο καθιστικό του παλατιού.
«Πατέρα!» έκανε η πρώτη, χαµογελώντας, και προσπάθησε να
σηκωθεί. Όµως δε φαινόταν να τα καταφέρνει και τόσο καλά, µε το
τραυµατισµένο της πόδι, έτσι ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ την
βοήθησε να σταθεί όρθια και ν’αγκαλιάσει τον πατέρα της.
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«Χαίροµαι που είσαι καλά, κόρη µου,» είπε ο Ζάρβηµ. «Αν και
λιγάκι χτυπηµένη, απ’ό,τι παρατηρώ. Τι συνέβη;»
«Τραυµατίστηκα, σε µια συµπλοκή µε δαιµονανθρώπους, πατέρα,»
απάντησε η Τάθβιλ.
«Τι βοτάνια έβαλαν στο τραύµα σου;» ρώτησε ο Ζάρβηµ,
υψώνοντας ένα φρύδι.
Η Τάθβιλ ανασήκωσε τους ώµους. «∆εν ξέρω… Ο Σοφός του
Κύκλου του Φτερού Φάλµαριν µε φρόντισε…» Και, ό,τι κι αν ήταν
αυτό που έβαλε επάνω µου, συνεχώς, µε τσιµπάει, ήθελε να
προσθέσει, αλλά δεν είπε τίποτα µπροστά σ’όλους όσους ήταν
συγκεντρωµένοι γύρω της.
«Καλωσορίσατε, Άρχοντά µου,» είπε ο Σάλβινρ στον Ζάρβηµ.
«Καλώς σας βρίσκω, ∆ούκα µου,» αποκρίθηκε εκείνος, κλίνοντας
το κεφάλι.
«Μου µοιάζετε ταλαιπωρηµένος απ’το ταξίδι σας,» παρατήρησε ο
αδελφός του Βασιληά. «Παρακαλώ, καθίστε. Και όλοι οι υπόλοιποι,
φυσικά.»
«Μπορώ να έχω µια πίπα, για να καπνίσω;» ζήτησε ο Ζάρβηµ,
καθώς καθόταν σε µια µεγάλη πολυθρόνα.
«Μα, φυσικά,» είπε ο Σάλβινρ, και φώναξε έναν υπηρέτη.
«Βαρονέσα µου, θα µπορούσα να πηγαίνω;» ρώτησε η Μάερνοµ
την Τάθβιλ.
Εκείνη µειδίασε, καθώς καταλάβαινε ότι η πολεµίστρια, σίγουρα,
θα ήθελε να δει πώς ήταν ο αγγελιαφόρος Τόλριν. «Πήγαινε. Και
σ’ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σου.»
Η Μάερνοµ έκλινε το κεφάλι και έφυγε απ’το µικρό σαλονάκι.
«Ποια είναι η κοπέλα;» ρώτησε ο Σόλµορχ, κοιτώντας το
µελαχρινό κορίτσι που ήταν µαζί µε τους απεσταλµένους της
Τάθβιλ, ντυµένο µε αρµατωσιά πολεµίστριας και έχοντας ένα σπαθί
περασµένο στη µέση.
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«Η Θάρκα,» τη σύστησε η Νύχτα, ακουµπώντας το χέρι της στον
ώµο της µικρής. «Η µητέρα της σκοτώθηκε στη µάχη που έγινε στην
έπαυλη.»
«Σε ποια έπαυλη;» ρώτησε η Τάθβιλ. «Όχι στη δική σου, πατέρα;»
«Στη δική µου ήταν,» τη διαβεβαίωσε εκείνος, καθώς ο υπηρέτης
τού έφερνε µια πίπα, την οποία ο Άρχοντας Ζάρβηµ άναψε,
αρχίζοντας να καπνίζει.
Η Τάθβιλ κοίταξε τους απεσταλµένους της, έναν-έναν,
περιµένοντας απαντήσεις. Το πρόσωπο του Μπάχτον ήταν
ανέκφραστο· της Μάνζρα και του Μέρθναρ έδειχνε πως ήταν κι οι
δυο τους έτοιµοι ν’απαντήσουν στις όποιες τυχόν ερωτήσεις της
Βαρονέσας· της Νύχτας είχε ένα µυστηριώδες ύφος, που φανέρωνε
πως η τυχοδιώχτρια δεν ήταν και τόσο πρόθυµη να µιλήσει, ενώ του
Ανέµου έκρυβε µια δόση ειρωνείας, όπως πάντα, σαν ο µελαχρινός,
στρογγυλοπρόσωπος άντρας να τους κορόιδευε όλους. Η κοπέλα –
Θάρκα, δεν είχαν πει πώς την έλεγαν;– ήταν φανερά φοβισµένη, για
κάποιο λόγο που η Τάθβιλ δε µπορούσε να καταλάβει. Μέσα στο
παλάτι του ∆ούκα της Χάργκοχ βρισκόταν· τι µπορεί να φοβόταν;
«Πείτε µου ακριβώς τι συνέβη,» ζήτησε η κόρη του Ζάρβηµ.
«Οι Μαγκραθµέλιοι ήρθαν στην οικία µου, για να πάρουν
εκδίκηση,» απάντησε ο πατέρας της. «Ήταν πολύ θυµωµένοι, από
την τελευταία φορά, που τους είχαν κατατροπώσει οι πολεµιστές σου
και οι δικοί µου, υπό τη διοίκηση της Σόλρα, η οποία, τώρα, είναι
νεκρή…» Η φωνή του χαµήλωσε εδώ, καθώς αισθανόταν µια βαθιά
λύπη να τυλίγει την καρδιά του. Γνώριζε την Σόλρα από παλιά·
υπήρχε δυνατή φιλία και εµπιστοσύνη µεταξύ τους· δεν ήταν µια
οποιαδήποτε διοικήτρια της φρουράς του. «Η Θάρκα είναι κόρη
της.»
Η Τάθβιλ κοίταξε την µελαχρινή κοπέλα. Πράγµατι, έµοιαζε,
κάπως, µε την Σόλρα… Όµως αυτό το τροµαγµένο ύφος δεν θύµιζε
καθόλου στην Βαρονέσα την πολεµίστρια που βρισκόταν στις
υπηρεσίες του πατέρα της. «Πώς γλίτωσες από την επίθεση; Ή,
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µάλλον, τόσοι πολλοί ήταν οι Μαγκραθµέλιοι, που µπόρεσαν να
κατατροπώσουν τη φρουρά σου; Ή δεν τους κατατρόπωσαν, και
µονάχα η Σόλρα πέθανε;»
«Ηττηθήκαµε, κόρη µου,» απάντησε ο Άρχοντας Ζάρβηµ,
καπνίζοντας νωχελικά, καθώς οι σκηνές του αιµατοκυλίσµατος
ξαναπερνούσαν µπροστά απ’τα γέρικά του µάτια. Ναι, µπορούσε να
τα δει, πάλι, όλα· ούτε ποτέ θα τα ξεχνούσε: τους πιστούς του
φρουρούς να πεθαίνουν από τις λεπίδες των δαιµονανθρώπων και
από τις διαβολικές τους συσκευές, αίµα να βάφει το πάτωµα και τους
τοίχους της έπαυλής του, κραυγές πόνου και λύσσας ν’αντηχούν
παντού. «Θα τους κρατήσω, Άρχοντά µου!» του είχε φωνάξει η
Σόλρα, µένοντας πίσω, µαζί µε αρκετούς γενναίους µαχητές. «Φύγε!
Θα τους κρατήσω!» Και ο Ζάρβηµ, τότε, ήξερε πως δεν θα την
ξανάβλεπε ποτέ ζωντανή… «Τόσοι έχασαν τις ζωές τους… για να µε
προστατέψουν…» Έµοιαζε να ντρέπεται που το παραδεχόταν,
πράγµα φανερό απ’τον τρόπο που κατέβαζε το βλέµµα του και
φυσούσε καπνό απ’τα ρουθούνια.
Όλοι τον συµπονούσαν· εκτός απ’τον Μπάχτον. Ο πλανόδιος
τοξότης δεν είχε καµία συµπάθια για τους άρχοντες, ακόµα κι αν
ήταν προφανές πως πονούσαν για τον θάνατο όσων σκοτώθηκαν,
ώστε εκείνοι να γλιτώσουν. Στα µάτια του σωστός άρχοντας –αν
µπορούσε να υπάρξει τέτοιο πράγµα!– ήταν µόνον αυτός που
µαχόταν πλάι στους πολεµιστές του, πλάτη-πλάτη. Αλλά κι όσοι το
έκαναν τούτο (λίγοι, πολύ λίγοι, πίστευε ο Μπάχτον) είχαν άλλα
ελαττώµατα, ίσως χειρότερα.
«Λυπάµαι, πατέρα,» είπε η Τάθβιλ.
«Τελικά, κρυφτήκαµε σε µια σπηλιά,» συνέχισε ο Ζάρβηµ. «Και
εκεί ήταν που µας βρήκαν οι απεσταλµένοι σου…»
«Οι Μαγκραθµέλιοι, όµως, µας είχαν ακολουθήσει, δυστυχώς,»
είπε ο Μέρθναρ, «και µας επιτέθηκαν. Σταθήκαµε τυχεροί, και
νικήσαµε δίχως πολλές απώλειες. Αργήσαµε λίγο να επιστρέψουµε
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επειδή χάσαµε τα άλογά µας, και αναγκαστήκαµε να οδοιπορήσουµε
ως εδώ.»
«Χωρίς τρόφιµα, εκτός από τα λίγα που είχε ο Άρχοντας Ζάρβηµ
στη σπηλιά,» τόνισε ο Άνεµος, που γουργούριζε η κοιλιά του.
«Τότε, επιβάλλεται να σας κάνω το τραπέζι,» είπε ο Σάλβινρ.
«Πηγαίνετε στα δωµάτιά σας να ετοιµαστείτε και, ύστερα, ελάτε να
µε συναντήσετε στην τραπεζαρία.
