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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Υποχρεωτική στάση σε µια 

Αργκανθικιανή πόλη 
 

 

 διοικητής ονοµαζόταν Τάσµαριθ, και ήταν ένας άντρας 

χωρίς µαλλιά, αλλά µε πλούσια, µαύρα γένια, κάτω απ’τα 

οποία η Τάθβιλ νόµιζε πως µπορούσε να διακρίνει µια 

µεγάλη ουλή. Το βλέµµα του ήταν σκοτεινό και σκληρό, σαν ατσάλι·  

πάγωνε τη Βαρονέσα, όταν στρεφόταν στο µέρος της. Κι αυτός ο 

άνθρωπος ήταν που είχε αναλάβει τα καθήκοντα του Άρχοντα 

Κάζριφ, όσο εκείνος έλειπε απ’την πόλη. Ο τελευταίος, τελικά, δεν 

ήταν παντρεµένος –ο Σόλµορχ είχε δίκιο. 

  «Ποια είπατε ότι είσαστε;» ρώτησε ο ∆ιοικητής Τάσµαριθ, έχοντας 

τα χέρια σταυρωµένα στην πλάτη και στεκόµενος πίσω απ’το ξύλινο 

γραφείο του. Το δωµάτιο στο οποίο βρίσκονταν αυτός, η Βαρονέσα, 

και ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ ήταν µισοσκότεινο, καθώς δεν 

έµπαινε και πολύ φως απ’το παράθυρο, µε το βασίλεµα των δίδυµων 

ήλιων του Άρµπεναρκ.  

  «Είµαι η Βαρονέσα Τάθβιλ, της οικογένειας των Ρελάρνιν, και 

έρχοµαι στο Άργκανθικ ως αντιπρόσωπος του ∆ούκα Σάλβινρ της 

Χάργκοχ, αδελφό του Βασιληά Βένγκριλ και Πρίγκιπα του 

Σαραόλν.» 

  «Σαραολνιανή, εποµένως,» είπε ο ∆ιοικητής Τάσµαριθ. Λες και δεν 

το ήξερε από πριν, ο κρετίνος! συλλογίστηκε η Τάθβιλ. 

  «Ναι.» 

  «Επιτεθήκατε σε Αργκανθικιανούς πολίτες, σωστά;» 

  «Όχι,» δήλωσε, κατηγορηµατικά, η Βαρονέσα. «Μας πετούσαν 

φρούτα και αυγά, και µόνο τους διώξαµε –κανείς δεν 

τραυµατίστηκε.» 

Ο
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  «Και δεν υπάρχουν Αρχές στην Ρόναρθ, πιστεύετε, Αρχόντισσά 

µου;» έθεσε το ερώτηµα ο Τάσµαριθ. «Αυτό που κάνατε ήταν 

παράνοµο!» 

  «Παράνοµο;» εξεπλάγη η Τάθβιλ. «Τι να κάναµε; Και πού ήταν οι 

Αρχές σας, όταν τις χρειαζόµασταν;» 

  Ο Τάσµαριθ έµοιαζε εκνευρισµένος. «Έχετε παράπονα µε τη 

φρουρά, Αρχόντισσά µου;» 

  «Φυσικά και έχω!» απάντησε η Τάθβιλ. «Λίγο έλειψε να µας 

πετροβολήσουν µες στη µέση της αγοράς!» 

  «Κι εσείς λίγο έλειψε να τους σκοτώσετε,» της θύµισε ο διοικητής, 

διαπερνώντας τη µε το σκληρό του βλέµµα. «∆ηλαδή, τι θα πρέπει 

ν’αρχίσουν να πιστεύουν οι πολίτες µας; ότι είναι ανασφαλείς στην 

ίδια τους την πόλη; ότι η φρουρά δεν πράττει σωστά το έργο της; ότι 

ο κάθε αγροίκος µπορεί να µπουκάρει, να τραβά ατσάλι, και να 

επιτίθεται;» 

  «Μα εκείνοι µας επιτέθηκαν!» φώναξε η Τάθβιλ. 

  «Με φρούτα;» αποκρίθηκε ο διοικητής. «∆ε σοβαρολογείτε, 

Αρχόντισσά µου!» 

  Ένας δυνατός χτύπος ήρθε από την πόρτα του δωµατίου. 

«Περάστε,» είπε ο Τάσµαριθ, και µια Αργκανθικιανή πολεµίστρια 

µπήκε, µαζί µε µια άλλη γυναίκα, της οποίας το χέρι ήταν δεµένο 

πάνω σ’ένα ξύλο και κρεµόταν απ’το λαιµό της. 

  «Τι είναι;» ρώτησε ο διοικητής, συνοφρυωµένος. 

  «Η κυρία θέλει να καταθέσει εναντίον των βαρβάρων,» δήλωσε η 

πολεµίστρια. 

  «Το όνοµά σας, κυρία µου;» ζήτησε ο Τάσµαριθ. 

  «Βελέντα Υρβένιν, διοικητά,» αποκρίθηκε εκείνη. Ήταν µετρίου 

αναστήµατος, µε µακριά, ξανθά µαλλιά, και ντυµένη µε σκούρο-

µπλε φόρεµα, που είχε ένα αξιοσηµείωτα µακρύ σχίσιµο στο 

αριστερό πόδι. «Ένας από τους βαρβάρους στην αγορά µε έσπρωξε 

και έσπασα το χέρι µου.» 
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  Ο Τάσµαριθ στράφηκε στην Βαρονέσα. «Ώστε δεν τραυµατίσατε 

κανέναν, ε, Αρχόντισσά µου;» 

  «Μα…» έκανε η Τάθβιλ. «Φυσικά και δεν τραυµατίσαµε 

κανέναν!» 

  «Αποκαλείται την κυρία Βελέντα ψεύτρα;» απαίτησε ο Τάσµαριθ. 

  Ναι, τη σκύλα! συλλογίστηκε η Τάθβιλ. «∆εν είν’αυτό, διοικητά. 

Πιθανώς να έγινε ένα ατύχηµα, αλλά δεν τρα–» 

  «Ατύχηµα!» γέλασε ο Τάσµαριθ. «Αναρωτιέµαι πόσα τέτοια 

ατυχήµατα θα έχουν ακόµα συµβεί. Ήρθατε στην ωραία µας πόλη για 

να µισερώσετε τους πολίτες µας, Αρχόντισσά µου; Είναι κάποιο 

Σαραολνιανό σχέδιο, µήπως;» 

  «Σας διαβεβαιώνω, διοικητά,» είπε ο Σόλµορχ, «δεν υπήρχε καµια 

κακή πρόθεση από µέρος µας. Μας επιτέθηκε ένα πλήθος από τους, 

αναµφίβολα, εντελώς αθώους πολίτες σας, και έπρεπε να 

υπερασπιστούµε τους εαυτούς µας.» 

  «Ακριβώς,» επένευσε η Τάθβιλ. 

  «Με χτύπησαν επίτηδες, διοικητά,» δήλωσε η Βελέντα. «Είδα την 

ευχαρίστηση στα µάτια τους. Θα µου έκαναν χειρότερα, αν δεν 

έτρεχα…» 

  «Τώρα, σίγουρα ψεύδεται!» πετάχτηκε η Βαρονέσα. «Οι 

πολεµιστές µου δεν είχαν κανένα τέτοιο σκοπό! Για άλλο λόγο 

έχουµε έρθει στο Άργκανθικ–» 

  «∆ε µ’απασχολούν οι λόγοι σας, Αρχόντισσά µου,» τη διέκοψε ο 

Τάσµαριθ. «Οι νόµοι είναι νόµοι.» (Ναι, σκέφτηκε, ειρωνικά, ο 

Σόλµορχ. Και τους νόµους σας πάντα εσείς, οι Αργκανθικιανή, τους… 

παρακάµπτεται… µε «νόµιµες» µεθόδους, ασφαλώς…) «Κανείς δεν 

τους παραβαίνει! Όποιος κι αν είναι.» (Να κι άλλο Αργκανθικιανό 

ανέκδοτο, γέλασε µέσα του ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ.) 

«Εποµένως, δε µου αφήνεται άλλη επιλογή, Αρχόντισσά µου, από το 

να θέσω τους πολεµιστές σας υπό περιορισµό στον στρατώνα, και 

εσάς υπό κράτηση.» 

  «∆εν έχετε κανένα δικαίωµα, διοικητά!» φώναξε η Τάθβιλ. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

902 

  «Φρουροί! Πάρτε την Αρχόντισσα, και οδηγήστε τη στο 

κρατητήριο,» πρόσταξε ο Τάσµαριθ. 

  ∆ύο οπλισµένοι άντρες µπήκαν στο δωµάτιο, και ο ένας έπιασε την 

Βαρονέσα απ’το µπράτσο. 

  «∆εν έχετε το δικαίωµα!» διαµαρτυρήθηκε η Τάθβιλ. «Αφήστε 

µε!» Ο στρατιώτης άρχισε να την τραβά έξω απ’το δωµάτιο, ενώ τα 

µποτοφορεµένα πόδια της γλιστρούσαν πάνω στο χαλί του 

πατώµατος. 

  «Σόλµορχ!» Η Βαρονέσα στράφηκε στον ευγενή της οικογένειας 

Έχµελθ, ο οποίος της έριξε ένα βλέµµα που έλεγε: «Μην ανησυχείς·  

θα κάνω ό,τι περνά απ’το χέρι µου.» Όµως αυτό δεν καταλάγιασε 

καθόλου τον πανικό της Τάθβιλ… 

 

**  **  **  ** 

 

  «∆ε µπορεί να σοβαρολογείτε!» εξεπλάγη ο Μέρθναρ. 

  «Φυσικά και σοβαρολογώ, κύριε,» είπε η Αργκανθικιανή 

πολεµίστρια εµπρός του. Ήταν µια κοντή γυναίκα, µε επίσης κοντά, 

µαύρα µαλλιά και γουρουνίσια µούρη. «Είστε υπό περιορισµό, µετά 

από προσταγή του ∆ιοικητή Τάσµαριθ, αντικαταστάτη του Βαρόνου 

Κάζριφ, όσο εκείνος βρίσκεται εκτός πόλης.» Και έφυγε, 

αδιαφορώντας για οποιαδήποτε απάντηση µπορεί να είχε να δώσει ο 

Σαραολνιανός. 

  Ο Μέρθναρ στράφηκε στην Μάερνοµ και στους υπόλοιπους που 

στέκονταν πίσω του, όλοι µέσα στα τείχη του Αργκανθικιανού 

στρατώνα. «Μου φαίνεται πως δε θα ξεµπλέξουµε εύκολα µε 

δαύτους,» είπε, οργισµένος. 

  «Πού είναι η Βαρονέσα;» ρώτησε η ξανθιά σηµαιοφόρος, η οποία, 

τώρα, είχε αφήσει τη σηµαία ακουµπισµένη σ’έναν τοίχο, τυλιγµένη 

γύρω απ’το κοντάρι. 
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  «Την έχουν ‘υπό κράτηση’, µου είπε αυτή η αγελάδα,» αποκρίθηκε 

ο Μέρθναρ, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του και χτυπώντας το 

πόδι του νευρικά στο έδαφος. 

  «Και τι σηµαίνει τούτο; Εδώ θα µείνουµε;» απόρησε η Μάερνοµ, 

βήχοντας, γιατί είχε κρυολογήσει χτες βράδυ µε τη βροχή. «Νόµιζα 

ότι βιαζόµαστε! Κι επιπλέον, έχουµε αφήσει τη Μάνζρα στην αγορά 

–και τον Άρχοντα Ζάρβηµ.»  

  «Τόλριν,» είπε ο Μέρθναρ, και ο αγγελιαφόρος πλησίασε, µε 

ανήσυχη όψη στο πρόσωπό του. «Ίσως θα µπορούσαµε να τους 

ζητήσουµε άδεια, για να φύγεις και να ειδοποιήσεις τον ∆ούκα 

Σάλβινρ για το τι συµβαίνει εδώ…» 

  Εκείνος κατένευσε. «Κανονικά, πρέπει να µε αφήσουν. Όµως πολύ 

φοβάµαι την έχθρα που υπάρχει ανάµεσα σε µας και στους 

Αργκανθικιανούς…» 

  «∆ηλαδή, θα µας κρατήσουν εδώ για πάντα;» ρώτησε η Θάρκα, που 

βρισκόταν κοντά τους. Έµοιαζε έτοιµη να κλάψει. 

  «Μην ανησυχείς·  θα γκρεµίσουµε την πύλη τούτου του στρατώνα 

και θα φύγουµε, άµα το παρακάνουν!» της χαµογέλασε η Μάερνοµ, 

προσπαθώντας να την ενθαρρύνει, αλλά αποτυχαίνοντας. Η κοπέλα 

στάθηκε πλάι της, λες και η ξανθιά πολεµίστρια µπορούσε να την 

προστατέψει απ’όποιο κίνδυνο κι αν παρουσιαζόταν. 

  «Τι σαλτιµπάγκοι!» έφτυσε ο Μέρθναρ, τσαντισµένος, βάζοντας τα 

χέρια του στη µέση και κοιτώντας τριγύρω, τον Αργκανθικιανό 

στρατώνα. 

  «Κι ο κύριος Σόλµορχ;» ρώτησε η Μάερνοµ. «Είναι κι αυτός υπό 

κράτηση;» 

  Ο Μέρθναρ κούνησε το κεφάλι, και φύσηξε τη µύτη του σ’ένα 

λευκό µαντίλι. «∆εν ξέρω. Η αγελάδα δεν είπε τίποτα.» 

  «Να πάω να µάθω;» πρότεινε η Μάερνοµ. «Ο κύριος Σόλµορχ είναι 

καλός στα λόγια, νοµίζω. Πιθανώς να καταφέρει να µας ξεµπλέξει 

απ’αυτό το χάλι.» 
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  «Περίµενε λίγο, πρώτα,» αποκρίθηκε ο Μέρθναρ, µην επιθυµώντας 

να χειροτερέψουν τα πράγµατα. «Μπορεί να έρθει…» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Μιλήστε µου, λοιπόν, κύριε,» προέτρεψε ο Τάσµαριθ τον 

Σόλµορχ, καθώς καθόταν πίσω απ’το γραφείο του, παίζοντας µ’ένα 

διακοσµητικό ξιφίδιο, καµωµένο από µπρούντζο. 

  «Θα ήθελα να ζητήσω την κατανόησή σας, διοικητά,» είπε ο 

ευγενής, καθώς κι εκείνος καθόταν, απέναντι από τον 

Αργκανθικιανό. Αλλά τόσο ηλίθιος που είσαι, αποκλείεται να 

καταλάβεις πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση για το Σαραόλν και για 

το δικό σου Βασίλειο, πρόσθεσε νοερά. 

  «Αν περιµένετε να ελευθερώσω τη φίλη σας–» άρχισε ο Τάσµαριθ. 

  «Αλήθεια, µέχρι πότε σκοπεύετε να την κρατήσετε εδώ;» έθεσε το 

ερώτηµα ο Σόλµορχ, καθαρίζοντας το λαιµό του, διακριτικά. 

  «Καθότι αδύνατο να πάρω µια απόφαση, κύριε, σχετικά µε το τι θα 

πρέπει να της συµβεί… ποια θα είναι η τιµωρία της (ξέρετε δεν είµαι 

ειδικός στα θέµατα που αφορούν τους ευγενής)… υποχρεούµαι να 

περιµένω την επιστροφή του Βαρόνου Κάζριφ από τα σύνορα…» 

  «Θα στείλετε κάποιον αγγελιαφόρο;» 

  Ο Τάσµαριθ ένευσε καταφατικά. «Αυτό είναι… πολύ πιθανό. Μην 

ανησυχείτε –η δικαιοσύνη θα ενεργήσει άψογα και ταχέως, όπως 

πάντα στο Άργκανθικ, άλλωστε…» 

  Είµαι σίγουρος, βροµόσκυλο, σκέφτηκε ο Σόλµορχ, που δεν είχε 

καµια αµφιβολία ότι ο διοικητής ήθελε να τους κρατήσει εδώ όσο το 

δυνατόν περισσότερο, µόνο και µόνο επειδή ήταν Σαραολνιανοί. «Η 

αποστολή µας είναι σηµαντική,» τόνισε ο ευγενής. «Θέλουµε να 

συνάψουµε µια συµµαχία µε τον Βασιληά Κάρχοκ.» 

  «Συµµαχία;» σήκωσε ένα φρύδι του ο Τάσµαριθ. 

  «Ναι. Ακούστε µε, για λίγο ακόµα, διοικητά,» ζήτησε ο Σόλµορχ. 
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**  **  **  ** 

 

  Ο φρουρός έκλεισε την καγκελωτή πόρτα του κελιού πίσω απ’την 

Τάθβιλ, και την κλείδωσε. Η Βαρονέσα κοίταξε το εσωτερικό του 

κρατητηρίου, που φωτιζόταν από τον δαυλό έξω, και, στις σκιές, 

αντίκρισε µια µαύρη αντρική φιγούρα να κάθεται στα άχυρα. Ήταν 

µεγαλόσωµη –δύο φορές όσο ο Σόλµορχ, συγκεκριµένα!–, αλλά 

τίποτ’άλλο επάνω της δεν ήταν ευδιάκριτο. 

  Η Τάθβιλ έκανε µερικά βήµατα προς τα µέσα. Ποιος ήταν αυτός; 

αναρωτιόταν. Κανένας εγκληµατίας; Η καρδιά της άρχισε να χτυπά 

δυνατά. Και, λες και την άκουσε (!), ο άντρας σήκωσε το κεφάλι 

του·  τα µάτια του γυάλισαν κιτρινιάρικα. Η Βαρονέσα πισωπάτησε, 

ξεροκαταπίνοντας. Πού στη Μάγκραθµελ µε φέρανε;… 

συλλογίστηκε. Και έστρεψε το βλέµµα της πίσω, για να µιλήσει µε 

το φρουρό. Αλλά εκείνος δε φαινόταν πουθενά. 

  Η σκιερή µορφή του µεγαλόσωµου εγκληµατία σηκώθηκε, αργά, 

εφιαλτικά·  τα γόνατα της Τάθβιλ άρχισαν να τρέµουν. Η 

Σαραολνιανή πήρε µια βαθιά ανάσα. Ηρέµησε· ένας άνθρωπος είναι, 

όχι Μαγκραθµέλιος! Απλά, ένας άνθρωπος… 

  Ο άντρας βάδισε προς το µέρος της, µπαίνοντας στο φως, στο 

ασθενικό φως του δαυλού, ο οποίος έτριζε, στον τοίχο πίσω της, έξω 

απ’τα κάγκελα του κελιού. Τα µάτια της Βαρονέσας γούρλωσαν, 

καθώς ατένισαν το πρόσωπό του. Όχι, δεν είναι άνθρωπος… Της 

θύµιζε ζώο·  γουρούνι, αγριόχοιρο, βόδι… Η όψη του ήταν 

αποκρουστική·  το πρόσωπό του γεµάτο καφετιές τρίχες·  µαλλιά 

κρέµονταν ως τη µέση του, αχτένιστα, άλουστα, µπλεγµένα·  σπυριά 

γέµιζαν το µέτωπο και τα µάγουλά του, αλλά και άλλα εξογκώµατα 

και ουλές, ειδεχθείς ουλές: µία που τον έσχιζε απ’τον αριστερό 

κρόταφο ως τα χείλη, διαχωρίζοντας τα γένια του, και µοιάζοντας µε 

µονοπάτι ανάµεσα στα βούρλα κάποιου βροµερού βούρκου·  µια 

άλλη –έγκαυµα πρέπει νάταν– βρισκόταν στο δεξί µάγουλο, κι 

επάνω της είχαν φυτρώσει τρίχες, µ’έναν αηδιαστικό τρόπο·  µια 
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τρίτη στο µέτωπό του πρέπει να είχε γίνει από πετριά. Ο άντρας ήταν 

ντυµένος µε λερωµένα κουρέλια, που βροµούσαν λες και κάποιος τα 

είχε…. Η Τάθβιλ δε µπορούσε ούτε να το σκέφτεται·  της ερχόταν να 

ξεράσει, επιτόπου. Το δεξί χέρι πήγε στο στόµα της·  κατάπιε χολή, 

πικρή χολή. 

  Πνεύµατα, βοηθήστε µε!… 

  Ο άντρας συνέχισε να προχωρά προς το µέρος της, ενώ τα µάτια 

της τον κοιτούσαν γεµάτα τρόµο. 

  Όχι! σκέφτηκε η Βαρονέσα. Μείνε µακριά µου! ΟΧΙ! 

  Εκείνος, όµως, πλησίασε, καθώς η Τάθβιλ κολλούσε την πλάτη της 

στα κάγκελα. «Φ-φ-φρουρέ!» κατάφερε να φωνάξει, µέσα από 

τρεµάµενα χείλη, η Βαρονέσα. 

  Καµια απάντηση από τον Αργκανθικιανό φύλακα. 

  Ο άντρας εµπρός της –το τέρας!– µειδίασε: ένα, πραγµατικά, 

ελεεινό θέαµα, καθώς το στόµα του ήταν γεµάτο σάπια και 

σπασµένα δόντια. Αυτό το πλάσµα έµοιαζε να είχε βγει από κάποιον 

εφιάλτη της Τάθβιλ… 

  Η Βαρονέσα βάδισε προς τα δεξιά, συνεχίζοντας να έχει την πλάτη 

της κολληµένη στα κάγκελα. Το τέρας γέλασε, βραχνά: ένα 

αργόσυρτο γέλιο, λες και σέρνονταν πέτρες. Πήγε, πάλι, προς το 

µέρος της. Η Τάθβιλ διαπίστωσε πως ένα βήµα του ήταν τρία δικά 

της! 

  Πνεύµατα… 

  «Φρουρέ!» φώναξε, ξανά. 

  Το τέρας ήρθε, τώρα, γρήγορα καταπάνω της, απλώνοντας το δεξί 

του χέρι, που ήταν απίστευτα µεγάλο και χοντροκοµµένο, γεµάτο 

κάλλους και µακριά, µισοσπασµένα νύχια. Η Τάθβιλ πετάχτηκε 

µακριά, σαν ένα µυτερό κοντάρι να την είχε κεντρίσει στην πλάτη. 

Μπορούσε ν’ακούσει τον χτύπο της καρδιάς της µέσα στο κεφάλι 

της. 

  «Φρουρέ!» ούρλιαξε. 
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  Το τέρας τη ζύγωσε –ξανά! Τώρα, η Βαρονέσα βρισκόταν µε τον 

τοίχο πίσω της·  προσπάθησε να του ξεφύγει, αλλά ο αποκρουστικός 

άντρας την γράπωσε, γρυλίζοντας και τραβώντας την κοντά του. 

  «ΟΧΙ!» κραύγασε εκείνη, και έγδαρε το πρόσωπό του, µε τα νύχια 

της. Αισθάνθηκε να σπάει σπυριά, ν’ανοίγει παλιές ουλές. Καυτό 

αίµα και πύον γέµισε τα δάχτυλά της. 

  Και το τέρας βρυχήθηκε, πονεµένα. Η Τάθβιλ δεν κατάλαβε πώς, 

αλλά βρέθηκε, ξαφνικά, µακριά του·  η πλάτη της κοπάνησε, 

επώδυνα, στον τοίχο. 

  Τώρα, τα κιτρινιάρικα µάτια του άντρα την κοιτούσαν µε µίσος, 

ενώ η όψη του αιµορραγούσε·  την κατηγορούσαν: «Γιατί;» έλεγαν. 

«Γιατί, σκύλα;» 

  «Με… µε συγχωρείς…» ψέλλισε η Βαρονέσα, σκουπίζοντας, 

αηδιασµένη, τα χέρια πάνω στο φόρεµά της, και προσπαθώντας, 

πάλι, ν’αποµακρυνθεί, ξεσκονίζοντας τον τοίχο µε την πλάτη της 

κάπα της. 

  Το τέρας έβγαλε µια άναρθρη κραυγή και της χίµησε. Στην Τάθβιλ 

έµοιαζε η µορφή του να γεµίζει όλο το κελί. 

  «Όχι! Μακριά µου!» ούρλιαξε η Σαραολνιανή, πασχίζοντας να του 

ξεφύγει, ενώ ένα νυχάτο χέρι είχε γαντζωθεί κάπου στα ρούχα της. 

Άκουσε ύφασµα να σκίζεται, και έπεσε, µπρούµυτα, πάνω στο σωρό 

µε τ’άχυρα. «Όχι!» 

  Σύρθηκε, για να ξεφύγει. 

  Μια δυνατή χούφτα άρπαξε τον µποτοφορεµένο της αστράγαλο. 

  «ΒΟΗΘΕΙΑ!» κραύγασε η Τάθβιλ. «ΒΟΗΘΕΙΑ!» 

  Το τέρας την τραβούσε προς το µέρος του. Τα χέρια της έπαιρναν 

άχυρα µαζί, καθώς η Βαρονέσα προσπαθούσε να κρατηθεί από 

κάπου. «Άσε µε! Σε ικετεύω!» 

  Το ένα της πόδι ήταν ελεύθερο, και κλοτσούσε. Κάποια στιγµή, 

νόµισε ότι πέτυχε το χέρι, ή το πρόσωπο, ή το στέρνο του τέρατος, 

αλλά, µάλλον, έτσι το εξόργισε περισσότερο, παρά το φόβισε. 
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  Ξαφνικά, η Τάθβιλ αισθάνθηκε έναν δυνατό, καυτό πόνο στην 

κνήµη της, λίγο πιο κάτω απ’το γόνατό. Με δάγκωσε! διαπίστωσε, 

καθώς ούρλιαζε, µην ξέροντας τι ήταν αυτά που φώναζε·  νόµιζε ότι 

ο λαιµός της θα ξεριζωνόταν·  ιδρώτας και δάκρυα έλουζαν το 

πρόσωπό της. Μπορούσε να αισθανθεί τα αποκρουστικά δόντια του 

τέρατος µέσα στο πετσί της·  τη γλώσσα του να γλύφει την πληγή·  το 

αίµα να τρέχει. 

  Φασαρία από κάπου: µέταλλο πάνω σε µέταλλο. Όπλα; κλειδαριά; 

Η όραση της Βαρονέσας είχε θολώσει, και µπορούσε να δει µόνο 

ακαθόριστες µορφές ανθρώπων. 

  Ένιωσε το τέρας να τη σηκώνει απ’το έδαφος. Όχι πάλι! «Άσε µε! 

Μακριά µου! Μακριά µου!» 

  «Τάθβιλ! Τάθβιλ! Εγώ είµαι! Εγώ!» 

  Η Βαρονέσα κοίταξε το πρόσωπό του άντρα·  και έχωσε το δικό της 

πρόσωπο στο στήθος του, µουλιάζοντας το πανωφόρι του µε 

δάκρυα, ενώ τα χέρια του Σόλµορχ την αγκάλιαζαν. 

  «Ηρέµησε, αγάπη µου,» είπε ο ευγενής, χαϊδεύοντας τα µαλλιά της. 

«Ηρέµησε.» 

  Την έβγαλε απ’το κελί, έξω απ’το οποίο περίµενε ο ∆ιοικητής 

Τάσµαριθ. 

  «Όλο φασαρίες προκαλείται εσείς, οι Σαραολνιανοί!» είπε, 

κατηγορηµατικά, ο Αργκανθικιανός, µε επιβλητικό ύφος. 

  Ο Σόλµορχ άφησε την Τάθβιλ και τον γρονθοκόπησε, άγρια, στο 

σαγόνι, πετώντας τον πίσω. 

  Ο διοικητής έφτυσε αίµα, και ένα δόντι. 

  Αµέσως, κοντάρια στράφηκαν προς τον Σόλµορχ, ο οποίος 

τραβούσε το σπαθί απ’το θηκάρι του. 

  «Μην πιέζεις την τύχη σου, Σαραολνιανέ βάρβαρε!» σφύριξε ο 

Τάσµαριθ. «Γιατί θα σε κάνω να πληρώσεις ακριβά. 

  »Κλειδώστε τους –και τους δύο!» πρόσταξε τους στρατιώτες του. 

  «Πέτα το σπαθί σου,» είπε µια πολεµίστρια στον Σόλµορχ. 
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  Ο ευγενής δίστασε·  µετά, το πέταξε. Καταλάβαινε πως δεν 

µπορούσε ν’αντιµετωπίσει τόσους Αργκανθικιανός στρατιώτες –και 

σίγουρα όχι σ’ένα στενό µέρος σαν κι ετούτο, όταν εκείνοι είχαν τα 

δόρατά τους στραµµένα στο µέρος του. 

  «Πάρτε τους!» Ο Τάσµαριθ έδειξε προς το βάθος του 

ηµιφωτισµένου διαδρόµου. 

  «Η Βαρονέσα είναι τραυµατισµένη!» του θύµισε ο Σόλµορχ. 

  «Τότε, γλείψε την πληγή της!» γρύλισε ο διοικητής. 

  «Θα σε κάνω να γλείψεις σκατά για τούτο, Αργκανθικιανό 

τσακάλι!» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, καθώς οι φρουροί µε τα κοντάρια 

ωθούσαν αυτόν και την Τάθβιλ προς το σκιερό βάθος του 

διαδρόµου. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Αργεί πολύ ο κύριος Σόλµορχ,» παρατήρησε η Μάερνοµ. Σκοτάδι 

είχε, πλέον, απλωθεί πάνω από την Ρόναρθ και τον Αργκανθικιανό 

στρατώνα. «Τι κάνουµε;» 

  Ο Μέρθναρ φάνηκε διστακτικός, καθώς καθόταν στο έδαφος, πλάι 

στη σκηνή του, µε µια αναµµένη λάµπα κοντά. «∆εν ξέρω…» 

αναστέναξε. 

  Η Θάρκα ήταν στα δεξιά της Μάερνοµ, τυλιγµένη στην κάπα της, 

και τρέµοντας –όχι µόνο απ’τον κρύο άνεµο που φυσούσε, 

εισβάλλοντας µέσα στα τείχη του στρατώνα. Συχνά-πυκνά, καθάριζε 

τη µύτη της που ήταν µπουκωµένη. 

  «Αν ως το πρωί, δεν έχει έρθει κάποιος να µας ειδοποιήσει, µάλλον, 

πρέπει να ζητήσουµε εξηγήσεις,» είπε ο Τόλριν, πίνοντας µια γουλιά 

απ’το κρασί στο φλασκί του, για ζεστασιά. Ύστερα, σκέφτηκε, και 

είπε: «Να ρωτήσω αν µου δίνουν άδεια να βγω, για λίγο, να δω αν 

µπορώ να εντοπίσω την Μάνζρα και τον Άρχοντα Ζάρβηµ, στην 

πόλη. Θα µας έχουν χάσει.» 

  Ο Μέρθναρ κατένευσε, σιωπηρά·  το ίδιο και η Μάερνοµ. 
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  Ο Τόλριν σηκώθηκε και βάδισε ως την πύλη του στρατώνα. 

Στράφηκε στον φρουρό εκεί και είπε: «Φιλαράκο, βγαίνω 

ν’αγοράσω κάνα ποτό·  θα επιστρέψω σύντοµα.» 

  Ο άντρας συνοφρυώθηκε. «∆εν είσαι από τους  βαρ– 

Σαραολνιανούς που βρίσκονται υπό κράτηση;» Τουλάχιστον, είχε 

την ευγένεια να µην τον αποκαλέσει «βάρβαρο» κατάµουτρα, 

συµπέρανε ο αγγελιαφόρος. 

  «Ναι,» απάντησε. «Υπάρχει κάποιο πρόβλήµα; Σου είπα, θα 

γυρίσω αµέσως…» 

  Ο φύλακας τον κοίταξε µε καχυποψία. 

  «Πού νοµίζεις ότι θα πάω, ρε φίλε, χωρίς προµήθειες και χωρίς 

λεφτά; Μερικά αργύρια µόνο κουβαλάω επάνω µου.» Του τα έδειξε 

κιόλας µέσα στη χούφτα του. 

  «Καλά,» απάντησε ο Αργκανθικιανός. «Μα, άµα αργήσεις, θα 

στείλουµε να σε ψάξουν,» απείλησε. 

  Ο Τόλριν αντιλαµβανόταν πως τούτο ήταν µόνο για να τον φοβίσει·  

αποκλείεται ποτέ να έψαχναν για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε 

και πολύ σηµασία γι’αυτούς. Ωστόσο, ένευσε, λέγοντας: «Μη σε 

νοιάζει·  δεν αργώ.» 

  Ο φύλακας έδωσε τη διαταγή, και η πύλη άνοιξε, για να βγει ο 

αγγελιαφόρους στους νυχτερινούς δρόµους της Ρόναρθ.  

  Ο Τόλριν άρχισε να βαδίζει, κοιτώντας τριγύρω, µήπως εντοπίσει 

τους άλλους. Στην απέναντι µεριά του δρόµου, το µάτι του πήρε ένα 

πανδοχείο, που ονοµαζόταν «Το Αργκανθικιανό Ξίφος». Πλησίασε, 

και άκουσε κάποια να φωνάζει τ’όνοµά του από ψηλά. Σήκωσε το 

κεφάλι του, και είδε τη Μάνζρα σε ένα παράθυρο, η οποία του 

έγνεψε να µπει στην τραπεζαρία. 

  Ο Τόλριν µπήκε. Είχε αρκετό κόσµο, αλλά εύκολα βρήκε τραπέζι. 

Κάθισε και παράγγειλε µια µπίρα από την όµορφη Αργκανθικιανή 

σερβιτόρα. Σύντοµα, ο Άρχων Ζάρβηµ και η Μάνζρα κατέβηκαν 

από την ξύλινη σκάλα και τον συντρόφευσαν. 



Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΙΜΟΝΩΝ 

 

 

911 

  «Τι συµβαίνει;» ρώτησε ο πρώτος, ανάβοντας την πίπα του. «Πώς 

είναι η κόρη µου;» 

  «Αυτό δεν το γνωρίζω, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο 

αγγελιαφόρος. «Μας έχουν στον στρατώνα υπό περιορισµό, ενώ η 

Βαρονέσα βρίσκεται υπό κράτηση·  το ίδιο κι ο κύριος Σόλµορχ, 

νοµίζω...» 

  «Σας είδαµε να σας παίρνουν,» του είπε ο Ζάρβηµ, καπνίζοντας, 

«και σας ακολουθήσαµε. Όταν, όµως, πήγα να ζητήσω άδεια για να 

µπω –ισχυριζόµενος πως ένας παλιός µου φίλος βρισκόταν µέσα–, δε 

µε άφησαν. Οι µπασταρδόλυκοι!…» 

  «Ίσως θα ήταν καλύτερα αν λέγατε ποιος πραγµατικά είστε, 

Άρχοντά µου,» πρότεινε ο Τόλριν. 

  Ο Ζάρβηµ έβηξε, και κούνησε το κεφάλι του. «Όχι… Αυτό το 

πολύ-πολύ να µας κλείσει κι εµάς µέσα –εµένα, τη Μάνζρα, και τους 

άλλους πέντε πολεµιστές.» 

  «Τότε, τι σκοπεύετε να κάνετε;» ρώτησε ο Τόλριν. 

  «Πώς σ’άφησαν εσένα να βγεις;» θέλησε να µάθει ο Ζάρβηµ, 

φυσώντας καπνό απ’τη γωνία του στόµατός του. 

  «Τους είπα ότι ήθελα ν’αγοράσω ποτά για να πιούµε. Αλλά τι 

σκοπεύετε να κάνετε, Άρχοντά µου;» επέµεινε ο αγγελιαφόρος. 

  «∆εν έχουµε αποφασίσει ακόµα,» απάντησε η Μάνζρα, αντί για τον 

Ζάρβηµ, ο οποίος έµοιαζε σκεπτικός, καθώς κάπνιζε. 

  «Πρέπει να µάθουµε αν φταίει κάποιος Αργκανθικιανός άρχοντας 

για όλη τούτη την ιστορία,» είπε, τελικά, ο πατέρας της Βαρονέσας. 

  «Κάποιος Αργκανθικιανός άρχοντας;» απόρησε ο Τόλριν. «Γιατί; 

Τι έχει εναντίον µας;» 

  Ο Ζάρβηµ ανασήκωσε τους ώµους. «Πολλοί Αργκανθικιανοί είναι 

ρατσιστές,» είπε. «∆ε θα δίσταζαν να βάλουν µερικούς 

Σαραολνιανούς σε µπελάδες… Ή πιθανώς κάποιος να µη θέλει να 

γίνει η συµµαχία µε τον Κάρχοκ,» πρόσθεσε ο Άρχοντας. 
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  Ο Τόλριν συνοφρυώθηκε. «Πόσοι γνωρίζουν για τη συµµαχία; 

Μόνο εκείνος ο Βαρόνος Κάζριφ, νοµίζω… Και γιατί να µη θέλει να 

γίνει;» 

  «Εµένα, πάντως, δε µου φάνηκε και τόσο καλοπροαίρετος 

τύπος…» δήλωσε η Μάνζρα. 

  «Μα, είν’αυτός λόγος για να τα κάνει όλα τούτα;» Ο Τόλριν δεν 

ήθελε να πιστέψει κάτι τέτοιο. «Αλλά, και πάλι… Έστω ότι 

ευθύνεται αυτός ο Βαρόνος, τι κάνουµε;» 

  Ο Ζάρβηµ έτριψε τη γενειάδα του. «Αγόρασε τα ποτά σου, πήγαινε 

στον στρατώνα, και έλα, ξανά, το πρωί, για ν’άγοράσεις πρωινό… 

και να µας ενηµερώσεις σχετικά µε το τι συµβαίνει.» 

  «Εντάξει. Θα επιστρέψω το πρωί,» υποσχέθηκε ο Τόλριν, και 

σηκώθηκε απ’την καρέκλα του. Πήγε στο µπαρ, πήρε δυο µπουκάλια 

µπίρα και ένα κρασί, και έφυγε. 

  «Πώς τη βλέπετε την κατάσταση, Άρχοντά µου;» ρώτησε η 

Μάνζρα, βάζοντας το µποτοφορεµένο πόδι της πάνω στην καρέκλα 

όπου προ ολίγου καθόταν ο αγγελιαφόρος. 

  «Έχω δει και καλύτερες, κοπελιά,» απάντησε εκείνος. «Και µη µε 

λες ‘Άρχοντά µου’· απλά, Ζάρβηµ.» 

  «Εντάξει,» συµφώνησε η Μάνζρα. «Έχετε, όµως, κάποιο σχέδιο, 

για να τους βγάλουµε απο κεί;» 

  «Ούτε πληθυντικός χρειάζεται,» τόνισε ο Ζάρβηµ, και είπε: 

«Σχέδιο, για την ώρα, δεν έχω. Ας δούµε τι θα γίνει µέχρι αύριο… 

Ίσως να λυθεί η παρεξήγηση και να τους αφήσουν. Αν, όµως, δε 

λυθεί, µάλλον, θα χρειαστεί να καταφύγουµε στον ∆ούκα του 

Θάλβερκ, για να βρούµε το δίκιο µας. 

  »Ελπίζω, τουλάχιστον, εκεί να το βρούµε…» 

  Στην Μάνζρα δεν άρεσε καθόλου ο τόνος της φωνής του. ∆εν της 

έµοιαζε και τόσο αισιόδοξος… Χάνουµε χρόνο, σκέφτηκε. Και το 

Βασίλειό µας δεν έχει χρόνο για χάσιµο –κάθε µέρα µετρά εναντίον 

µας… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Μασκοφόροι 
 

 

ταµάτησαν για το βράδυ νότια της λιθόστρωτης δηµοσιάς. 

Κατέβηκαν απ’τ’άτια τους, και οι στρατιώτες άρχισαν να 

στήνουν σκηνές. 

  «Να βάλουµε περιπολίες γύρω απ’την κατασκήνωσή µας, Βασιληά 

µου;» ρώτησε ο Ρήφορβελ, ενώ τα γαλανά του µάτια κοιτούσαν 

τριγύρω, λες και προσπαθούσαν να διαπεράσουν το σκοτάδι, σε 

περίπτωση που κάποιος κίνδυνος καιροφυλακτούσε εδώ κοντά, 

ανάµεσα στα δέντρα και στους λοφίσκους. 

  Ο Βένγκριλ θεώρησε την επιφύλαξη του ευγενικής καταγωγής 

σωµατοφύλακά του υπερβολική. «∆ε νοµίζω πως υπάρχει τέτοια 

ανάγκη, φίλε µου,» αποκρίθηκε. «Σε µεγάλο δρόµο του Άργκανθικ 

είµαστε. Τρεις-τέσσερις σκοποί, νοµίζω, θα ήταν υπεραρκετοί.» 

  «Όπως επιθυµείτε, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Ρήφορβελ, και 

πήγε εκεί όπου στεκόταν ο Σίνορµαρ, επιβλέποντας τους 

Σαραολνιανούς που έστηναν τις σκηνές. 

  Ο Βένγκριλ κάθισε σε ένα κούτσουρο, κοντά στον πρώην-διοικητή 

του Ράθµαλ –αυτόν που, τώρα, ήθελε να τον αποκαλούν «Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή»–, την Αλζάρα, και την Χόλκραδ. Ανάµεσά τους 

ήταν µια φωτιά, περιτριγυρισµένη από πέτρες. Το βλέµµα της 

Σαραολνιανής µάγισσας ήταν απλανές, καθώς κοιτούσε τις φλόγες 

να χορεύουν πάνω στα ξύλα. 

  «Είσαι καλά;» τη ρώτησε ο Μονάρχης του Σαραόλν. 

  Εκείνη σήκωσε το κεφάλι της, σα να µην ήταν σίγουρη ότι ο 

Βένγκριλ απευθυνόταν σ’αυτήν. «Ναι, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε. 

  Ο Βένγκριλ συνοφρυώθηκε. «Εγώ βλέπω κάτι διαφορετικό,» είπε. 

  «Οι άνθρωποι βλέπουν τα πράγµατα ο ένας διαφορετικά απ’τον 

άλλο,» απάντησε, µυστηριωδώς, η µάγισσα, µειδιώντας λεπτά. 

Σ
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  Ο Βένγκριλ δε µίλησε·  έστρεψε το βλέµµα του στον Άνθρωπο-Με-

Μισή-Ψυχή και την Αλζάρα. Η τελευταία ήταν τυλιγµένη στην κάπα 

της και κουρνιασµένη πάνω στον άντρα που κάποτε ονοµαζόταν 

Ράθµαλ. Κι οι δυο ήταν σιωπηροί·  έµοιαζαν να επικοινωνούν 

καλύτερα έτσι… 

  Τούτη ήταν η πιο παράξενη παρέα µε την οποία είχε ποτέ βρεθεί ο 

Βασιληάς του Σαραόλν. Έβγαλε το φλασκί απ’το σάκο του και ήπιε 

µια γουλιά κρασί. Βλέποντας πως δεν επρόκειτο κανείς να συζητήσει 

για κάτι, βυθίστηκε, ακούσια, στις σκέψεις του. Άρχισε να 

συλλογιέται την ∆ήνκα: πού ήταν, τι της είχε συµβεί… και ήταν 

ζωντανή; Αν ήταν νεκρή, ή αν είχε πάθει κάτι κακό, ο Βένγκριλ θα 

κατηγορούσε τον εαυτό του. Το ήξερε ότι, πραγµατικά, δε µπορούσε 

να κάνει τίποτα –όχι όσο βρισκόταν στον Ωκεανό και στο 

Κάρνεβολθ, προσπαθώντας να ξεφύγει από τους δαιµονανθρώπους 

που τον καταδίωκαν. Και είχε έρθει, πάλι, στη Βόρεια Γη όσο πιο 

γρήγορα µπορούσε·  δεν είχε αργοπορήσει καθόλου. Μάλιστα, είχε 

αφήσει και την Αάνθα σε κείνο το νησί, για να ταξιδέψει στην 

Όρφαλχ, το συντοµότερο δυνατό… 

  Η Αάνθα… Πού βρισκόταν η Βασίλισσα του Ωκεανού;… 

Αναµφίβολα, ως τώρα, θα είχε φτάσει στο Σαραόλν. Αλλά ο 

Βένγκριλ δεν την ήθελε εδώ. ∆εν ήθελε να αιχµαλωτιστεί από τον 

Πόνκιµ, όπως η ∆ήνκα·  δεν ήθελε να πάθει κάτι δυσάρεστο. Και, 

στο κάτω-κάτω, τούτη δεν ήταν δική της µάχη·  ας επέστρεφε στο 

Βασίλειο του Ωκεανού. Όλα θα ήταν καλύτερα έτσι… Αλλά όχι, η 

Αάνθα δε θα επέστρεφε στην πατρίδα της, γιατί κυνηγούσε τον 

Κράντµον, και δε θα ησύχαζε µέχρι να έπαιρνε την εκδίκησή της. 

Επιπλέον, αγαπούσε τον Βένγκριλ… Ο Βασιληάς του Σαραόλν το 

αντιλαµβανόταν. Μπορούσε να το δει στα µάτια της, στον τρόπο µε 

τον οποίο τον ατένιζαν, σα να τον γδύνουν, σα να επιθυµούσαν να 

κοιτάξουν, για λίγο, µες στην ψυχή του. 

  Την αγαπούσε κι εκείνος·  το ήξερε, µα δεν ήθελε να το παραδεχτεί, 

ούτε στον ίδιο του τον εαυτό. ∆εν την αγαπώ· δεν ήταν παρά µια 
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σύντοµη περιπέτεια· πέρασε… Ο Βένγκριλ επιθυµούσε να την 

ξεχάσει, επειδή είχε, τώρα, µεγαλύτερα βάρη στους ώµους του. Το 

Σαραόλν βρισκόταν στα χέρια του Πόνκιµ, του «έµπιστού» του 

βασιλικού διπλωµάτη. Θα τον κρεµάσω τον προδότη! Θα παλουκώσω 

το κεφάλι του στις επάλξεις της Μάρβαθ! Και… η Έρµελ, η κόρη του, 

είχε χαθεί. Κάποιοι έλεγαν ότι την είχαν πάρει οι Μαγκραθµέλιοι, 

αλλά µπορεί να ήταν και οι Αργκανθικιανοί, γιατί ο σφετεριστής του 

θρόνου του δεν αποκλείεται να είχε συµµαχήσει και µ’αυτούς –ήταν 

προδοτικό πλάσµα. Σύντοµα, όµως, ο Βένγκριλ θα µιλούσε µε τον 

Κάρχοκ, και θα µάθαινε. Με τι ψέµατα σού έχει γεµίσει το κεφάλι ο 

διπλωµάτης µου, Βασιληά του Άργκανθικ; αναρωτήθηκε ο Μονάρχης 

του Σαραόλν. Ελπίζω µόνο να βρούµε µιαν άκρη. Κι ελπίζω, αν έχεις 

την κόρη µου, να µου την παραδώσεις… κάθαρµα!… Όχι, ας µη 

βιαζόταν να κατηγορήσει κανέναν·  δεν γνώριζε αν, όντως, οι 

Αργκανθικιανοί είχαν την Έρµελ… Όµως ήταν πολύ πιθανό… 

  Η Χόλκραδ παρατήρησε πως ο Βένγκριλ ήταν σκεπτικός, και πως 

έπινε το κρασί στο φλασκί του ασυναίσθητα. «Βασιληά µου,» είπε, 

ξέροντας πως δε θα τον ωφελούσε σε τίποτα να µεθύσει. Αυτός 

έστρεψε τα πράσινά του µάτια στο µέρος της·  τα πράσινα µάτια που 

ήταν ακόµα ίδια µ’εκείνα του νεαρού Πρίγκιπα που είχε αγαπήσει η 

µάγισσα, κάπου, βόρεια του Σαραόλν– Τούτα, όµως, ήταν παλιά, 

περασµένα. Και τα πράσινα µάτια που, τώρα, την κοιτούσαν ήταν, 

πράγµατι, τα ίδια, αλλά τα βάρυναν πολύ περισσότερες σκοτούρες –

οι σκοτούρες ενός βασιληά, όχι ενός νεαρού πρίγκιπα. «Μοιάζεις να 

θέλεις να µιλήσεις σε κάποιον.» 

  «Όχι,» απάντησε ο Βένγκριλ, κλείνοντας το φλασκί του και 

βάζοντάς το, ξανά, στο σάκο του. «Είµαι εντάξει. Εξάλλου, δεν έχω 

τίποτα να πω… Είναι καιρός για δράση, όχι για λόγια. 

  »Χόλκραδ… έχω τόσα πολλά να κάνω που δεν ξέρω από πού 

ν’αρχίσω…» Γέλασε, νευρικά. «Τα πράγµατα έχουν µπλεχτεί πολύ. 

Ποτέ δεν είχα ν’αντιµετωπίσω τέτοιες καταστάσεις. Κι ας έχω ζήσει 

δύο πολέµους… Μικρός, όταν ο πατέρας µου έχασε τη ζωή του, 
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αναγκάστηκα να οδηγήσω τους Σαραολνιανούς στο πεδίο της µάχης, 

εναντίον του Άργκανθικ. Και, τελικά, είδα πως όλη αυτή η 

αιµατοχυσία ήταν άσκοπη·  έτσι, έκανα τη συνθήκη ειρήνης µε τον 

Κάρχοκ. Ευτυχώς, φάνηκε λογικός. Προφανώς, κι εκείνος είχε 

σιχαθεί, πλέον, τον πόλεµο. Είχαν χάσει πολλοί άνθρωποι τις ζωές 

τους, τότε… 

  »Μετά από µια δεκαετία περίπου, ήρθαν οι Μαγκραθµέλιοι απ’τα 

δυτικά, για ν’αρπάξουν το ∆ουκάτο Ντρίνθεκ του ξαδέλφου µου, 

∆ούκα Άλβαρ. Και πολεµήσαµε κι εκεί, επί δύο χρόνια. Ο πατέρας 

του Σόλµορχ σκοτώθηκε σ’αυτό τον πόλεµο, ενώ µαχόµασταν 

πλάτη-πλάτη, Χόλκραδ…» Η όψη του Βένγκριλ έγινε θλιµµένη. 

«Θυµάµαι… θυµάµαι που αισθάνθηκα… τον αισθάνθηκα να 

χαλαρώνει επάνω µου, και σκέφτηκα: Μα τα Πνεύµατα, τι κάνει; Οι 

δαιµονάνθρωποι –τα τρισκατάρατα σκυλιά– ούρλιαζαν παντού γύρω 

µας, βγάζοντας αλαλαγµούς και πολεµικές κραυγές, και 

χρησιµοποιώντας τα διαβολικά τους κατασκευάσµατα. Στράφηκα 

πίσω µου και τον είδα να πέφτει, µ’ένα… πράγµα –δεν ξέρω τι 

διάολος ήταν·  νοµίζω απ’αυτά που ονοµάζουν ‘κεντριά θανάτου’– 

καρφωµένο στο κεφάλι του… Είχε πεθάνει ακαριαία·  ένα χτύπηµα 

κατευθείαν στον εγκέφαλο, από κάποιον δειλό δαίµονα, κρυµµένο 

κάπου στα βράχια…. Και, µετά, όλα γύρω µου έγιναν κόκκινα… 

αίµα παντού… ∆ε µπορούσα να συγκρατήσω το θυµό µου… ∆εν 

κατάλαβα πότε η µάχη έληξε·  χρειάστηκε να µου φωνάξουν: 

‘Βασιληά µου, τελείωσε! Τελείωσε!’… 

  »Κι όλ’αυτά, Χόλκραδ… όλ’αυτά, δε µ’ετοίµασαν για τούτη την 

κατάσταση. Τι να κάνεις, όταν ολάκερο το Βασίλειό σου διαλύεται; 

Όταν τα κοµµάτια πέφτουν από πάνω του, όπως η σάρκα που σαπίζει 

και γλιστρά απ’τα κόκαλα ενός νεκρού; Ο Πόνκιµ νοµίζει ότι ελέγχει 

την κατάσταση, αλλά εγώ βλέπω µόνο χάος!» Έσφιξε τις γροθιές 

του. «Μαγκραθµέλιοι µέσα στο Σαραόλν! Και στρατοί να 

προελαύνουν προς όλες τις κατευθύνσεις –να µην ξέρεις ποιοι είναι 

οι άνθρωποί σου, παρότι είσαι ο δικαιωµατικός Βασιληάς του 
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τόπου!… Να πρέπει να τρέχεις να βρεις Αργκανθικιανούς, για να 

ζητήσεις τη βοήθειά τους! Τη βοήθεια Αργκανθικιανών, 

Χόλκραδ!…» 

  Η µάγισσα τον άκουγε, χωρίς να µιλά. Καταλάβαινε τον πόνο που 

έτρωγε τον Βένγκριλ… και δεν του είχε πει ακόµα τίποτα για τον 

Πόνκιµ·  δεν του είχε πει ότι ήταν γιος του και δικός της γιος. Ούτε 

σκόπευε ποτέ να του το αποκαλύψει. Τα λόγια που είχε ακούσει από 

τον µακαρίτη Κύριο του Πύργου του Φτερού Όρντλοντ, όταν 

ταξίδευαν στα δυτικά µέρη του Σαραόλν, ακολουθώντας το µονοπάτι 

καταστροφής του δαιµονικού στρατού του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, 

ήρθαν στο νου της: «Κάποια πράγµα είναι καλύτερα να παραµένουν 

για πάντα στις σκιές, Χόλκραδ. Κάποια πράγµατα είναι για λίγους…» 

Η µάγισσα αντιλαµβανόταν τη σοφία σ’αυτή την πρόταση. 

  «Νοµίζεις ότι αρχίζω να τρελαίνοµαι, έτσι, Χόλκραδ;…» είπε ο 

Βένγκριλ, µε µια ξινή γεύση στο στόµα, η οποία δεν ήταν απ’το 

κρασί. 

  Εκείνη κούνησε το κεφάλι της. «Τουναντίον, Βασιληά µου·  σε 

βρίσκω λογικότερο απ’τους περισσότερους ανθρώπους, τον 

τελευταίο καιρό…» 

  «Είµαι κουρασµένος,» είπε ο Βένγκριλ. «Πηγαίνω να κοιµηθώ.» 

Τους καληνύχτισε κι έφυγε, κατευθυνόµενος στη σκηνή του. 

  Σε λίγο, και η Χόλκραδ πήγε στη δική της σκηνή·  το ίδιο και ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η Αλζάρα. 

  Όταν οι τελευταίοι βρίσκονταν ξαπλωµένοι, και η Ζιρκεφιανή είχε 

το κεφάλι της ακουµπισµένο στο στέρνο του Σαραολνιανού, εκείνος 

είπε: «Έχω ένα παράξενο προαίσθηµα, απόψε… σαν κάτι κακό να 

πρόκειται να συµβεί.» 

  Η Αλζάρα ανασηκώθηκε, κοιτώντας τα τυφλά µάτια του και 

µειδιώντας. «Αγαπηµένε µου… κι άλλες φορές είχες τέτοια 

προαισθήµατα,» είπε, φιλώντας, τρυφερά, τα χείλη του. 

  «Και δε συνέβησαν τόσα κακά πράγµατα;» αποκρίθηκε ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, αγκαλιάζοντας τη λεπτή της µέση. «Το 
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Σαραόλν είναι γεµάτο Μαγκραθµέλιους. Άκουγα το Βασιληά µου, 

πριν… και θρηνούσα µαζί του… Γιατί θρηνούσε, Αλζάρα, αυτό 

έκανε… θρηνούσε για έναν νεκρό: το Βασίλειό του…» 

  «Το Σαραόλν δεν είναι νεκρό,» τόνισε η Νότια Πνευµατίστρια, που 

συλλογιζόταν ότι η πατρίδα της, η Ζίρκεφ, θα καταστρεφόταν, αν 

κατάφερνε ο τρελός µισός-Θεός Μάργκανθελ να φτάσει στο Κέντρο 

Σταθερότητας, µέσα στο παλάτι της Βασίλισσας Ταρµαρία. 

  «Είναι,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Είναι νεκρή η ιδέα 

που αποτελούσε το Σαραόλν. Τώρα, βρίθει από δαιµονανθρώπους, 

και ανθρώπους που ετοιµάζονται για πόλεµο… βρίθει από αίµα και 

κουφάρια, αγάπη µου…» Αναστέναξε, και την έσφιξε κοντά του, 

προσπαθώντας να βρει παρηγοριά επάνω της.  

  Η Αλζάρα κράτησε το κεφάλι του κοντά στα στήθη της, κλείνοντας 

τα µάτια και φανταζόµενη έναν καλύτερο κόσµο… χωρίς αίµα και 

κουφάρια… Και παρατήρησε µια αλλαγή στον εαυτό της: Κάποτε –

ειδικά τότε που είχε µπει στην Αίρεση του Φιδιού– δεν την 

ενδιέφερε και τόσο ο θάνατος των άλλων, όσο τώρα… Ίσως να µην 

είχε δει αρκετό θάνατο… Μάλλον, αυτό θα ήταν… µάλλον… 

 

**  **  **  ** 

 

  Ήταν µετά τα µεσάνυχτα όταν σκιερές µορφές άρχισαν να 

συγκεντρώνονται γύρω από τον Σαραολνιανό καταυλισµό του 

Βασιληά Βένγκριλ και των συντρόφων του. Βάδιζαν βόρεια και 

νότια της λιθόστρωτης δηµοσιάς, ανάµεσα στη βλάστηση, ώστε να 

καλύπτονται καλύτερα από τα µάτια των φρουρών –οι οποίοι ήταν 

µόνο τέσσερις. 

  Ο πρώτος σωριάστηκε στη γη, προτού προλάβει να φωνάξει, µε τον 

λαιµό του σχισµένο από ένα λεπτό και κοφτερό στιλέτο. 

  Η δεύτερη κοπάνησε, µε τον αγκώνα της, τα πλευρά αυτού που της 

έκλεισε το στόµα, ερχόµενος από πίσω, µα ένας άλλος πετάχτηκε, 

πάραυτα, εµπρός της και την κάρφωσε κάτω απ’το σαγόνι, µ’ένα 
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ξιφίδιο. Καθώς πέθαινε, δε µπορούσε να ουρλιάξει, µε το πηγούνι 

της σχεδόν κολληµένο στον ουρανίσκο. 

  Ο τρίτος είδε µια σκιά, στην άκρη του πεδίου όρασής του, και 

γύρισε. Ένα βέλος τού καρφώθηκε στο µάτι·  αλλά το δεύτερο, που 

πήγαινε για το στόµα του, αστόχησε, έτσι ο άντρας κραύγασε: µια 

κραυγή πόνου κι απόγνωσης, που ξύπνησε σχεδόν τους πάντες στον 

καταυλισµό. 

  Φφρααπ! 

  Φλεγόµενα βέλη, αµέσως, πετάχτηκαν, πετυχαίνοντας τις σκηνές, 

ενώ οι Σαραολνιανοί έβγαιναν, φωνάζοντας και βαστώντας ασπίδες 

και ξίφη. Κάποιοι, µάλιστα, ήταν ντυµένοι µε πανοπλίες, καθώς 

είχαν κοιµηθεί φορώντας τες. 

  Ένας απ’αυτούς ήταν κι ο Ρήφορβελ, προστατευµένος απ’τον 

αλυσιδωτό του θώρακα. «Ενέδρα!» φώναξε, µες στις κραυγές και 

τον ήχο τις φωτιάς. «Αργκανθικιανοί!» Το ατσάλι έλαµπε στο χέρι 

του. Είδε ένα φλεγόµενο βέλος να εκτοξεύετε από µια συστάδα 

δέντρων, και έτρεξε προς τα κει, µε την ασπίδα του µπροστά, και 

προστάζοντας: «Το Βασιληά! Προφυλάξτε το Βασιληά!» 

  Θαµπ! – Θαµπ! 

  ∆ύο βέλη καρφώθηκαν πάνω στην ασπίδα του Σαραολνιανού, ο 

οποίος έσπασε τα κλαδιά από µπρος του, µε το ξίφος του –και πρέπει 

νάσπασε κι ένα τόξο µαζί. 

  Αντίκρισε δύο µαυροντυµένους µασκοφόρους: οι µάσκες τους ήταν 

δερµάτινες, έχοντας τρύπες για τα µάτια, τη µύτη, και το στόµα. Οι 

αντίµαχοί του πέταξαν τα τηλέµαχα όπλα τους και τράβηξαν 

κοντόσπαθα, δύο ο καθένας, προτού του χιµήσουν. Το ατσάλι τους 

κινείτο γρήγορα, και ο Ρήφορβελ καλύφθηκε πίσω απ’την ασπίδα 

του, για να προστατευτεί απ’τα απανωτά χτυπήµατα. Επιτέθηκε, µε 

το ξίφος του, πετυχαίνοντας τον έναν στον ώµο. Αίµα πετάχτηκε, και 

η κραυγή που αντήχησε ήταν, αναµφίβολα, γυναικεία. 

  Ύστερα, ο Ρήφορβελ άκουσε ένα σπαθί να ξεθηκαρώνεται πίσω 

του·  κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. 
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  «Πολύ µακριά απ’τους φίλους σου τόλµησες νάρθεις, Σαραολνιανέ 

βάρβαρε!» είπε µια σφυριχτή φωνή πίσω του –αυτή αντρική. 

  ∆ιάολε! είµαι περικυκλωµένος! «Ααααααααρρ!» Ο Ρήφορβελ έκανε 

µια απότοµη στροφή. Και, όπως το περίµενε, η λάµα του βάρεσε 

κάποιον στο κεφάλι, σωριάζοντάς τον στο χορτάρι, µε το κρανίο 

σπασµένο. 

  Αναπάντεχα –ένα βέλος! 

  «Αααργκχ!» βόγκησε ο Σαραολνιανός, καθώς το βλήµα µπήχτηκε 

στην κνήµη του, κάνοντάς τον να γονατίσει. Κάποιος κλότσησε 

χώµα στο πρόσωπό του, τυφλώνοντάς τον… 

  …Και η Χόλκραδ βρήκε τον ξανθοµάλλη, µουσάτο ευγενή στα 

τέσσερα, µε πέντε µαυροντυµένους γύρω του, ο ένας εκ των οποίων 

βαστούσε τόξο, και, τώρα, περνούσε βέλος στη χορδή. Η µάγισσα 

ύψωσε το χέρι της, και το τηλέµαχο όπλο έφυγε απ’τη λαβή του 

άντρα·  τα βέλη έπεσαν απ’τη φαρέτρα του, και σκόρπισαν στο πυκνό 

χορτάρι. 

  «Μα τα Πνεύµατα!…» αναφώνησε η τραυµατισµένη στον ώµο 

γυναίκα. 

  «Φάε ατσάλι, µάγισσα!» φώναξε ένας µασκοφόρος άντρας, 

υψώνοντας τον δίχειρο, µακρύλαβο πέλεκύ του και εφορµώντας 

στην Χόλκραδ. 

  Τα γαλανά διαπεραστικά µάτια της Σαραολνιανής τον κάρφωσαν, 

και εκείνος γλίστρησε κι έπεσε, µπρούµυτα, στο έδαφος, ενώ το 

όπλο του –εντελώς τυχαία– εκτοξεύτηκε προς τα πίσω (!), 

στροβιλιζόµενο στον αέρα, για να µπηχτεί ανάµεσα στα στήθη της 

τραυµατισµένης στον ώµο συντρόφισσάς του. 

  Ένας έκανε να βγάλει το τόξο του απ’την πλάτη –όταν το ξιφίδιο 

στη ζώνη του ξεθηκαρώθηκε, σα νάχε δική του βούληση, και του 

µπήχτηκε στο διάφραγµα. Ο µασκοφόρος γονάτισε βογκώντας, ενώ 

ο Ρήφορβελ σηκωνόταν όρθιος, µε δολοφονική όψη στο πρόσωπό 

του και τα δόντια του σφιγµένα. 
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  Οι δύο επιζώντες µαυροφόροι τόβαλαν στα πόδια. Αλλά τον έναν 

µια εξώκοσµη δύναµη τον τράβηξε πίσω, κοπανώντας την πλάτη του 

σ’ένα δέντρο κι αναισθητοποιώντας τον. 

  «Σας είµαι ευγνώµων, κυρία µου,» έκλινε το κεφάλι του ο 

Ρήφορβελ προς τη µεριά της Χόλκραδ. 

  Εκείνη µειδίασε στραβά, και του έκλεισε το µάτι. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Βένγκριλ κοιτούσε τον Ράθµαλ– τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή 

να µάχεται. Βαστούσε το ξίφος του δίλαβα, και το όπλο έµοιαζε να 

είναι ένα µε το υπόλοιπό του σώµα·  οι κινήσεις του ήταν τόσο 

αρµονικές, τόσο προγραµµατισµένες και, φαινοµενικά, απλές, που 

έκαναν τον Βασιληά του Σαραόλν να ζηλεύει την τεχνική του 

πρώην-διοικητή του. 

  Και είναι τυφλός! συλλογίστηκε, έκπληκτος, ο µονάρχης. Μα τα 

Πνεύµατα, µ’ένα στρατό τέτοιων τυφλών, µπορώ να ξαναπάρω τη 

Μάρβαθ σε µια µέρα! 

  ∆εν ήξερε, όµως, τι ήταν εκείνο που έκανε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-

Ψυχή να πολεµά έτσι. Και ήταν αυτό που είχε σκεφτεί, τυχαία, ο 

Βένγκριλ: τα Πνεύµατα. Τα Πνεύµατα τού επέτρεπαν να βλέπει 

αύρες γύρω του· τα Πνεύµατα τον προειδοποιούσαν για τον ερχοµό 

των εχθρών του απ’όλες τις µεριές·  τα Πνεύµατα καθοδηγούσαν τη 

λεπίδα του·  τα Πνεύµατα σκότωναν, και έχυναν αίµα στο έδαφος –

και τα Πνεύµατα ήταν που ζάλιζαν τον πρώην-Ράθµαλ µε 

ερωτήµατα κι ασήµαντους γρίφους, όταν εκείνος ήθελε µόνο να 

ησυχάσει στο κρεβάτι του, πλάι στην Αλζάρα… 

  Τώρα, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή µαχόταν για τον Βασιληά του, 

κι αισθανόταν µεγάλο πανικό από τη µεριά των αντιπάλων του, 

καθώς, προφανώς, εκείνοι µπορούσαν να αντιληφθούν την µαχητική 

του δεινότητα. Κι αυτό το εκµεταλλευόταν: τους κυνηγούσε, όταν 
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έτρεχαν, και τους πετσόκοβε·  βοηθούσε άλλους στρατιώτες, όταν 

τους είχαν περικυκλώσει. 

  Οι καταραµένοι εχθροί ήταν πολλοί, µπορούσε να καταλάβει ο 

Πνευµατικός Αδελφός του Φάλµαριν, όµως δε µπορούσε 

ν’αντικρίσει τα πρόσωπά τους. Ποιους δαίµονες σκοτώνω; Απ’όσο 

ήξερε, πιθανώς να µαχόταν δαιµονανθρώπους! Ήταν βασανιστικό. 

  Ο Βένγκριλ δεν τον κοίταζε, πλέον, έχοντας συνηθίσει στο θέαµά 

του. Βρισκόταν µπροστά σε δυο µαυροντυµένους µασκοφόρους·  ο 

ένας βαστούσε δίλαβα ένα µακρύλαβο πελέκι, κι ο άλλος ένα λιγνό 

ξίφος και ένα ξιφίδιο. 

  «Γιατί µας επιτίθεστε;» απαίτησε, µε το βασιλικό του ύφος, έχοντας 

το σπαθί του έτοιµο στο δεξί χέρι και την ασπίδα στο αριστερό. 

«Ποιος σας έστειλε;» Ήταν φανερό πως δεν επρόκειτο για τυχαίους 

ληστές·  αυτοί οι άνθρωποι είχαν έρθει σκόπιµα εδώ, γνωρίζοντας ότι 

τούτος ήταν ο καταυλισµός του Σαραολνιανού Βασιληά. 

  ∆εν απάντησαν, παρά µε πολεµικές κραυγές. Ο Βένγκριλ 

απέκρουσε τον πέλεκυ του ενός αντίµαχού του. Το 

Πνευµατοχτυπηµένο όπλο ήταν επικίνδυνο σα διάολος! συµπέρανε ο 

µονάρχης, από τον ήχο που έκανε πάνω στην ασπίδα του, κι απ’τον 

τρόπο που τον ανάγκασε να πισωπατήσει, ξυπόλυτος καθώς ήταν 

(δεν είχε προλάβει να φορέσει τις µπότες του, µες στον πανικό –

όπως και πολλοί άλλοι Σαραολνιανοί). 

  Ο Βασιληάς παραµέρισε το µακρύλαβο τσεκούρι, µε τη βοήθεια 

της ασπίδας του, και, βαστώντας γερά το µανίκι του σπαθιού του, 

έµπηξε τη λάµα στο στοµάχι του µαυροφόρου εµπρός του. Ύστερα, 

έσκυψε, την τελευταία στιγµή, για ν’αποφύγει το λιγνό ξίφος του 

δεύτερού του αντιπάλου, το οποίο πέρασε ξυστά απ’το καστανό του 

κεφάλι. Το ξιφίδιο του άντρα χτύπησε πάνω στον αλυσιδωτό 

θώρακα του Βένγκριλ, δίχως να τον διαπεράσει (ο µονάρχης ήταν 

απ’αυτούς που είχαν κοιµηθεί µε τις αρµατωσιές τους, κυρίως επειδή 

βαριόταν να την ξεφορτωθεί). 
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  «Πάρτε το Βασιληά!» άκουσε κάποιους να φωνάζουν. «Το 

Βασιληά!» – «Πάρτε το Βασιληά του Σαραόλν!» 

   Αµέσως, βρέθηκε περικυκλωµένος από έξι µασκοφόρους, µε όπλα 

και στα δύο χέρια –αλλά, επίσης αµέσως, όρµησαν και οι πολεµιστές 

του, µαζί µε τον Σίνορµαρ, που αποκεφάλισε έναν εχθρό, προτού 

εκείνος προλάβει να γυρίσει. Η πολεµική του κραυγή –«Για το 

Βασίλειο! Για το Βασιληά!»– πάγωσε τους µαυροντυµένους 

φονιάδες. 

  Ο Βένγκριλ απέκρουσε ένα σπαθί, και τρύπησε το συκώτι του 

αντίµαχού του, ο οποίος σωριάστηκε, µε µια πνιχτή φωνή, και 

πέθανε γρήγορα. 

  Λίγο παραπέρα, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή αισθανόταν έναν 

απ’τους εχθρούς να φεύγει έντροµος –η τρεµάµενη αύρα του 

αποµακρυνόταν. Ύψωσε το χέρι του, επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, 

και ο άντρας ήρθε πίσω, απότοµα, λες και τον τραβούσε ένα αόρατο 

σκοινί. Σωριάστηκε, σα σακί, στα πόδια του πρώην-Ράθµαλ, ο 

οποίος έθεσε τη λάµα του ξίφους του στο λαιµό του µασκοφόρου, 

δίχως να πει τίποτα. 

  ∆ε χρειαζόταν·  η κίνησή του ήταν απόλυτα διευκρινιστική. Ο 

µαυροντυµένος πρόσεχε ακόµα κι όταν ανέπνεε… 

   

**  **  **  ** 

 

  «Έχουµε δύο αιχµαλώτους, απ’ό,τι φαίνεται, Μεγαλειότατε,» 

παρατήρησε ο Σίνορµαρ, κοιτώντας συνοφρυωµένος τους δυο 

µαυροφορεµένους άντρες, οι οποίοι ήταν περικυκλωµένοι από 

Σαραολνιανούς κονταροφόρους. 

  Ο Ρήφορβελ καθόταν παραδίπλα, σε έναν βράχο, καθώς µια 

θεραπεύτρια είχε βγάλει το βέλος απ’την κνήµη του και 

προσπαθούσε να σταµατήσει την αιµορραγία. 

  «Ποιος τους έπιασε;» ρώτησε ο Βένγκριλ. 
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  «Η κυρία Χόλκραδ έπιασε τον έναν,» δήλωσε ο Ρήφορβελ. «Α!» 

έκανε, ενώ η θεραπεύτρια έβαζε κάποιο καυστικό βότανο στην 

πληγή του. «Πρόσεχε, γυναίκα!» 

  «Και τον άλλο;» θέλησε να µάθει ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

  «Εγώ, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, 

που, τώρα, η Αλζάρα βρισκόταν στο πλευρό του. Κατά τη διάρκεια 

της µάχης, είχε παραµείνει πίσω, βοηθώντας από απόσταση τους 

Σαραολνιανούς στρατιώτες, µε τις πνευµατικές της δυνάµεις. 

  «Είσαι πολύ… αποτελεσµατικός ως µαχητής, Ράθµαλ,» 

παραδέχτηκε ο Βένγκριλ. «Αποτελεσµατικότερος απ’ό,τι σε 

θυµόµουν.» 

  «Σας ευχαριστώ, Βασιληά µου,» έκλινε το κεφάλι του εκείνος. 

«Αλλά θα προτιµούσα να µη µε αποκαλείτε, πια, Ράθµαλ.» 

  «Όπως επιθυµείς, φίλε µου,» απάντησε ο Βένγκριλ. «Και θέλω να 

σου ζητήσω συγνώµη που, έστω και για λίγο, αµφέβαλα για την 

ικανότητά σου στο σπαθί.» Του έδωσε το χέρι. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή το έσφιξε, ξέροντας πως ο Βασιληάς 

του δεν είχε αµφιβάλει µόνο για λίγο. «Στις υπηρεσίες σας, 

Μεγαλειότατε… όπως πάντα.» 

  «Βγάλτε τους τις µάσκες,» πρόσταξε ο Βένγκριλ, ατενίζοντας τους 

µαυροντυµένους φονιάδες. 

  Οι πολεµιστές του τις έβγαλαν, αποκαλύπτοντας έναν µελαχρινό κι 

έναν καστανοµάλλη άντρα. 

  «Ποιοι είστε;» απαίτησε ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

  Εκείνοι δε µίλησαν. 

  «Είπα –ποιοι είστε;» φώναξε ο Βένγκριλ. 

  «Ονοµάζοµαι Ρένκµορ.» 

  «Εγώ Σάµπαρ.» 

  «Και ποιος σας έστειλε;» 

  «Ζητάµε τη συγχώρεσή σας, Άρχοντά µου,» είπε ο Ρένκµορ. 

«Ληστές είµαστε–» 

  «∆εν είστε ληστές,» τον διέκοψε ο Βένγκριλ, µε σταθερή φωνή. 
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  «Είµαστε ληστές, Άρχοντά µου, αλλά– Οοοο!…» Μια πολεµίστρια 

τον κοπάνησε στην κοιλιά, µε το τέλος του κονταριού της, κάνοντάς 

τον να διπλωθεί. 

  Ο Βένγκριλ στράφηκε στον άλλο, που ακόµα στεκόταν όρθιος. 

«Ποιος σας έστειλε;» ρώτησε, ήρεµα. 

  «Όπως σας είπε κι ο Ρένκµορ, είµαστε, απλώς, ληστές, Άρχ–» Η 

ασπίδα ενός στρατιώτη τον βάρεσε καταπρόσωπο, σωριάζοντάς τον 

κάτω, µε αίµα να τρέχει απ’τη µύτη του. 

  «Ποιος σας έστειλε;» επανέλαβε, πάλι ήρεµα, την ερώτησή του ο 

Βένγκριλ. 

  «Άρχοντά µου,» έκανε ο Ρένκµορ, ακόµα διπλωµένος στο χώµα, 

«είµαστε ληστές·  δείξτε έλεος!» 

  «Μάθετέ τους να λένε την αλήθεια,» πρόσταξε ο Βένγκριλ, 

σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά απ’το πλατύ στέρνο του. 

  Οι Σαραολνιανοί άρχισαν να τους δέρνουν, µε τα κοντάρια τους, 

και να τους κλοτσούν, µε τις στρατιωτικές τους µπότες. Οι κραυγές 

του Ρένκµορ και του Σάµπαρ είχαν γεµίσει τη νύχτα, γιατί κανένας 

άλλος δε µιλούσε·  απλά, παρακολουθούσαν.  

  Ύστερα από µερικά λεπτά, ο Βένγκριλ ύψωσε το χέρι του, και οι 

πολεµιστές σταµάτησαν να χτυπούν τους αιχµαλώτους. «Σας ρωτώ, 

πάλι,» είπε ο Βασιληάς στους δυο µατωµένους και µελανιασµένους 

άντρας: «ποιος σας έστειλε; Αν και τώρα δε µου απαντήσετε….» Το 

άφησε να εννοηθεί –συνήθως αυτό φόβιζε τους άλλους. 

  «Ο-ο Βαρόνος Κάζριφ, Βασιληά µου…» αποκρίθηκε, µέσ’από 

µατωµένα χείλη, ο Σάµπαρ. 

  «Γιατί;» απαίτησε ο Βένγκριλ. Το είχε µισοϋποψιαστεί ότι αυτός ο 

καταραµένος φύλακας των Αργκανθικιανών συνόρων βρισκόταν 

πίσω από τούτο, µα ήθελε επιβεβαίωση. 

  «∆εν γνωρίζουµε, Μεγαλειότατε –αλήθεια!… Μας πρόσταξε µόνο 

να… να σας απαγάγουµε, και να σας πάµε σ’αυτόν… Ζητάµε τη 

συγχώρεσή σας, Μεγαλειότατε. Θα σας υπηρετήσουµε όπως 

επιθυµείτε, Μεγαλειότατε!» 
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  «Είµαστε δούλοι σας,» πρόσθεσε ο Ρένκµορ. 

  Οι Αργκανθικιανοί αηδίαζαν τον Βένγκριλ. Θυµόταν τότε που είχε 

πιάσει τον Τράνθλας, τον προδοτικό του σύµβουλο της πολιτείας·  κι 

αυτός του είχε προτείνει να τον υπηρετήσει, ισχυριζόµενος ότι δεν 

ήταν πιστός στη ∆ούκισσα Ζέκαλ. ∆εν είναι πιστοί σε κανέναν, 

συµπέρανε ο Μονάρχης του Σαραόλν. 

  «Αφήστε τους να φύγουν,» πρόσταξε. 

  Οι Αργκανθικιανοί τον κοίταξαν µε έκπληκτες εκφράσεις στα 

πρόσωπά τους·  µάλλον, περίµεναν να τους σκοτώσει. Όµως, µόλις οι 

πολεµιστές του παραµέρισαν από γύρω τους, έφυγαν, τρέχοντας και 

δίχως να κοιτάξουν πίσω. 

  «Αυτό ίσως να µην ήταν και τόσο συνετό, Βασιληά µου,» είπε ο 

Σίνορµαρ. «Θα ειδοποιήσουν τον Βαρόνο Κάζριφ.» 

  «Ήδη κάποιοι έχουν γλιτώσει, Άρχοντά µου,» τον διαβεβαίωσε η 

Χόλκραδ. «Ο Βαρόνος, ούτως ή άλλως, θα ειδοποιηθεί.» 

  «Και εµείς τι κάνουµε;» ρώτησε ο Ρήφορβελ. 

  «Με την αυγή, συνεχίζουµε προς την καρδιά του Άργκανθικ,» 

αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Τοποθετήστε δεκαπέντε σκοπούς γύρω 

απ’την κατασκήνωσή µας.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Μια νύχτα γεµάτη εκπλήξεις 
 

 

ίχαν περάσει από δύο κατεστραµµένα χωριά, γεµάτα µε 

παλουκωµένα κουφάρια, και σκελετούς από θύµατα που τα 

είχαν φάει τα αγρίµια των βουνών. Τα χτίρια ήταν καµένα και 

σµπαραλιασµένα·  λίγα στέκονταν ακόµα όρθια. Ο Μαγκραθµέλιος 

στρατός πρέπει να ήταν λυσσασµένος για τον αφανισµό των 

Ε
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ανθρώπων. Τώρα, καθώς νύχτωνε, η Πριγκίπισσα Έρµελ του 

Σαραόλν και οι Βολχερθιανοί σύντροφοί της έφταναν σε µια πόλη·  

µια πόλη της οποίας η πύλη ήταν κοµµατιασµένη, και τα ξύλα της 

σκορπισµένα δεξιά κι αριστερά. Τι µπορεί να την είχε διαλύσει έτσι; 

αναρωτήθηκε η κόρη του Βένγκριλ, και ρώτησε σχετικά την Ώµθα 

και τον Σέθβολ. 

  «∆αιµονοκέφαλο,» απάντησε ο κορακοµάλλης πολεµιστής, 

στραβώνοντας τα χείλη του, σαν από αηδία. 

  «∆αιµονοκέφαλο;» έκανε η Έρµελ. 

  «Είναι ένα είδος πολιορκητικού κριού των χρωµατοµάτηδων,» 

εξήγησε η Ώµθα. «Ανατινάσσει τις πύλες, µε τη φωτιά που καίει στο 

µπροστινό του µέρος. Πολύ, πολύ επικίνδυνο όπλο, το οποίο εµείς, 

οι Βολχερθιανοί, αδρανοποιούµε µε πάγο, ή νερό, που το 

καταστρέφει, και το µετατρέπει σε κανονικό κριό.» 

  «Μάλιστα…» αποκρίθηκε, αδύναµα, η Έρµελ, καθώς αναλογιζόταν 

τι ζηµιά µπορούσαν να κάνουν οι δαιµονάνθρωποι στο Βασίλειό της, 

µ’αυτά τα µηχανήµατα. Αν έσπαγαν έτσι τις πύλες όλων των 

περιτειχισµένων πόλεων, τώρα πού θα είχαν φτάσει; Στη Μάρβαθ; Η 

Πριγκίπισσα ρίγησε. Όχι, δε µπορεί να είχαν φτάσει ως τη Μάρβαθ, 

την πρωτεύουσα της πατρίδας της, την καρδιά του Σαραόλν! 

  «Ας κατασκηνώσουµε µακριά από τούτο το µέρος,» πρότεινε ο 

Σέθβολ. «Μέχρι εδώ έρχεται η οσµή του θανάτου.» 

  «Όχι,» είπε η Έρµελ. 

  Ο Βολχερθιανός πολεµιστής στράφηκε για να κοιτάξει την 

Πριγκίπισσα, που καθόταν πίσω του, στη ράχη του Ζασσάαρακ. 

  «Εννοώ… θέλω να ρίξω, πρώτα, µια µατιά µέσα,» εξήγησε εκείνη. 

«Να δω αν κάποιος είναι ζωντανός.» 

  «Μάλλον, όλοι θα είναι νεκροί,» είπε ο Σέθβολ. «Οι 

χρωµατοµάτηδες, συνήθως, δεν αφήνουν ζωντανούς στα µέρη που 

κατακτούν –εκτός κι αν τους θέλουν για σκλάβους. Αλλά, και πάλι, 

σ’αυτή την περίπτωση, κανένας δε θα είναι εδώ·  θα τους έχουν πάρει 

µαζί τους.» 
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  «Ωστόσο θα ήθελα να κοιτάξω,» επέµεινε η Έρµελ. Αν, παρότι 

έλεγε ο Σέθβολ, κάποιοι ήταν ζωντανοί, αποτελούσε υποχρέωσή της, 

ως Πριγκίπισσα του Σαραόλν και µελλοντική Βασίλισσα, να τους 

βρει και να τους περιθάλψει. 

  «∆ε θα είναι ευχάριστο το θέαµα πίσω απ’αυτά τα τείχη, µικρή,» 

την προειδοποίησε η Ώµθα. 

  «Έχω, πλέον, συνηθίσει σε τέτοια θεάµατα,» απάντησε η Έρµελ.  

  Αλλά ήταν ψέµατα. Μόλις διάβηκαν την κοµµατιασµένη πύλη κι 

ατένισε τα µισοφαγωµένα απ’τους λύκους κουφάρια, τα 

παλουκωµένα κεφάλια, τα κρεµασµένα, άψυχα σώµατα, και τα 

έντερα, το αίµα, και τα κοµµένα µέλη που γέµιζαν το χιονισµένο 

πλακόστρωτο, κατέβηκε, γρήγορα, απ’το Ζασσάαρακ και άδειασα 

την κοιλιά της, όπως την είχε αδειάσει και στα δύο χωριά που είχαν 

περάσει. 

  Η Ώµθα ήρθε πίσω της, και της πρόσφερε ένα µαντίλι, για να 

σκουπιστεί. «…ευχαριστώ…» κατάφερε να αρθρώσει η Έρµελ, 

χρησιµοποιώντας το. 

  «Σε προειδοποίησα,» της είπε η Βολχερθιανή πολεµίστρια. 

  «Το ξέρω,» αποκρίθηκε η Πριγκίπισσα, καθαρίζοντας το λαιµό της 

και προσπαθώντας να συνέλθει. «Το ξέρω. Αλλά δεν πειράζει·  πάλι, 

θέλω να ρίξω µια µατιά.» 

  Στράφηκε προς το Ζασσάαρακ, και είδε πως κι ο Σέθβολ είχε 

κατεβεί απ’τη ράχη του, βαστώντας ένα τσεκούρι στη δεξιά του 

γροθιά. Προφανώς, ήταν επιφυλακτικός, αλλά γιατί; Σίγούρα, δεν 

υπήρχαν, πια, Μαγκραθµέλιοι εδώ… 

  Το αίµα της πάγωσε, και παραλίγο να ουρλιάξει, όταν είδε τρεις 

µαύρες σκιές να βγαίνουν από ένα σοκάκι της πόλης. Ήταν σκυλιά… 

Όχι, όχι σκυλιά·  τώρα, το φως των φεγγαριών τούς φώτιζε καλύτερα, 

και η Έρµελ µπορούσε να καταλάβει πως ήταν λύκοι, µε αίµατα στις 

µουσούδες τους. 

  Ξεροκατάπιε. 
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  Η Ώµθα έπιασε το χέρι της που έτρεµε. «Μη φοβάσαι,» τη 

συµβούλεψε. «Οσµίζονται το φόβο σου.» Αυτό, για κάποιο λόγο, 

έκανε την Πριγκίπισσα να αισθάνεται χειρότερα. «Κι εξάλλου, 

αποκλείεται να µας επιτεθούν. Κατά πρώτον, µου µοιάζουν 

χορτάτοι, και, κατά δεύτερο λόγο, γιατί να χιµήσουν σε µας όταν 

υπάρχει άφθονη τροφή τριγύρω;» 

  Η Έρµελ ηρέµησε κάπως. Αλλά τα µάτια της δεν ξεκόλλησαν 

καθόλου από τους λύκους, οι οποίοι φαίνονταν να κοιτάζουν τον 

Σέθβολ µε την ίδια επιφύλαξη που τους κοίταζε κι αυτός. Τελικά, τα 

αγρίµια έφυγαν, τρέχοντας και βγαίνοντας απ’την πύλη της πόλης. 

  Η Πριγκίπισσα ξεφύσησε, ανακουφισµένη. 

  «∆ε βρισκόµασταν σε κίνδυνο,» της τόνισε η Ώµθα. «Άδικα 

ανησύχησες.» 

  Η Έρµελ έκανε µερικά αβέβαια βήµατα εµπρός. Λες νάναι κι άλλοι 

λύκοι εδώ πέρα; αναρωτήθηκε. «Πάµε… να κοιτάξουµε άµα κάποιος 

ζει και, µετά, φεύγουµε αµέσως,» πρότεινε στους συντρόφους της, οι 

οποίοι περπάτησαν µαζί της, ο Σέθβολ στα δεξιά της Πριγκίπισσας, 

τραβώντας το Ζασσάαρακ πίσω του, και η Ώµθα αριστερά, µε το 

ξίφος της έξω απ’το θηκάρι. 

  Η κόρη του Βένγκριλ κοιτούσε τριγύρω, τα ερείπια των σπιτιών και 

τα κουφάρια. Τελικά, ναι, ήταν κι άλλοι λύκοι εδώ, έχοντας 

συγκεντρωθεί για να γευµατίσουν. Τα µάτια τους γυάλιζαν στο 

σκοτάδι·  το ίδιο και τα αιµατοβαµµένα τους δόντια, καθώς τα 

χτυπούσε το φεγγαρόφωτο. 

  Πνεύµατα, άµα µας χιµήσουν, είµαστε νεκροί… συλλογίστηκε η 

Έρµελ. Αλλά µετά, θυµήθηκε τα λόγια της Ώµθα: «Γιατί να χιµήσουν 

σε µας όταν υπάρχει άφθονη τροφή τριγύρω;» Σωστά, γιατί; 

  Ωστόσο, ιδρώτας έλουζε το κορµί της Πριγκίπισσας του Σαραόλν, 

παρά τον παγερό αέρα του σφύριζε ανάµεσα στα ερείπια. 

  «Είναι κανείς εδώ;» φώναξε, κάποια στιγµή, η Έρµελ, κάνοντας 

ένα χωνί µε τα χέρια µπροστά στο στόµα της. «Είναι κανείς εδώ; ∆εν 

είµαστε εχθροί!» 
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  Μερικοί λύκοι στράφηκαν στο µέρος της, γρυλίζοντας, και η κόρη 

του Βένγκριλ κατάπιε τη γλώσσα της, για λίγο. Αυτή κι οι δυο 

Βολχερθιανοί αποµακρύνθηκαν απ’την παρέα των σαρκοφάγων που 

έπαιρναν, ήρεµα, το βραδινό τους. 

  Το Ζασσάαρακ δεν έµοιαζε να φοβάται τ’αγρίµια των βουνών·  τα 

µάτια του τα κοιτούσαν φιλικά, και βάδιζε λες και βρισκόταν… στη 

σπηλιά του, υπέθετε η Έρµελ·  γιατί της είχαν πει πως αυτού του 

είδους τα πλάσµατα αποσύρονταν σε δροσερές σπηλιές, το 

Καλοκαίρι, όταν έπιαναν οι ζέστες. 

  Και οι λύκοι, επίσης, δεν τρόµαζαν από την παρουσία του µεγάλου, 

εξάποδου, γουνοφόρου πλάσµατος, µε τα µακριά, χοντρά κέρατα και 

τους χαυλιόδοντες. Απλά, το αγνοούσαν, καθώς έσχιζαν τη σάρκα 

των νεκρών, µασώντας τη λαίµαργα. 

  Όταν η Έρµελ, ο Σέθβολ, και η Ώµθα έφτασαν σε µια πλατεία –

στην οποία, παραδόξως, δεν υπήρχαν κουφάρια–, βρήκαν τους 

εαυτούς τους περικυκλωµένους από τοξότες. 

  «Ακίνητοι!» πρόσταξε κάποιος. «Ποιοι είστε;» 

  «∆εν ερχόµαστε εχθρικά,» αποκρίθηκε η Πριγκίπισσα. ∆ε µπορεί να 

είναι Μαγκραθµέλιοι, έτσι; Μιλούν τη λαλιά των ανθρώπων. 

  «Και ποιοι είστε;» επέµεινε ο άντρας. 

  «Είµαι η…» ∆εν ήξερε αν θα την πιστέψουν. «Η Έρµελ, κόρη του 

Βασιληά Βένγκριλ και Πριγκίπισσα του Σαραόλν. Κι ετούτοι είναι 

φίλοι µου, Βολχερθιανοί. Ονοµάζονται Σέθβολ και Ώµθα.» 

  «Πώς και η µοναχοκόρη του Βένγκριλ βρέθηκε εδώ;» Αυτή η φωνή 

ήταν γυναικεία, κι ερχόταν απ’την άλλη µεριά της πλατείας. 

  Η Έρµελ στράφηκε, και είδε µόνο µια σκιερή φιγούρα, η οποία δε 

βαστούσε τόξο, όπως οι υπόλοιποι. «Με είχαν απαγάγει οι 

Μαγκραθµέλιοι,» εξήγησε η Πριγκίπισσα. «Οι Βολχερθιανοί 

µ’έβγαλαν απ’το µπουντρούµι όπου ήµουν κλεισµένη και 

προσφέρθηκαν να µε πάνε ως τη Μάρβαθ.» 