»Άρχοντά µου, Ζάρβηµ, θα παραχωρήσω, φυσικά, ένα ιδιαίτερο
δωµάτιο και σε σας. Έπειτα, έχουµε πολλά να πούµε, πιστεύω,»
µειδίασε.
«Ασφαλώς, ∆ούκα µου,» απάντησε εκείνος. «Πάει πολύς καιρός.»
** ** ** **
Η Μάερνοµ µπήκε στον στρατώνα και, αµέσως, κατευθύνθηκε στο
δωµάτιο όπου είχαν τον Τόλριν. Στο δρόµο συνάντησε την
Μπόρνεφ.
«∆ιοικήτρια,» τη χαιρέτησε.
«Επέστρεψες, Μάερνοµ,» παρατήρησε εκείνη. «Φέρατε τον
Άρχοντα Ζάρβηµ στη Χάργκοχ;»
«Μάλιστα, διοικήτρια,» απάντησε η πολεµίστρια. «Είναι καλά, και
η Βαρονέσα µοιάζει ευχαριστηµένη.»
«Ωραία,» είπε η Μπόρνεφ, «αλλά γιατί δεν ήρθες να αναφέρεις ότι
γύρισες;»
«Συγνώµη, διοικήτρια. Θα ερχόµουν, αµέσως µόλις έβλεπα πώς
είναι ο Τόλριν,» προσπάθησε να δικαιολογηθεί η Μάερνοµ.
«Προφανώς, δε χρειάζεται πλέον,» τόνισε η Μπόρνεφ. «Και ο
φίλος σου είναι καλά. Τα τραύµατά του επουλώνονται γρήγορα.
»Χάσου από µπροστά µου, τώρα, και πήγαινε να τον δεις.»
Η Μάερνοµ µειδίασε και έφυγε, χαιρετώντας, στρατιωτικά, την
∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών.
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Μπήκε στο µεγάλο δωµάτιο όπου βρισκόταν ο Τόλριν, µαζί µε
άλλους τραυµατίες από τη µάχη έξω απ’το κάστρο της Βαρονίας της
Τάθβιλ. Ο αγγελιαφόρος κοιµόταν. Η πολεµίστρια κάθισε πλάι του
και χάιδεψε τα µαλλιά του.
Τα µάτια του άνοιξαν. «Μάερνοµ;» Χαµογέλασε.
Εκείνη έσκυψε και φίλησε τα χείλη του. «Συγνώµη που άργησα
τόσο. Χάσαµε τα άλογά µας.»
«Είσαι καλά –αυτό µου φτάνει,» αποκρίθηκε ο Τόλριν, σφίγγοντας
το χέρι της µέσα στο δικό του· και η Μάερνοµ διαπίστωσε πως
αρκετή απ’τη δύναµή του είχε επιστρέψει.
«Εσύ πώς είσαι;» τον ρώτησε.
«Πολύ καλύτερα. Η ∆ιοικήτρια Μπόρνεφ ήρθε και µε επισκέφτηκε,
όσο έλειπες, καθώς και η Βαρονέσα Τάθβιλ κι ο κύριος Σόλµορχ.»
Η Μάερνοµ µειδίασε στραβά. «∆ηλαδή, δε βαριόσουν όσο εγώ, ε;»
Ο Τόλριν γέλασε. «Μη νοµίζεις, είναι βαρετά εδώ. Ανυποµονώ να
φύγω και ν’ανεβώ στη ράχη ενός αλόγου. Τούτο το µέρος βροµάει.
»Λοιπόν, βρήκατε εύκολα τον Άρχοντα Ζάρβηµ;» θέλησε να µάθει.
«Όχι και τόσο,» απάντησε η Μάερνοµ, και άρχισε να του διηγείται
όλα όσα συνέβησαν, αγνοώντας την πείνα που λόγχιζε το στοµάχι
της.
** ** ** **
«Είµαι πολύ χαρούµενος που έχω έναν παλιό φίλο στο τραπέζι
µου,» δήλωσε ο Σάλβινρ, «ακόµα και σε δύσκολους καιρούς σαν κι
αυτούς.» Ύψωσε το κρασοπότηρό του. «Στην υγειά σου, Άρχοντα
Ζάρβηµ!»
«Και στη δική σου, καλέ µου ∆ούκα,» αποκρίθηκε εκείνος,
υψώνοντας την κούπα του.
Γύρω απ’το µεγάλο τραπέζι, εκτός απ’τον αδελφό του Βασιληά
Βένγκριλ και τον πατέρα της Τάθβιλ, βρίσκονταν η ίδια η Βαρονέσα,
ο Σόλµορχ της οικογένειας Έχµελθ, οι πολεµιστές του δεύτερου
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τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών Μάνζρα και Μέρθναρ, οι
τυχοδιώχτες (που είχαν, όµως, προσφέρει πολλά περισσότερα από
έναν συνηθισµένο τυχοδιώχτη) Νύχτα και Άνεµος, ο πλανόδιος
τοξότης Μπάχτον, η Θάρκα, κόρη της νεκρής ∆ιοικήτριας Σόλρα, ο
Έντρηλ, ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών του Βασιλείου, η
Μπόρνεφ, ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών,
η Λάρκνα, σύζυγος του Σάλβινρ και ∆ούκισσα της Χάργκοχ, και οι
γιοι της Ρόλβιρκ και Τάνβαρ.
«Ήταν, πραγµατικά, ανησυχητικά τα γεγονότα που µου διηγήθηκαν
η κυρία Μάνζρα και ο κύριος Μέρθναρ, καθώς ερχόµασταν στη
Χάργκοχ, ∆ούκα µου,» είπε ο Ζάρβηµ. «Τι σκοπεύετε να πράξετε;»
«∆ε σας είπαν, επίσης, Άρχοντά µου, πως θα συγκεντρώσω εδώ
όσους περισσότερους από τους στρατούς του Σαραόλν µπορώ;»
ρώτησε ο Σάλβινρ.
Ο Ζάρβηµ ένευσε καταφατικά. «Ναι, ∆ούκα µου. Αλλά τι κάνουµε
αν αυτοί οι στρατοί δεν κατορθώσουν να έρθουν;»
«Έχετε λόγο να πιστεύετε πως δε θα έρθουν;» απόρησε ο Σάλβινρ.
«Ίσως ορισµένοι βαρόνοι να µη δεχτούν να στείλουν τους
πολεµιστές τους, µα οι δούκες πρέπει… Ειδικά, η ∆ούκισσα Βόνα
του ∆ουκάτου Σάνβεκ, που είναι αδελφή µου και αδελφή του
Βασιληά.»
«∆εν προσπαθώ να υπονοήσω τίποτα, ∆ούκα µου,» διευκρίνισε ο
Ζάρβηµ. «Όµως, προφανώς, κι ο ίδιος έχετε αµφιβολίες για την
εξέλιξη των πραγµάτων…»
Ο Σάλβινρ έσµιξε τα χείλη. Ήξερε ότι ο Άρχοντας και πρώηνΒαρόνος είχε δίκιο. «Ναι, έχω αµφιβολίες,» παραδέχτηκε –«πολλές.
Πιθανώς αρκετοί να µη δεχτούν να προσφέρουν τους στρατούς τους
στο Βασίλειο, από τη στιγµή που το µήνυµα που τους αποστέλλω
δεν φέρει την υπογραφή του Βασιληά ή της Βασίλισσας. Αλλά
πιστεύω πως θα δουν ότι πρόκειται για µεγάλη ανάγκη.»
«Μπορεί, όµως, κάτι να συµβεί στις δυνάµεις που θα στείλουν,
∆ούκα µου,» είπε ο Ζάρβηµ.
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«Έχεις κάποιο στοιχείο που δεν έχω, Ζάρβηµ;» ρώτησε ο Σάλβινρ,
αφήνοντας πίσω του τις τυπικότητες.
«Όχι,» απάντησε εκείνος. «Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι πως
δεν ξέρεις τι µπορεί να συµβεί, µέχρι να έρθουν οι στρατοί εδώ –αν,
τελικά, έρθουν.»
«Και έχεις κάτι να προτείνεις, Άρχοντά µου;»
«Ναι: συµµαχία µε το Άργκανθικ.»
Μουρµουρητά άρχισαν, αµέσως, γύρω απ’το τραπέζι, σαν να έγινε
έκρηξη.
«Οι Αργκανθικιανοί είναι ύπουλα σκυλιά,» είπε ο Σάλβινρ.
«Όχι· αυτές είναι προκαταλήψεις,» τόνισε ο Ζάρβηµ.
«Χρειαζόµαστε τη συµµαχία.»
«Μα, ήδη δεν έχουµε συµµαχία;» απόρησε ο Άνεµος,
βλεφαρίζοντας.
«Όχι συµµαχία,» τον διόρθωσε ο Σόλµορχ. «Ο Βασιληάς Βένγκριλ
έχει κλείσει συνθήκη ειρήνης µε τους Αργκανθικιανούς.»
Ο Άνεµος ανασήκωσε τους ώµους του. «Η διαφορά;»
«Μεγάλη,» εξήγησε ο Σόλµορχ. «Όµως, Ζάρβηµ, Άρχοντά µου, µια
συµµαχία δεν είναι τόσο εύκολη.»
«Και τι θα γίνει, αν –για κάποιο λόγο– το σχέδιο του καλού µας
∆ούκα αποτύχει;» έθεσε το ερώτηµα ο πατέρας της Τάθβιλ. «∆εν
πρέπει να έχουµε ένα άλλο, εναλλακτικό, σχέδιο;»
Αυτό τους σώπασε όλους, και ο Σάλβινρ χάιδεψε τα γένια του,
σκεπτικός. «Φίλε µου,» είπε, τελικά, ξεφυσώντας, «νοµίζω πως έχεις
δίκιο. Όµως, όπως, πολύ σωστά, τόνισε και ο κύριος Σόλµορχ, µια
συµµαχία δεν γίνεται εύκολα.»