  «Ξέρετε ποια είµαι εγώ, Υψηλοτάτη;» ρώτησε η γυναίκα. 
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  «Όχι, κυρία µου,» απάντησε, ειλικρινά, η Έρµελ. Ούτως ή άλλως, 

δε µπορούσε να τη δει, έτσι όπως ήταν καλυµµένη στις σκιές·  

επιπλέον, έπρεπε να φορά κάπα και κουκούλα. 

  Η γυναίκα προχώρησε προς την Πριγκίπισσα, κατεβάζοντας την 

κουκούλα απ’το κεφάλι της και ρίχνοντάς τη στους ώµους. Το 

φεγγαρόφωτο φώτισε το πρόσωπό της, και η κόρη του Βένγκριλ την 

κοίταξε προσεκτικά: Πρέπει να είχε πατήσει τα σαράντα, αλλά τα 

γαλανά της µάτια γυάλιζαν σαν αυτά ενός µικρού κοριτσιού… που 

κάπου µέσα του κρυβόταν βαθιά θλίψη. Τα ξανθά µαλλιά της ήταν 

κοµµένα κοντά, άγαρµπα, λες και η γυναίκα τα είχε κόψει µε σπαθί ή 

ξιφίδιο. 

  «Είµαι η Ρώρα, σύζυγος του ∆ούκα Έζφερκ του Θόνµαρκ,» 

δήλωσε. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Σαντέ’ενθιν βρισκόταν, γι’άκοµα µια βραδιά, στα υπόγεια του 

παλατιού της Μάρβαθ –σ’αυτό το κρύο, υγρό µέρος, που ήταν 

γεµάτο µε αραχνοϊστούς, τους οποίους οι πνευµατικές της αισθήσεις 

δύσκολα αντιλαµβάνονταν, και η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, συχνά-

πυκνά, έπεφτε πάνω τους, κι έπρεπε να τινάζει αράχνες απ’τα µαλλιά 

της. Όµως τούτη ήταν η τελευταία νύχτα που θα ερχόταν εδώ. Η 

τελευταία! Ο Ταεσάρ πρέπει να είχε, πλέον, ετοιµαστεί κατάλληλα. 

  Η σιδερένια πόρτα του κελιού του πρώην-Φύλακα άνοιξε, µ’ένα 

δυνατό τρίξιµο µεντεσέδων, καθώς η Σαντέ’ενθιν ύψωσε το δεξί της 

χέρι. Μπήκε, και η θύρα έκλεισε από µόνη της. Με µια χειρονοµία 

και µια πνευµατική προσταγή της Ζιρκεφιανής, το δωµάτιο 

φωτίστηκε, για να βλέπει ο Ταεσάρ, όχι εκείνη –εκείνη ήταν τυφλή, 

άλλωστε… αν και όχι για πολύ, άµα δούλευε αυτό που είχε στο 

µυαλό της. Πρέπει να δουλέψει… πρέπει να δουλέψει… 

  Πλησίασε τον άντρα, που ήταν ξαπλωµένος ανάσκελα πάνω σ’ένα 

τραπέζι, δεµένος µε αόρατα, πνευµατικά δεσµά, και µε το κεφάλι 
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κλεισµένο µέσα σ’ένα ψυχικό κράνος. Η Σαντέ’ενθιν έκανε το 

τελευταίο να εξαφανιστεί, και αισθάνθηκε τον Ταεσάρ να 

βλεφαρίζει, να συνέρχεται από έναν µακρύ, γεµάτο παράξενο όνειρα 

λήθαργο. 

  «Ποια είµαι;» τον ρώτησε, σταθερά. 

  «Είσαι η Σαντέ’ενθιν, η Αφέντρα µου,» απάντησε ο πρώην-

Φύλακας του Φτερού. «Πρόσταξέ µε, Αφέντρα.» 

  «Χα-χα-χα-χα-χα…!» γέλασε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, 

ρίχνοντας το κεφάλι της πίσω. «Πολύ ωραία,» είπε. «Τώρα, για να 

δούµε πόσο πιστός πραγµατικά είσαι.» Και εξερεύνησε το µυαλό και 

την ψυχή του, ψάχνοντας για ψήγµατα αψηφισιάς της εξουσίας της 

µέσα του. 

  ∆ε βρήκε κανένα. 

  Με µια χειρονοµία, τον ελευθέρωσε απ’τα πνευµατικά δεσµά που 

συγκρατούσαν τα χέρια και τα πόδια του, και ο άντρας σηκώθηκε 

απ’το τραπέζι, µουδιασµένος, γιατί βρισκόταν για κάµποσο καιρό 

εδώ, υπό την επιρροή της πνευµατικής συγκέντρωσης της 

Σαντέ’ενθιν. 

  «Τι θα επιθυµούσες, Αφέντρα;» ρώτησε ο Ταεσάρ. 

  Τα µάτια σου, συλλογίστηκε εκείνη. «Κλείσε τα µάτια σου,» τον 

πρόσταξε, «και χαλάρωσε, πιστέ µου υπηρέτη…» 

  «Μάλιστα, Αφέντρα.» Ο Ταεσάρ τα έκλεισε, και πήρε µια βαθιά 

ανάσα, σα να προσπαθούσε να ηρεµήσει. 

  Η Σαντέ’ενθιν σήκωσε τα χέρια της κι άγγιξε τα σφαλισµένα του 

βλέφαρα µε τους αντίχειρες, ενώ τα υπόλοιπά της δάχτυλα 

βαστούσαν τα µάγουλά του. «Μην κινείσαι,» του ψιθύρισε, καθώς κι 

εκείνη έκλεινε τα µάτια κι άρχιζε να µουρµουρίζει µυστικιστικά 

λόγια τα οποία επικαλούνταν πνευµατικές δυνάµεις. 

  Ποτέ ξανά στη ζωή της δεν είχε δοκιµάσει κάτι παρόµοιο, άρα 

τούτο ήταν πείραµα. Και είχε ακούσει πως µπορεί να είχε πολύ 

δυσάρεστα αποτελέσµατα, τα οποία η Σαντέ’ενθιν δεν ήθελε, τώρα, 

να σκέφτεται. Αλλά και ο έλεγχος του Ταεσάρ πείραµα ήταν, και 
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είχε πετύχει! Εποµένως, γιατί να µην πετύχαινε κι αυτό; Θα 

πετύχαινε! 

  Η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια συνέχισε να µουρµουρίζει, ενώ το 

πνεύµα της βυθιζόταν µέσα σ’αυτό του άντρα εµπρός της, όλο και 

πιο βαθιά, ψάχνοντας, αναζητώντας, όπως ο θησαυροκυνηγός 

αναζητά τα πλούτη της ζωής του. Το βρήκε –το γράπωσε –το 

τράβηξε, βίαια, από τον Ταεσάρ. Η όρασή σου είναι δική µου! Τον 

αισθάνθηκε να αντιστέκεται –να κουνιέται! 

  Μείνε ακίνητος, σκλάβε! τον πρόσταξε. 

  Όχι! αρνήθηκε το υποσυνείδητό του. ΟΧΙ! 

  Η Σαντέ’ενθιν έµπηξε τα νύχια της στις πλευρές του προσώπου του, 

ενώ οι αντίχειρές της πίεζαν τα κλειστά του βλέφαρα. Λίγο 

χρειαζόταν ακόµα! Η πνευµατική µεταφορά γινόταν… 

  Άφησέ µε, µάγισσα! 

  Η πνευµατική µεταφορά ολοκληρώθηκε. 

  Ένα άγριο σπρώξιµο, και η Σαντέ’ενθιν βρέθηκε µε την πλάτη 

κολληµένο στον τοίχο πίσω της. Το απότοµο χτύπηµα διαπέρασε όλο 

της το κορµί. 

  Όµως βλεφάρισε, και… 

  Βλέπω! διαπίστωσε. Βλέπω! 

  Μπορούσε να δει τον Ταεσάρ να µοιάζει χαµένος, να χτυπά τον 

αέρα µε τα χέρια του. Ήταν τυφλός. 

  «Μάγισσα!» κραύγασε. «Τι µου έκανες; Τι µου έκανες;» 

Προσπαθούσε να τη βρει. 

  «Σιωπή, υπηρέτη,» είπε η Σαντέ’ενθιν, µε όσο πιο ήρεµη φωνή 

µπορούσε. «Σε προστάζω: µην κάνεις φασαρία.» 

  «∆εν είµαι υπηρέτη σου, µάγισσα!» βρυχήθηκε ο Ταεσάρ, και 

χίµησε προς τη µεριά απ’όπου είχε έρθει η φωνή της, απλώνοντας το 

χέρι του. 

  Τα δάχτυλά του έκλεισαν, σαν σιδερένια µέγγενη, γύρω απ’το 

λαιµό της, και η Σαντέ’ενθιν αισθάνθηκε την αναπνοή της να 

κόβεται, τα λόγια που ήταν έτοιµη ν’αρθρώσει να πνίγονται µέσα 
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της. ∆άκρυα ήρθαν στα µάτια της. Αλλά προσπάθησε να κρατήσει 

την ψυχραιµία της και να επικαλεστεί τα Πνεύµατα– 

  –και ο άντρας πετάχτηκε πίσω, στον αντικρινό τοίχο, µε νέα δεσµά 

να συγκρατούν τους αστραγάλους και τους καρπούς του. 

  Η Ζιρκεφιανή διπλώθηκε, για λίγο, βήχοντας σπασµωδικά. 

Ύστερα, στάθηκε, πάλι, ευθυτενής, κοιτάζοντάς τον. 

  «Θα πληρώσεις γι’αυτό!» ούρλιαξε ο Ταεσάρ. «Θα πληρώσεις! Τα 

µάτια µου! Τι έκανες στα µάτια µου; Τα µυαλό µου –µε καίει!» 

  Η Σαντέ’ενθιν δε µιλούσε·  τον ατένιζε ήρεµα, προσπαθώντας να 

βρει µια λύση. Πώς έπρεπε να ενεργήσει, τώρα; 

  «Είσαι εδώ, µάγισσα;» ρώτησε ο Ταεσάρ. 

  ∆ε µπορούσε να τον αφήσει σε τούτο το µέρος… 

  «Μάγισσα;» φώναξε ο άντρας. 

  …αλλά ούτε και να τον ελευθερώσει. 

  «∆εν είσαι εδώ; Απάντησέ µου!» 

  Πρέπει να πεθάνει, κατέληξε η Σαντέ’ενθιν, αντιλαµβανόµενη πόσο 

µεγάλη σπατάλη θα ήταν να χαραµίσει έτσι έναν τόσο δεινό 

πολεµιστή. Έβαζαν τους καλύτερους να φρουρούν το Φτερό του 

Φοίνικα, στο Σαραόλν. ∆εν έχω, όµως, άλλη λύση. 

  «Μάγισσα;» φώναξε, πάλι, ο Ταεσάρ, και, έπειτα, άρχισε να βγάζει 

αδύναµους, πνιχτούς ήχους απ’το στόµα του, καθώς η Ζιρκεφιανή 

Πνευµατίστρια τον στραγγάλιζε, µε τις ψυχικές της δυνάµεις. 

  Όταν ήταν νεκρός, τον ελευθέρωσε απ’τα αόρατά του δεσµά, 

αφήνοντας το κουφάρι του να σωριαστεί στο δάπεδο. 

  Τον ατένισε, για λίγο, και κούνησε το κεφάλι της. Τι σπατάλη!… 

Αλλά τούτοι ήταν δύσκολοι καιροί… πολύ δύσκολοι… 

  Τον παράτησε εκεί και άνοιξε την πόρτα µε το χέρι (δεν υπήρχε 

λόγος να χρησιµοποιεί τις πνευµατικές της δυνάµεις, όταν ήταν 

κουρασµένη), κλείνοντάς την πίσω της, καθώς έβγαινε. Τούτη τη 

φορά, δεν ανανέωσε το πνευµατικό κλείδωµα επάνω της·  προτίµησε 

να το αφήσει να εξασθενήσει και να χαθεί… 
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  Βάδισε µέσα στα υπόγειο, νιώθοντας… ελεύθερη! Λες και τόσο 

καιρό βρισκόταν µέσα σε κάποια φυλακή και, τώρα, είχε 

δραπετεύσει. Όµως, πράγµατι, δε βρισκόταν σε φυλακή; Γιατί τι 

ήταν η τύφλωση, αν όχι µια φυλακή της όρασή της; Η Σαντέ’ενθιν 

κοιτούσε τις σκιές, και τα παιχνιδίσµατα του φωτός που έκαναν οι 

δαυλοί, συλλογιζόµενη πόσο όµορφα ήταν όλα τούτα. Μειδίασε, 

άθελά της. Αισθανόταν µια πρωτόγνωρη ζωτική ενέργεια να την έχει 

γεµίσει. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κράντµον ένιωσε κάποιον να γλιστρά µέσα στα σκεπάσµατα του 

κρεβατιού του. Γύρισε, απότοµα, για ν’αντικρίσει το πρόσωπο της 

Σαντέ’ενθιν να φωτίζεται από τα φεγγάρια που αιωρούνταν ψηλά, 

έξω απ’το παράθυρό του. Τα µάτια της… δεν ήταν όπως τα θυµόταν, 

τώρα τελευταία. ∆εν πρέπει νάταν, πλέον, τυφλή! 

  Η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια µειδίασε στραβά, αντιλαµβανόµενη 

την έκπληξή του. «Είσαι πολύ όµορφος απόψε, Βασιληά µου του 

Ωκεανού,» του είπε, και κόλλησε πάνω του, γαντζώνοντας το 

αριστερό της χέρι στον δεξί του ώµο, και τυλίγοντας το ένα της πόδι 

γύρω απ’τη µέση του. 

  Ήταν γυµνή, διαπίστωσε ο Κράντµον, και φίλησε, δυνατά και 

πεινασµένα, τα χείλη της, µπλέκοντας τα δάχτυλά του µέσα στα 

µαύρα της µαλλιά. ∆εν είχε καταλάβει πόσο του είχε λείψει, µέχρι 

τούτη την στιγµή, καθώς την γύριζε από κάτω του µέσα στα 

σκεπάσµατα, επιθυµώντας να κατασπαράξει την τρυφερή της σάρκα, 

που τον έκανε να νιώθει σαν λεοντόψαρο. 

  Μετά από όχι ιδιαίτερα πολύ ώρα, η Σαντέ’ενθιν βρισκόταν 

καθισµένη πάνω στο κρεβάτι, µε την πλάτη στο παράθυρο, ενώ ο 

Κράντµον πασπάτευε την αριστερή της κνήµη, κάτω απ’τα 

σκεπάσµατα. Το κεφάλι του ήταν ακουµπισµένο σ’ένα µεγάλο 
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µαξιλάρι, και την κοίταζε µε περιέργεια, όπως κάποιος θα κοιτούσε 

ένα πλάσµα άγνωστο στον Άρµπεναρκ, αλλά πανώριο. 

  «Πώς;» είπε, και η Ζιρκεφιανή δεν είχε καµια αµφιβολία ότι 

αναφερόταν στην όρασή της. 

  Χαµογέλασε. «Έκανα µάγια,» αποκρίθηκε, καθώς τεντωνόταν και 

φιλούσε τα χείλη του, προτού αποµακρυνθεί ξανά, ακουµπώντας την 

πλάτη της στο περβάζι του παραθύρου. 

  Ο Κράντµον γέλασε. «Και ποια είναι η αλήθεια;» ρώτησε. 

  Η Σαντέ’ενθιν συµπέρανε πως, τώρα πλέον, δεν υπήρχε λόγος να 

του κρύβει τίποτα για τον Ταεσάρ, έτσι του τα είπε. 

  «Και γιατί όλη εκείνη η µυστικοπάθεια, τόσο καιρό;» απόρησε ο 

νησιώτης, συνοφρυωµένος. 

  Για να µην κάνεις καµια ηλιθιότητα, σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν, αλλά 

είπε: «Γιατί δεν ήµουν σίγουρη αν τα… πειράµατά µου θα 

πετύχαιναν, λατρεία µου. Και θέλω να είµαι βέβαιη για κάτι, προτού 

µιλήσω γι’αυτό.» 

  Ο Κράντµον δεν ήταν πεπεισµένος ότι του έλεγε, ακόµα και τώρα, 

την αλήθεια, πράγµα φανερό στο βλέµµα του. 

  «∆ε µε πιστεύεις, Βασιληά µου του Ωκεανού;» ρώτησε η 

Σαντέ’ενθιν. Σηκώθηκε απ’τη θέση όπου καθόταν και ξάπλωσε πλάι 

του, ακουµπώντας το χέρι της στο στήθος του και χαϊδεύοντάς τον, 

καθώς τα δάχτυλά της διέγραφαν µικρούς κύκλους επάνω του. 

  «∆εν είµαι, πια, Βασιληάς του Ωκεανού,» της θύµισε ο Κράντµον. 

  «Αλλά θα γίνεις, έτσι δεν είναι;» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Κι εγώ θα 

βρίσκοµαι πάντα δίπλα σου,» τόνισε, φιλώντας το µάγουλό του, 

κοντά στ’αφτί. 

  Ο Κράντµον ένευσε. «Ναι… το Βασίλειο του Ωκεανού θα γίνει, 

πάλι, δικό µου.» 

  Αλλά δεν είπε τίποτα για το αν η Σαντέ’ενθιν θα κυβερνούσε µαζί 

του, παρατήρησε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, ακουµπώντας το 

κεφάλι της στον ώµο του, συνοφρυωµένη. 
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  Και πώς θα φροντίσω να µη µε ξεχάσει, τώρα, που θα πάω στο 

Άργκανθικ; αναρωτήθηκε. 

  Άλλα προβλήµατα τής παρουσιάζονταν… 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Ένα σύµβολο για την εµψύχωση των 

Σαραολνιανών 
 

 

 σύζυγός µου είναι νεκρός, και το ίδιο και τα παιδιά µου, 

Υψηλοτάτη,» είπε η Ρώρα. «Έτσι, τώρα, δεν έχω άλλη 

επιλογή απ’το να κυνηγήσω αυτούς που τους σκότωσαν·  να 

πάρω εκδίκηση.» 

  Ένας οπλισµένος άντρας έφερε στην Έρµελ µια κούπα µε ζεστό 

τσάι, καθώς και µία στην Ώµθα και στον Σέθβολ. Όλοι τους 

κάθονταν γύρω από ένα ξύλινο τραπέζι, µέσα στα ερείπια του 

φρουρίου-παλατιού της πόλης όπου τους είχε οδηγήσει η ∆ούκισσα 

του Θόνµαρκ και οι πολεµιστές της. Το Ζασσάαρακ το είχαν αφήσει 

µέσα σ’έναν περιτειχισµένο κήπο, όπου τα περισσότερα φυτά ήταν 

καµένα. 

  «Λυπάµαι για την απώλειά σας, Εντιµότατη,» αποκρίθηκε η 

Πριγκίπισσα του Σαραόλν, πίνοντας µια γουλιά απ’το ζεστό της 

ρόφηµα. 

  «∆ε µπορείτε να φανταστείτε πώς αισθάνοµαι, Υψηλοτάτη,» 

αποκρίθηκε εκείνη, ενώ κάποιος έφερνε µια κούπα µε τσάι και 

σ’αυτήν. «Νέα έφτασαν στην Όντµιρ» (Η Όντµιρ ήταν η πόλη όπου 

είχαν βρεθεί η Έρµελ και οι δυο Βολχερθιανοί, αν και, στην αρχή, η 

κόρη του Βένγκριλ δεν το είχε καταλάβει, επειδή ποτέ ξανά δεν την 

είχε δει), «ότι ο ∆ούκας ήταν νεκρός, ότι οι δαιµονάνθρωποι είχαν 

Ο
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επιτεθεί στο φρούριο Θόνµαρκ, είχαν περάσει τα σύνορα, και ήταν 

ατελείωτο το φουσάτο τους, απλωνόταν µέχρι εκεί όπου µπορούσε 

να δει το µάτι και χανόταν µέσα στα βουνά. ∆εν υπήρχε καιρός για 

θλίψη, για µένα και τους δυο µου γιους·  έπρεπε να προετοιµάσουµε 

την άµυνα της πόλης, και, όπως θ’αντιλαµβάνεστε, είχαµε λίγο 

χρόνο… πολύ λίγο. Και λιγότερο στρατό. Ωστόσο δε µας έλειπε το 

θάρρος… 

  »Αλλά δεν ξέραµε τι είχαµε ν’αντιµετωπίσουµε, Πριγκίπισσά µου,» 

τόνισε η Ρώρα. «Οι δαιµονάνθρωποι είχαν µαζί τους ένα πλάσµα 

που άστραφτε σαν τους ήλιους·  ήταν σούρουπο, µα νοµίζαµε πως 

ήταν µέρα. Μας τύφλωνε…» 

  «Πώς έµοιαζε αυτό το πλάσµα;» Η Έρµελ δε µπορούσε παρά να 

ρωτήσει, γιατί κι οι Βολχερθιανοί τής είχαν αναφέρει ότι είδαν κάτι 

τέτοιο από απόσταση. 

  «Είχε… φτερά,» αποκρίθηκε η ∆ούκισσα, και ήπιε µια γουλιά 

απ’το τσάι της, σκεπτική και µε τα φρύδια σουφρωµένα. «Μόνο 

αυτό µπορώ να θυµηθώ τώρα… Ήταν… δύσκολο… να το κοιτάς, 

Υψηλοτάτη. Είχε µια παράξενη… αύρα… επάνω του. Ήµουν µακριά 

–στις επάλξεις του κάστρου, όχι στα τείχη της πόλης– και, πάλι, 

αισθάνθηκα το µυαλό µου να πονά από την ακτινοβολία του… την 

ένιωθες περισσότερο, παρά την έβλεπες… Το ξέρω ότι δε µπορώ να 

το εξηγήσω καλά, γιατί, πραγµατικά, δεν καταλάβαινα τι µου 

συνέβαινε τότε… 

  »Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν, µονάχα επειδή ατένιζαν το πλάσµα 

που πετούσε πάνω απ’τον στρατό των δαιµονανθρώπων, φωτίζοντας 

σαν ήλιος. Άλλοι, πάλι, λιποθυµούσαν, έχαναν τις αισθήσεις τους·  

άλλοι άρχιζαν να ουρλιάζουν. ∆ε µπορούσαν να πολεµήσουν·  δε 

µπορούσαν ν’αντιταχθούν στους εχθρούς τους. ∆εν είχαµε ελπίδες. 

Οι Μαγκραθµέλιοι έσπασαν την πύλη µας, µ’έναν απ’τους 

φλογισµένους πολιορκητικούς τους κριούς, και εισέβαλαν, 

σκοτώνοντας και καταστρέφοντας. Ήµασταν βέβαιοι πως θα 

πεθαίναµε, Πριγκίπισσά µου, γιατί οι φήµες αλήθευαν: το φουσάτο 
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των διαβολανθρώπων ήταν, πράγµατι, απέραντο·  αδυνατούσες να 

τους µετρήσεις. 

  »Μέσα στο χαλασµό, έχασα τους γιους µου, και ήθελα να πάω να 

τους βρω, µα ο καλός µου σύµβουλος Ζάορκορκ»–στράφηκε προς 

έναν άντρα που καθόταν σε µια καρέκλα, πλάι στο τζάκι–«µε 

προέτρεψε να κρυφτώ στα υπόγεια, µαζί µε τους υπόλοιπους. 

∆ίστασα, αλλά, τελικά, υπάκουσα, πιστεύοντας ότι ήµουν δειλή. 

Τώρα, όµως, µπορώ να δω τη σοφία στα λόγια του. Είχε δίκιο: αν 

πήγαινα, τότε, στη µάχη, δε θα πρόσφερα τίποτα, ούτε στους γιους 

µου, ούτε στον σύζυγό µου, ούτε στο λαό µου·  µόνο θα πέθαινα στα 

χέρια κάποιου δαιµονανθρώπου, ενώ υπήρχε τρόπος να ζήσω, για να 

πολεµήσω µια άλλη µέρα –να εκδικηθώ·  να διώξω τους 

Μαγκραθµέλιους απ’το Σαραόλν.» Φλόγες είχαν ανάψει στα γαλανά 

µάτια της ∆ούκισσας Ρώρα, καθώς µιλούσε. Πρέπει να µισούσε τους 

διαβολανθρώπους περισσότερο απ’ό,τι τους µισούσαν οι 

Βολχερθιανοί –και µε το δίκιο της, συµπέρανε η Έρµελ, και οι 

σκέψεις της πήγαν, αµέσως, στον Τλάφαρ: Πνεύµατα, µακάρι νάναι 

ζωντανός! Αλλά, αν οι Μαγκραθµέλιοι δεν έχουν φτάσει ακόµα στην 

Μάρβαθ θα είναι ζωντανός, κατέληξε. 

  Ο Σέθβολ έριξε µια µατιά στο τζάκι, πλάι στο οποίο καθόταν ο 

Ζάορκορκ, ένας λιγνός, µελαχρινός άντρας, ντυµένος µε γούνινη 

τουνίκα, πέτσινο παντελόνι, και ψηλές µπότες. Στα γόνατά του 

βρισκόταν ένα θηκαρωµένα ξίφος, όµως, απ’τον τρόπο που το 

κρατούσε, ο Βολχερθιανός αντιλαµβανόταν ότι δεν ήταν 

πολεµιστής·  απλά, είχε βρεθεί µ’ένα λεπίδι στο χέρι λόγω των 

περιστάσεων. Όµως οι περισσότεροι πολεµιστές απο κεί δεν ξεκινούν; 

αναρωτήθηκε. Έτσι δεν είχε γίνει και ο λαός του Σέθβολ 

πολεµοχαρής, διψασµένος για το αίµα των χρωµατοµάτηδων; 

  Το γαλανό βλέµµα του συνοδού της Έρµελ στράφηκε στις φλόγες 

του τζακιού. «Νόµιζα ότι είδα καπνό, όταν πλησιάζαµε την πόλη 

σας, ∆ούκισσά µου,» είπε, «µα δεν σκέφτηκα πως θα έµεναν εδώ 

επιζώντες από τη µάχη µε τους χρωµατοµάτηδες…» 
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  «Χρωµατοµάτηδες;» έκανε η Ρώρα. 

  Ο Σέθβολ µειδίασε. «Έτσι ονοµάζουµε τους δαιµονανθρώπους 

στην Βόλχερθ. Έπρεπε να το είχα φανταστεί ότι θα σας ξένιζε ο 

όρος·  απλά, είναι τόσο φυσικός για µας, που….» 

  «∆εν υπάρχει πρόβληµα,» τον διαβεβαίωσε η ∆ούκισσα, πίνοντας 

κι άλλο απ’το τσάι της. Ύστερα, αναστέναξε, µελαγχολικά. «Οι 

δαιµονάνθρωποι είναι κακιά φάρα… Φοβάµαι για το Σαραόλν. ∆ε 

θ’αφήσουν τίποτα όρθιο… και θα τους σκοτώσουν όλους…» 

  «Στη Μάρβαθ ο πατέρας µου θα τους σταµατήσει,» τόνισε η 

Έρµελ. «Έχει επιστρέψει απ’το Βασίλειο του Ωκεανού, έτσι δεν 

είναι;» 

  Τα χείλη της ∆ούκισσας Ρώρα του Θόνµαρκ σφίχτηκαν. «Έχω 

δυσάρεστα νέα για σας, Υψηλοτάτη…» 

  Η Έρµελ συνοφρυώθηκε. «∆εν έχει γυρίσει ακόµα από το Βασίλειο 

του Ωκεανού;» Πολύ παράξενο τούτο. Τι έκανε τόσο καιρό εκεί; 

Τόσα θέµατα είχε να συζητήσει µε τη Βασίλισσα Αάνθα, τέλος 

πάντων; Και δεν είχε µάθει τι γινόταν εδώ; Μήπως, κάτι κακό του 

είχε συµβεί; Όλες αυτές οι σκέψεις πέρασαν σα σίφουνας απ’το νου 

της. 

  «∆εν ξέρω για το αν έχει έρθει ή όχι,» απάντησε η Ρώρα. «Μάλλον, 

δεν έχει έρθει… Εκείνο που θέλω να σας πω, Πριγκίπισσά µου είναι 

ότι…» Αναστέναξε. «Η Μάρβαθ έχει πέσει.» 

  «…Η Μάρβαθ έχει πέσει;…» έκανε, έκπληκτη, η Έρµελ. Το 

παλάτι, ο πανέµορφος κήπος του πατέρα της –όλα είχαν 

καταστραφεί; Και ο Τλάφαρ; Τι γινόταν ο Τλάφαρ; Η µητέρα της; 

Μα τα Πνεύµατα, η µητέρα της! Ήταν νεκρή; ∆άκρυα γέµισαν τα 

µάτια της Πριγκίπισσας του Σαραόλν. Προσπάθησε να τα σκουπίσει, 

µε τα δάχτυλά της, µα δε µπορούσε, γιατί, καθώς µάζευε τα παλιά, 

καινούργια ήδη κυλούσαν… Όλα χάθηκαν… Όχι!… Η θλίψη της 

ήταν απερίγραπτη. «Είστε σίγουρη, ∆ούκισσά µου;» ρώτησε τη 

Ρώρα, καταπίνοντας αλµυρά δάκρυα και πνίγοντας ένα λυγµό. Η 

σπασµένη της µύτη, που δεν είχε θεραπευτεί εντελώς ακόµα, την 
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πονούσε ιδιαίτερα, για κάποιο λόγο. Νόµιζε ότι το κεφάλι της 

πήγαινε να σπάσει. 

  «Ναι,» ένευσε η Ρώρα. «Λυπάµαι, Υψηλοτάτη. Ένας αγγελιαφόρος 

ήρθε στις περιοχές µας, διαδίδοντας πως το Σαραόλν έχει νέο 

Βασιληά: τον Πόνκιµ. Οι άνθρωποί µου τον συνέλαβαν και τον 

έφεραν ενώπιόν µου. Τον κάναµε να µας µιλήσει για ό,τι ήξερε. Μας 

είπε ότι ο Πόνκιµ, ο παλιός βασιλικός διπλωµάτης, τώρα, άρχει στην 

πρωτεύουσα, και είναι ο µόνος που µπορεί να µας προφυλάξει από 

τους Μαγκραθµέλιους, γιατί αυτοί τον φοβούνται. Αν δεν ήταν 

εκείνος, τόνισε ο µαντατοφόρος, οι δαιµονάνθρωποι θα µας είχαν 

όλους ήδη κατασπαράξει. 

  »Αλλά είναι προδότης!» Η ∆ούκισσα έσφιξε τη γροθιά της. 

«∆αιµονόφιλος! Θα έπρεπε να πολεµήσει τους διαβολανθρώπους, όχι 

να µας ‘προστατέψει’ από δαύτους!» 

  Η Ρώρα προσπάθησε να ηρεµήσει, κάπως, προτού προσθέσει: «Και 

η µητέρα σου, Έρµελ…» 

  «…Τι η µητέρα µου;…» ρώτησε εκείνη, τρέµοντας πως η σύζυγος 

του ∆ούκα Έζφερκ θα της έλεγε κάτι δυσάρεστο για την ∆ήνκα, ότι 

ήταν νεκρή, ή αιχµάλωτη των δαιµονανθρώπων. 

  «Νοµίζω ότι είναι προδότρια και αυτή,» εξήγησε η Ρώρα. 

  «Όχι,» είπε, αµέσως, η Έρµελ, κουνώντας το κεφάλι της. «Η 

µητέρα µου δεν είναι προδότρια!» 

  «Η Βασίλισσα πήρε όλο µας τον στρατό, για να τον µεταφέρει 

στ’ανατολικά σύνορα µε το Άργκανθικ!» τόνισε η Ρώρα, 

στραβώνοντας τα χείλη της. 

  «Τι!» έκανε η Έρµελ. «Γιατί;» 

  «∆εν ξέρουµε,» απάντησε η Ρώρα. «Οι Σαραολνιανοί στρατιώτες 

που πέρασαν απο δώ, πηγαίνοντας στη Μάρβαθ, δε γνώριζαν το 

λόγο που η Βασίλισσα τούς µετέφερε στα ανατολικά σύνορα. Κι 

ούτε ακόµα έχουµε µάθει κάτι. Αλλά έχουµε καταλάβει τι συµβαίνει, 

Υψηλοτάτη.» Πήρε µια βαθιά ανάσα, αντιλαµβανόµενη πόσο βαριά 

θα ήταν τούτα τα νέα για την νεαρή κοπέλα αντίκρυ της. «Η µητέρα 
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σας έχει συµµαχήσει µε τον Πόνκιµ, πρώην-βασιλικό διπλωµάτη του 

Βασιληά Βένγκριλ. Είναι κι αυτή δαιµονόφιλη.» 

  Η Έρµελ πετάχτηκε πάνω. «Όχι!» είπε, κατηγορηµατικά. «Η 

µητέρα µου δεν είναι προδότρια –ούτε δαιµονόφιλη! Κάνεις λάθος, 

∆ούκισσα!» Είχε στο πρόσωπό της την οργισµένη όψη βασίλισσας, 

που έβλεπε κάποια τροµερή αδικία να διαπράττεται στο βασίλειό 

της. 

  «Τότε, πώς εξηγείς τ’ότι πήρε τα στρατεύµατα απο δώ και τα πήγε 

στ’ανατολικά σύνορα;» απαίτησε η Ρώρα, καθώς κι εκείνη 

σηκωνόταν όρθια, για να µπορεί να κοιτάζει την Πριγκίπισσα του 

Σαραόλν στο ίδιο επίπεδο. «Ήθελε να κάνει χώρο για τους φίλους 

της, τους Μαγκραθµέλιους!» Τα νεύρα της την είχαν καταλάβει. Ο 

άντρας της, τα παιδιά της, είχαν όλοι πεθάνει, για να προστατέψουν 

το Βασίλειο, ενώ η Βασίλισσα επιθυµούσε να το παραδώσει στους 

προαιώνιους εχθρούς του, αδιαφορώντας για τις ζωές που θα 

χάνονταν. Ήθελε να δει την ∆ήνκα κρεµασµένη απ’τη γλώσσα –ή 

σταυρωµένη, όπως η ∆ούκισσα είχε σταυρώσει τον αγγελιαφόρο που 

της έφερε τα νέα για τον καινούργιο «Βασιληά» Πόνκιµ. Τον 

δαιµονόφιλο µπάσταρδο!… 

  «Αυτό ∆ΕΝ είναι αλήθεια!» φώναξε η Έρµελ, καθώς δάκρυα 

έτρεχαν στο πρόσωπό της. Το δεξί της χέρι πήγε στη µέση της, και 

τράβηξε, απότοµα, το σπαθί της. 

  Η Ώµθα, όµως, ήταν ήδη όρθια κι έπιασε τον καρπό της. «Μην 

κάνεις καµια ανοησία, µικρή,» την προειδοποίησε, ενώ κι ο Σέθβολ 

στεκόταν, προσέχοντας, µε τις άκριες των κρύων, γαλανών του 

µατιών, και την Πριγκίπισσα του Σαραόλν και τη ∆ούκισσα του 

Θόνµαρκ. 

  Ο σύµβουλος της τελευταίας –ο άντρας που ονοµαζόταν 

Ζάορκορκ– είχε σηκωθεί απ’την καρέκλα του, έχοντας µισοτραβήξει 

το λεπίδι του απ’το θηκάρι. Επίσης, τριγύρω, κι άλλοι πολεµιστές 

και πολεµίστριες είχαν τα όπλα τους σ’ετοιµότητα. 
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  «Υπάρχει λόγος για τούτο;» ρώτησε, επιβλητικά, ο Σέθβολ. «Η 

Πριγκίπισσα Έρµελ δεν είναι εχθρός σας –οι χρωµατοµάτηδες 

είναι!» Οι δικοί του άνθρωποι, οι Βολχερθιανοί, ποτέ δε θα έκαναν 

τέτοιες ανοησίες –από σεβασµό στους προγόνους τους και µόνο. 

  «Το ξέρουµε,» του απάντησε ο Ζάορκορκ. «Αλλά είµαστε έτοιµοι 

να προστατέψουµε τη ∆ούκισσα, αν χρειαστεί.» Τα σκοτεινά του 

µάτια κοίταζαν τον Σέθβολ ατάραχα, κάτω απ’τα πυκνά του φρύδια. 

  Η Έρµελ θηκάρωσε το ξίφος της, καθώς η Ώµθα άφησε τον καρπό 

της. «∆ε θα χρειαστεί, κύριε,» δήλωσε. «Η Αρχόντισσά σας δεν 

κινδυνεύει από µένα. Με συγχωρείτε που παραφέρθηκα.» 

  Η Ρώρα ένευσε, και οι πολεµιστές της έκρυψαν τα όπλα τους και 

κάθισαν. 

  Και η Πριγκίπισσα του Σαραόλν κάθισε στην καρέκλα της. 

«Κατανοώ την οργή σας, ∆ούκισσά µου,» είπε, «αλλά δε µπορώ να 

πιστέψω, ούτε για µια στιγµή, ότι η µητέρα µου είναι προδότρια.» 

  Η Ρώρα, ο Σέθβολ, και η Ώµθα κάθισαν επίσης. «Τότε, γιατί πήρε 

τα στρατεύµατα απ’τα δυτικά σύνορα –όπου ήξερε πως συνάζονταν 

Μαγκραθµέλιοι;» απαίτησε η πρώτη. 

  Η Έρµελ κούνησε το κεφάλι. «∆ε µπορώ ν’απαντήσω σ’αυτό. 

Κάποιο λόγο θα είχε, σίγουρα. Όταν τη βρω και της µιλήσω, όλο 

τούτο το µπλέξιµο θα ξεκαθαρίσει. Θα δείτε ότι έχω δίκιο –δεν είναι 

προδότρια.» 

  «Το ευχόµαστε, Πριγκίπισσά µου,» αποκρίθηκε, µαλακά, η Ρώρα, 

µη θέλοντας να πληγώσει περαιτέρω την κοπέλα·  ήταν πολύ µικρή, 

έτσι κι αλλιώς, για να µπορεί ν’αντιµετωπίσει –και ν’αποδεχτεί– τη 

σκληρότητα του κόσµου στον οποίο ζούσε. Έτσι, τουλάχιστον, 

πίστευε η ∆ούκισσα του Θόνµαρκ… 

  «Τι θα κάνουµε, τώρα;» ρώτησε η Έρµελ. 

  «Θα αντεπιτεθούµε,» τόνισε η Ρώρα. 

  «∆ούκισσά µου,» είπε η Ώµθα, «εάν οι χρωµατοµάτηδες µάθουν ότι 

κρύβεστε εδώ, και σχεδιάζετε επίθεση εναντίον τους, θα έρθουν και 

θα σας αφανίσουν.» 
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  «Αλήθεια, πώς δε σας αφάνισαν, την πρώτη φορά;» απόρησε ο 

Σέθβολ, συνοφρυωµένος από περιέργεια. 

  «∆εν ήρθαν στα υπόγεια,» απάντησε η Ρώρα. «Κι εµάς µας 

παραξένεψε. Βέβαια, τα υπόγεια του φρουρίου-παλατιού του 

συζύγου µου είναι κατασκευασµένα για τέτοιες περιστάσεις, που οι 

ένοικοι θέλουν να κρυφτούν… Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι οι 

δαιµονάνθρωποι δεν έψαξαν καν·  έµοιαζαν να βιάζονται…» 

  «…για να φτάσουν στη Μάρβαθ,» συµπέρανε η Έρµελ, και ένα 

ρίγος τη διαπέρασε, καθώς συλλογιζόταν: Το Φτερό του Φοίνικα! 

Αυτό είναι που θέλουν πάνω απ’όλα –το Φτερό! Το είπε στους 

υπόλοιπους. 

  «Είναι πολύ πιθανό, Πριγκίπισσά µου,» κατένευσε η ∆ούκισσα 

Ρώρα. «Όποιος ελέγχει τα Κέντρα Σταθερότητας ελέγχει τον κόσµο, 

ή, τουλάχιστον, ένα µεγάλο µέρος του –στη συγκεκριµένη 

περίπτωση, τη Βόρεια Γη.» 

  «Ναι,» είπε η Έρµελ. «Αλλ’ας επιστρέψουµε στο τι θα κάνουµε, 

τώρα, εµείς…» 

  «Για την ώρα, κρυβόµαστε, Υψηλοτάτη,» απάντησε η Ρώρα. «Θα 

παρατήρησες, αναµφίβολα, τα πτώµατα στην πόλη. ∆εν έχουµε 

κάψει κανέναν απ’τους νεκρούς, για να νοµίζουν όλοι πως η Όντµιρ 

είναι εγκαταλειµµένη… Μακάρι µόνο τα πνεύµατα αυτών των 

γενναίων αντρών και γυναικών να καταλάβουν το λόγο που πράξαµε 

έτσι, και να µην επιστρέψουν για να µας στοιχειώσουν.» 

  Η Έρµελ αισθάνθηκε άλλο ένα ρίγος να τη διαπερνά, καθώς 

σκεφτόταν πόσα άκαφτα κουφάρια βρίσκονταν στην πόλη. 

Αλλ’αυτές ήταν δεισιδαιµονίες·  τέτοια πράγµατα δε συνέβαιναν, 

σωστά;… «Μα, αν κρυβόµαστε, δε µπορούµε να ρίξουµε τον 

προδότη από τον θρόνο,» είπε στη ∆ούκισσα. 

  «Ούτως ή άλλως, Πριγκίπισσά µου, τώρα, δεν έχουµε τέτοια 

δύναµη,» εξήγησε Ρώρα. «Εµείς διαθέτουµε τριάντα πολεµιστές, ενώ 

εκείνος εκατοντάδες χιλιάδες Μαγκραθµέλιους µαχητές και 
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ανθρώπους –Σαραολνιανούς– που αποφάσισαν να συµµαχήσουν 

µαζί του!» 

  «∆ηλαδή… δεν έχουµε καµια ελπίδα;…» ρώτησε η Έρµελ. Ποτέ δε 

φανταζόταν ότι η όµορφη χώρα της θα έπεφτε στα χέρια των 

δαιµονανθρώπων. 

  «Έχουµε,» απάντησε η Ρώρα. 

  Η Έρµελ σήκωσε ένα της φρύδι, ερωτηµατικά. 

  «Εσένα, Πριγκίπισσά µου. Θα δώσεις θάρρος στο λαό –θάρρος που 

τους λείπει. Θα τους συγκεντρώσεις κάτω απ’τη σηµαία σου·  θα 

ξαναπάρεις το Σαραόλν, και θα διώξεις τους δαιµονανθρώπους!» 

τόνισε η Ρώρα. 

  «Εγώ;» απόρησε η Έρµελ. «∆ούκισσά µου, δεν ξέρω από 

στρατιωτικά ζητήµατα.» Αισθανόταν, ξαφνικά, ένα πολύ µεγάλο 

βάρος να έχει πέσει στους ώµους της, προσπαθώντας να την 

γονατίσει. «Ευχαρίστως, βέβαια, να βοηθήσω, αλλά ο πατέρας µου 

γνωρίζει πιο πολλά από µένα–» 

  «Όµως δεν είν’εδώ,» τη διέκοψε η Ρώρα. 

  «Θα επιστρέψει.» 

  «Είσαι σίγουρη γι’αυτό, Υψηλοτάτη; Αλλά κι αν επιστρέψει, πότε 

θα επιστρέψει;» έθεσε το ερώτηµα η ∆ούκισσα του Θόνµαρκ. 

  Η Έρµελ µπορούσε να δει ότι υπήρχε λογική στα λόγια της. Ο λαός 

του Σαραόλν δεν είχε χρόνο. Κάτι έπρεπε να γίνει. Κάτι έπρεπε να 

κάνει εκείνη για να τους συντρέξει. 

  «Θα χρειαστώ τη βοήθειά σου, ∆ούκισσά µου,» δήλωσε. 

  «Το ξέρεις ότι θα την έχεις –όπως και τη βοήθεια όλων µας,» 

απάντησε η Ρώρα. 

  Η Έρµελ έριξε µια µατιά τριγύρω. Ο Ζάορκορκ ένευσε καταφατικά, 

µε το κεφάλι, και οι υπόλοιποι Σαραολνιανοί µαχητές έµοιαζαν 

αποφασισµένοι να την ακολουθήσουν –ν’ακολουθήσουν την κόρη 

του Βένγκριλ στον πόλεµο εναντίον των προαιώνιων εχθρών του 

λαού τους. 
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  «Το Βασίλειο έχει νέα σηµαία, Πριγκίπισσά µου,» πληροφόρησε η 

∆ούκισσα Ρώρα την Έρµελ: «το Μάτι του Σαραόλν.» 

  Εκείνη συνοφρυώθηκε. «Το Μάτι του Σαραόλν;» 

  «Ναι. Είναι το έµβληµα του σφετεριστή Πόνκιµ. Χρειάζεσαι, 

λοιπόν, κι εσύ µία σηµαία, Υψηλοτάτη,» τόνισε η Αρχόντισσα του 

Θόνµαρκ –«µια σηµαία που θα εµψυχώσει το λαό, ώστε κανείς να 

µην συµµαχήσει µε τον δαιµονόφιλο που κάθεται στο θρόνο και όλοι 

να του εναντιωθούν.» 

  «Τι σηµαία;» ρώτησε η Έρµελ. «Το Σαραόλν έχει ήδη σηµαία –το 

Φτερό του Φοίνικα, µε δυο ανεστραµµένα ξίφη εκατέρωθέν του.» 

  «Αυτό σηµαίνει πως δε θα φτιάξεις καινούργια;» 

  «Φυσικά και όχι! ∆ε διεκδικώ από τώρα το Βασίλειο. Απλά, 

προσπαθώ να το προστατέψω. Όταν επιστρέψει ο πατέρας µου, ο 

θρόνος θα είναι, ξανά, δικός του.» 

  «Μια καινούργια σηµαία, όµως, πιθανώς να εµψυχώσει 

περισσότερο τους κατοίκους του Σαραόλν,» διαφώνησε η ∆ούκισσα 

Ρώρα. «Πιθανώς να τους δώσει κουράγιο, όταν δουν πως η 

Πριγκίπισσά τους επέστρεψε µε κάτι νέο.» 

  «Όχι,» είπε η Έρµελ·  «θα τους δώσει περισσότερο κουράγιο να 

δουν την µία και µοναδική σηµαία του Σαραόλν να κυµατίζει, πάλι, 

στον άνεµο!» 

  «Όπως επιθυµείς, Πριγκίπισσά µου,» αποκρίθηκε η Ρώρα. «Είναι 

δική σου απόφαση, όχι δική µου –εγώ σου είπα τι πιστεύω.» 

  Η Έρµελ στενοχωρήθηκε κάπως απ’τα λόγια της·  δεν ήθελε να 

νοµίσει η ∆ούκισσα –ή κανένας άλλος– ότι δεν νοιαζόταν για την 

γνώµη των υπηκόων της. Απλά, όντως, θεωρούσε πως θα ήταν 

καλύτερα να διατηρήσει το παλιό έµβληµα του Σαραόλν. 

  «Ποιο θα είναι το πρώτο µας βήµα;» ρώτησε την σύζυγο του 

µακαρίτη ∆ούκα Έζφερκ. 

  «Ο Πόνκιµ, σίγουρα, θα έχει στείλει αγγελιαφόρους σ’όλους τους 

άρχοντες του Σαραόλν, ζητώντας –ή, µάλλον, απαιτώντας– να τον 

αποδεχτούν ως Βασιληά τους,» είπε η Ρώρα. «Εµείς, πιστεύω, πρέπει 
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να τους βρούµε, να τους µιλήσουµε, και να τους πείσουµε 

ν’αγωνιστούν για τον σκοπό µας. Και το βασικό είναι να 

επηρεάσουµε τους ∆ούκες, οι οποίοι έχουν τους µεγαλύτερους 

στρατούς,» τόνισε η Αρχόντισσα του Θόνµαρκ. 

  «Οι θείες µου, Άλχα και Αλκάρνα, είναι ∆ούκισσες του Σνοργκ και 

του Γκέχβιν, αντίστοιχα, και ο θείος µου Άλβαρ ∆ούκας του 

Ντρίνθεκ –δε µπορεί να µην έρθουν µε το µέρος µας!» είπε η Έρµελ. 

  «Μακάρι νάχεις δίκιο, Πριγκίπισσά µου,» αποκρίθηκε η Ρώρα. 

  «∆ε θα προδώσουν τον πατέρα µου.» 

  «Ούτε εσένα;» σήκωσε ένα φρύδι η ∆ούκισσα. 

  «∆ε νοµίζω…» έκανε η Έρµελ. 

  «Σε ποιον απ’αυτούς τους ∆ούκες, λοιπόν, προτείνεις να µιλήσουµε 

πρώτα;» ρώτησε η Ρώρα. 

  «Το ∆ουκάτο Γκέχβιν και το ∆ουκάτο Σνοργκ, νοµίζω, απέχουν το 

ίδιο από µας,» είπε η Έρµελ. Η ∆ούκισσα του Θόνµαρκ κατένευσε. 

«Οπότε, είναι καλύτερα να πάµε στο Γκέχβιν, για να κατευθυνθούµε, 

ύστερα, δυτικά, στο Ντρίνθεκ.» 

  «Όπου, µάλιστα, πιθανώς να µην έχουν φτάσει ακόµα οι 

αγγελιαφόροι του Πόνκιµ,» υπέθεσε η Ρώρα. «Μα, θα τους 

προλάβουµε; Μάλλον, απίθανο, Πριγκίπισσά µου. Και το Ντρίνθεκ 

είναι µακριά. Αξίζει να χάσουµε το χρόνο µας εκεί; Ή είναι, µήπως, 

προτιµότερο να πάµε στο Σνοργκ και, έπειτα, στο Γκέχβιν;» Η 

∆ούκισσα έκανε νόηµα στον Ζάορκορκ, κι εκείνος άπλωσε έναν 

χάρτη του Σαραόλν πάνω στο τραπέζι. 

  Η Έρµελ έδειξε µε το δάχτυλό της, διαγράφοντας µια νοητή ευθεία 

από την Όντµιρ ως το φρούριο Ντρίνθεκ. «Αν πάµε έτσι, δε θα 

κόψουµε δρόµο;» 

  «Μέσ’απ’τα βουνά, Πριγκίπισσά µου;» εξεπλάγη η Ρώρα. 

  «Το Ζασσάαρακ του Σέθβολ και της Ώµθα περνά εύκολα απ’τα 

χιόνια, τους γκρεµούς, και τις βραχώδεις περιοχές,» εξήγησε η 

Έρµελ. «Πόσο θα µας πάρει να φτάσου στο Ντρίνθεκ, πάνω στην 

ράχη του;» ρώτησε την Βολχερθιανή πολεµίστρια. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

948 

  Εκείνη συνοφρυώθηκε, κοιτώντας τον χάρτη. «Εφτά µέρες, 

υποθέτω…» 

  «Και πόσο µακριά είναι η πόλη-λιµάνι Γκέχβιν;» θέλησε να µάθει η 

Έρµελ, στρεφόµενη στην Ρώρα. 

  «Με άλογο ή µε τα πόδια;» αποκρίθηκε η ∆ούκισσα. 

  «Έχουµε άλογα;» 

  «Όχι, αλλά µπορούµε να βρούµε κάπου στο δρόµο –να κλέψουµε, 

αν οι Σαραολνιανοί δεν προθυµοποιηθούν να µας τα δώσουν,» 

πρότεινε η Ρώρα. 

  «Αυτό αποκλείεται,» είπε, κατηγορηµατικά, η Έρµελ. «∆εν 

πρόκειται να κλέψω από το λαό µου!» 

  Πόσο νεαρή, ροµαντική, και αφελής είσαι, Πριγκίπισσά µου… 

συλλογίστηκε η ∆ούκισσα του Θόνµαρκ, αλλά απάντησε στην κόρη 

του Βένγκριλ: «Υψηλοτάτη, γι’αυτούς πολεµάµε. Αν δεν το 

καταλαβαίνουν, και αρνηθούν να µας προσφέρουν βοήθεια, δε θα 

έχουν να κατηγορήσουν κανέναν παρά τον εαυτό τους.» 

  «∆ηλαδή, επιµένεις να ληστέψουµε τους ίδιους µας τους 

ανθρώπους, ∆ούκισσα;» έκανε η Έρµελ, καθώς αναρωτιόταν αν η 

σύζυγος του Άρχοντα Έζφερκ είχε τρελαθεί από τον χαµό του άντρα 

και των παιδιών της. 

  «∆εν είναι ληστεία,» τόνισε η Ρώρα. «Τους βοηθάµε έτσι. Σκέψου 

το αλλιώς: Αν δεν πάµε γρήγορα στο ∆ουκάτο Γκέχβιν, δε θα 

καταφέρουµε να πάρουµε τη ∆ούκισσα Αλκάρνα µε το µέρος µας, 

και αυτοί οι άνθρωποι που µας αρνήθηκαν τα άλογα θα πεθάνουν 

από τους Μαγκραθµέλιους του Πόνκιµ –ή θα παραµείνουν 

υπόδουλοι. 

  »Ποιο είναι, λοιπόν, προτιµότερο, Πριγκίπισσά µου;» Το βλέµµα 

της ∆ούκισσας ήταν σκληρό, αλύγιστο. 

  Η Έρµελ αναστέναξε. «Έχεις δίκιο,» παραδέχτηκε. «Πρέπει να 

κλέψουµε, αν χρειαστεί.» 

  «Χαίροµαι που καταλαβαίνεις την αναγκαιότητα αυτής της 

άσχηµης ενέργειας, Υψηλοτάτη,» αποκρίθηκε η Ρώρα. «Τώρα… η 
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απόσταση από την Όντµιρ ως την πόλη-λιµάνι Γκέχβιν είναι, κάπου, 

πέντε µέρες πάνω στη σέλα. Αλλά εµείς δε θα έχουµε άλογα εξ 

αρχής, οπότε να υπολογίζεις κάπου έξι µε εφτά µέρες.» 

  Η Έρµελ µειδίασε, γιατί έβλεπε πως τα πράγµατα έρχονταν όπως τα 

ήθελε. ∆εν ήξερε γιατί, µα ένιωθε ν’ανταγωνίζεται τη ∆ούκισσα του 

Θόνµαρκ στην στρατηγική, τούτη την ώρα. Ανοησίες, συλλογίστηκε. 

Είµαστε στην ίδια πλευρά. ∆εν υπήρχε λόγος να κάνει σαν παιδάκι… 

Είπε: «Τότε, µας συµφέρει περισσότερο να πάµε, πρώτα, στο 

Ντρίνθεκ, µε το Ζασσάαρακ, γιατί, πάλι, γύρω στις εφτά µέρες θα 

κάνουµε. Και, ύστερα, αφού θα µας έχει εφοδιάσει ο ∆ούκας Άλβαρ 

µε άλογα, θα κατευθυνθούµε στην Γκέχβιν, όπου και θα φτάσουµε 

αρκετά γρήγορα… Σε πόσες µέρες;» 

  Η Ρώρα υπολόγισε την απόσταση, µε το βλέµµα. «Τέσσερις-

πέντε… ∆εν κερδίζουµε και πολλά·  το αντίστροφο, πάλι, καλό θα 

είναι: να πάµε, πρώτα, στην Γκέχβιν (ξανά, κάπου εφτά µέρες), και, 

έπειτα, έφιπποι, στο Ντρίνθεκ. Και γλιτώνεις τους κινδύνους των 

βουνών, Πριγκίπισσά µου,» τόνισε η ∆ούκισσα του Θόνµαρκ. 

  «Όµως, ύστερα, θα χρειαστεί να κάνουµε κύκλο, για να φτάσουµε 

στην Σνοργκ,» συµπέρανε η Έρµελ. «Ενώ, αν πάµε, πρώτα, στο 

Ντρίνθεκ, δε θα υπάρξει τέτοιο πρόβληµα –δηλαδή, κερδίζουµε 

χρόνο.» 

  Η Ρώρα το σκέφτηκε. «Εκτός κι αν χωριστούµε, κάπως…» είπε. 

«Αλλά το όλο θέµα είναι να δουν εσένα, Πριγκίπισσά µου. ∆ε 

νοµίζω κάποιος να σου αρνηθεί το στρατό του, αν του µιλήσεις 

πρόσωπο µε πρόσωπο.» 

  «Συνεπώς, κάνουµε αυτό που πρότεινα;» ρώτησε η Έρµελ, 

αισθανόµενη νικήτρια. Παιδικές κουταµάρες, είπε στον εαυτό της. 

  «Ναι,» συµφώνησε η Ρώρα. «Τώρα, νοµίζω πως καλά θα ήταν να 

ξεκουραστούµε. Έχουν περάσει, πλέον, τα µεσάνυχτα…» 

 

**  **  **  ** 
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  Ο Σόλµορχ ήταν καθισµένος πάνω στ’άχυρα ενός σκοτεινού 

κελιού·  το µοναδικό φως αποτελούσε ένας αδύναµος δαυλός απέξω. 

Η Τάθβιλ βρισκόταν κουλουριασµένη στην αγκαλιά του, µοιάζοντας 

να κοιµάται βαθιά, τον ύπνο της εξάντλησης, αφότου ο ευγενής είχε, 

εδώ και ώρα, δέσει το τραύµα στο πόδι της. 

  Αισθανόταν άσχηµα·  αισθανόταν ότι τα είχε θαλασσώσει. 

Ανάθεµα! Γιατί άφησα τα θυµό µου να µε κυριέψει; Αν δεν είχα 

γρονθοκοπήσει τον Τάσµαριθ –όχι πως δεν του άξιζε, του 

µπάσταρδου!–, τώρα, δε θα βρισκόµουν εδώ, κλειδωµένος, µη 

µπορώντας να βοηθήσω ούτε την Τάθβιλ, ούτε τον εαυτό µου… 

  Ξεφύσησε, σιγανά, προσπαθώντας να µην βήξει και ξυπνήσει τη 

γυναίκα στην αγκαλιά του. Οι σκέψεις του πήγαν στην κουβέντα που 

είχε µε τον καταραµένο διοικητή αντικαταστάτη του Βαρόνου 

Κάζριφ στην πόλη: Του είχε τονίσει τη σηµαντικότητα της 

αποστολής τους·  του είχε πει για τους Μαγκραθµέλιους·  του είχε 

εξηγήσει πως, αν οι δαιµονάνθρωποι κατακτούσαν το Σαραόλν, 

ύστερα, θα στρέφονταν στο Άργκανθικ… αλλά ίσως ο Τάσµαριθ να 

µην τον είχε πιστέψει… Τι ηλίθιος άνθρωπος! συλλογίστηκε ο 

Σόλµορχ. Ακόµα και για Αργκανθικιανός! 

  Χάιδεψε τα καστανά µαλλιά της Τάθβιλ. Τούτη ήταν η µόνη –

µικρή– παρηγοριά που είχε τη δυνατότητα να της προσφέρει, για την 

ώρα. ∆ιάολοι! θα µπορούσα να είχα κάνει κάτι καλύτερο… σκέφτηκε·  

θα µπορούσα να την είχα πάρει απο δώ –όχι να κλειστώ κι εγώ µέσα!  

  Ακόµα του ήταν αδιανόητο το γεγονός ότι την είχαν βάλει στο ίδιο 

κελί µ’εκείνο το τέρας –γιατί, σίγουρα, αυτό το έκτρωµα δεν ήταν 

άνθρωπος! Τι µυαλό είχαν, τέλος πάντων, οι Αργκανθικιανοί; Ή 

ήταν χαζοί, ή διαβολικοί, και το είχαν κάνει επίτηδες. Ο Σόλµορχ θα 

στοιχηµάτιζε στο δεύτερο. 

  Θα πατσίσουµε, ∆ιοικητά Τάσµαριθ· θα πατσίσουµε… 

  Η Τάθβιλ σάλεψε επάνω του, µουρµούρισε: «…όχι… άσε… άσε 

µε… όχι, σου λέω… Όχι!…» 
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  «Τάθβιλ. Τάθβιλ!» Ο Σόλµορχ την ταρακούνησε, κι εκείνη άνοιξε 

τα καστανά της µάτια, τροµαγµένη και βαριανασαίνοντας.  

  Άγγιξε το µάγουλό του, µε το δεξί της χέρι, και φίλησε τα χείλη 

του. «Σόλµορχ…» ψιθύρισε, και ακούµπησε το πρόσωπό της στο 

στέρνο του. «Πώς θα βγούµε απο δώ;» 

  «Ελπίζω ο Μέρθναρ να σκεφτεί κάτι έξυπνο,» απάντησε ο ευγενής, 

βήχοντας πάνω στη γροθιά του. «Ή ο πατέρας σου –αν έχει 

καταλάβει πού βρισκόµαστε…» 

  «Σε έχουν ξανακλείσει σε κελί;» τον ρώτησε η Τάθβιλ. Έβγαλε το 

µαντίλι απ’τον κόρφο της και καθάρισε τη µύτη της 

  Ο Σόλµορχ γέλασε. «Όχι·  εσένα;» 

  «Τσου,» έκανε η Βαρονέσα. 

  «Μερικοί φιλόσοφοι λένε πως πρέπει κανείς να τα έχει ζήσει όλα 

στη ζωή του.» 

  Η Τάθβιλ σήκωσε το πρόσωπό της, για να τον κοιτάξει και να δει 

ότι αστειευόταν. «Εγώ θα προτιµούσα να µην το είχα ζήσει αυτό!» 

τόνισε. «Τελικά, ξέρεις, όσα λένε για τους Αργκανθικιανούς… 

Έχουν δίκιο, Σόλµορχ! Είναι καθάρµατα –είναι ζώα!» 

  Εκείνος αναστέναξε. «Όλοι τους; Παλιά, δεν ήθελα να πιστέψω 

κάτι τέτοιο…» 

  «Αλλά τώρα; ∆εν είναι φανερό;» 

  «Ο Τάσµαριθ, πάντως, αποδείχτηκε µεγάλος κόπανος,» είπε ο 

Σόλµορχ. 

  «Κι ο Βαρόνος Κάζριφ πολύ παλιοχαρακτήρας µού φάνηκε,» 

αποκρίθηκε η Τάθβιλ. Κούνησε το κεφάλι της. «Τους µισώ όλους… 

  »Και θέλω να βγω απο δώ µέσα!» Φταρνίστηκε πάνω στο µαντίλι 

που κρατούσε. 

  «Ας κοιµηθούµε,» πρότεινε ο Σόλµορχ. «Ίσως το πρωί να γίνει 

κάτι, και να µας ελευθερώσουν…» Ξάπλωσε στα άχυρα, 

παρασέρνοντας και τη Βαρονέσα µαζί του. 

  «Να φυλάµε βάρδιες, καλύτερα,» είπε η Τάθβιλ. 
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  «Μας φρουρούν πολύ καλά, µην ανησυχείς…» µουρµούρισε ο 

Σόλµορχ, φιλώντας το µάγουλό της. 

  «Όµως, κατά πάσα πιθανότητα, έχει ποντίκια εδώ,» τόνισε η 

Βαρονέσα. «Μπορεί να µας δαγκώσουν!…» 

  «Άµα δαγκώσουν εµένα, θα πεθάνουν!» 

  Η Τάθβιλ γέλασε, και ο Σόλµορχ συλλογίστηκε πως είχε πετύχει το 

σκοπό του: να της φτιάξει, έστω και λίγο, τη διάθεση. «Κι εγώ, που 

πλαγιάζω µαζί σου, πώς δεν έχω πεθάνει ακόµα;» απαίτησε η 

Βαρονέσα, µειδιώντας. 

  «Με δαγκώνεις, όταν κοιµάµαι;» έκανε ο ευγενής, παριστάνοντας 

τον πανικόβλητο. «Γιαυτό βρίσκω σηµάδια στο λαιµό µου, το πρωί;» 

  «Χα-χα-χα…» γέλασε η Τάθβιλ. «Σταµάτα, γιατί, όταν –αν– 

έρθουν να µας βγάλουν απ’αυτό το κελί, δε θα θέλω να βγω!» Έβαλε 

το µαντίλι µπροστά στη µύτη της, καθώς φταρνιζόταν. 

  «∆ε σε πιστεύω,» έβηξε ο Σόλµορχ. 

  Η Βαρονέσα πήρε το πρόσωπό του ανάµεσα στις παλάµες της και 

τον φίλησε, δυνατά, στα χείλη. 

  «Τι λες, κάνουµε τους ηλίθιους Αργκανθικιανούς να ζηλέψουν που 

µας έχωσαν σ’ετούτο το κελί;» µειδίασε στραβά ο γόνος του 

ευγενικού Οίκου των Έχµελθ. 

  Η Τάθβιλ τού επέστρεψε το µειδίαµα. «Με προκαλείς,» 

παραδέχτηκε, «αλλά οι φρουροί θα µας κοιτάζουν.» 

  «Αποκλείεται. Εδώ µέσα είναι σκοτεινά·  έξω βρίσκεται ο δαυλός,» 

εξήγησε ο Σόλµορχ, πασπατεύοντας τα πλευρά της, µε τα δάχτυλά 

του. 

  Η Τάθβιλ έπνιξε ένα φτέρνισµα. «Αν είναι έτσι, ας τους κάνουµε να 

ζηλέψουν πολύ!» είπε. 

  «Μη φταρνιστείς, όµως, επάνω µου,» την προειδοποίησε ο 

Σόλµορχ, µεταξύ αστείου και σοβαρού, πιέζοντας, ελαφρά, µε το 

δάχτυλό του, το αριστερό της στήθος. 

  «∆ε φταρνίζοµαι όταν είµαι σε υπερδιέγερση,» αποκρίθηκε η 

Τάθβιλ, φιλώντας τον. 
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  «Το καλό που σου θέλω.» 
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χουµε αρκετές προµήθειες;» ρώτησε η Έρµελ τον Σέθβολ και 

την Ώµθα. Οι τρεις τους βρίσκονταν στον µικρό, 

περιτειχισµένο κήπο του φρουρίου-παλατιού της Όντµιρ όπου 

είχαν αφήσει το Ζασσάαρακ, το οποίο, τώρα, έπινε νερό από ένα 

σιντριβάνι. 

  «Για άλλες πέντε µέρες,» αποκρίθηκε η Βολχερθιανή πολεµίστρια. 

  «Θα χρειαστούµε, εποµένως, προµήθειες γι’ακόµα δυο-τρεις 

µέρες,» πληροφόρησε η Έρµελ τη ∆ούκισσα Ρώρα, που στεκόταν µε 

την πλάτη ακουµπισµένη σ’ένα δέντρο του κήπου, ντυµένη µε µαύρο 

δέρµα, γούνα, και κάπα·  τα µποτοφορεµένα πόδια της ήταν 

σταυρωµένα στους αστραγάλους, ενώ τα χέρια διπλωµένα κάτω 

απ’τα στήθη της. 

  «Θα τις έχετε,» απάντησε, στωικά, η σύζυγος του µακαρίτη 

Άρχοντα Έζφερκ. 

  Η Έρµελ στράφηκε στους Βολχερθιανούς της συντρόφους. «Όλα 

εντάξει, οπότε,» τους είπε. Από την αυγή, όµως, που είχαν σηκωθεί, 

η Πριγκίπισσα µπορούσε να διακρίνει µια στενοχώρια στο βλέµµα 

τους, έναν βαθύ προβληµατισµό. Τόση ώρα δίσταζε, αλλά, τώρα, 

πια, θα ρωτούσε. «Τι έχετε;» 

  «Τι εννοείς;» αποκρίθηκε η Ώµθα. 

  «Κάτι σας συµβαίνει,» είπε η Έρµελ. «∆εν είστε καλά; Σαν 

θλιµµένοι µου µοιάζετε…» 

Ε
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  Ο Σέθβολ ξεφύσησε, κουνώντας το κεφάλι του. «Όχι… δεν είµαστε 

θλιµµένοι·  δεν είν’αυτό, Πριγκίπισσά µου. Απλά, κι οι δυο έχουµε 

στο νου µας κάτι»–η Ώµθα τού έριξε ένα βλέµµα που του πρότεινε, 

καλύτερα, να µη µιλήσει, µα εκείνος την αγνόησε, συνεχίζοντας–

«ότι είµαστε µακριά απ’την πατρίδα µας, εκεί όπου θα έπρεπε να 

µαχόµαστε, για να βοηθήσουµε το λαό µας, και για να τιµήσουµε 

τους προγόνους µας.» 

  Η Έρµελ δε µπορούσε να τους αδικήσει, φυσικά. Κι εκείνη το ίδιο 

αισθανόταν για το Σαραόλν: ήθελε να βοηθήσει το λαό της. 

«…Είστε ελεύθεροι να φύγετε, εάν αυτό επιθυµείτε,» δήλωσε. «∆ε 

θα σας σταµατήσω.» 

  Η Ώµθα ακούµπησε το χέρι στον ώµο της. «Όµως µας χρειάζεσαι –

χρειάζεσαι το Ζασσάαράκ µας, για να περάσεις τα βουνά.» 

  «Ναι, αλλά… πώς µπορώ να σας κρατήσω µακριά απ’την πατρίδα 

σας; Οι ίδιοι κάποτε µου είπατε πως έχετε λίγους πολεµιστές, και 

πρέπει να µάχεστε όλοι, προκειµένου ν’αποτινάξετε το ζυγό των 

Μαγκραθµέλιων,» αποκρίθηκε η Έρµελ, σφίγγοντας τα χείλη. «Ήδη 

δε σας έχω κρατήσει αρκετά;» 

  «Προτείνω το εξής, Πριγκιπέσα µου,» είπε ο Σέθβολ: «να πάµε 

µαζί σου ως το φρούριο Ντρίνθεκ και, έπειτα, απο κεί να 

επιστρέψουµε στην πατρίδα µας.» 

  «Μα το Ντρίνθεκ βρίσκεται στα σύνορα µε τη Νότια 

Μάγκραθµελ,» έκανε η Έρµελ. 

  Ο Σέθβολ κατένευσε, µε το κεφάλι. «Ακριβώς. Θα πάµε στην 

Βάρµπελθ, την πρωτεύουσα των Νότιων χρωµατοµάτηδων. Ούτως ή 

άλλως, ο στρατός µας πιθανώς να την έχει πάρει, ως τώρα.» 

  «Είστε σίγουροι γι’αυτό;» ρώτησε η Έρµελ. «Αν δεν την έχει πάρει, 

ίσως να σας πιάσουν οι δαιµονάνθρωποι και να σας σκοτώσουν.» 

  «Μέχρι να φτάσουµε εµείς εκεί, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι 

συµπατριώτες µας θα έχουν την Βάρµπελθ,» επέµεινε ο Σέθβολ. 

«Γιατί είναι αποφασισµένοι: Τώρα, που έφυγαν οι περισσότεροι 
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απ’τους χρωµατοµάτηδες, ή θα πάρουν τη χώρα µας πίσω, ή θα 

πεθάνουν.» 

  Κι αν έχουν ήδη πεθάνει; Αν έχει ο στρατός τους σµπαραλιαστεί; 

αναρωτήθηκε η Έρµελ, αλλά δεν το είπε. «Πολύ καλά, Σέθβολ. Αν 

θέλετε να γίνει έτσι, δεν έχω κανένα πρόβληµα.» Έριξε ένα βλέµµα 

στην Ώµθα, για να δει αν συµφωνούσε κι εκείνη.  

  Η Βολχερθιανή πολεµίστρια έγνεψε καταφατικά. «Η ιδέα του 

Σέθβολ, πιστεύω, είναι καλή, Πριγκίπισσά µου.» 

  «Ωραία,» αποκρίθηκε η Έρµελ. Κοίταξε τη Ρώρα. «∆ούκισσα, οι 

προµήθειες;» 

  Εκείνη έδωσε διαταγή σ’έναν πολεµιστή, για να πάει να τις φέρει. 

Σε λίγο, ο άντρας επέστρεψε µαζί µ’έναν σάκο, τον οποίο ο Σέθβολ 

φόρτωσε στο Ζασσάαρακ. 

  «Θα επιθυµούσες κάποιοι από τους µαχητές µου να σε 

συντροφεύσουν, Υψηλοτάτη;» ρώτησε η ∆ούκισσα Ρώρα. «Γιατί 

πώς θα ταξιδέψεις, όταν σ’αφήσουν οι Βολχερθιανοί φίλοι σου; 

Μόνη;» 

  «Οι θείος µου, ∆ούκας Άλβαρ του Ντρίνθεκ, θα µ’εφοδιάσει 

µ’όσους συνοδούς χρειάζοµαι,» απάντησε η Έρµελ. «Καλύτερα να 

κρατήσεις τους πολεµιστές σου εδώ, ∆ούκισσά µου. Όπως συµβαίνει 

στην Βόλχερθ, έτσι κι εσύ τους χρειάζεσαι όλους, και είναι λίγοι.» 

  «Συµφωνώ,» είπε η Ρώρα. «Είσαι συνετή, Πριγκίπισσά µου·  ο λαός 

του Σαραόλν θα δεις που πρόθυµα θα σ’ακολουθήσει, για να 

αποτινάξει τον ζυγό των Μαγκραθµέλιων και του σφετεριστή 

Πόνκιµ.» 

  «Έτσι κι αλλιώς, δε θα µπορούσαµε να πάρουµε κι άλλους πάνω 

στη ράχη του Ζασσάαρακ,» είπε ο Σέθβολ, καθώς ανέβαινε πρώτος 

στο εξάποδο, γουνοφόρο πλάσµα. 

  Η Έρµελ ανέβηκε πίσω του, και πίσω απ’αυτήν η Ώµθα. 

  «Αντίο, ∆ούκισσα,» είπε η Πριγκίπισσα του Σαραόλν. 

«Αναµφίβολα, θα ξανανταµώσουµε.» 
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  «Μ’έναν µεγάλο στρατό γύρω µας, ελπίζω, Υψηλοτάτη,» 

αποκρίθηκε η Ρώρα, µειδιώντας. 

  Η Έρµελ τής επέστρεψε το µειδίαµα, και, ύστερα, το Ζασσάαρακ 

ξεκίνησε να βαδίζει µέσα στον κήπο του φρουρίου-παλατιού του 

Άρχοντα Έζφερκ. 

  «Στρίψτε δεξιά στην αψίδα, για να βγείτε,» τους είπε η ∆ούκισσα, 

«και, κατόπιν, αριστερά.» 

  Αυτό το οικοδόµηµα ήταν αρκετά πολύπλοκο, έπρεπε να 

παραδεχτεί η Έρµελ. Τέλειο για τα δυτικά σύνορα του Σαραόλν, και 

δύσκολο να το πάρει κανείς. Ωστόσο το απέραντο φουσάτο των 

δαιµονανθρώπων δεν είχε δυσκολευτεί καθόλου να καταστρέψει τα 

πάντα εδώ, και να περάσει απ’την Όντµιρ µέσα σε µια µέρα. 

  Η Πριγκίπισσα του Σαραόλν αναρωτήθηκε αν οι Μαγκραθµέλιοι 

ήταν τρελοί ή ηλίθιοι. Όταν πήραν όλο τους το στρατό για να 

επιτεθούν στο Βασίλειό της, δε σκέφτηκαν πως οι Βολχερθιανοί θα 

τους χτυπούσαν, αφού η χώρα τους θα είχε µείνει σχεδόν 

ανυπεράσπιστη; Υπήρχε κάποιο άγνωστο σ’αυτήν σχέδιο; Ή οι 

δαιµονάνθρωποι υποτιµούσαν τόσο τους πρώην-δούλους τους; 

  Πολύ παράξενη τούτη η εισβολή… συλλογίστηκε η Έρµελ, καθώς το 

Ζασσάαρακ έστριβε κάτω από την πέτρινη αψίδα που τους είχε πει η 

∆ούκισσα Ρώρα. Έπειτα, η κόρη του Βένγκριλ θυµήθηκε: Το Φτερό 

του Φοίνικα! Είναι πολύ πιθανό κάτι να θέλουν να κάνουν µε το 

Φτερό… Όµως δεν ήταν αρκετό, απλά, να το ελέγχουν; Όποιος 

ελέγχει τα Κέντρα Σταθερότητας, ελέγχει τον κόσµο… Τότε, γιατί ο 

πατέρας της δεν έλεγχε τον κόσµο; Αλλά δεν ήταν αυτή η δουλειά 

του –του έφτανε να προστατεύει το Φτερό, γιαυτό και η σηµαία του 

Σαραόλν είχε επάνω της το Φτερό του Φοίνικα, µε δυο 

ανεστραµµένα ξίφη εκατέρωθέν του. 

  Πού είναι, όµως, ο πατέρας µου, τώρα; αναρωτιόταν η Έρµελ, ενώ 

το Ζασσάαρακ έστριβε κάτω από µια άλλη αψίδα, η οποία έµοιαζε να 

έχει χτυπηθεί από κάτι (πιθανώς, από κάποια δαιµονική 

Μαγκραθµέλια συσκευή), καθώς ήταν ραγισµένη. 
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  Με την αυγή, δύο αγγελιαφόροι βρίσκονταν στην µεγάλη βασιλική 

αίθουσα του Πόνκιµ. Το χέρι του άντρα ήταν σπασµένο και 

περασµένο σε µια υφασµάτινη θηλιά, που κρεµόταν απ’το λαιµό του, 

ενώ το κεφάλι της γυναίκας τυλιγµένο µ’ένα αιµατοβαµµένο πανί. 

  Ο νέος Βασιληάς του Σαραόλν τούς κοίταξε προσεκτικά, µε 

στενεµένα µάτια. «Από πού ήρθατε εσείς;» απαίτησε, καθώς το 

Στέµµα των Οφθαλµών γυάλιζε στο κεφάλι του, από το πρωινό φως 

του Λούντρινχ που έµπαινε στη βασιλική αίθουσα απ’τα µεγάλα 

παράθυρα. 

  «Από το ∆ουκάτο Κάντνοµ, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε η 

πολεµίστρια, κάνοντας µια βαθιά υπόκλιση. Ζαλίστηκε, και 

παραλίγο να παραπατήσει και να πέσει, αν δεν την έπιανε ο 

σύντροφός της από το µπράτσο. 

  «Αυτή ήταν η απάντηση της ∆ούκισσας Τουάθα;» ρώτησε ο 

Πόνκιµ, αισθανόµενος τον θυµό να φουντώνει εντός του. Θα 

συνθλίψω εκείνη κι όλη της την πόλη! 

  «∆εν ήταν η απάντηση της ∆ούκισσας, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε 

η πολεµίστρια. 

  «Τότε, ποιου απάντηση ήταν;» Η φωνή του Πόνκιµ αντήχησε σαν 

καµπάνα µέσα στην αίθουσα. 

  «Του… του Βασιληά Βένγκριλ, Μεγαλειότατε.» 

  «Του Βασιληά Βένγκριλ;» φώναξε ο Πόνκιµ, καθώς σηκωνόταν 

όρθιος. «ΕΓΩ είµαι ο ένας και µοναδικός Βασιληάς του Σαραόλν!» 

  «Ναι, µάλιστα…» ψέλλισε η πολεµίστρια, ενώ πολλοί απ’τους 

συµβούλους αναφωνούσαν έκπληκτοι. «Μάλιστα, Μεγαλειότατε…» 

  «Επέστρεψε ο Βασιληάς Βένγκριλ;» ρώτησε ο Κόρναλθορ, 

σύµβουλος δηµόσιας τάξης –και, ύστερα, αισθάνθηκε κάτι να 

συνθλίβει το λαιµό του. ∆ε µπορούσε ν’ανασάνει, δε µπορούσε να 

µιλήσει, δε µπορούσε να κουνηθεί. 
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  «Είπα –ο Βένγκριλ δεν είναι, πλέον, Βασιληάς του Σαραόλν. 

Σωστά, καλέ µου Κόρναλθορ;» 

  Ο σύµβουλος ένευσε καταφατικά, όπως µπορούσε. Και ο Πόνκιµ 

τον ελευθέρωσε. Εκείνος σχεδόν σωριάστηκε, µπρούµυτα, πάνω στο 

τραπέζι, βαριανασαίνοντας και βήχοντας. Η Αλφάρνα γέµισε, 

γρήγορα, ένα ποτήρι νερό και του το πρόσφερε. Ο Κόρναλθορ ήπιε, 

µουρµουρίζοντάς της ένα «ευχαριστώ». 

  «Το γνώριζα ότι ο Βένγκριλ έχει επιστρέψει,» δήλωσε ο Πόνκιµ, 

ενώ ακόµα δεν είχε καθίσει στον θρόνο του. Οι δυο αγγελιαφόροι 

είχαν πέσει στα γόνατα εµπρός του, τρέµοντας µην χρησιµοποιήσει 

τις «µαγικές του δυνάµεις» επάνω τους. 

  ∆ειλοί!… συλλογίστηκε ο Κράντµον, αηδιασµένος, καθώς καθόταν, 

ήρεµος, σε µια πολυθρόνα, καπνίζοντας µια λεπτή πίπα από µαύρο 

ξύλο. 

  «Εκείνος σας χτύπησε;» ρώτησε ο Πόνκιµ τον πολεµιστή και την 

πολεµίστρια κάτω απ’το θρόνο του. 

  «Όχι, Μεγαλειότατε,» απάντησε η δεύτερη. 

  «Ρώτησα, πριν, ποιου απάντηση είναι τούτη!» τόνισε ο Βασιληάς 

του Σαραόλν. 

  «Νο-νόµιζα, Μεγαλειότατε, ότι εννοούσατε…» Η πολεµίστρια 

ξεροκατάπιε. «Θέλετε να σας πω αυτά που µου ζήτησε ο Βένγκριλ 

να σας µεταφέρω;» 

  «Ναι,» απάντησε ο Πόνκιµ, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του. 

Τα µαύρα του µάτια έµοιαζαν µε δυο απύθµενες αβύσσους, έτοιµες 

να ξεράσουν φωτιά από τα βάθη τους. 

  «Μου… µου είπε, Μεγαλειότατε, ότι θα… Μου είπε να σας 

µεταφέρω ότι επέστρεψε, και θα παλουκώσει το κεφάλι σας πάνω 

απ’το Μάτι του Σαραόλν…» 

  «Τι συγκινητικό,» είπε ο Πόνκιµ. Πατέρα, πρόσθεσε νοερά. Και 

άρχισε να γελάει, ενώ οι σύµβουλοί του τον κοιτούσαν µε πρόσωπα 

άσπρα σαν το πανί. «∆εν είναι αστείο;» τους ρώτησε. Κανείς δεν 

απάντησε. «∆εν είναι αστείο;» ξαναρώτησε ο Βασιληάς, δυνατότερα. 
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  «…Ναι, Μεγαλειότατε…» αποκρίθηκε η Αλφάρνα. 

  «Χαίροµαι που βρίσκεστε στην ίδια εύθυµη διάθεση µε µένα,» είπε 

ο Πόνκιµ. Και στράφηκε στους γονατισµένους αγγελιαφόρους του. 

«Και ποιος σας χτύπησε έτσι;» 

  «Ληστές, Βασιληά µου,» δήλωσε η πολεµίστρια. «Ληστές. Μας 

όρµησαν, µας έριξαν από τ’άλογό µας, και µας χτύπησαν.» 

  «∆ηλαδή, το Βασίλειό µου έχει γεµίσει ληστές;» έκανε ο Πόνκιµ. 

  «Ό-όχι, Μεγαλειότατε!» πετάχτηκε, αµέσως, η πολεµίστρια. 

  Εκείνος την αγνόησε. «Μάλλον, κάτι θα πρέπει να κάνω γι’αυτό. 

∆ε νοµίζετε, καλοί µου σύµβουλοι;» 

  «Μάλιστα, Βασιληά µου,» απάντησε ο Κόρναλθορ. «Έχετε 

απόλυτο δίκιο.» 

  «Πέστε µου»–ο Πόνκιµ στράφηκε, πάλι, στους αγγελιαφόρους του–

«µεταφέρατε το µήνυµά µου στην ∆ούκισσα Τουάθα;» 

  «Ο Βασ– Ο Βένγκριλ, Μεγαλειότατε, µας πρόσταξε να 

επιστρέψουµε σε σας, αφού πήρε τα µηνύµατά µας,» προσπάθησε να 

δικαιολογηθεί η πολεµίστρια. 

  «Αυτό σηµαίνει ότι η ∆ούκισσα δε γνωρίζει ποιος είναι ο νέος της 

µονάρχης;» απαίτησε ο Πόνκιµ, αγριοκοιτώντας τη γυναίκα. 

  «∆ε… δε νοµίζω, Βασιληά µου.» 

  Ο Πόνκιµ έδειξε έναν άντρα κοντά στην είσοδο της αίθουσας. 

«Φρουρέ! Έλα εδώ.» 

  Εκείνος ζύγωσε, επιφυλακτικά. Ήταν ένας νεαρός άντρας, ντυµένος 

µε αρθρωτή πανοπλία και κράνος, µε την προσωπίδα σηκωµένη. 

Υποκλίθηκε. «Προστάξτε, Βασιληά µου.» 

  «Ποιο είναι τ’όνοµά σου.» 

  «Ζάρντεθ, Βασιληά µου.» 

  «Εσύ θα πας, Ζάρντεθ, στην ∆ούκισσα Τουάθα του Κάντνοµ, και 

θα της µεταφέρεις το µήνυµα που θα σου παραδώσει ο κύριος 

Κόρναλθορ, αφού το έχω ελέγξει και υπογράψει.» Ο Πόνκιµ ήταν 

πολύ επιφυλακτικός µε τις επιστολές, γιατί, µέσω αυτών, ο ίδιος 

κορόιδευε τον Βένγκριλ, τόσο καιρό. 
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  «Μάλιστα, Βασιληά µου,» υποκλίθηκε ο άντρας, και βάδισε προς 

το τραπέζι των συµβούλων, για να µιλήσει µε τον Κόρναλθορ. 

  «Μπορείτε να πηγαίνετε,» είπε ο Πόνκιµ στους δύο χτυπηµένους 

του αγγελιαφόρους. Εκείνοι σηκώθηκαν στα τρεµάµενα πόδια τους 

και τσακίστηκαν έξω απ’την βασιλική αίθουσα. 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν κάθισε στο θρόνο του, αναλογιζόµενος 

την κατάσταση, µε το σαγόνι ακουµπισµένο στην δεξιά του χούφτα. 

Ήλπιζε το µήνυµα να πήγαινε γρήγορα στην ∆ούκισσα Τουάθα, για 

να µάθαινε αν το Κάντνοµ θα ήταν µαζί του, ή όχι. 

  Σε λίγο, η Σαντέ’ενθιν µπήκε στο µεγάλο δωµάτιο. Ήταν ντυµένη 

µ’ένα µακρύ, µπλε φόρεµα, που είχε γκρίζα γούνα γύρω απ’το 

λαιµό·  στους ώµους της έπεφτε ένα πορφυρό σάλι, µε µελανές 

λωρίδες. Τα µαύρα της µαλλιά συγκρατούνταν από µια χτένα, για να 

µην πέφτουν στο πρόσωπό της. Τα µάτια της παρατηρούσαν τους 

πάντες µπροστά της –έβλεπαν! ∆εν ήταν τυφλή, πλέον, διαπίστωσε ο 

Πόνκιµ. Εποµένως, το πείραµά της είχε δουλέψει. Όµως ο Ταεσάρ 

ήταν νεκρός·  ο Τράνθλας τού είχε πει σήµερα, µόλις βγήκε απ’τα 

βασιλικά του διαµερίσµατα, πως βρήκε το κουφάρι του στα υπόγεια 

του παλατιού. 

  Η Σαντέ’ενθιν πλησίασε το θρόνο. «Καληµέρα,» είπε. «Θα 

µπορούσα να µιλήσω, για λίγο, µαζί σου; Ιδιαιτέρως.» 

  «Για το… Αργκανθικιανό ζήτηµα;» ρώτησε ο Πόνκιµ, ψιθυριστά, 

για να µην τον ακούσει κανείς άλλος στην αίθουσα. 

  «Ναι,» απάντησε η Σαντέ’ενθιν. 

  Ο νέος Βασιληάς του Σαραόλν σηκώθηκε απ’το θρόνο του, 

λέγοντας: «Πάµε.» 

  Ο Κράντµον τούς κοιτούσε να φεύγουν, και αναρωτιόταν τι 

συνέβαινε µεταξύ τους. Τι σχεδίαζαν, πάλι; Είχε αρχίσει να 

σιχαίνεται όλες τις µηχανορραφίες σε τούτο το καταραµένο Βόρειο 

παλάτι… 

 

**  **  **  ** 
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  Η Σαντέ’ενθιν κάθισε στην πολυθρόνα δίπλα στο τζάκι, ενώ ο 

Πόνκιµ στο περβάζι του παραθύρου, αφού έκλεισε την διπλή, ξύλινη 

πόρτα του µικρού σαλονιού. 

  «Είµαι έτοιµη,» του είπε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. 

  «Το παρατηρώ αυτό,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν, 

µειδιώντας. «Αλλά πού είναι ο Ταεσάρ; ∆εν υποτίθεται ότι θα ήταν 

υπηρέτης σου, τώρα, και θα σ’ακολουθούσε σα σκυλάκι;» 

  «∆ε σου είπε η Νυφίτσα σου τι συνέβη;» 

  Ο Πόνκιµ γέλασε. «Εσένα ρωτάω, Σαντέ’ενθιν,» τόνισε. 

  Η Πνευµατίστρια ανασήκωσε τους ώµους της. «Πέθανε,» δήλωσε. 

  «Πέθανε;» συνοφρυώθηκε ο Πόνκιµ. «Πώς;» Τούτο, πραγµατικά, 

δεν το ήξερε·  ο Τράνθλας δεν είχε δει τον τρόπο του θανάτου του 

πρώην-Φύλακα του Φτερού. 

  «Όταν προσπάθησα να του κλέψω την όραση, κάτι πήγε στραβά… 

Χάλασε ο έλεγχός µου επάνω του, και µου επιτέθηκε. Ήταν 

µισότρελος, απ’ό,τι µπορούσα να καταλάβω. Έτσι, αναγκάστηκα να 

τον σκοτώσω,» εξήγησε η Σαντέ’ενθιν. Και ρώτησε: «Τώρα, τι θα 

γίνει µε το Άργκανθικ;» 

  «Τι σκοπεύεις να κάνεις εκεί;» 

  «Να εξολοθρεύσω τους απεσταλµένους του ∆ούκα Σάλβινρ, 

κατ’αρχήν–» 

  «Ήδη έχω βάλει ανθρώπους γι’αυτή τη δουλειά,» της θύµισε ο 

Πόνκιµ. 

  «–και,» συνέχισε η Σαντέ’ενθιν, ενοχληµένη από τη διακοπή, «να 

φροντίσω το Βασίλειο να περιέλθει στα χέρια µας.» 

  «Σου,» διόρθωσε ο Πόνκιµ. 

  «Είµαστε σύµµαχοι, σωστά;» Η Σαντέ’ενθιν ύψωσε ένα της φρύδι. 

«Θα µπω στον κόπο να πάρω το Άργκανθικ, αλλά θέλω µια 

ανταµοιβή, ύστερα…» 

  «Η οποία είναι το ίδιο το Βασίλειο;» είπε ο Πόνκιµ. 
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  «Ναι,» ένευσε η Σαντέ’ενθιν. «∆εν αποτελεί και το µεγαλύτερο 

κοµµάτι της Βόρειας Γης!» 

  «Είναι, όµως, το µεγαλύτερο Βασίλειο της Βόρειας Γης,» τόνισε ο 

Πόνκιµ. «Μεγαλύτερο από το Σαραόλν.» 

  «Θα έχεις και την Μάγκραθµελ, ούτως ή άλλως, Πόνκιµ. Ήδη την 

έχεις, ουσιαστικά –έχεις το στρατό της. Και επιθυµείς το Άργκανθικ, 

έτσι;» 

  «Πού θες να καταλήξεις;» 

  «Ότι δε µπορείς να γίνεις χίλια κοµµάτια –δε µπορείς να είσαι και 

εδώ, στο Σαραόλν, προσπαθώντας να το κρατήσεις δικό σου, και στο 

Άργκανθικ, προσπαθώντας να το κυριεύσεις και να ξεφορτωθείς 

τους εχθρούς σου, που έχουν καταφύγει εκεί για βοήθεια. Εγώ, 

λοιπόν, σε γλιτώνω από τη δεύτερη δουλειά.» 

  Ο Πόνκιµ φάνηκε σκεπτικός. «∆εν έχεις άδικο,» παραδέχτηκε. 

  «Και µη νοµίζεις ότι θα σε προδώσω,» είπε η Σαντέ’ενθιν. Πράγµα 

που, φυσικά, θα πράξω, αν µε συµφέρει –αλλά δεν πιστεύω, τώρα, 

κάτι τέτοιο να συµφέρει κανέναν µας, πρόσθεσε νοερά. «Θα 

συνάψουµε µια συµµαχία, και όλη η αντιπαλότητα ανάµεσα στο 

Σαραόλν και στο Άργκανθικ θα πάψει –θα την κάνουµε να πάψει.» 

  «Το σχέδιό σου είναι λογικό, Σαντέ’ενθιν,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. 

«Θα σε στείλω στο Άργκανθικ. Κι εκεί, το καλό που σου θέλω, να 

κοιτάς συχνά πίσω σου –το Βασίλειο είναι γεµάτο προδότες, 

φονιάδες, και διπρόσωπους.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

Απρόσµενες ενισχύσεις 
 

 

 Ροτέλνα ροχάλιζε, µουρµούριζε, και στριφογύριζε πάνω στο 

στενό κρεβάτι. 

  ∆εν ησυχάζει ποτέ αυτή η κοπέλα; συλλογίστηκε η Μάνζρα, 

αγανακτισµένη, καθώς έβαζε τις µπότες της, ενώ καθόταν στο δικό 

της στενό κρεβάτι. Όλη νύχτα, η πολεµίστρια µε την οποία 

µοιραζόταν το δωµάτιο σε τούτο το πανδοχείο δεν την είχε αφήσει 

να κοιµηθεί. Όχι εντελώς, βέβαια… αλλά, συχνά-πυκνά, την 

ξυπνούσε, µε τους θορύβους που έβγαζε. Πώς είναι δυνατόν ποτέ 

τέτοιοι ήχοι να βγαίνουν από έναν άνθρωπο; αναρωτήθηκε, πολλές 

φορές. 

  «Σήκω, Ροτέλνα!» είπε, για δεύτερη φορά, στην κοπέλα, καθώς η 

ίδια σηκωνόταν όρθια και άρχιζε να βάζει την αρµατωσιά της. 

  Εκείνη, όντας συνηθισµένη στην στρατιωτική ζωή, γλίστρησε 

αµέσως έξω απ’τα σκεπάσµατα, ενώ χασµουριόταν ηχηρά. 

«Καληµέρα, Μάνζρα,» είπε, ξύνοντας το καστανό της κεφάλι µε τα 

ανακατωµένα µαλλιά. 

  «Καληµέρα,» αποκρίθηκε η ξανθιά πολεµίστρια, δένοντας τις 

ατσαλένιες περικνηµίδες της. 

  «Κοιµήθηκα σαν βράχος χτες.» Η Ροτέλνα πήρε µια χτένα απ’το 

σάκο της, πήγε µπροστά στον µικρό καθρέφτη του δωµατίου, κι 

άρχισε να ξεµπλέκει τα µαλλιά της. 

  Η Μάνζρα γέλασε, πνιχτά. ∆εν άκουγε τον εαυτό της υποθέτω! 

συλλογίστηκε. 

  «Τι είναι τόσο αστείο;» ρώτησε η Ροτέλνα. 

  «Ε, τίποτα·  απλά…» Η Μάνζρα ανασήκωσε τους ώµους της. 

«…θυµήθηκα κάτι.» 

H
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  «Αχά…» έκανε η καστανοµάλλα πολεµίστρια, καθώς είχε, πλέον, 

ξεµπλέξει τα µαλλιά της και τα έδενε κότσο πίσω απ’το κεφάλι της. 

Όλες είχαν µάθει να κάνουν τις δουλειές τους γρήγορα, λόγω του 

επαγγέλµατος, που δεν χώραγε καθυστερήσεις. Η Ροτέλνα ντύθηκε, 

έβαλε τις µπότες της, και ξεκίνησε κι εκείνη να φορά την αρµατωσιά 

της, ενώ η συνάδελφός της είχε ήδη τελειώσει. 

  «Μάνζρα, περίµενέ µε λίγο, να κατεβούµε µαζί,» ζήτησε. 

  «Εντάξει,» αποκρίθηκε εκείνη, δένοντας την κάπα γύρω απ’το 

λαιµό της. 

  Η Ροτέλνα σήκωσε λίγο το βλέµµα της προς την ξανθιά 

Σαραολνιανή. «Αφήνεις τα µαλλιά σου να µακρύνουν;» τη ρώτησε. 

  Μα τα Πνεύµατα, τώρα το παρατήρησε! «Ναι.» 

  «Σου πάνε καλύτερα έτσι.» 

  «Το ξέρω·  µου το έχουν ξαναπεί. Άντε, τώρα, τελείωνε.» 

  Σε λίγο, η Ροτέλνα είχε φορέσει την πανοπλία και την κάπα της, 

οπότε βγήκαν απ’το δωµάτιό τους και κατέβηκαν στην τραπεζαρία 

του Αργκανθικιανού Ξίφους, όπου κοντά στο µεγάλο, πέτρινο τζάκι 

(πάνω απ’το οποίο κρεµόταν ένα δίλαβο, δίκοπο, πλατυλέπδο σπαθί 

–εξ ου και το όνοµα του µαγαζιού) καθόταν ο Άρχοντας Ζάρβηµ, 

καπνίζοντας την πίπα του και παίρνοντας πρωινό, ενώ γύρω του 

βρίσκονταν οι άλλοι τρεις στρατιώτες της µικρής του οµάδας, όλοι 

άντρες. 

  «Καληµέρα, Άρχοντα µου,» είπε η Μάνζρα, και ένευσε προς τη 

µεριά των πολεµιστών, ένας απ’τους οποίους ύψωσε την κούπα του 

µε την µπίρα σε χαιρετισµό. 

  Η Ροτέλνα πήγε και κάθισε πλάι στον Όρντιβηλ, που, µάλλον, 

συµπαθούσε. Εκείνος, όµως, προφανώς, δεν έχει κοιµηθεί ακόµα µαζί 

της, συλλογίστηκε η Μάνζρα –και εννοούσε κοιµηθεί, όχι 

«κοιµηθεί». 

  Η ξανθιά πολεµίστρια πήρε θέση αντίκρυ στον Ζάρβηµ. «Ήρθε ο 

Τόλριν;» τον ρώτησε. 
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  «Όχι ακόµα,» απάντησε εκείνος, πίνοντας µια µεγάλη γουλιά απ’το 

γάλα του. «Αλλά εσένα σου έχω πει να µη µες λες άρχοντά σου. Τι 

ήταν αυτό το ‘Καληµέρα, Άρχοντά µου’, πρωί-πρωί;» 

  Η Μάνζρα µειδίασε. «Η δύναµη της συνήθειας.» 

  «Φυσικά,» συµφώνησε ο Ζάρβηµ, παίρνοντας µια τζούρα απ’την 

πίπα του. «Πολύ µεγάλο θέµα, µα νοµίζω πως τούτη δεν είναι η ώρα 

για να το συζητήσουµε, σωστά;» 

  Ύστερα, χάιδεψε τα γένια του, και η όψη του σκοτείνιασε. «Να 

δούµε, τι νέα θα µας φέρει ο Τόλριν… ώστε ν’αποφασίσουµε κιόλας 

πως θα είναι καλύτερα να δράσουµε. Πάντως, σκούρα τα βλέπω τα 

πράµατα, κοπελιά…» 

  Ένας σερβιτόρος ήρθε, και η Μάνζρα παράγγειλε πρωινό για τον 

εαυτό της, Έπειτα, είπε στον Άρχοντα: «∆ε µπορεί να κρατήσουν τη 

Βαρονέσα για πολύ καιρό, γιατί δε διέπραξε και κάνα σπουδαίο 

αδίκηµα –κανένας δεν πρέπει να τραυµατίστηκε.» 

  «Οι Αργκανθικιανοί, όµως, µπορούν να το κάνουν να φανεί σα 

σπουδαίο αδίκηµα,» απάντησε ο Ζάρβηµ. «Είναι δολοπλόκοι εκ 

φύσεως. Στην κούνια τους µαθαίνουν πώς να εκµεταλλεύονται τους 

άλλους.» 

  Κάποιος µπήκε στο πανδοχείο. Η Μάνζρα στράφηκε και είδε τον 

Τόλριν·  του ένευσε να πλησιάσει, κι εκείνος ήρθε στο τραπέζι τους, 

για να καθίσει. 

  «Έγινε τίποτα;» ρώτησε, αµέσως, ο Ζάρβηµ. 

  «Φοβάµαι πως όχι, Άρχοντά µου,» απάντησε ο αγγελιαφόρος. 

«Κανένα νέο από τη Βαρονέσα, ή τον κύριο Σόλµορχ. Έχουµε 

αρχίσει ν’ανησυχούµε γι’αυτούς. Κάποιοι, µάλιστα, προτείνουν να 

τραβήξουµε όπλα, µέσα στον στρατώνα…» 

  «Κάντε τέτοια ανοησία, και είστε όλοι ξοφληµένοι,» µούγκρισε ο 

Ζάρβηµ. «Πες τους ότι προστάζω να µην το πράξουν αυτό, εντάξει; 

Ο Άρχων Ζάρβηµ το προστάζει.» 

  «Όπως επιθυµείτε, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο Τόλριν. «Έχετε 

κάποιο καλύτερο σχέδιο;» 
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  Ο σερβιτόρος έφερε το πρωινό της Μάνζρα, κι εκείνη του έδωσε 

ένα αργύριο για τον κόπο του, προτού φύγει.  

  «Όχι, αλλά είµαι βέβαιος πως θα βρω καλύτερο απ’αυτό που 

συλλογιέστε,» τόνισε ο Ζάρβηµ στον αγγελιαφόρο. «Κατ’αρχήν, 

πάρε τούτα εδώ·  σίγουρα, θα τα χρειαστείτε.» Ο πατέρας της Τάθβιλ 

έδειξε δυο σάκους πλάι του. 

  «Τι είναι, Άρχοντά µου;» ρώτησε ο Τόλριν. 

  «Φάρµακα,» απάντησε ο Ζάρβηµ. «Κι αυτή είναι η συνταγή µου, 

για να µην κάνετε καµια κουταµάρα.» Του έδωσε ένα χαρτί. «Εµείς 

σήµερα είµαστε πολύ καλύτερα, µ’αυτά που πήραµε χτες. Πού και 

πού, µόνο, κανένας φταρνίζεται. Και πυρετό δε βλέπω νάχει 

κάποιος…» 

  «Η Ροτέλνα είχε λίγο πυρετό, αλλά της πέρασε, νοµίζω,» είπε η 

Μάνζρα, ρίχνοντας µια µατιά στην καστανοµάλλα πολεµίστρια, που 

µιλούσε µε τον Όρντιβηλ. 

  «Οι Αργκανθικιανοί δεν είναι ερασιτέχνες,» ένευσε ο Ζάρβηµ. 

«Όλα τα φτιάχνουν καλά, και τα φάρµακά τους δεν αποτελούν 

εξαίρεση. Στο Σαραόλν δυσκολεύεσαι να βρεις καλά φάρµακα.» 

Φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια του. «Τέλος πάντων. Πες µου, 

Τόλριν, εσείς πώς τα πάτε µε το κρυολόγηµα; Έχει ανεβάσει κανένας 

πυρετό;» 

  «Πολλοί, Άρχοντά µου,» απάντησε ο αγγελιαφόρος. 

  «Σου γράφω εκεί πέρα τι πρέπει να κάνετε για τον πυρετό, 

εντάξει;» Ο Ζάρβηµ έβγαλε το τσιµπούκι του απ’τα δόντια, και 

έδειξε, µε την άκρη του, το χαρτί στα χέρια του Τόλριν. 

  Εκείνος το ξετύλιξε και το κοίταξε. «Εντάξει. Κανένα πρόβληµα, 

Άρχοντά µου.» 

  Ο Ζάρβηµ έβαλε, πάλι, το τσιµπούκι του στο στόµα, συνεχίζοντας 

να καπνίζει. «Πήγαινε, τώρα, κι άµα µπορείς, έλα, πάλι, να µου πεις 

νέα… αν υπάρχουν.» 

  Ο Τόλριν σηκώθηκε απ’την καρέκλα του, χαιρέτησε, και έφυγε 

απ’το Αργκανθικιανό Ξίφος. 
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  «Κάτι είπες για σχέδιο… Ζάρβηµ.» Η Μάνζρα είχε συνηθίσει να 

τον λέει «Άρχοντά µου»· εξάλλου, δεν της πήγαινε να µιλά σ’έναν 

ηλικιωµένο άνθρωπο όπως µιλούσε σ’έναν απ’τους υπόλοιπους 

πολεµιστές της οµάδας. Αλλά, αφού ο πατέρας της Τάθβιλ έτσι 

ήθελε, δε µπορούσε να διαφωνήσει… 

  «Νοµίζω, τελικά, πως θα πάω µε το πραγµατικό µου όνοµα σ’αυτό 

τον στρατώνα, να ζητήσω τον διοικητή και να του µιλήσω –να του 

τονίσω την αναγκαιότητα για τη συµµαχία…» Ξεφύσησε, βγάζοντας 

καπνό. «Όµως είναι, βέβαια, πολύ πιθανό να µην πιστέψει λέξη 

απ’όσα θα του πω, να θεωρήσει ότι ψεύδοµαι, για να ελευθερώσω 

την κόρη µου…» Ο Ζάρβηµ κούνησε το κεφάλι του, 

προβληµατισµένος. «Αλλά τι άλλη επιλογή έχουµε, ε, Μάνζρα;» 

  «Μας έχουν ήδη καθυστερήσει πολύ,» αποκρίθηκε η ξανθιά 

πολεµίστρια, πίνοντας γάλα απ’την κούπα της. 

  «Αν κι αυτό δεν πιάσει, θα χρειαστεί να καταφύγουµε στον Βάνρελ, 

∆ούκα του Θάλβερκ,» είπε ο Ζάρβηµ. «Έχω ακούσει πως είναι 

λογικός άνθρωπος… λογικότερος από τον πατέρα του, 

τουλάχιστον…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Τόλριν έδωσε τα φάρµακα στον Μέρθναρ, καθώς και τη συνταγή 

του Ζάρβηµ, και ο πολεµιστής άρχισε να προσφέρει στους 

στρατιώτες της Βαρονέσας την κατάλληλη δόση για το κρυολόγηµα. 

  Η Μάερνοµ, εν τω µεταξύ, είχε πάρει πρώτη το παχύρρευστο υγρό 

και το τάιζε και στην Θάρκα. 

  «Ουγκχ…» έκανε η κοπέλα, αηδιασµένη, µόλις το κατάπιε. «Είναι 

φρικτό!» Μετά, έβηξε, δυνατά, πάνω στη γροθιά της. 

  «Αλλά θα σε κάνει να αισθανθείς καλύτερα,» τη διαβεβαίωσε η 

Μάερνοµ, που ο Άρχοντας Ζάρβηµ τής ενέπνεε εµπιστοσύνη, λόγω 

της ηλικίας και των γνώσεών του. 
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  ∆υστυχώς, δεν ενέπνεε την ίδια εµπιστοσύνη και στον Τόλριν, ο 

οποίος τον σεβόταν, όµως δεν ήξερε άµα µπορούσε να τους βγάλει 

απο δώ. «Ο πατέρας της Τάθβιλ προτείνει να µην τραβήξουµε όπλα. 

Ή, µάλλον, όχι –προστάζει να µην τραβήξουµε όπλα.» 

  Η Μάερνοµ ανασήκωσε τους ώµους της. «Πιθανώς να έχει δίκιο, 

αγάπη µου. Τι θα καταφέρουµε έτσι; Είµαστε µόνο πενήντα, ενώ οι 

πολεµιστές στο στρατώνα πολύ περισσότεροι.» 

  «Φτάνει µονάχα να συλλάβουµε αυτόν τον καταραµένο ∆ιοικητή 

Τάσµαριθ,» αποκρίθηκε ο Τόλριν. «Όµως, σωστά, καλύτερα να µη 

συµβούν τέτοια –ήρθαµε για συµµαχία, άλλωστε! 

  »Τι ηλίθιοι που είναι οι Αργκανθικιανοί! Αναµφίβολα, η Βαρονέσα 

κι ο κύριος Σόλµορχ θα τους εξήγησαν το λόγο για τον οποίο 

βρισκόµαστε εδώ. ∆εν τους πίστεψαν; Οι Μαγκραθµέλιοι δε 

θ’αργήσουν να επιτεθούν και στα δικά τους σύνορα! ∆εν το 

βλέπουν;» 

  Η Μάερνοµ ανασήκωσε τους ώµους της. «Σκέφτοµαι να πάω να 

βρω αυτόν το ∆ιοικητή Τάσµαριθ, για να του µιλήσω, τι λες;» 

  «Φοβάµαι µην µπλέξεις…» 

  Η πολεµίστρια παρατήρησε κίνηση στην πύλη του στρατώνα. «Τι 

γίνεται εκεί;» έκανε, συνοφρυωµένη. 

  Κι ο Τόλριν στράφηκε. «Οι φύλακες µιλούν µε κάποιον απέξω. 

Πάµε να ρίξουµε µια µατιά.» 

  Πλησίασαν, και αντίκρισαν τον Άρχοντα Ζάρβηµ πίσω απ’τα 

κάγκελα της πύλης, ντυµένο µε την κάπα του και µε το πλατύγυρό 

του καπέλο στο κεφάλι. Πλάι του στεκόταν η Μάνζρα, µε το ξίφος 

της θηκαρωµένο στη µέση και τα χέρια σταυρωµένα µπροστά της. 

  «Λες ψέµατα, γέρο!» τον κατηγόρησε ένας φρουρός. «∆εν είσαι 

πατέρας αυτής της βαρονέσας·  είχες έρθει και χτες, υποστηρίζοντας 

ότι ένας παλιός σου φίλος είναι µέσα.» 

  «Ανόητε!» αποκρίθηκε, οργισµένος, ο Ζάρβηµ, υψώνοντας την 

σφιγµένη του γροθιά. «Ένας παλιός µου φίλος είναι µέσα! Ο κύριος 

Σόλµορχ, τον όποιο έχετε µπουντρουµιάσει µαζί µε την κόρη µου! 
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  »Απαιτώ να µιλήσω µε τον διοικητή σας! Ποιος είναι;» 

  «Θα τον ειδοποιήσω, γέρο,» είπε ο φρουρός. «Αλλά δεν ευθύνοµαι 

εγώ για τις συνέπειες.» Έφυγε απ’την πύλη, πέρασε πλάι απ’την 

Μάερνοµ και τον Τόλριν, και κατευθύνθηκε προς ένα χτίριο του 

στρατώνα. 

  «Ορίστε, θα µιλήσει ο Άρχοντας Ζάρβηµ, αντί για σένα,» µειδίασε 

ο αγγελιαφόρος, στρεφόµενος στην ξανθιά πολεµίστρια. Έσκυψε και 

φίλησε, πεταχτά, τα χείλη της. 

  Η Μάερνοµ δεν ήταν βέβαιη αν ακόµα κι ο πατέρας της Βαρονέσας 

θα κατόρθωνε να πείσει τον ∆ιοικητή Τάσµαριθ, που, αναµφίβολα, 

είχε την ασθένεια του µεγάλου κόπανου. 

  Σε λίγο, ένας άντρας ήρθε, µαζί µε τον φύλακα της πύλης που είχε 

φύγει. Ήταν ξυρισµένος στο κεφάλι, αλλά είχε πλούσια, µαύρα γένια 

και ατσάλινο βλέµµα. Μια µαύρη στολή µε χρυσά σιρίτια τον 

έντυνε, καθώς κι ένας λευκός µανδύας, µε κάποιο σύµβολο στην 

πλάτη, τ’οποίο, έτσι όπως διπλωνόταν και ξεδιπλωνόταν το ύφασµα, 

η Μάερνοµ µπορούσε µε δυσκολία να ξεχωρίσει: µάλλον, ήταν ένα 

µεγάλο δέντρο, µε άστρα κρεµασµένα στα κλαδιά του, αντί για 

καρπούς. 

  «Ποιος είν’αυτός ο Άρχων Ζάρβηµ, ο πατέρας της Βαρονέσας 

Τάθβιλ;» ρώτησε ο ξυρισµένος στο κεφάλι άντρας µε το σκληρό 

βλέµµα. 

  «Εγώ είµαι,» δήλωσε ο Ζάρβηµ. «Κι εσείς είστε ο ∆ιοικητής 

Τάσµαριθ;» 

  «Ναι,» απάντησε ο Αργκανθικιανός, γνέφοντας απότοµα. «Τι θα 

επιθυµούσατε, Άρχοντά µου;» 

  «Λίγο από τον χρόνο σας, διοικητά,» απάντησε ο Ζάρβηµ. 

  «Ο χρόνος µου είναι πολύτιµος,» δήλωσε ο Τάσµαριθ. 

  «Τότε, θα ήµουν ιδιαίτερα ευγνώµων, κύριε, εάν µου αφιερώνατε 

τον λίγο που ζήτησα,» είπε ο Ζάρβηµ. 

  Ο Τάσµαριθ τον κοίταξε καλά-καλά. Και ο πατέρας της Τάθβιλ 

ήξερε γιατί: Είχε µιλήσει σαν Αργκανθικιανός, µε αρκετή δόση 
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ειρωνείας, αψηφισιάς, και διπλωµατίας στα λόγια του, πράγµα που, 

αναµφίβολα, εντυπωσίασε τον διοικητή. 

  «Έλα,» του είπε. 

  Η πύλη σηκώθηκε, τρίζοντας, και ο Ζάρβηµ κι η Μάνζρα µπήκαν. 

  «Επ! Τι θέλει τούτ’η πολεµίστρια;» απαίτησε ο Τάσµαριθ. 

  «Ένας άρχοντας πάντα πρέπει να έχει τους φρουρούς του, 

βρισκόµενος σε µη-ουδέτερο έδαφος,» είπε ο Ζάρβηµ, πάλι σαν 

Αργκανθικιανός. 

  «Ακολουθήστε µε,» ζήτησε ο Τάσµαριθ. Ζήτησε, όχι πρόσταξε, 

παρατήρησε ο πατέρας της Τάθβιλ·  κι αυτό ήταν ένα πολύ καλό 

πρώτο βήµα: ο στρατιωτικός είχε αρχίσει να τον βλέπει µε κάποιο 

σεβασµό. 

  Η Μάνζρα κι εκείνος οδηγήθηκαν από τον διοικητή και δύο 

πολεµιστές του σε ένα γραφείο, πίσω απ’το οποίο κάθισε ο 

Τάσµαριθ, κι αντίκρυ του ο Σαραολνιανός Άρχοντας, ενώ η ξανθιά 

σωµατοφύλακάς του παρέµεινε όρθια, προσέχοντας για κάνα 

πισώπλατο µαχαίρωµα των Αργκανθικιανών –πράγµα που, άλλωστε, 

ήταν η ειδικότητά τους. 

  «Σας ακούω, Άρχοντά µου,» δήλωσε ο διοικητής, περιµένοντας. 

  «Έχετε την κόρη µου, την Βαρονέσα Τάθβιλ, σωστά;» ρώτησε ο 

Ζάρβηµ. 

  «Ναι.» 

  «Και τον κύριο Σόλµορχ του Οίκου των Έχµελθ;» 

  «Ναι.» 

  «Γιατί;» 

  «Πίστευα ότι θα το γνωρίζατε αυτό, Άρχοντά µου… Προκάλεσαν 

τροµερή αναστάτωση στην αγορά της πόλης·  µάλιστα, ορισµένοι 

πολίτες τραυµατίστηκαν.» 

  «Καταλαβαίνω,» έκανε ο Ζάρβηµ, βάζοντας την πίπα του στο 

στόµα κι ανάβοντάς την. «Και ως πότε θα τους… φιλοξενείτε στα 

µπουντρούµια σας, διοικητά.» 
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  «Μέχρι να επιστρέψει ο Βαρόνος Κάζριφ, που θα µπορεί να πάρει 

µια ορθότερη απόφαση από µένα για το τι πρέπει να τους συµβεί… 

Ξέρετε, εγώ είµαι ο αντικαταστάτης του στην Ρόναρθ, όσο εκείνος 

λείπει, και δε θα ήθελα να κάνω κανένα λάθος που θα τον 

δυσαρεστήσει.» 

  «Έχει σταλεί ειδοποίηση στον Βαρόνο;» ρώτησε ο Ζάρβηµ. 

  «Φυσικά,» απάντησε ο Τάσµαριθ, µ’εκείνον τον τρόπο που είχαν οι 

Αργκανθικιανοί να µιλάνε, έτσι ώστε να µην µπορείς ν’αντιληφθείς 

άµα σου λέγανε ψέµατα ή αλήθεια. 

  Τον Ζάρβηµ –ο οποίος είχε µια κλίση να καταλαβαίνει τους 

ανθρώπους (τουλάχιστον, έτσι πίστευε)– τον ενοχλούσε, αφάνταστα, 

αυτό, και παλιότερα που είχε περάσει από το Άργκανθικ. «∆ηλαδή, 

πρέπει να περιµένουµε την απόκριση του Βαρόνου;» 

  «Ναι.» 

  «Όµως, ξέρετε, έχουµε µια σηµαντική αποστολή στο Άργκανθικ: 

Πρέπει να κλείσουµε συµµαχία µε τον Βασιληά Κάρχοκ.» 

  «Για να πολεµήσετε τους Μαγκραθµέλιους που έχουν εισβάλει στο 

Βασίλειό σας;» 

  «Βλέπω πως είστε καλά ενηµερωµένος, διοικητά,» σήκωσε ένα του 

φρύδι ο Ζάρβηµ, καπνίζοντας. 

  «Ο κύριος Σόλµορχ οφείλω να οµολογήσω πως µ’ενηµέρωσε 

επαρκώς.» 

  «Και, παραταύτα, επιµένετε να φιλοξενείτε αυτόν και την κόρη µου 

στα µπουντρούµια σας;» 

  «∆υστυχώς, δεν έχω άλλη επιλογή, Άρχοντά µου. Ασφαλώς, 

θ’αντιλαµβάνεστε την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκοµαι. Ένα 

λάθος µπορεί να µου κοστίσει το αξίωµά µου…» 

  Και τούτη η ηλίθια καθυστέρηση µπορεί να µας κοστίσει το Βασίλειό 

µας, τραγοµούρη! συλλογίστηκε ο Ζάρβηµ, φυσώντας καπνό απ’τα 

ρουθούνια. «Σίγουρα, ο Βαρόνος Κάζριφ θα καταλάβει την 

αναγκαιότητα της περίστασης, διοικητά. Τον συναντήσαµε, όταν 

περνούσαµε τα σύνορά σας. Και µου φάνηκε µάλλον 
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συνεργάσιµος.» Ένα ψέµα δε βλάπτει. Όµως ο πατέρας της Τάθβιλ 

είχε αρχίσει να είναι βέβαιος ότι ο Τάσµαριθ κρατούσε επίτηδες την 

κόρη του και τον Σόλµορχ. Τώρα, αν αυτό οφειλόταν στη δική του 

διάθεση να βασανίσει Σαραολνιανούς, ή αν τον είχε πληρώσει 

κάποιος, δε µπορούσε να ξέρει… 

  «Ναι, ο κύριος Έχµελθ µού το ανέφερε και αυτό,» είπε ο διοικητής 

της Ρόναρθ. «Μολαταύτα, δεν δύναµαι να πάρω την πρωτοβουλία 

και να τους ελευθερώσω. Θα χρειαστεί να περιµένουµε τον Βαρόνο, 

Άρχοντά µου.» 

  Αργκανθικιανέ σαλτιµπάγκε! τον έβρισε από µέσα της η Μάνζρα, 

ατενίζοντάς τον συνοφρυωµένη. Το κάνει επίτηδες ο κρετίνος –είναι 

τόσο φανερό, όσο ότι ο Λούντρινχ βασιλεύει στη ∆ύση κι ο Βάνσπαρχ 

στην Ανατολή! 

  Ο Ζάρβηµ φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια·  και η ξανθιά 

πολεµίστρια µπορούσε να παρατηρήσει ότι ήταν εξοργισµένος. 

«Τούτη είναι η τελευταία σας κουβέντα, διοικητά;» ρώτησε ο 

πατέρας της Βαρονέσας. 

  «Ασφαλώς,» απάντησε ο Τάσµαριθ. «∆εν έχω τη δικαιοδοσία να 

πράξω κάτι άλλο. Αναµφίβολα, καταλαβαίνετε το πρόβληµά 

µου…;» 

  Αυτός ο τύπος είναι άρρωστος! κατέληξε η Μάνζρα, ενώ η παλάµη 

της είχε αρχίσει να τη γαργαλά, για να τραβήξει το σπαθί της. Όµως, 

φυσικά, δεν το έκανε, αντιλαµβανόµενη πολύ καλά που βρισκόταν. 

  «Ναι, σας καταλαβαίνω απόλυτα,» είπε ο Ζάρβηµ, καθώς 

σηκωνόταν όρθιος, έχοντας, φανερά, βαρεθεί όλ’αυτά τα «ελπίζω να 

µε καταλαβαίνετε». 

  Ο Τάσµαριθ πρόσταξε έναν στρατιώτη να τους οδηγήσει έξω, κι ο 

Αργκανθικιανός πολεµιστής τούς έβγαλε στην αυλή του στρατώνα.  

  Καθώς ο Ζάρβηµ, η Μάνζρα, κι ο συνοδός τους περνούσαν κοντά 

απ’τον Σαραολνιανό καταυλισµό, κατευθυνόµενοι στην πύλη, ο 

Τόλριν έκανε νόηµα στην ξανθιά πολεµίστρια, το οποίο την 

ρωτούσε: «Τι έγινε εκεί µέσα;» 
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  Εκείνη του απάντησε µε µια γκριµάτσα, σα να του αποκρινόταν: 

«Τίποτα απολύτως.» 

  Ο αγγελιαφόρος αναστέναξε, και στράφηκε στην Μάερνοµ. 

«Ξεµείναµε εδώ, µου φαίνεται.» 

  «Αυτός ο διοικητής είναι χοντροκέφαλος,» είπε η φίλη του. 

«Πράγµα πασιφανές από την αρχή.» Έβγαλε ένα µαντίλι και 

καθάρισε τη µύτη της. Τελικά, όπως είχε υποψιαστεί, ούτε ο 

Άρχοντας Ζάρβηµ κατάφερε να µεταπείσει τον Τάσµαριθ… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Κάτι γίνεται,» είπε ο Όρντιβηλ, κοιτώντας έξω από το παράθυρο 

του πανδοχείου «Το Αργκανθικιανό Ξίφος». Ήταν µεσηµέρι, και οι 

πέντε πολεµιστές του Ζάρβηµ, η Μάνζρα, και εκείνος κάθονταν 

σ’ένα µεγάλο τραπέζι, τρώγοντας. 

  Τώρα, καθώς όλοι στρέφονταν να κοιτάξουν, παρατηρούσαν ότι 

στον δρόµο άντρες και γυναίκες έτρεχαν, ενώ άλλοι χτυπούσαν 

πόρτες, για να βγουν ακόµα περισσότεροι, ή φώναζαν στους γείτονές 

τους από τα µπαλκόνια. 

  «Σαραολνιανοί!» 

  «Κι άλλοι Σαραολνιανοί στην πόλη!» 

  «Οπλισµένοι βάρβαροι!» 

  «Τι σχεδιάζουν; Εισβολή, τα παλιοτόµαρα;» 

  «Κάποιος πρέπει να βάλει µια τάξη! Ο Τάσµαριθ δε µπορεί να κάνει 

τίποτα, τώρα που ο Βαρόνος λείπει!» 

  Ο Ζάρβηµ κι οι σύντροφοί του, αµέσως, πετάχτηκαν όρθιοι, ενώ 

αλληλοκοιτάζονταν, παραξενεµένοι. 

  «Κι άλλοι Σαραολνιανοί;» απόρησε η Μάνζρα, συνοφρυωµένη. 

  «Πάµε να κοιτάξουµε,» τους προέτρεψε ο πατέρας της Τάθβιλ, 

σβήνοντας το τσιµπούκι του και βάζοντάς το µέσα στην κάπα του, 

καθώς έβγαιναν απ’το Αργκανθικιανό Ξίφος και ακολουθούσαν τον 

κόσµο… ο οποίος κατευθυνόταν στην αγορά της Ρόναρθ… 
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  …όπου γινόταν χαλασµός: Πλήθη ήταν συγκεντρωµένα, και 

φώναζαν·  ορισµένοι πετούσαν και κάνα φρούτο, πού και πού·  

κάποιοι είχαν πιάσει ακόµα και ξύλα, µαχαίρια, ή µπαλτάδες (!). 

  «Έξω απ’την πόλη µας!» 

  «∆ε θα κατακτήσετε την όµορφή µας πόλη –είναι δική µας, 

Σαραολνιανοί βάρβαροι! Έξω απο δώ!» 

  «ΕΞΩ!» 

  «ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΝΑΡΘ!» 

  «Φύγετε!» 

  «Φύγετε!» 

  «Εξαφανιστείτε από το πρόσωπο του Άρµπεναρκ!» 

  Οι Αργκανθικιανοί έµοιαζαν τροµοκρατηµένοι. 

  Ο Ζάρβηµ και η οµάδα του πέρασαν µέσα απ’το πλήθος, 

σπρώχνοντας µε τους ώµους, µέχρι που, τελικά, έφτασαν εκεί όπου 

ήταν συγκεντρωµένοι καµια πενηνταριά ιππείς, πολλοί απ’τους 

οποίους είχαν τις ασπίδες τους υψωµένες. Ανάµεσά τους µπορούσαν 

να δουν την µάγισσα Χόλκραδ, την Ζιρκεφιανή Αλζάρα, τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή –και τον Βασιληά Βένγκριλ! 

  Η Μάνζρα γούρλωσε τα µάτια της. «Ο Βασιληάς εδώ;» έκανε, 

έκπληκτη, ενώ περνούσε µπροστά απ’τον πατέρα της Τάθβιλ, 

ζυγώνοντας τους Σαραολνιανούς. «Βασιληά µου!» φώναξε, 

προσπαθώντας ν’ακουστεί µέσ’απ’τις φωνές των αφηνιασµένων 

Αργκανθικιανών. «Βασιληά µου!» Ο Βένγκριλ στράφηκε στο µέρος 

της, καθώς τον πλησίαζε. «Είµαι η Μάνζρα. Με είχατε στείλει µαζί 

µε την ∆ιοικήτρια Ερία, στην αποστολή για τα χαµένα πλοία.» 

  «Τι γίνεται εδώ, µα τα Πνεύµατα και το Φτερό;» είπε ο µονάρχης, 

βαστώντας γερά τα γκέµια τ’αλόγου του στα γαντοφορεµένα του 

χέρια. «Είναι τρελοί όλοι οι Αργκανθικιανοί, τέλος πάντων;» 

  Ο Ζάρβηµ πλησίασε και έκλινε το κεφάλι του. «Χαίρετε, Βασιληά 

µου,» είπε. «Είµαι ο Άρχων Ζάρβηµ, πατέρας της Βαρονέσας 

Τάθβιλ.» 
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  «Χαίρετε, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Την κόρη σας 

ερχόµουν να βρω.» 

  «Νοµίζαµε πως είχατε χαθεί, Μεγαλειότατε,» είπε ο Ζάρβηµ. 

  «Είχα, για λίγο. Αλλά δε χρειαζόταν και πολύ να λείψω, απ’ό,τι 

αποδείχτηκε.» 

  Ξαφνικά, µια δυνατή φωνή αντήχησε από τη µεριά του πλήθους: 

«Στην άκρη! Στην άκρη! ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ!» 

  Ο κόσµος παραµέρισε, και η βαβούρα καταλάγιασε, καθώς ο 

∆ιοικητής Τάσµαριθ ερχόταν, µαζί µε καµια εκατοστή 

Αργκανθικιανούς πολεµιστές πίσω του. 

  «Τι συµβαίνει εδώ;» απαίτησε. «Κι άλλοι Σαραολνιανοί; Κάτι δεν 

πάει καλά!» 

  «Φοβάµαι, κύριε, πως το µόνο πράγµα που δεν πάει καλά εδώ είναι 

η φιλοξενία σε τούτη την Πνευµατοχτυπηµένη πόλη!» τόνισε ο 

Βένγκριλ, καρφώνοντάς τον µε το σµαραγδένιο, βασιλικό του 

βλέµµα. 

  «Ποιος είσαι σύ;» µούγκρισε ο Τάσµαριθ. «Και πώς µιλάς και µε 

κοιτάς έτσι; Ξέρεις ποιος είµαι; Είµαι ο ∆ιοικητής Τάσµαριθ –

επίσηµος αντικαταστάτης του Βαρόνου Κάζριφ της Ρόναρθ!» 

  «Αυτό το κάθαρµα, ο Βαρόνος σου, επιχείρησε να µας 

δολοφονήσει, το βράδυ, στη δηµοσιά! Και εγώ είµαι ο Βένγκριλ, 

Βασιληάς του Σαραόλν.» 

  Τα µάτια του Τάσµαριθ γούρλωσαν από έκπληξη, και το στόµα του 

άνοιξε. Το έκλεισε, γρήγορα, λέγοντας: «Άκουσα πως κάποιος σου 

είχε πάρει το θρόνο…» 

  «Γιαυτό είµαι εδώ,» απάντησε ο Βένγκριλ: «για να µιλήσω µε τον 

Βασιληά Κάρχοκ, σχετικά µε µια συµµαχία.» 

  «Βασιληά µου,» ψιθύρισε η Μάνζρα στον µονάρχη της, «αυτός ο 

κόπανος έχει κλείσει τη Βαρονέσα Τάθβιλ και τον κύριο Σόλµορχ 

στα µπουντρούµια, και κρατά τους µαχητές µας αιχµάλωτους στο 

στρατώνα της πόλης.» 
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  «Στην πύλη, ποιος σας άφησε να περάσετε;» απαίτησε ο Τάσµαριθ. 

«Είχαν διαταγές να µε ρωτήσουν, σε περίπτωση που κι άλλοι βάρ– 

Σαραολνιανοί έρχονταν, από είκοσι και άνω.» 

  «∆ε ρώτησα το όνοµα αυτού που µας άνοιξε την πύλη, διοικητά,» 

αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Πάντως, ήταν πιο ευγενικός από σας!» 

  Ο Τάσµαριθ είχε γίνει κατακόκκινος από θυµό. «∆εν είστε στο 

παλάτι σας, Βασιληά µου!» είπε, σφίγγοντας τις γροθιές του. 

  «Αυτό είναι το ατυχές, διοικητά. Νοµίζετε πως –δεδοµένης της 

καλής σας φιλοξενίας– θα ερχόµουν, σε άλλη περίπτωση, στο 

Άργκανθικ; 

  »Τώρα, επιθυµώ να ελευθερώσετε, αµέσως, την Βαρονέσα Τάθβιλ, 

τον κύριο Σόλµορχ, και τους µαχητές τους. Βιαζόµαστε να φτάσουµε 

στην ∆ρέλιφον.» 

  «∆υστυχώς, είναι αδύνατον να τους αφήσω να φύγουν, Βασιληά 

µου,» δήλωσε ο Τάσµαριθ. «Πρέπει, πρώτα, να επιστρέψει ο 

Βαρόνος Κάζριφ. Έχουµε νόµους εδώ, στο Άργκανθικ.» 

  Ο Βένγκριλ παρατήρησε πως δεν είπε «έχουµε τους δικούς µας 

νόµους», πράγµα που σήµαινε ότι υπονοούσε πως στο Σαραόλν δεν 

υπήρχαν καθόλου νόµοι. «∆εν δέχοµαι προσβολές για το Βασίλειό 

µου, διοικητά!» µούγκρισε. «Και σε διατάζω ν’αφήσεις τη Βαρονέσα 

και τους υπόλοιπους ελεύθερους. Θα φύγουµε απ’την πόλη σου 

αµέσως, και θα συνεχίσουµε στο εσωτερικό του Άργκανθικ. ∆εν 

πρόκειται να έχεις κανένα πρόβληµα µαζί µας.» 

  «Γνωρίζετε, Βασιληά µου, τι έκαναν η Βαρονέσα και οι πολεµιστές 

της στην Ρόναρθ;» ρώτησε ο Τάσµαριθ. Όταν ο Βένγκριλ δεν 

απάντησε, εκείνος συνέχισε: «Προκάλεσαν αναστάτωση, και 

τράβηξαν όπλα, για να χτυπήσουν τους πολίτες!» 

  «Εκείνοι ξεκίνησαν πρώτοι να τους ρίχνουν φρούτα από παντού και 

να τους βρίζουν!» τόνισε η Μάνζρα. «Κι απ’ό,τι είδα, οι 

Σαραολνιανοί δεν τραυµάτισαν κανέναν!» 

  «∆εν είδες καλά, προφανώς,» αντιγύρισε ο Τάσµαριθ. «Πολλοί 

τραυµατίστηκαν.» 
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  «Πρέπει να συζητήσουµε το θέµα, διοικητά,» είπε ο Βένγκριλ. 

«Οδηγήστε µας εκεί όπου µπορούµε να βρούµε κάποια ησυχία.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Το γραφείο του ∆ιοικητή Τάσµαριθ φιλοξενούσε, γι’άλλη µια φορά 

σήµερα, Σαραολνιανούς: τον Βασιληά Βένγκριλ, τη Χόλκραδ, τον 

Άρχοντα Ζάρβηµ, και την Μάνζρα. Ο µονάρχης είχε µόλις µιλήσει 

στον Αργκανθικιανό για την αναγκαιότητα της συµµαχίας. 

  «Τα έχω ακούσει τούτα δύο φορές, και η δική σας ήταν η τρίτη,» 

είπε ο διοικητής του στρατώνα. «Αντιλαµβάνοµαι σε πόσο µεγάλο 

κίνδυνο βρίσκεται το Σαραόλν, αλλά–» 

  «Και το Άργκανθικ, διοικητά,» τόνισε ο Ζάρβηµ, καπνίζοντας την 

πίπα του. «Και το Άργκανθικ βρίσκεται σε κίνδυνο. Μη γελιέστε·  

όταν οι Μαγκραθµέλιοι έχουν στο χέρι το Βασίλειό µας, αποκλείεται 

να κατευθυνθούν βόρεια, στις άγριες περιοχές, ή νότια, στο Βασίλειο 

του Ωκεανού·  εδώ θα έρθουν.» 

  «Πιθανώς να έχετε δίκιο, Άρχοντά µου,» παραδέχτηκε ο Τάσµαριθ. 

«Ωστόσο –δεν δύναµαι ν’αφήσω την Βαρονέσα και τον κύριο 

Έχµελθ ελεύθερους. ∆εν ξέρω πώς έχετε συνηθίσει, πάντως κανείς 

δεν περιγελά τους νόµους στο Άργκανθικ!» 

  Πάλι, αυτοί οι υπαινιγµοί για τους νόµους του Σαραόλν…! 

παρατήρησε ο Βένγκριλ, σφίγγοντας τη γροθιά του. «Και τι λένε οι 

νόµοι σας, διοικητά, για το συγκεκριµένο ζήτηµα;» 

  «Υπάρχουν διάφορες επιπλοκές, Βασιληά µου, όταν οι παράνοµοι 

είναι ευγενείς από ξένη χώρα,» εξήγησε ο Τάσµαριθ. «Γιαυτό είναι 

προτιµότερο να περιµένουµε την επιστροφή του Βαρόνου από τα 

σύνορα…» 

  Στον Βένγκριλ ο διοικητής έδινε την εντύπωση ότι δεν ήξερε τι 

έλεγε. Πιθανώς ούτ’ο ίδιος να µη γνωρίζει τους καταραµένους του 

νόµους! συµπέρανε ο Μονάρχης του Σαραόλν. Επίσης, αναρωτιόταν 

τι είδους δικαιοσύνη ήταν δυνατόν να περιµένει από έναν άνθρωπο 
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σαν τον Βαρόνο Κάζριφ, ο οποίος είχε επιχειρήσει να τον απαγάγει 

στη δηµοσιά, σκοτώνοντας τους πολεµιστές του. Όχι, δε µπορούσε 

να βασιστεί στον Άρχοντα της Ρόναρθ·  κάτι έπρεπε να κάνει, για να 

ελευθερώσει την Βαρονέσα και τον Σόλµορχ, τώρα… αλλά τι; 

  Στράφηκε στην Χόλκραδ, µα εκείνη δε µίλησε·  το πρόσωπό της 

ήταν ανέκφραστο. 

  «Συνεπώς, υποµονή, Βασιληά µου,» είπε ο Τάσµαριθ, µπλέκοντας 

τα δάχτυλα των χεριών του πάνω στο γραφείο. «Ευχαρίστως, θα σας 

φιλοξενήσω εδώ, εάν επιθυµείτε,» προθυµοποιήθηκε. 

  «Ο στρατώνας, πιστεύω, είναι σωστό µέρος για να αφήσω τους 

πολεµιστές µου, αλλά εγώ θα προτιµούσα να µείνω σε κάποιο 

πανδοχείο,» αποκρίθηκε, ευγενικά, ο Βένγκριλ, καθώς θυµόταν τους 

φονιάδες του Κάζριφ. Αφού στο δρόµο είχαν επιχειρήσει να τον 

απαγάγουν, θα δείλιαζαν µέσα στον στρατώνα της πόλης του 

Βαρόνου; Σίγουρα, όχι. 

  «Όπως αγαπάτε, Μεγαλειότατε,» είπε ο Τάσµαριθ. 

  «Θα µπορούσα να δω τον κύριο Έχµελθ και την Βαρονέσα, προτού 

φύγω;» ζήτησε ο Βένγκριλ. 

  Ο Τάσµαριθ φάνηκε να δυσανασχετεί, αλλά, τελικά, είπε: «Εντάξει. 

Αλλά µόνος σας, Βασιληά µου –µόνο εσείς.» 

  «Ούτ’εγώ δε θα µπορούσα να δω την κόρη µου, κύριε διοικητά;» 

απαίτησε ο Ζάρβηµ, µε τα φρύδια σουφρωµένα και το σαγόνι του 

σφιγµένο. 

  Ο Τάσµαριθ τον κοίταξε, καλά-καλά. «Έχετε την άδεια να πάτε κι 

εσείς, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε, προφανώς σκεπτόµενος ότι ένας 

γέρος δε µπορούσε να προκαλέσει και κανένα µεγάλο κακό. 

  Ο Αργκανθικιανός διοικητής, όµως, έκανε λάθος. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ δεν είχαν φάει το µεσηµεριανό που τους 

έφεραν οι Αργκανθικιανοί·  ήταν αποκρουστικό, γεµάτο σκουλήκια, 
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τα οποία, µόλις πρωτοείδε η Βαρονέσα, ούρλιαξε, τόσο δυνατά που 

οι φρουροί ήρθαν αµέσως. Η σούπα τούς πιτσίλισε, καθώς το πιάτο 

εκτοξεύτηκε, µε δύναµη, πάνω στα κάγκελα και έγινε κοµµάτια και 

θρύψαλα. Οι φύλακες έβρισαν τους δύο ευγενείς, αποκαλώντας τους 

«Σαραολνιανούς βαρβάρους», και έφυγαν, όσο γρήγορα είχαν έρθει. 

  Η Βαρονέσα έλεγε στον Σόλµορχ πόσο πεινούσε, όταν δύο σκιερές 

µορφές παρουσιάστηκαν στην είσοδο του κελιού τους. Ο γόνος της 

οικογένειας Έχµελθ βλεφάρισε, προσπαθώντας να τις διακρίνει στο 

ασθενικό φως του διαδρόµου. 

  «Ποιοι είστε;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

  «Τόσο άλλαξε ο γέρος σου, µέσα σε µια µέρα, που δεν τον 

αναγνωρίζεις;» είπε η σκοτεινή φιγούρα που φορούσε πλατύγυρο 

καπέλο. 

  «Μπαµπά!» Ήταν από τις λίγες φορές που η φωνή του Ζάρβηµ 

αποτελούσε µουσική στ’αφτιά της Τάθβιλ. Η Βαρονέσα πετάχτηκε 

όρθια και έτρεξε στα κάγκελα του κελιού– 

  –για να σταµατήσει απότοµα, χάσκοντας, καθώς αντίκρισε τον 

άντρα πλάι στον πατέρα της. 

  «Βασιληά µου;…» έκανε, αβέβαιη. 

  «Εγώ είµαι,» ένευσε καταφατικά εκείνος. «Επέστρεψα.» 

  «Βένγκριλ;…» Κι ο Σόλµορχ ήρθε από το βάθος του κελιού. Είδε 

τον µονάρχη και γέλασε, δυνατά. «Υπό παράξενες συνθήκες 

ανταµώνουµε, παλιέ µου φίλε!» Έσφιξαν χέρια και αγκαλιάστηκαν, 

όπως µπορούσαν, καθώς τους χώριζαν τα κάγκελα. 

  «Ξέρεις κάτι, Σόλµορχ;» είπε ο Βένγκριλ. «Το ήξερα ότι, κάποτε, 

θα κατέληγες εδώ!» 

  Όλοι γέλασαν. 

  Ύστερα, ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ είπε: «Αυτοί οι 

Αργκανθικιανοί µπάσταρδοι το κάνουν επίτηδες! Ο ∆ιοικητής 

Τάσµαριθ είναι µεγάλος σαλτιµπάγκος. ∆ήθεν, θέλει να ρωτήσει τον 

Βαρόνο Κάζριφ, προτού ενεργήσει. Μου υποσχέθηκε να στείλει 
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αγγελιαφόρο σε κείνον, αλλά αµφιβάλλω πολύ αν σκοπεύει να το 

κάνει.» 

  «Κόρη µου, χαίροµαι τόσο που σε ξαναβλέπω!» είπε, συγχρόνως, ο 

Ζάρβηµ. Έπιασε τον καρπό της Τάθβιλ και την τράβηξε κοντά του… 

καθώς έβαζε κάτι γυάλινο στη χούφτα της. Πλησίασε το πρόσωπό 

του στο δικό της, της φίλησε το µάγουλο, και της ψιθύρισε στ’αφτί: 

«Τούτο το µίγµα είναι οξύ, διαβρώνει το σίδερο –χρησιµοποίησέ το 

σοφά –και κρύψτο, τώρα.» 

  Η Βαρονέσα, δίχως καν να το κοιτάξει, το πέρασε µέσα στο φόρεµά 

της. «Κι εγώ χαίροµαι που σε βλέπω, µπαµπά,» είπε, και φίλησε τα 

µούσια του. 

  Ύστερα, ο Ζάρβηµ πλησίασε τον Σόλµορχ·  τον έπιασε κι αυτόν 

απ’τον καρπό και τον τράβηξε κοντά του, λέγοντας: «Πρόσεχε την 

κόρη µου, νεαρέ!» Τον φίλησε στο µάγουλο, ενώ ψιθύριζε στ’αφτί 

του: «Αργά το βράδυ! Η Μάερνοµ κι ο Μέρθναρ θα έχουν διαταγές 

γι’αργά το βράδυ –η Τάθβιλ θα σου πει περισσότερα…» Και τον 

άφησε. 

  «Θα την προσέχω, φίλε µου·  µην ανησυχείς,» αποκρίθηκε ο 

Σόλµορχ, µπερδεµένος κάπως, απ’αυτά που είχε ακούσει από τον 

πατέρα της Βαρονέσας. 

  «Θα σας ξαναδούµε… σύντοµα,» είπε ο Βένγκριλ, γνέφοντας σε 

χαιρετισµό. 

  Και εκείνος κι ο Άρχων Ζάρβηµ έφυγαν απ’το κελί·  τα βήµατά 

τους χάθηκαν µέσα στον σκιερό διάδροµο·  το ίδιο κι οι σκοτεινές 

τους µορφές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

Υποχθόνιες κινήσεις στο Βασίλειο των 

Σκιών 
 

 

ίναι εχθρικό έδαφος αυτό στο οποίο βαδίζουµε,» είπε η 

Βόλκρα, καθώς εκείνη, ο Ήκνορ, και η Μίκθαλ περνούσαν 

την µεγάλη δυτική πύλη της Ζερκ-βελ, µπαίνοντας στην 

κεντρική πόλη του ∆ουκάτου Θάλβερκ. Κι οι τρεις τους ήταν 

έφιπποι και τυλιγµένοι σε κάπες, µε κουκούλες στο κεφάλι. 

  «Μην κάνεις σαν να µην έχουµε ξανάρθει απο δώ, Βόλκρα,» είπε ο 

Ήκνορ, που, παρά τα λόγια του, κοιτούσε προσεκτικά τριγύρω, τον 

κόσµο, τα µαγαζιά, τις τραπεζαρίες των πανδοχείων µέσα από 

ανοιχτά παράθυρα, τους µικροπωλητές, που προσπαθούσαν να 

πουλήσουν την πραµάτεια τους στους ταξιδιώτες. Οποιοσδήποτε 

µπορούσε να είναι κατάσκοπος, πληροφοριοδότης, ή δολοφόνος, στο 

Άργκανθικ. Κάποιες φορές, µάλιστα, ο Ήκνορ αναρωτιόταν αν, 

τελικά, οι Αργκανθικιανοί ήταν πιο βάρβαροι από τους 

Σαραολνιανούς. Αλλά όχι –κάτι τέτοιο ήταν εκτός συζήτησης. Το 

επίπεδο των κατοίκων του Άργκανθικ ήταν σαφώς ανώτερο. 

  «Αλλά ποτέ ξανά δε βρισκόµασταν σε τέτοια αποστολή,» του 

θύµισε η Βόλκρα. «Πώς θα ενεργήσουµε ελεύθερα εδώ;» 

  «Θα χρειαστεί να επηρεάσουµε κόσµο, νοµίζω,» εξήγησε ο Ήκνορ·  

«να τον επηρεάσουµε αρνητικά προς την Βαρονέσα και τους 

συντρόφους της.» 

  «∆ε µαθαίνουµε, πρώτα, αν η Τάθβιλ βρίσκεται εδώ, ή αν έχει 

περάσει και µας έχει αφήσει πίσω χιλιόµετρα;» πρότεινε η Μίκθαλ. 

«Τι λέτε για το ∆όντι του Λύκου;» 

  Το ∆όντι του Λύκου ήταν ένα µεγάλο πανδοχείο της Ζερκ-βελ για 

ταξιδιώτες και περαστικούς, όχι ένα µέρος για τους ευγενείς. Όµως 

εκεί µπορούσε κανείς να µάθει πράγµατα που αλλού ήταν αδύνατον 

Ε
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να πληροφορηθεί·  έτσι, πολλές φορές, ακόµα κι οι ευγενείς το 

προτιµούσαν –όχι για την ποιότητα του φαγητού του, µα για την 

ποιότητα ενός πολύ σηµαντικότερου αγαθού στο Άργκανθικ, το 

οποίο άκουγε στο όνοµα «πληροφορίες». 

  «Ναι,» είπε ο Ήκνορ, παρατηρώντας την Αργκανθικιανή σοφία στα 

λόγια της συναδέλφου του. 

  Οι τρεις κατάσκοποι της ∆ούκισσας Ζέκαλ αφίππευσαν, πήραν 

τ’άλογά τους απ’τα γκέµια, και έστριψαν σε µια πάροδο δεξιά. 

Βάδισαν πάνω σ’έναν λιθόστρωτο δρόµο, σαφώς στενότερο από 

κείνον όπου είχαν έρθει και µε σαφώς λιγότερο κόσµο. Τα βήµατα 

των µποτοφορεµένων τους ποδιών, καθώς κι οι οπλές των ζώων 

τους, ηχούσαν στο πλακόστρωτο. ∆εξιά κι αριστερά τους 

βρίσκονταν ταβέρνες και πανδοχεία, γεµάτα µε ταξιδιώτες αυτή τη 

µεσηµεριανή ώρα, που οι περισσότεροι ήθελαν να χορτάσουν την 

πείνα τους.  

  Πράγµα που θύµισε στην Μίκθαλ ότι κι εκείνη πεινούσε. Το 

στοµάχι της άρχισε να διαµαρτύρεται. «Ελπίζω να τσιµπήσουµε 

τίποτα στο ∆όντι,» είπε. «Οι κρεατόπιτές του είναι ιδιαίτερα 

νόστιµες.» 

  Η Βόλκρα τη λοξοκοίταξε, µειδιώντας. «Κάποιοι λένε ότι τις 

φτιάχνουν από σάρκα λύκου…» 

  «Ίσως να έχω πολύ λύκο µέσα µου, τότε!» αντιγύρισε η Μίκθαλ. 

  Ο Ήκνορ ατένισε το µεγάλο οικοδόµηµα στην δεξιά γωνία του 

τέλους της οδού. Είχε τέσσερις ορόφους, και ήταν χτισµένο από 

πέτρα και ξύλο, µε στρογγυλή οροφή, η οποία το έκανε να µοιάζει µε 

κάποιον αρχαίο, εξωτικό πύργο. Καπνός έβγαινε απ’τις δυο 

καµινάδες του, και φασαρία ερχόταν από το ισόγειο, καθώς και 

µυρωδιές φαγητού. Η ταµπέλα πάνω απ’την πόρτα έγραφε: Το ∆όντι 

του Λύκου, και πλάι στην λέξη «∆όντι» ήταν καρφωµένος ένας 

µεγάλος κυνόδοντας, που ο Ήκνορ υπέθετε ότι, µάλλον, από 

αγριόσκυλο ήταν, παρά από λύκο. Βέβαια, ο κατάσκοπος δεν είχε δει 

και ποτέ στη ζωή του λύκο… 
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  Εκείνος, η Βόλκρα, και η Μίκθαλ άφησαν τ’άλογά τους στον 

στάβλο του πανδοχείου, προτού ανοίξουν την ξύλινή του είσοδο. 

Ένα µεγάλο, στρογγυλό δωµάτιο αποκαλύφθηκε εµπρός τους, 

γεµάτο µε τραπέζια, κόσµο, και βαβούρα, ενώ φωτιές έκαιγαν στα 

τρία µεγάλα τζάκια, ζεσταίνοντας τον χώρο. Στο επίσης µεγάλο µπαρ 

στεκόταν, µε τους αγκώνες ακουµπισµένους στον ξύλινο πάγκο, µια 

γυναίκα, µε ξανθά, µακριά µαλλιά και γαλανά µάτια, ντυµένη µε 

πέτσινο πανωφόρι, που διέθετε ένα καθόλου σεµνό άνοιγµα µπροστά 

απ’τα στήθη της. Από την όλη της εµφάνιση, η γυναίκα ήταν Βόρεια 

Αργκανθικιανή –δηλαδή, καταγόταν από τις περιοχές πάνω από τα 

Αργκανθικιανά Όρη. Οι υπόλοιποι κάτοικοι του Βασιλείου 

θεωρούσαν τους Βόρειους… λιγότερο πολιτισµένους, στην 

καλύτερη περίπτωση. 

  Αυτοί, όµως, µάλλον, έβλεπαν λύκους συχνότερα. 

  Οι τρεις κατάσκοποι κάθισαν σ’ένα τραπέζι, και παράγγειλαν 

φαγητό από µια σερβιτόρα. 

  Καθώς περίµεναν να έρθει, η Μίκθαλ ρώτησε: «Πώς γνώριζε η 

∆ούκισσα ότι η Βαρονέσα Τάθβιλ και οι άλλοι είναι στο Άργκανθικ, 

ως αντιπρόσωποι του ∆ούκα Σάλβινρ της Χάργκοχ; Ή, µάλλον, αυτό 

που εννοώ είναι πώς το γνώριζε τόσο γρήγορα;» 

  Ο Ήκνορ φάνηκε σκεπτικός. «Πράγµατι. Και δε µας είπε και 

πολλά… Κάτι παράξενο συµβαίνει, αν θες τη γνώµη µου. Όµως µας 

αφορά, πραγµατικά, γιατί η ∆ούκισσα θέλει να τους βγάλουµε απ’τη 

µέση; Η αλήθεια είναι πως ούτε όταν µας έστελνε στο Σαραόλν µάς 

είχε πει πολλά για τα σχέδιά της –συγκεκριµένα, δε µας είχε πει 

σχεδόν τίποτα,» τόνισε. 

  «Ήθελε να ελέγξει τους βαρβάρους,» είπε η Βόλκρα, 

ανασηκώνοντας τους ώµους της, «να κατακτήσει το Βασίλειό τους 

εκ των έσω. Καλή τακτική, δε νοµίζεις;» 

  «Ναι,» παραδέχτηκε ο Ήκνορ, «µα, ακόµα κι αυτό, το υποθέσαµε·  

ποτέ δε µας το ανέφερε ξεκάθαρα.» 
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  Η Μίκθαλ κατένευσε. «Ωστόσο, η τωρινή της συµπεριφορά έχει 

κάτι το παράξενο. Προσωπικά, µου φαινόταν πολύ απελπισµένη να 

ξεφορτωθεί τη Βαρονέσα και τους άλλους. Και γιατί; Για να 

εµποδίσει µια συµµαχία. Τι τη νοιάζει, άµα γίνει συµµαχία ή όχι;» 

  «∆εν ξέρω,» δήλωσε ο Ήκνορ. «Και δε µ’ενδιαφέρει και πολύ. Θα 

έχει τους λόγους της.» 

  «Όµως δε σου έχει κινήσει την περιέργεια το πώς έµαθε τόσο 

γρήγορα για τον ερχοµό των αντιπροσώπων του Σάλβινρ;» τον 

ρώτησε η Μίκθαλ. 

  «Σαφώς,» αποκρίθηκε ο Ήκνορ. «Και νοµίζω πως αυτό είναι κάτι 

που µας αφορά πολύ περισσότερο απ’το αν θα γίνει η συµµαχία ή 

όχι, ή γιατί δεν θέλει τη συµµαχία η ∆ούκισσα.» 

  Η Βόλκρα συνοφρυώθηκε. «Εννοείς… Τι εννοείς ακριβώς;» 

  «Ποιοι είν’αυτοί οι… κατάσκοποι που µπορούν να µεταφέρουν 

µηνύµατα µε τέτοια ταχύτητα, Βόλκρα;» έθεσε το ερώτηµα ο 

Ήκνορ. «Μου µυρίζει µαγεία εµένα. 

  »Αλλά, και πάλι, καλύτερα να µη µπλεκόµαστε εκεί όπου δεν είναι 

η δουλειά µας…» 

  «Ίσως θα έπρεπε να φύγουµε απ’την υπηρεσία της ∆ούκισσας…» 

είπε η Μίκθαλ, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά της. 

  Τότε, µια σερβιτόρα έφερε το φαγητό τους·  εκείνοι την πλήρωσαν 

και αποµακρύνθηκε. 

  Οπότε, ο Ήκνορ είπε, πιάνοντας το πιρούνι του και πασπατεύοντας 

τη σαλάτα εµπρός του: «Μίκθαλ, δεν είσαι ανίδεη·  ξέρεις πώς είναι 

τα πράγµατα στο Άργκανθικ… Όταν δουλεύεις για ένα ευγενικό 

Οίκο, δουλεύεις γι’αυτόν µια ζωή… εκτός κι αν δεν εκτιµάς και 

τόσο την ζωή…» Κάρφωσε µια βραστή αγκινάρα και την έβαλε στο 

στόµα του. Γευστική ήταν. 

  Η Μίκθαλ πήρε στα χέρια πιρούνι και µαχαίρι, και έκοψε ένα 

κοµµάτι απ’την κρεατόπιτά της. 

  «Μόλις τελειώσουµε, θα χωριστούµε εδώ µέσα,» είπε η Βόλκρα. 

«Θ’αναµιχθούµε µε το πλήθος, για να µάθουµε άµα έχει έρθει η 
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Βαρονέσα ή όχι. ∆ε µπορεί, αν έχει έρθει, κάποιος θα έχει ακούσει 

κάτι.» 

  Ο Ήκνορ ένευσε καταφατικά, τρώγοντας. 

  Κατά τη διάρκεια του µεσηµεριανού τους, παρατηρούσε όλους τους 

ανθρώπους που έµπαιναν στο πανδοχείο, καθώς κι εκείνους που ήδη 

κάθονταν εκεί, γευµατίζοντας και κουβεντιάζοντας. Όλοι τους 

έµοιαζαν ταξιδιώτες, αν και µπορούσε να δει και µερικούς, 

αναµφίβολα, ευγενικής καταγωγής ανάµεσά τους, οι οποίοι, 

σίγουρα, είχαν έρθει για να πάρουν πληροφορίες –το πολυτιµότερο 

αγαθό στο Άργκανθικ. Επίσης, τα µάτια του Ήκνορ ατένιζαν και 

κάποιους πιο ύποπτους… µάλλον, κατασκόπους, σαν κι αυτόν… ή 

τίποτα χειρότερο, πιο σκοτεινό. ∆εν ονόµαζαν το Άργκανθικ «το 

Βασίλειο των Σκιών» χωρίς λόγο. 

  Όταν οι τρεις κατάσκοποι της ∆ούκισσας Ζέκαλ τελείωσαν το 

φαγητό τους, έκαναν όπως είχε προτείνει η Βόλκρα: χωρίστηκαν, 

αναµίχθηκαν µε τον κόσµο, και άρχισαν να συγκεντρώνουν 

πληροφορίες –πράγµα στο οποίο ήταν καλοί. Ήξεραν ακριβώς 

ποιους να ρωτήσουν –τους ταξιδιώτες και τους περαστικούς– και 

ποιους ν’αποφύγουν –τους άλλους κατασκόπους, τους ευγενείς, και 

τους «σκοτεινούς Αργκανθικιανούς». 

  Τελικά, όµως, δεν έµαθαν τίποτα για τη Βαρονέσα και τους 

υπόλοιπους απεσταλµένους του ∆ούκα Σάλβινρ. Εποµένως, ή αυτοί 

δεν είχαν ακόµα περάσει απο δώ, ή είχαν περάσει τόσο «αθόρυβα», 

που κανείς δεν τους είχε δει ούτε ακούσει… 

  Οι τρεις κατάσκοποι κάθισαν, πάλι, στο τραπέζι τους. 

  «∆εν πρέπει να έχουν ακόµα φτάσει στην Ζερκ-βελ,» είπε ο Ήκνορ. 

  Οι δύο γυναίκες ένευσαν καταφατικά. «Τότε, ας τους 

περιµένουµε,» πρότεινε η Βόλκρα. «∆ε µπορεί, αργά ή γρήγορα, θα 

εµφανιστούν.» 

  «…Εκτός κι αν επιχειρήσουν να φτάσουν στην πρωτεύουσα 

κάνοντας τον κύκλο των βουνών…» υπέθεσε η Μίκθαλ. 

  Ο Ήκνορ και η Βόλκρα γέλασαν. 
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  «Αν έχουν υποψιαστεί ότι τους περιµένουµε;» απαίτησε η Μίκθαλ, 

θυµωµένη που την περιγελούσαν έτσι. 

  «Με τι τρόπο, δηλαδή, να το έχουν υποψιαστεί;» ρώτησε η 

Βόλκρα. 

  Η Μίκθαλ ανασήκωσε τους ώµους της. «∆εν ξέρω! Πώς η 

∆ούκισσα είχε καταλάβει ότι θα έρχονταν;…» 

  Ο Ήκνορ κούνησε το κεφάλι του. «Όχι, δεν πιστεύω να το ξέρουν. 

Κι αν δεν το ξέρουν, αποκλείεται να κάνουν αυτό που λες –είναι ο 

διπλάσιος, τριπλάσιος δρόµος!» 

  Η Βόλκρα κατένευσε. «Εξάλλου, δεν έχουµε ακόµα κάνει τίποτα… 

προετοιµασίες εδώ, στη Ζερκ-βελ, για να πούµε ότι, λόγω κάποιας 

απροσεξίας µας, κάτι διέρρευσε.» 

  «Σωστά,» συµφώνησε ο Ήκνορ. «Και, µια και λέγαµε για 

προετοιµασίες, ακούω: τι προτείνετε για να εµποδίσουµε τη 

Βαρονέσα και τους άλλους απ’το να περάσουν και, τελικά, να τους 

σκοτώσουµε;» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κράντµον άνοιξε την πόρτα του δωµατίου του. 

  «Σαντέ’ενθιν,» είπε, αντικρίζοντας τη µελαχρινή Ζιρκεφιανή 

εµπρός του. «Μεσηµεριανή επίσκεψη;» 

  «Να περάσω;» ρώτησε εκείνη. 

  «Φυσικά.» Ο ευγενής του Ωκεανού παραµέρισε, και η Σαντέ’ενθιν 

µπήκε στο δωµάτιό. Το κρεβάτι δεν έµοιαζε πειραγµένο, και ένα 

κρυστάλλινο ποτήρι µε κρασί ήταν ακουµπισµένο στο περβάζι του 

παραθύρου. Η Ζιρκεφιανή υπέθεσε ότι, πριν έρθει, ο Κράντµον 

καθόταν εκεί, πίνοντας κι απολαµβάνοντας τη θέα της Μάρβαθ. 

  «Πώς θα µπορούσα να σ’εξυπηρετήσω;» τη ρώτησε, στρεφόµενος 

στο µέρος της, καθώς έκλεινε την πόρτα. Ήταν ντυµένος µ’ένα 

µαύρο, πέτσινο παντελόνι κι ένα λευκό πουκάµισο, το οποίο, τώρα, 
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κρεµόταν ανοιχτό επάνω του, φανερώνοντας το πλατύ του στέρνο. 

Υποδήµατα δε φορούσε. 

  «Μπορώ να σκεφτώ διάφορους τρόπους,» µειδίασε η Σαντέ’ενθιν, 

κοιτώντας τον απ’την κορφή ως τα νύχια. «Αλλά φοβάµαι ότι 

βιάζοµαι,» αναστέναξε. 

  Ο Κράντµον πέρασε δυο του δάχτυλα µέσα στην ασηµένια της 

ζώνη και την τράβηξε κοντά του. «Γιατί τέτοια βιάση;» 

  «Φεύγω,» εξήγησε η Σαντέ’ενθιν, χαϊδεύοντας, ανάλαφρα, την 

επίπεδη, σκληρή κοιλιά του. 

  Ο Κράντµον άφησε τη ζώνη της. «Πού πας;» απόρησε. 

  «Στο Άργκανθικ.» 

  «Στο Άργκανθικ;» Του φάνηκε πολύ παράξενο. «Τι πας να κάνεις 

εκεί, Σαντέ’ενθιν;» 

  «Να εµποδίσω τους Σαραολνιανούς απ’το να συνάψουν συµµαχία 

µε το Βασιληά Κάρχοκ.» 

  «Νόµιζα ότι αυτό θα το φρόντιζε ο Πόνκιµ,» είπε ο Κράντµον. «∆ε 

µπορεί να το φροντίσει, τελικά;» 

  «Απλά, θέλει να έχει έναν άνθρωπό του στο Άργκανθικ.» 

  «∆ηλαδή, πηγαίνεις µετά από δική του διαταγή;» 

  Η Σαντέ’ενθιν στένεψε τα µάτια της, πειραγµένη. 

«Προθυµοποιήθηκα να πάω,» δήλωσε. 

  «Καταλαβαίνω.» Ο Κράντµον τής γύρισε την πλάτη κι 

αποµακρύνθηκε, πλησιάζοντας το παράθυρο. Πήρε το κρασοπότηρό 

του απ’το περβάζι και ήπιε µια µικρή γουλιά. 

  Μη µου µουτρώνεις τώρα, σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. Τον πλησίασε 

από πίσω και πέρασε τα χέρια της γύρω του, χαϊδεύοντας το στέρνο 

και την κοιλιά του… και, για λίγο, ήθελε να µείνει εδώ καµια ώρα 

και µετά να φύγει, αλλά καλύτερα να µην αργούσε. «∆ε θα είµαι 

µακριά,» του ψιθύρισε, και τον φίλησε στ’αφτί. «Η ∆ούκισσα Ζέκαλ 

επικοινωνεί εδώ και καιρό µε τον Πόνκιµ, και έχει καθρέφτη…» 

  «Μάλιστα,» είπε ο Κράντµον. Σήκωσε το δεξί της χέρι από πάνω 

του και φίλησε τα δάχτυλά της. «Αντίο, Σαντέ’ενθιν.» 
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  «∆ε θ’αργήσεις να µε ξαναδείς,» του ψιθύρισε, πάλι, εκείνη. 

  Ο ευγενής του Ωκεανού στράφηκε στο µέρος της. «Το ξέρω,» 

αποκρίθηκε, υποµειδιώντας. «Το ξέρω…» Έσκυψε και φίλησε τα 

χείλη της. «Πρόσεχε στο Άργκανθικ… και µη µιλάς σε κανέναν 

χωρίς σηµαντικό λόγο.» 

  «Θα έχω αυτή τη συµβουλή κατά νου,» υποσχέθηκε η Σαντέ’ενθιν. 

Έκανε ένα βήµα πίσω. «Τώρα, πρέπει να πηγαίνω.» Γύρισε, και 

έφυγε απ’το δωµάτιο, κλείνοντας την πόρτα πίσω της. 

  ∆εν ήταν βέβαιη τι είχε γίνει εκεί µέσα. Τι σκέφτεται; αναρωτιόταν. 

∆ε µου είπε πολλά… και δεν είχα χρόνο να κουβεντιάσω µαζί του 

περισσότερο… Πάντως, ήταν πειραγµένος… εξαιτίας µου; Γιατί; Ή, 

µήπως, κάτι άλλο του συµβαίνει; Αλλά θα µάθαινε, γιατί δεν ήταν 

ψέµατα όταν του είχε πει πως δε θ’αργούσε να την ξαναδεί. 

  Η Σαντέ’ενθιν πήγε στο δωµάτιό της, και έκλεισε τον δερµάτινο, 

µαύρο σάκο που βρισκόταν πάνω στο κρεβάτι. Τον κρέµασε λοξά 

στον ώµο της, και βγήκε, πάλι, πηγαίνοντας, τώρα, στα βασιλικά 

διαµερίσµατα του Πόνκιµ, και αγνοώντας το συναίσθηµα ότι 

κάποιος την παρακολουθούσε. Εξάλλου, γνώριζε, πλέον, ότι η 

Νυφίτσα είχε τη µύτη της χωµένη παντού. Ο νέος Βασιληάς του 

Σαραόλν κακώς δεν της την είχε κόψει ακόµα –µαζί µε το λαιµό 

της… 

  Αλλά δε θα σε πιάσω, κάποια στιγµή, απροστάτευτο, Τράνθλας;… 

συλλογίστηκε η Σαντέ’ενθιν, υποµειδιώντας διαβολικά. Τότε, θα τα 

πούµε, καταραµένη Νυφίτσα!… 

  Όταν έφτασε στα βασιλικά διαµερίσµατα, χτύπησε την πόρτα, ενώ, 

συγχρόνως, έστελνε ένα πνευµατικό µήνυµα µέσα στο δωµάτιο: 

Πόνκιµ; 

  Η ξύλινη θύρα άνοιξε, αποκαλύπτοντας τον Μονάρχη του Σαραόλν. 

«Στην ώρα σου, βλέπω, αγαπητή Σαντέ’ενθιν,» παρατήρησε ο 

Βασιληάς, χαµογελώντας. Η Ζιρκεφιανή περίµενε να τον βρει κάπως 

θυµωµένο, γιατί το µεσηµέρι δύο αγγελιαφόροι είχαν έρθει στην 

αίθουσα του θρόνου, ο ένας από τον ∆ούκα Σάλβινρ κι ο άλλος από 
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τον ∆ούκα Φερχ, αλλά µε παρόµοια µαντάτα: ούτε ο Άρχων της 

Χάργκοχ ούτε ο Άρχων της Όρφαλχ δέχονταν τον Πόνκιµ ως νέο 

τους Βασιληά. Όµως, και σ’αυτή τη διάθεση που είχε βρει τον 

συνάδελφό της, δεν πείραζε καθόλου τη Σαντέ’ενθιν.  

  «Έλα…» την παρότρυνε ο µονάρχης. Παραµέρισε απ’το άνοιγµα 

και η Ζιρκεφιανή µπήκε. Ο άντρας την οδήγησε στο υπνοδωµάτιό 

του, όπου βρισκόταν ο µαγικός του καθρέφτης. 

  «Είσαι έτοιµη για το ταξίδι στο Άργκανθικ;» τη ρώτησε. 

  «Όσο έτοιµη µπορώ να είµαι,» απάντησε εκείνη. 

  Ο Πόνκιµ πήρε το σαγόνι της στο χέρι του, την τράβηξε κοντά, και 

φίλησε, γρήγορα, τα χείλη της. Πράγµα που παραξένεψε τη 

Σαντέ’ενθιν, γιατί πάντα αυτή ήταν πρώτη που τον πλησίαζε 

ερωτικά, ποτέ το αντίστροφο. 

  «Για γούρι,» είπε ο Βασιληάς του Σαραόλν, σα να διάβασε το νου 

της. 

  Οι άντρες είναι περίεργοι σήµερα! παρατήρησε η Σαντέ’ενθιν, 

συνοφρυωµένη. 

  Ο Πόνκιµ χαµογέλασε, λες και, πάλι, διάβασε τη σκέψη της. 

Ύστερα, στράφηκε στον καθρέφτη, και η όψη του σκλήρυνε, τα 

µάτια του επικεντρώθηκαν στο κάτοπτρο. Είπε, µε φωνή που έµοιαζε 

να την φέρνει ο άνεµος από τα βάθη κάποιου χάσµατος: 

  «Ζέκαλ!…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η ∆ούκισσα του Έβµορ βρισκόταν ξαπλωµένη ανάσκελα στο 

κρεβάτι της, µε τα χέρια σταυρωµένα πίσω απ’το κεφάλι, ενώ τα 

γυµνά της πόδια τρίβονταν, νευρικά, πάνω στα σκεπάσµατα.  

  Το µεσηµεριανό της ήταν κουραστικό. Ο θείος της, Άρχων Όκριλ 

(απλά, ένας ευγενής, δίχως κανένα σηµαντικό τίτλο), της είχε φέρει 

άλλον έναν από εκείνους τους ηλίθιους που φιλοδοξούσαν να την 

παντρευτούν… και, κυρίως, να γίνουν δούκες του Έβµορ. Η Ζέκαλ 
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αισθανόταν άσχηµα, κάθε φορά που έπρεπε να συναντήσει έναν από 

δαύτους·  το µόνο για τ’οποίο ενδιαφέρονταν ήταν ο τίτλος που 

θ’αποκτούσαν, αν γίνονταν σύζυγοί της.  

  Αλλά, ούτως ή άλλως, όλοι τους ήταν προβληµατικοί! Αυτός που 

της είχε φέρει τώρα ο θείος της ήταν υπερβολικά ξανθός –ο 

άνθρωπος δεν είχε χρώµα επάνω του! Μια άλλη φορά, της είχε φέρει 

έναν που του έλειπε το δεξί µάτι! Είναι τρελός ο θειος Όκριλ; 

συλλογίστηκε η ∆ούκισσα. Σε λίγο, θα µου φέρει κανέναν που του 

λείπουν και πιο βασικά µέρη του σώµατός του… Ένας άλλος, πάλι, 

δεν έµοιαζε να είχε πλυθεί ποτέ στη ζωή του! Για όνοµα των 

Πνευµάτων!… αναστέναξε η Ζέκαλ. Και, έτσι, θυµήθηκε και τον 

άλλο, που– 

  Ζέκαλ!… 

  Ήταν, µήπως, η φαντασία της, ή– 

  Ζέκαλ!… 

  Ο Πόνκιµ! 

  Η ∆ούκισσα ξεροκατάπιε. Αυτός ήταν ένας άντρας που δε 

θεωρούσε ηλίθιο. Έκανε την καρδιά να σπαρταρά κάτω απ’τα στήθη 

της, και το αίµα να παγώνει στις φλέβες της. 

  Τώρα, τα πόδια της είχαν µουδιάσει. 

  ΖΕΚΑΛ!… Η φωνή είχε δυναµώσει. 

  Η ∆ούκισσα σηκώθηκε, γρήγορα, απ’το κρεβάτι και πλησίασε τον 

σκεπασµένο καθρέφτη. Τι ήθελε να της πει ο Πόνκιµ; Ήθελε να τη 

ρωτήσει αν είχε ξεφορτωθεί τη Βαρονέσα και τους άλλους; Μα, ούτε 

η ίδια δεν είχε ακόµα νέα απ’τους κατασκόπους της; ∆ε µπορεί να 

περίµενε κάτι τέτοιο απ’αυτήν –όχι από τώρα, τουλάχιστον! 

  Ζέκαλ! 

  Η Αργκανθικιανή αναπήδησε, και τράβηξε το κάλυµµα απ’το 

µαγικό κάτοπτρο, για ν’αντικρίσει το πρόσωπο του Πόνκιµ. 

  «Νόµιζα πως κάτι σου είχε συµβεί, καλή µου ∆ούκισσα,» είπε ο 

διπλω– ο Βασιληάς του Σαραόλν, θύµισε στον εαυτό της η Ζέκαλ. 
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  «Είµαι καλά… Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε. «Απλά… απλά, µε 

είχε πάρει ο ύπνος…» Χαµογέλασε αµήχανα. «Είναι µεσηµέρι…» 

  «Ετοιµάσου να έρθει η απεσταλµένη µου, ∆ούκισσα,» είπε ο 

Πόνκιµ. «Παραµέρισε.» 

  Η Ζέκαλ υπάκουσε, κάνοντας τρία βήµατα πίσω. Η απεσταλµένη 

του; συλλογίστηκε. Ναι, είχε πει πως θα έστελνε κάποιον… Η 

Αργκανθικιανή είχε σκεφτεί, πολλές φορές, µετά από την τελευταία 

της κουβέντα µε τον Πόνκιµ, να σπάσει τούτο τον καταραµένο, 

διαβολικό καθρέφτη, όµως, µέχρι στιγµής, δεν είχε βρει το θάρρος 

να το πράξει. Φοβόταν τι µπορεί να της συνέβαινε… ∆εν παίζει 

κανείς µε τη µαγεία και τα Πνεύµατα, όχι… 

  Το κάτοπτρο άρχισε να βγάζει µια δυνατή, πολύχρωµη 

ακτινοβολία, που έκανε τη Ζέκαλ να πεταχτεί προς τα πίσω, να 

σκοντάψει, και να πέσει, ανάσκελα, πάνω στο κρεβάτι της. 

  Μια γυναίκα ήρθε µέσα από την ακτινοβολία, και η τελευταία 

έσβησε. Η ∆ούκισσα ανασηκώθηκε, και κοίταξε την απεσταλµένη 

του Πόνκιµ. Ήταν µελαχρινή, µε µακριά, σπαστά µαλλιά, ιδιαίτερα 

όµορφη –τόσο που η Ζέκαλ τη ζήλεψε, µε το πρώτο βλέµµα– και 

ντυµένη µ’ένα µακρύ, πράσινο φόρεµα µε κολλητά µανίκια, στις 

άκριες των οποίων υπήρχε γκρίζα γούνα, που έκρυβε τα δάχτυλά 

της. Το ντεκολτέ της ήταν διχτυωτό, και φορούσε µπλε µανδύα µε 

πιτσιλιές γαλάζιου. Απ’τον ώµο της κρεµόταν λοξά ένας δερµάτινος 

σάκος, και τα πόδια της κάλυπταν µαύρες, πέτσινες µπότες. 

  Η ∆ούκισσα ξεροκατάπιε. Αυτή η γυναίκα την τρόµαζε όσο ο 

Πόνκιµ –ίσως και περισσότερο. Πρέπει να ήταν τα µάτια της, που 

έµοιαζαν να κοιτούν µέσα στην Αργκανθικιανή, να χώνονται στα 

τρίσβαθα της ψυχής της και να την εξερευνούν, να την παραλύουν… 

  «Εσύ πρέπει να είσαι η ∆ούκισσα Ζέκαλ, σωστά;» ρώτησε η 

µελαχρινή απεσταλµένη µε το διαπεραστικό βλέµµα. 

  «…ναι…» απάντησε, αδύναµα, εκείνη. 

  «Το όνοµά µου είναι Σαντέ’ενθιν,» δήλωσε η γυναίκα, και της 

έδωσε το χέρι της. 
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  Η Ζέκαλ αντάλλαξε µια χειραψία µαζί της, τρέµοντας. «Χαίρω 

πολύ. Χαίρω πολύ,» είπε, γρήγορα. 

  «∆ε δαγκώνω,» τόνισε η Σαντέ’ενθιν, και τη βοήθησε να σηκωθεί 

όρθια. «Τουλάχιστον, όχι όταν δε είµαι θυµωµένη,» πρόσθεσε, µη 

θέλοντας να δώσει και πολύ θάρρος σ’αυτή τη ∆ούκισσα. Η 

Ζιρκεφιανή Αρχιέρεια του Φιδιού γνώριζε πολύ καλά την αξία του 

να σε φοβούνται οι άλλοι… και νόµιζε πως είχε µόλις αποκτήσει την 

πρώτη της υποτακτική σε τούτο το βασίλειο. Αν ήταν όλοι οι 

Αργκανθικιανοί έτσι, σκεφτόταν πως δε θα είχε κανένα, µα κανένα, 

πρόβληµα. Όµως κάτι τέτοιο, µάλλον, δεν ίσχυε… 

  «Μάλιστα,» αποκρίθηκε η ∆ούκισσα. «Σαντέ’ενθιν, είπατε πως 

λέγεστε;» 

  «Ναι,» ένευσε εκείνη. «Αφέντρα Σαντέ’ενθιν.» 

  «Μάλιστα, Αφέντρα Σαντέ’ενθιν,» ένευσε η Ζέκαλ. 

  Εσύ είσαι υπάκουο σκυλάκι, συµπέρανε η Ζιρκεφιανή 

Πνευµατίστρια. Έτσι δείχνεις, τουλάχιστον… «Θέλω, γι’αρχή, δύο 

πράγµατα από σένα.» 

  «Μάλιστα, Αφέντρα.» 

  «Πρώτον: να µη µάθει κανείς ότι βρίσκοµαι εδώ.» 

  «Κανένα πρόβληµα, Αφέντρα.» 

  «∆εύτερον: να µου βρεις ένα σχετικά κρυφό δωµάτιο για να µένω.» 

  «Κι αυτό…» Η ∆ούκισσα φάνηκε σκεπτική·  ύστερα, έγνεψε 

πρόθυµα. «Κι αυτό εύκολα µπορεί να γίνει, Αφέντρα. Κι αυτό.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

Νέα από τη Βασίλισσα 
 

 

 Σίνρικ καθόταν στο τραπέζι των συµβούλων, στην µεγάλη 

βασιλική αίθουσα της Θέρληχ. Μελετούσε χαρτιά µε 

αναφορές σχετικά µε το θαλάσσιο εµπόριο, καθότι 

σύµβουλος θαλάσσιου εµπορίου, και παρατηρούσε πως, τον 

τελευταίο χρόνο, τα έσοδα είχαν µειωθεί σε σχέση µε τον 

προηγούµενο. Πράγµα που την έκανε να συνοφρυωθεί, αναζητώντας 

την αιτία… 

  Ο Τέλκαρ, σύµβουλος της πολιτείας, καθόταν ήρεµα (όσο ήρεµα 

µπορεί ποτέ να κάθεται ο Τέλκαρ) στην κορυφή του τραπεζιού, 

παρατηρώντας τους συναδέλφους του. Αν και η Βασίλισσα Αάνθα 

τον είχε αφήσει ως αντικαταστάτη της εδώ, εκείνος δεν δέχτηκε, 

ούτε για µια φορά, να καθίσει στον Κοραλλένιο Θρόνο. Το 

θεωρούσε ασέβεια προς την Κυρά του Ωκεανού και Προστάτιδα του 

Πορφυρού Κοχυλιού. 

  «Βόνρεχ;» Η Σίνρικ σήκωσε το κεφάλι απ’τα χαρτιά της και 

κοίταξε τον σύµβουλο οικονοµικών αντίκρυ της, ο οποίος κάπνιζε 

την πίπα του ανέµελα, ενώ, πού και πού, γύριζε καµια σελίδα στο 

βιβλίο των αριθµών, όπου περιέχονταν τα οικονοµικά του 

Βασιλείου. Είχε µόλις επιστρέψει από ένα πολύ χορταστικό γεύµα, 

και δεν είχε όρεξη για δουλειά. 

  «Ναι…» αποκρίθηκε, όχι και µε τόσο ενθουσιασµό. 

  «Τα έσοδα από το θαλάσσιο εµπόριο έχουν µειωθεί σε σχέση µε 

πέρυσι,» τον πληροφόρησε η Σίνρικ. 

  «Φυσικό δεν είναι, µ’όλ’αυτά τα πλοία που χάθηκαν στα δυτικά 

νερά;» είπε ο Βόνρεχ. «Ευτυχώς, πλέον, δεν υπάρχει τέτοιο 

πρόβληµα. Θα δεις που το εµπόριο θα ανθίσει πάλι.» 

H
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  «Αυτό ελπίζω κι εγώ.» Η Σίνρικ άφησε εµπρός της το χαρτί που 

κρατούσε. «Ίσως θα έπρεπε, κάποια στιγµή, να κάνουµε ανοίγµατα 

στο θαλάσσιο εµπόριο…» πρόσθεσε, σκεπτική. 

  Ο Βόνρεχ συνοφρυώθηκε.. «Τι εννοείς, ακριβώς, µε τη λέξη 

‘ανοίγµατα’;» ∆εν ήταν υπέρ των καινοτοµιών, απ’ό,τι καταλάβαινε 

η µελαχρινή σύµβουλος·  προτιµούσε να βαδίζει σε σίγουρο έδαφος. 

Όχι πως κι εκείνη δεν το προτιµούσε αυτό… όµως, κάπου-κάπου, 

έκανε και κάνα βήµα προς το άγνωστο. ∆υστυχώς, ήταν η µόνη σε 

τούτο το παλάτι που της άρεσε κάτι τέτοιο, γιατί, εκτός απ’τον 

Βόνρεχ, ο Τέλκαρ ήταν τελείως κολληµένος σε όσα ήξερε, και δεν 

ήθελε, µε τίποτα, να τ’αλλάξει, ενώ ο Έλζορ, ο σύµβουλος 

δικαιοσύνης, έµοιαζε στην Σίνρικ αρκετά αδιάφορος. 

  «Εννοώ πέρα από τα γνωστά νερά,» εξήγησε η σύµβουλος 

θαλάσσιου εµπορίου. 

  Ο Βόνρεχ τη λοξοκοίταξε. «Στη Βηλβένµηθ; Λες οι πειρατές εκεί 

να έχουν όρεξη να διαπραγµατευτούν; Μάλλον, θα ληστέψουν τα 

πλοία του Ωκεανού·  όπως και γίνεται, άλλωστε, µ’όσα τολµούν να 

πάνε µέχρι την Πελ-Χάγκοθ. Παραπέρα είν’ακόµα πιο επικίνδυνα, 

και το ξέρεις.» 