Ο Ζάρβηµ έβγαλε την πίπα απ’την τσέπη του, την έτριψε πάνω στο
λευκό του πουκάµισό, την άναψε, και άρχισε να καπνίζει. «Σίγουρα
όχι. Πρέπει κάποιοι να σταλούν στο Άργκανθικ. Προσφέροµαι ο
ίδιος να κατευθυνθώ στην γείτονα χώρα, εάν κανείς άλλος δεν είναι
πρόθυµος.»
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«Πατέρα, δε µπορείς να τρέχεις στο Άργκανθικ µόνος,» διαφώνησε
η Τάθβιλ.
«Μπορεί να σου φαίνοµαι… αρχαίος, κόρη µου, µα τα γηρατειά
δεν έχουν µειώσει διόλου τη διπλωµατική µου ικανότητα,» δήλωσε.
«Οι µητέρα σου µε δίδαξε καλά σ’αυτό τον τοµέα…» Μειδίασε,
καθώς αναµνήσεις γέµιζαν το νου του, ευχάριστες και δυσάρεστες.
«Εξάλλου,» πρόσθεσε, «ίσως ν’απαντήσω και τον αδελφό σου εκεί –
πού ξέρεις;…»
«Τον αδελφό σου;» συνοφρυώθηκε ο Σόλµορχ, κοιτώντας την
Τάθβιλ. ∆εν γνώριζε ότι είχε αδέλφια.
«Αν είναι ζωντανός, πατέρα, θες να πεις,» τόνισε η Βαρονέσα.
«Γνωρίζω πολύ καλά τι θέλω να πω,» αντιγύρισε ο Ζάρβηµ. «Ο
Άδνορ µπορεί να είναι ολίγον τι… ατίθασος, µα όχι ανόητος. Ίσως
να µπορέσει να µας βοηθήσει κιόλας.»
«Όσον αφορά τη συµµαχία;» απόρησε η Τάθβιλ.
«Φυσικά,» απάντησε ο Ζάρβηµ.
Η Βαρονέσα γέλασε. «Έχω σοβαρές αµφιβολίες, πατέρα.»
«Όπως αγαπάς.»
«∆ηλαδή, µιλάµε σοβαρά για τη συµµαχία;» ρώτησε ο Σόλµορχ.
«Γιατί όχι, νεαρέ µου;» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ, βγάζοντας την πίπα
απ’το στόµα του και φυσώντας καπνό. Παρατηρούσε µια αλλαγή
στον ευγενή της οικογένειας Έχµελθ, σε σχέση µε την τελευταία
φορά που τον είχε συναντήσει.
«Γιατί, όπως είπα, δεν είναι εύκολη µια συµµαχία,» εξήγησε ο
Σόλµορχ. «Ας δούµε, πρώτα, πώς θα εξελιχτούν τα πράγµατα και,
έπειτα, δρούµε. Τι λέτε;»
Ο Σάλβινρ φάνηκε σκεπτικός.
«Καλύτερα να έχεις το ξίφος σου ακονισµένο, πριν την πολιορκία,
∆ούκα µου,» φιλοσόφησε ο Ζάρβηµ.
«Τούτο είναι αλήθεια, Άρχοντά µου,» ένευσε ο Σάλβινρ. «Όµως, αν
τίποτα δεν πάει στραβά µε τους στρατούς, τότε, άδικα θα έχουµε
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µπλεχτεί µέσα στις δολοπλοκίες των Αργκανθικιανών –και όλοι
γνωρίζουµε πόσο επικίνδυνες είναι αυτές.»
Ο Ζάρβηµ κούνησε το κεφάλι του, ξεφυσώντας. «Πάντοτε οι
Σαραολνιανοί είχαµε –και έχουµε– µια… Αργκανθικιανή φοβία!»
«∆εν πρόκειται για φοβία,» διόρθωσε ο Σάλβινρ. «Αλλά δε
µπορούµε και να υποτιµούµε τους γείτονές µας.»
«Κανείς δεν πρότεινε κάτι τέτοιο, ∆ούκα µου…» εξήγησε ο
Ζάρβηµ.
«Τέλος πάντων,» είπε ο Άρχοντας της Χάργκοχ. «Κάπου πρέπει να
καταλήξουµε, για να τελειώσουµε το βραδινό µας µε κάποια ηρεµία.
Προτείνω να κάνουµε συµµαχία µε το Άργκανθικ όταν –και αν–
χρειαστεί· πράγµα που σηµαίνει ότι θα περιµένουµε, πρώτα, να
δούµε τι θα γίνει µε τους στρατούς.»
Ο Σόλµορχ έγνεψε καταφατικά. «Συµφωνώ απόλυτα, Υψηλότατε.»
Ο Ζάρβηµ δε φάνηκε και τόσο ευχαριστηµένος απ’την απόφασή
τους, αλλά έβαλε, πάλι, την πίπα του στο στόµα και συνέχισε να
καπνίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35ο

Το Φτερό του Φοίνικα
Πόνκιµ, η Σαντέ’ενθιν, και ο Κράντµον στέκονταν σε ένα
ψηλό µπαλκόνι του παλατιού της Μάρβαθ· ένα µπαλκόνι που
έβλεπε την δυτική πύλη της πρωτεύουσας, έξω απ’τα τείχη
της οποίας συγκεντρωνόταν ένας ατελείωτος στρατός. Οι
τεχνολογικές λάµπες των Μαγκραθµέλιων φώτιζαν, όσο δε θα
µπορούσε ποτέ να φωτίσει µια απ’τις λάµπες λαδιού των ανθρώπων,
αλλά το φως τους έµοιαζε αχνό µπροστά στην ακτινοβολία του

Ο
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Μπαρ’αρνάλ’φαρ’θιν. Ο αρχαίος δαίµονας πετούσε πάνω απ’το
στράτευµα των πιστών του πολεµιστών, χτυπώντας τις πελώριες
φτερούγες του και γεµίζοντας µε τρόµο τις καρδιές των
Σαραολνιανών µαχητών που συνάζονταν στις επάλξεις της
πρωτεύουσας του Βασιλείου. Η ουρά του τυλιγόταν και ξετυλιγόταν
σαν δηλητηριώδες φίδι πίσω του, και στο τέλος της ξεφύτρωνε ένα
επικίνδυνο κεντρί, που ο Πόνκιµ γνώριζε πως δε µπορούσε να
εµποδίσει ούτε η ισχυρότερη αρµατωσιά, και ήταν ικανό να
διαπεράσει έναν άνθρωπο σα να έσχιζε µετάξι. Επιπλέον, τα σωθικά
του άτυχου θύµατος θα καίγονταν µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από το
οξύ του αρχαίου δαίµονα.
Επιτέλους! συλλογίστηκε, θριαµβευτικά, ο µπάσταρδος γιος του
Βένγκριλ. Η ώρα µου να κυβερνήσω στη Βόρεια Γη έφτασε!
Βασιληάδες και βασίλισσες, άρχοντες κι αρχόντισσες, όλοι θα
γονατίσουν στα πόδια µου, προσκυνώντας τον Κοσµοκράτορα τους! Η
Προφητεία το λέει, η Προφητεία του Αφέντη µου: θα είµαι εκείνος που
θα φέρει τους δαίµονες πίσω στον Άρµπεναρκ, κι εκείνος που θα άρχει
από τη ∆ύση ως την Ανατολή, από το Βορρά ως το Νότο.
Όνειρα µεγαλείου και κυριαρχίας είχαν γεµίσει τον νου του
Πόνκιµ, και η πνευµατική του δύναµη µεγάλωνε τόσο µέσα του –λες
και τρεφόταν από τα οράµατά του– που έκανε τα Πνεύµατα να
ουρλιάζουν, ωσάν καυτό σίδερο να τα έκαιγε και να έλιωνε τη
σάρκα τους, αν είχαν σάρκα.
Ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν µπορούσε να αντιληφθεί ότι και οι
συνεργάτες του αισθάνονταν τη δύναµή του, γιατί του έριχναν
κλεφτά βλέµµατα, µε τις άκριες των µατιών τους.
Έλα, Άρχοντά µου! Έλα! φώναξε ο Πόνκιµ στον
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, µέσω των Πνευµάτων, κάνοντάς τα να
ουρλιάξουν περισσότερο από πριν, καθώς ψυχική ισχύ ξεχυνόταν
από µέσα του. Τα ακόµα ζωντανά κοµµάτια των αρχαίων Θεών του
Άρµπεναρκ έτρεµαν τη δύναµή του.
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Την πύλη, υπηρέτη µου, αντήχησε η φωνή του δαίµονα στο µυαλό
του Αντιβασιλέα. Άνοιξε την πύλη, για να µπει ο στρατός µου!
Ο Πόνκιµ έριξε ένα βλέµµα στη Σαντέ’ενθιν και ένα στον
Κράντµον. «Ήρθε η ώρα,» είπε µόνο, και ύψωσαν κι οι τρεις, µε
µιας, τα χέρια τους, αρθρώνοντας επικλήσεις στα Πνεύµατα και
επικαλούµενοι τις εσωτερικές τους δυνάµεις.
Ποιος από τους υπερασπιστές της ένδοξης πρωτεύουσας του
Βασιλείου του Σαραόλν θα περίµενε την προδοσία από το χέρι του
ίδιου του Αντιβασιλέα –του ανθρώπου στον οποίο η Βασίλισσα
εµπιστεύτηκε τον Θρόνο;
Τα Πνεύµατα κραύγασαν, και οι µανιασµένες κραυγές τους
ξεχύθηκαν στον υλικό κόσµο, σκορπίζοντας πανικό σ’ανθρώπους
και δαιµονανθρώπους συνάµα. Μια τροµερή λάµψη σκέπασε το
αρχέγονο φως του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν –και η πύλη της Μάρβαθ
έπεσε, µε µεγάλο πάταγο, στη γη, ταράζοντας τα τείχη και την πόλη!
«ΕΠΙΘΕΣΗ!» βροντοφώναξε ένας Μαγκραθµέλιος που στεκόταν
στην αρχή του απέραντου στρατεύµατος, υψώνοντας το σπαθί του.