  «Το ξέρω,» ένευσε καταφατικά η Σίνρικ. «Όµως υπάρχουν και 

µέρη µετά από την Βηλβένµηθ, δυτικότερα, εκεί όπου ο Λούντρινχ 

βασιλεύει. ∆εν έχεις ακούσει φήµες, Βόνρεχ; Φήµες για νησιά και 

πόλεις εξωτικές;» 

  «Ναι… παραµύθια ναυτικών,» φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια ο 

σύµβουλος οικονοµικών. «Έτσι δε θα κερδίσεις λεφτά, Σίνρικ. Θα 

χάσεις περισσότερα απ’όσα θα βγάλεις·  τι θα σου µείνει; ένα άδειο 

πουγκί; Ποιος έµπορος θα είναι τόσο τρελός ώστε να διασχίσει την 

Βηλβένµηθ, όταν είναι ελάχιστοι αυτοί που αποτολµούν να 

ταξιδέψουν για λίγο στα νερά της Άγριας Θάλασσας, 

κατευθυνόµενοι στην Πελ-Χάγκοθ;» 

  «Σωστά… κανείς δε θα πάει… εκτός κι αν έχει λόγο να το κάνει,» 

πρόσθεσε Σίνρικ. 
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  «Λόγο; Τι λόγο;» είπε ο Βόνρεχ, ανασηκώνοντας τους ώµους του. 

«Μπορούν να εµπορευτούν και µε τους ανθρώπους της Νότιας Γης, 

όπως και µ’αυτούς της Βόρειας…» 

  «Πιθανώς να έχεις δίκιο,» παραδέχτηκε η Σίνρικ. «Όµως τα νερά 

ανατολικά του Ωκεανού; Τι γίνεται µ’αυτά; Γιατί κανείς δεν 

ταξιδεύει εκεί;» 

  «Γιατί δεν υπάρχουν νησιά, παρά µόνο το Ατέρµονο Πέλαγος,» 

απάντησε ο Βόνρεχ. «Τι σ’έχει πιάσει σήµερα; ∆εν είναι τόσο 

σπουδαίο το ότι έπεσαν λίγο τα έσοδα απ’το εµπόριο.» 

  «Ναι…» είπε η Σίνρικ. «Απλά, µερικές υποθέσεις έκανα… ∆εν 

έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι βρίσκεται πέρα από τον Ωκεανό –µακριά, 

πολύ µακριά;» 

  «Ίσως…» παραδέχτηκε ο Βόνρεχ, βγάζοντας την ξύλινη πίπα απ’το 

στόµα του, «κάποιες φορές… –όταν ήµουν νεότερος,» τόνισε. 

«Μετά, γίνεσαι πιο ρεαλιστής. Αφού µπορείς να ικανοποιήσεις τις 

ανάγκες σου µ’όσα υπάρχουν γύρω σου, γιατί να πας αλλού, 

Σίνρικ;» Μόρφασε, αδιάφορα. Εκείνη δεν απάντησε. Και ο 

σύµβουλος οικονοµικών µειδίασε. «Ειδικά όταν λένε πως το 

Βασίλειο του Ωκεανού είναι το κέντρο του κόσµου. Καταλαβαίνεις, 

η Βόρεια Γη επάνω, η Νότια κάτω, κι εµείς στη µέση… 

  »Μάλιστα, σύµφωνα µ’ένα θρύλο…» Πήρε µια τζούρα απ’την πίπα 

του και φύσηξε καπνό. «…άµα συµβεί κάτι στο Κέντρο 

Σταθερότητας του Ωκεανού, όλος ο Άρµπεναρκ είναι 

καταδικασµένος.» 

  «Αλήθεια, πιστεύεις σε τέτοιες ιστορίες, Βόνρεχ;» ρώτησε η Σίνρικ, 

η οποία ήταν διστακτική σ’αυτά τα πράγµατα, και της έκανε 

εντύπωση που ένας άνθρωπος σαν τον σύµβουλο οικονοµικών –ένας 

ρεαλιστής και κυνικός άνθρωπος– πίστευε σε θρύλους. «Προσωπικά, 

δεν είµαι σίγουρη αν υπάρχει λόγος να φυλάµε το Πορφυρό 

Κοχύλι… Είναι ποτέ δυνατόν να καταποντιστεί όλος ο Άρµπεναρκ –

ή µέρος του– επειδή ένα πράγµα µετακινήθηκε απ’τη θέση του;» 
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  «Ίσως. Ποιος ξέρει;» αποκρίθηκε ο Βόνρεχ. «Ο παππούς µου, 

πάντως, µου έλεγε να µην ακούω εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν 

ότι δεν έχουν δύναµη τα Κέντρα Σταθερότητας.» Μειδίασε, καθώς 

ευχάριστες αναµνήσεις γέµισαν το νου του. «Γιατί, όσο εµείς 

ξεχνάµε τη σηµαντικότητά τους, άλλοι δεν την ξεχνούν, και έχουν 

δόλιο µυαλό…» 

  «Ποιοι είναι αυτοί οι ‘άλλοι’;» ρώτησε η Σίνρικ. 

  «∆εν έχω ιδέα. Ο παππούς µου, όµως, έτσι έλεγε,» γέλασε ο 

Βόνρεχ, καπνίζοντας. 

  «∆ε ζει, πια;» 

  «Μπα·  έχει πεθάνει δεκαπέντε χρόνια τώρα…» εξήγησε ο 

σύµβουλος οικονοµικών. Έδειξε τον σύµβουλο της πολιτείας, µε το 

φρύδι του. «Να, στην ηλικία του καλού µας Τέλκαρ ήταν.» 

  «Κρυάδες…» έκανε εκείνος, µε το σαγόνι του ακουµπισµένο στη 

δεξιά του γροθιά. 

  Η Σίνρικ και ο Βόνρεχ γέλασε·  κι ακόµα κι ο ίδιος ο Τέλκαρ 

µειδίασε, ο οποίος δεν ήταν γνωστός για τα πλατιά του χαµόγελα. 

  Ο ήχος µποτών επάνω στο πλακόστρωτο διέκοψε το γέλιο τους. Κι 

οι τρεις γύρισαν, για ν’αντικρίσουν έναν άντρα να µπαίνει στην 

µεγάλη αίθουσα. Ήταν ντυµένος µε κοραλλένια πανοπλία και 

κράνος, και είχε µακριά, ξανθά µαλλιά και γαλανά µάτια, σαν τη 

γαλήνια θάλασσα. Έκανε µια µικρή υπόκλιση και είπε, προτείνοντας 

ένα τυλιγµένο χαρτί που βαστούσε στο δεξί χέρι: 

  «Μήνυµα από την Βασίλισσα Αάνθα.» 

  Οι τρεις σύµβουλοι αλληλοκοιτάχτηκαν, προς στιγµή, έκπληκτοι. 

Μήνυµα απ’τη Βασίλισσα; Πρέπει να ήταν σηµαντικό. Γνώριζαν ότι 

κάτι παράξενο γινόταν στο Σαραόλν, και η Κυρά του Ωκεανού είχε 

πάει εκεί µε στρατό, για να βοηθήσει το Βασιληά Βένγκριλ… 

Εποµένως, ίσως τίποτα κακό να είχε συµβεί… 

  «Σε µένα,» είπε ο Τέλκαρ, θέλοντας, όπως πάντα, να φανεί 

αντάξιος της θέσης του. Είχε πάρει τον τίτλο του Αντιβασιλέα πολύ 

σοβαρά. 
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  Ο στρατιώτης τού έδωσε το µήνυµα, κι εκείνος έσπασε τη βασιλική 

σφραγίδα, το ξετύλιξε, µε σχεδόν τρεµάµενα χέρια, και το διάβασε. 

Αµέσως, τα φρύδια του τινάχτηκαν πάνω, σαν κάτι να τον τσίµπησε. 

  «Τι είναι, Τέλκαρ;» ρώτησε η Σίνρικ. 

  «Η Βασίλισσα…» ψέλλισε ο σύµβουλος της πολιτείας και, επί του 

παρόντος, Αντιβασιλέας του Ωκεανού. «Η Βασίλισσα…» Στράφηκε 

στον στρατιώτη, µε αυστηρό ύφος. «Είσαι σίγουρος πως τούτο το 

µήνυµα έρχεται απ’τη Βασίλισσα;» 

  «Μάλιστα, Υψηλότατε,» απάντησε εκείνος. 

  «Τι είναι, Τέλκαρ;» απαίτησε η Σίνρικ. 

  Ο Αντιβασιλέας καθάρισε το λαιµό του. «Η Βασίλισσα θέλει να 

σταλούν στην Όρφαλχ του Σαραόλν εκατόν πενήντα δρόµωνες, 

γεµάτοι µε πολεµιστές·  ύστερα, να επιστρέψουν, να γεµίσουν πάλι, 

και να ξαναπάνε στην Όρφαλχ.» 

  Η Σίνρικ κι ο Βόνρεχ τον κοίταξαν χάσκοντας. 

  «Γιατί;» απόρησε ο δεύτερος. «Εδώ µιλάµε για πολύ στρατό και 

στόλο·  θα πρέπει να ειδοποιηθούν δούκες και βαρόνοι, και θα πάρει 

κάποιο καιρό…» 

  «Η Βασίλισσα λέει πως χρειάζεται τους πολεµιστές επειδή το 

Σαραόλν έχει µεγάλη ανάγκη. Οι Μαγκραθµέλιοι έχουν εισβάλει από 

τα δυτικά σύνορα… Πρόκειται για άσχηµη κατάσταση,» 

παρατήρησε ο Τέλκαρ. 

  «Μα πόσο ωφέλιµο θάναι για µας ν’αναµιχθούµε στις υποθέσει 

ενός άλλου βασιλείου;» έθεσε το ερώτηµα ο σύµβουλος 

οικονοµικών. 

  «Βόνρεχ, δε µπορεί να το εννοείς αυτό που λες!» έκανε, έκπληκτη, 

η Σίνρικ. «Και µόνο λόγω… λόγω του ότι είναι του είδους µας, 

πρέπει να τους βοηθήσουµε!» 

  Εκείνος δε µίλησε, αλλά ένευσε, σιωπηρά, µε το κεφάλι, 

συνεχίζοντας να καπνίζει το τσιµπούκι του. 
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  «Εξάλλου, κι εµείς είχαµε προβλήµατα, παλιότερα, µε τους 

Μαγκραθµέλιους,» είπε η Σίνρικ. «Συγκεκριµένα, ακόµα έχουµε, µε 

κάµποσους δαιµονανθρώπους πειρατές…» 

  Ο Τέλκαρ καθάρισε, πάλι, το λαιµό του. «Μάλλον, δεν πρόκειται 

γι’απλά ‘προβλήµατα’, Σίνρικ, αλλά για εισβολή –µεγάλη εισβολή, 

για να θέλει τόσο στρατό η Βασίλισσα.» Φάνηκε σκεπτικός, για λίγο. 

«Με το να πάνε δυο φορές εκατόν-πενήντα δρόµωνες στην Όρφαλχ, 

γεµάτοι µε στρατιώτες, σηµαίνει πως εκεί θα συγκεντρωθεί µια 

δύναµη… κάπου ενενήντα χιλιάδων Ωκεάνιων πολεµιστών!» 

  «Ελπίζω να µη σχεδιάζει κανείς εισβολή στο δικό µας Βασίλειο, 

τούτη την περίοδο, γιατί θα µας βρει ολίγον τι απροστάτευτους, θα 

όφειλα να οµολογήσω…» µουρµούρισε ο Βόνρεχ, µασώντας το 

τσιµπούκι του. 

  «Αυτό είναι µάλλον απίθανο,» του είπε η Σίνρικ. Και στράφηκε 

στον Τέλκαρ. «Λοιπόν, καλύτερα θα ήταν ν’αρχίσουµε να γράφουµε 

επιστολές προς τους διάφορους άρχοντες του Ωκεανού, έτσι;» 

  Ο σύµβουλος της πολιτείας έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι. Η 

όψη του είχε σκοτεινιάσει. 

  Ο Βόνρεχ φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια και µούγκρισε. Ύστερα, 

είπε: «Καλό ξενύχτι, σας εύχοµαι.» Και σηκώθηκε απ’την καρέκλα 

όπου καθόταν. 

  «Πού πηγαίνεις;» τον ρώτησε η Σίνρικ. 

  «Μια βόλτα,» απάντησε εκείνος. «Αισθάνοµαι σα να µου ήρθε, 

ξαφνικά, ένα βότσαλο στο κεφάλι, και χρειάζοµαι λίγο θαλασσινό 

αέρα, για να γιατρέψει τη µελανιά…» Έφυγε απ’την αίθουσα του 

θρόνου, αφήνοντας πίσω του µια ουρά καπνού. 

  «Ειδοποίησε και τον Έλζορ!» του φώναξε η Σίνρικ, ελπίζοντας να 

την ακούσει. 

  Αλλά ο Βόνρεχ δεν έδωσε καµια απάντηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 

Πύλες 
 

 

 Τάθβιλ φταρνίστηκε. 

  «Σσς,» της έκανε ο Σόλµορχ, βάζοντας ένα δάχτυλο 

µπροστά στα χείλη του. 

  «∆εν είναι σηµαντικό ακόµα,» είπε εκείνη. Και, όταν την κοίταξε 

µε ερωτηµατικό βλέµµα, η Βαρονέσα εξήγησε: «∆εν είµαστε έξω 

από τούτο το κελί, για να µη θέλουµε να κάνουµε φασαρία.» Πέρασε 

τα δάχτυλα µες στο φόρεµά της, αγγίζοντας το φιαλίδιο µε το οξύ 

που της είχε δώσει ο πατέρας της. 

  Ο Σόλµορχ τέντωσε τ’αφτιά του. «Όπως και χτες βράδυ, ένας 

φρουρός µάς φυλάει,» παρατήρησε. «Προφανώς, δεν µας θεωρούν 

ικανούς για να δραπετεύσουµε.» 

  Η Τάθβιλ µειδίασε στραβά. «Τόσο το καλύτερο, αγαπηµένε µου.» 

Τράβηξε το φιαλίδιο απ’το φόρεµά της. «Έτοιµος;» ρώτησε. 

  Ο Σόλµορχ έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι·  οπότε, εκείνη άνοιξε 

το µικρό, γυάλινο µπουκάλι και, όταν τα βήµατα του φρουρού 

αντηχούσαν από αρκετή απόσταση, έχυσε το υγρό επάνω στην 

κλειδαριά. Ένα διαπεραστικό φζζζζζζζ ακούστηκε, καπνός 

σηκώθηκε, και µια µεταλλική οσµή γέµισε τον αέρα. 

  Τα βήµατα του φρουρού, τώρα, πλησίαζαν –όµως όχι γρηγορότερα 

από πριν. 

  «Όταν είναι κοντά µας, θα χτυπήσουµε,» ψιθύρισε ο Σόλµορχ στην 

Τάθβιλ, που είχε σφίξει τις γροθιές της, έτοιµη για να χιµήσει, ενώ 

προσπαθούσε να συγκρατήσει ένα φτέρνισµα. 

  Ο Αργκανθικιανός ζύγωσε, και έµοιαζε να είχε πιάσει η µύτη του 

την οσµή του καψίµατος της κλειδαριάς. Έκανε να στραφεί προς το 

κελί των Σαραολνιανών, αλλά η καγκελωτή πόρτα τού ήρθε 

H
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κατάµουτρα, µ’ένα δυνατό, µεταλλικό θόρυβο, καθώς κοπάνησε 

πάνω στο κράνος του. 

  Ο άντρας παραπάτησε, ζαλισµένος –και ο Σόλµορχ, πάραυτα, 

πετάχτηκε, γρονθοκοπώντας τον, άγρια, στο σαγόνι και κάνοντάς 

τον να χάσει τις αισθήσεις του και να σωριαστεί, σα σακί, στο 

έδαφος. 

  «Αργκανθικιανό φίδι!» έβρισε η Τάθβιλ, και τον κλότσησε στα 

πλευρά, ενώ είχε ξεχάσει το φτάρνισµά της. 

  Ο Σόλµορχ µειδίασε, την τράβηξε κοντά του, και φίλησε, γρήγορα, 

τα χείλη της. Έπειτα, πήρε τα κλειδιά απ’τη ζώνη του φρουρού και 

το σπαθί απ’το θηκάρι του, ενώ έδωσε στην Βαρονέσα το ξιφίδιο. 

  «Φύγαµε,» είπε, ενθουσιασµένος. Είχε, πλέον, σιχαθεί εκείνο το 

υγρό, βρόµικο κελί. 

  Βάδισε καταµήκος του διαδρόµου, µε την Τάθβιλ στο κατόπι του. 

  «Είν’ένα δωµάτιο έξω,» του ψιθύρισε η καστανοµάλλα γυναίκα. 

«Τρεις φύλακες βρίσκονταν εκεί, όταν µε είχαν φέρει. Πώς θα τους 

αντιµετωπίσουµε;» 

  «Ίσως νάναι λιγότεροι το βράδυ,» υπέθεσε ο Σόλµορχ, πράγµα που 

δεν καθησύχασε καθόλου την Τάθβιλ, η οποία έπιασε τον ώµο του, 

µε το ένα χέρι, ενώ, µε τ’άλλο, έσφιγγε γερά τη λαβή του ξιφιδίου 

της. Τούτος ο διάδροµος είναι εφιαλτικός, παρατήρησε, κοιτώντας 

γύρω της τα άδεια κελιά, λες και φοβόταν µην πεταχτεί κανένα 

φάντασµα από µέσα τους. 

  Έφτασαν µπροστά σε µια σιδερένια πόρτα, πάνω στην οποία 

υπήρχε ένα µικρό, καγκελωτό παραθυράκι. Ο ευγενής της 

οικογένειας Έχµελθ κοίταξε έξω, και είδε ένα πέτρινο δωµάτιο, 

φωτιζόµενο από µια λάµπα, κρεµασµένη απ’το ταβάνι. Στο κέντρο 

του δωµατίου βρισκόταν ένα παλιό ξύλινο τραπέζι, και δυο 

πολεµίστριες, οι οποίες έπαιζαν χαρτιά και έπιναν µπίρα. 

  Ο Σόλµορχ στράφηκε στην Τάθβιλ, υψώνοντας τον δείκτη του και 

τον µέσο. Της έδειξε ένα άδειο κελί δίπλα, ψιθυρίζοντάς της: «Και 

φταρνίσου, µόλις ανοίξω.» 
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  Η Βαρονέσα κούνησε το κεφάλι της καταφατικά, και µπήκε στο 

κελί, που ήταν ξεκλείδωτο. Πάτησε σε κάτι που κουνήθηκε, και 

αναπήδησε, πνίγοντας µια κραυγή µέσα της. 

  Ένας ποντικός αποµακρύνθηκε, τροµοκρατηµένος από την Τάθβιλ 

και σέρνοντας πίσω του µια µακριά ουρά. 

  Ο Σόλµορχ την κοίταξε. Έτοιµη; ρωτούσε η έκφρασή του. 

  Εκείνη ένευσε. Ο ευγενής τής έκλεισε το µάτι, και πέρασε το κλειδί 

του φρουρού µέσα στην κλειδωνιά της σιδερένιας πόρτας. Το έκανε 

µια στροφή και την άνοιξε, φέρνοντάς τη προς το µέρος του, για να 

κρυφτεί πίσω της. 

  «Έχεις µισή ώρα ακόµα, Τένρικ λατρεία µου,» ακούστηκε µια 

γυναικεία φωνή απέξω. 

  Η Τάθβιλ φταρνίστηκε, ενώ ο Σόλµορχ κρατούσε κάτω τη λεπίδα 

του σπαθιού του, ώστε να µπορεί να την ανεβάσει, απότοµα, και να 

ξεκοιλιάσει την πρώτη πολεµίστρια που θα ζύγωνε. 

  «Τι διάολο κάνεις εκεί;» Ήταν η ίδια γυναικεία φωνή. 

  «Όρεξη γι’αστεία έχει βραδιάτικα, ο γελωτοποιός!» ξεφύσησε η 

άλλη γυναίκα. 

  «Κλείστ’την πόρτα, ρε!» 

  Η Τάθβιλ φταρνίστηκε, πάλι. 

  «Πάω να τον πλακώσω,» είπε η πρώτη γυναίκα, κι ακούστηκε να 

σηκώνεται απ’την καρέκλα της και να πλησιάζει. 

  Ο Σόλµορχ έσφιξε τη λαβή του σπαθιού στη γροθιά του, ενώ 

ιδρώτας έτρεχε στο µέτωπο και στο στέρνο του. 

  Η Αργκανθικιανή µπήκε, κι αµέσως, παρατήρησε τη Βαρονέσα και 

στράφηκε στο µέρος της. «Τι διάολο θες εσύ εδώ;» απαίτησε. 

  Η Τάθβιλ χαµογέλασε, επίτηδες χαζά, δείχνοντας πίσω απ’την 

φρουρό. 

  Η πολεµίστρια γύρισε, απότοµα –και ο Σόλµορχ τής έµπηξε το 

ατσάλι του στη λεκάνη, κάτω απ’τις φολίδες της πανοπλίας της, 

οδηγώντας τη λάµα προς τα πάνω, στ’άντερά της. 
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  «…ααααα…» βόγκησε, αδύναµα, η Αργκανθικιανή, και 

σωριάστηκε στο δάπεδο, καθώς ο ευγενής τράβηξε το ξίφος από 

µέσα της. 

  Η άλλη είχε στραφεί, και κοιτούσε µε γουρλωµένα µάτια. 

  Ο Σόλµορχ χίµησε σαν το θάνατο, µα η πολεµίστρια πρόλαβε να 

ξεθηκαρώσει το λεπίδι της και ν’αποκρούσει το δικό του. 

  Ανάθεµα –ο ήχος! γρύλισε εντός του ο Σαραολνιανός, που φοβόταν 

µην τους πάρει κανείς χαµπάρι. 

  Κλότσησε τα πόδια της γυναίκας, ρίχνοντάς την κάτω, ανάσκελα, 

και πέφτοντας πάνω της, µε την αιχµή του ξίφους του ανεστραµµένη. 

Το ατσάλι διαπέρασε την αρµατωσιά και το στήθος της, γεµίζοντας 

τα πνευµόνια της µε αίµα και πνίγοντάς την. 

  Ο Σόλµορχ σηκώθηκε όρθιος, µε τη λεπίδα του βαµµένη κόκκινη. 

Ξανά, σκότωσα… συλλογίστηκε, µελαγχολικά. Αλλά ήταν 

αναγκαίο… Κι εκείνη τη στιγµή πέρασαν απ’το νου του όλες οι 

σκηνές στη Βαρονία της Τάθβιλ: τα αιµόφυρτα κουφάρια, τα 

αιµατοβαµµένα όπλα, ο Μάνκιν που πνιγόταν –…ο Μάνκιν…–, ο 

Βασσάρ, που είχε απαγάγει τη Βασίλισσα, και, τώρα, την είχε ο 

καταραµένος σφετεριστής Πόνκιµ… Όλα πέρασαν, γρήγορα, απ’το 

µυαλό του ευγενή. 

  Η Βαρονέσα βγήκε απ’το διάδροµο των κελιών, παίρνοντας το 

σπαθί της πολεµίστριας που πέθανε πρώτη. «Μην κάθεσαι·  πάµε,» 

του είπε, ζυγώνοντας την ξύλινη πόρτα δεξιά της. 

  «Τάθβιλ, στάσου,» είπε ο Σόλµορχ. 

  Εκείνη στράφηκε στο µέρος του. «Τι;» 

  «Θυµάσαι τι είναι µετά;» τη ρώτησε. 

  Η Βαρονέσα ένευσε. «Ναι. Ένας διάδροµος, σκαλιά τα οποία 

βγάζουν επάνω, στο γραφείο του Τάσµαριθ, και, στο βάθος, µια 

πόρτα, που οδηγεί στην αυλή του στρατώνα.» 

  «Στην πόρτα αυτή υπήρχαν φρουροί, την τελευταία φορά που 

κοίταξα,» τόνισε ο Σόλµορχ. «∆ύο.» 

  «Ναι·  νοµίζω πως έχεις δίκιο. Τι προτείνεις;» 
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  «Ντύσου µε την πανοπλία της σφαγµένης, µέσα,» είπε ο ευγενής, 

δείχνοντας µε το αντίχειρα του χεριού του. «Εγώ θα φορέσω την 

αρµατωσιά του αναίσθητου φρουρού.» 

  «Και αν µας ρωτήσουν γιατί θέλουµε να βγούµε;» 

  «Πηγαίνουµε στα δωµάτιά µας, µετά από βάρδια.» 

  «Κι αν µας αναγνωρίσουν;» 

  «Τουλάχιστον, θα έχουµε το πλεονέκτηµα του αιφνιδιασµού.» 

  «Εντάξει.» 

  Μπήκαν, πάλι, στο διάδροµο, και η Τάθβιλ κοίταξε, προσεκτικά 

την σφαγµένη πολεµίστρια. «Θα έχει αίµα από µέσα…» 

παρατήρησε, κοιτώντας την πανοπλία της. 

  «Μη σε νοιάζει για το µέσα, αλλά σκούπισε το απέξω,» τη 

συµβούλεψε ο Σόλµορχ, πηγαίνοντας στον αναισθητοποιηµένο 

Αργκανθικιανό. 

  Η Τάθβιλ στράβωσε τα χείλη της, αηδιασµένη. Ξεκίνησε να γδύνει 

την πολεµίστρια, προσπαθώντας να µην ξεράσει από την οσµή του 

αίµατος. 

  Σε λίγο, κι οι δυο τους ήταν ντυµένοι σαν Αργκανθικιανοί 

στρατιώτες. 

  «Αυτά τα πράγµατα είναι βαριά,» είπε η Βαρονέσα. 

  «∆εν έχεις ξαναφορέσει πανοπλία;» τη ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Όχι.» 

  «Ούτε εγώ.» 

  Η Τάθβιλ µειδίασε, και άνοιξε την ξύλινη πόρτα, αποκαλύπτοντας 

εµπρός τους έναν µακρύ διάδροµο, φωτιζόµενο από δαυλούς. Στο 

βάθος του µπορούσε να δει την έξοδο: µια βαριά, διπλή, ξύλινη, 

αψιδωτή πόρτα, δεξιά κι αριστερά της οποίας στεκόταν κι ένας 

Αργκανθικιανός φρουρός µε κοντάρι κι ασπίδα. 

  Στράφηκε πλάι της, για να κοιτάξει τον Σόλµορχ. Ο φίλος της είχε 

πάρει ένα αυστηρό, στρατιωτικό βλέµµα, και προσπάθησε κι εκείνη 

να τον µιµηθεί. Βάδισαν, δίχως βιασύνη, προς τους πάνοπλους 
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άντρες. Αυτοί άνοιξαν τα φύλλα της διπλής πόρτας, και τους άφησαν 

να βγουν. 

  Τόσο εύκολο! συλλογίστηκε η Τάθβιλ, και η καρδιά της 

χοροπήδησε κάτω απ’τον φολιδωτό της θώρακα. 

  Κατέβηκαν µερικά πέτρινα σκαλιά, και, τώρα, βρίσκονταν στην 

αυλή του στρατώνα. Μπορούσαν να δουν το µέρος όπου ήταν 

κατασκηνωµένοι οι… διπλάσιοι Σαραολνιανοί απ’αυτούς που είχαν 

αφήσει. Μάλλον, κι ο Βασιληάς Βένγκριλ είχε φέρει κάποιους µαζί 

του, συµπέραναν κι οι δυο. Ο Τόλριν στεκόταν έξω από µια σκηνή, 

µοιάζοντας να κοιτάζει τριγύρω αφηρηµένα. 

  Ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ πλησίασαν, µε σταθερά, σίγουρα βήµατα, 

χωρίς να φανεί ότι πήγαιναν βιαστικά προς τα κει και κάτι ύποπτο 

συνέβαινε. 

  Ο αγγελιαφόρος έδειξε, µε τον αντίχειρά του, την κεντρική πύλη 

του στρατώνα. 

   

**  **  **  ** 

 

  Ο Μέρθναρ, έχοντας ξεφορτωθεί, µε τη βοήθεια της Μάερνοµ, την 

φρουρό απέξω, µπήκε στο µικρό, πέτρινο δωµάτιο όπου βρισκόταν η 

τροχαλία που σήκωνε την πύλη του στρατώνα. 

  ∆ύο Αργκανθικιανοί, αµέσως, στράφηκαν στο µέρος του, και τα 

µάτια τους έπεσαν πάνω στο γυµνολέπιδο σπαθί του. Κι οι δυο ήταν 

ντυµένοι µε δερµάτινες πανοπλίες, πάνω στις οποίες υπήρχαν και 

λίγα κοµµάτια σίδερου. Εύκολη λεία, συµπέρανε ο Σαραολνιανός 

πολεµιστής, εφορµώντας, σιωπηρά –ήξερε ότι µια απερίσκεπτη 

πολεµική κραυγή µπορούσε να του προκαλέσει προβλήµατα. 

  Το λεπίδι του διαπέρασε την κοιλιά του προτού άντρα, που πέθανε 

προτού προλάβει να ξεσπαθώσει. Ωστόσο ο δεύτερος είχε ήδη 

τραβήξει τ’ατσάλι του κι επιτιθόταν. Ο Μέρθναρ έκανε στο πλάι, 

αλλά το εχθρικό όπλο, παρ’όλ’αυτά, τον χτύπησε στο κεφάλι, 

σπάζοντας ένα κοµµάτι απ’το κράνος του. 
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  Όµως ο Σαραολνιανός πολεµιστής ήταν ζωντανός και απλήγωτος –

κι εποµένως ο αντίπαλός του νεκρός. 

  Του έσκισε το λαιµό, και κοίταξε έξω απ’το παραθυράκι του 

φυλακίου, για να δει έναν Αργκανθικιανό στρατιώτη και µια 

Αργκανθικιανή πολεµίστρια να πλησιάζουν την πύλη. Ο πρώτος 

ύψωσε, για µια στιγµή, το βλέµµα του, και– 

  Ο κύριος Σόλµορχ! διαπίστωσε ο Μέρθναρ. Και µειδίασε. Έξυπνο 

τσακάλι. Κι η άλλη είναι η Βαρονέσα, τώρα µπορούσε να διακρίνει. 

  Ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ ύψωσε το δεξί του χέρι, µε τον 

αντίχειρα επάνω. Ο Μέρθναρ θηκάρωσε το σπαθί του και σφύριξε. Η 

Μάερνοµ ήρθε (δε φορούσε την αρµατωσιά της, παρά µόνο µια 

ελαφριά πουκαµίσα, ένα κολλητό παντελόνι, και µπότες, γιατί αυτό 

απαιτούσε το σχέδιο που είχαν σκαρφιστεί), και µαζί άρχισαν να 

γυρίζουν την τροχαλία, σηκώνοντας την πύλη του στρατώνα, και 

στερεώνοντάς την εκεί. 

  «Πήγαινε!» είπε η ξανθιά γυναίκα στον συµπολεµιστή της, κι 

εκείνος έφυγε, τρέχοντας. 

  Έξω, στην αυλή, οι Σαραολνιανοί στρατιώτες ήταν έτοιµη για 

αναχώρηση, παρότι πριν παρίσταναν ότι κοιµόνταν, και, τώρα, 

ανέβαιναν στ’άλογά τους, καλπάζοντας και περνώντας την πύλη. 

  Ο Μέρθναρ καβάλησε τ’άτι του, το χτύπησε στα πλευρά, µε τα 

τακούνια των µποτών του, και τους ακολούθησε, φωνάζοντας την 

πολεµική κραυγή που, τόση ώρα συγκρατούσε: «Σαραόλν! Σαραόλν! 

Για τη δόξα του Βασιλείου!» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Τάσµαριθ µούγκρισε, ακούγοντας τη φασαρία. 

  «Αγνόησέ τους, Αρχιστράτηγέ µου…» ζήτησε η ξανθιά πόρνη που 

µοιραζόταν το κρεβάτι του. 
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  Εκείνος την έκανε πέρα και πετάχτηκε πάνω, τυλίγοντας τον εαυτό 

του σε µια µαύρη ρόµπα. Τι διάολο είναι; Αυτοί οι Σαραολνιανοί θα 

φταίνε! Αυτοί!  

  Άνοιξε τα ξύλινα παραθυρόφυλλα, και κοίταξε έξω. «Όχι!» 

φώναξε, βλέποντας την πύλη του στρατώνα ανοιχτή, και τους 

καταραµένους βαρβάρους να φεύγουν, καλπάζοντας επάνω σ’άγρια 

άλογα. «ΟΧΙ!» ούρλιαξε, µέσα στη νύχτα, αλλά τα φεγγάρια του 

Άρµπεναρκ δεν τον άκουσαν. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Μάερνοµ παρατήρησε πως όλοι οι Σαραολνιανοί είχαν φύγει 

απ’το στρατώνα, ενώ οι Αργκανθικιανοί µόλις τώρα έβγαιναν απ’τα 

φυλάκια και τα δωµάτιά τους, έτοιµοι να τους κυνηγήσουν. Τράβηξε 

το ξίφος της κι έκοψε τα σχοινιά της τροχαλίας, κάνοντάς την πύλη 

να κλείσει απότοµα –µε τους διώκτες των συµπατριωτών της µέσα. 

  Μειδίασε, καθώς σκεφτόταν σε τι απόγνωση θα έφταναν οι 

πολεµιστές του Άργκανθικ µέχρι να καταφέρουν, πάλι, να τη 

σηκώσουν. Στράφηκε προς την έξοδο του µικρού, πέτρινου 

δωµατίου, για να φύγει, αλλά αντίκρισε έναν στρατιώτη να στέκεται 

εκεί, βαστώντας ξίφος κι ασπίδα. 

  «Το φαντάστηκα!» γρύλισε. «Ποιος άλλος θα άνοιγε το δρόµο για 

τους βαρβάρους παρά µία απ’αυτούς!» 

  Η Μάερνοµ αντιλαµβανόταν τη µειονεκτική θέση στην οποία 

βρισκόταν, καθώς εκείνος φορούσε αρµατωσιά, ενώ αυτή όχι. Ο 

άντρας, προφανώς, ήταν ένας από τους φρουρούς επάνω στις 

επάλξεις, που ήταν ήδη ντυµένοι µε ατσάλι, αλλιώς, σίγουρα, δε θα 

είχε προλάβει τώρα να ντυθεί. 

  Χίµησε καταπάνω του. Η ασπίδα του Αργκανθικιανού σταµάτησε 

το ξίφος της, ενώ το δικό του ξίφος επιχείρησε να της πάρει το 

κεφάλι. Η Μάερνοµ έσκυψε, πλαγιοπάτησε, και χτύπησε, µε δύναµη, 

τον δεξή ώµο του άντρα. Εκείνος γρύλισε από πόνο, καθώς η 
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διχτυωτή αρµατωσιά του σχίστηκε και αίµα πιτσίλισε το πρόσωπό 

του. Έστρεψε, όµως, την ασπίδα του στο µέρος της γυναίκας, 

οπισθοχωρώντας –κι αφήνοντας την έξοδο ανοιχτή γι’αυτήν! 

  Η Σαραολνιανή πολεµίστρια, προκειµένου να µη δεχτεί σπαθιά 

απ’τον Αργκανθικιανό, σπάθισε η ίδια, καθώς περνούσε, 

αναγκάζοντάς τον να αµυνθεί. Έτσι, βγήκε απ’το φυλάκιο, κι άρχισε 

ν’ανεβαίνει δυο-δυο τα πέτρινα σκαλιά που οδηγούσαν στις 

επάλξεις. 

  Έφτανε στην κορυφή, όταν αντίκρισε µια γυναίκα µε βαλλίστρα! Η 

Μάερνοµ έπεσε στο πλάι, και το βέλος αστόχησε. Μα τα 

Πνεύµατα!… Η ξανθοµάλλα πολεµίστρια, αµέσως, πετάχτηκε πάνω 

και χίµησε στην µελαχρινή Αργκανθικιανή, που, εκείνη την ώρα, 

τραβούσε το ξίφος της, ρίχνοντας το τηλέµαχο όπλο της στο πλάι. Η 

Σαραολνιανή την καρατόµησε, µε µια ηµικυκλική σπαθιά, προτού 

προλάβει να ξεθηκαρώσει το λεπίδι της. 

  Κοίταξε κάτω απ’τα τείχη κι αντίκρισε τον Τόλριν, πάνω σ’ένα άτι 

(όπως περίµενε, άλλωστε…). 

  «Το φαντάστηκα ότι κάποιο κεφάλι θα έπεφτε απο κεί πάνω, πριν 

παρουσιαστείς,» της είπε. 

  Η Μάερνοµ µειδίασε άθελά της. Κοίταξε αριστερά, και είδε δυο 

Αργκανθικιανούς πολεµιστές να έρχονται·  κοίταξε πίσω της, κι 

ατένισε τον τραυµατισµένο στον ώµο στρατιώτη ν’ανεβαίνει τη 

σκάλα. Έριξε το σπαθί της κάτω απ’τα τείχη, και έπεσε κι η ίδια… 

  …στην αγκαλιά του Τόλριν.  

  Γιαυτό το λόγο, άλλωστε, δεν είχε φορέσει πανοπλία εξ αρχής: το 

σχέδιο ήταν να κόψει τα σχοινιά της πύλης και να πηδήσει απ’τις 

επάλξεις, για να µπορέσει να βγει, χωρίς να την αιχµαλωτίσουν οι 

Αργκανθικιανοί. 

  Ο αγγελιαφόρος σπιρούνισε τ’άτι του, και κάλπασαν στους 

δρόµους της Ρόναρθ, ενώ δύο βέλη έπεφταν πίσω τους, 

πετυχαίνοντας το πλακόστρωτο. 
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  Ήταν περασµένα µεσάνυχτα, και το ποδοβολητό των αλόγων των 

εκατό Σαραολνιανών το µόνο πράγµα που χαλούσε την νυχτερινή 

ησυχία, καθώς οι καβαλάρηδες κατευθύνονταν προς την ανατολική 

πύλη. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Έρχονται,» είπε η Αλζάρα, κοιτώντας έξω απ’το παράθυρο του 

φυλακίου. «Ανοίξτε.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και ο Σίνορµαρ άρχισαν να γυρίζουν 

τη µεγάλη τροχαλία µε τις αλυσίδες, ενώ στο δάπεδο κείτονταν 

αναίσθητοι δυο Αργκανθικιανοί πολεµιστές και µια πολεµίστρια. 

Στην είσοδο του φυλακίου στεκόταν η Μάνζρα, προσέχοντας για 

τίποτα… ύποπτες κινήσεις. 

  Οι καλπάζοντες Σαραολνιανοί πέρασαν την πύλη που σηκώθηκε 

εµπρός τους, και µια άλλη έφιππη οµάδα τούς ακολούθησε, 

βγαίνοντας από µια πάροδο: ο Άρχων Ζάρβηµ, ο Βασιληάς 

Βένγκριλ, και µερικοί στρατιώτες. 

  «Φύγετε κι εσείς,» πρόσταξε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, 

σταµατώντας την τροχαλία. «Φύγετε.» 

  «Είσαι σίγουρος πως–;» έκανε η Αλζάρα. 

  «Ναι –φύγετε –τώρα!» τη διέκοψε εκείνος. 

  Οπότε, η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, η Μάνζρα, και ο Σίνορµαρ 

βγήκαν απ’το φυλάκιο, καθώς αναστάτωση άρχιζε στις επάλξεις. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή περίµενε, µέχρι να περάσουν την 

πύλη·  έπειτα, επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, δίνοντας επιπλέον δύναµη 

στη λεπίδα που βαστούσε, και, µε µια σπαθιά, έκοψε τις αλυσίδες 

εµπρός του. 

  Ακούγοντας τον πάταγο της σιδερένιας πύλης που έκλεινε, γύρισε 

και βγήκε απ’το φυλάκιο. Στα σκαλιά που οδηγούσαν στις 

οδοντωτές επάλξεις, συνάντησε έναν Αργκανθικιανό –οι 
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πνευµατικές του αισθήσεις τον ειδοποίησαν έγκαιρα για τον εχθρό 

του. 

  «Σαραολνιανέ σκύλε!» κραύγασε ο στρατιώτης, χιµώντας του, 

µ’ένα τσεκούρι. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ύψωσε το χέρι του και τον εκτόξευσε 

απ’τα τείχη, για να τσακίσει το κρανίο του στο πλακόστρωτο του 

δρόµου. 

  Με το γυµνολέπιδο ξίφος του στο χέρι, ανέβηκε στις επάλξεις, 

ξεκοιλιάζοντας έναν πολεµιστή που ήρθε απ’τα δεξιά του. Κι ετούτη 

την ώρα, κανένας απ’τους Αργκανθικιανούς δε θα µπορούσε να 

πιστέψει ότι ο αντίπαλός τους ήταν τυφλός… 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή αισθανόταν πού τελείωνε το δάπεδο 

και πού άρχιζε το κενό. Επίσης, αισθανόταν τους διψασµένους για 

αίµα εχθρούς να ζυγώνουν από τριγύρω. Πήδησε, επικαλούµενος τα 

Πνεύµατα όπως τα είχε επικαλεστεί, κάποτε, στη Ζίρκεφ, στο άνδρο 

της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού. Ήλπιζε το ίδιο κόλπο να 

δούλευε και τώρα… 

  Και δούλεψε! 

  Ο πρώην-Ράθµαλ άρχισε να πέφτει αργά, µε µια ταχύτητα που ήταν 

βέβαιος πως δε θα τσακιζόταν κάτω. Ξεφύσησε, ανακουφισµένος, 

και– 

  –κραύγασε από πόνο, καθώς ένιωσε κάτι να µπήγεται στην 

αριστερή του ωµοπλάτη. 

  Ένα βέλος –ένα καταραµένο βέλος! 

  Ο Βένγκριλ είδε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή να πέφτει από τα 

τείχη, και κάλπασε, γρήγορα, για να τον αρπάξει και να τον ανεβάσει 

στη σέλα του αλόγου του, ενώ η Αλζάρα σταµατούσε, µε τις 

πνευµατικές της δυνάµεις, τρία βέλη, και η Χόλκραδ τα επέστρεφε 

σ’αυτούς που τα είχαν στείλει, καρφώνοντάς τους στα χέρια, για να 

µη µπορούν να ξαναχρησιµοποιήσουν τις βαλλίστρες τους, για 

κάποιο καιρό. 
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  Καθώς ο Βασιληάς του Σαραόλν έφευγε, µε τον πρώην-Ράθµαλ 

γαντζωµένο στην πλάτη του, ήταν ευχαριστηµένος που ο παλιός 

στρατιωτικός του διοικητής τα είχε καταφέρει·  γιατί, όταν του είχε 

πει το σχέδιό του –ότι θα πηδούσε απ’τα τείχη, και τα Πνεύµατα θα 

τον έσωζαν–, δεν τον είχε πιστέψει και τόσο… 

  Θα πρέπει να τον πιστεύω περισσότερο, απο δώ και στο εξής, 

συµπέρανε ο Βένγκριλ, χτυπώντας τ’άλογό του µε τα ηνία, για 

ν’αναπτύξει ταχύτητα. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο 

Ο ανατολικός πυργίσκος 
 

 

ο παλάτι της Μαφ-νορχ ήταν µεγάλο και µπερδεµένο, µε 

πολλές γαλαρίες, σαλόνια, και δωµάτια. Και µυστικά 

περάσµατα, υποψιαζόταν η Σαντέ’ενθιν. Η ∆ούκισσα Ζέκαλ 

την οδήγησε σε έναν αποµονωµένο πυργίσκο, στην ανατολική µεριά·  

έναν πυργίσκο εγκαταλειµµένο εδώ και πέντε χρόνια, από τότε που 

είχε πεθάνει ο παππούς της. Η Πνευµατίστρια τη ρώτησε άµα αυτός 

ήταν ο ∆ούκας πριν από τον πατέρα της (τον οποίο είχε σκοτώσει ο 

Βένγκριλ στον πόλεµο, όπως την είχε πληροφορήσει ο Πόνκιµ), κι 

εκείνη απάντησε πως όχι·  η γιαγιά της ήταν ∆ούκισσα πριν 

απ’αυτόν, και πέθανε σε σχετικά µικρή ηλικία –πενηντατριών 

χρονών– από ένα ατύχηµα µε το άλογο. Όµως ο τρόπος που έλεγε η 

∆ούκισσα τη λέξη «ατύχηµα» δεν άρεσε καθόλου στη Σαντέ’ενθιν·  

της έµοιαζε ότι υπονοούσε κάτι: όπως ότι δεν ήταν πραγµατικό 

ατύχηµα, παρά κάτι προσχεδιασµένο. 

  Η Ζιρκεφιανή τη ρώτησε αν ήταν παντρεµένη. Η Ζέκαλ απάντησε 

όχι·  και φαινόταν να θέλει ν’αποφύγει αυτό το θέµα. Ποιοι άλλοι 

Τ
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συγγενείς της έµεναν στο παλάτι; Η ∆ούκισσα είπε πως έµεναν η 

µητέρα της, ο θείος της, και ο αδελφός της, ο οποίος, όµως, τώρα 

έλειπε·  είχε πάει για κυνήγι στα δάση, νότια του ∆ουκάτου. 

  Τελικά, η Ζέκαλ ξεκλείδωσε µια βαριά, ξύλινη πόρτα και την 

έσπρωξε προς τα µέσα. Εκείνη έκανε ένα διαπεραστικό τρίξιµο, και 

η Αργκανθικιανή Αρχόντισσα ρίγησε φανερά. Στο φως της λάµπας 

που βαστούσε στο δεξί χέρι αποκαλύφθηκε ένα όχι ιδιαίτερα µεγάλο 

δωµάτιο, µε µονό κρεβάτι, µια µικρή ξύλινη βιβλιοθήκη στον τοίχο 

αριστερά, ένα γραφείο ακριβώς µπροστά απ’τη βιβλιοθήκη, και ένα 

κλειστό παράθυρο αντίκρυ. 

  «Γιατί δεν ανοίγετε, να µπει λίγο φως εδώ µέσα;» ρώτησε η 

Σαντέ’ενθιν τη ∆ούκισσα. 

  «Ν’ανοίξω, Αφέντρα;» ρώτησε η Ζέκαλ. «Ν’ανοίξω, αφού το 

επιθυµείτε!» Βάδισε (επιφυλακτικά;) µέσα στο δωµάτιο, και σήκωσε 

το µάνταλο που κρατούσε τα παραθυρόφυλλα κλειστά. Τα έσπρωξε, 

κάνοντας σκόνη να σηκωθεί. Έξω φανερώθηκε ένα σκοτεινό δάσος, 

στο οποίο πλησίαζε ο Βάνσπαρχ, γέρνοντας προς την ανατολή, για 

να βασιλέψει. 

  «Εντάξει, Αφέντρα;» ρώτησε η ∆ούκισσα. 

  «Σ’αυτό το δάσος έχει πάει ο αδελφός σου να κυνηγήσει;» θέλησε 

να µάθει η Σαντέ’ενθιν, ζυγώνοντας το ανοιχτό παράθυρο. 

  «Όχι, Αφέντρα. ∆ε σας είπα; Πήγε στα δάση νότια του ∆ουκάτου, 

κάπου είκοσι λεύγες απόσταση απο δώ,» εξήγησε, γρήγορα, η 

Ζέκαλ. 

  «Γιατί είχατε όλα τα παράθυρα σε τούτο τον πυργίσκο κλειστά, 

∆ούκισσα;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν, καθώς στρεφόταν στο µέρος της. 

«Βροµάει κλεισούρα.» 

  «Α… ε…» Η Ζέκαλ ξεροκατάπιε. Η Ζιρκεφιανή την 

τροµοκρατούσε. «Αφέντρα… ήταν του παππού µου. Θέλω να πω, ο-

ο παππούς µου έµενε εδώ, και… Κι αφότου πέθανε, ε, κανείς δεν 

πηγαίνει, πλέον, στον πυργίσκο– ∆εν είπατε ότι θέλατε ένα σχετικά 

κρυφό δωµάτιο για να µένετε; Σ’αυτό το δωµάτιο νάστε σίγουρη πως 
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δε θα έρθει κανείς… Είναι το πιο… κρυφό… ή, µάλλον, 

εγκαταλειµµένο µέρος στο παλάτι… εκτός κι αν προτιµάτε τα 

υπόγεια –που δε νοµίζω πως σας αρµόζουν,» πρόσθεσε, γρήγορα. 

«Βέβαια, ό,τι εσείς–» 

  «Άλλη ερώτηση σου έκανα, ∆ούκισσα,» τόνισε η Σαντέ’ενθιν, 

διακόπτοντάς την και καρφώνοντάς την µε το σκοτεινό της βλέµµα. 

«Σε ρώτησα γιατί είναι ο πυργίσκος κλειστός;» Τι θες να κρύψεις 

ύπουλη Αργκανθικιανή; αναρωτήθηκε η Πνευµατίστρια, που ήξερε 

πόσο δολοπλόκοι και κρυψίνοες ήταν οι κάτοικοι τούτου του 

Βασιλείου. 

  «Μα, Αφέντρα, σας εξήγησα, ο παππούς µου πέθανε… είναι 

νεκρός,» απάντησε, ασαφώς, η Ζέκαλ. 

  «Και γιατί έχετε αφήσει τον πυργίσκο του στο έλεος του ανέµου;» 

απαίτησε η Σαντέ’ενθιν. «Γιατί δεν µένει κάποιος εδώ;» 

  Η Ζέκαλ ανασήκωσε τους ώµους της, νευρικά. «Εε… ∆εν… δεν 

έτυχε να ζητήσει κανείς να µείνει εδώ, Αφέντρα. Αυτό είν’όλο.»   

  Πάλι, ψέµατα, συµπέρανε η Σαντέ’ενθιν. Αλλά δεν πειράζει. Άστην, 

για την ώρα… «Μάλιστα, ∆ούκισσα,» είπε. 

  «Σας βολεύει το µέρος, Αφέντρα;» ρώτησε η Ζέκαλ, κοιτώντας 

τριγύρω το δωµάτιο, µε κόρες που έµοιαζαν να κυλούν σαν µπίλιες 

µέσα στο άσπρο των µατιών της. 

  Φοβάται, συλλογίστηκε η Σαντέ’ενθιν. Κάτι εδώ µέσα την φοβίζει 

περισσότερο από µένα. «Ναι,» απάντησε. «Είναι πολύ βολικό.» 

Γεµάτο σκόνη κι αραχνοϊστούς, παρατήρησε η Ζιρκεφιανή 

Πνευµατίστρια. Αναρωτιέµαι αν τα υπόγεια του παλατιού, που 

ανέφερε πριν η Αργκανθικιανή, θα είναι χειρότερα… 

  «Χαίροµαι που σας βολεύει, Αφέντρα,» είπε η Ζέκαλ. «Θα θέλατε 

τίποτ’άλλο; Ή µπορώ, τώρα, να φύγω;…» Έµοιαζε να είναι 

τροµοκρατηµένη µην την κρατήσει η Σαντέ’ενθιν εδώ. 

  Γιατί; αναρωτήθηκε η Ελέγκτρια Πνευµάτων. Τι διάολο συµβαίνει 

σε τούτο το µέρος που είναι τόσο άξιο τρόµου;… «Ναι, ∆ούκισσα, 

µπορείς να πηγαίνεις. Αφού µου δώσεις τα κλειδιά,» τόνισε. 
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  Η Ζέκαλ δίστασε, για λίγο·  έπειτα, της τα έδωσε, και έφυγε απ’το 

δωµάτιο. Τα βήµατά της αντήχησαν µέσα στον άδειο πυργίσκο, 

προτού χαθούν απ’τ’αφτιά της Σαντέ’ενθιν, η οποία, αµέσως, 

έστειλε τις πνευµατικές της αισθήσεις τριγύρω –και πισωπάτησε, 

βγάζοντας µια πνιχτή κραυγή απ’τα χείλη. 

  Σε τούτο το µέρος υπήρχε πολύ µεγάλη συγκέντρωση Πνευµάτων·  

σχεδόν τόσο µεγάλη όσο και στον Πύργο του Φιδιού, όπου εκείνη 

ήταν Αρχιέρεια! 

  Ήταν αυτός ο παππούς της ∆ούκισσας Πνευµατιστής; αναρωτήθηκε 

η Ζιρκεφιανή, ή κάτι άλλο, πιο µυστηριώδες συµβαίνει;… Γνώριζε 

πως κάποια µέρη στοίχειωναν, και εκεί οι ψυχές των νεκρών 

περνούσαν ευκολότερα από τον Πνευµατικό Κόσµο, και, πολλές 

φορές, άυλες φιγούρες παρουσιάζονταν… οι οποίες, σ’ορισµένες 

περιπτώσεις, µπορούσαν ακόµα και να βλάψουν τους θνητούς… 

  Η Σαντέ’ενθιν αισθάνθηκε µια παγωνιά να διαπερνά το κορµί της. 

Ίσως γιαυτό η ∆ούκισσα, κι όλοι οι υπόλοιποι σε τούτο το παλάτι, 

ν’απέφευγαν τον πυργίσκο… Ή πιθανώς να ήταν κάτι άλλο. Ας µην 

έφτανε αµέσως στα άκρα. Τα µέρη δεν στοίχειωναν έτσι εύκολα·  

κάτι ιδιαίτερο έπρεπε να είχε συµβεί. 

  Και ποιος την διαβεβαίωνε ότι τίποτα το ιδιαίτερο δεν είχε συµβεί 

εδώ; 

  Κούνησε το κεφάλι της. Όχι! δεν ήταν κάτι τέτοιο. Όχι… Έβγαλε 

τον δερµάτινο σάκο απ’τον ώµο της και τον έριξε πάνω στο κρεβάτι. 

Αφού θα έµενε σ’αυτό τον πυργίσκο, καλύτερα ν’άρχιζε να 

βολεύεται– 

  Κριιιιιικ… 

  Η Σαντέ’ενθιν στράφηκε στην πόρτα του δωµατίου, από τον 

ξαφνικό ήχο, µε την καρδιά να σφυροκοπεί το στήθος της. Τι ήταν 

αυτό; 

  Ηλίθια! µάλωσε τον εαυτό της. Μην κάνεις σαν µικρό κοριτσάκι. 

Είσαι µία απ’τους ισχυρότερους Ελεγκτές Πνευµάτων στον 

Άρµπεναρκ· ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν σε επέλεξε ανάµεσα σε τόσους… 
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  Και ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν ήθελε να σε χρησιµοποιήσει… και εσένα 

και τον Πόνκιµ και τον Κράντµον, είπε µια φωνή µέσα της. 

  Η Σαντέ’ενθιν βγήκε απ’το δωµάτιο, και στράφηκε αριστερά της, 

για ν’αντικρίσει ένα παράθυρο, του οποίου το ένα παραθυρόφυλλο 

είχε ανοίξει απ’τον αέρα, και κινήθηκε πάλι, κάνοντας κριιιιικ… 

  Η Ζιρκεφιανή ξεφύσησε. Ένα παράθυρο! Ένα Πνευµατοχτυπηµένο 

παράθυρο! Πλησίασε, και άνοιξε εντελώς τα παραθυρόφυλλα, για να 

διαπιστώσει πως το τζάµι από πίσω ήταν σπασµένο. 

  «Σπουδαία συντήρηση…» µουρµούρισε, κάτω απ’την ανάσα της. 

Και έκλεισε, πάλι, τα παραθυρόφυλλα, για να µη µπαίνει ο αέρας. 

  Τούτο το µέρος δεν πίστευε να ήταν στοιχειωµένο, όµως, σίγουρα, 

παρουσίαζε κάποιο –αρκετό! θα όφειλε να οµολογήσει η 

Σαντέ’ενθιν– µυστικιστικό ενδιαφέρον… 

  Αλλά βρισκόταν στο Άργκανθικ γι’άλλο σκοπό: κατ’αρχήν, για να 

σταµατήσει τους Σαραολνιανούς απ’το να συνάψουν τη συµµαχία µε 

τον Βασιληά Κάρχοκ·  και, κατά δεύτερο λόγο, για να γίνει εκείνη 

Βασίλισσα του Άργκανθικ. Και για να κατορθώσει το τελευταίο, 

έπρεπε ν’αναµιχθεί µε τους ευγενείς. Βέβαια, ας µην περίµενε να τα 

κάνει όλα µέσα σ’ένα απόγευµα! Υπήρχε χρόνος… Προς το παρόν, 

ας φρόντιζε να βολευτεί σε τούτο τον –πραγµατικά– 

Πνευµατοχτυπηµένο πυργίσκο. 

  Επέστρεψε στο δωµάτιό της, ενώ κοιτούσε τον κρίκο µε τα κλειδιά 

που της είχε δώσει η ∆ούκισσα. Τα µέτρησε, και βρήκε πως, 

συνολικά, ήταν τριάντα. Τριάντα κλειδιά διαφορών µεγεθών και 

σχηµάτων. Η Σαντέ’ενθιν αναρωτιόταν τι πόρτες να άνοιγαν…  

  Τα έβαλε µέσα στον δερµάτινό της σάκο, και πλησίασε το γραφείο 

και τη βιβλιοθήκη του δωµατίου. Πάνω στο πρώτο υπήρχε µια 

γυάλινη σφαίρα, στη λεία επιφάνεια της οποίας ρούνοι ήταν 

σκαλισµένοι. Η Ζιρκεφιανή συνοφρυώθηκε και την πήρε στα χέρια 

της, κοιτάζοντάς την µπροστά απ’το παράθυρο, αφού φύσηξε τη 

σκόνη που την τύλιγε. 
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  Ρούνοι φωτός, και –η Σαντέ’ενθιν τούς έλεγξε µε τις πνευµατικές 

της αισθήσεις– φορτισµένοι µε ψυχική δύναµη. Επικαλέστηκε τα 

Πνεύµατα, µε µερικά µυστικιστικά λόγια, και η γυάλινη σφαίρα 

άναψε ανάµεσα στις παλάµες της. ∆εν ήταν ζεστή·  απλά, εξέπεµπε 

ένα δυνατό φως. 

  Η Ζιρκεφιανή µειδίασε, και την άφησε, ξανά, πάνω στο γραφείο. 

Ναι, τελικά, ο παππούς της ∆ούκισσας ήταν Πνευµατιστής, δίχως 

εκείνη να το ξέρει. Ή, µήπως, το ήξερε και δεν ήθελε να πει 

τίποτα;… 

  Αλλά είχε, πραγµατικά, αυτό σηµασία; αναρωτήθηκε η 

Σαντέ’ενθιν, καθώς ζύγωνε τη βιβλιοθήκη, για να ρίξει µια µατιά 

στα βιβλία και στις περγαµηνές που βρίσκονταν εκεί –µάλιστα, 

κυρίως περγαµηνές γέµιζαν τα ράφια… Η Ζιρκεφιανή τράβηξε µία 

και την ξετύλιξε, για να δει έναν χάρτη. Και τι χάρτης ήταν τούτος; 

∆εν αναγνώριζε το µέρος… Ίσως να βρισκόταν κάπου στο 

Άργκανθικ, κι εκείνη δε ήξερε καθόλου τη γεωγραφία του Βασιλείου 

που επρόκειτο να γίνει δικό της… 

  Καιρός ήταν, λοιπόν, να τη µάθει! συµπέρανε, και τράβηξε ακόµα 

µια περγαµηνή απ’τη βιβλιοθήκη. Την ξετύλιξε, και –για 

φαντάσου!–, όπως το περίµενε, άλλος ένας χάρτης. 

  Πράγµατι, ήρθε η ώρα να µάθω τη γεωγραφία του µελλοντικού µου 

Βασιλείου! γέλασε η Σαντέ’ενθιν, και παίρνοντας µια στοίβα 

περγαµηνών απ’τα ράφια, τις απόθεσε πάνω στο γραφείο, για να τις 

µελετήσει στο φως της µαγικής της λάµπας. 

  Και µελετούσε, παρατηρώντας τις και συγκρίνοντάς τις, µέχρι που 

ο Βάνσπαρχ κρύφτηκε τελείως πίσω απ’το δάσος το οποίο φαινόταν 

έξω απ’το παράθυρό της, και η νύχτα έπεσε. Μια αφύσικη, 

εφιαλτική σιγαλιά απλώθηκε στον εγκαταλειµµένο πυργίσκο. 

  Η Σαντέ’ενθιν ακούµπησε τη µουδιασµένη της πλάτη στην 

καρέκλα, και έτριψε τα κουρασµένα της µάτια µε προσοχή. Φοβόταν 

µη γινόταν καµια παρενέργεια και τυφλωνόταν πάλι –εξάλλου, η 

τωρινή της όραση δεν ήταν ακριβώς δική της… 
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  Τέντωσε το χέρι της, επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, και ο σάκος της 

υψώθηκε στον αέρα, έφυγε από το κρεβάτι, και ήρθε στα γόνατά της. 

Η Ζιρκεφιανή έψαξε µέσα, βρήκε µια λιγνή πίπα, την έβαλε στο 

στόµα της, τη γέµισε µε καπνό, και την άναψε µ’ένα τσακµάκι. 

  Φουµάροντας, προσπάθησε να συγκεντρώσει τις σκέψεις της, 

σχετικά µε το τι είδε σ’αυτούς τους χάρτες. Κατ’αρχήν, πρέπει να 

ήταν όλοι χάρτες του Άργκανθικ, αλλά οι χρονολογίες στην κάτω 

δεξιά γωνία διέφεραν, και η αρίθµηση ήταν σε «Α.Κ.», πράγµα που 

η Σαντέ’ενθιν, παρά τις γνώσεις της, δεν ήξερε τι σήµαινε. Ή, 

µάλλον, ήξερε ένα «Α.Κ.» –«Από Ιδρύσεως Κάρνεβολθ»–, µα δεν 

πίστευε να ήταν αυτό στην προκειµένη περίπτωση… Τι σχέση 

µπορεί να είχε το Άργκανθικ µε το Κάρνεβολθ; Κούνησε το κεφάλι 

της. Όχι, κάτι άλλο ήταν…  

  Όπως και νάχε η υπόθεση, οι χρονολογίες ήταν τόσες πολλές, και οι 

χάρτες τόσο µπερδεµένοι, που δε µπορούσε να βγάλει άκρη. Εκτός 

κι αν έβρισκε έναν χάρτη του σύγχρονου Άργκανθικ, πρώτα. 

Πράγµα το οποίο δεν έµοιαζε να υπάρχει εδώ. Ή, ίσως και να 

υπήρχε, µα η Σαντέ’ενθιν δεν ήξερε πόσο «Α.Κ.» ήταν το σήµερα. 

  Ας έριχνε και µια µατιά στα λίγα βιβλία τούτης της µικρής 

βιβλιοθήκης·  µπορεί να τη βοηθούσαν να ξεδιαλύνει κάποια 

πράγµατα. Έτσι, τα έφερε κι αυτά στο γραφείο, τα άνοιξε… και 

συνοφρυώθηκε, παραξενεµένη. Σε τι είδους γλώσσα ήταν γραµµένα; 

Όποια κι αν ήταν, η Σαντέ’ενθιν δεν την ήξερε –και γνώριζε πολλές 

γλώσσες: φυσικά, την Κοινή Αρµπεναρκιανή και την Ζιρκεφιανή, 

ενώ δεν της ήταν εντελώς άγνωστες και η Καρνεβολθιανή, η 

Σαραολνιανή, η Αργκανθικιανή, και η Ωκεάνια. Σε καµία, όµως, 

απ’αυτές δεν ήταν γραµµένο το κείµενο που είχε, τώρα, µπροστά 

της. 

  Μάλλον, πρόκειται για κάποια αρχαία διάλεκτο της 

Αργκανθικιανής… σκέφτηκε η Πνευµατίστρια. Αλλιώς θα έπρεπε να 

υποθέσει τρελά πράγµα: ότι ήταν, ας πούµε, Πελχαγκοθιανή –

πράγµα απίθανο, εφόσον η Πελ-Χάγκοθ βρισκόταν εκατοντάδες 
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χιλιόµετρα µακριά–, ή καµια γλώσσα προερχόµενη απ’τα άγρια 

βόρεια µέρη της Βόρειας Γης, όπου κατοικούσαν βάρβαροι. Αλλά 

είχαν αυτοί γραφή;… 

  Ξεφύλλισε όλα τα βιβλία, και διαπίστωσε πως κανένα δεν ήταν 

γραµµένο σε κάποια γλώσσα που να µπορεί να καταλάβει… Μα τον 

Ποταµό και την Έρηµο, τι ήταν αυτός ο παππούς της ∆ούκισσας; Η 

Σαντέ’ενθιν έπρεπε να τη ρωτήσει περισσότερα –και να την κάνει 

ν’απαντήσει. Αλλά αύριο τούτα… 

  Καθώς γύριζε τις σελίδες των αρχαίων, κιτρινισµένων τόµων, 

παρατήρησε πως σε αρκετά σηµεία υπήρχαν διαγράµµατα, που δεν 

της έλεγαν τίποτα, καθώς και χάρτες: πολλοί χάρτες, µε ανέγνωρα 

σύµβολα επάνω·  χάρτες περιοχών, πόλεων, σπιτιών, κάστρων, και… 

παλατιών;… 

  Η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια αναστέναξε, φυσώντας καπνό απ’τα 

χείλη, και έκανε τα µαύρα, σπαστά της µαλλιά πίσω, µε το δεξί της 

χέρι. Ένα κοινό είχαν όλα τα βιβλία: στην κάτω δεξιά γωνία του 

δερµάτινού τους εξωφύλλου ήταν ανάγλυφο ένα λοξό κλειδί. Ούτε 

κι ετούτο, όµως, έλεγε τίποτα στη Σαντέ’ενθιν… 

  Πολλά ακατανόητα πράγµατα µαζί, λες και είχε βρεθεί σε κάποια 

τελείως άγνωστη χώρα, µετά απ’την απέραντη έρηµο Σνέορµ της 

Νότιας Γης– 

  Κριιιιικ… 

  Η Σαντέ’ενθιν αναπήδησε. Ύστερα, ξεφύσησε, βγάζοντας καπνό 

απ’τα ρουθούνια. «Αυτό το τρισκατάρατο παράθυρο…» 

µουρµούρισε. Σηκώθηκε απ’το γραφείο και βγήκε απ’το δωµάτιο. 

Πλησίασε το παράθυρο του διαδρόµου… το οποίο, όντως, είχε, πάλι, 

ανοίξει –και, µάλιστα, το ίδιο παραθυρόφυλλο. 

  Τούτη είν’η τελευταία φορά που µ’ενοχλεί, σκέφτηκε η Ζιρκεφιανή, 

κι επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, για να κλείσει, µια και καλή, τα 

παραθυρόφυλλα. Αν και είχε κάποιες αµφιβολίες, σχετικά µε το αν 

θα πετύχαινε η γητειά της (λόγω της µεγάλης πνευµατικής 
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συγκέντρωσης στον πυργίσκο), κατάφερε πολύ εύκολα να σφαλίσει 

τα πατζούρια. 

  Επέστρεψε στο δωµάτιο και κάθισε στην καρέκλα του γραφείου. Η 

ώρα, πλέον, ήταν περασµένη. Έξω απ’το παράθυρο αέρας είχε 

σηκωθεί, και µαύρα σύννεφα είχαν αρχίσει να σκεπάζουν τα 

φεγγάρια του Άρµπεναρκ. Μάλλον, ο καιρός προετοιµαζόταν για 

βροχή… 

  Η Σαντέ’ενθιν έσβησε την πίπα της και στράφηκε, γι’άλλη µια 

φορά, στα βιβλία και στους χάρτες, µήπως κι έβγαζε καµια άκρη. 

Πράγµα που έβλεπε απίθανο, αλλά, παρ’όλ’αυτά, την έτρωγε η 

περιέργεια… 

 

**  **  **  ** 

 

  Ήµουν καλεσµένη σε κείνο τον πυργίσκο· δεν ήξερα ποιος µε είχε 

καλέσει, ή γιατί, πάντως έτσι ένιωθα: ήµουν καλεσµένη, και µπορούσα 

να βαδίσω ελεύθερη στους διαδρόµους, ν’ανεβώ και να κατεβώ τις 

σκάλες, δίχως να ρωτήσω κανέναν. 

  Αλλ’αυτό το µέρος ήταν, περιέργως, έρηµο… Ο οικοδεσπότης δε 

βρισκόταν πουθενά… Κι όµως κάτι µε τραβούσε εδώ· ήµουν 

καλεσµένη: οι ίδιες οι πέτρες είχαν υφάνει έναν πνευµατικό ιστό γύρω 

απ’την ψυχή µου, σαν κάποια γρια αράχνη, που ελέγχει τη φωλιά της 

καθισµένη στον µαλακό θρόνο της. 

  Άνοιγα πόρτες και έβλεπα δωµάτια, τα οποία περνούσαν γρήγορα 

απ’τα µάτια µου, και χάνονταν, τα ξεχνούσα σχεδόν αµέσως, λες κι ο 

Χρόνος ο ίδιος αρνιόταν να µου αποκαλύψει τα µυστικά που 

κρύβονταν µέσα τους… και ραδιουργούσε, µηχανορραφούσε εναντίον 

µου…  

  Έψαχνα για κάτι, αναζητούσα… Μακάρι να µπορούσα να 

συνειδητοποιήσω τι ήταν αυτό… 

  Και στους τοίχους έβλεπα γράµµατα, ρούνους, σκαλίσµατα… από τα 

ποντίκια που κατοικούσαν σε τούτο το αρχαίο µέρος, ή από 
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ανθρώπους, πολύ, πολύ παλιά;… ∆εν ήξερα… και ήθελα να µάθω; Τα 

λαξεύµατα µε τρόµαζαν, για κάποιο λόγο που δε µπορούσα να 

κατονοµάσω. Ήταν… ενός είδους… απειλή…; 

  Ο πυργίσκος µε τραβούσε… αλλά µ’απωθούσε, συγχρόνως… 

  Άνοιξα µια πόρτα, και είδα ένα υπνοδωµάτιο· στ’αριστερά βρισκόταν 

µια µικρή βιβλιοθήκη, και µπροστά απ’τη βιβλιοθήκη ένα γραφείο, 

όπου καθόταν µια πανέµορφη, κορακοµάλλα γυναίκα, κοιµισµένη 

ανάµεσα σε περγαµηνές και αρχαίους τόµους. 

  Η γυναίκα κάτι µου θύµιζε! 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Σαντέ’ενθιν άνοιξε, τροµαγµένη, τα βλέφαρά της. 

  Με την άκρια του µατιού της νόµισε πως είδε µια σκιά, που 

γλίστρησε µακριά, έξω απ’την πόρτα του δωµατίου, µόλις έστρεψε 

το κεφάλι της. 

  Μα τα Πνεύµατα, συλλογίστηκε, τι ήταν αυτό που ονειρεύτηκα; 

Ονειρεύτηκα τον εαυτό µου; Ξεροκατάπιε, νιώθοντας ένα παγερό 

χέρι να συνθλίβει το στήθος της. 

  Σηκώθηκε, απότοµα, όρθια, τέντωσε το χέρι της προς την πόρτα, κι 

επικαλέστηκε τα Πνεύµατα. Η ξύλινη θύρα έκλεισε, µε µεγάλο 

πάταγο, και κλειδώθηκε, πνευµατικά. Ύστερα, η Σαντέ’ενθιν 

ψιθύρισε απόκρυφα λόγια, και κάλεσε µια αόρατη, άυλη ασπίδα 

γύρω απ’όλο το δωµάτιο, η οποία θα την προστάτευε από τυχόν 

ανήσυχα Πνεύµατα, που µπορεί να τριγύριζαν σε τούτο τον 

πυργίσκο, κι επίσης θα την ειδοποιούσε, σε περίπτωση που κάποιος 

έµπαινε απρόσκλητος εδώ, καταφέρνοντας να περάσει την ψυχικά 

κλειδωµένη πόρτα. 

  Η Ζιρκεφιανή δε θυµόταν να ήταν ποτέ στη ζωή της τόσο 

φοβισµένη… Ή, όχι –µάλλον, θυµόταν: τότε που είχε δει για πρώτη 

φορά τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν. Ο δαίµονας είχε έρθει σ’αυτήν νύχτα, 
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και η νύχτα είχε γίνει µέρα απ’το εξώκοσµο φως του·  το φως του, 

που είχε γεµίσει την ψυχή της µ’ελπίδες –και ψέµατα… 

  «Πρέπει να ξεκουραστώ…» µονολόγησε η Σαντέ’ενθιν. «Αρχίζω 

να τρελαίνοµαι εδώ µέσα… Οι διαολεµένοι Αργκανθικιανοί έχουν 

λόγο, τελικά, που δεν ζυγώνουν τούτο το µέρος…» Πλησίασε το 

κρεβάτι και σήκωσε τα σκεπάσµατα, µε µια απότοµη κίνηση. 

Κάθισε, κι άρχισε να λύνει τις µπότες της…. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ήταν αργά –µετά τα µεσάνυχτα, υπέθετε η Σαντέ’ενθιν– και έβρεχε 

δυνατά, όταν ένα παγερό συναίσθηµα την ξύπνησε, και την έκανε 

ν’ανοίξει τα µάτια άθελά της. 

  Η πνευµατικά κλειδωµένη πόρτα του δωµατίου έστεκε ορθάνοιχτη, 

και µια σκιερή φιγούρα βρισκόταν στο κατώφλι, τυλιγµένη σε µαύρο 

ράσο και µε κουκούλα στο κεφάλι, η οποία έκρυβε την όψη της. 

  «Γιατί κρατάς τη µαγική µου λάµπα αναµµένη;» ρώτησε, υψώνοντας 

ένα φαρδύ µανίκι προς το γραφείο. 

  Η Σαντέ’ενθιν ούρλιαξε…………………………………………….. 

………………………………………………….…………………….. 

……και πετάχτηκε πάνω, ξυπνώντας. 

  Τα µάτια της, αµέσως, πήγαν στην πόρτα, καθώς η αναπνοή 

έβγαινε απ’το στέρνο της µε µεγάλα αγκοµαχητά. 

  Ήταν κλειστή. 

  Την έλεγξε και µε τις πνευµατικές της αισθήσεις. 

  Ήταν και πνευµατικά κλειδωµένη. 

  «Ωραία,» µουρµούρισε, λαχανιασµένα, η Σαντέ’ενθιν. «Ωραία…» 

Μάζεψε τα πόδια κοντά στο στήθος της, κι αγκάλιασε τα γόνατά της. 

«Αυτός ο πυργίσκος είναι… παράξενος…» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο 

Καταδίωξη στο δάσος 
 

 

άµε έξω απ’το δρόµο,» πρότεινε ο Σόλµορχ, βέβαιος ότι οι 

Αργκανθικιανοί θα τους καταδίωκαν. «Εκεί θα 

δυσκολευτούν να µας βρουν.» Έστριψε τ’άλογό του προς τη 

δεντρόφυτη περιοχή, νότια της λιθόστρωτης δηµοσιάς. 

  «Τα δάση είναι ύπουλα,» είπε η Τάθβιλ. 

  «Έπρεπε να είχαµε πάρει τον Μπάχτον µαζί µας,» πρόσθεσε η 

Μάνζρα, συνοφρυωµένη, καθώς οι Σαραολνιανοί έµπαιναν ανάµεσα 

στα δέντρα, και τα φυλλώµατα, που έκρυβαν τα φεγγάρια, τους 

τύλιγαν στη σκιά τους. «Αυτός θα ήξερε να µας οδηγήσει εδώ.» 

  «Τώρα, όµως, είµαστε µόνοι,» τόνισε η Μάερνοµ. «Και νοµίζω πως 

και ο Τόλριν ξέρει να µας οδηγήσει.» Καθόταν στη σέλα του αλόγου 

του αγγελιαφόρου, πίσω από κείνον, ο οποίος έγνεψα καταφατικά, 

µα δεν έµοιαζε και τόσο σίγουρος για τον εαυτό του. Γνώριζε καλά 

τις περιοχές του Σαραόλν, όχι ετούτα τ’Αργκανθικιανά µέρη… 

  «Θα κάνουµε πολλές στροφές µέσα στο δάσος, για να µας χάσουν, 

σε περίπτωση που µας ακολουθούν,» είπε ο Ρήφορβελ. «Αλλά 

καλύτερα να προσέξουµε να κατευθυνόµαστε, συνέχεια, νότια, γιατί, 

αν φερθούµε ανόητα κι αποπροσανατολιστούµε, είναι πολύ πιθανό 

να πέσουµε στα χέρια τους.» Και ο ευγενής από την Όρφαλχ άρχισε 

να οδηγεί τους υπόλοιπους, µαζί µε τον Τόλριν. 

  «Είσαι καλά, φίλε µου;» ρώτησε ο Βένγκριλ τον Άνθρωπο-Με-

Μισή-Ψυχή, ο οποίος ήταν γαντζωµένος πίσω του, µ’ένα βέλος στην 

αριστερή ωµοπλάτη. 

  «Ναι,» απάντησε εκείνος, µα, απ’τη φωνή του, ο Βασιληάς του 

Σαραόλν µπορούσε να καταλάβει ότι πονούσε. 

  Η Αλζάρα ίππευε δίπλα τους. «Μια φορά, µου είπες ότι σε είχαν 

µαχαιρώσει στην πλάτη,» του θύµισε, «στην Γκόνµορχ της Ζίρκεφ.» 

Π
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Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δε µίλησε. «Είναι στο ίδιο σηµείο αυτό 

το χτύπηµα;» 

  «Περίπου,» απάντησε ο άντρας. «Εκείνο ήταν πιο δεξιά, ανάµεσα 

στις ωµοπλάτες, ενώ τούτο είναι στην αριστερή.» 

  «Θα σταµατήσουµε, όσο πιο γρήγορα µπορούµε, και θα κοιτάξουµε 

το τραύµα σου,» υποσχέθηκε ο Βένγκριλ. 

  «Μη ριψοκινδυνεύετε για µένα, Βασιληά µου,» είπε ο Άνθρωπος-

Με-Μισή-Ψυχή. «Αποµακρυνθείτε απ’την πόλη, γιατί θα σας 

ψάχνουν. Οι Αργκανθικιανοί δεν παραβλέπουν τέτοιες προσβολές 

στην τιµή τους.» 

  «∆υστυχώς,» κατένευσε ο Βένγκριλ, µοιάζοντας δυσοίωνες 

σκέψεις να πληµµυρίζουν το νου του. 

  «Ανησυχείς για τη συµµαχία, Βασιληά µου;» τον ρώτησε ο 

Σίνορµαρ. 

  «Ναι,» απάντησε ο Βένγκριλ. «Και για µας. 

  »Καλύτερα να φτάσουµε στον Κάρχοκ πριν από τα νέα για την 

απόδρασή µας.» 

  «Ακόµα κι αν τα νέα φτάσουν πρώτα, δε θα καταλάβει γιατί κάναµε 

ό,τι κάναµε;» απόρησε ο Σίνορµαρ. 

  «∆εν µπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος µε τους Αργκανθικιανούς,» 

του είπε ο Βένγκριλ. 

  «Μπορείς, Μεγαλειότατε,» διόρθωσε ο Ζάρβηµ, κρατώντας το 

πλατύγυρο καπέλο στο κεφάλι του, για να µην φύγει. «Αρκεί να 

καταλαβαίνεις τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτονται.» 

  «Εσύ τον καταλαβαίνεις, Άρχοντά µου;» ρώτησε ο Βένγκριλ. 

  «Όχι ακριβώς… αλλά αρκετά.» 

  «Τότε, ποια είν’η άποψή σου; Τι θα κάνει ο Κάρχοκ, άµα µάθει για 

τούτο προτού φτάσουµε σ’αυτόν;» 

  «Μάλλον, γι’αρχή, θα µας ρίξει όλους στα µπουντρούµια του 

παλατιού του,» είπε ο Ζάρβηµ. 

  «Αυτά δεν είναι καλά νέα, πατέρα…» παρατήρησε η Τάθβιλ. 

  «Ποιος µίλησε για καλά νέα;» αποκρίθηκε εκείνος. 
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  «Βένγκριλ, που ήσουν τόσο καιρό;» ρώτησε ο Σόλµορχ τον 

Μονάρχη του Σαραόλν. «Ήξερες τι συνέβαινε στο Βασίλειο;» 

  «Είχα µια υποψία,» απάντησε ο Βασιληάς. «Αλλά όχι, ακριβώς δεν 

ήξερα,» παραδέχτηκε, ειλικρινά. «Ούτε περίµενα η χώρα µου να 

είναι σε τέτοια χάλια!» 

  «Πού ήσουν, όµως;» θέλησε να µάθει ο Σόλµορχ. 

  «Στο Βασίλειο του Ωκεανού και, µετά, στο Κάρνεβολθ.» 

  «Στο Κάρνεβολθ;» απόρησε ο ευγενής του Οίκου των Έχµελθ. «Τι 

έκανες εκεί κάτω, στη Νότια Γη;» 

  «Προσπαθούσα, µαζί µε τη Βασίλισσα Αάνθα, να ξεφύγω απ’τους 

δαιµονανθρώπους υπηρέτες του Κράντµον,» εξήγησε ο Βένγκριλ. 

«Θα σου πω λεπτοµέρειες όταν έχουµε χρόνο,» υποσχέθηκε. 

Τουλάχιστον, τις λεπτοµέρειες που θέλω να σου πω, πρόσθεσε νοερά, 

συλλογιζόµενος, γι’άλλη µια φορά, την πορφυροµάλλα Βασίλισσα. 

Ήταν τόσο όµορφη και έξυπνη και γενναία– Όχι! σταµάτησε τον 

εαυτό του. Αυτή η περιπέτεια τελείωσε για µένα –τελείωσε. 

  «Σου οφείλω και µια συγνώµη, Βένγκριλ,» είπε ο Σόλµορχ. 

  «Κι εγώ,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς. 

  «Εσύ; Γιατί;» 

  «Γιατί, τότε, µε το δαιµονικό φυλαχτό του Πόνκιµ, σε 

υποψιάστηκα, και σε αποξένωσα,» απάντησε ο Βένγκριλ. 

  Ο Σόλµορχ το θυµόταν, αλλά του έµοιαζε, πλέον, µια πολύ, πολύ 

παλιά ιστορία. «Περασµένα-ξεχασµένα,» είπε, µειδιώντας. 

«Εξάλλου, ήταν φυσικό να είχες φοβηθεί, µ’όλα όσα συνέβαιναν…» 

  «Όµως δεν έπρεπε ποτέ να είχα υποψιαστεί εσένα, φίλε µου,» 

τόνισε ο Βένγκριλ, λες κι ήθελε, κάπως, να τιµωρήσει τον εαυτό του. 

  «Πιστεύεις στη Μοίρα, Βασιληά µου;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Όχι·  πιστεύω ότι οι άνθρωποι χαράσσουν τη δική τους πορεία 

µέσα στο χρόνο.» 

  «Κι εγώ. Αλλά σκέψου: Αν δε µε είχες αποξενώσει, δε θα πήγαινα 

στη Βαρονία της Τάθβιλ, και ίσως ποτέ να µην ανακαλύπταµε τι 

κρυβόταν στο ‘στοιχειωµένο’ δρόµο.» 
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  «Και τι ήταν αυτό;» 

  «Απο κεί έρχονταν οι Αργκανθικιανοί κατάσκοποι, Βασιληά µου,» 

τον πληροφόρησε η Τάθβιλ, «γιατί όλοι νόµιζαν πως υπήρχαν 

φαντάσµατα στο µέρος, και κανείς δεν ζύγωνε.» 

  «Όµως τα ‘φαντάσµατα’, τελικά, ήταν δαιµονάνθρωποι,» πρόσθεσε 

ο Σόλµορχ, «τους οποίους είχε, µάλλον, βάλει εκεί ο Πόνκιµ.» 

  «∆ηλαδή, ο Πόνκιµ, όντως, είναι σύµµαχος των Αργκανθικιανών!» 

είπε ο Βένγκριλ. «Οι υποψίες µου είναι σωστές.» Και, µήπως, τελικά, 

είναι εντελώς άσκοπο που πάω στον Κάρχοκ; Μήπως, έχω µπει στο 

στόµα του λύκου;… 

  «Αυτό που πιστεύουµε είναι ότι ο Πόνκιµ χρησιµοποίησε τους 

Αργκανθικιανούς,» εξήγησε ο Σόλµορχ. «Τους έπεισε, κάπως, να 

τοποθετήσουν κατασκόπους τους µέσα στο Σαραόλν, τους 

αποκάλυψε σε µας, τους Σαραολνιανούς, και, έπειτα, απήγαγε την 

Πριγκίπισσα Έρµελ. Έβαλε λόγια στη Βασίλισσα, κι εκείνη πήρε το 

στρατό της και προέλασε εναντίον του γειτονικού Βασιλείου, 

θεωρώντας πως οι κάτοικοι αυτού είχαν απαγάγει την κόρη της. 

Πράγµα που έδωσε την ευκαιρία στους Μαγκραθµέλιους να 

επιτεθούν από τα δυτικά σύνορα.» 

  «Αυτό το κάθαρµα!…» γρύλισε, κάτω απ’την ανάσα του, ο 

Βένγκριλ. «Ποιος θα το φανταζόταν ποτέ ότι ο ίδιος ο βασιλικός µου 

διπλωµάτης θα µηχανορραφούσε έτσι εναντίον µου! Περισσότερο 

Αργκανθικιανό µού θυµίζει παρά Σαραολνιανό, ο µπάσταρδος! Και 

είναι απίθανο όντως να κατάγεται απ’το Άργκανθικ, Σόλµορχ;» 

  Ο ευγενής κούνησε το κεφάλι του. «∆εν ξέρω… Πάντως, αν οι 

Αργκανθικιανοί ήταν ο λαός του, γιατί να ήθελε να–» 

  «–βάλει τους Σαραολνιανούς να κάνουν πόλεµο µαζί τους;» Ο 

Σόλµορχ ένευσε καταφατικά, µε το κεφάλι. «Μα, γιατί, απλά, οι 

δικοί µας δε θα είχαν ελπίδα εναντίον τους. Θα έµπαιναν οι 

Μαγκραθµέλιοι, και θα µας χτυπούσαν απ’τα νώτα. Ο στρατός µας 

θα συνθλιβόταν ανάµεσα στους δαιµονανθρώπους και στους 

καταραµένους Αργκανθικιανούς·  όµως, τελικά, απ’ό,τι µου είπε ο 
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Σάλβινρ… κάτι πολύ χειρότερο έγινε: σφαχτήκαµε αναµεταξύ 

µας…» 

  «Ναι,» είπε, θλιµµένα, ο Σόλµορχ. «Και γι’αυτό σου ζήτησα, 

αρχικά, συγνώµη, φίλε µου. Ήµουν κι εγώ από κείνους που θέλησαν 

να πάρουν τον έλεγχο του στρατού απ’τα χέρια της Βασίλισσας…» 

Αναστέναξε. «Αλλά τα πράγµατα δεν πήγαν καθόλου όπως τα είχαµε 

σχεδιάσει… Με συγχωρείς… Ξέρεις πού είναι η ∆ήνκα τώρα;» 

  «∆εν τίθεται θέµα συγνώµης, Σόλµορχ,» απάντησε ο Βένγκριλ. 

«Είµαι βέβαιος πως έπραξες αυτό που θεωρούσες σωστό, για την 

ώρα… Όσο για τη ∆ήνκα, ναι, γνωρίζω πού είναι –ο Πόνκιµ την 

κρατά αιχµάλωτη. Και ο Σάλβινρ µού υποσχέθηκε να προσπαθήσει 

να µάθει ακριβώς πού την έχει, και, αν µπορέσει, να τη σώσει.» 

  «Το εύχοµαι,» είπε ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ. 

  «Όλοι το ευχόµαστε,» πρόσθεσε η Τάθβιλ. 

  Η Χόλκραδ, όµως, δε µίλησε·  και έστρεψε το βλέµµα της απ’την 

άλλη, κάνοντας πως δεν είχε ακούσει τίποτα –πράγµα που ο 

Βένγκριλ παρατήρησε. Ούτε η ∆ήνκα σε συµπαθεί, συλλογίστηκε ο 

µονάρχης. Φαίνεται, τελικά, πώς τα αισθήµατα είναι αµοιβαία, χωρίς 

να έχετε ποτέ συναντηθεί. Ή, µήπως, έχετε συναντηθεί;… Ο Βασιληάς 

του Σαραόλν συνοφρυώθηκε. Αφού η Χόλκραδ ήταν στα ανατολικά 

µέρη του Βασιλείου, ίσως η σύζυγός του να την είχε απαντήσει, 

ερχόµενη εδώ… Αποφάσισε να ρωτήσει το Σόλµορχ –αλλά κάποια 

άλλη στιγµή, που δε θα βρισκόταν κοντά η µάγισσα. 

  Αισθάνθηκε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή να γλιστρά απ’την 

πλάτη του. 

  «Ράθµαλ!» είπε. «Είσαι εντάξει;» 

  Εκείνος γαντζώθηκε καλύτερα επάνω στον µονάρχη του. 

«…Ναι…» 

  «Όχι, δεν είσαι,» παρατήρησε η Αλζάρα. «Βασιληά µου, σας 

παρακαλώ, σταµατήστε·  να δέσουµε το τραύµα του, και µετά–» 

  «Στάση!» πρόσταξε ο Βένγκριλ, τραβώντας τα γκέµια τ’αλόγου 

του, τ’οποίο χρεµέτισε, κλοτσώντας τον αέρα. Καθώς όλοι 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

1026 

σταµατούσαν γύρω του, εκείνος αφίππευσε, και βοήθησε και τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή να κατεβεί απ’τη σέλα. 

  «Τη θεραπεύτρια!» ζήτησε ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

  Μια γυναίκα πλησίασε, και είπε στον πρώην-Ράθµαλ να καθίσει 

σ’έναν βράχο. Εκείνος υπάκουσε, και αυτή κι η Αλζάρα έβγαλαν την 

κάπα και το λευκό του πανωφόρι. Ύστερα, η θεραπεύτρια έπιασε 

γερά το βέλος στην αριστερή ωµοπλάτη του άντρα, ενώ η 

Ζιρκεφιανή ύφαινε, γρήγορα, µια γητειά, για να µην ακουστεί η 

φωνή του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή, σε περίπτωση που εκείνος 

κραύγαζε από πόνο. 

  Η γυναίκα που είχε καλέσει ο Βένγκριλ τράβηξε, απότοµα, το 

βλήµα, το οποίο βγήκε πετώντας αίµα στη ράχη του µαυροµάλλη 

Σαραολνιανού, που µόνο ένα σιγανό γρύλισµα ξέφυγε απ’τα 

σφιγµένα του δόντια. Η στρατιωτική του ζωή τον είχε µάθει 

ν’ανέχεται τον πόνο, και να µην φωνάζει. Οι φωνές µπορεί 

ν’αποδεικνύονταν επικίνδυνες –ειδικά όταν σε καταδίωκαν, για να 

σε σκοτώσουν. 

  Η Αλζάρα έσκυψε, και φίλησε το µάγουλό του, καθώς η 

θεραπεύτρια έβαζε βότανα στο τραύµα του και το έδενε µε 

επιδέσµους. 

  «Μας ακολουθούν;» ρώτησε ο Ρήφορβελ έναν στρατιώτη, κι ο 

στρατιώτης τον πίσω του, κι ο άλλος τον πίσω απ’αυτόν, ώσπου η 

ερώτηση έφτασε ως το τέλος των εκατό πολεµιστών·  και η απάντησε 

επέστρεψε στην αρχή: 

  «∆ε βλέπουµε κανέναν, Άρχοντά µου.» 

  «Αυτό δε σηµαίνει πως δε µας ακολουθούν κιόλας,» τόνισε ο 

Σόλµορχ. «Καλύτερα να συνεχίσουµε να ιππεύουµε.» 

  «∆ε µπορούµε για πολύ,» του είπε ο Βένγκριλ. «Τα άλογά σας είναι 

ξεκούραστα, µα εµείς µόλις σήµερα φτάσαµε στην Ρόναρθ, και τα 

δικά µας είναι κουρασµένα.» 

  «Τότε, ας πάµε µέχρι εκεί όπου µπορούµε,» πρότεινε ο Σόλµορχ·  

και ο Βασιληάς παρατήρησε µία αποφασιστικότητα (µία 
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σκληρότητα;) στο βλέµµα του που ποτέ δεν είχε ξαναπαρατηρήσει. 