∆εξιά κι αριστερά του βρίσκονταν δύο που βαστούσαν τεχνολογικές
λάµπες, και η µορφή του φαινόταν καθαρά, µες στη νύχτα. Ήταν
ψηλός και είχε µακριά ως τη µέση, µαύρα-µοβ µαλλιά, δεµένα σε µια
χοντρή αλογοουρά πίσω του. Το κορµί του έντυνε µια αρµατωσιά,
µαύρη σαν τη νύχτα, µε πολλά τεχνολογικά εξαρτήµατα επάνω της.
Πίσω του στεκόταν ένας ακόµα Μαγκραθµέλιος, κρατώντας όρθιο
ένα λάβαρο, που στη σηµαία του ήταν κεντηµένο ένα µελανό ξίφος,
περιτριγυρισµένο από τέσσερα άστρα.
Ο Χάµαγκορκ, ο Βασιληάς της Βόρειας Μάγκραθµελ, συµπέρανε ο
Πόνκιµ, ο οποίος δεν τον είχε ποτέ του ξαναδεί, αλλά αναγνώριζε το
έµβληµα. Ο Αφέντης δεν το είχε θεωρήσει απαραίτητο να του
γνωρίσει τους άρχοντες των δαιµονανθρώπων. «Είσαι ανώτερος από
τον οποιοδήποτε άρχοντα, Πόνκιµ. Το πεπρωµένο σου επιφυλάσσει
µεγαλεία,» του είχε πει.
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Λίγα µέτρα δεξιά του Χάµαγκορκ στεκόταν ένας άλλος
Μαγκραθµέλιος, που δεξιά κι αριστερά του βρίσκονταν δύο µε
τεχνολογικές λάµπες. Αυτού τα µαλλιά ήταν ξανθά και γαλάζια και
πορφυρά, και η αρµατωσιά του ογκώδης και µαύρη, αλλά από ένα
περίεργο µέταλλο που έκανε µπλε ανταύγειες, καθώς το χτυπούσε το
φως. Πίσω από τον δαιµονάνθρωπο βρισκόταν ο σηµαιοφόρος του,
και στη σηµαία αυτού ήταν κεντηµένο ένα αλλόκοτο, διαβολικό
έµβληµα: ένας µαύρος δίσκος, απ’τον οποίο ξεκινούσαν τέσσερις
γραµµές, αντιδιαµετρικά, και τον οποίο περιτριγύριζε ένα οκτάγωνο,
που οι διαγώνιες πλευρές του ήταν υπερυψωµένες, έτσι ώστε να
δηµιουργείται ένα σχήµα το οποίο ο Πόνκιµ δε δυνόταν να
κατονοµάσει.
Ο Καρθαβλέρν, ο Βασιληάς της Νότιας Μάγκραθµελ.
Ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν (Σύντοµα, θα είµαι Κοσµοκράτωρ της
Βόρειας Γης!) έσφιξε την άκρη του µπαλκονιού στις γροθιές του,
καθώς ατένιζε τους δαιµονανθρώπους να περνούν µπροστά απ’τους
µονάρχες τους και να ξεχύνονται µέσα στην Μάρβαθ, σαν σίφουνας
θανάτου, το ένα κύµα µετά απ’το άλλο· και όλο έρχονταν, έρχονταν,
έρχονταν, έρχονταν –και δεν είχαν τελειωµό. Τα ξίφη τους βάφονταν
πορφυρά απ’το αίµα των ανδρών και των γυναικών που
υπερασπίζονταν την πρωτεύουσα του Βασιλείου τους και που
µάχονταν µε νύχια και µε δόντια και µε όλη τους τη γενναιότητα.
Ακόµα και οι απλοί πολίτες είχαν βγει απ’τα σπίτια τους,
αρπάζοντας ό,τι όπλα έβρισκαν και πολεµώντας τους προαιώνιους
εχθρούς του είδους τους.
Να δούµε πόσο θα σας σώσει η γενναιότητα σας! κραύγασε µέσα
του ο Πόνκιµ, και ξέσπασε σε υστερικό γέλιο, που αντήχησε
εξώκοσµο µέσα στην νύχτα και πάνω από τις κραυγές πόνου και
τους αλαλαγµούς της µάχης: «Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χαχα!»
Ποτάµια αίµατος άρχισαν να κυλούν στους πλακόστρωτους
δρόµους της πόλης, και τα τέσσερα φεγγάρια του Άρµπεναρκ
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ατένιζαν τη σφαγή από τα ουράνια, κοροϊδευτικά, γιατί ήταν όλα
τους γεµάτα και κατακόκκινα –µια διαβολική σύµπτωση.
Οι πολεµιστές του Σαραόλν µάχονταν και µάχονταν, αλλά ήταν
ελάχιστοι µπροστά στους δαιµονανθρώπους, που, για κάθε έναν που
έπεφτε, δύο ξεπετάγονταν για να πάρουν τη θέση του και να
πολεµήσουν ακόµα πιο βίαια και αιµοβόρικα. ∆ιαβολικά µάτια
άστραφταν, µε διάφορα χρώµατα: πορφυρά, σαν το αίµα που
κυλούσε· πορτοκαλοκόκκινα, σαν τις φωτιές που άρχιζαν ν’ανάβουν
στα σπίτια των ανθρώπων, καθώς οι Μαγκραθµέλιοι έριχναν µέσα
τους γυάλινες µποτίλιες, οι οποίες προκαλούσαν δυνατές εκρήξεις·
γαλάζια, σαν πάγος, χωρίς κανένα οίκτο για τους εχθρούς τους, µην
κοιτάζοντας δεύτερη φορά τα κουφάρια (ανθρώπων και
Μαγκραθµέλιων) που το ένα πλάκωνε το άλλο, σχηµατίζοντας
λόφους, πάνω στους οποίους οι δαιµονάνθρωποι, απλά, πατούσαν
για να περάσουν και να συνεχίσουν το ακατονόµαστο µακελειό τους·
κίτρινα, γεµάτα λύσσα· πράσινα, γεµάτα µίσος· µαύρα, σαν τη βαθιά
νύχτα και τον ψυχρό βασάλτη.
«ΠΟΛΕΜΗΣΤΕ!» αντήχησε η κραυγή του Χάµαγκορκ πάνω από
την οχλοβοή. «Ο ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΣΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ∆ΕΙ ΒΟΥΝΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΤΩΜΑΤΩΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ! ΤΟ
ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ, ΞΑΝΑ, ∆ΙΚΟ ΜΑΣ!»
Όχι, Μαγκραθµέλιε, συλλογίστηκε ο Πόνκιµ. Το µεγαλείο θα είναι
δικό µου και µόνο.
Ο Κράντµον σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. Ήταν ντυµένος µε
ένα λευκό πουκάµισο µε χρυσά σιρίτια, πορφυρό, χρυσοποίκιλτο
µανδύα, µαύρο, παντελόνι από το ακριβότερο δέρµα· και πάνω στα
ξανθά του µαλλιά βρισκόταν το Στέµµα του Ωκεανού. Σε τούτη τη
σφαγή εκείνος δεν έβλεπε το τωρινό του µεγαλείο, αλλά αυτό που θα
ερχόταν –όταν θα έπνιγε στο αίµα τη Θέρληχ, πρωτεύουσα του
Ωκεανού, και θα ανάγκαζε τους νησιώτες να τον αναγνωρίσουν,
πάλι, ως Βασιληά τους. Την Αάνθα θα κλείδωνε σ’ένα θάλαµο
βασανιστηρίων, και θα τη βασάνιζε ως το Τέλος του Χρόνου.
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Μ’ετούτες τις σκέψεις να πληµµυρίζουν το νου του, σα χείµαρρος,
ο πρώην-σφετεριστής του Κοραλλένιου Θρόνου έριξε πίσω το
κεφάλι του και γέλασε, όπως είχε γελάσει, πριν από λίγο, ο
µπάσταρδος γιος του Βασιληά Βένγκριλ.
Η Σαντέ’ενθιν στράφηκε στο µέρος του. Ηλίθιε, συλλογίστηκε. Όλα
τούτα είναι για τον Πόνκιµ. Τι είναι για σένα; Τι για ΜΕΝΑ; Στένεψε
τα µάτια της, οργισµένη· δεν έβρισκε καµία ικανοποίηση στη σφαγή
που διεξαγόταν από κάτω της –όχι όταν δεν είχε κάτι να κερδίσει
απ’αυτήν.
Σε αντίθεση µε τον Κράντµον δεν ήταν ντυµένη και τόσο πλούσια:
φορούσε ένα µαύρο φόρεµα, µε ψηλό γιακά, που κάλυπτε όλο της το
λαιµό, και στους ώµους της ήταν ριγµένος ένας µανδύας από µοβ
µετάξι και γούνα (απαραίτητη, µε το κρύο που έκανε εδώ πάνω, στη
Βόρεια Γη). Στους πήχεις της ήταν περασµένα αργυρά βραχιόλια.
Φωτιές χόρευαν σχεδόν σε όλες τις οροφές των σπιτιών της
Μάρβαθ. Η πόλη πυρπολείτο, και οι δαιµονάνθρωποι ούρλιαζαν
γύρω απ’τις φλόγες, αρπάζοντας άντρες και γυναίκες και παιδιά, και
κόβοντας κεφάλια, µε λύσσα και δίχως ενοχές. Ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν φτερούγιζε νωχελικά πάνω απ’το πεδίο της
µάχης, αιωρούµενος και γελώντας αργόσυρτα. Το φολιδοφόρο κορµί
του άστραφτε, εκτυφλωτικά, και τα µάτια του έκαιγαν.
Τώρα, πια, Μαγκραθµέλιοι είχαν γεµίσει τις κεντρικές οδούς και τις
παρόδους της πόλης, µπορούσε να δει, µε ικανοποίηση, ο Πόνκιµ.
Μητέρα, συλλογίστηκε, έπρεπε να ήσουν εδώ –ν’αντικρίσεις το
µεγαλείο µου! Όµως, απ’ό,τι αποδείχτηκε, δεν ήσουν άξια γι’αυτό…
Σε κάποια στιγµή, καθώς η µάχη τελείωνε, δεν ήξερε τι ακριβώς
τον έπιασε (ίσως να ήταν λύπηση για το είδος του), αλλά φώναξε
τρανταχτά:
«ΠΑΡΤΕ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ!»
Και τα Πνεύµατα µετέφεραν τα λόγια του σ’όλη τη Μάρβαθ.
Αναπάντεχα, η σφαγή έπαψε, καθώς οι Μαγκραθµέλιοι κοίταξαν
τριγύρω, σα χαµένοι, προσπαθώντας να καταλάβουν από πού είχαν
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προέλθει τα λόγια –σίγουρα, όχι απ’τον δαιµονικό τους Αφέντη… Οι
επιζώντες άνθρωποι αποµακρύνθηκαν, ζαρώνοντας σε γωνίες, αλλά
έχοντας τα όπλα τους σε ετοιµότητα. (Τέτοιο θάρρος –θράσος!–
ακόµα και στις τελευταίες τους στιγµές. Είναι αξιοθαύµαστοι,
παρατήρησε ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν.) Μια τροµαχτική σιγαλιά
απλώθηκε στην πρωτεύουσα –τροµαχτική ύστερα από τις
εκκωφαντικές ιαχές της µάχης.
«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΠΟΥ ΜΙΛΑΩ, Ο ΠΟΝΚΙΜ, ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ
ΥΨΙΣΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ, ΜΠΑ’ΑΡΝΑΛ’ΦΑΡ’ΘΙΝ, ΚΑΙ ΑΦΕΝΤΗΣ
ΣΑΣ.»
Ο Καρθαβλέρν ξεχώρισε, στεκόµενος σε έναν δρόµο που οδηγούσε
στο παλάτι και υψώνοντας το σπαθί του. Η φωνή του αντήχησε,
αλλά, βέβαια, όχι τόσο δυνατά όσο η µεγεθυσµένη από τα Πνεύµατα
φωνή του Πόνκιµ:
«ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΦΕΝΤΗΣ ΜΑΣ!»
«ΣΙΩΠΗ, ΚΑΡΘΑΒΛΕΡΝ!» ακούστηκε, τότε, η φωνή του
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν. «ΤΟΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΦΕΝΤΗΣ
ΣΑΣ, ΟΣΟ ΤΟ ΛΕΩ ΕΓΩ!»
Η ψυχική του δύναµη έσπρωξε τον Βασιληά της Νότιας
Μάγκραθµελ στα γόνατα, κι εκείνος είπε κάτι που έπρεπε να ήταν
απολογία, αλλά ο Πόνκιµ δε µπορούσε ν’ακούσει, λόγω της
απόστασης.
«ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΓΕΣ
ΤΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΗ
ΜΟΥ,»
διέταξε
ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν. Ύστερα, προσγειώθηκε στον ίδιο πλακόστρωτο
δρόµο όπου βρισκόταν ο Καρθαβλέρν, και ξεκίνησε να βαδίζει προς
το παλάτι, αγνοώντας τα κουφάρια, ανθρώπων και Μαγκραθµέλιων,
που βρίσκονταν στο διάβα του. Και, φυσικά, κανένας από τους
υπερασπιστές της Μάρβαθ δεν τον ζύγωσε επιθετικά –κανείς δεν
έβρισκε το θάρρος εντός του –η ακτινοβολία και η ψυχική του
δύναµη τούς τύφλωνε όλους και τους έριχνε στα γόνατα, σαν τους
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ελεεινότερους δειλούς πάνω στον Άρµπεναρκ. Κάποιοι, µάλιστα,
πέθαιναν απ’την εξώκοσµη δύναµη που εξέπεµπε.
«Πάµε κάτω,» είπε ο Πόνκιµ στους συνεργάτες του. «Εκεί
θ’ανταµώσουµε τον Αφέντη µας.»
Προτού φύγουν απ’το µπαλκόνι, η Σαντέ’ενθιν πρόλαβε να δει τους
δαιµονανθρώπους να σέρνουν ένα µεγάλο κατασκεύασµα προς το
παλάτι. Ήταν ψηλό –κάπου τρία µέτρα– και ένα µαύρο ύφασµα το
κάλυπτε. ∆υο άλογα ήταν δεµένα πάνω του και το τραβούσαν, γιατί,
προφανώς, είχε ρόδες.
Για κάποιο λόγο, ένα ρίγος διαπέρασε την Αρχιέρεια του Φιδιού.
Ο Πόνκιµ, η Σαντέ’ενθιν, και ο Κράντµον συνάντησαν τον Αφέντη
τους στην αίθουσα του θρόνου. Μαζί µ’αυτόν ήταν κι αρκετοί
Μαγκραθµέλιοι µε µατοβαµµένα ξίφη στα χέρια.
«Να σε οδηγήσω στο Φτερό, Άρχοντά µου;» ρώτησε ο Πόνκιµ.
«Πρώτα, η µηχανή να έρθει,» αποκρίθηκε ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν,
περιµένοντας.
Και το κρυµµένο από µαύρο ύφασµα κατασκεύασµα που είχε δει η
Σαντέ’ενθιν µπήκε, σε λίγο, στην αίθουσα. Τώρα, έξι γεροδεµένοι
δαιµονάνθρωποι το έσερναν, και µαζί τους έρχονταν ο Χάµαγκορκ,
ο Καρθαβλέρν, και µια Μαγκραθµέλια. Η τελευταία ήταν ντυµένη
µε µαύρη, πέτσινη στολή, κολλητή πάνω στο εύγραµµο κορµί της.
Σε πολλά φανερά θηκάρια της στολής βρίσκονταν θηκαρωµένα
ξιφίδια και στιλέτα. Στη µέση της κρέµονταν δύο κεντριά θανάτου,
και υπήρχαν κι άλλες άδειες θέσεις εκεί –κεντριά, που, προφανώς, η
δαιµονογυναίκα είχε χρησιµοποιήσει πάνω στους ανθρώπους της
Μάρβαθ. Τα µαλλιά της ήταν µαύρα, ασηµιά και χρυσά, συγχρόνως,
και άστραφταν, µε µια παράξενη λάµψη. Τα µάτια της ήταν
πορφυρά, µε χρυσούς δίσκους στο κέντρο.
«Υπηρέτες µου,» είπε ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν στον Πόνκιµ, τον
Κράντµον, και τη Σαντέ’ενθιν, «γνωρίστε τους ύψιστους άρχοντες
της Μάγκραθµελ της Βόρειας Γης. Ο Χάµαγκορκ, Βασιλεύς της
Βόρειας Μάγκραθµελ της Βόρειας Γης. Ο Καρθαβλέρν, Βασιλεύς
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της Νότιας Μάγκραθµελ της Βόρειας Γης. Η Μητριάρχης της
Μαύρης Αυγής, Σαλντίρα.
»Κι εσείς, πιστοί µου υπήκοοι,» συνέχισε ο αρχαίος δαίµονας,
«γνωρίστε τους Εκλεκτούς µου: τον Πόνκιµ, τη Σαντέ’ενθιν, και τον
Κράντµον.» Τους έδειχνε, έναν-έναν, µε το νυχάτο χέρι του, καθώς
τους σύστηνε.
«Είναι τιµή µας να συναντούµε τον Πόνκιµ του Σαραόλν,» είπε ο
Χάµαγκορκ. «Έχουµε ακούσει πολλά για σένα. Ισχυρός και
ευφυής… για άνθρωπος.» Και έκανε µια σύντοµη υπόκλιση, όπως
και ο Καρθαβλέρν και η Σαλντίρα.
Όµως ο Αντιβασιλέας παρατήρησε πως όλων οι όψεις ήταν
σφιγµένες και έτριζαν τα δόντια τους.
«Τώρα, πιστοί µου –στο Φτερό του Φοίνικα!» πρόσταξε ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, και ο Πόνκιµ διέκρινε τροµερή ικανοποίηση
στα λόγια του, σαν ένα αρχαίο όραµα, µια αρχαία προφητεία,
επιτέλους, να ερχόταν σε πέρας.
«Ακολουθήστε µε,» είπε ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν, και
ξεκίνησε να βαδίσει, µε την Σαντέ’ενθιν δεξιά και τον Κράντµον
αριστερά του. Πίσω του ήρθαν, πρώτα, ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν και,
έπειτα, οι Βασιλείς της Μάγκραθµελ και η Μητριάρχης, µαζί µε την
«µηχανή», όπως την είχε αποκαλέσει ο δαίµονας.
Προχώρησαν, ώσπου έφτασαν µπροστά σε µία πελώρια, διπλή
πόρτα, καµωµένη από ατσάλι και µαγεµένη µε πανίσχυρες γητειές
των οποίων τη δύναµη ο Πόνκιµ µπορούσε να νιώσει, και τις οποίες
είχε µελετήσει παλιότερα, µέσω των Πνευµάτων, και είχε βρει,
τελικά, τρόπο να της σπάσει, όταν θα έφτανε η ώρα.
Μπροστά απ’την πόρτα έστεκαν τέσσερις πάνοπλοι άντρες,
ντυµένοι µε ολόχρυσες αρµατωσιές, οι οποίοι, µόλις τους
αντίκρισαν, ύψωσαν τα ξίφη και τις ασπίδες τους. Ήταν οι καλύτεροι
µαχητές του Βασιλείου –ο Ζάρµιρ, ο Άτκορτ, ο Ταεσάρ, και ο
Μόρκιγκ–, και µπορούσαν ν’αντισταθούν στην παρόρµηση να
γονατίσουν, που, αναµφίβολα, θα τους προκαλούσε η παρουσία του
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Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν. Μόνο κάποιος µε τροµερή ψυχική δύναµη
µπορούσε ν’αντισταθεί (ή αν ήταν Μαγκραθµέλιος), και ο Πόνκιµ
αναρωτήθηκε µέχρι πού, τελικά, έφτανε η γενναιότητα των
Σαραολνιανών· δεν έµοιαζαν να υπολογίζουν τις ζωές τους, οι
άφρονες!