Ο πόλεµος είχε αλλάξει το φίλο του·  όπως, δυστυχώς, άλλαζε τους 

περισσότερους ανθρώπους… 

  «Ναι,» συµφώνησε µαζί του, νεύοντας. «Έχεις δίκιο.»  

  Στράφηκε στον Ράθ– Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, διόρθωσε τον 

εαυτό του. «Αισθάνεσαι ότι έχεις αρκετές δυνάµεις για να ιππεύσεις, 

φίλε µου;» 

  «Ναι, Μεγαλειότατε,» απάντησε εκείνος, καθώς σηκωνόταν όρθιος. 

  «Ωραία,» είπε ο Βένγκριλ, και έδωσε τη διαταγή να καβαλικέψουν 

τα ζώα τους. 

  «Βασιληά µου, θα µπορούσα να έχω την άδειά σας, για να πάω 

πίσω, να δω αν κάποιος µας ακολουθεί;» ρώτησε ο Τόλριν. 

  Η Μάερνοµ τον κοίταξε ανήσυχα, µπήγοντας τα δάχτυλά της στο 

µπράτσο του. 

  «Ναι,» είπε ο Βένγκριλ. «Θα µας κάνεις µεγάλη χάρη… α… 

Τόλριν,» θυµήθηκε το όνοµά του. 

  «Στις υπηρεσίες σας, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο αγγελιαφόρος, 

απορώντας, γι’ακόµα µια φορά, πώς όλοι οι άρχοντες τον θυµόνταν. 

Στράφηκε πίσω του, για να κοιτάξει τη Μάερνοµ. «Θα πας σ’άλλο 

άλογο;» τη ρώτησε. 

  «Όχι,» είπε εκείνη. «Θα έρθω µαζί σου.» 

  Ο Τόλριν φίλησε τα χείλη της, έστρεψε τον ίππο του, και κάλπασε 

µες στη δασώδη περιοχή. 

  Οι υπόλοιποι ταξίδεψαν γι’ακόµα µια ώρα·  ύστερα, τ’άλογά τους 

δε µπορούσαν ν’αντέξουν άλλο, οπότε ο Βένγκριλ πρόσταξε να 

κάνουν στάση, και οι Σαραολνιανοί σταµάτησαν σ’έναν δρυµό, αλλά 

δεν άναψαν φωτιές, από φόβο µην προδώσουν τη θέση τους στους 

Αργκανθικιανούς, που µπορεί να τους καταδίωκαν. Προτίµησαν να 

βρουν ζεστασιά στις κάπες τους και ο ένας κοντά στον άλλο. 

  Ο Βένγκριλ ήπιε µια µεγάλη γουλιά κρασί απ’το φλασκί του, καθώς 

αυτός, ο Σόλµορχ, η Τάθβιλ, η Χόλκραδ, ο Ρήφορβελ, ο Σίνορµαρ, 
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και ο Άρχων Ζάρβηµ είχαν σχηµατίσει έναν κύκλο, καθισµένοι στο 

έδαφος, σε πέτρες, ή πάνω σε κούτσουρα. 

  «Προς τα πού προτείνετε να πάµε, τώρα;» ρώτησε ο Βασιληάς του 

Σαραόλν, που γνώριζε λίγα –πολύ λίγα– από τη γεωγραφία του 

Άργκανθικ. 

  «Εµείς λέγαµε να κατευθυνθούµε στην Ζερκ-βελ,» είπε ο Σόλµορχ. 

«Ο Βαρόνος Κάζριφ –τον οποίο συναντήσαµε στα σύνορα– άφησε 

υπονοούµενα ότι κάτι συµβαίνει στον Βασιληά Κάρχοκ, και µας 

προέτρεψε να δούµε τον ξάδελφό του, τον ∆ούκα του Θάλβερκ, αν 

θέλουµε περισσότερες πληροφορίες πάνω στο θέµα.» 

  «Ο Βαρόνος Κάζριφ έστειλε ανθρώπους του να σκοτώσουν τους 

πολεµιστές µου και να µε απαγάγουν,» τόνισε ο Βένγκριλ. 

  Ο Σόλµορχ φάνηκε έκπληκτος. «Πότε;» 

  Ο Βασιληάς τού διηγήθηκε το περιστατικό. 

  «Γιατί τα έκανε όλ’αυτά ο Βαρόνος;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

  «Πιθανώς, για να ζητήσει, ύστερα, λίτρα από τον ∆ούκα Σάλβινρ 

και αδελφό του Βασιληά µας,» απάντησε ο Ρήφορβελ, υψώνοντας τα 

χέρια του. 

  «Θα είναι, λοιπόν, συνετό να πάµε στην Ζερκ-βελ –την πόλη του 

ξαδέλφου του Κάζριφ;» έθεσε το ερώτηµα ο Σίνορµαρ. 

  Αυτό τους σώπασε όλους, για λίγο, καθώς σκέφτονταν προς τα πού 

να κατευθυνθούν, όταν ξεκουράζονταν τ’άτια τους. 

  Ο Βένγκριλ στράφηκε στην κορακοµάλλα µάγισσα µε τα γαλανά 

µάτια. «Χόλκραδ, µου µίλησες για κάποιους άλλους κινδύνους του 

Άργκανθικ… Τι ακριβώς εννοούσες;» 

  «∆ε µπορώ να αποκαλύψω τίποτα, Βασιληά µου,» απάντησε 

εκείνη, µυστηριακά. «Ορισµένα πράγµα είναι καλύτερα να µη 

λέγονται, όπως σου έχω ξαναπεί.» 

  «Τι είναι, πάλι, αυτό, µάγισσα;» ρώτησε ο Σόλµορχ. «Έχει σχέση 

µε τον Πνευµατοχτυπηµένο Βαρόνο Κάζριφ;» 

  «Όχι,» απάντησε, κοφτά, η Χόλκραδ, καρφώνοντάς τον, αυστηρά, 

µε το γαλανό της βλέµµα. 
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  «Άρχοντά µου, τι λέτε;» Ο Βένγκριλ κοίταξε, τώρα, τον Ζάρβηµ. 

  «Αν και δεν πιστεύω ο ∆ούκας να γνωρίζει για τις ενέργειες του 

ξαδέλφου του, προτείνω να αποφύγουµε την Ζερκ-βελ, Βασιληά 

µου,» αποκρίθηκε ο πατέρας της Τάθβιλ, καπνίζοντας την πίπα του. 

  Η Βαρονέσα φταρνίστηκε µέσα στο µαντήλι της. «Μπορούµε, 

όµως, ν’αποφύγουµε όλες τις πόλεις του Άργκανθικ, πατέρα;» 

  «Ξέχασα ότι εσύ δεν έχεις πάρει το φάρµακο,» είπε ο Ζάρβηµ, 

δίχως να της απαντήσει. «Ανάψτε µου µια φωτιά –µία µικρή, ίσα για 

να ζεστάνω λίγο νερό.» 

  Ο Σίνορµαρ υπάκουσε. Οπότε, ο πατέρας της Τάθβιλ ζέστανε µια 

κούπα νερό και έριξε µέσα κάποιο βότανα, κάνοντας το υγρό αρκετά 

πιο παχύρρευστο από πριν, αφού το ανακάτεψε µ’ένα ξυλαράκι. 

Καθώς ο µελαχρινός ευγενής από την Όρφαλχ έσβηνε τη φωτιά, ο 

Ζάρβηµ έδωσε το φάρµακο στην κόρη του. «Και µην το πιεις όλο,» 

της είπε. «Χρησιµοποίησε το µισό, κι άσε το υπόλοιπο για τον 

Σόλµορχ.» 

  «Εντάξει, µπαµπά,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ, και δοκίµασε λίγο. 

Αµέσως, στράβωσε τα χείλη της. «Ούτως ή άλλως, δε θα το έπινα 

όλο, ακόµα κι άµα µε παρακαλούσες!» δήλωσε, αηδιασµένη από τη 

γεύση. Κατανάλωσε το µισό, και πρόσφερε το υπόλοιπο στον ευγενή 

της οικογένειας Έχµελθ, που το ήπιε σιωπηρά και επέστρεψε την 

κούπα στον Ζάρβηµ. 

  «Αύριο θα είστε πολύ καλύτερα,» τους διαβεβαίωσε ο Άρχοντας. 

  «Λοιπόν, θ’αποφύγουµε, τελικά, τη Ζερκ-βελ;» ρώτησε ο 

Ρήφορβελ, «ή θα την επισκεφτούµε; Προσωπικά, προτιµώ το πρώτο: 

Ας περάσουµε ήσυχα απ’το ∆ουκάτο Θάλβερκ, και µπαίνουµε σε 

πόλη, ξανά, στο…» Πήρε απ’το σάκο του έναν χάρτη και τον άνοιξε. 

«Στο ∆ουκάτο Έβµορ –εδώ.» Έδειξε µε το δάχτυλό του. 

  Ο Βένγκριλ θυµήθηκε κάτι, αλλά, προτού προλάβει να µιλήσει, ο 

Τόλριν ζύγωσε, µαζί µε τη Μάερνοµ. 

  «Βασιληά µου,» είπε ο αγγελιαφόρος, κλίνοντας το κεφάλι του. 

  «Τι βρήκες;» τον ρώτησε ο Μονάρχης του Σαραόλν. 
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  «Στην αρχή, τίποτα. Ύστερα, έψαξα λίγο προς τα ανατολικά και 

εντόπισα τους διώκτες µας: Αργκανθικιανοί. ∆ε µπορούσα να τους 

µετρήσω, µέσα στη νύχτα και στη βλάστηση, µα πρέπει να 

ξεπερνούσαν τους εκατό. 

  »Πάντως, τους έχουµε µπερδέψει·  δε νοµίζω να µας βρουν.» 

  Ο Ρήφορβελ µειδίασε. «Το ήξερα ότι ήταν καλή ιδέα να µας 

οδηγήσω ελαφρώς προς τα δυτικά. Αυτοί, σίγουρα, νόµιζαν ότι θα 

κατευθυνόµασταν ανατολικά, για να βγούµε στη δηµοσιά που οδηγεί 

στη Ζερκ-βελ.» 

  «∆ηλαδή, τώρα, είµαστε πριν την Ρόναρθ, Ρήφορβελ;» ρώτησε ο 

Βένγκριλ. 

  Ο ευγενής κατένευσε, µε το κεφάλι. «Μάλιστα, Βασιληά µου.» 

  «Γιατί δε µου το είπες;» 

  «∆εν το θεώρησα απαραίτητο…» µόρφασε εκείνος. «Με 

συγχωρείτε, αν….» 

  «∆εν τρέχει τίποτα,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Όµως πάντα 

προτιµώ να ξέρω πού βαδίζω –να το έχεις υπόψη σου, άλλη φορά.» 

  «Ως προστάξετε, Μεγαλειότατε,» ένευσε ο Ρήφορβελ. 

  «Πηγαίνετε να ξεκουραστείτε,» είπε ο Βένγκριλ στον Τόλριν και τη 

Μάερνοµ. «Αύριο, θα ξεκινήσουµε µε την αυγή.» 

  Εκείνοι υποκλίθηκαν, γρήγορα, κι αποµακρύνθηκαν απ’το Βασιληά 

και την παρέα του. 

  «Λοιπόν, για συνέχισε αυτό που ήθελες να πεις,» παρότρυνε ο 

µονάρχης τον Ρήφορβελ. «∆ε θέλω άλλες εκπλήξεις από µέρος σου.» 

Είναι έξυπνος, έπρεπε να παραδεχτεί ο Βένγκριλ, όµως, προφανώς, η 

εξυπνάδα του τον παρασύρει, κάποιες φορές. 

  «Μην ανησυχείτε, Βασιληά µου,» απάντησε ο ευγενής από την 

Όρφαλχ. «Έλεγα πως καλά θα ήταν να πάµε εδώ.» Έδειξε ένα 

σηµείο στον χάρτη. «Στο ∆ουκάτο Έβµορ.» 

  «Α, ναι!» έκανε ο Βένγκριλ, καθώς θυµήθηκε εκείνο που ήταν 

έτοιµος να πει, προτού τον διακόψει ο ερχοµός του Τόλριν. «Η 



Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΙΜΟΝΩΝ 

 

 

1031 

∆ούκισσα Ζέκαλ του Έβµορ ήταν που έστελνε κατασκόπους στο 

Βασίλειό µας.» 

  «Σωστά,» συνοφρυώθηκε η Τάθβιλ, που το είχε ξεχάσει. «Ο 

Ήκνορ, η Βόλκρα, και η Μίκθαλ ήταν απεσταλµένοι της.» 

  «Ποιοι είν’αυτοί;» ρώτησε ο Βένγκριλ. 

  Ο Σόλµορχ τού εξήγησε·  και κατέληξε: «Εποµένως, έχουµε 

εχθρούς και στο ∆ουκάτο Έβµορ.» 

  «Ανάθεµα τους Αργκανθικιανούς!» µούγκρισε ο Βασιληάς του 

Σαραόλν. «Ρήφορβελ, πώς µπορούµε να κόψουµε δρόµο, για να 

φτάσουµε, γρήγορα, στο εσωτερικό του Άργκανθικ και στη 

∆ρέλιφον;» 

  Ο ξανθοµάλλης ευγενής κοίταξε, προσεκτικά, το χάρτη που είχε 

στα γόνατά του, καθώς καθόταν σ’ένα κούτσουρο. Τον έβαλε 

µπροστά σε όλους και έδειξε επάνω, µε ένα λιγνό ξύλο, ενώ τον 

φώτιζε το φεγγαρόφωτο. «Βλέπετε αυτά τα βουνά; Τα 

Αργκανθικιανά Όρη ονοµάζονται, και βρίσκονται ανατολικά µας. 

Μπορούµε να περάσουµε µέσα απ’αυτά, για να φτάσουµε στην 

πρωτεύουσα.» 

  «Μα, ο Τόλριν µόλις είπε πως οι διώκτες µας έχουν πάει 

ανατολικά,» του θύµισε η Τάθβιλ. 

  «Και, εποµένως, θα χάσουν τα ίχνη µας και θ’αρχίσουν να µας 

ψάχνουν τριγύρω,» είπε ο Ρήφορβελ. «Οπότε, εµείς θα δράσουµε ως 

εξής: Θα στείλουµε ανιχνευτές, οι οποίοι θα µας πληροφορούν πού 

βρίσκονται κάθε φορά οι Αργκανθικιανοί·  έτσι, θα έχουµε τη 

δυνατότητα να τους αποφύγουµε και να φτάσουµε στα βουνά.» 

Κοίταξε όλους όσους κάθονταν γύρω του, περιµένοντας αντιδράσεις. 

  «Μου µοιάζει καλό σχέδιο,» είπε ο Ζάρβηµ, µασουλώντας την πίπα 

του. «Τουλάχιστον, είναι το καλύτερο που έχουµε, για την ώρα, 

νοµίζω…» 

  Ο Σόλµορχ έγνεψε καταφατικά. «Ναι. Όµως ποιους θα στείλουµε 

ως ανιχνευτές; Μαζί µας έχουµε στρατιώτες και µόνο.» 
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  «Οι στρατιώτες χωρίς τις πανοπλίες τους είναι ανιχνευτές, κύριε,» 

ανασήκωσε τους ώµους ο Ρήφορβελ. 

  «Όχι, όµως, και χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση,» τόνισε ο 

Σόλµορχ. 

  «Θα πρέπει να αυτοσχεδιάσουν,» είπε ο Ρήφορβελ. «∆εν έχουν 

άλλη επιλογή.» 

  «Έχουν,» δήλωσε η Χόλκραδ, και όλα τα βλέµµατα στράφηκαν στο 

µέρος της. «Μπορώ εγώ να παρακολουθώ τις κινήσεις των 

Αργκανθικιανών, µέσω των Πνευµάτων,» εξήγησε η µάγισσα. 

«Όµως,» πρόσθεσε, προτού προλάβουν να χαλαρώσουν, «θα πρέπει 

να κινούµαστε σιγά, για να το καταφέρω.» 

  «Πόσο σιγά;» ρώτησε ο Ρήφορβελ. 

  «Βάδισµα,» απάντησε η Χόλκραδ·  «τ’άλογα δε θα καλπάζουν.» 

  «Και σίγουρα θα µπορείς να παρακολουθείς τους 

Αργκανθικιανούς;» Ο Ρήφορβελ ήταν δύσπιστος προς αυτού του 

είδους τις απόκρυφες τέχνες. 

  «Ναι,» τον διαβεβαίωσε η Χόλκραδ. «Μην έχεις αµφιβολία 

γι’αυτό. Και, όταν κουραστώ εγώ, θα συνεχίσει ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή.» 

  Ο Ρήφορβελ δε µίλησε. 

  «Συµφωνώ,» δήλωσε ο Ζάρβηµ. 

  «Ναι, κι εγώ,» πρόσθεσε ο Βένγκριλ, που εµπιστευόταν 

απεριόριστα τις δυνάµεις της Χόλκραδ, αφού ήξερε τη µάγισσα από 

παλιά. «Οι υπόλοιποι;» ρώτησε. 

  «Γιατί όχι;» είπε ο Σόλµορχ. Κι εκείνος εµπιστευόταν τη Χόλκραδ, 

επειδή τους είχε βοηθήσει στη Βαρονία της Τάθβιλ, εναντίον των 

Μαγκραθµέλιων. 

  Οι άλλοι ένευσαν καταφατικά, µε τα κεφάλια. 

  «Ωραία,» είπε ο Βένγκριλ. «Εποµένως, έτσι θα δράσουµε. Για την 

ώρα, όµως, νοµίζω πως θα ήταν καλά να κοιµηθούµε κιόλας. 

  »Έχουν τοποθετηθεί σκοπιές;» ρώτησε το Σίνορµαρ. 
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  «Ναι, Βασιληά µου,» απάντησε εκείνος·  και, ύστερα, όλοι 

τυλίχτηκαν στις κάπες τους και έπεσαν για ύπνο. 

  Κοιµήθηκαν σχεδόν αµέσως, γιατί η σωµατική τους κόπωση 

αντιστάθµιζε το κρύο του δάσους. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο 

Η µεταφορά ενός καθρέφτη 
 

 

ι αχτίνες του µεγάλου ήλιου του Άρµπεναρκ χτύπησαν τα 

κλειστά µάτια της Σαντέ’ενθιν. Τα βλέφαρά της τρεµόπαιξαν, 

και άνοιξαν.  

  Η Ζιρκεφιανή έριξε µια µατιά στο δωµάτιο όπου βρισκόταν: όλα 

ήταν όπως τα είχε αφήσει χτες βράδυ… εκτός από τη µαγική λάµπα, 

η οποία είχε σβήσει. 

  Πιθανώς να διαλύθηκε η πνευµατική συγκέντρωση επάνω της, 

υπέθεσε η Σαντέ’ενθιν. Ύστερα, θυµήθηκε το όνειρό της, και τον 

κουκουλοφόρο, που της είχε πει: «Γιατί κρατάς τη µαγική µου λάµπα 

αναµµένη;» 

  Μπορεί να ήταν το φάντασµα του παππού της ∆ούκισσας Ζέκαλ; 

Μπορεί το πνεύµα του να πλανιόταν µέσα σε τούτο τον καταραµένο 

πυργίσκο, γιαυτό κανείς δεν πατούσε εδώ; Όπως και νάχε, σήµερα, η 

Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια σκόπευε να πάρει κάποιες απαντήσεις 

από την Αρχόντισσα του παλατιού της Μαφ-νορχ, γιατί είχε πολλές 

δουλειές στο Άργκανθικ. 

  Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι όπως ήταν ντυµένη χτες, µε το πράσινό 

της φόρεµα. ∆εν το είχε βγάλει, λόγω του κρύου που έκανε εδώ µέσα 

(σίγουρα, οι τοίχοι, οι πόρτες, και τα παράθυρα ήταν γεµάτα τρύπες), 

και λόγω του ότι η Σαντέ’ενθιν αισθανόταν, απλά… άβολα να το 

Ο
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βγάλει·  δεν ήξερε ακριβώς γιατί. Είχε ένα συναίσθηµα όπως όταν 

περιµένεις να γίνει σεισµός, που δεν ξέρεις αν θα προφτάσεις να 

φορέσεις τα ρούχα σου, όταν ο χαλασµός αρχίσει… Τις µπότες της, 

ωστόσο, τις είχε βγάλει, και βρίσκονταν πλάι στο κρεβάτι της. 

  ∆ίχως να τις βάλει στα γυµνά της πόδια, προχώρησε ως το 

παράθυρο και το άνοιξε. Κρύος αέρας µπήκε στο δωµάτιο, 

παγώνοντας το ιδρωµένο της κορµί. Ήθελε να κάνει µπάνιο, αλλά 

αµφέβαλε άµα η µπανιέρα δούλευε εδώ. Ωστόσο, δεν έβλαπτε να 

µάθει. Έκλεισε, πάλι, το παράθυρο, και επιχείρησε ν’ανοίξει τη 

βρύση στο λουτρό. Νερό έτρεξε. 

  ∆ουλεύει, τελικά, συµπέρανε η Σαντέ’ενθιν. Αλλά, έτσι όπως ήταν η 

µπανιέρα –γεµάτη σκόνες και χώµατα–, αποφάσισε πως το να κάνει 

µπάνιο, τελικά, δεν ήταν και τόσο καλή επιλογή. Θα ζητούσε απ’τη 

∆ούκισσα ένα άλλο µέρος για να πλυθεί. Προς το παρόν, έριξε µόνο 

λίγο νερό στο πρόσωπό της, προσπαθώντας να ηρεµήσει από την 

ταραγµένη χτεσινή βραδιά. 

  Ίσως να ήταν όλα στο µυαλό µου και τίποτα αλλόκοτο να µη 

συµβαίνει εδώ… 

  Αλλά, όταν επέστρεψε στο γραφείο, και έριξε µια µατιά στους 

µπερδεµένους χάρτες και στα ακατανόητα χειρόγραφα, άλλαξε, πάλι, 

γνώµη. Όχι… όντως, κάτι παράξενο υπάρχει εδώ· απλά, δεν έχω –

ακόµα– ανακαλύψει τι είναι… 

  Η Σαντέ’ενθιν κάθισε στο κρεβάτι, έβαλε τις µπότες της και τις 

έδεσε. Σηκώθηκε όρθια, έκλεισε τα µάτια, ακούµπησε τα δάχτυλά 

της στους κροτάφους, και κάλεσε τη ∆ούκισσα:  

  Ζέκαλ. Έλα στον πυργίσκο. Τώρα. 

  Και η Ζιρκεφιανή δε χρειάστηκε να περιµένει πολύ. Συγκεκριµένα, 

η Αρχόντισσα έφτασε γρηγορότερα απ’ό,τι η Σαντέ’ενθιν θα πίστευε 

πως ήταν ποτέ δυνατόν. Όταν χτύπησε η πόρτα, και η Πνευµατίστρια 

είπε το «περάστε», η ∆ούκισσα µπήκε, µοιάζοντας λαχανιασµένη, σα 

να έτρεχε πριν. 

  Τόσο πολύ την έχω τροµάξει; απόρησε η Ελέγκτρια Πνευµάτων. 
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  Η Ζέκαλ φορούσε ένα µακρύ, µπλε φόρεµα, που τα κορδόνια στο 

ντεκολτέ ήταν δεµένα στραβά, τα αργυρά κουµπιά στα µανίκια δεν 

ήταν όλα κουµπωµένα, και το τµήµα της ζώνης της Αργκανθικιανής 

µετά απ’την χρυσή πόρπη µε το σµαράγδι κρεµόταν σαν παράλυτο 

µπροστά απ’την κοιλιά της. 

  «Καληµέρα, Αφέντρα,» είπε η ∆ούκισσα, ξεροκαταπίνοντας. «Θα 

θέλατε πρωινό;» 

  Η Σαντέ’ενθιν µειδίασε, καθώς συνειδητοποίησε πως δεν το είχε 

σκεφτεί αυτό. «Ένα πρωινό καλό θα ήταν,» είπε. 

  «Μισό λεπτό,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ, κι έκανε να φύγει. 

  Αλλά η Πνευµατίστρια τη σταµάτησε: «Στάσου. Όχι ακόµα.» 

  «Μάλιστα, Αφέντρα… Τι άλλο θα θέλατε;» 

  «Έχω ερωτήσεις,» δήλωσε η Σαντέ’ενθιν –«πολλές. Κλείσε την 

πόρτα.» 

  Η Ζέκαλ την έκλεισε, µε τρεµάµενα χέρια. Ύστερα, στράφηκε στην 

«Αφέντρα», δαγκώνοντας το κάτω χείλος της. 

  Η Σαντέ’ενθιν βάδισε ως το γραφείο, πήρε έναν απ’τους τόµους 

εκεί, και τον έδωσε στη ∆ούκισσα. «Μπορείς να το διαβάσεις αυτό;» 

  Εκείνη ξεροκατάπιε, και άνοιξε το βιβλίο. Κοίταξε µέσα, 

συνοφρυωµένη. Κούνησε το κεφάλι της. «Όχι… όχι, Αφέντρα. Το… 

Εδώ το βρήκατε;» 

  «Ναι,» απάντησε η Σαντέ’ενθιν. 

  «∆εν ξέρω… Κα… ε… Καλύτερα θα ήταν να µην πειράζετε τα 

πράγµατα εδώ µέσα, Αφέντρα. Και µε συγχωρείτε, που σας το λέω 

έτσι,» πρόσθεσε, γρήγορα, «όµως, ξέρετε, ο παππούς µου ήταν, 

κάπως… περίεργος άνθρωπος.» 

  Η Σαντέ’ενθιν σταύρωσε τα χέρια µπροστά της. «Το έχω 

καταλάβει, πλέον, αυτό.» 

  Η Ζέκαλ την κοίταξε µε γουρλωµένα µάτια. «Συνέβη…; Συνέβη 

τίποτα, Αφέντρα;» 

  Η Σαντέ’ενθιν στένεψε τα δικά της µάτια. «Τι να συµβεί, δηλαδή;» 

Ώστε, τελικά, θεωρεί τον πυργίσκο στοιχειωµένο… Ή, µήπως, όχι; 
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  «Να… Έγινε τίποτα αλλόκοτο, το βράδυ;» 

  «Γιατί να συµβεί κάτι αλλόκοτο;» απαίτησε η Ζιρκεφιανή. «Τέρµα 

τα ψέµατα, ∆ούκισσα –πες µου τι τρέχει –τώρα!» 

  Η Ζέκαλ ξεροκατάπιε. «Αφέντρα… Ο παππούς µου ήταν, όπως σας 

είπα, περίεργος άνθρωπος… λένε ότι ήταν µάγος –και όλοι 

φοβούνται τον πυργίσκο όπου κατοικούσε·  γιαυτό σας έφερα εδώ, 

πιστεύοντας ότι κανείς δε θα σας βρει. Οι προθέσεις µου είναι καλές, 

Αφέντρα.» 

  Η Σαντέ’ενθιν ακούµπησε το δεξί της χέρι στον αριστερό ώµο της 

∆ούκισσας·  εκείνη ρίγησε στο άγγιγµά της. «Ζέκαλ, µη µε φοβάσαι 

περισσότερο απ’ό,τι χρειάζεται. Να είσαι ανοιχτή και ειλικρινής µαζί 

µου, και δε θα έχουµε κανένα πρόβληµα. Θα µπορούσαµε να 

είµαστε ακόµα και φίλες.» Αισθάνθηκε την Αρχόντισσα να 

χαλαρώνει λίγο, την αναπνοή της να ηρεµεί. «∆ε θέλω το κακό σου, 

όσο εσύ δε θέλεις το δικό µου.» 

  Η Ζέκαλ έγλειψε τα χείλη της, παίρνοντας µια βαθιά ανάσα. 

«Μάλιστα, Αφέντρα.» 

  Προφανώς, µε θεωρεί κι εµένα «περίεργη», σαν τον παππού της, 

συµπέρανε η Σαντέ’ενθιν. ∆εν πειράζει… Λίγος φόβος πάντα 

χρειάζεται. 

  Μειδίασε, και κατέβασε το χέρι απ’τον ώµο της ∆ούκισσας. 

«Χαίροµαι που µπορούµε να συνεννοηθούµε. Τώρα, δεν κάθεσαι;» 

Πρότεινε το χέρι της προς το κρεβάτι. «Έχουµε πολλά να πούµε.» 

  «Μάλιστα,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ, και κάθισε στο κρεβάτι, 

ακουµπώντας τα χέρια στους µηρούς της. 

  Η Σαντέ’ενθιν πήρε θέση στην καρέκλα πίσω απ’το γραφείο. «Το 

Άργκανθικ είναι µια άγνωστη χώρα για µένα·  θα µε βοηθήσεις να τη 

µάθω;» 

  «Φυσικά, Αφέντρα,» απάντησε η Ζέκαλ. «Γιατί όχι; Ό,τι θέλετε 

µπορείτε να µε ρωτήσετε…» 

  «Για ν’αρχίσουµε µε κάτι, τι ακριβώς ήταν ο παππούς σου, 

∆ούκισσα;» Ήταν, άραγε, ο κουκουλοφόρος που ονειρεύτηκα; 
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  «…Μάγος, Αφέντρα. ∆εν ξέρω τίποτ’άλλο. Κανείς δεν ξέρει πολλά 

για τον παππού µου. Και, τώρα, όλοι φοβούνται να ζυγώσουν τον 

πυργίσκο. Λένε ότι τα Πνεύµατα ουρλιάζουν εδώ, τις νύχτες, και 

δαίµονες χορεύουν, ανάβοντας κεριά µες στα δωµάτια.» Η γλώσσα 

της Ζέκαλ έµοιαζε να έχει λυθεί, πράγµα που η Σαντέ’ενθιν 

θεωρούσε καλό. 

  «∆εν είδα κανένα δαίµονα,» µειδίασε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. 

«Εξάλλου, οι Μαγκραθµέλιοι είναι µακριά απο δώ.» Για την ώρα… 

«Ωστόσο, τούτος ο πυργίσκος είναι γεµάτος πνευµατικές δυνάµεις, 

∆ούκισσα.» ∆εν έβλεπε το λόγο να της το κρύβει. Μάλλον, όσο 

περισσότερα της έλεγε, τόσο περισσότερα θα έλεγε και η Ζέκαλ. 

  «Αλήθεια, Αφέντρα;» Τα µάτια της Αρχόντισσας της Μαφ-νορχ 

είχαν, πάλι, γουρλώσει. «Αν θέλετε µπορώ να βρω ένα άλλο µέρος, 

για µείνετε–» 

  «Χα-χα-χα-χα…» Το κρυστάλλινο γέλιο της Σαντέ’ενθιν τη 

διέκοψε. «Όχι, ∆ούκισσα. Μ’αρέσει εδώ –έχει ενδιαφέρον.» Και, 

πράγµατι, ο πυργίσκος τής είχε κινήσει την περιέργεια·  θα µάθαινε τι 

συνέβαινε σ’αυτόν, αργά ή γρήγορα. «Πλησίασε, τώρα, λίγο. 

Αναγνωρίζεις τούτους τους χάρτες;» 

  Η Ζέκαλ σηκώθηκε απ’το κρεβάτι, και ήρθε κοντά, για να κοιτάξει. 

«Είναι το Άργκανθικ, Αφέντρα… αλλά, µάλλον, παλιά. Έχει 

αλλάξει, πλέον –πολύ. Να, σ’ετούτο το χάρτη, εδώ έπρεπε, 

κανονικά, να είναι η ∆ρέλιφον, η πρωτεύουσα… νοµίζω.» 

  Η Σαντέ’ενθιν κοίταξε τη χρονολογία: 999 Α.Κ. 

  «Τι είναι αυτό το ‘Α.Κ.’;» Η Ζιρκεφιανή έδειξε στη ∆ούκισσα, µε 

το δάχτυλό της. 

  «Μµµ…» έκανε, σκεπτική, εκείνη. «∆εν ξέρω, Αφέντρα. Το µόνο 

που µου θυµίζει είναι ‘Από Ιδρύσεως Κάρνεβολθ’, αλλά δε νοµίζω 

να είν’αυτό…» 

  «Κι εµένα το ‘Από Ιδρύσεως Κάρνεβολθ’ µού θυµίζει,» 

παραδέχτηκε η Σαντέ’ενθιν, «όµως, σίγουρα, δεν είναι.» 

  Η Ζέκαλ έγνεψε καταφατικά. 
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  «Καλά. Πάντως, θα ήθελα να µου φέρεις έναν χάρτη του 

σύγχρονου Άργκανθικ, µόλις µπορέσεις,» ζήτησε η Ελέγκτρια 

Πνευµάτων. 

  «Κανένα πρόβληµα, Αφέντρα,» αποκρίθηκε η ∆ούκισσα, καθώς 

καθόταν, πάλι, στο κρεβάτι. 

  Αρχίζει και παίρνει θάρρος, συνειδητοποίησε η Σαντέ’ενθιν. Καλό 

αυτό –αρκεί να µην πάρει πολύ θάρρος. Αλλ’αν συµβεί κάτι τέτοιο, θα 

το διορθώσω. 

  «Μια ερώτηση,» είπε η Ζιρκεφιανή: «Τι έχεις κάνει, ως τώρα, για 

να βγάλεις απ’τη µέση τους Σαραολνιανούς;» 

  «Έχω στείλει κατασκόπους µου στη Ζερκ-βελ,» εξήγησε η Ζέκαλ. 

«Οι αντιπρόσωποι του ∆ούκα Σάλβινρ, σίγουρα, θα περάσουν απο 

κεί, για να φτάσουν στη ∆ρέλιφον·  είναι ο συντοµότερος δρόµος.» 

  «Και τι θα τους κάνουν αυτοί οι κατάσκοποι;» 

  «Θα τους σκοτώσουν, αν µπορέσουν.» 

  «Κι αν δεν τα καταφέρουν;» 

  «Θα τα καταφέρουν, Αφέντρα –πρέπει να τα καταφέρουν –αλλιώς, 

θα τους τιµωρήσω, πολύ αυστηρά.» Η Ζέκαλ έµοιαζε, πάλι, 

τροµοκρατηµένη. 

  Να πάω κι εγώ στη Ζερκ-βελ; αναρωτήθηκε η Σαντέ’ενθιν. Μα δεν 

ξέρω καθόλου το Άργκανθικ, ανάθεµα τα Πνεύµατα…! 

  «Φέρε µου το χάρτη, ∆ούκισσα,» πρόσταξε. «Και τον καθρέφτη.» 

  «Ποιον καθρέφτη, Αφέντρα;» 

  «Τον καθρέφτη µέσω του οποίου σου µιλά ο Πόνκιµ.» 

  «Μάλιστα…» Η Ζέκαλ σηκώθηκε απ’το κρεβάτι, µοιάζοντας 

προβληµατισµένη. «Έρχοµαι αµέσως…» 

  Η Σαντέ’ενθιν κάθισε αναπαυτικά στην καρέκλα του γραφείου, 

σταυρώνοντας τα χέρια κάτω απ’τα στήθη της. Ίσως, τελικά, 

ν’αρχίζω να συνηθίζω αυτό τον πυργίσκο, συµπέρανε. Ύστερα, 

σκέφτηκε το πρώτο από τα δύο όνειρα του είχε δει χτες: εκείνο στο 

οποίο είχε αντικρίσει τον εαυτό της να κοιµάται. Τώρα, που το 

συλλογιόταν µε καθαρό µυαλό, νόµιζε πως ήξερε τι είχε συµβεί: 
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Λόγω της µεγάλης πνευµατικής συγκέντρωσης σε τούτο το µέρος, 

όταν την πήρε, άθελά της, ο ύπνος, η ψυχή της άρχισε να πλανιέται 

µέσα στον πυργίσκο, ώσπου ατένισε το σώµα της. Ναι, µάλλον, αυτό 

πρέπει να είναι. 

  Ωστόσο, δε µπορούσε να µην έχει και τις επιφυλάξεις της… 

 

**  **  **  ** 

 

  Η ∆ούκισσα Ζέκαλ βγήκε, απ’τον ανατολικό πυργίσκο, στην αυλή 

του παλατιού της. Τελικά, η Σαντέ’ενθιν δεν ήταν τόσο µοχθηρή, 

όσο φανταζόταν·  όµως, παρ’όλ’αυτά, δεν έπαυε να είναι µάγισσα, 

όπως ο παππούς της. Και η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ φοβόταν τα 

πράγµατα που δε µπορούσε ούτε να δει, ούτε να καταλάβει… 

  Και, τώρα, τι ήταν τούτο που είχε ζητήσει η απεσταλµένη του 

Πόνκιµ; Να της φέρει τον καθρέφτη στον πυργίσκο; Άραγε, ο ίδιος ο 

Πόνκιµ το ήξερε; Η όλη υπόθεση ήταν µεγάλος µπελάς για τη 

Ζέκαλ, γιατί έπρεπε να τον βγάλει απ’το δωµάτιό της κρυφά, και να 

τον φέρει στην Σαντέ’ενθιν επίσης κρυφά. 

  ∆αίµονες! πώς θα το κάνω αυτό; αναρωτήθηκε, ξέροντας πως δε 

µπορούσε να εµπιστευτεί κανέναν απ’τους υπηρέτες, επειδή όλοι 

ήταν πληροφοριοδότες της µητέρας της. Μπορεί η Ζέκαλ να ήταν, 

τώρα, ∆ούκισσα του Έβµορ, όµως το παλάτι της Μαφ-νορχ έλεγχε, 

ουσιαστικά, η Αρχόντισσα Σιρίµα… κι αν µάθαινε… ό,τι κι αν 

µάθαινε, η κόρη της την είχε άσχηµα. Γιατί δεν της είχε πει τίποτα, 

ούτε για τον Πόνκιµ, ούτε για τους κατασκόπους που έστελνε στο 

Σαραόλν, ούτε, βέβαια, για τη Σαντέ’ενθιν και ότι την είχε κρύψει 

στον ανατολικό πυργίσκο, όπου έµενε ο παππούς της, όταν ήταν 

ζωντανός –και πολλοί, µάλιστα, ψιθύριζαν ότι ακόµα έµενε εκεί. Η 

Ζέκαλ ρίγησε. ∆εν υπάρχουν φαντάσµατα! προσπάθησε να πείσει τον 

εαυτό της… αλλά δεν τα κατάφερε. 
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  Τέλος πάντων, τώρα έπρεπε να φέρει στην Αφέντρα της τον χάρτη 

και τον καθρέφτη. Ο χάρτης ήταν το εύκολο·  ο καθρέφτης το 

δύσκολο. Ας ξεκινούσε, εποµένως, µε τον πρώτο. 

  Άνοιξε µια πόρτα και µπήκε στο παλάτι. Προχώρησε µέσα σε 

διαδρόµους που λούζονταν απ’το πρωινό φως του Λούντρινχ, µέχρι 

που έφτασε µπροστά σε µια διπλή, ξύλινη θύρα. Την άνοιξε, και 

πέρασε στο γραφείο, το οποίο ήταν γεµάτο βιβλία και χαρτιά. Έψαξε 

στο µέρος της βιβλιοθήκης όπου ήταν οι χάρτες, ώσπου βρήκε αυτόν 

που έψαχνε: τον χάρτη του ολόκληρου Βασιλείου, ζωγραφισµένο 

πάνω σε µια περγαµηνή. Τον τύλιξε και τον έβαλε, γρήγορα, µέσα 

στο φόρεµά της. 

  Έφυγε απ’το γραφείο, κλείνοντας την διπλή, ξύλινη πόρτα, και 

πήγε, κατευθείαν, στο δωµάτιό της, βαδίζοντας βιαστικά. 

  Τράβηξε το ύφασµα πάνω απ’τον καθρέφτη του Πόνκιµ, και 

αναρωτήθηκε πώς να τον κουβαλήσει χωρίς να τη αντιληφθεί κανείς. 

Ήταν µεγάλος, λίγο πιο κοντός από κείνη –τέτοια πράγµατα δε 

µεταφέρονταν εύκολα. Αλλά ήταν ακόµα πρωί·  ούτε ο Βάνσπαρχ 

δεν είχε ξεµυτίσει από τη ∆ύση. 

  Τότε, παρατήρησε τον εαυτό της µέσα στο κάτοπτρο. Πνεύµατα! 

συλλογίστηκε. Τα µαλλιά µου είναι χάλια. ∆εν είχε χρόνο να 

χτενιστεί και πολύ, προτού φύγει για τον ανατολικό πυργίσκο. Η 

Σαντέ’ενθιν την είχε ξυπνήσει άρον-άρον, φωνάζοντας, πνευµατικά, 

το όνοµά της. Και–! Η ∆ούκισσα έφτιαξε, γρήγορα, τα δεσίµατα του 

ντεκολτέ της, κοκκινίζοντας, καθώς, τώρα, πρόσεξε πως ήταν 

στραβά. Ύστερα, κούµπωσε και τ’αργυρά κουµπιά στα µανίκια 

της… αλλά δεν είδε το λουρί της ζώνης της που κρεµόταν άκοµψα. 

  Να φωνάξω κάποιον υπηρέτη και να του ζητήσω να µεταφέρει τον 

καθρέφτη, χωρίς να πει τίποτα στη µάνα µου; αναρωτήθηκε. Όχι, 

αποφάσισε, εκείνος θα το έλεγε, ούτως ή άλλως. Η Ζέκαλ ξεφύσησε. 

Θα τον κουβαλήσω µόνη. Σκέπασε, πάλι, το κάτοπτρο και 

προσπάθησε να το σηκώσει. Τα κατάφερε, µε δυσκολία. Εξάλλου, 

είναι νωρίς ακόµα –πολύ νωρίς–· κανείς δε θα µε καταλάβει… 
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  Άφησε τον καθρέφτη µπροστά στην πόρτα του δωµατίου και την 

άνοιξε·  ύστερα, τον σήκωσε, πάλι, και βγήκε, κλείνοντάς τη µε το 

πόδι. Έστριψε σε µια γωνία του διαδρόµου, και κατέβηκε µια σκάλα, 

µε προσοχή. Κανείς δεν µε έχει δει ακόµα· ωραία… Θα έβγαινε από 

µια πίσω πόρτα του παλατιού, βόρεια από τον πυργίσκο του παππού 

της. Ναι, εκεί, τώρα, πρέπει να ήταν έρηµα. Αρκεί να µη συναντούσε 

κάποιον µέχρι να φτάσει. Και καλύτερα να µη µπορούν να 

µ’ακούσουν, συλλογίστηκε. Ακούµπησε το κάτοπτρο στο έδαφος, 

έβγαλε τα παπούτσια της, και τα έριξε µέσα σ’ένα σαλονάκι, κάτω 

απ’τον καναπέ. 

  Τότε, βήµατα ήρθαν στ’αφτιά της. 

  Ανάθεµα! ο καθρέφτης! 

  Αµέσως, πετάχτηκε στον διάδροµο όπου τον είχε αφήσει, τον 

σήκωσε, και τον έφερε στο σαλονάκι, ακουµπώντας τον πλάι στην 

πόρτα, για να µην τον δει όποιος κι αν ερχόταν. 

  Μια υπηρέτρια παρουσιάστηκε. «Καληµέρα, Εντιµότατη,» είπε 

στην Ζέκαλ, κοιτώντας, µε περιέργεια, τα πόδια της, που ήταν 

ντυµένα µόνο µε κάλτσες. 

  Η ∆ούκισσα πήρε µια ήρεµη έκφραση. «Καληµέρα, Τάνα,» 

αποκρίθηκε, ξέροντας, πλέον, πως, αργά ή γρήγορα, η µητέρα της θα 

µάθαινε ότι τριγύριζε ξυπόλυτη στο παλάτι, το πρωί. Και τι να της 

πω, άµα µε ρωτήσει, ανάθεµά την; 

  Η υπηρέτρια έφυγε, ενώ η Ζέκαλ την έβριζε νοερά, µε όλες τις 

βρισιές που είχε ποτέ ακούσει. Ύστερα, ξεφύσησε, σκουπίζοντας 

ιδρώτα απ’το µέτωπό της, σήκωσε, γι’άλλη µια φορά, τον καθρέφτη, 

και βάδισε, βιαστικά, µέσα στον διάδροµο. 

  Έφτασε στην µικρή πόρτα που ήταν ο προορισµός της, βρίσκοντάς 

την µισάνοιχτη. Την άνοιξε εντελώς, µε το πόδι της, και βγήκε στον 

κήπο του παλατιού– 

  –ακούγοντας κάποιον να σφυρίζει –και το σφύριγµα να πλησιάζει! 
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  Πνεύµατα! Η ∆ούκισσα ήταν έτοιµη να κλάψει. Κοίταξε τριγύρω 

και εντόπισε έναν µεγάλο θάµνο. ∆ίχως να χάσει καιρό, έβαλε τον 

καθρέφτη από πίσω. 

  Το σφύριγµα ήταν, πλέον, πολύ κοντά. Η Ζέκαλ περίµενε όποιον κι 

αν ήταν να ζυγώσει –ενώ έχωνε τα γυµνά της πόδια βαθιά στο 

χορτάρι και στο χώµα του κήπου, προσπαθώντας να τα κρύψει·  οι 

µεταξένιες κάλτσες της θα γίνονταν µαύρες, αλλ’αυτό δεν την 

ενοχλούσε και τόσο, τώρα. 

  Ένας άντρας φανερώθηκε, γύρω στα σαράντα, µε µαύρα µαλλιά και 

γένια. Ο Στρατηγός Θέρικ. Η Ζέκαλ πάντα συµπαθούσε το Στρατηγό 

του ∆ουκάτου της·  της είχε σταθεί σαν πατέρας, από τότε που ο 

πραγµατικός της πατέρας είχε πεθάνει, στα χέρια του τρισκατάρατου 

Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν. 

  Ο Θέρικ χαµογέλασε. «Καληµέρα, καλή µου ∆ούκισσα. Πρωινή 

σήµερα, βλέπω…» 

  Κι εκείνη χαµογέλασε. «Καληµέρα, Στρατηγέ. Παραδόξως, 

σηκώθηκα πρωί, και είπα να κάνω µια βόλτα στον κήπο.» 

  «Καλά έκανες,» αποκρίθηκε ο Θέρικ. Πλησίασε, φίλησε το 

µάγουλό της, και µπήκε στο παλάτι. «Θα έρθεις για πρωινό, 

ύστερα;» τη ρώτησε, σταµατώντας στην πόρτα. 

  «Φυσικά,» είπε η Ζέκαλ. 

  Ο Θέρικ ένευσε σε χαιρετισµό, και έφυγε. 

  Γιατί ο θειος Όκριλ δε µου βρίσκει έναν άντρα σαν κι αυτόν να 

παντρευτώ; αναρωτήθηκε η ∆ούκισσα. Μακάρι να µην ήταν ο 

Στρατηγός παντρεµένος! Αλλά η γυναίκα του είναι χαζή –και 

στριµµένη, σκεφτόταν η Ζέκαλ, καθώς έβγαζε τον καθρέφτη απ’τον 

θάµνο κι άρχιζε να κατευθύνεται προς τον ανατολικό πυργίσκο. 

Ίσως, θα µπορούσα να τη δηλητηριάσω, ή, κάπως, να τη βγάλω απ’τη 

µέση. Και, ύστερα, θα παντρευόµουν το Στρατηγό!… Θα ήµασταν τόσο 

ευτυχισµένοι µαζί… 
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  Έφτασε την είσοδο του πυργίσκου και µπήκε, ανοίγοντας µε το 

πόδι. «Αφέντρα!» φώναξε, καθώς ανέβαινε τη στριφτή σκάλα. 

«Αφέντρα, τον έφερα!» 

  Στον τρίτο όροφο (η Σαντέ’ενθιν έµενε στον πέµπτο), η Ζέκαλ 

αντίκρισε µια σκιά. «Ααααααα!» ούρλιαξε, προσπαθώντας να µην 

της φύγει ο καθρέφτης, ενώ αισθανόταν να κατουριέται επάνω της. 

  «Εγώ είµαι, ∆ούκισσα,» είπε η απεσταλµένη του Πόνκιµ, 

ζυγώνοντας. «Πώς κάνεις έτσι;» 

  «Με-µε-µε συγχωρείτε, Αφέντρα…» τραύλισε η Ζέκαλ. 

Ξεροκατάπιε. «…Με συγχωρείτε…» 

  «Έλα, φέρε πάνω τον καθρέφτη,» πρόσταξε η Σαντέ’ενθιν, και της 

γύρισε την πλάτη, ανεβαίνοντας τη σκάλα. 

  Η Ζέκαλ ακολούθησε…  

  …υπάκουη σα σκυλάκι, συλλογίστηκε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, 

που της άρεσε να την υπηρετούν. Και, τον τελευταίο καιρό, είχε 

σχεδόν ξεχάσει πώς ήταν οι άλλοι να τη φοβούνται. Μέσα στο 

παλάτι της Μάρβαθ, ο φόβος ήταν ένα συναίσθηµα αµοιβαίο για 

όλους –µε την εξαίρεση του Πόνκιµ, ίσως. 

  «Βάλτον εδώ,» διέταξε τη ∆ούκισσα, όταν βρίσκονταν στο 

υπνοδωµάτιο του πέµπτου ορόφου. 

  Η Ζέκαλ τοποθέτησε τον καθρέφτη στον τοίχο, πλάι στο κρεβάτι. 

«Κι αν θέλει ο Πόνκιµ να επικοινωνήσει µαζί µου, Αφέντρα;» 

  «Θα επικοινωνήσει µαζί µε µένα,» απάντησε η Σαντέ’ενθιν. «Το 

ίδιο είναι.» Όχι ακριβώς, συλλογίστηκε. Γιατί θα σου µεταφέρω µόνο 

ό,τι θέλω εγώ ν’ακούσεις –και θα έχω περισσότερο έλεγχο απ’αυτόν 

επάνω στο Άργκανθικ. 

  «Ο χάρτης;» ρώτησε τη ∆ούκισσα. 

  «Α, ναι,» έκανε η Ζέκαλ. Τον έβγαλε µέσα απ’το φόρεµά της και 

της τον έδωσε. 

  Η Σαντέ’ενθιν τον ξεδίπλωσε µπροστά της και τον κοίταξε. «Πολύ 

ωραία… 

  »Τώρα, τι άλλο έχουµε να πούµε;» 
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  «Με συγχωρείτε, Αφέντρα, αλλά, µήπως, θα µπορούσα να φύγω για 

λίγο; –και θα επιστρέψω όσο πιο σύντοµα γίνεται,» υποσχέθηκε η 

Ζέκαλ, που ήθελε να πάει στο δωµάτιό της ν’αλλάξει. 

  «Πήγαινε,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν, και η ∆ούκισσα έφυγε, 

προτού η Ζιρκεφιανή προλάβει να βλεφαρίσει. 

  Η Πνευµατίστρια έκανε µια γκριµάτσα αδιαφορίας, και ζύγωσε τον 

µαγικό καθρέφτη. «Πόνκιµ…» ψιθύρισε. «Πόνκιµ!…» 

  Μερικά λεπτά πέρασαν, και ο Βασιληάς του Σαραόλν φάνηκε µέσα 

στο κάτοπτρο. «Καληµέρα, Σαντέ’ενθιν,» χαιρέτησε. «Είναι η 

φιλοξενία της φίλτατης ∆ούκισσας Ζέκαλ αρκετά ικανοποιητική;» 

  «Ναι…» απάντησε η Ελέγκτρια Πνευµάτων. «Περίπου…» 

  Ο Πόνκιµ σήκωσε ένα του φρύδι, ερωτηµατικά, και η Σαντέ’ενθιν 

τού εξήγησε τα πάντα, σχετικά µε τον ανατολικό πυργίσκο του 

παλατιού της Μαφ-νορχ. 

  «Ενδιαφέρον…» παρατήρησε ο Βασιληάς του Σαραόλν. «Πολύ 

ενδιαφέρον, Σαντέ’ενθιν… Αλλά µην ξεχνάς τη δουλειά σου στο 

Άργκανθικ –να βγάλεις απ’τη µέση τους Σαραολνιανούς, για να µη 

γίνει η συµµαχία µε τον Κάρχοκ.» 

  «∆εν ξεχνάω τη δουλειά µου, Πόνκιµ,» αντιγύρισε, ψυχρά, η 

Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. Καµία απ’τις δουλειές µου, πρόσθεσε 

σιωπηρά. «Πες µου, όµως, τι γνώµη έχεις εσύ για όλα όσα 

συµβαίνουν στον πυρ–» 

  «Όχι –εσύ να µου πεις, κατ’αρχήν, πού είσαι τώρα; Πήρες τον 

καθρέφτη µου απ’το δωµάτιο της ∆ούκισσας; Γιατί;» 

  «Προτίµησα να τον φέρω στο δικό µου δωµάτιο,» εξήγησε η 

Σαντέ’ενθιν, «ώστε να µπορούµε να έχουµε άµεση επικοινωνία. ∆ε 

νόµιζα πως θα υπήρχε κάποιο πρόβληµα. Υπάρχει;» 

  Ο Πόνκιµ φάνηκε σκεπτικός. «Όχι, επί του παρόντος,» απάντησε. 

  «Εντάξει·  να σου κάνω, τώρα, την ερώτηση που θέλω, ή, πάλι, θα 

µε διακόψεις;» 

  «Σ’ακούω προσεκτικά, Σαντέ’ενθιν.» Υπήρχε ειρωνεία στον τόνο 

της φωνής του; 
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  «Τι νοµίζεις πως συµβαίνει σ’ετούτο τον πυργίσκο, Πόνκιµ; Και– 

Μισό λεπτό.» Πήγε στο γραφείο, και έφερε έναν χάρτη του 

Άργκανθικ κι έναν απ’τους τόµους µε την άγνωστη γραφή. «Θες να 

σου δώσω αυτά που βρήκα, να δεις άµα µπορείς να καταλάβεις 

τίποτα; Πραγµατικά, µου έχουν κινήσει το ενδιαφέρον.» 

  «∆ώστα.» 

  Η Σαντέ’ενθιν άρθρωσε µερικές µυστικιστικές λέξεις, 

επικαλούµενη τα Πνεύµατα, και πέρασε το βιβλίο και την τυλιγµένη 

περγαµηνή µέσα απ’τον καθρέφτη. Ο Πόνκιµ τα πήρε στα χέρια του 

και άνοιξε το πρώτο. Συνοφρυώθηκε. 

  «Τι είναι;» ρώτησε, αµέσως, η Ζιρκεφιανή. «Τι λέει;» 

  «∆εν καταλαβαίνω λέξη,» απάντησε ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

  Λέει ψέµατα, άραγε; αναρωτήθηκε η Σαντέ’ενθιν. «Σίγουρα;» 

  «Υποθέτεις ότι λέω ψέµατα;» 

  «Φυσικά και όχι.» 

  «Θέλεις τίποτ’άλλο;» 

  «Ναι,» απάντησε η Σαντέ’ενθιν. «Να έρθω, για λίγο, στα βασιλικά 

σου διαµερίσµατα, να κάνω ένα µπάνιο;» 

  «∆ε διαθέτει µπανιέρα ο πυργίσκος του παππού της ∆ούκισσας;» 

  «∆ιαθέτει –µία γεµάτη µε χώµατα και σκόνη.» 

  Ο Πόνκιµ µειδίασε. «Έλα,» είπε. Τέντωσε το χέρι του και ο 

καθρέφτη έλαµψε µπροστά στη Σαντέ’ενθιν, µε µυριάδες χρώµατα, 

που ενοχλούσαν τα µάτια της µε τη λαµπρότητά τους. 

  Βούτηξε µέσα και βγήκε στο υπνοδωµάτιο του Βασιληά του 

Σαραόλν, καθώς η ακτινοβολία έσβηνε πίσω της. 

  «Είσαι πολύ γλυκός,» του είπε, φιλώντας τα χείλη του. Ύστερα, 

κατευθύνθηκε προς το µπάνιο, το οποίο ήξερε καλά πού βρισκόταν. 

  Μόλις η Ζιρκεφιανή έφυγε, κλείνοντας µια πόρτα, ο Πόνκιµ πήγε 

στο γραφείο του και άπλωσε τον Αργκανθικιανό χάρτη. Έπειτα, 

άνοιξε το βιβλίο, ενώ ακόµα στεκόταν όρθιος. 

  Τι Πνευµατοχτυπηµένη γλώσσα είν’αυτή; απόρησε ο Μονάρχης του 

Σαραόλν, που ήξερε –από τη µαθητεία του µε τον δαίµονα 
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Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν– πάρα πολλές γλώσσες του Άρµπεναρκ, 

σύγχρονες, παλιές, και αρχαίες. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο 

Το κάλεσµα των Πνευµάτων 
 

 

ια να δούµε αν θα δουλέψει το σχέδιό µας,» είπε ο Βένγκριλ, 

καθώς άπαντες είχαν ανεβεί στ’άτια τους, µε την αυγή. 

Έστρεψε το βλέµµα του στην Χόλκραδ. «Όλα έτοιµα;» τη 

ρώτησε. 

  «Φυσικά, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε εκείνη, γνέφοντας 

καταφατικά. Έκλεισε τα µάτια κι άρχισε να µουρµουρίζει λόγια που 

ακόµα κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δεν καταλάβαινε·  γιατί ο 

άντρας που κάποτε ονοµαζόταν Ράθµαλ καλούσε ενστικτωδώς τα 

Πνεύµατα, δεν είχε διδαχτεί πώς να το κάνει –εκτός, ίσως, λίγο 

απ’τον Φάλµαριν και από την Χόλκραδ·  όµως αυτό δεν ήταν τίποτα 

µπροστά στις µακροχρόνιες µελέτες των υπόλοιπων Πνευµατιστών. 

  Τι είµαι; αναρωτιόταν, πολλές φορές, ο µελαχρινός Σαραολνιανός, 

και, ύστερα, έπεφτε σε τέτοια κατάθλιψη, που ούτε η Αλζάρα δε 

µπορούσε να τον παρηγορήσει. 

  Η κορακοµάλλα µάγισσα άνοιξε, απότοµα, τα γαλανά της µάτια, 

αλλά έµοιαζε να βλέπει κάπου πέρα, ή ν’ακούει κάποιον απόµακρο 

ήχο, που κανείς άλλος δε µπορούσε να πιάσει. 

  «Πού είναι οι Αργκανθικιανοί;» ρώτησε ο Βένγκριλ, µε σιγανή 

φωνή, λες και φοβόταν µην την ξυπνήσει από τον «µαγικό της 

ύπνο». 

  «Βόρειο-ανατολικά µας,» απάντησε η Χόλκραδ. 

  «Τόλριν,» είπε ο Βένγκριλ. 

Γ
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  «Μάλιστα, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο αγγελιαφόρος. Τώρα, 

ίππευε µόνος του το άλογό του·  η Μάερνοµ είχε καθίσει σ’ένα άλλο, 

έχοντας, πλέον, ντυθεί µε την αρµατωσιά της. 

  «Πήγαινε βόρειο-ανατολικά,» πρόσταξε ο Βασιληάς του Σαραόλν, 

«κάνα χιλιόµετρο µπροστά από µας, ώστε να µπορείς να µας 

ειδοποιήσεις σε περίπτωση που ζυγώσουν οι Αργκανθικιανοί.» 

  «Θα τους καταλάβω, Βασιληά µου, αν έρθουν στο µέρος µας,» 

δήλωσε η Χόλκραδ, µε τέτοιο τόνο στη φωνή της που έµοιαζε να 

ονειρεύεται. 

  Ο Βένγκριλ φάνηκε να δυσανασχετεί·  ύστερα, είπε: «Εντάξει. 

Μείνε εδώ, Τόλριν. 

  »Ρήφορβελ, τον χάρτη.» 

  Ο ξανθοµάλλης ευγενής από την Όρφαλχ τον ξεδίπλωσε κοντά 

στον Βασιληά του, και κοίταξαν κι οι δυο µέσα. 

  «Προς τα πού προτείνεις;» ρώτησε ο µονάρχης. 

  «Εξαρτάται προς τα πού κατευθύνονται εκείνοι τώρα,» απάντησε ο 

Ρήφορβελ. 

  Η Χόλκραδ τον άκουσε και απάντησε, αργά, σα να σκεφτόταν: 

«Πηγαίνουν… νότιο… δυτικά.» 

  «∆ηλαδή, έρχονται προς τη µεριά µας, οι καταραµένοι!» συµπέρανε 

ο Βένγκριλ. Ύστερα, έριξε µια µατιά στη µάγισσα, να δει αν την είχε 

διακόψει από την αυτοσυγκέντρωσή της, µε τη φωνή του. Αλλά, 

µάλλον, δεν την είχε. «Τι κάνουµε, τώρα;» ρώτησε, µε σιγανότερο 

τόνο. 

  «Πάµε νότια,» πρότεινε ο Σόλµορχ, «και, έπειτα, στρίβουµε, πάλι, 

ανατολικά, για να βγούµε στα Αργκανθικιανά Όρη.» Όπως και η 

Τάθβιλ, έτσι κι αυτός είχε βγάλει την πανοπλία που είχε κλέψει 

απ’τον στρατώνα της Ρόναρθ, και, τώρα, ήταν ντυµένος µε τα 

ταξιδιωτικά ρούχα και την κάπα του. 

  «Περίεργες µανούβρες είν’αυτές…» έκανε ο Βένγκριλ, σκεπτικός. 
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  «Όµως τι άλλη επιλογή έχουµε, φίλε µου;» είπε ο Σόλµορχ. «Αν 

πάµε βόρεια θα πέσουµε πάνω τους·  το ίδιο κι αν πάµε, κατευθείαν, 

ανατολικά. Για δυτικά δεν το συζητάω –από κει ήρθαµε.» 

  Ο Βένγκριλ κατένευσε. «Ναι, ναι·  πάµε νότια. Και γρήγορα. Τους 

εντοπίζεις, πάλι, αργότερα, Χόλκραδ.» 

  «Όπως επιθυµείτε, Βασιληά µου,» απάντησε η µάγισσα, 

βλεφαρίζοντας και µοιάζοντας να έχει επανέλθει, ξανά, στην 

πραγµατικότητα. 

  Ο Βένγκριλ έµπηξε τα τακούνια των µποτών του στα πλευρά του 

αλόγου του, και ξεκίνησε να καλπάζει. Οι υπόλοιποι τον 

ακολούθησαν. 

  «Καλύτερα να βάλουµε ανάµεσα σε µας και στους 

Αργκανθικιανούς όσο περισσότερη απόσταση µπορούµε,» είπε ο 

Μονάρχης του Σαραόλν. «Και, ύστερα, θα έχουµε περιθώριο να 

κατευθυνθούµε όπου νοµίζουµε.» 

  «Συµφωνώ, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε ο Ρήφορβελ. «Αν και καλά 

θα ήταν να είχαµε τη δυνατότητα να πηγαίναµε τώρα στα 

Αργκανθικιανά Όρη. Απο κεί θα φτάναµε γρηγορότερα στη 

∆ρέλιφον.» 

  «Το ξέρω,» είπε ο Βένγκριλ. «Όµως, δυστυχώς, δεν έχουµε αυτή τη 

δυνατότητα.» 

  Λίγο πιο πίσω απ’τον Βασιληά και τον ξανθό ευγενή από την 

Όρφαλχ, ο Σόλµορχ έβηξε, δυνατά, και είπε: «Ζάρβηµ, το φάρµακό 

σου δε νοµίζω να µε βοήθησε ιδιαίτερα.» 

  «Άργησες να το πάρεις,» αποκρίθηκε ο πατέρας της Τάθβιλ, «και 

εσύ και η κόρη µου. Μη βιάζεσαι·  σύντοµα, θα δεις αποτελέσµατα. 

Στα βότανα δεν κάνω λάθη, νέε µου. 

  »Πάντως, δεν είµαι, πια, για ιππασία,» παρατήρησε. «Όλα µου τα 

κόκαλα πονάνε.» 

  «Εσύ επέµενες να έρθεις µαζί µας, πατέρα,» τόνισε η Βαρονέσα. 
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  «Και είχα δίκιο που ήρθα, φαίνεται!» απάντησε ο Άρχων Ζάρβηµ. 

«Μόλις φτάσατε στο Άργκανθικ, φροντίσατε να κλειστείτε στη 

φυλακή!» 

  Η Τάθβιλ δε µπορούσε ν’απαντήσει σ’αυτό, γιατί ήξερε πως ο 

πατέρας της είχε δίκιο. Συγκεκριµένα, τους είχε βγάλει κι απ’τα 

µπουντρούµια του στρατώνα της Ρόναρθ. Άραγε, µόνοι µας θα τα 

είχαµε καταφέρει να βγούµε; αναρωτήθηκε. Ή θα σαπίζαµε ακόµα 

εκεί µέσα; Έριξε στον Ζάρβηµ ένα ερευνητικό βλέµµα. Τον 

χρειαζόµαστε, τελικά, όσο νοµίζει πως τον χρειαζόµαστε; Σίγουρα, 

ήταν έµπειρος άνθρωπος·  είχε περάσει πολλά στη ζωή του… 

Ωστόσο, είχε, πια, γεράσει –κι ο ίδιος το παραδεχόταν. Αν γινόταν 

µια µάχη, θα µπορούσε να φροντίσει τον εαυτό του; Ύστερα, όµως, 

η Τάθβιλ θυµήθηκε ότι οι Μαγκραθµέλιοι είχαν επιτεθεί στην 

έπαυλή του και, παρ’όλ’αυτά, ο πατέρας της είχε επιβιώσει και τον 

είχαν ξαναδεί ζωντανό. Ο κακός λύκος σε παγίδα δεν πέφτει, 

συλλογίστηκε, υποµειδιώντας. Η µαµά είχε δίκιο! 

  «Τι χαµογελάς εκεί πέρα, θυγατέρα;» ρώτησε ο Ζάρβηµ. 

  «Σκεφτόµουν ότι εκείνο το πλατύγυρο καπέλο σού πηγαίνει, 

µπαµπά,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. 

  «∆ε µπορώ, όµως, να το φοράω όσο τρέχει τούτο το άλογο,» είπε ο 

Ζάρβηµ, γελώντας σιγανά. «Εσύ είσαι καλύτερα, σήµερα;» 

  «Έτσι νοµίζω. Έχω να φταρνιστώ από τότε που ξύπνησα…» 

  Ύστερ’από καµια ώρα, βγήκαν απ’το µικρό δάσος, κι αντίκρισαν 

ένα χωριό εµπρός τους. 

  «Είµαστε έξω απ’τη Βαρονία του Κάζριφ, τώρα;» ρώτησε ο 

Σόλµορχ τον Βένγκριλ και τον Ρήφορβελ. 

  Ο ξανθοµάλλης ευγενής του Οίκου των Τούρζελ άνοιξε, πάλι, το 

χάρτη του, και τον κοίταξε, προσεκτικά. «Εδώ δεν έχει κανένα 

χωριό,» είπε. «Ίσως να είναι τόσο µικρό που δεν είναι καν 

σηµειωµένο…» 

  «∆ηλαδή, δεν έχουµε τρόπο να µάθουµε άµα είµαστε ακόµα στη 

Βαρονία του Κάζριφ ή όχι;» ρώτησε η Τάθβιλ. 
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  «Κοιτάξτε, Βαρονέσα µου,» αποκρίθηκε ο Ρήφορβελ, «ο χάρτης 

που διαθέτουµε έχει σηµειωµένη, σ’ετούτη τη Βαρονία, µόνο τη 

Ρόναρθ.» 

  «Τότε, ίσως θα έπρεπε να ρωτήσουµε τους κατοίκους του χωριού, 

για περισσότερες πληροφορίες,» είπε ο Σόλµορχ. «Αλλά ας µην πάµε 

όλοι –και οι εκατό–, γιατί, αναµφίβολα, θα τους τροµάξουµε τους 

ανθρώπους.» 

  Ο Βένγκριλ ένευσε καταφατικά. «Ποιος θα πάει, λοιπόν;» 

  «Εγώ.» Η Μάνζρα κατέβηκε απ’τ’άτι της. «Και η Θάρκα.» 

Στράφηκε προς τη νεαρή κοπέλα, η οποία φάνηκε να ζαρώνει, καθώς 

καθόταν πάνω στη σέλα του αλόγου της, παρότι κάτι τέτοιο δεν 

έµοιαζε εφικτό. «Κατέβα.» 

  Υπακούοντας την ξανθιά πολεµίστρια, η κόρη της µακαρίτισσας 

Σόλρα, διοικήτριας της έπαυλης του Ζάρβηµ, κατέβηκε απ’το ζώο 

της και στάθηκε πλάι στην εκπαιδεύτριά της. Χωρίς να το θέλει, 

πάντα ήταν επιφυλακτική προς οτιδήποτε της ζητούσε η Μάνζρα. 

Μάλιστα, χτες βράδυ, την είχε βάλει να φυλάξει τη µεγαλύτερη 

σκοπιά απ’όλους, και η Θάρκα, συνεχώς, κοιτούσε τριγύρω 

ανήσυχα. Το δάσος ήταν σκοτεινό και κρύο, καθώς µόνο τα 

φεγγάρια το φώτιζαν –όσο ήταν δυνατόν το φως τους να περάσει 

ανάµεσα απ’τα πυκνά φυλλώµατα–, και φωτιές δεν είχαν ανάψει, για 

να µην προσελκύσουν τους Αργκανθικιανούς που τους καταδίωκαν. 

Η νεαρή κοπέλα έβλεπε σε κάθε σκιά και έναν εχθρό, και είχε, 

διαρκώς, τη λαβή του σπαθιού της σφιγµένη µέσα στη δεξιά της 

γροθιά, παρακαλώντας τα Πνεύµατα να κάνουν το χρόνο να περάσει 

πιο γρήγορα. Όµως η αυγή είχε αργήσει να έρθει… και, τώρα, η 

Θάρκα ήταν κουρασµένη, και δεν είχε καµια διάθεση να πάει σ’αυτό 

το χωριό… Αλλά, αφού το έλεγε η Μάνζρα… 

  Κάποια µέρα, η κόρη της Σόλρα θα την ξεπλήρωνε για όσα την είχε 

βάλει να περάσει, παρότι αντιλαµβανόταν πως η ξανθιά πολεµίστρια 

ήθελε µόνο να την εκπαίδευση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 
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  ∆ίχως να το έχει πολυσυνειδητοποιήσει, η Θάρκα είχε γίνει 

εκδικητική. 

  «Εσείς οι δύο, οπότε;» είπε ο Βασιληάς του Σαραόλν, κοιτάζοντάς 

τες µε τα πράσινά του µάτια. «Καλύτερα θα ήταν να βγάζατε τις 

πανοπλίες σας, νοµίζω…» 

  Η Μάνζρα ένευσε καταφατικά, ξέροντας πως, µε τις αρµατωσιές 

τους, πιθανώς να τρόµαζαν τους χωρικούς. 

  «Θα πάω κι εγώ,» δήλωσε ο Σόλµορχ, αφιππεύοντας. 

  «Τότε, θάρθω µαζί σου,» είπε η Τάθβιλ, κι αφίππευσε κι αυτή. «Και 

περιµένετε,» έκανε στην Μάνζρα και την Θάρκα·  «µη βγάζετε τις 

πανοπλίες: θα κάνετε τις µισθοφόρους µας.» 

  «Όχι κι άσχηµη ιδέα, Βαρονέσα,» παραδέχτηκε η ξανθιά 

πολεµίστρια. «Αλλά εσείς ποιοι υποτίθεται ότι θα είστε;» 

  Η Τάθβιλ πέρασε το χέρι της µέσα στον αγκώνα του Σόλµορχ. «Η 

κυρία Μιριθία, µε τον σύζυγό της, κύριο….» Στράφηκε στον ευγενή 

της οικογένειας Έχµελθ. 

  «Σοράµο,» µειδίασε εκείνος. «Του Οίκου των….» Κοίταξε, µε τη 

σειρά του, τον Ζάρβηµ, που είχε κάποια γνώση του Άργκανθικ. 

  «Μουρντ,» είπε ο Άρχοντας. 

  «Υπάρχει τέτοιος Οίκος;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Όχι,» απάντησε ο Ζάρβηµ. «Αλλά νοµίζεις ότι οι αγρότες ξέρουν 

όλους τους ευγενικούς Οίκους του Άργκανθικ;» 

  «Σωστά,» συµφώνησε ο Σόλµορχ. «Βγάλτε µόνο τους χιτώνες µε 

τα Σαραολνιανά εµβλήµατα,» συµβούλεψε την Μάνζρα και τη 

Θάρκα, οι οποίες υπάκουσαν. 

  Η Τάθβιλ ανέβηκε, πάλι, στο άλογό της, και προέτρεψε και τους 

υπόλοιπους που θα έρχονταν να κάνουν το ίδιο. «∆εν υπάρχει λόγος 

να πάµε βαδίζοντας,» είπε, ανασηκώνοντας τους ώµους. «Ειδικά 

αφού υποτίθεται πως είµαστε ευγενείς.» 

  «Σωστά,» συµφώνησε ο Σόλµορχ. 
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  Ζύγωσαν το χωριό µε σταθερό τροχασµό των ίππων τους, ενώ ο 

Βένγκριλ και οι άλλοι έµειναν µέσα στο δάσος, για να µην 

ανησυχήσουν τους χωρικούς. 

  «Καλύτερα να τελειώνουµε εδώ όσο το δυνατόν γρηγορότερα,» 

είπε ο ευγενικός γόνος των Έχµελθ. «Γιατί δεν ξέρουµε πότε µπορεί 

να βρουν τα ίχνη µας οι Αργκανθικιανοί.» 

  Η Τάθβιλ ένευσε καταφατικά. 

  Η Θάρκα κοίταζε, µε όσο πιο σταθερό βλέµµα µπορούσε, τους 

χωρικούς, οι οποίοι έβγαιναν απ’τα σπίτια τους, δείχνοντας την 

τετράδα που πλησίαζε το χωριό. Μερικά αγόρια σταµάτησαν να 

παίζουν µπάλα, και έφυγαν τρέχοντας·  µια γυναίκα φώναξε τη 

γειτόνισσά της·  ο φούρναρης βγήκε απ’τον φούρνο του, βαστώντας 

ένα πανί στα χέρια·  ο σιδεράς άφησε το αµόνι του και βγήκε κι 

αυτός, κρατώντας ακόµα το σφυρί του·  µια γυναίκα που σκούπιζε 

την αυλή του σπιτιού της αποµακρύνθηκε·  ένας άντρας 

παρουσιάστηκε, έχοντας ένα µακρύ, χοντρό ραβδί στη δεξιά γροθιά. 

  «Ποιοι είστε και τι θέλετε;» ρώτησε, αυστηρά. Ήταν ψηλός και 

αρκετά µυώδης, τα µαλλιά του µαύρα µε λίγο γκρίζο, το ίδιο και τα 

γενιά του·  φορούσε έναν όχι και τόσο καθαρό, µπεζ χιτώνα, και 

σκονισµένες µπότες. 

  Η οµάδα σταµάτησε τα άλογά της, και η Τάθβιλ κατέβηκε απ’τη 

σέλα της. «Χαίρετε, κύριε,» είπε. «Μη θορυβείστε, δε θέλουµε το 

κακό σας. Απλά, έχουµε χάσει το δρόµο µας, και ζητάµε µερικές 

πληροφορίες –αυτό είν’όλο. Ονοµάζοµαι Μιριθία.» Από το ντύσιµό 

της, το ύφος της, και τον τόνο της φωνής της, κανείς δεν έµοιαζε 

ν’αµφισβητεί πως ήταν ευγενικής καταγωγής. 

  Μια γυναίκα πλησίασε τον άντρα µε το κοντάρι, και ψιθύρισε κάτι 

στ’αφτί του. Εκείνος ένευσε καταφατικά, και είπε στην Βαρονέσα 

και τους υπόλοιπους: 

  «Είστε ευπρόσδεκτοι στο Χωριό του Λόγκου. Μας συγχωρείτε για 

την αγένεια, Αρχόντισσά µου, µα σας περάσαµε για ανθρώπους του 

Βασιληά.» 
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  «Και θα ήταν κακό, άµα ήµασταν άνθρωποι του Βασιληά;» 

ψιθύρισε η Θάρκα στην Μάνζρα. «Τον Βασιληά του Άργκανθικ δεν 

εννοεί;» 

  «Μάλλον…» αποκρίθηκε η ξανθιά εκπαιδεύτριά της. 

  «Παράξενο τούτο,» είπε ο Σόλµορχ στις δυο γυναίκες. 

  Η Τάθβιλ σκέφτηκε γρήγορα, και απάντησε στον άντρα, έτσι ώστε 

να πάρει τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες: «Ερχόµαστε από το 

Βόρειο Άργκανθικ, και δε γνωρίζουµε πολλά για το τι συµβαίνει σε 

τούτα τα µέρη. Γιατί, λοιπόν, θα έπρεπε ν’ανησυχήσετε, εάν 

ήµασταν άνθρωποι του Βασιληά Κάρχοκ;» 

  «∆εν έχετε ακούσει, Αρχόντισσά µου;» σούφρωσε τα µεγάλα του 

φρύδια ο άντρας. «Χωριά λεηλατούνται στα ανατολικά του 

Βασιλείου, µετά από διαταγή του Βασιληά·  και φοβηθήκαµε µην 

έφτασε το κακό και ως εδώ.» 

  «Ο Βασιληάς λεηλατεί τα ίδια του τα χωριά;» απόρησε η 

Βαρονέσα·  και ο Σόλµορχ κι οι δυο πολεµίστριες ήταν το ίδιο 

έκπληκτοι µ’αυτήν. 

  Ο άντρας έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι. «Ναι, Αρχόντισσά 

µου!» Και χαµήλωσε λίγο τη φωνή του: «Λένε ότι έχει τρελαθεί.» 

  Ο Σόλµορχ συνοφρυώθηκε, παραξενεµένος. Έχει τρελαθεί; Του 

έµοιαζε πολύ υπερβολικό. 

  «Να προσέχετε στους δρόµους, Αρχόντισσά µου,» συνέχισε ο 

χωρικός, «γιατί έχει ακουστεί πως οι άνθρωποι του Βασιληά 

ληστεύουν και ταξιδιώτες –και τους σκοτώνουν κιόλας!» 

  Η Τάθβιλ κι ο Σόλµορχ αλληλοκοιτάχτηκαν, παραξενεµένοι, η 

Μάνζρα σούφρωσε το µέτωπό της, σκεπτική, και η Θάρκα ρίγησε. 

  «Θα το έχουµε υπόψη µας,» είπε η Βαρονέσα στον άντρα µε το 

χοντρό ραβδί. «Σ’ευχαριστούµε για την προειδοποίηση.» 

  «Ευχαρίστησή µου που σας φάνηκα χρήσιµος, Αρχόντισσά µου,» 

αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Να σου κάνω και µια ερώτηση;» 

  «’Σφαλώς.» 
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  «Πού ακριβώς βρισκόµαστε; Είναι εδώ η Βαρονία του Άρχοντα 

Κάζριφ, ή έχουµε βγει;» 

  «Ακόµα στη Βαρονία του Άρχοντα Κάζριφ είστε, Αρχόντισσά 

µου.» 

  «Προς τα πού πάµε, για να βγούµε; Εννοώ είµαστε κοντά στα 

σύνορά της;» 

  «Ναι,» απάντησε ο άντρας. «Κάπου τρεις λεύγες προς τα νότια 

βρίσκεται η Βαρονία της Αρχόντισσας Λορµέθα.» 

  «Σ’ευχαριστούµε και πάλι,» είπε η Βαρονέσα. Ανέβηκε στ’άλογό 

της, και στράφηκε στον Σόλµορχ και στις δυο πολεµίστριες. 

«Καλύτερα να πηγαίνουµε.» Έκαναν µεταβολή πάνω στ’άτια τους 

και κάλπασαν έξω απ’το χωριό. 

  Συνάντησαν τον Βένγκριλ και τους υπόλοιπους µέσα στο δάσος. 

  «Λοιπόν;» ρώτησε ο Βασιληάς. «Τι µάθατε;» 

  «Περίπου τρεις λεύγες στα νότια είναι η Βαρονία κάποιας 

Λορµέθα,» τον πληροφόρησε η Τάθβιλ. Επίσης, του είπε γι’αυτά που 

είχαν ακούσει σχετικά µε τον Βασιληά Κάρχοκ: ότι λήστευε τα ίδια 

του τα χωριά, και ότι φηµολογείτο πως είχε τρελαθεί. 

  Ο Βένγκριλ φάνηκε πολύ παραξενεµένος. «∆εν το πιστεύω!» 

αποκρίθηκε, κουνώντας το κεφάλι του. «Αυτοί οι χωρικοί λένε ένα 

σωρό αβάσιµα πράγµατα. Καλύτερα θα ήταν να µάθουµε από µόνοι 

µας τι συµβαίνει, µιλώντας στον ίδιο τον Κάρχοκ, γιατί ούτε τους 

ευγενείς είναι κανείς να εµπιστεύεται στο Άργκανθικ.»   

  Και στράφηκε στη γαλανοµάτα µάγισσα της οµάδας του, ζητώντας: 

«Χόλκραδ, για δες, είναι µακριά οι Αργκανθικιανοί που µας 

ψάχνουν;» 

  Εκείνη έκλεισε τα βλέφαρά της, ψιθυρίζοντας ακατανόητα λόγια 

και ακουµπώντας τα δάχτυλα στους κροτάφους της, κάτω απ’την 

κουκούλα που φορούσε. 

  «Έρχονται νότια,» δήλωσε, µετά από λίγο. 

  «Ανάθεµα!» έφτυσε ο Βένγκριλ. 
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  «Πρέπει να βρήκαν τα ίχνη µας, Βασιληά µου,» υπέθεσε ο 

Ρήφορβελ. 

  «Πώς µπορούµε να τους ξεγελάσουµε, τώρα;» αναρωτήθηκε ο 

Μονάρχης του Σαραόλν. 

  Η Χόλκραδ έδειξε, µε το δεξί της χέρι, τους λόφους στα ανατολικά. 

«Πάµε εκεί, Μεγαλειότατε.» 

  «Γιατί;» ρώτησε ο Βένγκριλ. 

  Αντί για τη µάγισσα, απάντησε ο Ρήφορβελ: «Είναι αρκετά λογικό, 

Βασιληά µου: µέσα στους λόφους, οι Αργκανθικιανοί θα χάσουν 

ευκολότερα τα ίχνη µας.» 

  Όµως ο Μονάρχης του Σαραόλν συνέχισε να κοιτάζει τη Χόλκραδ. 

Κάτι έκρυβε, πάλι, η µάγισσα… κάτι έκρυβε… 

  «Ο κύριος Ρήφορβελ µίλησε σωστά,» αποκρίθηκε εκείνη. «Θα 

χάσουν εύκολα τα ίχνη µας. Πάµε, λοιπόν, Βασιληά µου;» 

  Μην παίζεις αυτά τα Πνευµατοχτυπηµένα παιχνίδια µαζί µου, 

Χόλκραδ, συλλογίστηκε, πειραγµένος, ο Βένγκριλ. Τι διάολο υπάρχει 

σ’αυτούς τους λόφους; Όµως δε µίλησε·  σπιρούνισε τ’άτι του και 

ξεκίνησε να καλπάζει, ενώ οι υπόλοιποι τον ακολουθούσαν. 

  Γρήγορα έφτασαν στους κατάφυτους λόφους. Τα δέντρα εδώ 

έµοιαζαν να δηµιουργούν µια παράξενη σιγαλιά στον τόπο, η οποία 

έπνιγε όλους τους άλλους θορύβους: το τρίξιµο των πανοπλιών, τα 

ρουθουνίσµατα των αλόγων, τα µουρµουρητά των στρατιωτών. 

  Θύµιζε στον Βένγκριλ ένα µέρος στο οποίο είχε βρεθεί παλιότερα –

ένα µέρος στο οποίο είχε βρεθεί µαζί µε την Χόλκραδ. 

  Στράφηκε στη µάγισσα, µα δε µπορούσε να διακρίνει την όψη της 

κάτω απ’την κουκούλα. Ωστόσο, του φαινόταν… απορροφηµένη 

από κάτι, λες κι έβλεπε πράγµατα γύρω τους που οι υπόλοιποι δεν 

είχαν τη δύναµη να δουν. 

  «Τι είναι;» τη ρώτησε. 

  «Θυµάσαι τον τόπο όπου είχαµε κάποτε βρεθεί, Βασιληά µου;» 

είπε η Χόλκραδ, σιγανά, ώστε κανείς άλλος να µη µπορεί να την 

ακούσει, εκτός απ’τον Βένγκριλ. 
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  «Εννοείς την κοιλάδα;» 

  Η µάγισσα ένευσε καταφατικά. «Ναι.» 

  Ο Μονάρχης του Σαραόλν κοίταξε τριγύρω. «Είχε… είχε την ίδια 

σιγαλιά µ’εδώ…» Στράφηκε, πάλι, στη µεριά της. «Με προστάτεψες 

από τα ξωτικά, τότε.» 

  Η Χόλκραδ µειδίασε κάτω απ’την κουκούλα της. «Τα ξωτικά δεν 

επιθυµούσαν να σε βλάψουν… Πρίγκιπά µου… αλλά εγώ σε 

προστάτεψα, παρ’όλ’αυτά…» 

  Ο Βένγκριλ βλεφάρισε, µην καταλαβαίνοντας τι ακριβώς εννοούσε 

η µάγισσα. «∆ε θα µε πείραζαν τα ξωτικά, αλλά εσύ µε 

προστάτεψες; Τι θες να πεις;» 

  «∆εν έχει σηµασία, τώρα, Βασιληά µου. Έχει;» ρώτησε η Χόλκραδ. 

  Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι του. «Όχι, δεν έχει… όχι πια. Τι 

είναι, όµως, τούτο το µέρος; Είναι παρόµοιο;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ, γνέφοντας καταφατικά, µε το 

κουκουλωµένο της κεφάλι. «Μπορώ να το αισθανθώ –είναι ένα 

µέρος πνευµατικής δύναµης, και όχι µόνο…» 

  «Πνευµατικής δύναµης;» έκανε ο Βένγκριλ. «Εννοείς µαγείας;» 

  «Μπορείς να τ’ονοµάσεις κι έτσι, Βασιληά µου,» είπε η µάγισσα. 

  «Και τι εννοείς µε το ‘όχι µόνο’, Χόλκραδ;» 

  «Ο τόπος που είχαµε βρεθεί, τότε… τον θυµάσαι καλά, Βασιληά 

µου;» 

  «Αρκετά,» απάντησε, ειλικρινά, ο Βένγκριλ. Του είχε κάνει 

τροµερή εντύπωση εκείνη η κοιλάδα, µα είχαν περάσει και πολλά 

χρόνια, επίσης… 

  «Τι παράξενο είχε;» 

  «Ήταν σιωπηρός, όπως τούτος.» 

  «∆εν είναι σιωπή, Βασιληά µου·  συσσωρευµένη πνευµατική 

δύναµη είναι. Αλλά δεν αναφέροµαι σ’αυτό, όχι… Αναφέροµαι σε 

κάτι άλλο. Τι παράξενο είδες εκεί;» 

  Ο Βένγκριλ συνοφρυώθηκε, προσπαθώντας να θυµηθεί. «Σκιές, 

νοµίζω… Ναι, σκιές πίσω απ’τα φυλλώµατα. Και, όταν σε ρώτησα, 
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µου είπες ότι ήταν ξωτικά, και µπορούσες να µε προστατεύσεις 

απ’αυτά κοντά στο ρέµα. Οπότε, πήγαµε εκεί, και, τελικά, 

καταλήξαµε να…» 

  Να δηµιουργήσουµε τον Πόνκιµ, συλλογίστηκε η Χόλκραδ, 

αλλ’αντί γι’αυτό, είπε: «∆εν ήταν ‘ξωτικά’, ακριβώς. ∆εν υπάρχουν 

ξωτικά, Βασιληά µου·  µόνο κάποια πλάσµατα των Θεών, που έχουν 

αποµείνει από χρόνους τόσο παλιούς, για τους οποίους µονάχα οι 

Σοφοί του Κύκλου του Φτερού γνωρίζουν –κι αυτοί όχι απόλυτα.» 

  «‘Ξωτικά’, ‘πλάσµατα των Θεών’, τι σηµασία έχει;» έκανε ο 

Βένγκριλ. «Το θέµα είναι, βρίσκονται τέτοια όντα, τώρα, εδώ;» 

  «∆ε µπορείς να τα δεις, Βασιληά µου;» ρώτησε η Χόλκραδ. 

  Ο Βένγκριλ κοίταξε γύρωθέ του, καθώς τα άλογα του µικρού του 

στρατού ανηφόριζαν την πλαγιά ενός λόφου. «Όχι.» 

  «∆ε βλέπεις, Βασιληά µου,» είπε η µάγισσα –«δες.» 

  Ο Μονάρχης του Σαραόλν κοίταξε πιο προσεκτικά, ενώ άκουγε τη 

φωνή της Χόλκραδ να ψιθυρίζει, σαν άνεµος, στ’αφτί του: «∆ες, 

Βασιληά µου·  δες µε τα µάτια του νου σου·  δες τα πλάσµατα που 

µας παρακολουθούν.» 

  Και ο Βένγκριλ τα είδε! Σκιές… όπως τότε, στην κοιλάδα, µα πολύ 

πιο αχνές, σαν ανάλαφρα παιχνιδίσµατα του φωτός, που, όµως, δεν 

ήταν παιχνιδίσµατα. Γλιστρούσαν απ’τη µια φυλλωσιά στην άλλη·  

κρύβονταν πίσω απ’τους κορµούς, γίνονταν ένα µε τους κορµούς, 

και κρυφοκοίταζαν·  κατασκόπευαν µέσα από κουφάλες, και τότε 

ήταν ένα µε το σκοτάδι, γιατί δεν έµοιαζαν να έχουν µορφή. Ή 

κινούνταν τόσο αέρινα που ο µονάρχης νόµιζε πως δεν είχαν µορφή; 

  «Πώς είναι το παρουσιαστικό τους;» ρώτησε τη Χόλκραδ, 

ξεροκαταπίνοντας, καθώς αισθανόταν άβολα, γνωρίζοντας ότι 

βρισκόταν υπό την επίβλεψη κάποιων… όντων. 

  «∆εν έχουν παρουσιαστικό, Βασιληά µου·  είναι ό,τι έχει µείνει από 

κάποιους υπηρέτες των Θεών. Όπως τα Πνεύµατα είναι ό,τι έχει 

µείνει απ’τους ίδιους τους Θεούς,» εξήγησε η µάγισσα. 
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  Και συνέχισε: «Κάποιες φορές, όµως, οι υπηρέτες αποκτούν µορφή, 

και γίνονται πλάσµατα που οι άνθρωποι δε βλέπουν συχνά. Είχα 

φιλικές σχέσεις, κάποτε, µε δύο τέτοια όντα, Βασιληά µου…» 

  Ο Βένγκριλ σήκωσε ένα φρύδι του ερωτηµατικά, χωρίς νάναι 

βέβαιος ότι η Χόλκραδ τού έλεγε αλήθεια. 

  Εκείνη το κατάλαβε, και είπε: «Ζίµπουνµπουρ ονοµαζόταν το 

‘ξωτικό’ που είχα γνωρίσει, και µ’ακολουθούσε για δικούς του 

λόγους. Είναι νεκρή η Ζίµπουνµπούρ µου, τώρα… οι 

δαιµονάνθρωποι τη σκότωσαν.» 

  «Λυπάµαι.» 

  «Όχι όσο λυπήθηκα τότε εγώ, Βασιληά µου.» Η φωνή της Χόλκραδ 

ήταν βαριά, γεµάτη θλίψη. «Ένιωσα τον πόνο της…» 

  «Μίλησες και για άλλο ένα τέτοιο πλάσµα…» 

  «Ναι, για τον Άρεϊν –ένα άτι γρήγορο σαν τον άνεµο, που δεν είναι, 

πλέον, δικό µου.» 

  «Τι συνέβη;» 

  «Βρίσκεται κάπου στους στάβλους του παλατιού σου, Βασιληά 

µου·  ο Πόνκιµ τον έχει.» 

  «Θα πάρουµε πίσω το παλάτι µου, κι εποµένως, και το άτι σου, 

Χόλκραδ,» είπε, ενθαρρυντικά, ο Βένγκριλ. 

  Πιστεύει αυτό που λέει, παρατήρησε η µάγισσα. Φυσικά… Ο 

Βένγκριλ δεν αποδέχεται ποτέ την ήττα· δεν είναι έτσι ο χαρακτήρας 

του. ∆υστυχώς, δεν είναι έτσι και ο χαρακτήρας του γιου του… 

  «Γιατί, όµως, ήθελες, τελικά, να έρθουµε σε τούτους τους λόφους;» 

ρώτησε ο Μονάρχης του Σαραόλν. «Σίγουρα, όχι µόνο για να 

χάσουν τα ίχνη µας οι Αργκανθικιανοί… Μπορείς να µας κρύψεις 

απ’αυτούς, Χόλκραδ;» 

  «Μπορώ, Βασιληά µου·  και, ναι, γιαυτό σας έφερα εδώ,» 

παραδέχτηκε η µάγισσα.  

  «Τότε, τι περιµένεις;» 

  «Ψάχνω για το κατάλληλο µέρος…» Η Χόλκραδ κοιτούσε τριγύρω, 

τις φυλλωσιές και τα κλαδιά, τους κορµούς και τις ρίζες…. 
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  Τι ακριβώς αναζητά; αναρωτήθηκε ο Βένγκριλ. Κάποια σπηλιά; 

Πόσο µεγάλη, όµως, για να χωρέσουν και οι εκατό πολεµιστές µου;… 

  Ύστερ’από καµια ώρα, η Χόλκραδ είπε, ξαφνικά: «Απο δώ! 

Ελάτε!» Και κάλπασε µέσα σ’ένα µονοπάτι που οι υπόλοιποι δεν 

είχαν παρατηρήσει –τόσο τους ξεγελούσε η βλάστηση σε κείνο το 

σηµείο, που το θεωρούσαν σκεπασµένο από φυλλώµατα. Σίγουρα, 

και οι Αργκανθικιανοί το ίδιο θα πάθαιναν. 

  «Αυτό το µέρος µε τροµάζει,» είπε η Θάρκα στην Μάνζρα και στην 

Μάερνοµ που κάλπαζαν κοντά της. «Μου έχει σηκωθεί η τρίχα.» 

  «Ησυχία, µικρή,» αποκρίθηκε η πρώτη από τις δύο πολεµίστριες. 

«Θες να χαλάσεις τη σιγαλιά του δάσους;» Η αλήθεια ήταν πως η 

ησυχία τούτου του τόπου γαλήνευε, κάπως, τη Μάνζρα·  την έκανε 

να νιώθει ασφαλείς απ’οποιαδήποτε ανθρώπινη δύναµη. Παράξενο 

συναίσθηµα… 

  Η Χόλκραδ σταµάτησε τη φοράδα της µπροστά σε µια µικρή, 

κρυσταλλένια λίµνη, γεµάτη µε πεσµένα φύλλα. «Εδώ 

κατασκηνώνουµε για µεσηµέρι, και ξεκουραζόµαστε,» είπε, κι 

αφίππευσε. 

  Ο Βένγκριλ έκανε νόηµα στους πολεµιστές του να την 

υπακούσουν, και κατέβηκε κι ο ίδιος απ’τ’άλογό του. «Τι το 

ιδιαίτερο έχει εδώ;» ρώτησε τη µάγισσα. 

  «Εσύ τι περίµενες να δεις, Βασιληά µου;» µειδίασε, αχνά, η 

Χόλκραδ, και έδεσε το ζώο της σ’ένα δέντρο. 

  «Κανείς µην ανάψει φωτιά,» πρόσταξε ο Μέρθναρ τους 

στρατιώτες. 

  «Όχι, ελεύθερα,» είπε η Χόλκραδ. «Ανάψτε φωτιά, φάτε…» 

  «Μα,» διαφώνησε ο άντρας, «οι Αργκανθικιανοί θα δουν τον 

καπνό.» 

  «Έχε µου εµπιστοσύνη,» αποκρίθηκε η µάγισσα. «Κανείς δε θα δει 

τον καπνό·  να είσαι βέβαιος.» 

  «Ελπίζω να µην κάνουµε ανοησία… Ανάψτε όσες φωτιές 

χρειάζονται,» πρόσταξε τους Σαραολνιανούς στρατιώτες ο Μέρθναρ. 
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  Η Αλζάρα είδε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή ν’αποµακρύνεται 

απ’τους υπόλοιπους και να βαδίζει προς ένα χοντρόκορµο, ψηλό 

(ίσως το ψηλότερο που είχε ατενίσει ποτέ της η Ζιρκεφιανή) δέντρο. 

Μόλις έφτασε εκεί, στάθηκε εµπρός του, σαν υπνωτισµένος. 

  Η ξανθιά Πνευµατίστρια ανησύχησε, και πήγε κοντά του, 

ακουµπώντας το χέρι της στον αριστερό του ώµο. «Αγάπη µου…;» 

του ψιθύρισε, µα εκείνος δεν απάντησε. Η Αλζάρα τον ταρακούνησε. 

«Μ’ακούς; Μ’ακούς;» 

[Το δέντρο έρχεται προς το µέρος µου, προς το µέρος µου: µε καλεί, µε 

ρωτά… ακατανόητα πράγµατα: «Ποιος είσαι;» – «Ποιος είν’ο Κύριός 

σου;» – «Ποιον υπηρετείς;» – «Γιατί είσαι εδώ;» – «Σε ξέχασαν οι 

Άρχοντες;» – «Είσαι λησµονηµένος, σαν του λόγου µας;» – «Είσαι 

από τους Λησµονηµένους;» – «Είσαι από τους Ξεχασµένους στο 

Χρόνο;» – «Ποιον υπηρετείς;» – «Ποιος είσαι;» – «Γιατί µας 

πλησιάζεις;» – «Σταµάτα να µας ενοχλείς.» – «∆ε σε κάλεσε κανείς 

εδώ.» – «Ή είναι η θέση σου ανάµεσά µας;» – «Ανάµεσα στους 

Λησµονηµένους ήρθες να κατοικήσεις;» – «Ν’αγκαλιάσουµε τον 

αδελφό µας;» Τον αδελφό… Μιλάνε για τον αδελφό µου; Τον 

Φάλµαριν, τον Πνευµατικό µου Αδελφό; Πού είναι ο Πνευµατικός µου 

Αδελφός; Πού κατοικεί; «Πού κατοικείς εσύ;» – «Εδώ ή εκεί;» – 

«Επέλεξε, τώρα!» – «Θα συντροφεύσεις τους Λησµονηµένους, 

πλάσµα µε µισή ψυχή;» – «Επιθυµείς να αναπληρώσεις το κενό 

εντός σου, χωρίς να ταξιδέψεις στο Κενό;» Τι ξέρουν για µένα; Τι 

ξέρουν για την ψυχή µου; Μου λείπει το µισό της ψυχής µου. 

Πονάω… µέρα-νύχτα… πονάω… πονάω βαθιά… κανείς δεν 

καταλαβαίνει τον πόνο µου… πονάω βαθιά… η ψυχή µου ζητά… 

ζητά, συνέχεια… για κάτι ακόµα ζητά… «Θα µας συντροφεύσεις;» – 

«Θα συντροφεύσεις τους Λησµονηµένους;» – «Θα γίνεις 

ολόκληρος;» – «Ολόκληρος… ολόκληρος… ολόκληρος… 

ολόκληρος…» Πού είν’ο Αδελφός µου; Τι ξέρουν για τον 

Φάλµαριν;… «Θα έρθεις στους Λησµονηµένους;» – «Τα ερωτήµατά 
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σου να απαντήσουν µπορούν…» – «Ναι, πολλά από τα ερωτήµατά 

σου, µισόψυχη οντότητα… πολλά, µισόψυχε, πολλά…»] 

  Ένα ρίγος διαπέρασε την Αλζάρα. Κάτι άσχηµο τού συµβαίνει, 

συλλογίστηκε. ∆εν µε καταλαβαίνει. Έσπρωξε, βίαια, τον Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή, σωριάζοντάς τον στο χορτάρι. 

  Τα βλέφαρα εκείνου τρεµόπαιξαν, και τα τυφλά του µάτια 

στράφηκαν στην Ζιρκεφιανή… προτού γεµίσουν µε δάκρυα, και τα 

κρύψει µέσα στις χούφτες των χεριών του. «Όχι…» έκανε ο άντρας 

που κάποτε ονοµαζόταν Ράθµαλ. «Όχι… Φάλµαριν!… Όχι… Με 

συγχωρείς, Αδελφέ! Με συγχωρείς… µε συγχωρείς… µε συγχωρείς… 

µε συγχωρείς… µε συγχωρείς… µε συγχωρείς… µε συγχωρείς… µε 

συγχωρείς…» 

  Η Αλζάρα γονάτισε πλάι του και τον αγκάλιασε, νιώθοντας όλο της 

το κορµί να τρέµει. Μα την Έρηµο και τον Ποταµό, τι έχει; «Τι έχεις, 

αγαπηµένε µου; Είµαι εδώ… είµαι κοντά σου…» Φίλησε τον 

κρόταφό του. 

  Ύστερα, αντιλήφθηκε µια σκιά να πέφτει επάνω της·  στράφηκε, και 

είδε τη Χόλκραδ, τυλιγµένη στην κάπα της και µε την κουκούλα στο 

κεφάλι. 

  «Τι τρέχει, Αλζάρα;» ρώτησε η Σαραολνιανή Πνευµατίστρια. 

  «Κάτι έπαθε,» απάντησε εκείνη. «∆εν ξέρω τι. Στάθηκε µπροστά 

σ’αυτό το δέντρο»–το έδειξε–«και δεν καταλάβαινε τι του έλεγα. 

Έπρεπε να τον σπρώξω, για να τον συνεφέρω.» 

  «Κάποιες φορές, τα πνευµατικά ισχυρά µέρη είναι επικίνδυνα 

σ’όσους δε µπορούν να ελέγξουν τις δυνάµεις τους,» εξήγησε η 

Χόλκραδ. Και γονάτισε. «Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή,» είπε, µαλακά. 

«Μ’ακούς, Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε, ξερά, εκείνος. «Θα µου έδιναν το υπόλοιπο της 

ψυχής µου, Χόλκραδ…» Τα άδεια µάτια του ατένιζαν τη µάγισσα, 

ενώ δάκρυα έτρεχαν από τις άκριές τους. 

  «Ψέµατα, φίλε µου,» τόνισε η Χόλκραδ. «Ψέµατα. Με πιστεύεις;» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δε µίλησε. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

1062 

  «Τα Πνεύµατα των δασών πάντα λένε ψέµατα,» ξανάπε η µάγισσα. 

«Συγκεκριµένα, όλα τα Πνεύµατα λένε ψέµατα, µα αυτά των δασών 

περισσότερο. Με πιστεύεις;» 

  «…ναι…» απάντησε, αδύναµα, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Η Χόλκραδ δεν ήταν βέβαιη πόσο την πίστευε –ή αν την πίστευε 

καν. «Μην αµφιβάλεις για ό,τι σου λέω. Ξεκουράσου, και 

προσπάθησε να µην ακούς καµία απ’τις φωνές·  αγνόησέ τες. 

  »Θες να σε βοηθήσω;» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έγνεψε, αργά, καταφατικά, και η 

µάγισσα άγγιξε τους κροτάφους του και ψιθύρισε απόκρυφά λόγια –

λόγια προστασίας από εχθρικές πνευµατικές δυνάµεις, τα 

αναγνώρισε η Αλζάρα, γιατί αυτά τα πράγµατα λίγο άλλαζαν, είτε τα 

είχε µάθει κανείς στη Ζίρκεφ, είτε στο Σαραόλν, είτε στην άκρη του 

κόσµου. 

  Ύστερα, η Χόλκραδ σηκώθηκε όρθια, λέγοντας: «Τώρα, φάε κάτι, 

και ξεκουράσου. Εντάξει;» 

  Ο πρώην-Ράθµαλ ένευσε, πάλι. 

  «Επίσης, προσπάθησε να µη µένεις µόνος, παρά πάντα να 

βρίσκεσαι κοντά σε κάποιον άλλο.» 

  «∆ε θα τον αφήσω από τα µάτια µου,» δήλωσε η Αλζάρα. 

  Η Χόλκραδ κούνησε το κεφάλι της επιδοκιµαστικά, και έφυγε, 

βαδίζοντας κι η ίδια σαν Πνεύµα του δάσους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο 

Συνάντηση στο Γέρικο Κάστρο 
 

 

ταν η Σαντέ’ενθιν βγήκε απ’το µπάνιο, ο Πόνκιµ µελετούσε 

ακόµα το χάρτη και το βιβλίο που εκείνη του είχε δώσει, 

καθισµένος στο γραφείο του, µ’ένα ποτήρι κρασί στο δεξί 

χέρι. 

  Στράφηκε στο µέρος της, µόλις άκουσε την πόρτα ν’ανοίγει. Η 

Ζιρκεφιανή Αρχιέρεια του Φιδιού ήταν τυλιγµένη σε µια µαύρη, 

ρόµπα, και τα κορακίσια µαλλιά της έσταζαν απ’το νερό. Η µορφή 

της, όπως πάντα, ξυπνούσε πρωτόγονα συναισθήµατα εντός του. 

  «Βρήκες τίποτα;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν. 

  Ο Πόνκιµ έκλεισε τον παλιό τόµο, βάζοντας έναν υφασµάτινο 

δείκτη στη σελίδα όπου βρισκόταν. «Σαν τι, δηλαδή;» 

  Η Σαντέ’ενθιν πήρε µια πετσέτα απ’το µπάνιο και έσκυψε, 

αρχίζοντας να τρίβει τα µαλλιά της, για να στεγνώσουν 

γρηγορότερα. «Κατάλαβες κάτι –οτιδήποτε –µια λέξη;» 

  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, σταυρώνοντας τα χέρια στο στέρνο 

του, σκεπτικός. «Και είναι παράξενο… Γνωρίζω πολλές γλώσσες, 

Σαντέ’ενθιν, αλλά τούτη δεν την έχω ποτέ µου ξαναδεί –ούτε έχω 

ακούσει γι’αυτήν. Τι ήταν ο παππούς της Ζέκαλ;» 

  «Μάγος,» απάντησε η Ζιρκεφιανή, σταµατώντας να τρίβει τα 

µαλλιά της και ατενίζοντάς τον. «Ελεγκτής Πνευµάτων.» 

  «Εκτός απ’αυτό.» 

  Η Σαντέ’ενθιν σήκωσε τους ώµους της. «Ούτε η ίδια η ∆ούκισσα 

δεν ξέρει.» 

  «Είσαι σίγουρη πως σου λέει αλήθεια;» 

  Η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια γέλασε, συνεχίζοντας να σκουπίζει 

τα µαλλιά της. «Είναι πολύ φοβισµένη, για να µου πει ψέµατα.» 

Ό
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  «Οι Αργκανθικιανοί είναι ύπουλοι, Σαντέ’ενθιν –σε έχω 

προειδοποιήσει για δαύτους.» 

  «Χα-χα-χα!… Εµένα ηλίθιοι περισσότερο µου µοιάζουν, Πόνκιµ!» 

  Ξαφνικά, η πετσέτα έφυγε απ’τα χέρια της και κατέληξε στη 

χούφτα του Βασιληά του Σαραόλν. «∆εν πρόκειται γι’αστείο,» 

τόνισε ο µονάρχης στη Ζιρκεφιανή Αρχιέρεια, καθώς εκείνη 

στρεφόταν στο µέρος του µε µάτια που σπινθηροβολούσαν, 

θυµωµένα. «∆εν ξέρεις τους Αργκανθικιανούς όσο τους ξέρω εγώ –

είναι ύπουλοι·  να προσέχεις.» 

  Η Σαντέ’ενθιν τον πλησίασε, παίρνοντας πίσω την πετσέτα. «Ίσως 

να έχεις δίκιο,» παραδέχτηκε. «∆εν τους ξέρω καθόλου. Μέχρι 

στιγµής δεν κατοικούσα καν στη Βόρεια Γη –όπως, ασφαλώς, θα 

γνωρίζεις!» 

  «Ναι, έχει υποπέσει στην αντίληψή µου,» αποκρίθηκε, σαρκαστικά, 

ο Πόνκιµ. Ύστερα, δε µπορούσε να συγκρατήσει άλλο τον εαυτό 

του·  τύλιξε το χέρι του γύρω απ’τη µέση της Ζιρκεφιανής και την 

τράβηξε στα γόνατά του. 

  «Τι διάολο κάνεις τώρα;» απαίτησε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Σκουπίζω τα µαλλιά σου,» είπε ο Πόνκιµ. Πήρε, πάλι, την πετσέτα 

απ’τα χέρια της, κι άρχισε να τρίβει τη µακριά, µεταξένια χαίτη της 

Πνευµατίστριας. 

  Η Σαντέ’ενθιν χαλάρωσε µέσα στην αγκαλιά του, κάνοντας το 

κεφάλι της πίσω, µ’ένα λεπτό µειδίαµα στα σαρκώδη χείλη της. 

  «Πες µου, λοιπόν, τι γίνεται µε τους αντιπροσώπους του ∆ούκα 

Σάλβινρ;» τη ρώτησε ο Βασιληάς του Σαραόλν, εξακολουθώντας να 

στεγνώνει τα µαλλιά της. 

  «Η ∆ούκισσα λέει πως έστειλε τους κατασκόπους της στην Ζερκ-

βελ, επειδή οι αντιπρόσωποι σίγουρα θα περάσουν απο κεί,» 

αποκρίθηκε εκείνη, κλείνοντας τα µάτια της κι αφήνοντας τον 

Πόνκιµ να την περιποιείται. 

  «Και τι σκοπεύουν να κάνουν οι κατάσκοποί της, για να τους 

τακτοποιήσουν;» 
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  «Θα τους σκοτώσουν, µάλλον. Πώς, δεν ξέρω…» 

  «Ίσως θα έπρεπε να πας κι εσύ στην Ζερκ-βελ, αγαπητή 

Σαντέ’ενθιν…» 

  «Πόνκιµ, δεν γνωρίζω καλά το Άργκανθικ.» Αλλά σκοπεύω να το 

µάθω… 

  «Καιρός να το µάθεις·  αλλιώς, τι κάνεις εκεί;» 

  Η Σαντέ’ενθιν άνοιξε τα µάτια της. «Η ∆ούκισσα µού έδωσε έναν 

σύγχρονο χάρτη του Βασιλείου, γιατί όλοι στο υπνοδωµάτιο του 

παππού της είναι από εποχές, µάλλον, πολύ, πολύ παλιές.» 

  «Τι είδους χάρτη σού έδωσε η Ζέκαλ;» ρώτησε ο Πόνκιµ. 

  «Υπάρχουν πολλά είδη χαρτών;» 

  Ο µονάρχης γέλασε. «Φυσικά. Και ο πιο χρήσιµος χάρτης του 

Άργκανθικ είναι αυτός που σου λέει για τις ευγενικές οικογένειες και 

πού είναι οι σηµαντικές τους έδρες. Πρέπει να βρεις έναν τέτοιο 

χάρτη, Σαντέ’ενθιν.» Ο Πόνκιµ έσκυψε και φίλησε τα χείλη της. 

«Και µπορείς να τον βρεις µόνο ρωτώντας την καλή µας ∆ούκισσα. 

Ρώτα την ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι εχθροί της·  ρώτα την τι 

συµβαίνει, τον τελευταίο καιρό, στο Άργκανθικ·  ποιοι είναι υπέρ του 

τωρινού Βασιληά και ποιοι κατά·  ποιοι ευελπιστούν να πάρουν τα 

ηνία του Βασιλείου, στο µέλλον·  τι αντιπαλότητες, και ανάµεσα σε 

ποιους, έχουν δηµιουργηθεί. Και πρόσεχε για ψέµατα.» 

  Κάποιες φορές –τις περισσότερες!–, η παντογνωσία του Πόνκιµ 

εκνεύριζε τη Σαντέ’ενθιν·  έµοιαζε να τα ξέρει όλα. Και πόσα 

µπορούσε, τέλος πάντων, να γνωρίζει ένας άνθρωπος σε µια τόσο 

µικρή ηλικία; Η Πνευµατίστρια, µάλιστα, είχε την εντύπωση πως 

ήταν µικρότερος από κείνη, παρότι φαινόταν τριάντα (και άνω; –

ήταν δύσκολο να κρίνεις την ηλικία του Πόνκιµ), λόγω των 

πνευµατικών του δυνάµεων. Ποτέ δεν τον είχε ρωτήσει πόσων 

χρονών ήταν, αλλά, τώρα, έµπαινε στον πειρασµό να το κάνει… 

  «Πόσων χρονών είσαι;» 

  Ο Μονάρχης του Σαραόλν γέλασε. «Γιατί αυτό το ξαφνικό 

ενδιαφέρον για την ηλικία µου, αγαπητή Σαντέ’ενθιν;» 
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  Η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια µόρφασε. «Απλά, είµαι περίεργη.» 

  Ο Πόνκιµ µειδίασε, στραβά. «Πόσο µε κάνεις;» 

  Τώρα, ήταν η σειρά της Σαντέ’ενθιν να γελάσει. «Τα φαινόµενα 

απατούν…» 

  «Ναι, αλλά»–ο Πόνκιµ ακούµπησε το δάχτυλό του ανάµεσα στα 

µάτια της–«το µυαλό όχι.» 

  Η Σαντέ’ενθιν σούφρωσε τα χείλη της. «Μητέρα σου είναι εκείνη η 

µάγισσα, η Χόλκραδ·  και πατέρας σου ο Βασιληάς Βένγκριλ, απ’ό,τι 

µου έχεις πει…» Ο Πόνκιµ κατένευσε. «Πόσο χρονών είναι ο 

Βασιληάς;» 

  «Ο πρώην-Βασιληάς,» τόνισε εκείνος. 

  «Ναι, αυτός.» 

  «Πού να ξέρω εγώ;» απάντησε ο νέος Μονάρχης του Σαραόλν. 

  «Λες ψέµατα!» γέλασε η Σαντέ’ενθιν. «Ξέρεις πολλά, για να µην 

γνωρίζεις ένα τόσο µικρό πράγµα.» 

  «Αγαπητή Σαντέ’ενθιν,» είπε ο Πόνκιµ, «τα µικρά πράγµατα είναι 

τα δύσκολα να µάθεις, και τα εύκολα να κρύψεις.» 

  «Σε µισώ,» σφύριξε η Ζιρκεφιανή. «Και τη σοφία σου.» Πέρασε το 

χέρι της πίσω απ’το λαιµό του, ανασηκώθηκε πάνω του, και τον 

φίλησε, δυνατά, στα χείλη. 

  «Αν έτσι δείχνεις το µίσος σου, θέλω να µε µισήσεις περισσότερο,» 

είπε ο Βασιληάς. Τα δάχτυλά του έλυσαν το πάνινο κορδόνι από τη 

µέση της ρόµπας της Σαντέ’ενθιν. 

  Και εκείνη τον µίσησε περισσότερο γι’αυτό…. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ήταν µεσηµέρι, και ο Μπάχτον είχε µόλις µπει σε µια πόλη του 

Βασιλικού ∆ουκάτου, η οποία ονοµαζόταν Άρθαντρικ. ∆εν ήταν 

ιδιαίτερα µεγάλη, αλλά αρκετά καλά τοιχισµένη και µε µπόλικα 

πανδοχεία για ταξιδιώτες. Επίσης, στην αγορά της µπορούσες να 

βρεις πολλά και διάφορα, και ο πλανόδιος τοξότης είχε εφοδιαστεί 
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αρκετές φορές εδώ, στα ταξίδια του. Γενικά, γνώριζε το µέρος και το 

συµπαθούσε. 

  Επιπλέον, στην Άρθαντρικ ένας «άνθρωπος του δρόµου» µπορούσε 

εύκολα να συγκεντρώσει πληροφορίες. Και ο Μπάχτον, τώρα, 

έψαχνε για µία ιδιαίτερα σπάνια: Ο ∆ούκας Σάλβινρ τού είχε 

αναθέσει την αποστολή να βρει πού είχε φυλακισµένη ο Πόνκιµ τη 

Βασίλισσα ∆ήνκα, και να τη σώσει, αν µπορούσε. Ο πλανόδιος 

τοξότης δεν ήταν καθόλου σίγουρος πως θα κατάφερνε το δεύτερο, 

µα ήλπιζε, τουλάχιστον, να κατόρθωνε το πρώτο. 

  Όταν είχε περάσει τα σύνορα του Βασιλικού ∆ουκάτου και 

κατευθυνόταν προς τα εδώ, είχε δει µία περιπολία Μαγκραθµέλιων. 

Οχτώ έφιπποι δαιµονάνθρωποι, αρµατωµένοι µε φολιδωτές 

πανοπλίες, κράνη, ασπίδες, ξίφη, και ορισµένες από τις διαβολικές 

τους συσκευές. Τους είχε αποφύγει, κόβοντας δρόµο από το 

µονοπάτι ενός µικρού δάσους (γιατί ο Μπάχτον γνώριζε καλά τους 

«κρυφούς δρόµους» του Σαραόλν), αλλά από τότε τούτη η σκέψη δε 

µπορούσε ν’αφήσει καθόλου το νου του: Πώς είναι δυνατόν οι 

διαβολάνθρωποι να περιπολούν µέσα στο Βασίλειο; Για όνοµα των 

Πνευµάτων, είµαστε στο Σαραόλν, ή στη Μάγκραθµελ; 

  Και, τώρα, µπαίνοντας στην Άρθαντρικ, παρατηρούσε πως 

δαιµονάνθρωποι φρουροί βρίσκονταν στην πόλη, ενώ οι άνθρωποι 

έµοιαζαν φοβισµένοι, και βάδιζαν κοιτώντας, συχνά-πυκνά, πίσω 

τους, λες και φοβόνταν µην τους µαχαιρώσει κανείς, ή µην τους 

σαϊτέψει. 

  Αυτός ο Πόνκιµ είναι µεγάλο κάθαρµα, που δε σέβεται ούτε το ίδιο 

του το είδος! συλλογίστηκε ο Μπάχτον. Ωστόσο, δεν έβλεπε πουθενά 

τους Μαγκραθµέλιους να φέρονται άσχηµα στους ανθρώπους, να 

τους χτυπάνε ή να τους κακοµεταχειρίζονται µε οποιονδήποτε 

τρόπο·  µονάχα περιπολούσαν, επιβλέποντας –όπως θα έκανε κάθε 

φύλακας. Παρ’όλ’αυτά, είναι διαβολάνθρωποι –δεν έχουν θέση εδώ. 

Ο Μπάχτον δε µπορούσε να χωνέψει την ιδέα ότι οι Σαραολνιανοί 

θα έπρεπε να συνηθίσουν να έχουν Μαγκραθµέλιους δίπλα τους. 
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  Πλησίασε ένα πανδοχείο γνωστό σε όλους τους τυχοδιώχτες, τους 

µισθοφόρους, και τους περιπλανητές του Σαραόλν: Το Γέρικο 

Κάστρο. Ήταν τριώροφο, και πολύ ευρύχωρο, αλλά, συγχρόνως, 

ζεστό και φιλόξενο, όλο καµωµένο από γκρίζα, αρχαία πέτρα, που 

έµοιαζε κάποιος βασιληάς, ξεχασµένος στους αιώνες, να την είχε 

µεταφέρει εδώ, για την κατασκευή του. Και, πράγµατι, το πανδοχείο 

ήταν πολύ παλιό·  τόσο παλιό –και τόσους ιδιοκτήτες είχε αλλάξει– 

που πολλοί ψιθύριζαν ότι βρισκόταν εδώ πριν από την ίδρυση του 

ίδιου του Βασιλείου. 

  Ο Μπάχτον πίστευε αυτό τον θρύλο. 

  Αφού άφησε το άλογό του στο στάβλο, πληρώνοντας ένα αργύριο, 

ζύγωσε την ξύλινη, τοξωτή είσοδο του Γέρικου Κάστρου, πλάι στην 

οποία ήταν µια πινακίδα, που στην επιφάνειά της είχε ζωγραφισµένο 

έναν πρόχειρο (µάλλον, φανταστικό) χάρτη, σ’ένα σηµείο του 

οποίου βρισκόταν ένα κάστρο. Ο πλανόδιος τοξότης έσπρωξε την 

πόρτα και µπήκε στην –περιέργως– ήσυχη τραπεζαρία. Αρκετός 

κόσµος καθόταν στα τραπέζια, αλλά τα πνεύµατα δεν ήταν τόσο 

ανεβασµένα, όπως άλλες φορές που θυµόταν ο Μπάχτον. Και 

µπορούσε να δει το λόγο: δύο παρέες οπλισµένων δαιµονανθρώπων 

κάθονταν εδώ, τρώγοντας και πίνοντας. 

  Οι καταραµένοι µπάσταρδοι!… µούγκρισε µέσα του ο πλανόδιος 

τοξότης, σφίγγοντας τις γροθιές του. Τους µισούσε… όπως και όλοι 

οι κάτοικοι του Σαραόλν, άλλωστε. 

  Το µυαλό του Μπάχτον πήγε, για µια στιγµή, στην οικογένειά του, 

πάνω στο ∆ουκάτο Σνοργκ. Μπορεί να µην τους συµπαθούσε 

καθόλου (κανέναν ευγενή δε συµπαθούσε), µα, σίγουρα, δεν τους 

ευχόταν να πέσουν στα χέρια των Μαγκραθµέλιων… Αλλά, έπειτα, 

σκέφτηκε πως ο στρατός των δαιµονανθρώπων, µάλλον, δε θα είχε 

περάσει απο κεί. Αφού συγκεντρώνονταν έξω απ’το φρούριο 

Θόνµαρκ, το οµώνυµο ∆ουκάτο, σίγουρα, θα διέσχισαν, για να 

φτάσουν στο Βασιλικό ∆ουκάτο και στην πρωτεύουσα. 
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  Ο πλανόδιος τοξότης ήταν έτοιµος να κατευθυνθεί στο µπαρ, για 

ένα ποτήρι κρασί και πολλά κουτσοµπολιά, όταν αισθάνθηκε ένα 

χέρι στον ώµο του. Γύρισε απότοµα… 

  …και αντίκρισε τη Νύχτα! 

  «Πώς είσαι, Μπάχτον;» µειδίασε η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια. 

  Εκείνος ξεφύσησε. «Νύχτα!» γέλασε. «Με τρόµαξες, µε τόσους 

δαιµονανθρώπους που τριγυρίζουν εδώ…» 

  «Καταλαβαίνω τι εννοείς, φίλε µου,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Έλα, 

κάθισε µαζί µας.» 

  Προχώρησε, οδηγώντας τον Μπάχτον σ’ένα τραπέζι όπου καθόταν 

ο Άνεµος, ο οποίος, µόλις αντίκρισε τον πλανόδιο τοξότη, ύψωσε 

την κούπα του µε τη µπίρα σε χαιρετισµό. 

  «Καλώς σας βρίσκω,» είπε εκείνος, καθώς έπιανε µια καρέκλα. 

«∆εν περίµενα να σας ανταµώσω εδώ.» 

  Και η Νύχτα κάθισε, ενώ ο Άνεµος αποκρίθηκε: «Και πού 

περίµενες να µας ανταµώσεις, δηλαδή, αφού ο ∆ούκας εδώ µας 

έστειλε, για να συγκεντρώσουµε πληροφορίες γι’αυτόν;» 

  «Σωστά…» είπε ο Μπάχτον. «Κι εµένα ο ∆ούκας µε έστειλε.» 

  «Για ποιο λόγο;» ρώτησε η Νύχτα, συνοφρυωµένη. «Τι συµβαίνει;» 

  «Θέλει να µάθω πού είναι η Βασίλισσα, και να την ελευθερώσω, αν 

γίνεται.» 

  «Μπάχτον,» είπε η Νύχτα, «ξέρουµε πού είναι η Βασίλισσα…» 

  Ο πλανόδιος τοξότης φάνηκε έκπληκτος. «Πού;» 

  Ο Άνεµος ήπιε µια µεγάλη γουλιά απ’την µπίρα του, και κοπάνησε 

την κούπα πάνω στο ξύλινο τραπέζι. «Στο παλάτι της Μάρβαθ, φίλε 

µου·  οπότε ξέχνα το να τη σώσεις –εκτός άµα νοµίζεις ότι µπορείς 

να τα βάλεις µε τρεις µάγους –τον Πόνκιµ, τον Κράντµον, και τη 

Σαντέ’ενθιν– και µε αµέτρητους δαιµονανθρώπους…» 

  Ο Μπάχτον κούνησε το κεφάλι του, ξεφυσώντας. «Έχεις δίκιο·  δεν 

υπάρχει ελπίδα…» 
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  Τότε, µια σερβιτόρα πλησίασε το τραπέζι τους, ζητώντας 

παραγγελία. Ο πλανόδιος τοξότης παράγγειλε ένα ποτήρι κρασί, ένα 

πιάτο ψητό χοιρινό, και µια σαλάτα. 

  «Πότε ξεθάψατε αυτή την πληροφορία;» ρώτησε τους δύο 

τυχοδιώχτες. 

  «Μόλις σήµερα το πρωί, φίλε µου. Και πάλι καλά που καθίσαµε 

δυο µέρες παραπάνω εδώ, και δε φύγαµε αµέσως, ακούγοντας για 

τους στρατούς,» απάντησε ο Άνεµος. 

  «Τους στρατούς;» απόρησε ο Μπάχτον. «Ποιους στρατούς;» 

  «Το µεγάλο στράτευµα των Μαγκραθµέλιων έσπασε σε πέντε 

µικρότερα,» τον πληροφόρησε η Νύχτα. «Το πρώτο βρίσκεται εδώ, 

στη Μάρβαθ και στο Βασιλικό ∆ουκάτο, τα δύο άλλα έφυγαν 

πηγαίνοντας βόρεια, το τέταρτο κατευθύνθηκε νότια, και το 

πέµπτο,» τόνισε η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια, «ανατολικά.» 

  «Προς το ∆ουκάτο Χάργκοχ,» συµπέρανε ο Μπάχτον, 

καταλαβαίνοντας πολύ καλά τι σήµαινε αυτό: Ο Πόνκιµ ήθελε να 

χτυπήσει τον ∆ούκα Σάλβινρ. Και ο στρατός του αδελφού του 

Βασιληά Βένγκριλ δεν είχε συγκεντρωθεί ακόµα. Τελικά, ήταν σοφή 

επιλογή να σταλούν αντιπρόσωποι στο Άργκανθικ –πολύ σοφή. 

  Η Νύχτα ένευσε καταφατικά. «Και θέλαµε να φύγουµε πάραυτα, 

για να ειδοποιήσουµε τον Άρχοντα Σάλβινρ,» είπε στον Μπάχτον. 

«Όµως θυµηθήκαµε αυτή την ιστορία µε τη Βασίλισσα, και–» 

  «–σκεφτήκαµε πως, αν µαθαίναµε πού την έχει καταχωνιάσει ο 

Πόνκιµ, ο ∆ούκας θα µας έριχνε κάνα νόµισµα παραπάνω,» τη 

διέκοψε ο Άνεµος. «Οπότε, αποφασίσαµε να καθίσουµε στο 

Βασιλικό ∆ουκάτο λίγο ακόµα, και–» 

  «–µόλις σήµερα το πρωί,» τον διέκοψε, µε τη σειρά της, η Νύχτα, 

«ακούσαµε –ή, µάλλον, κρυφακούσαµε– από µια παρέα στρατιωτών 

ότι η Βασίλισσα βρίσκεται κλειδωµένη στο παλάτι.» 

  «Στρατιωτών; Εννοείτε Μαγκραθµέλιων στρατιωτών;» ρώτησε ο 

Μπάχτον. 
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  «Όχι, άνθρωποι ήταν,» απάντησε η Νύχτα. «Ορισµένοι έχουν 

συµµαχήσει µε τον Πόνκιµ, και τον υπηρετούν ακριβώς όπως οι 

Μαγκραθµέλιοι –αν όχι µε περισσότερο ζήλο.» 

  «Οι µπάσταρδοι!…» µούγκρισε ο Μπάχτον. 

  «Επίσης,» άρχισε η Νύχτα, «ακούγεται η άποψη ότι–» 

  Σταµάτησε να µιλά, καθώς η σερβιτόρα πλησίασε, φέρνοντας το 

φαγητό του πλανόδιου τοξότη. 

  «Ευχαριστώ,» της είπε εκείνος, και η ξανθιά κοπέλα τού έσκασε 

ένα πλατύ χαµόγελο, που έλεγε καθαρά: «Είµαι ελεύθερη για καµια 

µπίρα τ’απόγευµα, ταξιδιώτη.» Όµως, τώρα, άλλα πράγµατα 

κατέκλυζαν το µυαλό του Μπάχτον. 

  «Συνέχισε,» παρότρυνε τη Νύχτα, καθώς η σερβιτόρα 

αποµακρυνόταν. 

  «Ακούγεται η άποψη ότι ο Πόνκιµ είναι που µας έσωσε από τους 

δαιµονανθρώπους–» 

  «Τι!» έκανε, έκπληκτος, ο πλανόδιος τοξότης. «Αυτό το κάθαρµα;» 

  «∆εν είναι λίγοι εκείνοι που τον θεωρούν σωτήρα, φίλε µου,» τον 

πληροφόρησε ο Άνεµος. «Πιστεύουν πως οι Μαγκραθµέλιοι θα τους 

είχαν σκοτώσει όλους, αν δεν ήταν ο Πόνκιµ. Πιστεύουν πως θα είχε 

συµβεί σ’αυτούς ό,τι συνέβη και στα δυτικά του Σαραόλν –όπου τα 

µέρη είναι γεµάτα καµένες πόλεις, καµένα χωριά, παλουκωµένα 

κεφάλια, και κρεµασµένα κουφάρια.» 

  «Να σας πω, τώρα, κι εγώ κάτι που, µάλλον, δε γνωρίζετε;» ρώτησε 

ο Μπάχτον. Η Νύχτα ένευσε καταφατικά, και ο πλανόδιος τοξότης 

τούς µίλησε για τους αντιπροσώπους που στάλθηκαν στο Άργκανθικ, 

καθώς και για την επιστροφή του Βασιληά Βένγκριλ. 

  «Ελπίζω η Μάερνοµ να γυρίσει ασφαλής,» είπε η κορακοµάλλα 

τυχοδιώχτρια. «Και όλοι οι υπόλοιποι, φυσικά,» πρόσθεσε, για να 

µην ακουστεί λες και αδιαφορούσε για τους άλλους. 

  Ο Άνεµος µειδίασε. «Μη σε νοιάζει. Η αδελφή σου είναι σκληρό 

καρύδι –φαίνεται.» 
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  Κάτι στον τόνο της φωνής του δεν άρεσε στη Νύχτα. Ήταν, µήπως, 

ειρωνικός; «Τι εννοείς;» τον ρώτησε, απότοµα, συνοφρυωµένη. 

  Ο Άνεµος ανασήκωσε τους ώµους του. «Τι να εννοώ, δηλαδή; Με 

προσβάλεις, αγάπη µου.» 

  «Α, µάλιστα,» έκανε η Νύχτα. «Με συγχωρείς.» 

  «Τώρα, ποιος ειρωνεύεται ποιον;» είπε, κατηγορηµατικά, ο Άνεµος. 

  Ο Μπάχτον ρώτησε, για να διακόψει τούτο τον µικρό διαπληκτισµό 

των φίλων του: «Λοιπόν, τι θα κάνουµε, τώρα; Θα πάµε στον ∆ούκα 

Σάλβινρ, για να τον ειδοποιήσουµε για τον ερχόµενο στρατό; 

Μπορώ να µας φτάσω γρήγορα στη Χάργκοχ –γνωρίζω καλά τα 

κατατόπια του Σαραόλν.» 

  «Ναι, το ξέρουµε,» είπε ο Άνεµος. «Και, µάλλον, αυτή είναι καλή 

ιδέα. Ε, Νύχτα;» 

  Εκείνη κατένευσε, µε το κεφάλι. 

  Ο Μπάχτον έτριψε το σαγόνι του. «Βέβαια… ο ∆ούκας µού είπε, 

αν µπορέσω, να σώσω τη Βασίλισσα…» 

  «Και σου µοιάζει ότι µπορείς, όταν εκείνη βρίσκεται µέσα στο 

παλάτι του Πόνκιµ;» έθεσε το ερώτηµα ο Άνεµος. 

  «∆εν είναι ‘του Πόνκιµ’!» τόνισε ο Μπάχτον. 

  Ο Άνεµος γέλασε. «Πολύ ευέξαπτο σε βρίσκω, φίλε µου.» Και 

πρόσθεσε, προτού προλάβει να µιλήσει ο πλανόδιος τοξότης: «Μη 

θυµώνεις. Κατά τη δική µου άποψη, εφόσον ο Πόνκιµ κατοικεί εκεί, 

ναι, είναι ‘του Πόνκιµ’. Και να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω πόσο 

ψέµα είν’αυτό που λέγεται, ότι εκείνος µας έσωσε απ’τους 

Μαγκραθµέλιους…» 

  «∆ε µπορεί να πιστεύεις κάτι τέτοιο!…» είπε ο Μπάχτον, 

χάσκοντας. 

  «Σκέψου λίγο: Αν δεν ήταν ο Πόνκιµ, θα είχαν καταστρέψει οι 

δαιµονάνθρωποι την πρωτεύουσα, ή όχι;» έθεσε το ερώτηµα ο 

Άνεµος. 
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  Ο Μπάχτον κούνησε το κεφάλι του. «∆εν ξέρω –και δε 

µ’ενδιαφέρει! Μήπως, ξεχνάς ότι αυτός ο καταραµένος ήταν που 

τους έφερε εδώ εξ αρχής;» 

  «Ήταν ο Πόνκιµ;» είπε ο Άνεµος. «∆ε θα έρχονταν έτσι κι αλλιώς;» 

  «∆ε θ’αποτολµούσαν κάτι τέτοιο, µε τα στρατεύµατα που είχαν 

συγκεντρωθεί –και συγκεντρώνονταν– στο Θόνµαρκ.» 

  «Αυτό δε σηµαίνει ότι έχεις και δίκιο.» 

  «Όπως και νάχει το πράγµα,» επενέβη η Νύχτα, «τώρα, πλέον, δε 

µπορούµε να κάνουµε τίποτα. Οι Μαγκραθµέλιοι έχουν εισβάλει, και 

ο Πόνκιµ –κάπως– τους ελέγχει. 

  »Τι λέτε, λοιπόν, να τελειώσουµε το φαγητό µας και να 

κατευθυνθούµε ανατολικά, προς τη Χάργκοχ;» 

  «Αφού δεν υπάρχει τρόπος να σώσω τη Βασίλισσα, δε µου µένει 

κάτι άλλο να κάνω εδώ…» είπε ο Μπάχτον. «Τουλάχιστον, έµαθα 

πού βρίσκεται –λες και θα µας βοηθήσει πολύ τούτο, όσο εκείνη 

είναι µες στο παλάτι της Μάρβαθ…» 

  Τότε, η πόρτα του πανδοχείου άνοιξε, και µια δαιµονογυναίκα 

µπήκε. Ήταν ντυµένη µε αλυσιδωτή πανοπλία και ψηλό κράνος, ενώ 

στους ώµους της έπεφτε ένας πορφυρός µανδύας. Στο στέρνο της, ο 

λευκός χιτώνας που φορούσε έφερε το Μάτι του Σαραόλν, το νέο 

έµβληµα του Πόνκιµ. Τα µάτια της ήταν κόκκινα και µπλε, ενώ τα 

µακριά µαλλιά της –που χύνονταν στους ώµους της από τις άκριες 

του κράνους– πορφυρά και µπλε και χρυσά. Στο δεξί της χέρι 

βαστούσε ένα µακρύ ξίφος, που στο σηµείο όπου η λαβή ενωνόταν 

µε τη λάµα είχε περασµένο έναν µεταλλικό δίσκο, µε παράξενα 

σκαλίσµατα επάνω. Ο Άνεµος και η Νύχτα είχαν ξαναδεί αυτή τη 

δαιµονική συσκευή, στη σύντοµη διαµονή τους στο κατακτηµένο 

Βασιλικό ∆ουκάτο: ονοµαζόταν «ηλεκτρίτης», και ηλέκτριζε τους 

άλλους, όταν απέκρουαν µε σιδερένια όπλα το σπαθί στο οποίο ήταν 

προσαρµοσµένη. 

  Οι δύο τυχοδιώχτες, επίσης, αναγνώριζαν την Μαγκραθµέλια που 

είχε µόλις µπει. Την είχαν συναντήσει χτες στους δρόµους µιας 
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πόλης, ενώ ρωτούσαν για πληροφορίες. Είχε απαιτήσει να µάθει 

γιατί ήταν τόσο περίεργοι, και εκείνοι είχαν προσπαθήσει να 

αποφύγουν την ανάκρισή της. Τελικά, η όλη υπόθεση είχε καταλήξει 

σε κυνηγητό µέσα στα σοκάκια, και ο Άνεµος και η Νύχτα είχαν 

γλιτώσει, γιατί γνώριζαν τα µέρη του Βασιλικού ∆ουκάτου καλύτερα 

απ’τους δαιµονανθρώπους. 

  «Την έχουµε άσχηµα…» είπε, τώρα, ο µαυροµάλλης τυχοδιώχτης, 

καθώς αντίκριζε την Μαγκραθµέλια διοικήτρια. 

  «Καλύτερα να φεύγουµε,» σφύριξε η Νύχτα, αρπάζοντας τον σάκο 

που βρισκόταν πλάι στην καρέκλα της. 

  Εκείνη τη στιγµή, όµως, η δαιµονογυναίκα στράφηκε στο µέρος 

τους, και τους έδειξε, µε το ξίφος της. «Αυτοί είναι!» γρύλισε στην 

λαλιά των ανθρώπων, την οποία µιλούσε σπαστά. 

  Μαγκραθµέλιοι πολεµιστές µπήκαν στην τραπεζαρία του Γέρικου 

Κάστρου, και όσοι ήταν ήδη εκεί σηκώθηκαν απ’τις καρέκλες τους, 

πιάνοντας όπλα. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Πώς προτείνεις να κινηθώ, τώρα, λοιπόν;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν, 

κουµπώνοντας τα κουµπιά του φορέµατός της, ενώ είχε σηκωθεί 

απ’το κρεβάτι όπου ο Πόνκιµ ήταν ακόµα µισοξαπλωµένος. 

  «Ρώτα τη Ζέκαλ αυτά που σου είπα,» αποκρίθηκε εκείνος, 

σταυρώνοντας τους πήχεις µπροστά του. «Πρέπει να ξέρεις πολλά 

για το Άργκανθικ, ώστε να µπορέσεις να διεισδύσεις, βρίσκοντας τον 

κατάλληλο χρόνο και τον κατάλληλο τόπο.» 

  «Θα το έχω υπόψη µου.» Η Σαντέ’ενθιν κάθισε στην καρέκλα του 

γραφείου και φόρεσε τις µπότες της. Ύστερα, ρώτησε, ακουµπώντας 

το χέρι της πάνω στο βιβλίο και στο χάρτη που είχε φέρει στον 

Πόνκιµ. «Θες να σ’τα αφήσω αυτά εδώ;» 

  «Άστα. Θα τα µελετήσω περισσότερο.» 
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  Η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια σηκώθηκε όρθια και πλησίασε τον 

καθρέφτη. Μισοΰψωσε τα χέρια της, επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, και 

το κάτοπτρο φώτισε, µε διάφορα χρώµατα. Η Σαντέ’ενθιν πέρασε 

µέσα τους και βγήκε στο δωµάτιό της, στον ανατολικό πυργίσκο του 

παλατιού της Μαφ-νορχ. Στράφηκε, πάλι, στον καθρέφτη, έκανε µια 

χειρονοµία, και τα ποικίλα χρώµατα χάθηκαν. 

  Κάθισε στο γραφείο του παππού της Ζέκαλ και άναψε τη λιγνή της 

πίπα. Καθώς κάπνιζε, σκεφτόταν πως ήταν ώρα να κάνει µια µεγάλη 

κουβέντα µε τη ∆ούκισσα του Έβµορ… 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ζέκαλ έπαιρνε µεσηµεριανό µε τη µητέρα της. Οι δυο γυναίκες 

ήταν καθισµένες στα άκρα του µεγάλου, µακρόστενου τραπεζιού της 

αίθουσες, τόσο µακριά η µία απ’την άλλη, που έπρεπε να µιλούν 

ιδιαίτερα δυνατά (αν όχι να φωνάζουν) για ν’ακούγονται. Ο Όκριλ, 

θειος της ∆ούκισσας, έλειπε, σε κάποια δουλειά (Ελπίζω όχι για να 

µου βρει, πάλι, κανένα ηλίθιο επίδοξο σύζυγο!… συλλογιζόταν η 

Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ.), και ο Νόζκαρ, ο αδελφός της, δεν είχε 

γυρίσει ακόµα απ’το κυνήγι (συνήθως, αργούσε, όταν πήγαινε στα 

δάση, νότια του ∆ουκάτου). 

  Η Σιρίµα, µια ξανθιά, πενηντάχρονη γυναίκα, ατένιζε σήµερα την 

Ζέκαλ ιδιαίτερα έντονα. Τα γαλανά της µάτια έµοιαζαν µε λόγχες 

που διαπερνούσαν την κόρη της. Τα λεπτά της χείλη ήταν σφιγµένα, 

το ίδιο και το σαγόνι της. Γραµµές είχαν παρουσιαστεί στο µέτωπό 

της, λες και συλλογιζόταν κάτι δυσάρεστο. Ρυτίδες η ∆ούκισσα δεν 

έβλεπε ποτέ στη µητέρα της (λόγω των διάφορων κρεµών που 

χρησιµοποιούσε εκείνη, για να διατηρεί τη νεότητά της), εκτός από 

όταν ήταν θυµωµένη. Και, τώρα, ήταν θυµωµένη. 

  Είναι θυµωµένη µαζί µου, που να πάρει! Μαζί µου, σκεφτόταν η 

Ζέκαλ, νιώθοντας να έχει χάσει την όρεξή της. Και νόµιζε πως ήξερε 

πού οφειλόταν ο εκνευρισµός της µητέρας της. Αυτή η καταραµένη 
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υπηρέτρια έφταιγε για όλα, η Τάνα! Θα την τιµωρήσω –θα δει τι έχει 

να περάσει από µένα! 

  «∆εν είναι καλό το φαγητό, χρυσό µου;» ρώτησε, ψυχρά, η 

Αρχόντισσα Σιρίµα. 

  «Είναι γευστικότατο, µητέρα,» απάντησε η Ζέκαλ, ενώ αισθανόταν 

το στοµάχι της να έχει δεθεί κόµπος. 

  «Τότε, γιατί δεν τρως;» απαίτησε η Αρχόντισσα Σιρίµα. 

  «∆εν έχω και τόση… ∆εν πεινάω και τόσο,» ξεροκατάπιε η κόρη 

της. 

  «Ίσως να φταίει το γεγονός ότι σήµερα σηκώθηκες πρωί, χρυσό 

µου. ∆εν µπορούσες να κοιµηθείς;» 

  Ναι, αυτή η καταραµένη, η Τάνα, τα είχε πει όλα! «∆εν είναι ότι δε 

µπορούσα να κοιµηθώ, µητέρα. Απλά, ξύπνησα πρωί…» 

Ανασήκωσε τους ώµους της. «Έτσι…» 

  «Έτσι…» έφτυσε τη λέξη η Αρχόντισσα Σιρίµα. «Μάθε να µιλάς 

σαν κυρία, τέλος πάντων, κοριτσάκι µου. ∆εν είσαι µωρό, πια!» 

  Αλλά εσύ –πάντα– σα µωρό µε βλέπεις!… «Με συγχωρείτε, 

µητέρα,» είπε η Ζέκαλ, κατεβάζοντας το βλέµµα της. 

  Η Αρχόντισσα Σιρίµα έφαγε λίγο απ’το χαβιάρι της, και είπε: 

«Άκουσα και κάτι… φήµες… που ελπίζω να µην αληθεύουν, χρυσό 

µου…» 

  Η Ζέκαλ δε µίλησε. Ανάθεµά σε, Τάνα! ∆ε θα περάσεις καθόλου 

καλά τον επόµενο µήνα της ζωής σου –σ’το υπόσχοµαι. 

  «∆ε σ’ενδιαφέρει, χρυσό µου, να µάθεις τι λένε οι φήµες;» ρώτησε 

η Αρχόντισσα Σιρίµα, κοιτώντας την επίµονα. 

  Η ∆ούκισσα κράτησε το βλέµµα της κάτω. «Οι φήµες, συνήθως, 

δεν αληθεύουν, µητέρα…» 

  «Αντιθέτως, χρυσό µου: οι φήµες, πολλές φορές, κρύβουν µεγάλες 

αλήθειες. Πρέπει να το βάλεις καλά στο µικρό σου µυαλουδάκι αυτό, 

αφού σκοπεύεις να διοικήσεις στο Άργκανθικ.» 

  «Μάλιστα, µητέρα. Έχετε δίκιο.» 
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  «Λοιπόν, ξέρεις τι άκουσα;» Η φωνή της Αρχόντισσας Σιρίµα 

ανέβηκε έναν τόνο. 

  Ένα ρίγος διαπέρασε τη ράχη της Ζέκαλ, η οποία ήπιε µια γουλιά 

απ’το λευκό της κρασί. «Τι, µητέρα;» ρώτησε, µε περισσότερο 

θάρρος απ’ό,τι πριν. 

  «Τ’αφτιά µου πήραν ότι γύριζες ξυπόλυτη µέσα στο παλάτι, µικρό 

µου,» είπε, έντονα, η Σιρίµα, µην παίρνοντας τα µάτια της απ’τη 

∆ούκισσα. 

  Η Ζέκαλ ξεροκατάπιε, καθάρισε το λαιµό της, ηχηρά, και ρώτησα: 

«Ποιος σας έδωσε τούτη τη λανθασµένη πληροφορία, µητέρα;» 

  «Αυτό είναι που έχει σηµασία, χρυσό µου;» απαίτησε η Σιρίµα. 

  Το θάρρος της Ζέκαλ είχε αρχίσει ν’αυξάνεται, καθώς ιδέες 

έρχονταν στο νου της, σχετικά µε το πώς θα τιµωρούσε την 

καταραµένη υπηρέτρια Τάνα. «∆εν έχει σηµασία, µητέρα, ότι η 

πληροφορία είναι λανθασµένη;» Σήκωσε ένα φρύδι της, 

ερωτηµατικά. 

  «Μη γίνεσαι αυθάδεις, µικρή!» φώναξε η Αρχόντισσα Σιρίµα. 

Ύστερα, προσπάθησε να ηρεµήσει. «Γιατί να είναι ψέµατα;» 

  «Γιατί να είναι αλήθεια, µητέρα; Πιστεύετε ότι έχω καµια όρεξη να 

τρέχω ξυπόλυτη πάνω στα κρύα πατώµατα, πρωί-πρωί;» είπε η 

Ζέκαλ. 

  Η Αρχόντισσα Σιρίµα σούφρωσε τα χείλη της, θυµωµένη. «Από 

σένα όλα είναι κανείς να τα περιµένει, χρυσό µου. ∆ε φέρεσαι 

καθόλου ως κυρία του Άργκανθικ!» 

  «Μητέρα, απαντήστε µου, ποιος σας είπε αυτά τα ψέµατα, ότι 

γυρίζω ξυπόλυτη, και, µα τα Πνεύµατα, σας υπόσχοµαι να τον 

τιµωρήσω αυστηρά.» 

  «∆εν υπάρχει λόγος να µάθεις, χρυσό µου. Ή, µήπως, νοµίζεις πως 

εγώ δεν ξέρω ποιον να τιµωρήσω και ποιον όχι;» ρώτησε η 

Αρχόντισσα Σιρίµα. 

  Τώρα, η Ζέκαλ αντιλαµβανόταν πως βάδιζε σε ασταθές έδαφος. Η 

µητέρα της δεν ανεχόταν κανέναν που αµφισβητούσε την κρίση της 
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–ή τον έλεγχό της µέσα στο παλάτι της Μαφ-νορχ. «Φυσικά και 

γνωρίζετε ποιον να τιµωρήσετε, µητέρα –και, σίγουρα, καλύτερα 

από µένα. Εγώ µόνο να σας βγάλω από τον κόπο επιθυµούσα, 

γνωρίζοντας τις πολλές φροντίδες που έχετε…» 

  «Σ’ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου, χρυσό µου, µα δεν υπάρχει 

λόγος για κάτι τέτοιο.» 

  Όµως η ∆ούκισσα δεν άκουσε τα τελευταία λόγια της Αρχόντισσας 

Σιρίµα, επειδή άκουγε µια άλλη φωνή µέσα στο νου της: Ζέκαλ! Έλα 

στον πυργίσκο. Πρέπει να µιλήσουµε, για πολλά θέµατα. 

  Τι διάολο θέλει, τώρα, κι αυτή η Πνευµατοχτυπηµένη µάγισσα; 

αναρωτήθηκε η Ζέκαλ. 

  ∆ούκισσα, µη µ’εκνευρίζεις! αντήχησε η φωνή της Σαντέ’ενθιν 

ανάµεσα στ’αφτιά της. 

  Με συγχωρείτε, Αφέντρα! αποκρίθηκε, αµέσως, η Ζέκαλ. ∆εν ήθελα 

να σας προσβάλω –έρχοµαι αµέσως –όσο πιο γρήγορα µπορώ! 

Ανάθεµα! η µάγισσα είχε τη δύναµη να διαβάζει τις σκέψεις της. 

  «Ονειροβατείς, χρυσό µου;» ρώτησε η Αρχόντισσα Σιρίµα. 

  «Συγνώµη, µητέρα, αλλά δεν έχω και τόση µεγάλη όρεξη. Όχι 

τώρα, τουλάχιστον. Θα µπορούσα να πάρω το φαγητό στο δωµάτιό 

µου, και να φάω ύστερα, µε την ησυχία µου;» Κάτι έπρεπε να πάει 

και στην Αφέντρα, η οποία δεν είχε βάλει µπουκιά στο στόµα της 

από το πρωί, και, σίγουρα, θα πεινούσε. 

  «Φυσικά,» είπε, ψυχρά, η µητέρα της, και φώναξε έναν υπηρέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο 

Θάνατος για µια φίλη; 
 

 

 Άνεµος πετάχτηκε όρθιος, φωνάζοντας, δυνατά: «Ε! Πού 

πάει αυτός ο τύπος;» Και έδειξε προς µια µεριά του 

πανδοχείου. 

  Η Μαγκραθµέλια διοικήτρια γύρισε, το ίδιο και πολλοί πολεµιστές 

της, ενώ άλλοι δαιµονάνθρωποι δεν ήξεραν προς τα πού να 

κοιτάξουν, φοβούµενοι για κάποια παγίδα, και µοιάζοντας χαµένοι 

κι αποδιοργανωµένοι. 

  Η Νύχτα, ο Άνεµος, και ο Μπάχτον δεν έχασαν καιρό·  πάραυτα, 

έτρεξαν προς την πόρτα της κουζίνας, την άνοιξαν, και µπήκαν, ενώ 

πίσω τους µπορούσαν ν’ακούσουν τις φωνές του κόσµου, ανθρώπων 

και Μαγκραθµέλιων. 

  Η δαιµονογυναίκα διοικήτρια ούρλιαξε κάτι στη γλώσσα της, το 

οποίο δεν κατάλαβαν. 

  Η µαγείρισσα στράφηκε προς το µέρος της κορακοµάλλας 

τυχοδιώχτριας και των δύο αντρών. Ήταν ξανθιά, χοντρή, σα βαρέλι, 

έτοιµη να σπάσει, και φορούσε µια µακριά, λευκή ποδιά, λερωµένη 

από το λάδι. Λίγο παραδίπλα απ’αυτήν βρισκόταν η βοηθός της: µια 

καστανή κοπέλα, µε τα µαλλιά δεµένα κότσο πίσω απ’το κεφάλι της. 

Βαστούσε µια µεγάλη ξύλινη κουτάλα και ανακάτευε τη σούπα που 

βρισκόταν µέσα σ’ένα µεγάλο καζάνι, απ’όπου ερχόταν η µυρωδιά 

βραστού καρότου και µπιζελιού. 

  «Τι τρέχ’ εδώ;» απαίτησε η µαγείρισσα, µε γουρλωµένα µάτια. 

«Έξω απ’την κουζίνα µου!» Έβαλε το ένα της χοντρό χέρι στη µέση, 

ενώ, µε το άλλο, έδειξε την πόρτα πίσω απ’τη Νύχτα, το Μπάχτον, 

και τον Άνεµο. 

  Εκείνοι την αγνόησαν, και έτρεξαν προς την ξύλινη θύρα αντίκρυ 

τους, η οποία κι οι τρεις γνώριζαν πως οδηγούσε σ’ένα στενό σοκάκι 

Ο
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πίσω απ’το Γέρικο Κάστρο. Εκεί βρισκόταν και η µεγάλη αποθήκη 

του πανδοχείου, που πολλοί κλέφτες είχαν προσπαθήσει να 

ληστέψουν, κατά καιρούς, µα, τις περισσότερες φορές, αποτύχαιναν. 

Ο πλανόδιος τοξότης έπιασε το πόµολο και άνοιξε απότοµα– 

  –για να κουτουλήσει πάνω στην ξανθιά κοπέλα που τον είχε 

σερβίρει στην τραπεζαρία! 

  Το πήλινο δοχείο που εκείνη βαστούσε έφυγε, απότοµα, απ’τα 

χέρια της, καθώς η σερβιτόρα έβγαζε µια τσιριχτή φωνή. Ο Άνεµος, 

όµως, το έπιασε προτού σωριαστεί στο πάτωµα. Λίγο απ’το υγρό 

που περιείχε χύθηκε στα χέρια του. 

  «Λάδι…!» έκανε, στραβώνοντας τα χείλη του, ο τυχοδιώχτης. 

  «Λάδι!» είπε η Νύχτα, καθώς ένα µικρό σχέδιο ήρθε στο νου της. 

  «Είσαι καλά;» ρώτησε ο Μπάχτον την σερβιτόρα, που έτριβε τον 

αυχένα της, γιατί, όπως είχε κουτουλήσει πάνω του, είχε πεταχτεί 

πίσω και είχε κοπανήσει το κεφάλι της, επώδυνα, στο χοντρό ξύλο 

της πόρτας. 

  «∆ε θα τόλεγα…» αποκρίθηκε εκείνη. 

  Τότε, η είσοδος του µαγειρείου άνοιξε, πάλι, καθώς τρεις 

σπαθοφόροι Μαγκραθµέλιοι ορµούσαν. Οι λεπίδες τους γυάλιζαν 

στο φως της φωτιάς, πάνω απ’την οποία βρισκόταν το καζάνι µε τη 

σούπα, ενώ τα πολύχρωµα µάτια τους ατένιζαν µε µίσος τους 

ανθρώπους. 

  Η Νύχτα άρπαξε το δοχείο απ’τα χέρια του Ανέµου και το πέταξε 

στο διάβα των δαιµονανθρώπων. Το λάδι χύθηκε στο πάτωµα, κι 

αυτοί γλίστρησαν και σωριάστηκαν, βγάζοντας οργισµένες κραυγές 

απ’τα χείλη, και γρυλίσµατα. 

  «Ελάτε!» Ο Μπάχτον παραµέρισε τη σερβιτόρα και πέρασε την 

πόρτα, βγαίνοντας στο στενό σοκάκι πίσω απ’το Γέρικο Κάστρο. 

  «Κόβει το µυαλό σου, αµόρε µου,» είπε ο Άνεµος στη Νύχτα, 

καθώς ακολουθούσαν τον πλανόδιο τοξότη, τρέχοντας. 

 

**  **  **  ** 
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  Μόλις ο γοητευτικός τύπος που είχε κουτουλήσει πάνω της και οι 

άλλοι δύο έφυγαν, η Ηλένα αντίκρισε µια δαιµονογυναίκα να 

µπαίνει στην κουζίνα, φορώντας κράνος κι αρµατωσιά. Το σπαθί στο 

χέρι της ήταν γυµνολέπιδο, και τα µάτια της ξανθιάς σερβιτόρας 

γούρλωσαν, καθώς συνάντησε το άγριο βλέµµα της Μαγκραθµέλιας, 

η οποία της είπε: 

  «Προς τα πού πήγαν, ανθρώπινη γυναίκα;» 

  «Ε… ε… Ποιους εννοείται, κυρία;…» τραύλισε η Ηλένα, 

τρέµοντας απ’τον τρόµο της και ξεροκαταπίνοντας. 

  Η µαγείρισσα Μινία και η βοηθός της Κορνέθα είχαν ζαρώσει στην 

πιο απόµακρη γωνία της κουζίνας, µην τολµώντας να κουνηθούν 

ρούπι. 

  Κι άλλοι δαιµονάνθρωποι έµπαιναν στο δωµάτιο –όλοι τους 

πάνοπλοι και µε ξίφη στα χέρια–, ενώ εκείνοι που είχαν σωριαστεί, 

γλιστρώντας στο λάδι, σηκώνονταν όρθιοι. Η Ηλένα µπορούσε να 

κρίνει, απ’τις εκφράσεις στα πρόσωπά τους, πως ήταν εξοργισµένοι 

γι’αυτή τη ντροπή. 

  «Μην παίζεις µαζί µου, ανθρώπινη γυναίκα!» σφύριξε η 

Μαγκραθµέλια, βαδίζοντας προς την ξανθιά σερβιτόρα, µε τα 

κοφτερά της δόντια σφιγµένα και τα κόκκινα-µπλε µάτια της να 

πετάνε φωτιές. 

  Η Ηλένα προσπάθησε ν’αποµακρυνθεί απ’τη διαβολογυναίκα, µα 

εκείνη την άρπαξε απ’τα µαλλιά και την κόλλησε στον τοίχο, 

βάζοντάς της στο λαιµό τη λεπίδα του σπαθιού της. ∆άκρυα γέµισαν 

τα γαλανά µάτια της κοπέλας κι έτρεξαν στα µάγουλά της. 

  «Θα µου πεις, αλλιώς θα πεθάνεις! Συµφωνείς;» σφύριξε µες στη 

µούρη της η Μαγκραθµέλια. Η ανάσα της είχε µια παράξενη οσµή, 

παρατήρησε η σερβιτόρα, µια… µη-ανθρώπινη οσµή, γλυκιά αλλά 

µη-ανθρώπινη. 

  Ένευσε καταφατικά. «Ναι, ναι, κυρία…» 
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  Η δαιµονογυναίκα την έστρεψε προς την ανοιχτή πόρτα, ακόµα 

σφίγγοντας τα µαλλιά της. «∆είξε µου!» 

 

**  **  **  ** 

 

  «∆εν το πιστεύω αυτό!…» µουρµούρισε, έκπληκτος, ο Άνεµος, 

έχοντας την πλάτη του κολληµένη στον τοίχο ενός σοκακιού, και 

ατενίζοντας τον κύριο δρόµο, µπροστά απ’το Γέρικο Κάστρο. 

  Το µέρος ήταν γεµάτο µε σιδερόφρακτους Μαγκραθµέλιους, οι 

οποίοι κοιτούσαν ερευνητικά τριγύρω, µε τα ποικιλόχρωµα µάτια 

τους. 

  «Τι τρέχει;» ρώτησε η Νύχτα, που βρισκόταν πίσω απ’τη στροφή 

µιας γωνίας, µαζί µε τον Μπάχτον, και δε µπορούσε να δει αυτά που 

έβλεπε ο φίλος της. 

  «∆αιµονοσαλτιµπάγκοι παντού,» εξήγησε ο Άνεµος, δίχως να 

γυρίσει να την κοιτάξει. 

  «Προφανώς, αυτή η Πνευµατοχτυπηµένη διοικήτριά τους θέλει να 

µας τιµωρήσει για παραδειγµατισµό…» υπέθεσε η Νύχτα. 

  «Μας ρώτησε κι εµάς αν θέλουµε;» µούγκρισε Άνεµος. «Εγώ, 

προσωπικά, δεν µοιράζοµαι αυτή την επιθυµία της κυρίας. Εξάλλου, 

ποτέ δεν ήµουν καλός για παραδειγµατισµό, απ’ό,τι µου έλεγε η 

µάνα µου…» 

  Η Νύχτα µειδίασε, και µόλις που µπόρεσε να συγκρατήσει ένα 

καγχασµό. «Η µάνα σου είχε δίκιο, καλέ µου,» αποκρίθηκε, 

χαµογελώντας και φοβούµενη πως θα έσπαγαν τα µάγουλά της 

απ’την πίεση. 

  Ο Μπάχτον δεν είχε όρεξη για τους αστεϊσµούς των φίλων του. 

«Είναι ο στάβλος ελεύθερος, Άνεµε;» ρώτησε, ανυπόµονα. 

  «Φαινοµενικά, ναι,» απάντησε εκείνος. 

  «Τότε, πάµε να πάρουµε τ’άλογά µας,» πρότεινε ο τοξότης. «Κι 

ύστερα, φύγαµε απο δώ!» 
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  Ο Άνεµος ένευσε καταφατικά. «Ναι,» είπε. «Αλλά µε προσοχή. 

Κουκουλωθείτε στις κάπες σας.» 

  Ο Μπάχτον κι η Νύχτα φόρεσαν τις κουκούλες τους, και όλοι µαζί 

βάδισαν, γρήγορα, προς το στάβλο. Περιέργως, κανένας από τους 

Μαγκραθµέλιους στην λεωφόρο δεν κοιτούσε προς το µεγάλο, 

ξύλινο χτίριο πλάι στο Γέρικο Κάστρο. 

  Κάτι δεν κόλλαγε στην κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια. Αφού για µας 

έχουν έρθει, γιατί αφήνουν τούτο το σηµείο ακάλυπτο; αναρωτήθηκε. 

  Η ερώτησή της απαντήθηκε όταν µπήκαν στο στάβλο και 

δαιµονάνθρωποι πετάχτηκαν από γύρω, µε ατσάλι γυµνωµένο στα 

χέρια. ∆ύο από δαύτους βαστούσαν µικρές, σιδερένιες βαλλίστρες 

χειρός, που αντί για βέλη είχαν ανοιχτές δαγκάνες. 

  Οι δαγκάνες βλήθηκαν. 

  Η Νύχτα προσπάθησε ν’αποφύγει αυτή που ερχόταν προς το µέρος 

της, µα δεν τα κατάφερε, και γαντζώθηκε στο δεξί της πόδι, λίγο 

παρακάτω απ’το γόνατο. Η τυχοδιώχτρια γρύλισε από πόνο, καθώς 

αισθάνθηκε πολλά, µικρά δοντάκια να µπήγονται στη σάρκα της. 

Ύστερα, άρχισε να ζαλίζεται –µάλλον, κάποιο δηλητήριο… 

  Ο Μπάχτον, την ίδια στιγµή, έσπρωξε παραδίπλα τον Άνεµο, και η 

δαγκάνα που στόχευε αυτόν αστόχησε, πέφτοντας άκακα στο γεµάτο 

άχυρα έδαφος. 

  «Παραδοθείτε!» πρόσταξε ένας δαιµονάνθρωπος. 

  Η Νύχτα δεν είχε, πλέον, τη δύναµη να στέκεται στα πόδια της. 

Παραπάτησε, και θα σωριαζόταν, αν δεν την έπαιρνε ο Άνεµος στα 

χέρια. 

  «…παγίδα…» του ψιθύρισε εκείνη, καθώς έχανε τις αισθήσεις της. 

  Αυτή η κοπέλα βγάζει πάντα κάτι αυθαίρετα συµπεράσµατα! 

συλλογίστηκε, ειρωνικά, ο τυχοδιώχτης, ενώ τα µάτια του 

κοιτούσαν, ερευνητικά, τους δαιµονανθρώπους, οι οποίοι ήταν 

έτοιµοι να χιµήσουν, και µερικοί, µάλιστα, έκαναν αργά βήµατα 

προς την έξοδο του στάβλου, για να µην αφήσουν τα θηράµατά τους 

να δραπετεύσουν. Καµια ντουζίνα, τους υπολόγιζε ο Άνεµος. Και 
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αντιλαµβανόταν πως τώρα ήταν η πρώτη –και η τελευταία– ευκαιρία 

εκείνου και του Μπάχτον να φύγουν. 

  «Θα παραδοθείτε, λοιπόν, άνθρωποι;» απαίτησε ο Μαγκραθµέλιος 

που έµοιαζε νάταν αρχηγός εδώ πέρα. 

  «Φύγαµε!» είπε ο Άνεµος, και πετάχτηκε, πάραυτα, έξω απ’την 

πόρτα του στάβλου, ενώ ο πλανόδιος τοξότης τον ακολουθούσε. 

  «Ανάθεµα!…» άκουσε τον Μπάχτον να γρυλίζει πίσω του. 

«Έπρεπε να τόχαµε καταλάβει!…» 

  Καθώς βγήκαν, ο Άνεµος, στρεφόµενος προς τον κύριο δρόµο 

αριστερά, αντίκρισε τους υπόλοιπους Μαγκραθµέλιους να έρχονται. 

Οι καταραµένοι! Σκέφτηκαν πως θα πηγαίναµε στο στάβλο, για 

τ’άλογά µας, και µας έστησαν παγίδα εκεί, συµπέρανε. Κι εµείς 

πέσαµε, σαν κουτάβια! Αυτό ήταν που τον εκνεύριζε περισσότερο, 

γιατί ήθελε να θεωρεί τον εαυτό του έµπειρο σε τέτοια ζητήµατα. 

  Ενώ έτρεχε, σα να τον κυνηγούσαν δαιµονάνθρωποι (Μα, µε 

κυνηγάνε δαιµονάνθρωποι!), και βαστούσε τη Νύχτα στα χέρια, 

δίχως εκείνη να κουνιέται καθόλου, ανησυχούσε γι’αυτήν. 

Πνεύµατα! Το δηλητήριο δε µπορεί να είναι θανατηφόρο! σκεφτόταν. 

∆ε µπορεί!… Νύχτα, θα πεθάνω, αν ανακαλύψω ότι πέθανες –θα σε 

κάνω µαύρη στο ξύλο! –δε θα σου ξαναµιλήσω ποτέ! 

  Ο Άνεµος έστριψε σ’ένα σοκάκι, και ο Μπάχτον διαπίστωσε πως 

έτσι επέστρεφαν στο στενό πίσω απ’το Γέρικο Κάστρο. Μα κι εκεί, 

τώρα, δε θα τους περίµεναν οι δαιµονάνθρωποι; Όµως δεν είχαν 

εναλλακτική λύση·  οι πάροδοι, σε τούτο το σηµείο της πόλης, δεν 

οδηγούσαν αλλού. Ο πλανόδιος τοξότης καταράστηκε τα Πνεύµατα. 

Το κάθαρµα ο Πόνκιµ, που είχε φέρει τους Μαγκραθµέλιούς του 

εδώ! Σίγουρα, πρέπει να ήταν ευγενικής καταγωγής. Μόνο κάτι 

τέτοιοι φαντασµένοι βλάκες έκαναν αυτού του είδους της 

ηλιθιότητες, δίχως να υπολογίζουν τον απλό λαό. 

  Όταν ήταν πίσω απ’το πανδοχείο, τρέχοντας για ν’αποµακρυνθούν 

απ’τους διώκτες τους, ο Μπάχτον διαπίστωσε πως κανένας 
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διαβολάνθρωπος δε βρισκόταν εδώ (!). Και άκουσε µια φωνή 

απ’τ’αριστερά. 

  «Ψιτ, κύριος! Εδώ.» 

  «Σταµάτα!» φώναξε στον Άνεµο, και στράφηκε, για να δει το 

πρόσωπο της ξανθιάς σερβιτόρας να ξεπροβάλει απ’την πόρτα της 

αποθήκης του Γέρικου Κάστρου. 

  «Μπείτε, γρήγορα!» τους παρότρυνε η κοπέλα. 

  Ο Μπάχτον έκανε νόηµα στον τυχοδιώχτη φίλο του, που 

κουβαλούσε τη Νύχτα, και µπήκαν, ενώ η σερβιτόρα έκλεινε την 

ξύλινη πόρτα πίσω τους. Στο µέρος όπου βρέθηκαν πλανιόταν µια 

αποπνικτική δυσοσµία·  αυτή που πλανιέται σ’όλες τις αποθήκες των 

πανδοχείων, από λαχανικά, λάδι, κρέατα, και ποτά. Τον χώρο 

γέµιζαν καφάσια, κιβώτια, βαρέλια, πήλινα δοχεία, και γυάλινα 

µπουκάλια. 

  Είχε περάσει απ’το µυαλό του Μπάχτον πως τούτη πιθανώς να 

ήταν άλλη µια παγίδα, όµως είχε αποφασίσει να εµπιστευτεί την 

ξανθιά σερβιτόρα·  και, τελικά, δεν απογοητεύτηκε –ειδικά όταν 

άκουσε τα βήµατα των δαιµονανθρώπων να περνούν έξω απ’την 

αποθήκη και ν’αποµακρύνονται γρήγορα. 

  Ο πλανόδιος τοξότης ξεφύσησε. «Ευχαριστούµε, κοπελιά,» είπε. 

  Εκείνη µειδίασε ντροπαλά, αποκρινόµενη: «Ευχαρίστησή µου, 

κύριε.» 

  Ο Άνεµος γονάτισε και ακούµπησε τη Νύχτα στο έδαφος. Τα µάτια 

του πήγαν στη δεξιά της κνήµη, όπου είχε πιαστεί η δαγκάνα των 

δαιµονανθρώπων. Προσεκτικά, την άνοιξε και την έβγαλε απ’το πόδι 

της φίλης του. Την πέταξε παραδίπλα, µε απέχθεια, κι εκείνη 

έκλεισε, απότοµα, µ’έναν µεταλλικό ήχο. 

  Η ξανθιά σερβιτόρα αναπήδησε, νιώθοντας τις κοντές τρίχες των 

χεριών της να σηκώνονται. 

  «Πώς σε λένε, κοπελιά;» τη ρώτησε ο Μπάχτον, καθώς ο Άνεµος 

έπιανε το σφυγµό της Νύχτας, διαπιστώνοντας πως ήταν ζωντανή. 
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  Σας ευχαριστώ, Πνεύµατα… συλλογίστηκε ο τυχοδιώχτης, 

κλείνοντας, ανακουφισµένος, τα µάτια του. 

  «Ηλένα,» απάντησε η σερβιτόρα στον πλανόδιο τοξότη. «Και πώς 

σας λένε εσάς, κύριε;» πρόσθεσε, κατεβάζοντας το βλέµµα της και 

κοκκινίζοντας λίγο. 

  Εκείνος την κοίταξε προσεκτικά. Η κοπέλα ήταν αρκετά 

συµπαθητική, και όχι πάνω από δεκάξι-δεκαεφτά χρονών. ∆ηλαδή, 

στην ηλικία που ο Μπάχτον είχε φύγει απ’την οικογένειά του, 

σιχαινόµενος τη ζωή των ευγενών στο ∆ουκάτο Σνοργκ. 

  «Μπάχτον,» της απάντηση. «∆ε θυµάµαι να σε έχω ξαναδεί στο 

Γέρικο Κάστρο,» είπε, «και συχνάζω πολύ εκεί…» 

  «Ήρθα τον τελευταίο µήνα, κύριε,» αποκρίθηκε η κοπέλα, 

σηκώνοντας το βλέµµα της, για να κοιτάξει το πρόσωπό του. 

  «Όχι ‘κύριε’,» τη διέκοψε ο πλανόδιος τοξότης. «Απλά, Μπάχτον, 

εντάξει;» 

  «Εντάξει,» αποκρίθηκε η Ηλένα, χαµογελώντας·  και τα γαλάζια της 

µάτια φωτίστηκαν, έτσι που έκαναν και τον Μπάχτον να 

χαµογελάσει. 

  «Κάτι µου έλεγες για το πώς βρέθηκες στο Γέρικο Κάστρο…» 

  «Ναι. Ο πατέρας µου µε έδωσε.» 

  «Ο πατέρας σου σε έδωσε;» απόρησε ο Μπάχτον. 

  Η Ηλένα φάνηκε διστακτική να µιλήσει, µοιάζοντας να ντρέπεται 

για κάτι. «…Ναι… Χρωστούσε στον κύριο Σεντρίνο…» 

  «Τον ιδιοκτήτη του Γέρικου Κάστρου,» είπε ο Μπάχτον. 

  Η Ηλένα ένευσε καταφατικά, µε το κεφάλι. «Και δεν είχε να τον 

πληρώσει. Αρουραίοι είχαν πέσει στο χωράφι µας τούτο το χρόνο, 

και, ώσπου να τους εξοντώσουµε, χάθηκε µεγάλο µέρος της σοδιάς 

µας. Οπότε, δεν υπήρχε άλλη λύση·  έπρεπε να δουλέψω στο 

πανδοχείο, χωρίς πληρωµή, για δύο χρόνια.» 

  «Για δύο χρόνια, χωρίς πληρωµή;» έκανε ο Μπάχτον. «Πόσα 

χρωστούσε ο πατέρας σου;» 
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  «Ο αδελφός µου παντρεύτηκε πρόσφατα, και, για το γλέντι, πήραµε 

ένα βαρέλι κρασί και κρέας από τον κύριο Σεντρίνο,» εξήγησε η 

Ηλένα. 

  «Και πάλι, αυτά δεν αξίζουν τη δουλειά δύο χρόνων,» είπε ο 

Μπάχτον. 

  «Το ξέρω,» ανασήκωσε τους ώµους της η κοπέλα. «Αλλά δε 

µπορούσαµε να κάνουµ’ αλλιώς… ∆ε θέλαµε να θυµώσουµε τον 

κύριο Σεντρίνο·  είναι µεγάλος επιχειρηµατίας της Άρθαντρικ… 

Επιπλέον, η µητέρα µου µου έλεγε πως η δουλειά στην πόλη θα µε 

µάθει πολλά πράγµατα.» 

  Όπως τι σηµαίνει εκµετάλλευση, συλλογίστηκε, θυµωµένα, ο 

Μπάχτον. Απορούσε πώς ήταν δυνατόν δύο γονείς να έδιναν το παιδί 

τους έτσι, να δουλέψει αφιλοκερδώς. Βέβαια, στα ταξίδια του είχε 

ακούσει και χειρότερα… ή τα είχε δει µε τα ίδια του τα µάτια. 

  Ο Άνεµος στράφηκε στο µέρος της Ηλένα, ενώ καθόταν στο 

έδαφος, µε την πλάτη ακουµπισµένη σ’ένα κιβώτιο και την 

αναίσθητη Νύχτα στην αγκαλιά του. «Ρε κούκλα, δε µου λες, πού 

πήγαν οι άλλοι δαιµονοµούτσουνοι που µας κυνηγούσαν; Εκείνοι 

που είχαν έρθει στην τραπεζαρία.» 

  «Μια δαιµονογυναίκα µε ρώτησε προς τα πού πήγατε, απειλώντας 

να µε σκοτώσει, αν της έλεγα ψέµατα…» αποκρίθηκε η Ηλένα. 

  «Κι εσύ τι έκανες;» ρώτησε ο Άνεµος, υψώνοντας ένα του φρύδι, 

περίεργος. Αν κι ετούτη είναι παγίδα, την κάτσαµε… συλλογίστηκε. 

  «Της είπα ψέµατα,» µειδίασε η ξανθιά σερβιτόρα. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Μας είπε ψέµατα η ανθρώπινη γυναίκα!» σφύριξε η 

Φρουράρχισσα Ερµόρις στους πολεµιστές της. Εκείνη κι οι 

υπόλοιποι είχαν χαθεί µέσα στα δροµάκια της Άρθαντρικ, ψάχνοντας 

τους τρεις «ηλίθιους ανθρώπους» και µη βρίσκοντάς τους πουθενά. 

Όµως αποκλείεται να είχαν καταφέρει να ξεφύγουν τόσο γρήγορα·  
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δεν ήταν αρκετά έξυπνοι για κάτι τέτοιο. Συνεπώς, η γυναίκα του 

ευήθους είδους τους είχε πει ψέµατα! 

  Θα πληρώσει ακριβά, όπως της υποσχέθηκα! συλλογίστηκε η 

Ερµόρις, µε τα κόκκινα-µπλε µάτια της να γυαλίζουν δολοφονικά. 

  «Και τι κάνουµε τώρα, φρουράρχισσα;» ρώτησε ένας 

Μαγκραθµέλιος στρατιώτης µε µαύρα-µοβ µαλλιά. 

  «Επιστρέφουµε,» γρύλισε η Ερµόρις. «Η καταραµένη γυναίκα των 

ανθρώπων ήταν τόσο ηλίθια (όπως κι όλοι τους, άλλωστε), ώστε να 

πει ψέµατα. Και γιαυτό θα τιµωρηθεί. 

  »Πάµε!» 

  Προχώρησε πρώτη, µε τις στρατιωτικές της µπότες να ηχούν στο 

πλακόστρωτο, και οι υπόλοιποι την ακολούθησαν, ρίχνοντας 

επιφυλακτικές µατιές τριγύρω, µήπως και τύχαινε να δουν τους 

«αντιδραστικούς» ανθρώπους. 

   

**  **  **  ** 

 

  «Και, κάποια στιγµή, σίγουρα, θα επιστρέψει για µένα,» πρόσθεσε 

η ξανθιά σερβιτόρα, δαγκώνοντας το κάτω χείλος της. 

  «Μην πας πίσω, στο πανδοχείο,» πρότεινε ο Μπάχτον. «Μείνε εδώ. 

Τουλάχιστον, µέχρι να περάσει ο σαµατάς.» 

  Ο Άνεµος ρουθούνισε, αποδοκιµαστικά. «Όποτε κι άµα τη βρουν οι 

δαιµονοµούτσουνοι, θα τη σκοτώσουν,» είπε. Και στράφηκε στην 

σερβιτόρα. «Ξέρεις ποια είν’η δική µου συµβουλή, κοπελιά; Φύγ’ 

απ’την πόλη, όσο πιο γρήγορα µπορείς. Ενώ να φύγεις απ’το 

Βασίλειο, θα ήταν µια ακόµα καλύτερη σκέψη.» 

  Πνεύµατα… συλλογίστηκε η Ηλένα, τροµοκρατηµένη. Έχει δίκιο. 

Έκανα βλακεία µ’αυτή τη δαιµονογυναίκα. Κρύος ιδρώτας άρχισε να 

υγραίνει τη ράχη της. 

  Ο Μπάχτον είδε την έκφραση πανικού στο πρόσωπό της, και είπε: 

«Ηρέµησε, Ηλένα. ∆ε θα τους αφήσουµε να σε πειράξουν –στο 

χρωστάµε, άλλωστε. Εντάξει;» 



Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΙΜΟΝΩΝ 

 

 

1089 

  Η κοπέλα ξεροκατάπιε, κι ένευσε καταφατικά, αγκαλιάζοντας τον 

εαυτό της, λες και κρύωνε. Ο πλανόδιος τοξότης πλησίασε και 

τύλιξε τα χέρια του γύρω της. Εκείνη ακούµπησε το κεφάλι της στον 

ώµο του. 

  Ο Μπάχτον έριξε ένα βλέµµα στον Άνεµο, σα να τον κατσάδιαζε 

που είχε τροµοκρατήσει την Ηλένα. Εκείνος αναποδογύρισε τα µάτια 

του, αγνοώντας τον. 

  Ύστερα, φωνές ακούστηκαν έξω απ’την αποθήκη –και δεν ήταν 

στην ανθρώπινη λαλιά.  

  Ο πλανόδιος τοξότης αισθάνθηκε την ξανθιά σερβιτόρα να 

σφίγγεται πάνω του, τρέµοντας, και δε µπορούσε να πει πως κι ο 

ίδιος δεν ανησυχούσε. Ίσως οι δαιµονάνθρωποι να είχαν καταλάβει 

πού κρύβονταν και να έµπαιναν. Και, τότε, δε θα είχαν ελπίδες. 

Σίγουρα, δε µπορούσαν να τους αντιµετωπίσουν όλους… 

  Το χέρι του Ανέµου είχε πάει στη δεξιά του µπότα, καθώς καθόταν 

στο έδαφος, έτοιµος να τραβήξει το ξιφίδιο που βρισκόταν εκεί. 

Μακάρι η Νύχτα να ήταν καλά, συλλογίστηκε. Γιατί, αν έµπαιναν, 

τώρα, οι Μαγκραθµέλιοι, πώς θα κατάφερνε να τη βγάλει απο δώ, 

έτσι αναισθητοποιηµένη όπως ήταν; Μάλλον, θα πέθαινε µαζί της, 

επειδή δεν πρόκειται να την άφηνε στο έλεος των 

«δαιµονοσαλτιµπάγκων». 

  Οι παράξενες φωνές αποµακρύνθηκαν, καθώς µια πόρτα 

ακούστηκε ν’ανοίγει. Και, µετά, χάθηκαν, όταν η πόρτα έκλεισε. 

Μάλλον, οι δαιµονάνθρωποι είχαν µπει στο Γέρικο Κάστρο. 

  Η Ηλένα χαλάρωσε µέσα στην αγκαλιά του Μπάχτον. Έκανε λίγο 

πίσω και κοίταξε το πρόσωπό του. «Έφυγαν;» 

  «Ναι,» ψιθύρισε ο πλανόδιος τοξότης, αν και δεν ήταν βέβαιος πως 

δε βρισκόταν κανένας απέξω. «Ξέρει κανείς άλλος στο πανδοχείο ότι 

µας έχεις κρύψει εδώ;» 

  Η Ηλένα κούνησε το κεφάλι της. «Όχι.» 

  «Ωραία,» είπε ο Μπάχτον, χαλαρώνοντας. «Καλό αυτό.» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

1090 

  «Καλάµια και παλούκια,» µούγκρισε ο Άνεµος, αφήνοντας τη λαβή 

του ξιφιδίου στη µπότα του. «Πώς θα βγούµε απο δώ; Και τι θα γίνει 

µε τη Νύχτα; Μπορεί τώρα νάναι έτσι, αλλά ύστερα να 

χειροτερέψει…» Το βλέµµα του πρόδιδε µεγάλη ανησυχία για την 

τυχοδιώχτρια φίλη του. 

  «Θα ξυπνήσει, µην ανησυχείς,» τον διαβεβαίωσε ο Μπάχτον, 

καθώς άφηνε την Ηλένα απ’την αγκαλιά του. 

  «Πού το ξέρεις, τοξότη;» ρώτησε ο Άνεµος, µε βραχνή φωνή. 

  «Έχω ξανακούσει γι’αυτού του είδους τις συσκευές των 

δαιµονανθρώπων,» εξήγησε ο Μπάχτον. 

  «Από ποιον;» 

  «Από τη Μάνζρα. Μαθαίνουν τα κόλπα των δυτικών γειτόνων µας 

στο στρατό.» 

  «Μακάρι νάναι έτσι όπως τα λες…» Ο Άνεµος χάιδεψε το 

πρόσωπο της Νύχτας, παραµερίζοντας τα µαλλιά απ’το µέτωπό της. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο 

Αποφάσεις 
 

 

πό χτες το απόγευµα ως το βράδυ, ο Ήκνορ, η Βόλκρα, και η 

Μίκθαλ, έχοντας χωριστεί µέσα στην µεγάλη πόλη Ζερκ-βελ, 

εξάπλωναν φήµες: Σαραολνιανοί θα έρχονταν σε µερικές 

µέρες στην πρωτεύουσα του ∆ουκάτου Θάλβερκ·  θα υποστήριζαν 

πως είναι αντιπρόσωποι του ∆ούκα Σάλβινρ της Χάργκοχ, µα, στην 

πραγµατικότητα, θα ήταν κατάσκοποι, απεσταλµένοι να διεισδύσουν 

στο Βασίλειο και να προκαλέσουν ζηµιά. Μάλιστα, µε τον καιρό, κι 

άλλοι θα συγκεντρώνονταν, φέρνοντας πιο πολλούς πολεµιστές µαζί 

τους, ώστε να χτυπήσουν το Άργκανθικ από µέσα. 