«Παραµερίστε, Φύλακες του Φτερού!» πρόσταξε, σηκώνοντας το
χέρι του. «Ως Αντιβασιλέας του Σαραόλν σάς απαλλάσσω απ’το
καθήκον σας.»
«Κανείς δε µας απαλλάσσει απ’το καθήκον µας, την προστασία του
Φτερού, εκτός απ’το θάνατο, προδότη Πόνκιµ!» βρυχήθηκε ο
Άτκορτ. «∆ε θα ζυγώσεις τούτη την θύρα –ούτε οι υποτακτικοί
σου!»
«Ανόητε!» φώναξε ο Πόνκιµ. «Νοµίζεις ότι η χρυσή κι αστραφτερή
αρµατωσιά σου µπορεί να σε προστατέψει από τη ∆ΙΚΗ ΜΟΥ
∆ΥΥΝΑΑΜΗΗΗΗΗΗΗ!» Και, καθώς, ξαφνικά, ύψωσε τα χέρια του,
πανίσχυρος ψυχικός άνεµος σηκώθηκε παντού τριγύρω, και η
πανοπλία του Φύλακα έγινε κοµµάτια και θρύψαλα, ένα εκ των
οποίων πέτυχε τον Μόρκιγκ στο µέτωπο, διαπέρασε το κράνος του
και χώθηκε βαθιά µέσα στο κρανίο και στο µυαλό του, ενώ το σπαθί
του Άτκορτ πετάχτηκε απ’το χέρι του, ωσάν διψασµένο για αίµα
ερπετό, και µπήχτηκε στα σωθικά του Ζάρµιρ, τυλίγοντας την χρυσή
του αρµατωσιά στο αίµα και κάνοντάς τον να σωριαστεί στο δάπεδο
αιµόφυρτος.
«Θάαανααατοοοοοος στον ΠΡΟ∆ΟΤΗ!» κραύγασε ο Ταεσάρ,
καθώς εφορµούσε στον Πόνκιµ, µε το λεπίδι του υψωµένο, να
γυαλίζει µέσα στην εξώκοσµη ακτινοβολία του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν
και στο φως των δαυλών του διαδρόµου.
Κανείς δεν έµαθε αν ποτέ θα κατάφερνε να φτάσει στον
Αντιβασιλέα, γιατί η Σαντέ’ενθιν, απλά, ύψωσε το χέρι της και τον
έστειλε να κοπανήσει, βίαια, πάνω στην πόρτα, σωριάζοντάς τον
αναίσθητο.
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Εν τω µεταξύ, η Σαλντίρα εκτόξευσε ένα κεντρί θανάτου,
πετυχαίνοντας τον ξαρµάτωτο Άτκορτ στο στέρνο. Ο Φύλακας
άρχισε να ουρλιάζει, καθώς χτυπιόταν στο πάτωµα. Τελικά, οι
κραυγές του έπαψαν, µε το θάνατό του. Ένα στραβό, διαβολικό
µειδίαµα είχε χαραχθεί στο πρόσωπο της δαιµονογυναίκας.
Ο Καρθαβλέρν τράβηξε το ξίφος του, και έκανε να ζυγώσει τον
αναίσθητο Ταεσάρ, όταν η Σαντέ’ενθιν φώναξε:
«Όχι!»
Ο Μαγκραθµέλιος Βασιληάς στράφηκε στο µέρος της, µε
στενεµένα µάτια.
«Όχι,» επανέλαβε η Ζιρκεφιανή. «Είναι δικός µου.»
«Όπως επιθυµείς,» αποκρίθηκε ο Καρθαβλέρν, ξαναθηκαρώνοντας
το όπλο του.
Τι ανοησία είναι, πάλι, τούτη; αναρωτήθηκε ο Πόνκιµ. Αλλά θα
υπήρχε χρόνος για να το συζητήσουν αυτό, αργότερα.
«Ανοίξτε τη θύρα,» πρόσταξε ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν.
Ο Πόνκιµ ύψωσε τα χέρια του, και η διπλή πόρτα άνοιξε, σα να την
χτύπησε ξαφνικός άνεµος. Εµπρός τους µια µεγάλη αίθουσα
φανερώθηκε, καµωµένη από λευκό µάρµαρο, που λαµποκοπούσε
στο φως του αρχαίου δαίµονα. Και στο κέντρο της, πάνω σε µια
τράπεζα, επίσης φτιαγµένη από µάρµαρο, βρισκόταν ένα φτερό –το
Φτερό του Φοίνικα, το οποίο εξέπεµπε διάφορα χρώµατα γύρω του,
που ούτε ο Πόνκιµ, ούτε η Σαντέ’ενθιν, ούτε ο Κράντµον είχαν
λόγια για να περιγράψουν. Αναρωτιόνταν αν είχε ακόµα κι ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν.
Τα µάτια του δαίµονα γούρλωσαν, καθώς αντίκριζε το Στήριγµα
Ισχύος της Βόρειας Γης. «Φέρτε τη µηχανή!» πρόσταξε, µε φωνή
βραχνή και βαριά. «Φέρτε την µηχανή!»
Και οι γεροδεµένοι δαιµονάνθρωποι έσυραν το κρυµµένο από
µαύρο ύφασµα κατασκεύασµα µέσα στην µαρµάρινη αίθουσα, όπου
συγκεντρώθηκαν όλοι. Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν το ξεσκέπασε, µ’ένα
απότοµο τράβηγµα, και φανέρωσε ένα µηχάνηµα, γεµάτο καλώδια,
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γρανάζια, πλήκτρα διαφόρων χρωµάτων, και παράξενα κοµµάτια
γυαλιού, που έκαναν ανταύγειες. Στο κάτω µέρος του υπήρχαν έξι,
µεταλλικές ρόδες, και στην «κοιλιά» του βρισκόταν ένα άνοιγµα. Ο
δαίµονας έσπρωξε τη µηχανή, σα να µη ζύγιζε πάνω από τρία κιλά,
ώστε το Φτερό του Φοίνικα να µπει µέσα σ’αυτό το άνοιγµα.
Έτσι θ’αναµορφώσει τη Βόρεια Γη; αναρωτήθηκε ο Πόνκιµ,
αισθανόµενος, ξαφνικά, το νου του να γεµίζει αµφιβολίες.
«Τώρα, όλα θ’αλλάξουν!» δήλωσε ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν στους
υπηρέτες του. «Παρατηρείστε.» Και το νυχάτο του χέρι πάτησε ένα
κουµπί πάνω στο µηχάνηµα.
Σκρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ!
«Τι!» έκανε ο αρχαίος δαίµονας, στενεύοντας τα γεµάτα αρχέγονη
σοφία µάτια του. «Τι σηµαίνει αυτό;»
Κοίταξε έναν κάθετο δείκτη πάνω στο κατασκεύασµα, και είδε µια
πράσινη γραµµή να κατηφορίζει και να παίρνει κίτρινο χρώµα.
«∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ!» βρυχήθηκε κι άρχισε να πατά πλήκτρα,
το ένα µετά το άλλο.
Η Σαντέ’ενθιν κι ο Κράντµον κοίταξαν τον Πόνκιµ, αβέβαιοι, ενώ
κι οι Μαγκραθµέλιοι αλληλοκοιτιόνταν. Όµως ο Αντιβασιλέας του
Σαραόλν είχε µάτια µόνο για τον Αφέντη του…
…Έτσι δεν είδε –όπως και κανείς άλλος– την κρυφή πόρτα που
άνοιγε στον τοίχο αριστερά…
«ΝΑΑΑΑΑΑΑΡΡΡΡ!» ούρλιαξε, ξαφνικά, ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν,
και γονάτισε, υψώνοντας τα νυχάτά του χέρια πάνω απ’το
κερασφόρο κεφάλι του.
Τότε, άπαντες αντίκρισαν την Χόλκραδ και τον Κύριο του Πύργου
του Φτερού να έχουν υψωµένα τα δικά τους χέρια και στραµµένα
προς τον αρχαίο δαίµονα. Ο Εκλεκτοί του τελευταίου, µάλιστα,
µπορούσαν να νιώσουν και την πνευµατική δύναµη που τον
χτυπούσε.
«Μητέρα!» γρύλισε ο Πόνκιµ, και, πάραυτα, επιτέθηκε µε όλη του
την ψυχική ισχύ.
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Η Χόλκραδ παραπάτησε, αλλά δεν έπεσε. Είχε προστατέψει τον
εαυτό της από πριν, επικαλούµενη τα Πνεύµατα, γιατί γνώριζε τι θα
είχε ν’αντιµετωπίσει. Έτσι, τώρα, µπορούσε ν’ασχοληθεί,
αποκλειστικά, µε τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, καθώς τον τύλιγε µέσα σε
πνευµατική ενέργεια µε τη βοήθεια του Όρντλοντ. Σκοπός τους ήταν
να στείλουν το πλάσµα από την Αρχή του Χρόνου στην Λήθη, τον
Άχρονο Τόπο.
Ο δαίµονας έµοιαζε τόσο αιφνιδιασµένος απ’όσα συνέβαιναν, που,
για την ώρα, δε µπορούσε ν’αντιδράσει, νιώθοντας παγιδευµένος.
«Πώς;» απόρησε ο Κράντµον, σφίγγοντας τις γροθιές του,
χάσκοντας.
«Σκάσε, ηλίθιε –και βοήθησέ µε!» σφύριξε ο Πόνκιµ,
σφυροκοπώντας την ασπίδα της Χόλκραδ. «Έναν-έναν, θα τους
κατατροπώσουµε ευκολότερα. Όλοι στη µάγισσα!»
Η Σαντέ’ενθιν και ο Κράντµον πρόσθεσαν τις δυνάµεις τους στη
δική του.
Όχι! Η Χόλκραδ αισθάνθηκε µια ρωγµή στην ψυχική της ασπίδα.
Ναι, µητέρα! «σφύριξε» ο Πόνκιµ. Θα πεθάνεις, τούτη τη φορά!