Α
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  Σήµερα το πρωί, οι τρεις κατάσκοποι της ∆ούκισσας Ζέκαλ έκαναν 

µία «έρευνα», για να δουν αν είχαν φυτέψει βαθιά το σπόρο τους, 

και ανακάλυψαν πως η µισή πόλη συζητούσε για τους 

Σαραολνιανούς κατασκόπους που θα έρχονταν στο ∆ουκάτο. 

Κάποιοι έµοιαζαν ανήσυχοι, κάποιοι ήταν έτοιµοι ν’αρπάξουν όπλα, 

ενώ κάποιοι άλλοι αδιαφορούσαν εντελώς, υποστηρίζοντας πως 

αυτά δεν ήταν τίποτ’άλλο από διαδόσεις. Κι αυτοί οι τελευταίοι, 

φυσικά, είχαν δίκιο, αλλά ο Ήκνορ κι οι δύο γυναίκες δεν τους 

φοβόνταν·  τους έφτανε ν’ακούγεται η φήµη που είχαν εξαπλώσει, 

ώστε τα πράγµατα να γίνονταν δύσκολα για τους αντιπροσώπους του 

∆ούκα Σάλβινρ, όταν έρχονταν εδώ. 

  Τώρα ήταν µεσηµέρι, και οι τρεις κατάσκοποι είχαν συγκεντρωθεί 

στο ∆όντι του Λύκου, για να φάνε και να κουβεντιάσουν, σχετικά µε 

το ποια θα έπρεπε να ήταν η επόµενή τους κίνηση. 

  «Η Βαρονέσα και οι άλλοι δε θ’αργήσουν να φτάσουν στην Ζερκ-

βελ,» είπε η Μίκθαλ, καθώς έτρωγε, πάλι, µια κρεατόπιτα. «Και 

είναι αρκετά τα όσα έχουµε, ως τώρα, προετοιµάσει γι’αυτούς;» 

  Η τραπεζαρία γύρω τους ήταν γεµάτη µε ταξιδιώτες του 

Άργκανθικ, καθώς και µε διάφορους… σκοτεινούς τύπους, ως 

συνήθως. Το Βασίλειο των Σκιών ποτέ δε βρισκόταν σε ησυχία·  

πάντα κυριαρχούσε ο αναβρασµός. 

  «Νοµίζω πως όχι,» απάντησε ο Ήκνορ στη συνάδελφό του, 

πίνοντας µια γουλιά απ’την µπίρα του, καθώς καθόταν αναπαυτικά, 

µε την πλάτη ακουµπισµένη στην καρέκλα, και τα µποτοφορεµένα 

πόδια του τεντωµένα και σταυρωµένα στους αστραγάλους, ενώ 

βρισκόταν πλάι στη ζωηρή φωτιά του µεγάλου τζακιού. 

«Χρειαζόµαστε κάτι περισσότερο. Κάτι που θα έχει να κάνει µε τους 

άρχοντες τούτης της πόλης, όχι µόνο µε τον πολύ κόσµο. Αν 

µπορέσουµε να πείσουµε αυτούς πως οι αντιπρόσωποι του ∆ούκα 

Σάλβινρ είναι εχθροί, τότε, αναµφίβολα, οι Σαραολνιανοί έχουν 

ξοφλήσει, ενώ, τώρα, είναι πολύ πιθανό να περάσουν δίχως να τους 

συµβεί τίποτα. Ακόµα κι αν ο λαός διαµαρτυρηθεί στον ∆ούκα 
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Βάνρελ, εκείνος δεν είναι υποχρεωµένος ν’ακούσει κανέναν, αν ο 

ίδιος θεωρήσει τους αντιπροσώπους ‘άκακους’.» 

  «Έχεις δίκιο,» συµφώνησε η Μίκθαλ, κόβοντας λίγη απ’την 

κρεατόπιτά της, τσιµπώντας το κοµµάτι µε το πιρούνι της, και 

τρώγοντάς το. «Όµως δεν έχουµε καµια πρόσβαση στους Ζόφραλκ, 

τους ευγενείς του ∆ουκάτου Θάλβερκ. Ας µην ξεχνάµε πως εµείς»–

κι εδώ χαµήλωσε πολύ τη φωνή της–«δουλεύουµε για τους εχθρούς 

τους, τους Ράντβαν και τη ∆ούκισσα Ζέκαλ.» 

  «Μπορούµε να αποκτήσουµε πρόσβαση,» τόνισε η Βόλκρα, 

µειδιώντας λεπτά, σα να της είχε έρθει κάποια ιδέα. 

  «Τι έχεις κατά νου;» τη ρώτησε ο Ήκνορ. «Κανένα σχέδιο ίσως;» 

Ύψωσε ένα του φρύδι. 

  «Ναι,» δήλωσε η ξανθιά Αργκανθικιανή, µ’ένα διαβολικό 

χαµόγελο στα επιθυµητά της χείλη. «Μια σκέψη.» 

  «Ας την ακούσουµε, λοιπόν,» την προέτρεψε ο Ήκνορ, πίνοντας 

ακόµα µια γουλιά απ’την µπίρα του. 

  «Καθώς γνωρίζετε, η µητέρα του Βάνρελ, η πρώην-∆ούκισσα 

Ράεθνα είναι Βόρεια Αργκανθικιανή·  ανήκει στον Οίκο των 

Λέιρναροθ…» είπε η Βόλκρα, και σταµάτησε, για λίγο, σα να 

συλλογιζόταν. 

  «Ναι, και;» έκανε η Μίκθαλ, τρώγοντας άλλο ένα κοµµάτι απ’την 

κρεατόπιτά της και ξεπλένοντας το στόµα της µε µπίρα. 

  «Και… η Αρχόντισσα Ράεθνα είναι, επίσης, άρρωστη, σωστά; Στο 

κρεβάτι, απ’ό,τι γνωρίζω…» συνέχισε η Βόλκρα, πάλι, σα να 

σκεφτόταν. 

  «Οι πάντες το ξέρουν τούτο,» αποκρίθηκε η Μίκθαλ. «Θα µας πεις 

τίποτα καινούργιο;» 

  «Ποιοι είναι οι συγγενείς της;» ρώτησε η Βόλκρα. 

  «Της µάνας του ∆ούκα Βάνρελ;» είπε ο Ήκνορ. 

  «Φυσικά.» 

  «Τι σχέση έχουν όλ’αυτά;» απόρησε η Μίκθαλ. «Αν δεν έχεις 

σκεφτεί κάτι καλό, γιατί µας ζαλίζεις;» 
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  «Μπορείς να σκάσεις, µερικά λεπτά, µέχρι να βάλω σε µια τάξη τις 

σκέψεις µου;» µούγκρισε η Βόλκρα, κοπανώντας την παλάµη της, 

θυµωµένα, πάνω στο τραπέζι. 

  «Αυτό είναι ανέφικτο,» χασκογέλασε η Μίκθαλ. 

  Το σαγόνι της Βόλκρα σφίχτηκε φανερά, καθώς έστρεφε το βλέµµα 

της στην καστανοµάλλα συνάδελφό της. 

  «Η ∆ούκισσα του ∆ουκάτου Θέρµπον είναι αδελφή της 

Αρχόντισσας Ράεθνα,» είπε ο Ήκνορ στην ξανθιά Αργκανθικιανή, 

βλέποντας προς τα πού όδευε η κατάσταση και θέλοντας ν’αποφύγει 

µια ανούσια φιλονικία. Η Μίκθαλ πάντα προκαλούσε τέτοιες 

καταστάσεις·  ήταν εριστική… «Εξήγησέ µας, τώρα, το σχέδιό σου.» 

  Η Βόλκρα προσπάθησε να ηρεµήσει. Ήπιε µια γουλιά απ’το κρασί 

της κι απάντησε: «Σκοπεύω να κάνω την απεσταλµένη αυτής της 

∆ούκισσας, που θα έχει έρθει για να δει πώς τα πηγαίνει η 

Αρχόντισσα Ράεθνα.» 

  «Και τι µ’αυτό;» ρώτησε η Μίκθαλ, µορφάζοντας αγενώς, καθώς 

έτρωγε. 

  «Έτσι, χοντροκέφαλη, θα µπω στον κύκλο της οικογένειας 

Ζόφραλκ,» εξήγησε η Βόλκρα. 

  «Α, µάλιστα. Με συγχωρείτε που αµφισβήτησα τη µεγαλοφυία 

σας,» αποκρίθηκε, ειρωνικά, η Μίκθαλ. «Μήπως, όµως, δε 

γνωρίζετε το όνοµα της ∆ούκισσας η οποία σας ‘έστειλε’;» 

  «Θα το µάθω το όνοµα,» σφύριξε η Βόλκρα. «Και βούλωσέ το, 

επιτέλους!» 

  Τώρα, και η Μίκθαλ έµοιασε να θυµώνει, καθώς κι εκείνης το 

σαγόνι σφίχτηκε. «∆ε θα µου πεις εσύ εµένα να το βουλώσω, 

τσούλα!» 

  «Βούλωσέ το, γεροντοκόρη,» αποκρίθηκε η Βόλκρα. 

  Τα µάτια της Μίκθαλ γούρλωσαν και, µετά, στένεψαν, οργισµένα. 

Ύψωσε τη γροθιά της να χτυπήσει την ξανθιά κατάσκοπο, αλλά ο 

Ήκνορ τής έπιασε τον καρπό. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

1094 

  «Βουλώστε το κι οι δυο,» τόνισε, αργά και σταθερά. «Θέλετε όλο 

το πανδοχείο ν’αρχίσει να µας κοιτάζει; Πολύ καλό, ειδικά στην 

περίπτωσή µας, δε νοµίζετε;» 

  Η Μίκθαλ χαλάρωσε, και ο Αργκανθικιανός άφησε τον καρπό της. 

Η Βόλκρα δεν είπε τίποτα, αλλά ήπιε µια µεγάλη γουλιά κρασί, 

προσποιούµενη ότι αγνοούσε τελείως τη συνάδελφό της. 

  Ο Ήκνορ ήταν που µίλησε πρώτος: «Το σχέδιο τούτο είναι αρκετά 

καλό. Αλλά πρέπει, πρώτα, να µάθουµε ορισµένα πράγµατα για την 

οικογένεια Λέιρναροθ, όπως τα ονόµατα των µελών της και τις 

συνήθειές τους, αλλιώς ποιος θα σε πιστέψει, Βόλκρα, άµα δεν 

ξέρεις τίποτα γι’αυτούς;» 

  «Μα δεν είπα ποτέ να µην κάνουµε την απαιτούµενη έρευνα, 

προτού επιχειρήσω κάτι τέτοιο,» αποκρίθηκε εκείνη, 

ανασηκώνοντας τους ώµους της. «Και δε νοµίζω πως υπάρχει 

καλύτερο µέρος απ’το ∆όντι του Λύκου, για να πάρουµε πληροφορίες 

για τους Οίκους των Βόρειων Αργκανθικιανών…» 

  «Ναι αυτό είν’αλήθεια,» είπε ο Ήκνορ. «Όµως θα πρέπει να 

συγκεντρώσουµε τις απαραίτητες γνώσεις για τους Λέιρναροθ 

σήµερα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να παρουσιαστείς το 

βράδυ στον ∆ούκα Βάνρελ. 

  »Και… για στάσου λίγο να δούµε πόσο χρόνο µπορεί να έχουµε 

στη διάθεσή µας. Για να φτάσει κανείς, ιππαστί, από τη Χάργκοχ ως 

τη Ζερκ-βελ χρειάζεται κάπου… τρεις µέρες. Έστω, λοιπόν, ότι εµάς 

η ∆ούκισσα Ζέκαλ µάς έστειλε όταν έφευγαν οι αντιπρόσωποι του 

∆ούκα Σάλβινρ από το Σαραόλν… αυτό σηµαίνει πως µας… 

Σηµαίνει πως, κανονικά, η Βαρονέσα Τάθβιλ έπρεπε να είχε ήδη 

φανεί σήµερα το πρωί!» τόνισε ο Ήκνορ. 

  Η Βόλκρα συνοφρυώθηκε. «Ίσως κάτι να της έτυχε στο δρόµο… 

Αν έρχεται µε άµαξα, πιθανώς κάποιος τροχός να έσπασε…» 

  Η Μίκθαλ κάγχασε, τελειώνοντας την κρεατόπιτά της. 

  Στο λαιµό να σου κάτσει, χαζοβιόλα! συλλογίστηκε η Βόλκρα, αλλά 

δεν της µίλησε. Ας µη γινόµαστε κι ένα µε τα σκουπίδια… 
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  «Πιθανώς…» σούφρωσε τα χείλη του ο Ήκνορ. Ήπιε µια γουλιά 

απ’την µπίρα του. «Όµως δεν είναι σίγουρο… Λες, τελικά, να µη 

σκοπεύουν να περάσουν απ’τη Ζερκ-βελ;» 

  «Κι από πού να πάνε, δηλαδή;» ρώτησε η Βόλκρα. 

  «Ίσως να ψυλλιάστηκαν κάτι και ν’αποφάσισαν να την 

προσπεράσουν…» υπέθεσε ο Ήκνορ, σκεπτικός. «∆εν είναι 

απίθανο…» 

  «Και πάλι, αν είχαν περάσει έξω απ’την πόλη, δε θα είχε διαδοθεί η 

φήµη ότι Σαραολνιανοί φάνηκαν µέσα στο Άργκανθικ;» έθεσε το 

ερώτηµα η Βόλκρα. 

  «∆εν ξέρεις πώς είναι ντυµένοι. Αν φοράνε κάπες σαν κανονικοί 

ταξιδιώτες–» 

  «Οι κάτοικοι του Σαραόλν δεν είναι τόσο πονηροί,» τον διέκοψε η 

ξανθιά κατάσκοπος. «∆ίχως αµφιβολία, θα ήρθαν µε πάνοπλους 

πολεµιστές και µε σηµαίες να κυµατίζουν, µεγαλόπρεπα, στον 

άνεµο… Αλλ’απ’την άλλη, ο Σόλµορχ δε µου φάνηκε τόσο αγαθός, 

όσο οι υπόλοιποι·  ίσως εκείνος να σκέφτηκε κάτι έξυπνο…» 

  Όταν τον έχω στα χέρια µου, θα χρειαστεί να σκεφτεί κάτι πολύ 

έξυπνο, για να γλιτώσει! αναλογίστηκε ο Ήκνορ. «Λοιπόν, νοµίζω 

πως πρέπει να κινηθούµε διαφορετικά.» 

  «Πώς διαφορετικά, δηλαδή;» ρώτησε η Βόλκρα. 

  «Να µην περιοριστούµε στην Ζερκ-βελ,» εξήγησε εκείνος. 

  «Και τι να κάνουµε;» 

  «Εγώ κι η Μίκθαλ θα βγούµε απ’την πόλη, για να συγκεντρώσουµε 

πληροφορίες, ενώ εσύ θα µείνεις εδώ και θα προσπαθήσεις να µπεις 

στους κύκλους των ευγενών.» 

  «Εµένα µε ρωτήσατε;» πετάχτηκε η Μίκθαλ, τελειώνοντας τη 

µπίρα της. 

  «Έχεις κάποιο πρόβληµα, µ’αυτό το σχέδιο;» είπε ο Ήκνορ. 

  «Όχι,» µειδίασε εκείνη. «Συγκεκριµένα, µου φαίνεται πολύ καλό.» 

Θα ξεφορτωθούµε και την κυρία Μεγαλοφυία, για λίγο· τι καλύτερο; 
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  Η Βόλκρα αναποδογύρισε τα µάτια της. «Τότε, γιατί µας διακόπτεις 

άσκοπα;» 

  «Εγώ είµαι χαζή, δε µε ξέρεις; ∆εν έχω το δικό σου µεγάλο µυαλό,» 

αποκρίθηκε, χλευαστικά, η Μίκθαλ. 

  «Ναι, το έχω–» 

  Ο Ήκνορ καθάρισε, δυνατά, το λαιµό του, διακόπτοντας την 

Βόλκρα. «Εποµένως,» είπε, «νοµίζω πως τούτη είναι µια καλή 

στιγµή για να χωρίσουµε·  τι λέτε;» 

  «∆ε θα µπορούσα να συµφωνώ µαζί σου περισσότερο,» είπε η 

Μίκθαλ. 

  Και η Βόλκρα ένευσε καταφατικά. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ζέκαλ µπήκε στο υπνοδωµάτιο της Σαντέ’ενθιν, κρατώντας στα 

χέρια κάτι τυλιγµένο µέσα σε λευκό πανί. 

  «Έφτασα, Αφέντρα,» είπε. «Με συγχωρείτε για την αργοπορία.» 

  «∆εν πειράζει,» αποκρίθηκε η Πνευµατίστρια. «Κάθισε.» Η ίδια 

καθόταν πίσω απ’το γραφείο του παππού της ∆ούκισσας, 

καπνίζοντας τη λιγνή της πίπα. «Και τι είν’αυτό που κρατάς;» 

  «Φαγητό, Αφέντρα,» εξήγησε η Ζέκαλ. «Υπέθεσα ότι θα 

πεινούσατε. Απ’το πρωί δεν έχετε φάει τίποτα.» 

  Η Σαντέ’ενθιν µειδίασε. «Πολύ ευγενικό εκ µέρους σου, ∆ούκισσα. 

Αλλά έχω ήδη φάει.» 

  «Έχετε ήδη φάει;…» απόρησε η Ζέκαλ. 

  «Ναι, στο παλάτι του Σαραόλν,» εξήγησε η Σαντέ’ενθιν, 

καπνίζοντας. 

  Η ∆ούκισσα του Έβµορ, ξαφνικά, κατάλαβε. Ο καθρέφτης! Η 

µάγισσα µπορούσε να περάσει µέσα απ’τον καθρέφτη, ακριβώς όπως 

ο Πόνκιµ. Ένα ρίγος τη διαπέρασε. Ηρέµησε, συλλογίστηκε. Έχεις 

ξαναδεί τέτοια πράγµατα να συµβαίνουν, χαζή. 
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  «Είπατε ότι πρέπει να µιλήσουµε για πολλά θέµα, Αφέντρα…» Η 

Ζέκαλ κάθισε στο κρεβάτι, ξετυλίγοντας το φαγητό πάνω στα 

γόνατά της και κόβοντας µια φτερούγα απ’το ψητό κοτόπουλου µε 

τη σάλτσα, για να τη δαγκώσει. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν, και φάνηκε σκεπτική, καθώς 

έφερνε στο νου της όλα όσα της είχε προτείνει ο Πόνκιµ να ρωτήσει 

τη ∆ούκισσα: «Ρώτα την ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι εχθροί της· 

ρώτα την τι συµβαίνει, τον τελευταίο καιρό, στο Άργκανθικ· ποιοι 

είναι υπέρ του τωρινού Βασιληά και ποιοι κατά· ποιοι ευελπιστούν να 

πάρουν τα ηνία του Βασιλείου, στο µέλλον· τι αντιπαλότητες, και 

ανάµεσα σε ποιους, έχουν δηµιουργηθεί. Και πρόσεχε για ψέµατα.» 

«Πες µου, Ζέκαλ, πώς ονοµάζεται ο Οίκος σου;» 

  «Ράντβαν, Αφέντρα.» 

  «Και πώς έγινες ∆ούκισσα εδώ;» 

  «Ο πατέρας µου πέθανε στον πόλεµο. Ο Βασιληάς Βένγκριλ τον 

δολοφόνησε,» τόνισε η Ζέκαλ, µε µίσος στη φωνή της. 

  «Κι ο Πόνκιµ σού έδωσε την ευκαιρία να εκδικηθείς;» 

  «Και να γίνω Βασίλισσα… Αλλά… αλλά…» ∆εν κράτησε την 

υπόσχεσή του, σκέφτηκε η ∆ούκισσα, όµως δεν είπε τίποτα. 

  Η Σαντέ’ενθιν σήκωσε ένα της φρύδι. «Αλλά;» 

  «Αλλά… κάτι τέτοιο, τελικά, δεν ήταν εφικτό, Αφέντρα,» 

απάντησε, πολύ προσεκτικά, η Ζέκαλ, γλείφοντας τα χείλη της. 

  Η Σαντέ’ενθιν µειδίασε, καθώς αναλογιζόταν πώς να κάνει την 

επόµενή της ερώτηση. «Και… πώς είναι οι σχέσεις σας µε τις άλλες 

οικογένειας του Άργκανθικ;» Και πρόσεχε για ψέµατα, αντηχούσε η 

φωνή του Πόνκιµ στο νου της. 

  «…Καλές…» αποκρίθηκε, διστακτικά, η Ζέκαλ. «Καλές, 

Αφέντρα.» Τελείωσε τη φτερούγα του κοτόπουλου που έτρωγε. 

  Η Σαντέ’ενθιν γέλασε, και η ∆ούκισσα την κοίταξε, για λίγο, µε 

τροµοκρατηµένα µάτια. «Συγνώµη, Αφέντρα,» είπε. «Εννοούσα, 

γενικά, καλές γενικά. ∆εν τα έχουµε καλά και µ’όλες τις άλλες 

οικογένειες.» 
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  «Αα, µάλιστα,» έκανε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, ακόµα 

µειδιώντας. «Πες µου λεπτοµέρειες, λοιπόν…» 

  «Υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος λόγος, Αφέντρα;» 

  «Ναι –θέλω να ξέρω. Για άρχισε, τώρα.» 

  «Οι Ζόφραλκ, του ∆ουκάτου Θάλβερκ… µ’αυτούς ο Οίκος µας δεν 

τα πάει καλά…» Ανασήκωσε τους ώµους. «Ανέκαθεν.» 

  «Γιατί;» 

  «Η µητέρα µου λέει πως, πριν από πολλά χρόνια –ίσως ακόµα και 

πριν από την ίδρυση του Βασιλείου–, είχαν αρπάξει κοµµάτια γης 

από µας, Αφέντρα, ενώ δεν τους ανήκαν. Είναι κλέφτες. Επιπλέον, 

συνέχεια µας εναντιώνονται δίχως φανερό λόγο. Είναι και µοχθηροί 

και χαιρέκακοι.» 

  «Μάλιστα,» είπε η Σαντέ’ενθιν. Ήταν σίγουρη πως και οι Ζόφραλκ 

κάτι αντίστοιχο θα θεωρούσαν τους Ράντβαν. «Πες µου κι άλλα, 

∆ούκισσα.» 

  «Σχετικά µε τι, Αφέντρα;» 

  «Σχετικά µε τις σχέσεις σας µε τους διάφορους Οίκους του 

Άργκανθικ, ασφαλώς.» 

  «Εε… Με τους ανατολικούς Οίκους, εντάξει·  δεν έχουµε ιδιαίτερα 

προβλήµατα. Μάλιστα, η µητέρα µου είναι απ’τους ∆άρεν, του 

∆ουκάτου Τάρµεν, οπότε τα έχουµε καλά µ’αυτούς·  είναι σύµµαχοί 

µας.» 

  «Αχά…» έκανε η Σαντέ’ενθιν, ενώ ξετύλιγε τον χάρτη του 

σύγχρονου Άργκανθικ εµπρός της, για να δει πού βρισκόταν το 

∆ουκάτο Τάρµεν: ήταν ανατολικά του ∆ουκάτου Έβµορ. «Για 

συνέχισε, ∆ούκισσα…» 

  «Με τους Οίκους των Βόρειων Αργκανθικιανών, Αφέντρα, δεν 

έχουµε ιδιαίτερες σχέσεις. ∆εν πολυσυναναστρεφόµαστε µαζί τους, 

αφού είναι µακριά. Πάντως, δεν τους συµπαθούµε κιόλας. Ξέρετε, 

όλοι αυτοί οι Βόρειοι είναι λιγότερο πολιτισµένοι από µας. Μάλιστα, 

κάποιοι λένε»–χαµήλωσε τον τόνο της φωνής της, λες και υπήρχε 

περίπτωση κανείς να τους άκουγε (εκτός απ’τα φαντάσµατα του 
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πυργίσκου, βέβαια, συλλογίστηκε η Σαντέ’ενθιν)–«πως κάνουν 

παρέα µε τα αγρίµια του δάσους και των βουνών: τους λύκους, τις 

αρκούδες, και τα γεράκια. Επίσης, φέρεται πως ορισµένοι µαγεύουν 

τα γεράκια, και τα κάνουν υπηρέτες τους, για να µεταφέρουν 

µηνύµατα γι’αυτούς…» 

  «Ενδιαφέρον…» είπε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, 

συνοφρυωµένη. «Και τι έχεις ξεχάσει, ∆ούκισσα;» Ή, τι δε µου έχεις 

πει. 

  «Εε… Α! ναι. Συγνώµη, Αφέντρα. Οι Γόρθλικ… δεν έχουµε και 

τόσο φιλικές σχέσεις µ’αυτούς.» 

  «Ποιοι είναι οι Γόρθλικ;» 

  «Η µεγαλύτερη οικογένεια του ∆ουκάτου Έαροντ.» 

  Η Σαντέ’ενθιν το έψαξε στον χάρτη της, και το εντόπισε βόρειο-

ανατολικά του ∆ουκάτου Έβµορ. «Μάλιστα… Και γιατί δεν τα πάτε 

καλά µ’αυτούς; Σας πήραν κοµµάτια γης, προτού φτιαχτεί το 

Βασίλειο, σαν τους Ζόφραλκ;» 

  «Όχι, Αφέντρα. Ή, τουλάχιστον, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. 

Αλλά η Ζνίριλ, η κόρη της ∆ούκισσας Τιλµίρα, έχει παντρευτεί τον 

∆ούκα Βάνρελ του Θάλβερκ, που ανήκει στην οικογένεια των 

Ζόφραλκ.» 

  «Ενώ αυτή η Ζνίριλ είναι από τους Γόρθλικ;» Η Σαντέ’ενθιν είχε 

αρχίσει να µπερδεύεται µ’όλες τούτες τις φαµίλιες και τις διαφορές 

τους. Τελικά, όσα λέγονται για τους Αργκανθικιανούς δεν πρέπει νάναι 

ψέµατα… συµπέρανε. 

  «Ναι,» κατένευσε η Ζέκαλ. «Αφού η ∆ούκισσα Τιλµίρα του 

Έαροντ είναι µητέρα της.» 

  Λες και ξέρω από πριν αυτή την Ερηµοχαµένη ∆ούκισσα!… 

σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. 

  «∆εν έχουν καθόλου γούστα στους άντρες οι γυναίκες των 

Γόρθλικ,» συνέχισε η Ζέκαλ. «Λένε πως ο σύζυγος της ∆ούκισσας 

Τιλµίρα είναι κάπως… κρύος στο κρεβάτι, και από µικρή οικογένεια. 
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Μάλιστα, κάποιοι ψιθυρίζουν πως είναι κοινός,» στράβωσε τα χείλη 

της η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ. 

  «Πολύ ενδιαφέροντα όλ’αυτά,» είπε η Σαντέ’ενθιν, ακουµπώντας 

την πίπα της, που είχε σβήσει, πάνω στο γραφείο. Αλλά έµενα πού θα 

µπορούσαν να µου χρειαστούν, είναι άλλο ζήτηµα. Αναστέναξε. Ίσως, 

τελικά, θα πρέπει ν’αρχίσω να σκέφτοµαι σαν Αργκανθικιανή… 

  «Χαίροµαι που σας φάνηκα χρήσιµη, Αφέντρα,» αποκρίθηκε η 

Ζέκαλ, κόβοντας λίγο απ’το παντεσπάνι της και βάζοντάς το στο 

στόµα. 

  «∆ε µου λες, εσείς οι Βόρειοι δεν τρώτε καθόλου σαύρες;» ρώτησε 

η Σαντέ’ενθιν, για να ελαφρύνει λίγο το κλίµα. 

  Η Ζέκαλ γούρλωσε τα µάτια της, χάσκοντας. «Σαύρες!» 

  Και η Πνευµατίστρια δε µπόρεσε παρά να γελάσει. «Καλά, ξέχνα 

ότι το είπα.» 

  «Γιατί να τρώµε σαύρες, Αφέντρα;» απόρησε η Ζέκαλ. 

  «Ξέρεις από πού έρχοµαι, ∆ούκισσα;» 

  «Από πού, Αφέντρα;» 

  «Από τη Ζίρκεφ·  κι εκεί οι σαύρες θεωρούνται έδεσµα.» 

  Η Ζέκαλ κατάπιε µε δυσκολία τη µπουκιά της. «∆υστυχώς, 

Αφέντρα, δε θα µπορούσα να βρω–» 

  «∆ε χρειάζεται να µου βρεις σαύρα,» τη διέκοψε η Σαντέ’ενθιν, και 

τα λόγια της φάνηκε ν’ανακούφισαν τη ∆ούκισσα του Έβµορ. «Πες 

µου κάτι άλλο, τώρα: Πώς είναι η πολιτική κατάσταση στο 

Άργκανθικ; ∆ηλαδή, συµβαίνει τίποτα παράξενο; Αξιοσηµείωτο;» 

  «Ο αδελφός µου, τελευταία, µου είπε ότι άκουσε πως άνθρωποι του 

Βασιληά καταστρέφουν χωριά και ληστεύουν ταξιδιώτες 

στ’ανατολικά του Βασιλείου…» 

  Η Σαντέ’ενθιν συνοφρυώθηκε. «Αληθεύουν αυτές οι φήµες; Ο ίδιος 

ο Βασιληάς ληστεύει το λαό του;» Όχι πως όλοι οι βασιληάδες και οι 

βασίλισσες δε ληστεύουν τους λαούς τους, αλλά, τουλάχιστον, όχι τόσο 

φανερά… 
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  «∆εν γνωρίζω, Αφέντρα,» µόρφασε, δείχνοντας την άγνοιά της, η 

Ζέκαλ. «Προσωπικά, µου φαίνεται πολύ τραβηγµένο. Αλλά ποτέ δεν 

ξέρεις… Ο αδελφός µου µε πληροφόρησε ότι αυτοί που λένε για τις 

λεηλασίες λένε, επίσης, ότι ο Βασιληάς είναι τρελός.» 

  «Τρελός;» απόρησε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Ναι, Αφέντρα.» 

  «Ήταν από παλιά;» 

  «∆εν έβαζε τους ανθρώπους του να λεηλατούν το Βασίλειό του, 

Αφέντρα,» εξήγησε η Ζέκαλ. 

  «Ναι, όµως, ήταν τρελός, ή δεν ήταν; Είχε κάποιο πρόβληµα στο 

µυαλό;» 

  Η ∆ούκισσα µόρφασε. «∆ε νοµίζω…» 

  Ίσως, λοιπόν, να πρόκειται γι’άλλη µία Αργκανθικιανή πλεκτάνη… 

κατέληξε η Σαντέ’ενθιν. Ο Πόνκιµ δεν το ξέρει, και καλό θα ήταν να 

το µάθει. Αναµφίβολα, θα έχει και τίποτα να µου προτείνει, για να 

εκµεταλλευτώ καλύτερα την κατάσταση. Την εκνεύριζε που δεν είχε 

καµια γνώση για τον τρόπο σκέψης των Βόρειων –και των 

Αργκανθικιανών, ειδικότερα. 

  «Αν πρόκειται για κάποια πλεκτάνη εναντίον του Βασιληά, ποιος 

θα µπορούσε να έχει σκαρώσει ένα τέτοιο κόλπο;» ρώτησε η 

Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, αναπολώντας την πατρίδα της. Εκεί 

ήµουν Αρχιέρεια του Φιδιού· εδώ είµαι… µπερδεµένη! Αλλά δε µπορώ 

να γυρίσω πίσω… όχι τώρα. Τι υπάρχει, πια, για µένα εκεί; Σε λίγο 

καιρό, ο Μάργκανθελ θα τα καταστρέψει όλα. Αναρωτιόταν πότε 

αυτό θα συνέβαινε. Ή, µήπως, έχει ήδη συµβεί; Η Νότια Γη ήταν, 

σίγουρα, καταδικασµένη. 

  Η Σαντέ’ενθιν συλλογίστηκε πως δε θα ήταν κακή ιδέα, κάποια 

στιγµή, να πήγαινε στον Πύργο του Φιδιού, µέσω του καθρέφτη που 

τώρα είχε. Θα µάθαινε και τι γινόταν απ’αυτά τα µέρη. Όµως, για 

την ώρα, είχε άλλα µπλεξίµατα. Ναι, είµαι µπερδεµένη –πολύ 

µπερδεµένη. 
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  «∆εν ξέρω αν πρόκειται για πλεκτάνη, Αφέντρα,» απάντησε η 

Ζέκαλ. «Όχι πως είναι κι απίθανο, δηλαδή… Πάντως, οι Οίκοι που –

ανεπίσηµα, πάντα·  όλοι το ξέρουν κι όλοι παριστάνουν πως δεν το 

ξέρουν– εναντιώνονται στο Βασιληά είναι οι Ρέγκοθ και οι 

Σογκράθοι.» 

  «Ποιοι είναι αυτοί και γιατί εχθρεύονται το Θρόνο;» ρώτησε η 

Σαντέ’ενθιν. 

  «Ο Οίκος των Ρέγκοθ ελέγχει το ∆ουκάτο Ντάναρλ,» εξήγησε η 

Ζέκαλ·  και η Ζιρκεφιανή κοίταξε, πάλι, στο χάρτη της, για να το 

εντοπίσει: βρισκόταν στο ανατολικότερο σηµείο του Άργκανθικ. 

«Και ο Οίκος των Σογκράθων το ∆ουκάτο Άρβεντµοκ. Είναι Βόρειοι 

Αργκανθικιανοί.» Υπήρχε κάποια απέχθεια στη φωνή της 

Αρχόντισσας της Μαφ-νορχ, καθώς έλεγε το τελευταίο. Η 

Σαντέ’ενθιν έριξε µια µατιά στο χάρτη της, και βρήκε το Άρβεντµοκ 

βόρεια του Ντάναρλ. 

  «Και γιατί;» θέλησε να µάθει. 

  «Γιατί εναντιώνονται στο Βασιληά;» 

  «Ναι.» 

  «Οι Ρέγκοθ έχουν µαζί του διαφορές από παλιά, όταν εκείνος 

πρωτοπήρε το θρόνο. Εγώ τότε πρέπει να ήµουν πολύ µικρή·  όχι 

πάνω από πέντε χρονών. Η µητέρα µου θα τα ξέρει καλύτερα 

αυτά…» 

  «Ρώτα τη και πες µου, ∆ούκισσα.» 

  «Να τη ρωτήσω; Πότε να τη ρωτήσω, Αφέντρα;» Η Ζέκαλ δεν είχε 

καµια ιδιαίτερη επιθυµία να κουβεντιάσει µε τη µητέρα της νωρίτερα 

από αύριο. 

  «Σήµερα,» τόνισε η Σαντέ’ενθιν. «Κι έλα το βράδυ να µου τα πεις.» 

  Ανάθεµα!… συλλογίστηκε η Ζέκαλ. Γιατί σ’εµένα όλ’αυτά;… ∆εν 

έπρεπε ποτέ να είχα µπλέξει µε τον Πόνκιµ. Ήθελε να µε κάνει 

Βασίλισσα του Σαραόλν –το ήξερα ότι ήταν πολύ καλό για να είναι 

αλήθεια. Το ήξερα! Να µε πάρουν τα Πνεύµατα, το ήξερα! «Μάλιστα, 

Αφέντρα…» 
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  «∆εν τελείωσες, όµως,» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Η άλλη οικογένεια 

που εχθρεύεται το Βασιληά;…» 

  «Ναι, οι Σογκράθοι…» αποκρίθηκε η Ζέκαλ. «Αυτοί, απλά, έχουν 

πολύ µεγάλο δουκάτο, έτσι πιστεύουν πως, δικαιωµατικά, ο θρόνος 

τούς ανήκει. Όµως είναι Βόρειοι Αργκανθικιανοί, Αφέντρα.» 

  Η Σαντέ’ενθιν είχε, ως τώρα, συµπεράνει πως οι Νότιοι 

Αργκανθικιανοί δεν είχαν και καµια σπουδαία ιδέα για τους 

Βόρειους αδελφούς τους. Υπέθετε πως και το αντίστροφο αλήθευε… 

  «Εντάξει, ∆ούκισσα,» είπε. «Αυτά είναι αρκετά για την ώρα. Θα 

ήθελα να µείνω µόνη.» 

  «Όπως επιθυµείτε, Αφέντρα.» Η Ζέκαλ τύλιξε το φαγητό της και 

σηκώθηκε όρθια. 

  «Και µην ξεχάσεις να ρωτήσεις τη µητέρα σου αυτό που σου είπα,» 

τόνισε η Σαντέ’ενθιν. 

  Η ∆ούκισσα χλόµιασε. «∆ε θα το ξεχάσω.» Και έφυγε απ’το 

υπνοδωµάτιο της Ζιρκεφιανής Πνευµατίστριας. 

  Η τελευταία ξεφύσησε. Την είχε πιάσει πονοκέφαλος µ’όλους 

αυτούς τους ευγενικούς Οίκους και τις αντιπαλότητές τους. 

Αισθανόταν το µυαλό της να βράζει, καθώς προσπαθούσε να µην 

ξεχάσει τίποτα… αλλά ήταν βέβαιη πως είχε ήδη ξεχάσει κάποιες 

λεπτοµέρειες. Πώς µπορούσε η Ζέκαλ να τα θυµάται όλα; Οι 

Αργκανθικιανοί, σίγουρα, δεν ήταν καλά –καθόλου καλά δεν 

ήταν!… 

  Εκείνο, όµως, που της είχε µείνει ιδιαίτερα ήταν η πλεκτάνη 

εναντίον του Βασιληά Κάρχοκ –γιατί, µάλλον, για πλεκτάνη 

επρόκειτο–, και σκόπευε να συµβουλευτεί τον Πόνκιµ, σχετικά 

µ’αυτό. Πλησίασε τον καθρέφτη και ύψωσε τα ντελικάτα χέρια της 

µπροστά του. 

  «Πόνκιµ…» ψιθύρισε. «Πόνκιµ, άκουσέ µε…» 

  Το κρύσταλλο δεν άργησε να τρεµοπαίξει, και ο Βασιληάς του 

Σαραόλν φάνηκε, ντυµένος µε µια σκούρα-πράσινη ρόµπα και 

ξυπόλυτος. 
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  «Σαντέ’ενθιν,» είπε. «Τι είναι, πάλι;» 

  «Έµαθα κάτι πολύ σηµαντικό,» εξήγησε η Ζιρκεφιανή 

Πνευµατίστρια. «Πρέπει να έρθω απο κεί, να σου  µιλήσω.» 

  Ο Πόνκιµ χασµουρήθηκε. «Γιατί; δε µπορείς να µου τα πεις απ’την 

πλευρά του καθρέφτη όπου στέκεσαι;» 

  «Τα σηµαντικά πράγµατα είναι καλύτερα να λέγονται από κοντά,» 

επέµεινε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Εντάξει,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Αλλά θα έρθω εγώ σε σένα. 

Περίµενε λίγο.» Η εικόνα του χάθηκε απ’τον καθρέφτη. 

  Η Σαντέ’ενθιν συνοφρυώθηκε. Γιατί θέλει αυτός να έρθει εδώ; 

Βρήκε τίποτα για την παράξενη γραφή στα βιβλία του παππού της 

Ζέκαλ; 

  Κάθισε στο γραφείο της. Και, µετά από λίγα λεπτά, ο Πόνκιµ 

φάνηκε, πάλι, πίσω απ’το γυαλί του καθρέφτη. Έκανε µια µεγάλη 

δρασκελιά και πέρασε στο δωµάτιο του πυργίσκου. Η Ζιρκεφιανή 

απορούσε πώς κατάφερνε κάτι τέτοιο, χωρίς ν’ανοίξει, κανονικά, την 

εσωδιαστασιακή θύρα και να παρουσιαστεί η ποικιλόχρωµη 

ακτινοβολία. 

  Ο Μονάρχης του Σαραόλν έριξε µια µατιά τριγύρω. «Ωραίο 

µέρος,» είπε. Ήταν ντυµένος µε καφέ, πέτσινο παντελόνι και 

πουκάµισο, και ένας λευκός µανδύας έπεφτε στους ώµους του, 

δεµένος µε µια χρυσή πόρπη στο λαιµό του –µια πόρπη στο σχήµα 

του Ματιού του Σαραόλν. Οι µπότες του ήταν µαύρες κι έφταναν ως 

το γόνατο. 

  «Σε προτιµούσα καλύτερα πριν,» σούφρωσε τα φρύδια της η 

Σαντέ’ενθιν, υποµειδιώντας. 

  Ο Πόνκιµ γέλασε κοφτά. «Είµαι σίγουρος.» Έριξε µια ακόµα µατιά 

στο δωµάτιο. «∆εν υπάρχει καµια άλλη καρέκλα εδώ πέρα, για τους 

επισκέπτες;» 

  Η Σαντέ’ενθιν σηκώθηκε απ’τη θέση της. «Κάθισε.» 
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  Ο Πόνκιµ ακολούθησε τη συµβουλή της, και η Ζιρκεφιανή κάθισε 

στα γόνατά του. «Τι είναι αυτό που έχεις να µου πεις;» τη ρώτησε ο 

Βασιληάς του Σαραόλν. 

  Κι εκείνη του µίλησε για την πιθανή πλεκτάνη εναντίον του 

Κάρχοκ. «Ή, µήπως, όντως, είναι τρελός;» τελείωσε. 

  «Τουλάχιστον, δεν ήταν όταν ο πατέρας µου έκλεισε τη συνθήκη 

ειρήνης µαζί του.» 

  «Και τώρα τρελάθηκε;» απόρησε η Σαντέ’ενθιν. 

  Ο Πόνκιµ σούφρωσε το µέτωπό του. «Πρέπει να είναι, πλέον… 

εξήντα. Σε κάποιους ανθρώπους συµβαίνουν παράξενα πράγµατα, σε 

τέτοια ηλικία. 

  »Όµως, µάλλον, για δολοπλοκία πρόκειται·  καλά το έχεις 

υποθέσει.» 

  «Λες τούτη νάναι η ευκαιρία µου ν’αρπάξω το θρόνο;» Τα µάτια 

της Σαντέ’ενθιν γυάλισαν. 

  «Πιθανώς…» 

  Η Ζιρκεφιανή τον φίλησε, δυνατά, σφίγγοντας το πρόσωπό του 

ανάµεσα στις παλάµες της. 

  «Μη χαίρεσαι από τώρα,» είπε ο Πόνκιµ. «∆εν έχεις το θρόνο 

ακόµα.» 

  «Και τι προτείνεις να κάνω για να τον αποκτήσω;» ρώτησε η 

Σαντέ’ενθιν. «Εσύ ξέρεις καλύτερα τους Βόρειους από µένα –εδώ 

µεγάλωσες.» 

  «∆εν ξέρω, όµως, τους Αργκανθικιανούς τόσο καλά.» 

  «Ψεύδεσαι.» 

  «Νόµιζε ό,τι θες,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Το θέµα είναι ότι δε 

θ’ακούσεις τίποτα περισσότερο από µένα, πέρα από µια γνώµη.» 

  «Αυτό ζητάω κι εγώ,» είπε η Σαντέ’ενθιν: «µια γνώµη απ’τα σοφά 

σου χείλη.» 

  Στον Πόνκιµ δεν άρεσε η ειρωνεία στη φωνή της, ωστόσο πρότεινε: 

«Μάθε όσα περισσότερα µπορείς –και πήγαινε στη ∆ρέλιφον.» 
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  Η Σαντέ’ενθιν συνοφρυώθηκε. «Στην πρωτεύουσα του Άργκανθικ; 

Μα δεν ξέρω τα κατατόπια…» 

  «Πάρε τη ∆ούκισσα µαζί σου. Αλλά πήγαινε στην πρωτεύουσα. 

Μόνο εκεί θα µπορέσεις να καταφέρεις κάτι. Εδώ είσαι πολύ 

µακριά.» 

  «Θα δω…» είπε η Ζιρκεφιανή. «Θα προσπαθήσω να το 

κανονίσω…» 

  «Ωραία. Και στη ∆ρέλιφον, επίσης, νοµίζω πως θ’ανταµώσεις τους 

Σαραολνιανούς –τη Βαρονέσα Τάθβιλ, τον Σόλµορχ, και τον πατέρα 

µου.» 

  «∆ε θα τους σταµατήσουν οι κατάσκοποι της Ζέκαλ, στην Ζερκ-

βελ;» 

  «Μπορεί να µην περάσουν καν από τη Ζερκ-βελ, Σαντέ’ενθιν.» 

  «Τους παρακολούθησες, όσο έλειπα.» Η Ζιρκεφιανή ήταν βέβαιη·  

το καταλάβαινε απ’τον τόνο της φωνής του. 

  «Ναι,» απάντησε ο Πόνκιµ. «Και τους βρήκα σ’ένα µέρος 

πνευµατικής δύναµης–» 

  «Πού;» τον έκοψε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Σε µια βαρονία, µέσα στο ∆ουκάτο Θάλβερκ. Φαίνεται πως ο 

Βαρόνος εκεί τους προκάλεσε κάποια προβλήµατα,» µειδίασε 

στραβά ο Πόνκιµ. «Είναι πολλοί οι άνθρωποι που µ’εξυπηρετούν 

χωρίς να το ξέρουν! Χα-χα-χα-χα-χα-χα!…» 

  Η Σαντέ’ενθιν τον φίλησε, πάλι. «Και γιατί πήγαν σ’αυτό το µέρος 

πνευµατικής δύναµης; Ξέρουν τι είναι;» 

  «Ω, ναι,» απάντησε ο Πόνκιµ. «Η µητέρα µου ξέρει –και πολύ 

καλά µάλιστα. Τους οδήγησε εκεί για να ξεφύγουν από τους 

καβαλάρηδες του Βαρόνου, οι οποίοι τους καταδιώκουν.» 

  «Και πάλι, όµως, γιατί να µην πάνε στη Ζερκ-βελ;» 

  «Γιατί δε θέλουν να συναντήσουν, πλέον, κανέναν άλλο ευγενή από 

το ∆ουκάτο Θάλβερκ. Κατά πάσα πιθανότητα, θα διασχίσουν τα 

βουνά, για να φτάσουν στη ∆ρέλιφον. 
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  »Οπότε, εσύ»–ο Πόνκιµ πίεσε το δάχτυλό του ανάµεσα στα στήθη 

της–«πρέπει να είσαι εκεί, για να φροντίσεις πως τα σχέδιά τους 

θ’αποτύχουν.» Κι όταν είδε τη Ζιρκεφιανή να διστάζει, πρόσθεσε: 

«Αλλιώς, το Άργκανθικ δε θα γίνει ποτέ δικό σου, αγαπητή 

Σαντέ’ενθιν.» 

  «Θα προσπαθήσω να καταφέρω και τη ∆ούκισσα νάρθει µαζί µου,» 

είπε η Πνευµατίστρια. 

  «Θα έρθει,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Θα βρει µια καλή δικαιολογία 

και θα έρθει.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο 

Επιχείρηση διαφυγής 
 

 

 Άνεµος περίµενε τη Νύχτα να ξυπνήσει, αλλά εκείνη ακόµα 

δεν άνοιγε τα µάτια της, και ο τυχοδιώχτης είχε αρχίσει 

ν’ανησυχεί. Είχαν περάσει τόσα µαζί·  δε µπορούσε να τη 

χάσει τώρα. Έπρεπε να βγει απο δώ, να βρει κάποιον που θα είχε τις 

απαιτούµενες γνώσεις για να τη βοηθήσει. 

  «Πότε θα φύγουµε;» ρώτησε, υψώνοντας το βλέµµα του απ’το 

ακίνητο πρόσωπο της κορακοµάλλας φίλης του. 

  Ο Μπάχτον καθόταν επάνω σ’ένα βαρέλι, δοκιµάζοντας τη χορδή 

του τόξου του και σφίγγοντάς την όσο χρειαζόταν. «Μόλις 

σκεφτούµε κάποιον τρόπο για να µην πέσουµε στα χέρια των 

Μαγκραθµέλιων. Έχεις κάτι να προτείνεις, Άνεµε; Ή εσύ Ηλένα;» 

Στράφηκε στην ξανθιά κοπέλα που στεκόταν όρθια, µε τα χέρια 

σταυρωµένα εµπρός της, µοιάζοντας ανήσυχη και νευρική. 

  «Οι υπόνοµοι δεν πρέπει να φρουρούνται,» αποκρίθηκε ο 

τυχοδιώχτης. «Τουλάχιστον, δε νοµίζω. Τι λες;» 

Ο
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  Ο Μπάχτον έσφιξε τα χείλη του. «Ναι… µάλλον, έτσι πρέπει νάναι. 

Όµως οι υπόνοµοι της Άρθαντρικ έχω ακούσει πως είναι στενοί και 

δύσκολοι να τους διασχίσει κανείς. Επίσης, έχω ακούσει πως 

κάποιος που, κάποτε, το προσπάθησε έσκασε απ’τη βρόµα.» 

  «∆ε θα ήµουν εγώ, τοξότη,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. 

  «Τι εννοείς; Έχεις περάσει απ’τους υπονόµους;» θέλησε να µάθει ο 

Μπάχτον. 

  «∆ύο φορές,» απάντησε ο Άνεµος. «∆ε θα µε πειράξει και µια 

τρίτη. Ούτε θα χαθούµε, µη φοβάστε.» Έστρεψε το βλέµµα του στην 

Ηλένα. «Θαρθείς κι εσύ, κοπελιά, έτσι δεν είναι; Εκτός κι άµα θες να 

γίνεις τροφή δαιµόνων, µένοντας εδώ.» 

  Εκείνη ένευσε καταφατικά. «Θα έρθω,» αποκρίθηκε, µε χαµηλή, 

φοβισµένη φωνή. 

  «Μην ανησυχείς,» της είπε ο Μπάχτον, περνώντας το τόξο στον 

ώµο του. «Αφού ο Άνεµος λέει πως ξέρει τους υπονόµους, δε θα 

χαθούµε.» Ελπίζω, πρόσθεσε νοερά, γιατί δεν εµπιστευόταν και τόσο 

τον µαυροµάλλη τυχοδιώχτη, ο οποίος του έµοιαζε πολύ αφελής. 

  Ο Άνεµος σηκώθηκε όρθιος, µε τη Νύχτα στα χέρια. «Λοιπόν, 

κοπελιά, υπάρχει σχάρα εδώ µέσα;» Η Ηλένα κούνησε αρνητικά το 

κεφάλι. «Όπως το περίµενα. Εποµένως, θα πρέπει να πάµε τρία 

στενά παρακάτω, όπου βρίσκεται µια αρκετά µεγάλη για να χωρέσει 

άνθρωπος.» 

  «Υπάρχει ένα παράθυρο στην πίσω µεριά της αποθήκης,» τους 

πληροφόρησε η κοπέλα. «Είναι παλιό και κλειστό εδώ και χρόνια, 

αλλά καλύτερα ν’ανοίξουµε αυτό, παρά να βγούµε από µπροστά, 

όπου µπορεί να παραφυλάνε και δαιµονάνθρωποι.» 

  «Σωστή σκέψη,» συµφώνησε ο Μπάχτον·  και έριξε µια µατιά µέσα 

στο σκοτάδι της αποθήκης, που διαλυόταν µόνο από µια λάµπα 

κρεµασµένη απ’το χαµηλό ταβάνι. «Πού είναι το παράθυρο, 

λοιπόν;» 

  «Σταθείτε να σας δείξω,» αποκρίθηκε η Ηλένα. 

  Τότε, βήµατα ακούστηκαν να πλησιάζουν την πόρτα της αποθήκης. 
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  «Κρυφτείτε!» ψιθύρισε, αµέσως, ο Άνεµος. 

  Η πόρτα άνοιξε, τρίζοντας, και µια κοπέλα µπήκε, κοιτώντας µέσα 

τον άδειο χώρο, µε τα βαρέλια, τα καφάσια, και τα µπουκάλια. 

«Ηλένα;» έκανε. «Είσαι εδώ, Ηλένα;» Μπήκε, κλείνοντας πίσω της. 

  ∆εν πρόλαβε να κάνει πέντε βήµατα, και κάποιος της έκλεισε το 

στόµα, ενώ κρύο ατσάλι χάιδεψε το λαιµό της. Η κοπέλα έβγαλε µια 

τσιριχτή κραυγή που πνίγηκε µέσα της. 

  «Τσιµουδιά,» σφύριξε ο Άνεµος στ’αφτί της. «Εκτός άµα θες 

ν’αναπνεύσεις από µια καινούργια τρύπα.» Σήκωσε, αργά, την 

παλάµη του απ’τα χείλη της. 

  «Κορνέθα,» είπε η Ηλένα, βγαίνοντας πίσω απ’το κιβώτιο όπου 

είχε κρυφτεί µαζί µε τον Μπάχτον, ο οποίος, τώρα, στεκόταν µε το 

τόξο του τεντωµένο. 

  «Ηλένα!» έκανε, έκπληκτη, η βοηθός της µαγείρισσας του Γέρικου 

Κάστρου. «Τι κάνεις εδώ;» Η φωνή της έτρεµε. «Ποιοι είν’αυτοί; Το 

ξέρεις ότι σε ψάχνουν οι… οι…» 

  «Οι δαιµονάνθρωποι,» είπε η ξανθιά κοπέλα. «Το ξέρω. Και 

σκοπεύω να φύγω απο δώ.» 

  «Πού θα πας;» απόρησε η Κορνέθα. «Χρωστάς στον κύριο 

Σεντρίνο, το ξέχασες;» 

  «Χρωστάει και στους Μαγκραθµέλιους το κεφάλι της, κοπελιά,» 

είπε ο Άνεµος, που δεν την είχε ακόµα ελευθερώσει. «Τώρα, 

βούλωστο, γιατί µπορεί να χάσω την υποµονή µου. 

  »Ηλένα, φέρε σκοινί,» πρόσταξε. 

  «Σκοινί;» έκανε εκείνη. 

  «Βαµβάκι έχεις στ’αφτιά σου, ρε κούκλα;» 

  Η Ηλένα κοίταξε τριγύρω, εντόπισε µια κουλούρα σκοινί και την 

έφερε στον Άνεµο. Εκείνος κάθισε την Κορνέθα σ’ένα κιβώτιο κι 

άρχισε να δένει τα χέρια της, ενώ ο Μπάχτον τη σηµάδευε. 

  «Σας παρακαλώ, µην το κάνετε αυτό…» κλαψούρισε, αδύναµα, η 

βοηθός της µαγείρισσας. «∆ε θα το πω σε κανέναν ότι είστε εδώ –σε 

κανέναν…» 
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  «Ναι, ναι,» αποκρίθηκε ο Άνεµος, καθώς τελείωνε µε το δέσιµο 

των καρπών της και έκοβε το σκοινί που περίσσευε, «όλοι έτσι 

λένε.» Γονάτισε κι άρχισε να δένει και τους αστραγάλους της. 

  «Μα αλήθεια σάς λέω!» επέµεινε η Κορνέθα. «∆ε θα πω τίποτα σε 

κανέναν!» Στράφηκε στην Ηλένα. «Σε παρακαλώ –πες τους κάτι!» 

  «Είναι ανάγκη να τη δέσουµε;» ρώτησε εκείνη. 

  «Ναι.» Ο Άνεµος είχε, πλέον, τελειώσει και µε τα πόδια της βοηθού 

της µαγείρισσας και έκοβε, πάλι, το σκοινί που περίσσευε. «Ναι,» 

επανέλαβε, καθώς σηκωνόταν όρθιος. «∆εν ξέρουµε άµα η φίλη σου 

απο δώ θα τρέξει να µας µαρτυρήσει στους δαιµονοκέφαλους 

φύλακες τούτης της πόλης.» 

  «∆εν πρόκειται να το κάνω εγώ αυτό,» δήλωσε η Κορνέθα. «Λύστε 

µε, και δεν πρόκειται να το κάνω. ∆ε συµπαθώ τους 

δαιµονανθρώπους. ∆ε σας κοροϊδεύω·  δε θα τους πω τίπο– Ε! τι πας 

να κάνεις εκεί;» Ο Άνεµος, παίρνοντας µια πετσέτα που η βοηθός 

της µαγείρισσας είχε περασµένη στον κόρφο της (µάλλον, για 

κάποια δουλειά της κουζίνας), της βούλωσε στο στόµα. «Μµµ! 

Μµµµ! Μµµµµµ!» 

  «Πολύ µιλάει η φίλη σου,» είπε ο τυχοδιώχτης στην Ηλένα, 

χαστουκίζοντας, παιχνιδιάρικα, την Κορνέθα στο µάγουλο. «Τώρα, 

δείξε µας το παράθυρο, κούκλα.» 

  Η ξανθιά κοπέλα κοίταξε, για λίγο, την δεµένη Κορνέθα. 

«Συγνώµη.» 

  «Μµµµ…!» αποκρίθηκε, παραπονιάρικα, εκείνη, ενώ δάκρυα 

κυλούσαν στα µάγουλά της. 

  Η Ηλένα ξεκρέµασε τη λάµπα απ’το ταβάνι και ζύγωσε το τέλος 

της αποθήκης. «Είναι ένα κιβώτιο µπροστά απ’το παράθυρο,» 

παρατήρησε. «Μπάχτον, µε βοηθάς λίγο.» 

  «Ευχαρίστως.» Ο πλανόδιος τοξότης, που είχε, πλέον, περάσει το 

τόξο του στον ώµο, πήγε κοντά της και έσπρωξε το κιβώτιο, ενώ ο 

Άνεµος έπαιρνε, ξανά, τη Νύχτα στα χέρια. 
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  Το παράθυρο αποκαλύφθηκε, και η Ηλένα το άνοιξε, κάνοντας 

σκόνη να σηκωθεί. Ένα σοκάκι φάνηκε απ’την πίσω µεριά της 

αποθήκης. 

  Ο Άνεµος κοίταξε έξω και είπε: «Θαυµάσια. Είµαστε σε πολύ καλό 

µέρος.» Βγήκε απ’την αποθήκη, και ο Μπάχτον κι η Ηλένα τον 

ακολούθησαν. Ο τυχοδιώχτης τούς οδήγησε µέσα σ’ένα άλλο 

δροµάκι, κάθετο σ’αυτό όπου βρίσκονταν, και, έπειτα, έστριψε 

αριστερά, όπου είδαν τρεις ζητιάνους να σιγοµουρµουρίζουν 

αναµεταξύ τους, µετρώντας χάλκινα νοµίσµατα. 

  «Μακριά, βροµόσκυλα!» τους φώναξε, άγρια, ο Άνεµος, κι αυτοί, 

πάραυτα, διαλύθηκαν. Στράφηκε στους συντρόφους του, µειδιώντας 

χαιρέκακα. «Αυτό πάντα τους τροµάζει,» είπε, κλείνοντας το µάτι. 

  Ο Μπάχτον κι η Ηλένα γέλασαν, σιγανά, ενώ ο κορακοµάλλης 

τυχοδιώχτης ζύγωνε µια διχτυωτή σχάρα στο παλιό, ραγισµένο σε 

πολλά σηµεία πλακόστρωτο.  

  «Τοξότη, έλα να την ανοίξεις,» ζήτησε. 

  «Στις διαταγές σας,» αποκρίθηκε, ειρωνικά, ο Μπάχτον. Γονάτισε, 

και… είδε ότι ήταν κλεισµένη µε λουκέτο. Αναστέναξε, καθώς 

σηκωνόταν όρθιος. Τράβηξε το τσεκούρι που κρεµόταν στη ζώνη 

του και το κατέβασε µε δύναµη, σπάζοντας το λουκέτο µ’ένα 

χτύπηµα. 

  «Κατέβα πρώτος,» είπε ο Άνεµος, «για να σου δώσω τη Νύχτα.» 

  Ο Μπάχτον έγνεψε καταφατικά. Σήκωσε τη σχάρα, ακούµπησε τις 

παλάµες του στις άκριες, και έβαλε τα πόδια του µέσα, 

προσπαθώντας να βρει κάπου να πατήσει… αλλά δε βρήκε. 

  «Αφήσου,» τον συµβούλεψε ο Άνεµος. «∆εν είναι πάνω από ένα 

µέτρο πτώση.» 

  Ο Μπάχτον αφέθηκε, και οι µπότες του πάτησαν σε νερό, κάνοντας 

ένα δυνατό σπλατ. Τα πάντα γύρω του ήταν σκοτεινά, και δεν έβλεπε 

τίποτα. Η µπόχα ήταν αποπνιχτική, όπως πάντα στους υπονόµους. 

  «Όλα ’ντάξει, τοξότη;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  «Αρωµατισµένος είν’ο χώρος;» αποκρίθηκε ο Μπάχτον από κάτω. 
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  «Θα σου έλεγα µε τι είναι αρωµατισµένος, αλλά έχουµε και την 

παρθένα από κοντά.» 

  «∆εν είµαι παρθένα!» διαµαρτυρήθηκε η Ηλένα. 

  «Καλά, ρε κοπελιά·  δε σε βρίσαµε κιόλας,» είπε ο Άνεµος. Και 

ρώτησε τον Μπάχτον: «Έτοιµος για τη Νύχτα;» 

  «Ναι.» 

  «Ωραία.» Ο τυχοδιώχτης άρχισε να την κατεβάζει, βαστώντας την 

απ’τις µασχάλες. «Πρόσεχε µόνο, γιατί παρατρώει τον τελευταίο 

καιρό και έχει παχύνει.» 

  Ο Μπάχτον έπνιξε ένα γέλιο, καθώς έπαιρνε τη Νύχτα στα χέρια 

του. «Τα πράγµατα που σκέφτεσαι, κάτι τέτοιες ώρες, ρε Άνεµε!» 

  «Κοπελιά,» είπε ο Άνεµος στην Ηλένα, «τώρα, θα κατεβώ εγώ, και, 

µόλις, είµαι κάτω, θα µου δώσεις τη λάµπα, έγινε;» 

  «Ναι,» απάντησε εκείνη, που είχε πάρει τη λάµπα της αποθήκης 

µαζί της ακριβώς γι’αυτό το λόγο. 

  Ο Άνεµος κατέβασε τον εαυτό του στον υπόνοµο, και, ύστερα, η 

Ηλένα του έδωσε το φως. Κοίταξε το χώρο γύρω του, 

διαπιστώνοντας πως ήταν όπως τον θυµόταν την τελευταία φορά. 

  «Έλα,» είπε στην ξανθιά κοπέλα, υψώνοντας το κεφάλι. «Θα σε 

πιάσω.» 

  «∆ε χρειάζεται.» Η Ηλένα κατέβηκε, πιτσιλώνοντας το παντελόνι 

του Ανέµου µε νερό, καθώς τα πόδια της πάτησαν στον υπόνοµο. 

  «Γιαυτό σούλεγα, ρε κούκλα, να σε πιάσω!» µούγκρισε εκείνος. 

«∆ες πώς µ’έκανες. Ο χώρος είναι στενός, δε βλέπεις;» 

  «Σσς!» έκανε ο Μπάχτον. «Θες να φέρεις τους Μαγκραθµέλιους 

εδώ κάτω, φίλε µου; ∆ε µας λες, καλύτερα, προς τα πού να πάµε;» 

  «Απο δώ,» αναστέναξε ο Άνεµος, και ξεκίνησε να βαδίζει σ’ένα 

στενό πέρασµα, το οποίο ίσα που τον χωρούσε στο πλάτος. 

Επιπλέον, έπρεπε να έχει το κεφάλι του σκυµµένο, για να µην 

κοπανήσει στο ταβάνι. Το σηµείο όπου είχαν αρχικά µπει, ήταν 

αρκετά ψηλό, όµως, όσο προχωρούσαν, ο υπόνοµος γινόταν όλο και 

πιο χαµηλοτάβανος. 
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  «Τι βρόµα!…» ξεφύσησε, κάποια στιγµή, η Ηλένα. «Πότε 

βγαίνουµε απο δώ;» 

  «Υποµονή, κοπελιά…» απάντησε ο Άνεµος, κοιτώντας τρία 

ανοίγµατα στο φως της λάµπας. 

  «Μη µου πεις πώς έχεις χαθεί!» έκανε ο Μπάχτον, κουβαλώντας τη 

Νύχτα µε δυσκολία, εδώ µέσα. 

  «Ως τώρα, δεν είχα χαθεί,» είπε ο Άνεµος. «Τώρα, όµως, δε 

θυµάµαι ποιο απ’τα τρία αυτά ανοίγµατα είχαµε πάρει, τότε…» 

   

**  **  **  ** 

 

  Η Κορνέθα χτυπιόταν και έσκουζε, µέσα στο σκοτάδι, έσκουζε και 

χτυπιόταν. 

  ∆ε µπορεί, κάποιος θα µ’ακούσει! Κάποιος θα µ’ακούσει! 

  Τελικά, η πόρτα της αποθήκης άνοιξε, και η µαγείρισσα Μινία 

παρουσιάστηκε, κρύβοντας το φως, µε την πελώρια φιγούρα της. Τα 

µάτια της γούρλωσαν. 

  «Μα τα Πνεύµατα, τι κάνεις εκεί, Κορνέθα;» φώναξε, σαν να την 

κατσάδιαζε, ενώ έβαζε τα χοντρά της χέρια στη µέση. 

  «Μµµµµ!» έκανε η βοηθός της µαγείρισσας. «Μµµµµµ!» 

  Η Μινία την πλησίασε και έβγαλε το πανί απ’το στόµα της. «Τι 

έγινε, κοπέλα µου; Ποιος σ’έδεσε εδώ;» 

  «Η… Ηλένα…» έκανε η Κορνέθα, βαριανασαίνοντας. «Και… Η 

Ηλένα και κάποιοι τύποι… Τους θυµάµαι… νοµίζω…» 

  «Τι συµβαίνει εδώ;» αντήχησε η φωνή ενός Μαγκραθµέλιου, που 

µιλούσε σπαστά την λαλιά των ανθρώπων. 

  Η Μινία στράφηκε, ξαφνιασµένη, στο µέρος του. «Κύριε, µου-µου 

έδεσαν τη βοηθό µου! Κάποιοι εγκληµατίες! Κακοποιοί!» 

  «Κάλεσε τη Φρουράρχισσα Ερµόρις,» πρόσταξε ο Μαγκραθµέλιος 

έναν συνάδελφό του, µιλώντας τη γλώσσα των δαιµόνων, την οποία 

ούτε η Μινία καταλάβαινε ούτε η Κορνέθα, και είχαν κι οι δυο 

τροµοκρατηθεί, νοµίζοντας πως ήθελαν να τις σκοτώσουν. 
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  Η Ερµόρις δεν άργησε να έρθει. «Τι συνέβη;» ρώτησε τον 

πολεµιστή της. 

  «Τις βρήκαµε εδώ, φρουράρχισσα,» αποκρίθηκε εκείνος. «Έτσι, τη 

µία δεµένη και την άλλη µπροστά της.» 

  Η Ερµόρις στράφηκε στη µαγείρισσα και στη βοηθό της, µιλώντας, 

τώρα, στην ανθρώπινη λαλιά: «Τι συνέβη;» 

  Η Κορνέθα ξεροκατάπιε. 

  «Τη βρήκα δεµένη, κυρία µου,» απάντησε η Μινία. «∆εν ξέρω τι 

έγινε.» 

  «Πολλά παράξενα συµβαίνουν στο πανδοχείο σας!» σφύριξε η 

Ερµόρις. 

  «∆ε φταίµε εµείς, κυρία. Σας παρακαλώ…» είπε η Μινία. 

  Η φρουράρχισσα έστρεψε τα µπλε-κόκκινα µάτια της στην 

Κορνέθα. «Πώς κατέληξες σ’αυτά τα χάλια, ανθρώπινη γυναίκα;» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Νοµίζω πως ήταν αυτό…» είπε ο Άνεµος, πλησιάζοντας το ένα 

απ’τα τρία ανοίγµατα. 

  «Γιατί;» ρώτησε η Ηλένα. 

  «Θυµάµαι ότι κρατούσα σπαθί και κοπάνησε στον τοίχο… κι εδώ, 

να, υπάρχει ένα σηµάδι.» Έδειξε, µε το δάχτυλό του, ένα 

βαθούλωµα, που ο Μπάχτον έκρινε πως από λεπίδα πρέπει να είχε 

γίνει. 

  «Τότε, πάµε απο κεί,» πρότεινε ο πλανόδιος τοξότης. «Άντε, γιατί 

έχω ένα κακό προαίσθηµα ότι ο χρόνος µάς τελειώνει.» 

  Ο Άνεµος ένευσε καταφατικά, και βάδισε στο πέρασµα, το οποίο 

στένευε ακόµα περισσότερο·  τόσο που σε κάποιο σηµείο έπρεπε να 

σέρνουν τις πλάτες τους πάνω στις βρόµικες πέτρες. 

  «Αυτό είναι αηδιαστικό…» στράβωσε τα χείλη της η Ηλένα, ενώ 

αισθανόταν τον βρόµικο αέρα να την πνίγει. «Είναι µακριά ακόµα, 

Άνεµε;» 



Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΙΜΟΝΩΝ 

 

 

1115 

  «Μη µιλάς πολύ εδώ µέσα,» τη συµβούλεψε ο τυχοδιώχτης, 

βαστώντας την αναµµένη λάµπα εµπρός του και προσπαθώντας να 

δει πού τον οδηγούσε ο υπόνοµος. Ναι, συµπέρανε, µάλλον, 

ακολουθήσαµε το σωστό άνοιγµα, τελικά. Κρατήσου κάποια ώρα 

ακόµα, Νύχτα· θα είµαστε έξω, σε λίγο. Θα είµαστε έξω… 

  «Γιατί να µη µιλάω;» απαίτησε η Ηλένα. 

  «Μπορεί να καταπιείς κάνα έντοµο.» 

  Το στοµάχι της ξανθιάς κοπέλας αναποδογύρισε, προς στιγµή. 

  Ύστερ’από κάνα δεκάλεπτο, ο Άνεµος ρώτησε: «Σας είπα πού 

βγάζει αυτός ο υπόνοµος;» 

  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. «Και δεν πιστεύω να–» 

  «Σε µια υπόγεια λίµνη βγάζει, στους λόφους βόρειο-ανατολικά της 

Άρθαντρικ,» τον πληροφόρησε ο Άνεµος. 

  «Υπάρχει έξοδος απ’αυτή τη λίµνη;» ρώτησε ο Μπάχτον, 

προσπαθώντας ν’ανασάνει τίποτα καθαρό εδώ µέσα, αλλά 

εισπνέοντας µόνο βρόµικο αέρα. 

  «Ναι. Η είσοδος µιας σπηλιάς.» 

  Μισή ώρα πέρασε, και, όταν όλοι πήγαιναν να σκάσουν από τη 

µπόχα, η τελευταία άρχισε να ελαττώνεται και το νερό να βαθαίνει –

είχε φτάσει ως τα γόνατά τους. 

  «Πλησιάζουµε τη λίµνη,» είπε ο Άνεµος. «Ακολουθήστε µε.» Και 

ανέβηκε στην όχθη του µικρού ποταµού τον οποίο διέσχιζαν. Τώρα, 

τα τοιχώµατα γύρω τους δεν ήταν χτισµένα, αλλά φυσικά 

κατασκευάσµατα, και ο χώρος πολύ µεγαλύτερος από πριν. 

  ∆εν άργησαν να βγουν από ένα πέρασµα και να δουν µια αρκετά 

µεγάλη µάζα νερού εµπρός τους, µέσα σε µια σπηλιά τόσο γεµάτη µε 

σταλαγµίτες και σταλακτίτες που έµοιαζε µε πέτρινο δάσος. Το φως 

της λάµπας του Ανέµου καθρεπτιζόταν στην επιφάνεια της λίµνης, 

καθώς και στην επιφάνεια των ποταµών που έρχονταν κι έφευγαν 

απ’αυτήν. 

  Η Ηλένα κοίταξε το µέρος µε γουρλωµένα µάτια. Πότε της δεν είχε 

δει κάτι παρόµοιο, και της έµοιαζε υπέροχο. «Είναι τόσο ωραία 
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εδώ…» είπε, ξέπνοα, λόγω του ότι πριν δε µπορούσε ν’αναπνεύσει 

και, τώρα, επιτέλους, ο αέρας τής φαινόταν καθαρός. 

  «Έχω δει και καλύτερα,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Μην ξεχνάς πως 

σε τούτο το σηµείο καταλήγουν όλα τα σκατά της Άρθαντρικ.» 

  «Ας βγούµε,» τόνισε ο Μπάχτον, που δεν ενέκρινε καθόλου τον 

τρόπο µε τον οποίο ο τυχοδιώχτης µιλούσε στην κοπέλα. 

  Ο Άνεµος τούς πέρασε µέσα απ’το πέτρινο δάσος των σταλαγµιτών 

και των σταλακτιτών, και αντίκρισαν φως από ένα άνοιγµα. ∆εν 

ήταν το φως της ηµέρας, αλλά του απογεύµατος, όταν οι δίδυµοι 

ήλιοι του Άρµπεναρκ άρχιζαν να κατεύθυνονται ο ένας προς την 

Ανατολή κι ο άλλος προς τη ∆ύση. Βάδισαν πάνω σε µια ανηφοριά –

όχι ιδιαίτερα δύσβατη, αλλά αρκετά κουραστική– και, επιτέλους, 

βγήκαν απ’τα υπόγεια. 

  Ο Μπάχτον εισέπνευσε αχόρταγα τον καθαρό αέρα. Ανέκαθεν, 

σιχαινόταν τα κλειστά µέρη, αλλά λάτρευε τα ανοιχτά. Κοίταξε το 

τοπίο, προσπαθώντας  να προσανατολιστεί. ∆ιαπίστωσε πως αυτός, ο 

Άνεµος, και η Ηλένα βρίσκονταν στην πλαγιά ενός λόφου. Στα 

νότιο-δυτικά µπορούσε ν’ατενίσει τον καπνό των σπιτιών της 

Άρθαντρικ, ενώ στα βόρεια ένα µικρό πευκοδάσος. Στ’ανατολικά, οι 

λόφοι συνεχίζονταν. 

  Πλάι στον πλανόδιο τοξότη ορθωνόταν ένα µεγάλο, χοντρόκορµο 

δέντρο, µε µακριά κλαδιά: ένα από τα µεγαλύτερα κυπαρίσσια που 

είχε ποτέ του αντικρίσει. Τώρα, καταλάβαινε πού ακριβώς 

βρισκόνταν. Συγκεκριµένα, είχε περάσει πολλές φορές απο δώ, αλλά 

ποτέ δεν είχε τύχει να µπει στη σπηλιά µε τη λίµνη. Ούτε εκείνος δεν 

ήξερε όλα τα µέρη του Σαραόλν. 

  «∆ος µου τη Νύχτα,» είπε ο Άνεµος, προτείνοντάς του τη λάµπα. 

Έτσι, η κορακοµάλλα γυναίκα και η λάµπα άλλαξαν θέσεις. «Εσύ 

οδηγείς απο δώ και πέρα, τοξότη. Ή κάνω λάθος;» 

  Ο Μπάχτον ένευσε καταφατικά. «Ναι, εγώ οδηγώ. Και λέω να πάµε 

βόρεια, στο πευκοδάσος.» 

  Ο Άνεµος ανασήκωσε τους ώµους. «Κανένα πρόβληµα, αρχηγέ.» 
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  Ο Μπάχτον στράφηκε στην Ηλένα, παρατηρώντας πως η κοπέλα 

είχε αγκαλιάσει τον εαυτό της. «Θέλεις την κάπα µου; Κάνει κρύο 

εδώ έξω, µε τον αέρα.» 

  «Όχι, δε χρειάζεται,» αποκρίθηκε εκείνη, αλλά ο πλανόδιος τοξότης 

την έλυσε απ’το λαιµό του και της την έδωσε. «Ευχαριστώ… 

Πάντως, αν κρυώνεις µετά…» 

  «Έχω συνηθίσει,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον, και ξεκίνησε να βαδίζει, 

µε την Ηλένα πλάι του και τον Άνεµο ν’ακολουθεί, κρατώντας τη 

Νύχτα στα χέρια και παρακαλώντας τα Πνεύµατα, σιωπηρά, να την 

αφήσουν να ζήσει. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ερµόρις και οι πολεµιστές της βρήκαν, τελικά, την ανοιχτή 

σχάρα. 

  «Μπήκαν στον υπόνοµο,» γρύλισε η Μαγκραθµέλια. «Οι 

καταραµένοι άνθρωποι!» 

  «Πολύ έξυπνο δεν είναι γι’αυτούς, φρουράρχισσα;» ρώτησε ένας 

στρατιώτης, που βαστούσε κοντάρι κι ασπίδα. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε η Ερµόρις, µε σφιγµένα δόντια. «Μέχρι εκεί 

φτάνει το µυαλό τους –είναι ακριβώς ό,τι θα σκεφτόταν ένας 

ηλίθιος, γλοιώδης άνθρωπος.» 

  Στράφηκε προς έναν απ’τους µαχητές της. «Πήγαινε στον ∆ιοικητή 

Κρόντιλ, και ζήτησέ του να στείλει καβαλάρηδες έξω απ’τα τείχη 

της πόλης, προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι άνθρωποι βρίσκονται 

κάπου στην ύπαιθρο.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο 

Μια παλιά εκπαιδεύτρια 
 

 

 Ερία κοίταζε τη µεγάλη κατασκήνωση έξω από τα τείχη της 

Χάργκοχ, καθώς τα χρώµατα του απογεύµατος 

κυριαρχούσαν στο περιβάλλον: µενεξεδί, πορφυρό, κυανό, 

και µαύρο. Καβαλούσε µια µελαχρινή φοράδα µε την οποία την είχε 

εφοδιάσει ο Άρχων Φερχ της Όρφαλχ, όπως και µε την αλυσιδωτή 

πανοπλία που, τώρα, φορούσε. Το ξίφος της ήταν θηκαρωµένο στη 

µέση της και κρεµασµένο από µια µαύρη, πέτσινη ζώνη. Τα µαλλιά 

της ήταν µαζεµένα κότσο µέσα στο κράνος της, ενώ στους ώµους 

της έπεφτε µια ζεστή κάπα. 

  Ο Όκ’φερν ίππευε πλάι της, αισθανόµενος άβολα µέσα στη 

φολιδωτή αρµατωσιά του. Είχε αρνηθεί να φορέσει αλυσιδωτή, γιατί 

του φαινόταν πολύ βαριά, αλλά και τούτη, τελικά, βαριά ήταν, όπως 

είχε διαπιστώσει.  

  «Τι να την κάνω την πανοπλία;» είχε ρωτήσει την Ερία. «∆εν είµαι 

πολεµιστής.»  

  «Κανείς δεν είναι, µέχρι να υπάρξει ανάγκη,» του είχε απαντήσει 

εκείνη. «Τώρα, φόρεσέ την!» 

  Ο Όκ’φερν είχε αναποδογυρίσει τα µάτια του και την είχε φορέσει, 

µε ελάχιστη προθυµία. 

  Ένα άλλο ενοχλητικό πράγµα εδώ, στη Βόρεια Γη, εκτός από την 

αρµατωσιά του, ήταν το κρύο, το οποίο τον διαπερνούσε, παρότι 

τυλιγµένος και κουκουλωµένος στην επενδυµένη µε γούνα κάπα του. 

Απορούσε πώς έµεναν σε τούτα τα µέρη οι Βόρειοι, και δεν είχαν 

ακόµα παγώσει ζωντανοί! 

  Ρίχνοντας µια µατιά πλάι του, στην Ερία, παρατήρησε πως ο 

ψυχρός αέρας δεν την ενοχλούσε και τόσο·  µάλιστα, έµοιαζε να µην 

H
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την ενοχλεί καθόλου. Τρελοί! συλλογίστηκε ο Όκ’φερν. Όλοι οι 

Βόρειοι είναι τρελοί! 

  Μαζί µ’αυτόν και την Σαραολνιανή διοικήτρια έρχονταν και χίλιοι 

στρατιώτες, που είχαν ανταµώσει στο δρόµο, καθώς κατευθύνονταν 

στην Χάργκοχ. Τελικά, θα ήταν µεγάλος ο στρατός που θα 

συγκεντρωνόταν εδώ, σκεφτόταν η Ερία, παρά του ότι ο Πόνκιµ είχε 

σφετεριστή το θρόνο και κρατούσε τη Μάρβαθ. Βέβαια, ίσως να 

έκανε και λάθος, γιατί, σίγουρα, ο ∆ούκας Σάλβινρ θα έχανε 

αρκετούς βαρόνους, αν όχι δούκες… 

  «Ελπίζω να έχουν κάνα ζεστό µέρος, για να µείνουµε,» είπε ο 

Όκ’φερν. 

  Η Ερία µειδίασε. «∆εν κρατάω τον όρκο µου;» 

  Ο Όκ’φερν τής επέστρεψε το µειδίαµα. «Τον κρατάς, αλλά ακόµα 

κρυώνω.» Προτού φύγουν απ’τη Χάργκοχ, η Σαραολνιανή 

πολεµίστρια είχε υποσχεθεί στον Ζιρκεφιανό φίλο της να τον 

ζεσταίνει συχνά, προκειµένου εκείνος να έρθει µαζί της, στο 

∆ουκάτο Χάργκοχ, αφού, ούτως ή άλλως, δεν είχε πού αλλού να 

πάει·  η Νότια Γη ήταν πολύ επικίνδυνη, πλέον, γι’αυτόν, και η 

Βόρεια ένας άγνωστος –και κρύος– τόπος. 

  «Αυτό το εκλαµβάνω ως προσβολή!» είπε η Ερία, µεταξύ αστείου 

και σοβαρού. 

  Ο Όκ’φερν γέλασε, κι εκείνη έσφιξε το µηρό του κάτω απ’την κάπα 

του, καθώς ο Ζιρκεφιανός ίππευε πλάι της. 

  «∆εν έχεις ντροπή επάνω σου,» χαµογέλασε ο πρώην-

πληροφοριοδότης της Συντεχνίας του Πορφυρού Αετού. «Ο 

Ποταµός θα σε πνίξει.» 

  «∆εν πλένοµαι στα Ζιρκεφιανά σας ποτάµια,» αποκρίθηκε η Ερία. 

  «Έχω την εντύπωση πως δεν πλένεστε καθόλου εσείς, οι Βόρειοι,» 

είπε ο Όκ’φερν. 

  «Αυτό είναι ψέµα!» διαµαρτυρήθηκε η Ερία. 

  «Ίσως να πλένεστε, µια φορά… τη βδοµάδα…; το µήνα…;» 

υπέθεσε ο Ζιρκεφιανός. 
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  «Τούτο θα σε συµβούλευα να µην το πεις µπροστά σε άλλους 

Σαραολνιανούς,» τον προειδοποίησε η Ερία. «Άσε που είναι, επίσης, 

ψέµα.» 

  Έφτασαν στην κατασκήνωση έξω από την Χάργκοχ και 

αφίππευσαν, όπως και πολλοί απ’τους έφιππους πολεµιστές που 

έρχονταν µαζί τους, τους οποίους διοικητές και υποδιοικητές 

υποδέχονταν, για να τους βρουν µέρος να καταυλιστούν και να 

σταβλίσουν τ’άλογά τους. 

  Η Ερία έστρεψε το βλέµµα της σε µια κοκκινοµάλλα, ντυµένη µε 

αλυσιδωτή αρµατωσιά και πράσινη κάπα, στο πλευρό της οποίας 

κρεµόταν ένα µακρύ ξίφος, και µιλούσε µε τέσσερις απ’τους 

εκατόνταρχους των χιλίων πολεµιστών που είχαν µόλις έρθει στη 

Χάργκοχ –τρεις άντρες και µια γυναίκα µε κοντά, µαύρα µαλλιά και 

γαλανά µάτια. Τους έδειχνε προς µια µεριά της κατασκήνωσης, και 

τους έδινε ορισµένες πληροφορίες. 

  Η Ερία µειδίασε, δείχνοντας τα δόντια της. 

  «Ποια είν’αυτή;» τη ρώτησε ο Όκ’φερν. 

  «Έλα,» του είπε εκείνη, παίρνοντας τη φοράδα της απ’τα γκέµια κι 

αρχίζοντας να βαδίζει προς την κοκκινοµάλλα πολεµίστρια. 

  Ο Ζιρκεφιανός την ακολούθησε, τραβώντας κι αυτός τ’άλογό του 

απ’τα χαλινάρια. 

  Καθώς οι τέσσερις εκατόνταρχοι έφευγαν, η Ερία φώναξε: 

«∆ασκάλα Μπόρνεφ!» 

  Η πορφυροµάλλα γύρισε, και γέλασε. «Ερία!» είπε, πλησιάζοντας. 

«Είχα ακούσει πως ήσουν χαµένη κάπου στη Ζίρκεφ.» 

  «Άλλο που δεν ήθελες, ε;» γέλασε κι η µαυροµάλλα Σαραολνιανή. 

  «Ερία…» κούνησε το κεφάλι της η Μπόρνεφ. «Πραγµατικά, 

χαίροµαι που σε βλέπω. Πού ήσουν τόσο καιρό;» 

  «Μέσα σε καράβι, κυρίως,» αποκρίθηκε εκείνη. «Πώς θα 

ερχόµουν, δηλαδή, απ’τη Νότια Γη;  

  »Οι άλλοι έχουν φτάσει ακόµα;» 

  «Ποιοι άλλοι;» 



Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΙΜΟΝΩΝ 

 

 

1121 

  «Η Μάνζρα, η Νύχτα, ο Ράθµαλ… Αν σου πω τι πήγαν να κάνουν, 

δε θα το πιστέψεις–» 

  «Μου είπαν οι ίδιοι,» εξήγησε η Μπόρνεφ. 

  «∆ε µπορεί να ήρθαν πριν από µένα,» γέλασε η Ερία. «Άσε 

τ’αστεία!» 

  «∆εν πρόκειται γι’αστείο,» την πληροφόρησε η ∆ιοικήτρια του 

πέµπτου τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών. «Ήρθαν –και µε τον 

Άνεµο µαζί τους.» 

  Η Ερία την κοίταξε χάσκοντας. «Πώς;» απόρησε. 

  Η Μπόρνεφ γέλασε. «Έλα, να καθίσουµε·  έχω πολλά να σου πω. 

Μου φαίνεται πως δεν ξέρεις τίποτα. 

  »Ποιος είν’ο κύριος;» 

  «Ο Όκ’φερν,» απάντησε η Ερία. «Με βοήθησε στη Ζίρκεφ. Και, 

επειδή είχε κάποια προβλήµατα εκεί, αποφάσισε να έρθει στο 

Σαραόλν.» 

  «Μου είπε η Μάνζρα για σένα,» πληροφόρησε η Μπόρνεφ τον 

Ζιρκεφιανό. 

  «Καλά λόγια, ελπίζω,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Αρκετά καλά,» µειδίασε η Μπόρνεφ. 

  «Ποιο είναι το όνοµά σας;» ρώτησε ο Όκ’φερν, που δεν το είχε 

συγκρατήσει όταν το φώναξε η Ερία. 

  «Μπόρνεφ. Είµαι ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών 

Σπαθιών της Μάρβαθ… ή ό,τι έχει µείνει απ’αυτό τουλάχιστον,» 

ανασήκωσε τους ώµους της. «Ελάτε, τώρα.» 

  Ξεκίνησε να βαδίζει, και η Ερία κι ο Όκ’φερν την ακολούθησαν. 

Έδεσαν τ’άλογά τους σε πασσάλους και, ύστερα, κάθισαν γύρω από 

µια αρκετά µεγάλη φωτιά, µπροστά σε µια σκηνή. 

  «Λοιπόν, τι έχεις να µου πεις;» ρώτησε η µαυροµάλλα 

Σαραολνιανή την παλιά της εκπαιδεύτρια. 

  «Άκου,» αποκρίθηκε η Μπόρνεφ, και της είπε όλα όσα της είχε 

διηγηθεί η Μάνζρα, καθώς και τι συνέβη µε το στρατό της ∆ήνκα·  

επίσης, της εξιστόρησε αυτά για τα οποία είχε µιλήσει η Χόλκραδ, 
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όταν ήρθε στη Χάργκοχ·  τέλος, την ενηµέρωσε για την τωρινή 

κατάσταση: την επιστροφή του Βασιληά και την αποστολή στο 

Άργκανθικ.  

  Όταν τελείωσε, είχε βραδιάσει, και η Ερία έµοιαζε ζαλισµένη από 

την πληθώρα των πληροφοριών που κατέκλυζαν το νου της. ∆εν 

ήξερε τι να πρωτοσκεφτεί, από πού να αρχίσει… 

  «Ο Βασσάρ είναι νεκρός;» είπε, τελικά. «Είσαι σίγουρη;» 

  «Κατά πάσα πιθανότητα, ναι, είναι νεκρός,» ένευσε η Μπόρνεφ. 

  «Και ποιος είναι, τώρα, αντικαταστάτης µου στο δεύτερο τάγµα 

των Αργυρών Σπαθιών;» ρώτησε η Ερία. 

  Η Μπόρνεφ έσφιξε τα χείλη της, αντιλαµβανόµενη πως αυτό που 

επρόκειτο να πει, µάλλον, θα το έπαιρνε βαριά η πρώην-

µαθητευόµενή της. «Ξέρεις, δεν  έµειναν και πολλά απ’το δεύτερο 

τάγµα των Αργυρών Σπαθιών, µετά τη µάχη έξω απ’το κάστρο της 

Βαρονέσας Τάθβιλ·  µόνο µερικοί πολεµιστές, οι οποίοι µετατέθηκαν 

σε άλλα τάγµατα. Λυπάµαι, Ερία…» 

  Εκείνη δε µίλησε·  µονάχα κοίταζε τις φλόγες της φωτιάς, που 

χόρευαν µπροστά της.  

  Η Μπόρνεφ ακούµπησε το χέρι της στον ώµο της µαυροµάλλας 

πολεµίστριας. «Σίγουρα, θα χρειαστούµε τις διοικητικές σου 

ικανότητες εδώ, στη Χάργκοχ,» της είπε. «Έχουµε έναν δύσκολο 

πόλεµο να διεξάγουµε… έναν πολύ δύσκολο πόλεµο.» 

  Η Ερία κατένευσε, αναστενάζοντας. «Ναι…  

  »Ο Φάλµαριν τι έγινε;» ρώτησε. «Η Χόλκραδ σάς είπε ότι χάθηκε 

αντιµετωπίζοντας εκείνο το δαίµονα, µα είναι, πραγµατικά, νεκρός;» 

  «Κανείς δεν ξέρει,» απάντησε η Μπόρνεφ. «Ούτε καν η µάγισσα. 

Και ο Ράθ– ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή υποστηρίζει πως τον 

αισθάνεται, αλλά δε µπορεί να τον εντοπίσει.» 

  «Υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρει;» 

  Η Μπόρνεφ ανασήκωσε τους ώµους, δείχνοντας την άγνοιά της 

µ’ένα µορφασµό των χειλιών. 
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  «∆ε νοµίζω το Σαραόλν να έχει περάσει από χειρότερη περίοδο,» 

είπε η Ερία. Είχε βγάλει, πλέον, το κράνος της, και ο αέρας έκανε τα 

λυτά, µακριά, µαύρα µαλλιά της ν’ανεµίζουν. 

  «Έχει, σίγουρα, περάσει από µπόλικες δύσκολες περιόδους, αλλά 

τόσο δύσκολη ούτε κι εγώ το πιστεύω…» συµφώνησε η Μπόρνεφ. 