Η µάγισσα ήξερε ότι έπρεπε να συνεχίσει –να ξαποστείλει τον
δαίµονα, και, ύστερα, ό,τι ήθελε ας συνέβαινε… Αλλά έπρεπε να
εξορίσει τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν!
«Μη στέκεστε έτσι, καταραµένοι σαλτιµπάγκοι!» ούρλιαξε ο
Πόνκιµ στους δαιµονανθρώπους, που κοιτούσαν µε µάτια
γουρλωµένα, αφού όλοι τους έτρεµαν την µαγεία των ανθρώπων, την
οποία οι ίδιοι δε µπορούσαν, σε καµια περίπτωση, να χειριστούν.
«Σκοτώστε τον άλλο!»
Ο Χάµαγκορκ έκανε µια απότοµη κίνηση µε το κεφάλι του,
προστάζοντας τους έξι Μαγκραθµέλιους πολεµιστές να επιτεθούν
στον Κύριο του Πύργου του Φτερού (τον «ανθρώπινο µάγο», όπως
τον έβλεπε, µε δέος, εκείνος).
Ο Όρντλοντ ύψωσε το χέρι του –ενώ, συγχρόνως, πάλευε µε τον
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν– και έστειλε τους επιτιθέµενους να κυλήσουν,
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άγαρµπα, στο πάτωµα. Ένας έσπασε το λαιµό του· ένας άλλος
κοπάνησε το κεφάλι του, άγρια, στον τοίχο κι αναισθητοποιήθηκε.
«Ξανά!» γρύλισε ο Καρθαβλέρν. «Σηκωθείτε! Σκοτώστε τον!
Σκοτώνει τον Ύψιστο Άρχοντα, ο ανθρώπινος µάγος!»
Οι Μαγκραθµέλιοι στάθηκαν στα πόδια τους, τρέµοντας και
γρυλίζοντας κατάρες, καθώς ατένιζαν τον Όρντλοντ, που ήταν
αφοσιωµένος στη δουλειά του –να στείλει τον δαίµονα στη Λήθη.
Άλλη µια ρωγµή στην ασπίδα της Χόλκραδ. Η µάγισσα έπρεπε να
την φορτίσει, πάλι, µε ενέργεια, µα αυτό σήµαινε να ελευθερώσει,
για λίγο, τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν –και δε µπορούσε να το κάνει.
Πέθανε, µητέρα! αντήχησε η φωνή του Πόνκιµ µέσα στο µυαλό της,
καθώς η ψυχική της προστασία θρυµµατιζόταν. Μια πνευµατική
δύναµη την πέταξε, βίαια, πίσω, κουτρουβαλώντας.
«Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα!» γέλασε ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν.
Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν άρχιζε να συνέρχεται, καθώς ο Κύριος του
Πύργου του Φτερού δε µπορούσε να τον συγκρατήσει µόνος.
«ΠΑΝΤΟΤΕ θριαµβεύω!» κραύγασε ο Πόνκιµ.
Αναπάντεχα, µια άλλη δύναµη απ’αυτήν που είχε χτυπήσει τη
Χόλκραδ πέταξε εκείνον, τον Κράντµον, και τη Σαντέ’ενθιν στο
πάτωµα, καθώς ήταν απροετοίµαστοι.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή βγήκε απ’τη µυστική είσοδο,
βαστώντας το ξίφος του γυµνολέπιδο στο δεξί του χέρι. Πίσω του
έρχονταν ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού Φάλµαριν και η Αλζάρα.
«Ας κάνουµε µια εξαίρεση, αυτή τη φορά, δαιµονόφιλο κάθαρµα!»
είπε ο πρώην-Ράθµαλ, µέσ’από σφιγµένα δόντια.
«ΟΟΟΧΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!» κραύγασε ο Πόνκιµ, ενώ σηκωνόταν στα πόδια
του, και έβαλε καταπάνω στους νεόφερτους µε ψυχική ισχύ.
Κάτι σαν βροντή αντήχησε παντού, καθώς η επίθεσή του
συνάντησε την άµυνα των Πνευµατικών Αδελφών, Φάλµαριν και
Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή. Ο Αντιβασιλέας ακόµα δεν γνώριζε
γιατί ήταν τόσο δυνατοί, όταν βρίσκονταν µαζί.
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Η αίθουσα όλη ταρακουνήθηκε, και κοµµάτια µαρµάρου έπεσαν·
ένα από δαύτα, µάλιστα, πέτυχε έναν Μαγκραθµέλιο στρατιώτη στο
κεφάλι, σπάζοντας το κρανίο του και τινάζοντας αίµατα και µυαλά
τριγύρω.
«Η µάχη έχει ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ!» ούρλιαξε ο Κράντµον.
«Τώρα αρχίζει!» διαφώνησε η Αλζάρα, καθώς πρόσθετε την
πνευµατική της δύναµη σ’αυτή του Φάλµαριν, στέλνοντας τον
πρώην-σφετεριστή του Κοραλλένιου Θρόνου να κοπανήσει στον
τοίχο πίσω του, προτού προλάβει να υψώσει την άµυνά του και να
τους εναντιωθεί.
Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν άρχισε να ορθώνεται. «Άφρονες θνητοί!»
βρυχήθηκε. «Θα µετανιώσετε για το άγος σας! –ΑΑΑΑΑΑΑΡΝΝ!»
κραύγασε, καθώς η Χόλκραδ είχε ξανασηκωθεί και τον χτυπούσε µε
πνευµατική ενέργεια, µαζί µε τον Κύριο του Πύργου του Φτερού.
ΣΤΗ ΛΗΘΗ, ∆ΑΙΜΟΝΑ! «γρύλισε» η Σαραολνιανή µάγισσα.
«Το Φτερό του Φοίνικα είναι δικό µου!» φώναξε ο Πόνκιµ, καθώς
µαχόταν µε τον Φάλµαριν, τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, και την
Αλζάρα· ο Κράντµον και η Σαντέ’ενθιν τον υποστήριζαν, µε την
ψυχική τους ενέργεια.
«Ανόητοι!» αντιγύρισε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Πάρτε
το δαιµονικά σας µηχάνηµα απο δώ. Αυτό δεν είναι το Φτερό του
Φοίνικα –ούτε το Κέντρο Σταθερότητας της Βόρειας Γης!» Ύψωσε
το χέρι του και, χτυπώντας µ’ένα πνευµατικό µαστίγιο, έστειλε το
µηχανικό κατασκεύασµα πάνω στους τρεις όρθιους Μαγκραθµέλιους
πολεµιστές, τσακίζοντάς τα κόκαλά τους από κάτω του.
«Τι είπες;» έκανε ο Πόνκιµ, τρίζοντας τα δόντια, καθώς, ξαφνικά, η
αόρατη µάχη µεταξύ τους διακόπηκε.
«Αντίγραφο, Πόνκιµ,» εξήγησε ο Φάλµαριν, και ζύγωσε την
µαρµάρινη τράπεζα. «Αντίγραφο!» Κατέβασε, απότοµα, τη σφιγµένη
του γροθιά, και «Φτερό του Φοίνικα» και τράπεζα έγιναν κοµµάτια,
που σκορπίστηκαν στο δωµάτιο.
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«Αδύνατον!» βροντοφώναξε ο Πόνκιµ. «Α∆ΥΝΑΤΟΝ!» Και
εξαπέλυσε όλη του την πνευµατική δύναµη εναντίον του Φάλµαριν,
µε την Σαντέ’ενθιν και τον Κράντµον στο πλευρό του.
Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού αµύνθηκε, παίρνοντας ψυχική
ισχύ και απ’τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή και απ’την Αλζάρα. Η
αίθουσα όλη, τώρα, ταρακουνιόταν –όχι! όλο το παλάτι της Μάρβαθ
ταρακουνιόταν. Αντικείµενα ακούγονταν να πέφτουν και να σπάνε,
πόρτες να φεύγουν απ’τη θέση τους, ενώ οι πέτρες των τοίχων
έτριζαν αναµεταξύ τους, απειλώντας να ρίξουν ολάκερο το
οικοδόµηµα.
Όµως, τότε, ο Φάλµαριν είδε, µε την άκρια του µατιού του, τον
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν να σηκώνεται, ουρλιάζοντας σε µια χαµένη
στους αιώνες γλώσσα, καθώς πραγµατικές φλόγες τρεµόπαιζαν γύρω
του, λες κι ο ίδιος ο αέρας να είχε πάρει φωτιά. Η Χόλκραδ κι ο
Κύριος του Πύργου του Φτερού δεν έµοιαζαν να µπορούν τον
δαµάσουν µόνοι τους, τελικά.
«Σκοτώστε τους! Τώρα!» γρύλισε η Σαντέ’ενθιν στους
Μαγκραθµέλιους.
Ο Χάµαγκορκ χίµησε, µε το λεπίδι του γυµνό. Ο Όρντλοντ, όµως,
το πέταξε απ’τις γροθιές του, µε µια απλή κίνηση του χεριού του. Η
Σαλντίρα εξαπέλυσε το τελευταίο της κεντρί θανάτου, το οποίο,
επίσης, ο «ανθρώπινος µάγος» έδιωξε µακριά. Όµως οι προσπάθειές
του ν’απωθήσει τους δαιµονανθρώπους έπαιρναν δύναµη από το
εγχείρηµα να ξαποστείλει το δαίµονα στη Λήθη.
Ο Φάλµαριν µπορούσε να το δει και να το νιώσει αυτό. Έτσι,
κραύγασε στο νου του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή: Βοήθησέ µε,
Αδελφέ! Και έπεσε, κυριολεκτικά, πάνω στον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν,
αρπάζοντας τα κέρατα του κεφαλιού του, καθώς ήταν γονατισµένος,
και ωθώντας, επιθετικά, πνευµατική δύναµη µέσα του.
Το παλάτι ταρακουνιόταν, τώρα, ολάκερο! Κολόνες έπεφταν στην
αίθουσα του θρόνου και έσπαζαν στο δάπεδο· ρωγµές άνοιγαν στους
τοίχους.
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** ** ** **
«…Βένγκριλ… βοήθησέ µε…» ψέλλισε η ∆ήνκα, νιώθοντας τα
πάντα να σείονται γύρω της. Χώµατα έπεφταν απ’την οροφή του
κελιού της, κι εκείνη είχε κολλήσει στον τοίχο, µην τολµώντας να
κουνηθεί. «…Πνεύµατα…!» ∆άκρυα έτρεχαν στα µάγουλά της. Τι
γινόταν; Τι γινόταν;
Η πόρτα της φυλακής της είχε ανοίξει, καθώς οι µεντεσέδες είχαν
σπάσει, αλλά η Βασίλισσα του Σαραόλν φοβόταν να πάει ως εκεί.
Ξαφνικά, χώµατα έλουσαν το ξανθό της κεφάλι. Πνεύµατα! –θα
θαφτώ ζωντανή! σκέφτηκε, καθώς νόµιζε πως θα λιποθυµούσε
απ’τον ανείπωτο τρόµο που την είχε κυριέψει.
Πρέπει να φύγω! Έτρεξε προς την πόρτα. Πνεύµατα –να µην είναι,
πάλι, εκεί ο δαίµονας –να µην είναι –να µην είναι!
Και ο Μαγκραθµέλιος, πράγµατι, είχε φύγει. Η ∆ήνκα αντίκρισε
εµπρός της έναν µακρύ διάδροµο, γεµάτο κελιά. Οι δαυλοί στους
τοίχους τρεµόπαιζαν, καθώς το µέρος κουνιόταν πέρα-δώθε. Η
Βασίλισσα µπορούσε ν’ακούσει τις ίδιες τις πέτρες να τρίζουν
δαιµονισµένα.
Βένγκριλ, βοήθησέ µε!… Πνεύµατα… Αυτός είν’εφιάλτης! ∆εν είναι
πραγµατικό –δε µπορεί!…
Παραταύτα, έτρεξε καταµήκος του περάσµατος. Αλλά, πριν
προλάβει να φτάσει στην πόρτα αντίκρυ της, η οποία ήταν
σπασµένη, όπως η προηγούµενη, γλίστρησε απ’τα ταρακουνήµατα
του εδάφους και έπεσε, µπρούµυτα. Η ανάσα της κόπηκε και δάκρυα
γέµισαν τα µάτια της, καθώς τα γόνατα, η κοιλιά, και το στήθος της
χτύπησαν, βάναυσα, στο λιθόστρωτο δάπεδο. Η πληγή στην πλάτη
της την φλόγιζε.
Κάπως –κι η ίδια απορούσε µε τον εαυτό της πώς το έκανε–
κατάφερε να σηκωθεί, πάλι, και να τρέξει. Βγήκε απ’την σπασµένη
πόρτα, και–
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–ένα χέρι άρπαξε, µε δύναµη, το µπράτσο της.
«Πού πάτε, Μεγαλειοτάτη;» γρύλισε ο Τράνθλας.
** ** ** **
Η φωνή της Σαντέ’ενθιν ακούστηκε, µέσα στη βοή, στα ουρλιαχτά,
και στην ψυχική ενέργεια που τους χτυπούσε όλους: «Σκοτώστε
τους!»
Η Σαλντίρα πετάχτηκε σαν ύαινα, µε ένα κοντόσπαθο κι ένα ξιφίδιο
ξεθηκαρωµένα. Επιτέθηκε στον Κύριο του Πύργου του Φτερού,
γρυλίζοντας και σφίγγοντας τα µυτερά της δόντια. Εκείνος,
ζαλισµένος από τις εξώκοσµες δυνάµεις γύρω του, κατάφερε να
εµποδίσει το µεγάλο της λεπίδι, αλλά όχι και το µικρό –το οποίο δεν
πρόσεξε, και µπήχτηκε, βαθιά, στα πλευρά του.
«Ψόφα, άνθρωπε!» έκανε η Μαγκραθµέλια, πιέζοντας ακόµα
περισσότερο το όπλο της µέσα του. «Καταραµένε µάγε!»
Ο Φάλµαριν αισθάνθηκε τη βοήθεια του Μεγάλου ∆άσκαλου να
τον εγκαταλείπει, καθώς πάλευε µε τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν.
«Όχιιιι!» κραύγασε, δίνοντας και την τελευταία του ψυχική ενέργεια,
ενώ–
–και ο Πόνκιµ µπλέχτηκε στην αναµέτρηση, χτυπώντας τον στα
τυφλά!
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή προσπάθησε να φυλάξει τα «νώτα»
του, µα ο Κράντµον «χίµησε» σ’αυτόν, και η Σαντέ’ενθιν στην
Αλζάρα.
Θα δεις πόσο θα µετανιώσεις, προδότρια! απείλησε η Αρχιέρεια. ∆ε
σ’το είχα υποσχεθεί ότι θα µετανιώσεις!
Ο Φάλµαριν νόµιζε πως το κορµί του θα γινόταν κοµµάτια·
αισθανόταν το χιτώνα και την κάπα να έχουν κουρελιαστεί. Λήθη –ο
δαίµονας αντιστεκόταν στον Απόλυτο Θάνατο. Έπρεπε να τον
στείλει κάπου, να τον εξορίσει µακριά απ’τον Άρµπεναρκ –ΤΩΡΑ!
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Τα πάντα τυλίχτηκαν µέσα σ’εκτυφλωτικό φως, και όλοι έχασαν,
για λίγο, την όρασή τους. Εκτός από τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή
και τη Σαντέ’ενθιν, που, όταν οι υπόλοιποι µπορούσαν να δουν,
εκείνοι ήταν ακόµα τυφλοί.
«Τι συµβαίνει;» ούρλιαξε η Ζιρκεφιανή Αρχιέρεια.
Ο πρώην-Ράθµαλ παραπάτησε, τυλιγµένος στο σκοτάδι, και
πιάστηκε απ’τον ώµο της Αλζάρα, που βαριανάσαινε, λαχανιασµένη.
«∆ε µπορώ να δω…» είπε, προσπαθώντας να κρατήσει την
ψυχραιµία του.
«Φάλµαριν;» έκανε η Χόλκραδ, βλεφαρίζοντας. Ο Σοφός του
Κύκλου του Φτερού και ο αρχαίος δαίµονας Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν
είχαν χαθεί!
Το παλάτι συνέχιζε να τραντάζεται, καθώς πνευµατική ενέργεια
ακόµα πλανιόταν στον αέρα και τα Πνεύµατα ήταν ανήσυχα.
** ** ** **
«Προδότη!» αναφώνησε η ∆ήνκα, αντικρίζοντας τον σύµβουλο που
είχε αποδειχτεί πως ήταν κατάσκοπος των Αργκανθικιανών. «Τι
κάνεις εδώ; Πού βρίσκοµαι; Έπρεπε να είσαι φυλακισµένος!»
Ο Τράνθλας γέλασε. «Υπηρετώ άλλον αφέντη τώρα, σκύλα!»
Το έδαφος τραντάχτηκε, δυνατά, ρίχνοντας χώµα απ’το ταβάνι.
Η ∆ήνκα χτύπησε τον προδότη στη λεκάνη, µε το γόνατό της, και
έτρεξε, καθώς εκείνος διπλωνόταν βογκώντας.
«Θα σε πιάσω, βασιλική σκύλα!» βρυχήθηκε ο Τράνθλας.
** ** ** **
«Τι συµβαίνει;» ούρλιαξε, ξανά, η Σαντέ’ενθιν. «Τι συµβαίνει;…»
Η φωνή της έµοιαζε να χάνει δύναµη.
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Ο Πόνκιµ κοιτούσε, απορηµένα, το σηµείο όπου, πριν λίγο,
πάλευαν ο Φάλµαριν κι ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν. Πού στη
Μάγκραθµελ είχαν πάει;
Η Σαλντίρα τράβηξε το ξιφίδιό της έξω απ’το κουφάρι του Κύριου
του Πύργου του Φτερού.
«Μαγκραθµέλια σκύλα!» γρύλισε η Χόλκραδ, γεµάτη οργή, και,
υψώνοντας το χέρι της, την εκτόξευσε πάνω στον Χάµαγκορκ,
σωριάζοντάς τους και τους δυο στο πάτωµα.
«Πρέπει να φύγουµε!» Η Αλζάρα τράβηξε τον Άνθρωπο-Με-ΜισήΨυχή απ’το µπράτσο.
«∆εν είστε νεκροί ακόµα!» φώναξε ο Κράντµον, και προσπάθησε
να επιτεθεί, µε τις λιγοστές πνευµατικές δυνάµεις που του είχαν,
πλέον, αποµείνει.
Η Χόλκραδ, η Αλζάρα, κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή (που ήταν
τυφλός, αλλά µπορούσε να νιώσει τι γινόταν στον Πνευµατικό
Κόσµο) απέκρουσαν την επίθεσή του –κι οι ίδιοι κατάκοποι– και τον
πέταξαν πάνω στην Σαντέ’ενθιν που συνέχιζε να ουρλιάζει,
µισοτρελαµένη.
Ο Πόνκιµ δε φαινόταν να έχει, πια, διάθεση για άλλη ψυχική
αναµέτρηση, και η Χόλκραδ ευχαρίστησε τα Πνεύµατα γι’αυτό
(γιατί ο γιος της δεν έµοιαζε νάναι τόσο κουρασµένος όσο ο
Κράντµον), καθώς εκείνη κι οι σύντροφοί της έµπαιναν στο µυστικό
πέρασµα κι έκλειναν την κρυφή πόρτα πίσω τους.
Μπορούσε να γευτεί µια πικρία στο στόµα της, που άφηνε το
πτώµα του Όρντλοντ στους δαιµονανθρώπους να το βεβηλώσουν.
Επίσης, αναρωτιόταν τι είχαν απογίνει ο Φάλµαριν και ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν.
Πήγαν κι οι δυο στη Λήθη; σκέφτηκε. Αποκλείεται. Αν είχαν πάει,
τώρα, δε θα τους θυµόµουν…
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