  «Λες οι Αργκανθικιανοί να µας βοηθήσουν;» ρώτησε η Ερία. 

«Προσωπικά, το αµφιβάλλω, εκτός κι αν έχουν κάτι να κερδίσουν.» 

  «Έχουν,» την πληροφόρησε η Μπόρνεφ. Εκείνη ύψωσε ένα της 

φρύδι, και η ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών 

Σπαθιών συνέχισε: «Άµα δε διώξουµε τους Μαγκραθµέλιους απ’την 

πατρίδα µας, αυτοί θα εισβάλλουν και στο Άργκανθικ.» 

  «Αλλά πότε;» έθεσε το ερώτηµα η Ερία. «Αµέσως; ∆εν το πιστεύω. 

Και, µέχρι τότε, οι Αργκανθικιανοί θα έχουν χρόνο να ετοιµάσουν 

την άµυνά τους.» 

  «Ναι, όµως δεν είναι προτιµότερο να χτυπήσεις το κακό προτού 

εξαπλωθεί;»  

  «Μακάρι οι γείτονές µας να συµµερίζονται την άποψή σου, 

Μπόρνεφ,» είπε η Ερία. Ύστερα, το βλέµµα της πλανήθηκε, για 

λίγο, στον καταυλισµό, και έπεσε πάνω σ’έναν άντρα, µε µακριά, 

πλούσια, µαύρα µαλλιά, ο οποίος ήταν ντυµένος µε αρθρωτή 

πανοπλία και πορφυρό µανδύα. «Να και κάτι θεάµατα που σου 

ανεβάζουν τη διάθεση,» παρατήρησε. «Ποιος είν’αυτός ο τύπος;» 

  Σιγά το πρόσωπο! συλλογίστηκε ο Όκ’φερν. Όλο σίδερο είναι! 

  «Αυτός που βλέπεις είναι ο Έντρηλ, ο νέος ∆ιοικητής των 

Πορφυρών Σπαθιών,» είπε η Μπόρνεφ στην Ερία. 

  Εκείνη έσµιξε τα φρύδια της, καθώς παρακολουθούσε τον άντρα να 

µιλά σ’έναν άλλο, κατώτερο διοικητή των πολεµιστών που είχαν 

συγκεντρωθεί στη Χάργκοχ. «Φαίνεται να έχει τα… απαραίτητα 

προσόντα για τη θέση, σε αντίθεση µε κάποιους…» αποκρίθηκε, 

καθώς θυµόταν τον Μάζερακ, τον προηγούµενο ∆ιοικητή των 

Πορφυρών Σπαθιών, ο οποίος ήταν ένας στρυφνός γέρος που εκείνη 

αντιπαθούσε. 
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  Η Μπόρνεφ έµοιαζε θυµωµένη, για κάποιο λόγο, παρατήρησε ο 

Όκ’φερν. Και διαπίστωσε πως κι εκείνος ήταν θυµωµένος –και 

ήξερε πολύ καλά το δικό του λόγο! 

  «Πότε και πώς έγινε ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών;» ρώτησε 

η Ερία. «∆ε νοµίζω να τον έχω ξαναδεί στο στρατό της Μάρβαθ·  

σίγουρα, θα τον θυµόµουν…» 

  «Τον συναντήσαµε στον δρόµο για τον Πύργο του Φτερού, εγώ κι 

η Πριγκίπισσα Έρµελ,» την πληροφόρησε η Μπόρνεφ. «Μας 

βοήθησε ν’αντιµετωπίσουµε δέκα δαιµονανθρώπους, οι οποίοι µας 

είχαν επιτεθεί. Αναµφίβολα, θα ήµασταν νεκρές χωρίς αυτόν. Και, 

για να τον ανταµείψει, ο Βασιληάς Βένγκριλ τον έκανε ∆ιοικητή των 

Πορφυρών Σπαθιών. Όχι πως, ούτως ή άλλως, δεν έχει τα προσόντα, 

όπως είπες. Τον έχω γνωρίσει πολύ καλά και ξέρω…» Της έριξε ένα 

βλέµµα που έλεγε: «Είναι δικός µου.» 

  Η Ερία µειδίασε, λεπτά, ενώ η όψη της αποκρινόταν: «Αυτό δε µε 

σταµάτησε ποτέ στο παρελθόν.» 

  Ο Όκ’φερν δεν έπιασε ακριβώς την αντιπαράθεση µεταξύ των δύο 

γυναικών, αλλά αντιλήφθηκε πως η ατµόσφαιρα είχε ηλεκτριστεί 

πολύ. Για να ηρεµήσει τα πνεύµατα, καθάρισε το λαιµό του και 

ρώτησε: «Μήπως υπάρχει τίποτα για φαγητό εδώ πέρα; Πεθαίνω της 

πείνας, και κάτι ζεστό θα ήταν ό,τι πρέπει.» Χαµογέλασε. 

  «Φυσικά και υπάρχει,» απάντησε η Μπόρνεφ, καθώς σηκωνόταν 

όρθια. «Ελάτε στη σκηνή µου.» Σηκώθηκε και µπήκε στη σκηνή 

πίσω τους. 

  Η Ερία κι ο Όκ’φερν την ακολούθησαν. Και ο Ζιρκεφιανός έκρινε 

το εσωτερικό του καταλύµατος αρκετά ζεστό, καθώς το έδαφος ήταν 

στρωµένο µε γούνα. 

  «Βγάλτε τις µπότες σας, αν θέλετε,» είπε η Μπόρνεφ. «Βολευτείτε. 

Εξάλλου, µάλλον, εδώ θα κοιµηθείτε το βράδυ. ∆εν πιστεύω να 

έχετε πρόβληµα να µοιραστείτε την ίδια σκηνή…» Η πορφυροµάλλα 

διοικήτρια ήταν σίγουρη πως δε θα είχαν πρόβληµα·  γνώριζε πολύ 
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καλά τη συνάδελφό της, για να έχει αµφιβολίες πάνω σ’αυτό το 

θέµα. Ωστόσο ρωτούσε από ευγένεια. 

  Η Ερία κάθισε στις γούνες, αρχίζοντας να λύνει τα υποδήµατά της. 

«Όχι, δε µας πειράζει να µοιραστούµε την ίδια σκηνή,» αποκρίθηκε. 

«Αλλά εσύ πού θα κοιµηθείς;» 

  «Θα βρω µέρος,» τη διαβεβαίωσε η Μπόρνεφ, σχεδιάζοντας να 

επισκεφτεί τη σκηνή του Έντρηλ. 

  Ο Όκ’φερν κάθισε πλάι στην Ερία, µα δεν έβγαλε τις µπότες του· 

έκανε πολύ κρύο για να τις βγάλει, ακόµα και µέσα σε τούτη τη 

σκηνή. 

  «Περιµένετε λίγο,» είπε η Μπόρνεφ. «Πάω να φέρω φαγητό.» Και 

τους άφησε µόνους. 

  «Γιατί δε µπαίνουµε στην πόλη;» ρώτησε ο Όκ’φερν την Ερία. 

«Εκεί, σίγουρα, θα είναι πιο ζεστά.» 

  «Πάω στοίχηµα πως ο στρατώνας είναι γεµάτος, το ίδιο και τα 

πανδοχεία,» αποκρίθηκε εκείνη. «Βγάλε τις µπότες σου.» 

  «Καλά είµαι κι έτσι,» τη διαβεβαίωσε ο Όκ’φερν. 

  «Κρυώνεις; Ακόµα και µε τρία ζευγάρια µάλλινες κάλτσες από 

µέσα;» απόρησε η Ερία. 

  «Όχι, αλλ’αν βγάλω τις µπότες, θα κρυώνω,» δήλωσε ο 

Ζιρκεφιανός. 

  Η Σαραολνιανή αναποδογύρισε τα µάτια της. «Πρέπει να 

συνηθίσεις, αργά ή γρήγορα,» του είπε. 

  «Το ξέρω.» 

  «Νοµίζω πως ήδη έχεις συνηθίσει·  απλά, δε θες να το 

παραδεχτείς.» 

  «Νοµίζεις,» τόνισε ο Όκ’φερν. Και, ύστερα, ρώτησε: «Τι συνέβη 

αναµεταξύ σας, πριν λίγο;» 

  «Τι εννοείς;» αποκρίθηκε η Ερία. Καταλάβαινε τι εννοούσε ο 

Ζιρκεφιανός, αλλά καλύτερα να έκανε την ανήξερη, αφού, ούτως ή 

άλλως, δε θα του άρεσε η αλήθεια. 
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  «Κοιταχτήκατε… κάπως,» είπε ο Όκ’φερν, ανασηκώνοντας τους 

ώµους. 

  Η Ερία γέλασε. «Έλα, ρε κούκλε! Η ιδέα σου ήταν.» Πήρε το 

πρόσωπό του ανάµεσα στις παλάµες της και τον φίλησε, δυνατά, στα 

χείλη. 

  Σε λίγο, η Μπόρνεφ επέστρεψε, µε δύο κούπες ζεστό τσάι στα 

χέρια και έναν σάκο µε φαγητό. Τον άνοιξε, για ν’αποκαλύψει ψωµί, 

τυρί, κοµµάτια ψητού µοσχαριού, και κάστανα. 

  «Εντάξει;» ρώτησε. 

  «Πολύ ωραία,» αποκρίθηκε ο Όκ’φερν, κόβοντας λίγο απ’το ψωµί 

και βάζοντάς το στο στόµα του. 

  «∆ε θα µας κάνεις παρέα;» είπε η Ερία στην πρώην-εκπαιδεύτριά 

της, βλέποντας πως δεν είχε καθίσει. 

  «∆υστυχώς, όχι,» αποκρίθηκε εκείνη. «Είµαι αλλού καλεσµένη. 

Αλλά εσείς ξεκουραστείτε –σαν στο σπίτι σας.» Μειδίασε 

κοροϊδευτικά προς τη µεριά της Ερία και έφυγε. 

  Ο Όκ’φερν δεν το παρατήρησε αυτό, καθώς έτρωγε, αλλά η 

µαυροµάλλα Σαραολνιανή το είδε –και πολύ καλά µάλιστα. 

Συνοφρυώθηκε και ήπιε µια γουλιά απ’το τσάι της. Πάντα τις ίδιες 

αηδίες κάνεις, Μπόρνεφ, συλλογίστηκε. Ίσως, πρέπει να σε ξαναρίξω 

µέσα σε καµια γούρνα, για να δροσιστείς!… 

  «Πολύ φιλόξενη γυναίκα αυτή η…» Ο Όκ’φερν δε µπορούσε να 

θυµηθεί το όνοµά της. 

  «Η Μπόρνεφ,» τον βοήθησε η Ερία. 

  «Ναι, η Μπόρνεφ. Πολύ φιλόξενη,» είπε ο Ζιρκεφιανός. 

  Εµένα µου λες. Μια µατιά στους πολεµιστές του καταυλισµού να 

ρίξεις και είν’έτοιµη να σου πάρει το κεφάλι! µούγκρισε από µέσα της 

η Ερία. «Ήταν εκπαιδεύτριά µου,» πληροφόρησε το φίλος της, 

κόβοντας κι αυτή ένα κοµµάτι απ’το κρέας και τρώγοντάς το. 

  Ο Όκ’φερν στράφηκε να την κοιτάξει. «Τώρα καταλαβαίνω από 

πού έµαθες όσα ξέρεις στην τέχνη του σπαθιού.» Και συνέχισε, πάλι, 

το φαγητό του, λες και είχε να φάει µέρες. 
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  «∆εν τα έµαθα όλα από τη Μπόρνεφ,» τον πληροφόρησε η Ερία. 

  «Όµως αυτή δε σου δίδαξε τα βασικά;» 

  «Ναι.» 

  «Τότε, ίσως θα έπρεπε να µου δείξει κι εµένα…» 

  «Τι!» έκανε η Ερία, γυρίζοντας να τον κοιτάξει. «Εγώ που σου 

δείχνω τόσο καιρό παραπονιέσαι!» 

  «Γιατί έχω την εντύπωση πως δε µου δείχνεις τα βασικά,» είπε ο 

Όκ’φερν. 

  «Και τι σου δείχνω, δηλαδή;» 

  «Πιο δύσκολα πράγµατα.» 

  «Αφού δεν ξέρεις, γιατί µιλάς;» απαίτησε η Ερία, θυµωµένη. 

«Φυσικά και τα βασικά σου δείχνω! Και µην ξανακούσω αυτές τις 

ανοησίες, ότι θέλεις να σε διδάξει η Μπόρνεφ!» 

  «Απλά, αφού ήταν εκπαιδεύτριά σου, υπέθεσα πως θα έχει 

περισσότερη εµπειρία από σένα, Ερία –µην το παίρνεις προσωπικά.» 

  «∆εν έχω τραβήξει το σπαθί µου ακόµα,» τόνισε η Σαραολνιανή 

πολεµίστρια. 

  Ο Όκ’φερν γέλασε, και συνέχισε, πάλι, να τρώει, χαµογελώντας. 

Και η Ερία γέλασε µαζί του. 

  «∆ε σοβαρολογούσες ότι ήθελες να σε διδάξει η Μπόρνεφ, έτσι;» 

του είπε, ύστερ’από λίγο. 

  «Όχι, σοβαρολογούσα,» αποκρίθηκε ο Ζιρκεφιανός, σκουπίζοντας 

το στόµα του µε το πίσω του χεριού του. «Αλλ’αφού µου είπες πως 

δεν υπάρχει λόγος….» Ανασήκωσε τους ώµους του. 

  Η Ερία µειδίασε. «Έτσι µπράβο –να µ’ακούς σ’αυτά τα θέµατα.» 

Φίλησε το µάγουλό του. 

  Ο Όκ’φερν ακούµπησε τον πήχη του στους ώµους της και την 

τράβηξε κοντά του. «Απόψε θα σου µάθω εγώ κάτι,» είπε. 

  Η Ερία γέλασε, σιγανά. «Τι;» 

  «Πάλη.» Τα χείλη του πλησίασαν τα δικά της και τη φίλησε 

δυνατά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο 

Σκιερές φιγούρες 
 

 

 Χόλκραδ είχε πληροφορήσει τους υπόλοιπους ότι οι 

Αργκανθικιανοί τούς είχαν προσπεράσει εδώ και ώρα. 

Τώρα, ήταν απόγευµα, και τα πάντα µέσα στο δάσος 

σκοτεινότερα. Ο Βένγκριλ, ο Σόλµορχ, η Τάθβιλ, ο Ζάρβηµ, ο 

Ρήφορβελ, ο Σίνορµαρ, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, και η Αλζάρα 

ήταν καθισµένοι γύρω από µια φωτιά, κοιτώντας έναν χάρτη και 

προσπαθώντας ν’αποφασίσουν προς τα πού θα κατευθύνονταν. Η 

Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια µιλούσε, συχνά-πυκνά, στον πρώην-

Ράθµαλ, όταν τον έβλεπε να αφαιρείται και να κάθεται σαν χαµένος. 

Αυτό το µέρος τού έκανε κακό, είχε συµπεράνει η Αλζάρα, 

ανυποµονώντας να φύγουν. 

  «Πού είναι η Χόλκραδ;» ρώτησε, κάποια στιγµή. 

  «Έφυγε, πριν από καµια ώρα, και την είδα να πηγαίνει προς τα 

κει.» Η Τάθβιλ έδειξε. 

  Η Αλζάρα στράφηκε, µα δε βρήκε τη µάγισσα. «Και πού είναι 

τώρα;» 

  «∆εν ξέρω,» απάντησε η Βαρονέσα. «Αλλά δε νοµίζω να χάθηκε 

στο δάσος. Άλλωστε, αυτή είναι που µας οδήγησε εδώ.» 

  Ο Βένγκριλ σήκωσε το κεφάλι του απ’τον χάρτη, όπου κάτι του 

έδειχνε ο Ρήφορβελ. «Αλλά πρέπει να έρθει όπου νάναι, γιατί θα 

φύγουµε σε λίγο. Πόσο ακόµα θα καθίσουµε εδώ; Η ίδια µας είπε, 

πριν από ώρα, ότι έχουν ήδη περάσει οι Αργκανθικιανοί.» 

  «Να ζητήσω από κάποιον να τη βρει, Μεγαλειότατε;» ρώτησε ο 

Σίνορµαρ. 

  «Ναι,» απάντησε ο Βένγκριλ. 

H
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  Ο Σίνορµαρ σηκώθηκε απ’την πέτρα στην οποία καθόταν και 

πλησίασε µια φωτιά λίγο παραπέρα, γύρω απ’την οποία βρίσκονταν 

καθισµένοι η Μάνζρα, ο Μέρθναρ, η Μάερνοµ, ο Τόλριν, και η 

Θάρκα. 

  «Φεύγουµε;» ρώτησε ο δεύτερος τον µελαχρινό ευγενή απ’την 

Όρφαλχ. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Μόλις βρούµε τη Χόλκραδ. Έχω 

διαταγή απ’τον Βασιληά να στείλω κάποιον να την εντοπίσει. Ποιος 

θα πάει, λοιπόν;» 

  Ο Μέρθναρ έριξε µια µατιά τριγύρω, και δεν είδε πουθενά τη 

µάγισσα. Όντως, δεν ήταν εδώ κοντά. «Πού έχει πάει;» 

  «Αυτό είναι που δεν ξέρουµε,» είπε ο Σίνορµαρ. «Πάντως, την 

τελευταία φορά, την ατένισαν να κατευθύνεται προς τα εκεί.» 

Έδειξε, µε το χέρι του. 

  Ο Μέρθναρ αναστέναξε, και σηκώθηκε όρθιος. «Θα πάω εγώ.» 

  «Κι εγώ,» δήλωσε η Μάνζρα, καθώς κι εκείνη σηκωνόταν όρθια, 

θηκαρώνοντας το ξίφος που πριν λίγο ακόνιζε. «Θάρκα;» είπε, 

στρεφόµενη στη νεαρή κοπέλα που εκπαίδευε. 

  «Είµαι κουρασµένη,» αποκρίθηκε εκείνη. «Σε παρακαλώ, Μάνζρα, 

άσε µε να ξεκουραστώ εδώ λίγο. Όλη µέρα πάνω στη σέλα είµαστε. 

Και χτες βράδυ έκανα συνέχεια σκοπιά.» 

  Η ξανθιά πολεµίστρια κούνησε το κεφάλι της. «Καλά, µικρή. Πάµε, 

Μέρθναρ.» 

  Ο άντρας κατένευσε, και βάδισαν προς τα κει όπου είχε δείξει ο 

Σίνορµαρ. 

  «Λες να χάθηκε η Χόλκραδ στο δάσος;» ρώτησε τη Μάνζρα. 

«Προσωπικά, το αµφιβάλλω.» 

  «Κι εγώ,» αποκρίθηκε εκείνη. «Αλλά, αφού ο Βασιληάς θέλει να τη 

βρούµε, ας τη βρούµε. Ούτως ή άλλως, δε νοµίζεις, πλέον, πως είναι 

ώρα να ξεκινήσουµε; Ήδη έχουµε καθυστερήσει πολύ σε τούτο το 

µέρος.» 
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  «Αλλά ξεφύγαµε –µια και καλή, ελπίζω– απ’τους 

Αργκανθικιανούς,» τόνισε ο Μέρθναρ, καθώς βάδιζαν πάνω σ’ένα 

χορταριασµένο ύψωµα του εδάφους. Το φως της ηµέρας όλο και 

λιγόστευε, και παράξενες σκιές απλώνονταν στο δάσος·  σκιές που 

έµοιαζαν µε ζώα, µε ανθρώπους… ή, τουλάχιστον, µε 

ανθρωπόµορφα όντα. Ο µελαχρινός πολεµιστής προσπάθησε να 

βγάλει τέτοιες σκέψεις απ’το νου του·  ήταν, αναµφίβολα, όλα στη 

φαντασία του. Κι όµως –τι ήταν εκείνο που κρύφτηκε πίσω απ’τον 

κορµό, µόλις ο άντρας γύρισε το βλέµµα του; 

  Ησύχασε, Μέρθναρ! Σε λίγο θ’αρχίσεις να πιστεύεις και στα ξωτικά 

που σου έλεγε η γιαγιά σου! µάλωσε τον εαυτό του. Μα τα 

Πνεύµατα… 

  Η Μάνζρα πλάι του έµοιαζε το ίδιο ανήσυχη, καθώς βάδιζαν. Τα 

µάτια της πήγαιναν δεξιά κι αριστερά. Μάλλον, κι εκείνη έβλεπε 

σκιές. 

  «Παράξενος τόπος αυτό το δάσος,» είπε, αργά. «Για να µας έφερε 

εδώ η µάγισσα, κάτι αλλόκοτο πρέπει να υπάρχει. Κάτι… µαγικό.» 

  «Απλά, το σηµείο µε τη λίµνη όπου κρυφτήκαµε δε µπορεί να το 

βρει κανείς εύκολα,» αποκρίθηκε ο Μέρθναρ. «Αυτό είν’όλο.» 

  «Τότε, γιατί έµοιαζε η Χόλκραδ να έφτιαξε το µονοπάτι που 

ακολουθήσαµε για να φτάσουµε εκεί;» 

  «∆εν το έφτιαξε η Χόλκραδ·  για τούτο να είσαι σίγουρη. Υπήρχε –

και η µάγισσα ήξερε πού είναι. Προφανώς, έχει ξαναπεράσει 

απ’αυτά τα µέρη…» 

  «∆ε µας είπε κάτι τέτοιο…» 

  «Σου µοιάζει να λέει όσα ξέρει;» ρώτησε ο Μέρθναρ. «Εµένα, 

πάντως, µου φαίνεται πως κρύβει πολλά.» 

  «Όπως και νάχει, καλύτερα να τη βρούµε,» είπε η Μάνζρα. «Και 

δεν τη βλέπω εδώ γύρω.» Έριξε µια ερευνητική µατιά στα δέντρα 

που τους περιστοίχιζαν. Τα φυλλώµατα θρόιζαν απ’το ελαφρό 

αεράκι, και τα κλαδιά κουνιόνταν, σαν µακριά, λιγνά χέρια. Μια 

σκιά γλίστρησε έξω απ’το πεδίο όρασης της πολεµίστριας. Κάποιο 
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ζώο, σίγουρα… Γιατί, όµως, είχε την εντύπωση πως η σιλουέτα ήταν 

ανθρώπινη, µε κέρατα ελαφιού στο κεφάλι; Ανοησίες… 

  «Χόλκραδ!» φώναξε ο Μέρθναρ. Μα δεν πήρε απάντησε. Έκανε 

ένα χωνί µε τα χέρια µπροστά στο στόµα του, και φώναξε πάλι: 

«Χόλκραδ! Χόλκραδ! Χόοοοοολκρααααααααδ!» 

  Μόνο η ηχώ απάντησε: Χόοοοοοοολκραααααααδ… 

Χόοοοολκραααδ… Χόοολκρααδ… 

  «Ελπίζω να µ’άκουσε,» είπε ο Μέρθναρ. «∆ε µπορεί –πόσο µακριά 

θα είναι;…» 

  Η Μάνζρα συνοφρυώθηκε, καθώς κοιτούσε, πάλι, τριγύρω, και… 

τώρα αντίκρισε ένα µονοπάτι που πριν δεν είχε δει! Το έδειξε στον 

σύντροφό της, δίχως να πει τίποτα. 

  «Τι;» ρώτησε ο Μέρθναρ. 

  «∆εν το βλέπεις;» απόρησε η Μάνζρα. 

  Ο Μέρθναρ ανασήκωσε τους ώµους. «Όχι. Τι είναι;» 

  «Ένα µονοπάτι.» Τον έπιασε απ’το χέρι και τον οδήγησε προς τα 

κει. 

  Ο µελαχρινός πολεµιστής προσπάθησε να επικεντρώσει το βλέµµα 

του στο σηµείο όπου τον πήγαινε η Μάνζρα, αλλά το µόνο που 

κατάφερε να δει ήταν φυλλώµατα. Τελικά, αυτά του φάνηκαν να 

παραµερίζουν, και… όντως, ένα µονοπάτι δηµιουργήθηκε απο κεί 

που δεν υπήρχε καθόλου. Ή, µήπως, υπήρχε, και τα δικά του µάτια 

τον γελούσαν;… 

  «Μάνζρα…» είπε. 

  «Το βλέπεις τώρα;» 

  «Φυσικά.» 

  Πέρασαν µέσα, και βάδισαν ανάµεσα σε ψηλόκορµα δέντρα, που 

πυργώνονταν πάνωθέ τους σαν αρχαίοι πύργοι. Προχωρούσαν, και  

προχωρούσαν, και προχωρούσαν, και προχωρούσαν…. 

  «Μάνζρα… πού πηγαίνουµε;» Ο Μέρθναρ προσπάθησε να 

χρησιµοποιήσει τη λογική του (που του φώναζε: Τι κάνετε, 

ανόητοι;), ενώ ένα πρωτόγονο κάλεσµα εξερεύνησης τον τραβούσαν 
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ευθεία, προς τα εκεί όπου συνέχιζε το µονοπάτι (σιγοψιθυρίζοντας: 

Υπάρχουν πολλά κρυµµένα µυστικά ν’ανακαλύψετε ακόµα… πάρα 

πολλά…). 

  Η Μάνζρα σταµάτησε. «Πράγµατι… πού πηγαίνουµε;» Κοίταξε 

γύρωθέ τους. «Αυτό το µέρος είναι υπέροχο,» είπε, αντικρίζοντας τα 

χρώµατα του απογεύµατος να λούζουν τα δέντρα και να τους δίνουν 

αλλόκοτες όψεις… Κάποια, µάλιστα, έµοιαζαν ζωντανά στην ξανθιά 

πολεµίστρια. Ένας κορµός τής φαινόταν πως την κοίταζε, µε µεγάλα, 

σκοτεινά µάτια… που, όταν τα παρατήρησε καλύτερα, η Μάνζρα 

διαπίστωσε πως επρόκειτο για κουφάλες… Αλλά ήταν πολύ όµορφα 

εδώ… τόσο όµορφα και µαγευτικά. Αισθανόταν κουρασµένη. Ήθελε 

να καθίσει. Άφησε το χέρι του Μέρθναρ και πήρε θέση κάτω απ’τα 

κλαδιά ενός δέντρου, ακουµπώντας την πλάτη της στον κορµό… 

στον κορµό που ήταν τόσο µαλακός όσο ένα µαξιλάρι. Τι ωραίο 

συναίσθηµα… Το κεφάλι της ήταν ελαφρύ, και µια ανείπωτη 

ευφορία την πληµµύριζε. 

  Γέλασε, βλέποντας την απορηµένη έκφραση του συντρόφου της. 

«Μέρθναρ!» είπε, ξεχειλίζοντας από ευτυχία. «Έλα εδώ, Μέρθναρ. 

Έλα, κάθισε µαζί µου.» 

  «Μάνζρα… δε µπορώ…» έκανε εκείνος, σα χαµένος. 

  «Γιατί; Έλα! Να καθίσουµε λίγο… να ξεκουραστούµε.» Γέλασε, 

πάλι. «Είναι πανέµορφα εδώ!» 

  «Μάνζρα… πρέπει να βρούµε…» 

  «Χα…χα…χα…χα…χα!» Το γέλιο της ξανθιάς γυναίκας ερχόταν 

κρυστάλλινο στ’αφτιά του, όµορφο, τόσο όµορφο. «Τι πρέπει να 

βρούµε, Μέρθναρ; Γιατί να µην καθίσουµε λίγο να ξεκουραστούµε 

και να το βρούµε, µετά;» Χαµογέλασε, δείχνοντας τα δόντια της. 

  «…να βρούµε… τι να βρούµε;… Μάνζρα…» Ο Μέρθναρ 

πλησίασε, και γονάτισε δίπλα της, ακούµπησε κι αυτός την πλάτη 

του στον κορµό του δέντρου, που ήταν τόσο µαλακός. Κοίταξε το 

πρόσωπο της ξανθιάς γυναίκας·  ποτέ δεν είχε παρατηρήσει πόσο 

όµορφη ήταν. Τα µάτια της γυάλιζαν µε µια ζωντάνια που έκανε την 
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ψυχή του να σπαρταρά, τα µάγουλά της ήταν λεία και έµοιαζαν 

βελούδινα, η όψη της τέλεια σχηµατισµένη, και τα χείλη της… Ο 

Μέρθναρ άγγιξε τον δεξή της ώµο, µε το αριστερό του χέρι, και 

φίλησε εκείνα τα υπέροχα χείλη, που ποτέ ξανά δεν είχε προσέξει. 

  Η Μάνζρα χάιδεψε το µάγουλό του, χαµογελώντας. Ούτε εκείνη 

είχε ποτέ προσέξει πόσο όµορφος ήταν ο Μέρθναρ. Και βρισκόταν 

τόσο καιρό µαζί του, στο ίδιο τάγµα… Γέλασε, και έλυσε την κάπα 

απ’τους ώµους του, αφήνοντάς τη να πέσει. Ξεκούµπωσε, απότοµα, 

την τουνίκα του και πέρασε τα χέρια της µέσα, χαϊδεύοντάς τον, 

γρατσουνίζοντάς τον, και γελώντας, ενώ εκείνος την άρπαζε στην 

αγκαλιά του, σφίγγοντάς τη πάνω του, φιλώντας το λαιµό της, 

βγάζοντας τα ρούχα της λες κι οι δυο τους βρίσκονταν µέσα σε 

όνειρο, σ’ένα γλυκό, µεθυστικό όνειρο… Τα φυλλώµατα θρόιζαν 

γύρω τους, οι ίσκιοι χόρευαν, µουρµούριζαν, έτρεχαν, 

χοροπηδούσαν… 

  Οι δύο Σαραολνιανοί αισθάνονταν τον κορµό του δέντρου µαλακό 

πίσω τους, σαν κρεβάτι. Αλλά δεν ήταν ο κορµός όπου ξάπλωναν·  

ήταν το χορτάρι, που γαργαλούσε τα γυµνά τους κορµιά, κι εκείνοι 

λίγο το ένιωθαν, καθώς ο ένας αγκάλιαζε τον άλλο σφιχτά, τον 

φιλούσε, στριφογύριζαν πάνω στο έδαφος…. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Σαν πολύ δεν αργούν;» είπε η Μάερνοµ, συνοφρυωµένη, καθώς 

έπινε µια γουλιά ζεστό τσάι απ’την κούπα της. «Τόση ώρα για τη 

Χόλκραδ ψάχνουν; Μήπως χάθηκαν πουθενά;» 

  Ο Τόλριν φάνηκε σκεπτικός, προβληµατισµένος. «Μπορεί,» είπε. 

«Τούτο το δάσος µοιάζει αρκετά µπερδεµένο. Πάµε να ρωτήσουµε 

το Βασιληά, για να δούµε τι θα κάνουµε;» 

  Η Μάερνοµ ένευσε καταφατικά, και σηκώθηκε όρθια. 

  Το ίδιο κι η Θάρκα. «Να έρθω µαζί σας;» είπε. Φοβόταν να µείνει 

µόνη εδώ πέρα, ακόµα και µπροστά στη φωτιά. Τούτο το µέρος δεν 
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ήταν σαν κανένα άλλο που είχε επισκεφτεί. Της έµοιαζε… 

στοιχειωµένο. Σαν τον στοιχειωµένο δρόµο, νότια της έπαυλης του 

Άρχοντα Ζάρβηµ; σκέφτηκε. Μα αυτός, τελικά, δεν ήταν 

στοιχειωµένος· επρόκειτο για απάτη των Αργκανθικιανών. Μ’ετούτο 

το συλλογισµό, πήρε λίγο θάρρος. Κατά πάσα πιθανότητα, δεν 

υπήρχαν στοιχειωµένα µέρη·  ήταν όλα φήµες… 

  «Έλα,» αποκρίθηκε η Μάερνοµ. 

  Πλησίασαν τον Βασιληά του Σαραόλν και τους άλλους. 

  «Μεγαλειότατε.» Ο Τόλριν έκλινε το κεφάλι του. 

  «Τόλριν,» είπε ο Βένγκριλ. «Τι θα ήθελες;» 

  «Ο Μέρθναρ και η Μάνζρα πήγαν να βρουν τη Χόλκραδ, 

Μεγαλειότατε, αλλά δεν έχουν επιστρέψει ακόµα·  αρχίζουµε 

ν’ανησυχούµε… Σε µία-δύο ώρες, η νύχτα θα πέσει.» 

  Ο Βένγκριλ έτριψε τα γένια του. «Για τη Χόλκραδ έχω αρχίσει κι 

εγώ ν’ανησυχώ,» δήλωσε. «Πού µπορεί να έχει πάει τόση ώρα; Ίσως 

να έκανε καµια βόλτα και να χάθηκε στο δάσος…» 

  «Αυτό φοβόµαστε κι εµείς, Μεγαλειότατε,» είπε η Μάερνοµ, «για 

όλους.» 

  «Ίσως, θα µπορούσα να τους βρω,» προθυµοποιήθηκε ο Άνθρωπος-

Με-Μισή-Ψυχή, και τα τυφλά µάτια του στράφηκαν στην 

πολεµίστρια. 

  «Όχι, δε µπορείς,» του είπε η Αλζάρα, ακουµπώντας το χέρι της 

στον ώµο του. «Αυτό το δάσος είναι επικίνδυνο!» 

  «Πώς ακριβώς επικίνδυνο, Αλζάρα;» ρώτησε ο Βένγκριλ. «Έχει να 

κάνει µε µαγεία ο κίνδυνος;» 

  Η Ζιρκεφιανή δίστασε λίγο·  ύστερα, απάντησε: «Περίπου, Βασιληά 

µου. Ναι… µαγεία. Επηρεάζει, κάπως, τον Άνθρωπο-Με-Μισή-

Ψυχή. Η Χόλκραδ τού πρότεινε να ξεκουραστεί, και να βρίσκεται 

πάντα κοντά σε κάποιον άλλο.» 

  «Φίλε µου, Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή,» είπε ο Βένγκριλ, «τι 

συµβαίνει; Πες µου.» 
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  «Τα Πνεύµατα µού µιλάνε,» αποκρίθηκε, αργά, εκείνος. 

«Περισσότερο απ’ό,τι συνήθως. Είναι όπως τότε… Τότε που 

πρωτοβρέθηκα στο νησί… Με µπερδεύουν…» 

  «Εποµένως, η Χόλκραδ έχει δίκιο: ξεκουράσου,» πρότεινε ο 

Βένγκριλ. «Θα στείλω µερικούς στρατιώτες µου να βρουν τη 

µάγισσα, το Μέρθναρ, και τη Μάνζρα.» 

  «Κι άµα χαθούν κι αυτοί;» έθεσε το ερώτηµα ο Σόλµορχ. 

  «Μα τα Πνεύµατα!» είπε ο Βένγκριλ, φανερά θυµωµένος. «Πώς να 

χαθούν; Είκοσι θα στείλω. Τι συµβαίνει, τέλος πάντων, σε τούτο το 

Πνευµατοχτυπηµένο δάσος;» 

  «Σίγουρα, κάτι παράξενο, Βασιληά µου,» είπε ο Άρχων Ζάρβηµ, 

καπνίζοντας το τσιµπούκι του. 

  «Έχετε δει κι άλλα τέτοια… παράξενα µέρη, Άρχοντά µου;» 

ρώτησε ο Βένγκριλ. 

  Ο Ζάρβηµ ένευσε. «Ναι, Βασιληά µου. Έχω τύχει σε κάποια, στα 

ταξίδια µου.» Φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια. «Μα µη γελιέσαι, δεν 

ξέρω πολλά για δαύτα. Αν και πάντα είχα τις ανησυχίες µου –ακόµα 

και τώρα, που βρίσκοµαι στο άνθος της ηλικίας»–µειδίασε προς τη 

µεριά της κόρης του–«ποτέ δεν ασχολήθηκα µε τις µυστικιστικές 

τέχνες των Πνευµάτων. Η κοπελιά απο δώ, σίγουρα, θα µπορεί να 

µας πει περισσότερα από µένα…» Στράφηκε στην Αλζάρα, 

κοιτώντας την ερευνητικά. 

  «Σε κάποια σηµεία του Άρµπεναρκ, τα Πνεύµατα είναι 

ισχυρότερα,» εξήγησε εκείνη, ανασηκώνοντας τους ώµους. «Μόνο 

αυτό ξέρω… Εξάλλου, δεν είµαι απ’τη Βόρεια Γη, Άρχοντές µου, 

και έχω λίγες γνώσεις για τα µέρη σας.» 

  «Τι θα κάνουµε, όµως;» έθεσε το ερώτηµα ο Ρήφορβελ. «∆ε µπορεί 

να καθίσουµε έτσι, άπραγοι, σωστά, Μεγαλειότατε;» 

  Ο Βένγκριλ κατένευσε, και σηκώθηκε όρθιος. «Θα πάω εγώ να 

τους βρω, µαζί µε είκοσι πολεµιστές.» 

  Κι ο Ρήφορβελ σηκώθηκε. «Καλύτερα να πάω εγώ, Βασιληά µου!» 

  «Ή εγώ,» προθυµοποιήθηκε ο Σίνορµαρ, συνοφρυωµένος. 
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  «Εποµένως, θα έρθετε κι εσείς µαζί µου,» είπε ο Βένγκριλ. 

«Σόλµορχ, οι άλλοι θα µείνετε εδώ·  κανείς δε θ’αποµακρυνθεί. 

Έγινα κατανοητός;» 

  «Ναι,» απάντησε ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ. 

  «Αν θέλετε, πάντως, τη βοήθειά µου, Μεγαλειότατε…» άρχισε ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Καλύτερα ν’ακολουθήσεις τη συµβουλή της Χόλκραδ,» του είπε ο 

Βένγκριλ. 

  «Όπως επιθυµείτε, Βασιληά µου.» 

  Η Μάερνοµ συγκέντρωσε είκοσι πολεµιστές, και ξεκίνησαν, 

παίρνοντας και τον Τόλριν και τη Θάρκα µαζί τους. Μπήκαν µέσα 

στη βλάστηση, βαδίζοντας προς τη µεριά όπου είχαν πάει η Μάνζρα 

κι ο Μέρθναρ. 

  «Χόλκραδ!» φώναξε ο Βένγκριλ. «Χόλκραδ!» 

  Και η Μάερνοµ: «Μάνζρα! Μέρθναρ!» 

  Μόνο η ηχώ τούς απάντησε: Χόοοοοοοολκραααααααδ… 

Μάαααανζραααα… Μέεεεεερθναααααααρ… 

  «Μα τα Πνεύµατα, πού έχουν πάει;» απόρησε ο Βένγκριλ, 

κουνώντας το κεφάλι του. Έκανε σύνθηµα στους πολεµιστές του και 

συνέχισαν να βαδίζουν, κοιτώντας στο έδαφος για ίχνη και µη 

βρίσκοντας κανένα. 

  «Είστε σίγουροι πως απο δώ πήγαν η Μάνζρα κι ο Μέρθναρ;» 

ρώτησε ο Ρήφορβελ τη Μάερνοµ. 

  «Ναι,» απάντησε η ξανθιά πολεµίστρια. «Τους είδα.» 

  «Τότε, τι έγινε; Σκαρφάλωσαν στα δέντρα;» έκανε ο Σίνορµαρ, 

εκνευρισµένος. «Ανάθεµα τούτο το δάσος! Έχω το ενοχλητικό 

συναίσθηµα ότι κάποιοι µε παρακολουθούν. Το µέρος είναι γεµάτο 

µε σκιές.» 

  «Ανάψτε λάµπες,» πρόσταξε ο Βένγκριλ, και, αµέσως, τέσσερις 

λάµπες άναψαν –δύο στο µπροστινό µέρος του σχηµατισµού των 

είκοσι στρατιωτών και δύο στο πίσω. 
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  Το σκοτάδι φάνηκε να ζωντανεύει γύρω τους. Και πολλοί νόµισαν 

πως αντίκρισαν σκιές ν’αποµακρύνονται, ανθρωπόµορφες και µη. 

  «Κάτι είναι κοντά µας…» ψέλλισε η Θάρκα. 

  «Μην κάνεις έτσι, µικρή,» αποκρίθηκε η Μάερνοµ. «Το πολύ-πολύ, 

να είδες κάνα ζώο του δάσους.» 

  «∆εν ήταν ζώο,» επέµεινε η Θάρκα. «Ήταν… ήταν… κάτι. Κάτι 

γλίστρησε µέσα στις σκιές.» Η κοπέλα έσφιξε, µε το ένα χέρι, το 

µπράτσο της Μάερνοµ, ενώ µε τ’άλλο βαστούσε το σπαθί της. 

  Η ξανθιά πολεµίστρια έκανε µια απότοµη κίνηση, ελευθερώνοντας 

τον εαυτό της απ’τη λαβή της Θάρκα. «Σοβαρέψου, µικρή! Μην 

κάνεις σαν παιδάκι, τροµαγµένο απ’το παραµύθι της γιαγιάς του!» 

  «Μάλιστα…» ξεροκατάπιε η Θάρκα. 

  Εν τω µεταξύ, η οµάδα του Βασιληά Βένγκριλ βάδιζε µες στο 

δάσος, ενώ το σκοτάδι πύκνωνε γύρω της, και το µόνο νησί σε τούτη 

τη θάλασσα των σκιών ήταν ο φωτεινός δίσκος που δηµιουργούσε η 

ακτινοβολία των λαµπών. 

  «Ακόµα έχω το αίσθηµα ότι µας παρακολουθούν…!» µούγκρισε ο 

Σίνορµαρ. «Βασιληά µου, δε µ’αρέσει καθόλου αυτή η κατάσταση. 

Ίσως θα ήταν προτιµότερο να επιστρέψουµε·  δε νοµίζω να 

καταφέρουµε να τους βρούµε δίχως να βλέπουµε.» 

  Ο Βένγκριλ έκανε νόηµα να σταµατήσουν. «Χόλκραδ!» φώναξε. 

«Χόλκραδ! ΧΟΛΚΡΑ∆!» 

  Πάλι, µόνο η ηχώ τού απάντησε. 

  «Ανάθεµα τα Πνεύµατα!…» έτριξε τα δόντια του ο Βασιληάς του 

Σαραόλν. «Έχεις δίκιο, Σίνορµαρ: ας επιστρέψουµε, και τους 

ψάχνουµε το πρωί·  τώρα, δε θα κατορθώσουµε τίποτα.» 

  Όµως, όταν προσπάθησαν να επιστρέψουν, ανακάλυψαν πως είχαν 

χάσει το δρόµο τους. 

  «∆ε θυµάµαι τούτο το δέντρο να ήταν εδώ, όταν ερχόµασταν, 

Βασιληά µου,» είπε ο Ρήφορβελ, κοιτάζοντας ένα µεγάλο δέντρο µε 

δύο µικρές κουφάλες στον κορµό του, οι οποίες έµοιαζαν µε µάτια. 
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  –Ξαφνικά, µέσα απ’το δεξί µάτι του δέντρου, δύο άλλα, γυαλιστερά 

µάτια φάνηκαν. 

  Ο Ρήφορβελ πισωπάτησε, πιάνοντας, ενστικτωδώς, τη λαβή του 

σπαθιού του… και ένας αρουραίος έφυγε, φοβισµένος, απ’την 

κουφάλα. 

  Ο Βένγκριλ µειδίασε. «Νοµίζω πως η φαντασία µας παίζει µαζί 

µας, φίλε µου,» είπε στον ξανθό ευγενή από την Όρφαλχ, χτυπώντας 

τον, φιλικά, στον ώµο. 

  «Συµφωνώ απόλυτα, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε εκείνος, 

επιστρέφοντάς του το µειδίαµα κι αφήνοντας τη λαβή του ξίφους 

του. «Ωστόσο δεν υπάρχει αµφιβολία ότι έχουµε χαθεί.» 

  «Το ήξερα πως κάτι κακό θα συνέβαινε…» κλαψούρισε η Θάρκα. 

«Το δάσος είναι καταραµένο…» 

  «Μη λες αηδίες, µικρή!» τη µάλωσε η Μάερνοµ, κοπανώντας τη 

στο πίσω του κεφαλιού, µε την παλάµη της. 

  Ο Βένγκριλ αναστέναξε. «∆ε µ’αρέσει καθόλου που το προτείνω 

αυτό, όµως καλύτερα να σταµατήσουµε εδώ, και να περιµένουµε να 

ξηµερώσει.» 

  «Μα, αν το δάσος είναι στοιχειωµένο–» άρχισε ο Σίνορµαρ. 

  Ο Ρήφορβελ τον διέκοψε, µε το γέλιο του. «Φίλε Σίνορµαρ, µη µου 

πεις ότι φοβάσαι κάτι τέτοια παραµύθια!» 

  «Καλά, ας κατασκηνώσουµε!…» αποκρίθηκε, κάτω απ’την ανάσα 

του, εκείνος. 

  «Ανάψτε καµια φωτιά,» πρόσταξε ο Βένγκριλ τους πολεµιστές του. 

  «Είναι ανάγκη να σταµατήσουµε εδώ;» ρώτησε η Θάρκα την 

Μάερνοµ. 

  «Θες να χαθούµε περισσότερο, µικρή;» έθεσε το ερώτηµα εκείνη. 

  Ο Τόλριν έριξε µια µατιά τριγύρω, και εκεί όπου το φεγγαρόφωτο 

περνούσε ανάµεσα απ’τα φυλλώµατα, φωτίζοντας το δάσος 

µαγευτικά, παρατήρησε δυο σκιές: Για µια στιγµή, έµοιαζαν να 

κουβεντιάζουν, µε τα κεφάλια τους το ένα κοντά στο άλλο·  ύστερα, 
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έφυγαν, βιαστικά. «∆εν ξέρω αν το δάσος, όντως, είναι 

στοιχειωµένο,» είπε, «όµως, σίγουρα, κάτι κατοικεί εδώ.» 

  «Ζώα, αγάπη µου,» αποκρίθηκε η Μάερνοµ, φιλώντας το µάγουλό 

του. 

  Αλλά ο αγγελιαφόρος δεν ήταν και τόσο πεπεισµένος γι’αυτό. 

 

**  **  **  ** 

 

  Το σκοτάδι είχε, πια, τυλίξει το δάσος, καθώς ο Σόλµορχ έβηχε. 

«Κι αυτοί αργούν νάρθουν…» παρατήρησε. 

  «Ίσως να µην τους βρήκαν ακόµα…» υπέθεσε η Τάθβιλ, αν και 

φοβόταν για το χειρότερο. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή φάνηκε να κοιτάζει τριγύρω, παρότι 

ήταν τυφλός. «Μας παρακολουθούν…» άρθρωσε. 

  «Ποιοι;» ρώτησε η Τάθβιλ, νιώθοντας τις τρίχες στα χέρια της να 

τεντώνονται. 

  «Τα Πνεύµατα,» απάντησε, σταθερά, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Η Αλζάρα πέρασε τα δάχτυλά της µέσα στα δικά του και έσφιξε το 

χέρι του. «Μην τους δίνεις σηµασία,» είπε, κι ακούµπησε το κεφάλι 

της στον ώµο του. «Μην τους δίνεις σηµασία, αγάπη µου,» του 

ψιθύρισε στ’αφτί. 

  «Ήρθε η ώρα για το φάρµακό σας,» είπε ο Ζάρβηµ, και έδωσε στον 

Σόλµορχ και στην Τάθβιλ τη δόση τους, ενώ κι εκείνος πήρε µία 

λιγάκι µειωµένη, γιατί ήταν, πλέον, σχεδόν καλά. Ρίχνοντας µια 

µατιά τριγύρω, παρατήρησε πως και η θεραπεύτρια του Βασιληά 

έδινε το φάρµακο στους υπόλοιπους στρατιώτες.  

  Το βλέµµα του, επίσης, έπεσε σ’ένα σηµείο πίσω απ’τη λίµνη, το 

οποίο φωτιζόταν από το φεγγαρόφωτο·  και εκεί ο πατέρας της 

Βαρονέσας ατένισε µια σκιερή µορφή, που έµοιαζε µε λιγνό άντρα, ο 

οποίος βαστούσε κοντάρι στο δεξί χέρι, και στο κεφάλι είχε κέρατα 

ελαφιού (!). Ο Ζάρβηµ ανοιγόκλεισε τα µάτια του, έκπληκτος… και 

δεν έβλεπε τη µαύρη φιγούρα, πια. 
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  «Μπαµπά;» έκανε η Τάθβιλ, που παρατήρησε πως ήταν λιγάκι 

αφηρηµένος. 

  Ο Ζάρβηµ στράφηκε στο µέρος της. «Ναι… Ναι.» 

  «Τι είναι; Είδες κάτι;» 

  «Έτσι νοµίζω…» παραδέχτηκε ο Ζάρβηµ, ανάβοντας, πάλι, την 

πίπα του. 

  «Τι;» θέλησε να µάθει η Βαρονέσα. 

  «Έναν άντρα µε κοντάρι και κέρατα ελαφιού,» απάντησε ο πατέρας 

της, καπνίζοντας. 

  Η Τάθβιλ γέλασε. «Τι πραγµατικά είδες, µπαµπά;» 

  Ο Ζάρβηµ την αγριοκοίταξε. «Πιστεύεις πως έχω όρεξη γι’αστεία, 

θυγατέρα µου;» µούγκρισε, φυσώντας καπνό απ’τα ρουθούνια. 

«Είδα έναν λιγνό άντρα µε κοντάρι και κέρατα ελαφιού!» 

  «Σίγουρα, κάποιο λάθος θα έκανες, Ζάρβηµ,» υπέθεσε ο Σόλµορχ. 

«Εκτός κι αν κάποιος απ’τους στρατιώτες µας φύτρωσε, ξαφνικά, 

κέρατα!» µειδίασε. 

  Η Τάθβιλ γέλασε, ξανά. 

  Αλλά το γέλιο της κόπηκε από µια αναπάντεχη, δυνατή κραυγή, 

που η Βαρονέσα δεν ήξερε αν βγήκε από ανθρώπινα χείλη ή όχι: 

  «Οοοο–ΟΟΟ–οοοοορ!» 

  Και ανθρωπόµορφες, κερασφόρες φιγούρες µε κοντάρια 

ξεπετάχτηκαν από τη βλάστηση! 

  «Οοοο–ΟΟΟ–οοοορ! – Οοοο–ΟΟΟ–οοοοορ! – Οοοο–ΟΟΟ–

οοοορ!» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20ο 

Βασανιστήρια, αθώα και µη… 
 

 

ωτώντας, η Βόλκρα είχε συγκεντρώσει πολλά στοιχεία για τον 

Οίκο των Λέιρναροθ. Η ∆ούκισσα του Θέρµπον και αδελφή 

της Ράεθνα, µητέρας του τωρινού ∆ούκα Βάνρελ του Θάλβερκ, 

τελικά, ονοµαζόταν Σενίβα. Η κατάσκοπος ήταν, σίγουρη, πως 

κάπου είχε ξανακούσει γι’αυτήν·  απλά, πριν, δεν τη θυµόταν. 

Άλλωστε, δεν είχε ταξιδέψει ποτέ στο Βόρειο Άργκανθικ, για να 

γνωρίζει και τόσο καλά τους άρχοντες και τις αρχόντισσες αυτών 

των περιοχών. 

  Εκτός απ’το όνοµα της ∆ούκισσας, όµως, είχε µάθει κι άλλα 

σηµαντικά ονόµατα: το όνοµα του αδελφού της Ράεθνα (η Βόλκρα 

δεν ήξερε καν ότι είχε αδελφό), το όνοµα του γιου της Σενίβα, τα 

ονόµατα των παιδιών αυτού, και τα ονόµατα του πατέρα και της 

µητέρας της ∆ούκισσας του Θέρµπον, που κι οι δύο ήταν νεκροί. 

Όλες τις πληροφορίες η κατάσκοπος τις είχε συγκρατήσει καλά στο 

µυαλό της·  ήταν εκπαιδευµένη για τούτη τη δουλειά. 

  Τέλος, είχε µάθει και ποιο ήταν το οικόσηµο των Λέιρναροθ: µια 

όρθια αρκούδα που βρυχιέται. Πράγµα που η Βόλκρα γνώριζε, µα 

δεν ήταν και τόσο βέβαιη, οπότε είχε ρωτήσει και γι’αυτό. Μάλιστα, 

είχε καταφέρει να βρει κι έναν ράφτη και να τον πείσει να της ράψει 

το έµβληµα, αµέσως, επάνω στην ταξιδιωτική τουνίκα που του 

έδωσε. Ασφαλώς, στην ταχύτητα συνέβαλαν η διπλάσια τιµή µε την 

οποία τον πλήρωσε και η φυσική της γοητεία, που, βέβαια, κανένας 

άντρας δε µπορούσε να αντισταθεί. 

  Τώρα, είχε, πλέον, βραδιάσει, και η Βόλκρα βρισκόταν στο 

δωµάτιό της, στο ∆όντι του Λύκου. Ήταν γυµνή, εκτός από τα 

µεταξωτά εσώρουχα που είχε µόλις φορέσει, και κρατούσε, µε τα 

δύο χέρια, µπροστά της την τουνίκα στο αριστερό στήθος της οποίας 

Ρ
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ο ράφτης είχε τοποθετήσει την βρυχούµενη αρκούδα –το σύµβολο 

των Λέιρναροθ. Το ρούχο ήταν πολύ καλής ποιότητας, µε δαντέλες 

στα µανίκια, γουστόζικα κοψίµατα, και ασηµένια σιρίτια. Κάτι 

τέτοια η κατάσκοπος τα φύλαγε για ειδικές περιπτώσεις –όπως 

αυτήν. Συγκεκριµένα, µαζί της πάντα προσπαθούσε να κουβαλά 

πολλά ρούχα, ώστε να ντύνεται κατάλληλα για την κάθε περίσταση. 

Ειδικά σε αποστολές σαν κι ετούτη στην οποία τώρα βρισκόταν, είχε 

διαπιστώσει πως η εµφάνιση έπαιζε µεγάλο ρόλο. 

  Η Βόλκρα φόρεσε την τουνίκα, δίχως να την κουµπώσει. Μειδίασε, 

καθώς ατένιζε τον εαυτό της στον καθρέφτη. Αν πάω έτσι στο ∆ούκα, 

θα παρατήσει ό,τι δουλειά κι αν κάνει, εκείνη την ώρα, και θα καθίσει 

να µε κοιτάζει, µε σάλια να τρέχουν απ’το στόµα του, συλλογίστηκε. 

Αλλά ήξερε πως δε µπορούσε να πάει έτσι. Πήρε το γούνινο 

παντελόνι από το κρεβάτι και το φόρεσε. Και πάλι θα µε κοιτάζει 

χάσκοντας, συµπέρανε. ∆εν είχε ποτέ δει τον ∆ούκα Βάνρελ, αλλά 

είχε ακούσει πως ήταν πολύ όµορφος και γοητευτικός. Και της 

άρεσε όταν οι όµορφοι άντρες την κοιτούσαν µε πάθος στα µάτια 

τους. Μάλιστα, πολλές φορές, το προτιµούσε αυτό απ’το να κοιµάται 

µαζί τους. Τούτος ήταν κι ένας απ’τους λόγους που αρνιόταν να 

επανασυνδεθεί µε τον Ήκνορ. Πιο καλά να την κοιτούσε σα να την 

έτρωγε, και να έκανε ζηλιάρικα σχόλια… Στο τέλος, µπορεί να 

σερνόταν ακόµα και στα πόδια της, σκεφτόταν η Βόλκρα, καθώς 

έβαζε τις µπότες της –τις ίδιες µπότες που είχε χρησιµοποιήσει για 

να ταξιδέψει ως εδώ, γιατί, σίγουρα, τα υποδήµατά της θα ήταν 

σκονισµένα, αφού υποτίθεται πως ερχόταν από το ∆ουκάτο 

Θέρµπον, αρκετά βόρεια της Ζερκ-βελ. 

  Αφού είχε δέσει όλα τα κορδόνια, σηκώθηκε όρθια και κούµπωσε 

την τουνίκα της, προτού ρίξει µια κάπα µε γούνα στους ώµους. Πήρε 

µια ανήσυχη έκφραση, καθώς κοιταζόταν στον καθρέφτη, και είπε: 

«Καλησπέρα σας. Μήπως θα µπορούσα να µιλήσω στον ∆ούκα 

Βάνρελ; Ονοµάζοµαι Ιάριε, και είµαι απεσταλµένη της ∆ούκισσας 
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Σενίβα του ∆ουκάτου Θέρµπον. Ήρθα να δω πώς πηγαίνει η αδελφή 

της, Αρχόντισσα Ράεθνα.» 

  Γέλασε. 

  Ύστερα, πήρε, πάλι, την ανήσυχη όψη και είπε: «∆ούκα µου, σας 

ενοχλώ; Με συγχωρείτε που σας ταράσσω τέτοια ώρα, αλλά άκουσα 

κάποια νέα που µε… τάραξαν κι εµένα την ίδια.» 

  Η Βόλκρα έριξε πίσω το κεφάλι και γέλασε·  ένας ήχος που έβγαινε 

πνιχτά απ’το λαιµό της, καθώς αισθανόταν ικανοποιηµένη. «Χα-χα-

χα-χα-χα-χα… Ώρα να φεύγω!» 

  Πήρε το σάκο της στον ώµο, στράφηκε προς την πόρτα, 

ανεµίζοντας την κάπα της, και βγήκε απ’το δωµάτιο. Κατέβηκε τα 

σκαλιά, και βρέθηκε στην τραπεζαρία του ∆οντιού του Λύκου, όπου ο 

κόσµος είχε αρχίσει ν’αραιώνει, καθώς οι περισσότεροι πήγαιναν να 

κοιµηθούν. Ωστόσο, αρκετές παρέες ήταν ακόµα εδώ. Η Βόλκρα 

µπορούσε να δει µερικούς άντρες και γυναίκες συγκεντρωµένους 

γύρω από ένα τζάκι, πλάι στο οποίο καθόταν ένας γέρος και 

διηγιόταν κάποια παλιά ιστορία. Λίγο παραπέρα βρίσκονταν τρεις 

τύποι οι οποίοι έπαιζαν χαρτιά. Στην άλλη µεριά του δωµατίου ένας 

άντρας έµοιαζε να φλερτάρει µε µια µισθοφόρο (αν την έκρινε καλά 

η κατάσκοπος απ’το σπαθί στη ζώνη της και το φολιδωτό θώρακα 

που φορούσε), κάνοντάς τη να κοκκινίζει. Χαζή –εσύ έπρεπε να τον 

κάνεις να κοκκινίζει! συλλογίστηκε η Βόλκρα, και βγήκε απ’την 

τραπεζαρία. 

  Ένιωθε τα πόδια της µουδιασµένα. Παρότι τα τραύµατά της από 

κείνα τα καρφιά των Μαγκραθµέλιων είχαν θεραπευτεί, όσο κάθισε 

στη Βαρονία της Τάθβιλ, ακόµα τα βράδια αισθανόταν τα ίδια της τα 

κόκαλα να τρίζουν·  και ούτε νόµιζε πως τούτο θα περνούσε ποτέ. Το 

πρόβληµα, όµως, ήταν άλλο, και διπλό: Το ένα σκέλος αφορούσε το 

ότι ένιωθε, πλέον, πως δεν ήταν το ίδιο γρήγορη µε παλιά, και επίσης 

δεν άντεχε σε µεγάλες πεζοπορίες·  το άλλο σκέλος αφορούσε τα 

σηµάδια που είχαν αφήσει τα τρισκατάρατα αγκύλια στα πόδια της! 

Ήταν τόσο φανερά, όσο εκείνη πίστευε; ∆εν είχε παρά τον Ήκνορ 
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για να κρίνει. Και, πολλές φορές, η Βόλκρα το είχε κανονίσει έτσι 

ώστε να παρουσιαστεί ηµίγυµνη µπροστά του, για να δει αντίδραση. 

Είχε παρατηρήσει, λοιπόν, πως την κοιτούσε το ίδιο πεινασµένα µε 

πριν, αλλά το βλέµµα του σταµατούσε, πού και πού, στις ουλές. 

  Ανάθεµα! Και η κατάσκοπος είχε χρησιµοποιήσει βότανα και 

κρέµες, για να τις κάνει να χαθούν, αλλά, πάλι, δε χάνονταν·  δεν 

έλεγαν να φύγουν –έµοιαζαν µε κατάρα! Αυτά παθαίνεις, άµα 

πηγαίνεις στα µέρη των βαρβάρων!… συλλογίστηκε, οργισµένη. 

  Πήρε µια βαθιά ανάσα και προσπάθησε να πνίξει το θυµό µέσα της, 

καθώς βάδιζε στους πλακόστρωτους δρόµους της Ζερκ-βελ. 

Καλύτερα να είχε το νου της, γιατί τούτη δεν ήταν κι απ’τις πιο 

ακίνδυνες πόλεις του Άργκανθικ. Όχι, βέβαια, πως υπήρχαν και 

ακίνδυνες πόλεις στο Βασίλειο των Σκιών·  µόνο τα χωριά θα 

µπορούσε κανείς να θεωρήσει «ακίνδυνα», κι αυτά µε κάποιες 

επιφυλάξεις. 

  Καθώς πλησίαζε το παλάτι του ∆ούκα, άκουσε τον ουρανό να 

βρυχιέται, σαν την αρκούδα που είχε ράψει στην τουνίκα της. 

Ύστερα, άρχισε να βρέχει, και η Βόλκρα τράβηξε την κουκούλα της 

κάπας της πάνω στο κεφάλι. Ζύγωσε την µεγάλη, ξύλινη πύλη του 

κήπου, στην επιφάνεια της οποίας ήταν λαξευµένο δύο φορές το 

οικόσηµο των Ζόφραλκ, µία σε κάθε φύλλο: ένα µεγάλο δέντρο, µε 

άστρα κρεµασµένα απ’τα κλαδιά του, αντί για καρπούς. 

  ∆εξιά κι αριστερά της εισόδου στέκονταν δυο αρµατωµένοι άντρες, 

µε ψηλές ασπίδες, δόρατα, φολιδωτές πανοπλίες, κράνη, και 

µανδύες. 

  «Καλησπέρα σας. Ονοµάζοµαι Ιάριε, και έρχοµαι απ’το ∆ουκάτο 

Θέρµπον, απεσταλµένη της ∆ούκισσας Σενίβα, για να µάθω πώς 

πηγαίνει η αδελφή της, Αρχόντισσα Ράεθνα. Μπορώ να περάσω;» 

  Οι φύλακες αλληλοκοιτάχτηκαν, παραξενεµένοι. 

  Τι διάολο –θέλει και σκέψη; Ανοίξτε µου να µπω, ηλίθιοι! µούγκρισε 

από µέσα της η Βόλκρα. Και, λες κι οι άντρες την άκουσαν, άνοιξαν 

την πύλη. 
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  «Περάστε, κυρία,» είπε ο ένας. 

  Η Βόλκρα µπήκε στον κήπο, ενώ η βροχή δυνάµωνε, βρέχοντας τα 

δέντρα και τα φυτά του ∆ούκα. Βάδισε πάνω σ’ένα λιθόστρωτο 

µονοπάτι, µε µόνο τις αστραπές να φωτίζουν το δρόµο της, καθώς 

µαύρα σύννεφα είχαν συγκεντρωθεί, σκεπάζοντας τα φεγγάρια, και 

οι λάµπες είχαν σβήσει απ’το νερό. 

  Τώρα βρήκε να χαλάσει τόσο ο καιρός; 

  Η Βόλκρα συνάντησε µια φρουρό που έκανε την περιπολία της. 

  «Ποιος είν’εκεί;» απαίτησε η πάνοπλη γυναίκα, στρέφοντας το 

δόρυ της προς την κατάσκοπο. 

  «Έρχοµαι από τη ∆ούκισσα Σενίβα του ∆ουκάτου Θέρµπον, να δω 

την αδελφή της,» αποκρίθηκε η Βόλκρα. «Ονοµάζοµαι Ιάριε.» 

  Η γυναίκα κατέβασε το κοντάρι της. «Ελάτε µαζί µου, κυρία,» 

ζήτησε, και ξεκίνησε να βαδίζει. 

  Η Βόλκρα την ακολούθησε, και εκείνη την οδήγησε, µέσα από 

λιθόστρωτα µονοπάτια του κήπου, σε µια ξύλινη πόρτα. 

  «Τι είναι εδώ;» ρώτησε η ξανθιά κατάσκοπος. 

  «Ο ξενώνας,» εξήγησε η πολεµίστρια. «Θα πω σε κάποια 

υπηρέτρια να σας ετοιµάσει ένα δωµάτιο.» Άνοιξε την πόρτα. 

«Περάστε.» 

  «∆ε θα µπορούσα να δω το ∆ούκα;» ζήτησε η Βόλκρα. «Έχω κάτι 

σηµαντικό να του µεταφέρω.» Πήρε την πιο ανήσυχή της έκφραση, 

µα δεν ήταν βέβαιη ότι αυτό φαινόταν κάτω απ’την κουκούλα της 

και µέσα απ’το σκοτάδι και τη θολούρα της βροχερής νύχτας. 

  «∆ε θα ήταν δυνατό να περιµένετε ως το πρωί;» ρώτησε η 

πολεµίστρια. 

  «Είναι προτιµότερο να του µιλήσω τώρα,» είπε η Βόλκρα. 

«Παρακαλώ.» 

  Η πολεµίστρια αναστέναξε. «Καλά. Ελάτε µαζί µου.» Ξεκίνησε, 

πάλι, να βαδίζει. Και, τούτη τη φορά, οδήγησε την κατάσκοπο σε µια 

µεγάλη, διπλή, ξύλινη θύρα, όπου άνοιξε το ένα φύλλο και µπήκαν 

σ’ένα όµορφα στολισµένο χολ. 
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  «Αφήστε την κάπα σας στην κρεµάστρα, παρακαλώ,» είπε η 

αρµατωµένη γυναίκα. 

  Η Βόλκρα υπάκουσε, και κοίταξε, ερευνητικά, τριγύρω –πάντα 

ήθελε να γνωρίζει όσο το δυνατόν καλύτερα τον χώρο στον οποίο 

βρισκόταν. Ήταν θέµα επιβίωσης στη δουλειά της. 

  «Ρεπέλα!» φώναξε, εν τω µεταξύ, η πολεµίστρια. «Έλα λίγο.» 

  Βήµατα ακούστηκαν να έρχονται από έναν διάδροµο στα δεξιά, και 

µια κορακοµάλλα υπηρέτρια παρουσιάστηκε. «Τι είναι, Καρµίνα;» 

ρώτησε τη φρουρό. 

  «Η κυρία είναι απεσταλµένη της ∆ούκισσας Σενίβα, του ∆ουκάτου 

Θέρµπον,» εξήγησε η αρµατωµένη γυναίκα. «Και επιθυµεί να 

µιλήσει στο ∆ούκα.» 

  «Ο ∆ούκας βρίσκεται στα διαµερίσµατά του, αυτή τη στιγµή, κυρία 

µου,» είπε η Ρεπέλα στην Βόλκρα. «Θα ήταν προτιµότερο να τον 

απασχολήσετε αύριο.» 

  «Φέρνω σηµαντικά νέα,» αντιγύρισε, σταθερά, η κατάσκοπος. «Το 

άλογό µου έσπασε το πόδι του, λίγο πιο έξω απ’την πόλη, κι αυτά 

που άκουσα, µέχρι να φτάσω εδώ, µε… τρόµαξαν πολύ, οφείλω να 

οµολογήσω.» 

  «Τι ακούσατε, κυρία, αν επιτρέπεται;» ρώτησε η Ρεπέλα. 

  Πολύ περίεργη, δεν είσαι, υπηρέτρια; «Ότι Σαραολνιανοί έρχονται 

στην Ζερκ-βελ, µε ύπουλους σκοπούς.» 

  Η Ρεπέλα µειδίασε. «Μη σκιάζεστε, κυρία. Φήµες είναι µόνο–» 

  «Κι αν δεν είναι;» πετάχτηκε, αµέσως, η Βόλκρα. «Εσύ πού το 

άκουσες;» 

  «Σε µια ταβέρνα, κυρία,» απάντησε η υπηρέτρια. «Αλλά δεν 

πιστεύω σε κάτι τέτοια.» 

  «Και δεν είπες τίποτα στο ∆ούκα;» έκανε η Βόλκρα, παριστάνοντας 

τη θυµωµένη, καθώς έβαζε τα χέρια στη µέση της. 

  Η φωνή της Ρεπέλα ήταν αδύναµη. «…∆εν είν’αυτή η δουλειά µου, 

κυρία…» 
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  Η Βόλκρα στράφηκε, απότοµα, στην πολεµίστρια που ονοµαζόταν 

Καρµίνα. «Ήξερες κι εσύ για τον ερχοµό των Σαραολνιανών;» 

απαίτησε. 

  «Όχι, κυρία,» απάντησε εκείνη. «Όλη µέρα βρισκόµουν στο παλάτι, 

και δεν έτυχε να υποπέσει στην αντίληψή µου κάτι τέτοιο, 

ειλικρινά… 

  »Όµως µην ανησυχείτε τόσο·  ο ∆ούκας έχει τους κατασκόπους του, 

κι αυτοί θα τον ειδοποιήσουν.» 

  «Φυσικά,» είπε η Βόλκρα, «µα το θεωρώ υποχρέωσή µου να τον 

πληροφορήσω κι εγώ.» Να τον κάνω να πιστέψει στη φήµη, δίχως 

καµια σκιά αµφιβολίας –και να τον στρέψω κατά της καταραµένης 

Βαρονέσας Τάθβιλ. 

  «Το πρωί, θα ήταν καλύτερα, κυρία,» αποκρίθηκε η Ρεπέλα. «Θα 

επιθυµούσατε να τον ξυπνήσουµε τώρα;» 

  Τι να έλεγε η Βόλκρα; Πόσο χρόνο είχε στη διάθεσή της; Μπορεί 

ως αύριο οι αντιπρόσωποι του ∆ούκα Σάλβινρ να βρίσκονταν εδώ. 

«Ναι, επιθυµώ να του µιλήσω τώρα,» δήλωσε. 

  Η υπηρέτρια και η πολεµίστρια την κοίταξαν έκπληκτες. 

Προφανώς, περίµεναν αρνητική απάντηση. 

  «Περιµένετε στο σαλονάκι, παρακαλώ,» είπε, ψυχρά, η Ρεπέλα, 

ανοίγοντας µια ξύλινη πόρτα. «Πηγαίνω να τον ειδοποιήσω.» 

  Η Βόλκρα µπήκε στο σαλονάκι. Ήταν ένα µικρό δωµάτιο, µε 

αναµµένο τζάκι, παράθυρο απ’όπου φαινόταν ο κήπος, µια 

ταπετσαρία στον δεξή τοίχο –η οποία έδειχνε κάποια βουνά (µάλλον, 

τα Αργκανθικιανά Όρη)–, και έναν µεγάλο καναπέ, που η 

κατάσκοπος ανακάλυψε πως ήταν ιδιαίτερα µαλακός, καθώς κάθισε, 

αφήνοντας το σάκο της πλάι στα µποτοφορεµένα της πόδια. 

  Περίµενε για, περίπου, µισή ώρα, και, αρκετές φορές, πέρασε απ’το 

µυαλό της ότι επίτηδες ο ∆ούκας αργούσε. Τελικά, ένας άντρας 

µπήκε στο µικρό σαλόνι. Ήταν ψηλός και ξανθός, µε κοντά µαλλιά 

και µούσι στο σαγόνι. Φορούσε µαύρο παντελόνι και πορφυρό 
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πουκάµισο µε χρυσά σιρίτια. Στους ώµους του έπεφτε ένας 

ασηµένιος µανδύας. 

  «Χαίρετε,» είπε. «Με ζητήσατε;» 

  Η Βόλκρα σηκώθηκε απ’τη θέση της. «Ναι, ∆ούκα µου,» 

αποκρίθηκε. «Καταλαβαίνω το ακατάλληλο της ώρας, και µε συγχ–» 

  Η φωνή του άντρα δυνάµωσε σε ένταση, καθώς την διέκοψε: 

«Συλλάβετέ την!» 

  Πολεµιστές µπήκαν στο δωµάτιο, βαστώντας κοντάρια, οι αιχµές 

των οποίων την κύκλωσαν, δηµιουργώντας ένα κελί από λεπίδες 

γύρω της, προτού εκείνη προλάβει να βλεφαρίσει. 

  Η Βόλκρα αισθάνθηκε να χάνει τη λαλιά της, καθώς το στόµα της 

ξεραινόταν από τρόµο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Ήκνορ και η Μίκθαλ βρήκαν κατάλυµα σ’έναν στάβλο, µόλις 

έπιασε η δυνατή βροχή, δίχως να µπουν στον κόπο να ρωτήσουν τον 

ιδιοκτήτη, ο οποίος, µάλλον, έµενε στο µικρό, ξύλινο σπίτι 

παραδίπλα. Το χτίσµα ήταν αρκετά καλά φτιαγµένο και άδειο από 

ζώα·  οπότε οι δύο κατάσκοποι στάβλισαν, άνετα, τα δικά τους 

άλογα. 

  «Λες το µέρος νάναι εγκαταλειµµένο;» ρώτησε η καστανοµάλλα 

κατάσκοπος. 

  Ο Ήκνορ έβγαλε το κουκουλοφόρο κεφάλι του απ’την είσοδο του 

στάβλου και κοίταξε έξω, προς τη µεριά του µικρού, ξύλινου 

σπιτιού. «Τώρα που το αναφέρεις… πράγµατι, δε φαίνεται κανένα 

φως απο κεί.» Ύστερα, έριξε, πάλι, µια µατιά µέσα. «Όµως τούτο το 

οικοδόµηµα δε µοιάζει να βρίσκεται σε άσχηµη κατάσταση.» 

  Η Μίκθαλ ανασήκωσε τους ώµους, και κάθισε πάνω σ’έναν δεµάτι 

από άχυρα. «Ίσως να έχουν πάει κάπου. Έτσι εξηγείται και ότι δεν 

υπάρχουν άλογα εδώ.» 
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  «Μάλλον…» συµφώνησε ο Ήκνορ, και κάθισε σ’ένα άλλο δεµάτι, 

το οποίο έφερε εµπρός της. «Κι όµως, είναι παράξενο, δεν είναι;» 

  «Είναι το λιγότερο παράξενο απ’όσα συµβαίνουν, τελευταία,» 

αποκρίθηκε η Μίκθαλ. «Το γιατί κανείς δεν έχει δει τους 

αντιπροσώπους του ∆ούκα Σάλβινρ, δε σε προβληµατίζει;» 

  Προτού καταλήξουν εδώ, οι δύο κατάσκοποι τριγύριζαν στα 

περίχωρα της Ζερκ-βελ, ρωτώντας, µα κανένας δεν είχε δει κάτι το 

παράξενο. Βέβαια, δεν έλεγαν στους χωρικούς τι ακριβώς έψαχναν –

δηλαδή, Σαραολνιανούς–, για να µην προκαλέσουν άσκοπη 

αναστάτωση. Για την ώρα, θεωρούσαν πως τούτο ήταν καλό σχέδιο·  

αργότερα, ίσως κι η αναστάτωση να χρειαζόταν. 

  «Με προβληµατίζει,» ξεφύσησε ο Ήκνορ. «Αρχίζω να πιστεύω ότι 

οι φίλοι µας πήραν κάποιον τελείως τρελό δρόµο!» 

  Η Μίκθαλ συνοφρυώθηκε. «Όπως έχουµε ξαναπεί, µόνο αν ήξεραν 

ότι θα τους στήσουµε παγίδα.» 

  «Ναι…» έκανε, αργά, ο Ήκνορ. «Και η Βόλκρα στήνει αυτή την 

παγίδα τώρα, υποθέτω, µιλώντας στον ∆ούκα Βάνρελ. Ή, µπορεί να 

του έχει ήδη µιλήσει, γιατί είναι, πλέον, αργά…» 

  «Μοιάζεις ν’ανησυχείς γι’αυτήν περισσότερο απ’ό,τι χρειάζεται,» 

είπε η Μίκθαλ. 

  Ο Ήκνορ σήκωσε το βλέµµα του, για να την κοιτάξει. «Τι εννοείς;» 

  Η Μίκθαλ αισθάνθηκε αµηχανία, για µια στιγµή –πράγµα σπάνιο 

γι’αυτήν. Ύστερα, είπε: «Το ενδιαφέρον σου είναι παραπάνω από 

συναδελφικό, νοµίζω…» 

  «Το ξέρεις ότι είναι πολύ παραπάνω από συναδελφικό,» τόνισε 

εκείνος. 

  «Ήκνορ, µην είσαι ανόητος!» έκανε η Μίκθαλ. «Η Βόλκρα δε 

νοιάζεται για σένα·  δεν το βλέπεις;» 

  «Όχι… νοµίζω ότι νοιάζεται…» 

  Η Μίκθαλ ρουθούνισε. «Ωραίο τρόπο έχει να το δείχνει! Σε αγνοεί, 

Ήκνορ, σε αγνοεί! Και µιλάει γι’αυτόν τον Σαραολνιανό βάρβαρο, 

τον Σόλµορχ!…» Έφτυσε. 
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  «Όχι…» είπε ο κατάσκοπος, νιώθοντας ένα σφίξιµο στο στοµάχι 

του. ∆εν είν’αλήθεια! Η Μίκθαλ πάντα τα παραλέει, πάντα της αρέσει 

να γίνεται εριστική… ∆εν είν’αλήθεια. 

  «Άνοιξε τα µάτια σου και δες! ∆εν ενδιαφέρεις τη Βόλκρα·  θέλει 

µόνο να παίζει µαζί σου!» Η φωνή της χαµήλωσε. «Αλλά δεν είσαι 

άντρας µόνο για παιχνίδια, Ήκνορ… Κι εµείς»–ακούµπησε το χέρι 

της στο γόνατό του–«ποτέ δεν είχαµε την ευκαιρία να γνωριστούµε 

περισσότερο…» 

  Ο κατάσκοπος έσφιξε τα δάχτυλά της, καθώς σέρνονταν πάνω στον 

µηρό του, ανεβαίνοντας. «Μίκθαλ… είµαστε… συνάδελφοι, φίλοι.» 

  Η καστανοµάλλα Αργκανθικιανή τράβηξε το χέρι της πίσω, 

απότοµα. «Ενώ µε τη Βόλκρα τι είσαι;» σφύριξε. «Συνάδελφοι δεν 

είστε; Ή, µήπως, η διαφορά είναι ότι γδύνεται συχνότερα. Έχω κι 

εγώ πράγµατα να σου δείξω, Ήκνορ!» Σηκώθηκε όρθια και έλυσε, 

βιαστικά και θυµωµένα, την κάπα απ’τους ώµους της. 

  «Μίκθαλ,» είπε ο Ήκνορ, «σταµάτα. Αυτό δε θ’αλλάξει τίποτα.» 

  Εκείνη τον αγνόησε·  µε µια απότοµη κίνηση, τράβηξε την τουνίκα 

της πάνω απ’το κεφάλι, µαζί µε το λευκό, τριµµένο µπλουζάκι από 

µέσα και το στηθόδεσµό της, και τα έριξε παραδίπλα. 

  Ο Ήκνορ, τώρα, απλά την κοιτούσε, νιώθοντας ξαναµµένος απ’το 

γυµνό της στήθος. ∆εν ήταν τόσο όµορφη όσο η Βόλκρα, αλλά, 

παρ’όλ’αυτά, τον είχε καταλάβει µια επιθυµία να την αρπάξει στην 

αγκαλιά του και να την πεθάνει στα φιλιά. 

  «Ακόµα διστακτικός;» ρώτησε η Μίκθαλ, µειδιώντας στραβά, 

καθώς παρατηρούσε ότι είχε καταφέρει το σκοπό της. Έλυσε τις 

µπότες της, µία-µία, και, τέλος, έβγαλε το παντελόνι της. Τώρα, 

στεκόταν ηµίγυµνη εµπρός του, φορώντας µόνο µια µαύρη 

περισκελίδα και τις τρυπηµένες σε πολλά σηµεία, µάλλινες κάλτσες 

της, οι οποίες έφταναν ως τα γόνατα. 

  Ο Ήκνορ ήξερε πότε δε µπορούσε να συγκρατήσει άλλο τον εαυτό 

του. Τελικά, η Μίκθαλ είχε δίκιο: είχε κι εκείνη πράγµατα να του 
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δείξει. Τέντωσε το χέρι του προς το µέρος της, προσκαλώντας την 

στην αγκαλιά του. 

  Η καστανοµάλλα Αργκανθικιανή πλησίασε, έχοντας κι εκείνη το 

χέρι της τεντωµένο. Αλλά, µόλις τα δάχτυλά τους ήταν έτοιµα να 

συναντηθούν, αποτραβήχτηκε. «∆εν είπες ότι δε µε ήθελες;» τον 

πείραξε, γελώντας χαιρέκακα. 

  Ο Ήκνορ σηκώθηκε όρθιος. «Σε θέλω τώρα,» αποκρίθηκε, βραχνά. 

∆εν ήξερε γιατί, αλλά η Μίκθαλ τον είχε ανάψει περισσότερο 

απ’οποιαδήποτε άλλη γυναίκα στη ζωή του. Ίσως ήταν το µέρος·  η 

αίσθηση ότι βρίσκονταν ολοµόναχοι µες στη µέση του πουθενά. 

Ίσως ήταν η καταιγίδα. Ίσως ο τρόπος µε τον οποίο η κατάσκοπος 

είχε γδυθεί απότοµα µπροστά του… 

  Η Μίκθαλ έκανε άλλο ένα βήµα πίσω. «Απλά, γδύθηκα επειδή 

ζεσταινόµουν,» είπε, αποφασίζοντας να τον ταλαιπωρήσει κι άλλο, 

αφού είχε που είχε την ευκαιρία. «Είµαστε συνάδελφοι, έτσι;» 

Χαµογελούσε, κοροϊδευτικά. 

  «∆εν είναι αστείο, Μίκθαλ!» γρύλισε ο Ήκνορ, αρπάζοντάς την 

απ’τον καρπό και τραβώντας τη προς το µέρος του. 

  Εκείνη απάντησε µε µια προσποιητή κλοτσιά ανάµεσα στα πόδια, η 

οποία τον έκανε να πεταχτεί πίσω, αιφνιδιασµένος. Η καστανοµάλλα 

Αργκανθικιανή αποµακρύνθηκε, πάλι, και του έδωσε ένα ηχηρό φιλί 

εξ αποστάσεως, ακουµπώντας τα δάχτυλά της στα χείλη και 

σηκώνοντάς τα απότοµα απ’αυτά. 

  «Με θέλεις; Έλα να µε πιάσεις!» τον προκάλεσε. 

  Ο Ήκνορ άρχισε να την κυνηγάει µέσα στο στάβλο. 

  Σκαµνιά ανατράπηκαν, κουβάδες επίσης, χύνοντας νερό, άχυρα 

εκτοξεύτηκαν απο δώ κι απο κεί, γεµίζοντας τον αέρα, η ψηλή, 

ξύλινη σκάλα έπεσε, τα άλογα χρεµέτιζαν, ενοχληµένα από τη 

φασαρία. Αλλά όλους τους άλλους ήχους κάλυπτε το γέλιο της 

Μίκθαλ: «Χαχαχα!… Έλα να µε πιάσεις, Ήκνορ! Έλα να µε πιάσεις, 

ΑΝ µπορείς! Χαχαχα! Έλα να µε πιάσεις, ΑΝ–» 
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  «Είσαι τρελή!» γρύλισε ο Αργκανθικιανός κατάσκοπος, καθώς, 

επιτέλους, τη γράπωνε απ’τη µέση, ρίχνοντάς την σ’έναν σωρό από 

άχυρα και καβαλώντας την. Ποτέ δεν είχε αισθανθεί καλύτερα, 

τυλίγοντας τα χέρια του γύρω από µια γυναίκα. 

  «Αυτό είναι κοινή γνώση, αγάπη µου!» αποκρίθηκε η Μίκθαλ, 

ακόµα γελώντας λαχανιασµένα. Τον άρπαξε απ’τα µαλλιά, έφερε το 

πρόσωπό του κοντά στο δικό της, και τον φίλησε δυνατά, µην 

αφήνοντάς τον ν’ανασάνει. 

 

**  **  **  ** 

 

  Την έδεσαν στον τοίχο, µε τα χέρια ανοιχτά, κλείνοντας 

σιδερένιους κρίκους γύρω απ’τους καρπούς της. Τα ρούχα της ήταν 

κουρελιασµένα, τα µάτια της µαύρα απ’τα δάκρυα, και στο στόµα 

της υπήρχε η γεύση του αίµατος·  ένα δόντι από την κάτω δεξιά 

µεριά έλειπε. Επίσης, η Βόλκρα ήταν σίγουρη πως, τουλάχιστον, ένα 

απ’τα αριστερά της πλευρά είχε σπάσει. 

  Οι πολεµιστές του ∆ούκα Βάνρελ την είχαν αρπάξει προτού 

προλάβει ν’αντιδράσει, τραβώντας την, βίαια, στα µπουντρούµια, 

ενώ τη χτυπούσαν. Όµως αυτά έµοιαζαν µε χάδια, µπροστά στο ξύλο 

που έφαγε αφότου κατέβηκαν τη µακριά, πέτρινη σκάλα. Βαριές 

µπότες την κλοτσούσαν σε ευαίσθητα σηµεία, σιδερένιες γροθιές την 

κοπανούσαν στο κεφάλι και στο πρόσωπο, και ρόπαλα µαστίγωναν 

τη ράχη της. Η κατάσκοπος της ∆ούκισσας Ζέκαλ δεν ήξερε τι της 

συνέβαινε. Μόνο µια σκέψη υπήρχε στο µυαλό της: ΓΙΑΤΙ; Τι έκανα 

λάθος; Πώς µε κατάλαβαν; 

  Η Βόλκρα ποτέ δεν θεωρούσε τον εαυτό της ιδιαίτερα ανθεκτικό 

στον πόνο, και δεν είχε τραυµατιστεί και πολλές φορές στη δουλειά 

της. Βέβαια, η δουλειά του κατασκόπου δεν ήταν να τραυµατίζεται·  

ήταν να παρακολουθεί, να σχεδιάζει, να δρα πίσω από τις σκηνές 

όταν χρειάζεται. Τι διάολο έκανα λάθος; ΤΙ; 
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  Η όρασή της είχε θολώσει απ’τα δάκρυα, ωστόσο µπόρεσε να 

διακρίνει τη µορφή του ∆ούκα στο φως των δαυλών. 

  «…Γιατί, Άρχοντά µου;…» ψέλλισε, µην ξέροντας τι άλλο να πει. 

  Ο ξανθός άντρας συνοφρυώθηκε. «Άρχοντά µου;» ρώτησε, 

φωναχτά. 

  «∆ούκα µου,» διόρθωσε η Βόλκρα– 

  –και εκείνος την κοπάνησε, δυνατά, κάτω απ’τα στήθη, µε τη 

γροθιά του, κάνοντας όλο τον αέρα να βγει από µέσα της, µαζί µε 

µια πνιχτή κραυγή απ’τα µατωµένα της χείλη. Τα µάτια της γέµισαν, 

ξανά, µε δάκρυα, και, τώρα, έβλεπε µονάχα µια σκιερή φιγούρα 

µπροστά της, ενώ δε µπορούσε ν’αναπνεύσει. Νόµιζε ότι θα 

λιποθυµούσε επιτόπου… ότι θα πέθαινε από έλλειψη αέρα… Αλλά, 

σιγά-σιγά, άρχισε, πάλι, ν’ανασαίνει, ξεροκαταπίνοντας αίµα και 

δάκρυα. 

  «∆ούκα µου;» έκανε, άγρια, ο άντρας. 

  Τούτη τη φορά, η Βόλκρα δε µίλησε καθόλου, φοβούµενη πως ό,τι 

κι αν έλεγε θα τη χτυπούσε. 

  «∆εν είµαι ο ∆ούκας, γυναίκα,» δήλωσε ο άντρας. Έβαλε το 

δάχτυλό του κάτω απ’το πηγούνι της και σήκωσε το πρόσωπό της, 

για να την κοιτάξει καλύτερα. «Αλλά εσύ ποια είσαι;» 

  «Σας είπα,» αποκρίθηκε η Βόλκρα, ενώ σκεφτόταν: Τι ηλιθιότητα 

πήγα κι έκανα, τα Πνεύµατα να µε πάρουν; «Είµαι η Ιάριε, 

απεσταλµένη της ∆ούκισσας Σενίβα του ∆ουκ–» Άλλη µια γροθιά 

στο διάφραγµα τη σταµάτησε, κόβοντάς της, ξανά, την ανάσα. Θα 

πεθάνω… Έπρεπε κάπως να ξεφύγει απο δώ –κάπως! Τα είχε 

θαλασσώσει χοντρά. 

  Ο άντρας καθάρισε, θεατρικά, το λαιµό του. «Ποια είσαι;» 

  «Είµαι η Ιάριε. Σε παρακαλώ! ∆εν ήξερα το ∆ούκα. Νόµιζα πως 

ήσουν εσύ.» 

  Εκείνος γέλασε. «Κι από πού είπες ότι έρχεσαι;» 

  «Από το ∆ουκάτο Θέρµπον.» Τελικά, ίσως κατάφερνε να τον 

κοροϊδέψει αυτόν τον κρετίνο. 
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  «Από τη Ζιρθ, την πρωτεύουσα του ∆ουκάτου;» 

  «Φυσικ– ΟΟοοοο!…» Άλλη µια γροθιά, αυτή στο στοµάχι. 

  «Ο ∆ούκας Βάνρελ βρισκόταν εκεί προ δεκαηµέρου, γυναίκα!» 

γρύλισε ο ξανθός άντρας. «Έπρεπε να θυµάσαι, τουλάχιστον, ότι 

είναι µελαχρινός και µε µακριά µαλλιά, και δεν είχε µούσι!» 

  «…Έλειπα…» έκανε η Βόλκρα, ξέπνοη. «∆εν ήµουν στην Ζιρθ, 

τότε…» 

  «Εποµένως, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο: Γιατί η ∆ούκισσα να σε 

στείλει εδώ, να µάθεις για την υγεία της αδελφής της, όταν 

πληροφορήθηκε πολύ καλά γι’αυτήν πριν από δέκα µέρες, από τον 

ίδιο το ∆ούκα Βάνρελ;» 

  «∆εν ξέρω,» απάντησε, σιγανά, η Βόλκρα. «∆ε ρωτάω·  εκτελώ 

διαταγές…» 

  «Ναι,» µειδίασε µοχθηρά ο άντρας. «Αυτή είναι η εύκολη 

απάντηση.» 

  «Είναι η αλήθεια, πίστεψέ µε,» ικέτεψε, κουρασµένα, η Βόλκρα. 

Ύστερα, η φωνή της δυνάµωσε –όσο µπορούσε να δυναµώσει: «Αν 

µάθει η ∆ούκισσα γι’αυτό το συµβάν, θα έχετε άσχηµα 

ξεµπερδέµατα!» τον προειδοποίησε. 

  Ο τόνος της δε φάνηκε ν’άρεσε καθόλου στον ξανθό άντρα, του 

οποίου τα µάτια γυάλισαν δολοφονικά. «Μας απειλείς;» 

  «Απλά, δηλώνω το προφανές,» απάντησε, σταθερά, η Βόλκρα. 

  Και ο άντρας τη γρονθοκόπησε, δυνατά, στην κοιλιά. «Αφού είναι 

προφανές, δε χρειάζεται να µας το θυµίζεις!» µούγκρισε, ενώ εκείνη 

δε µπορούσε ν’ανασάνει. Ή θα το συνηθίσω αυτό, ή θα πεθάνω… 

σκέφτηκε η κατάσκοπος. 

  Όταν ανέπνεε, πάλι, κανονικά, ο βασανιστής της της είπε: «Ξέρεις, 

υπάρχουν δύο τρόποι να µάθουµε την αλήθεια: Ο ένας είναι να µας 

µιλήσεις ανοιχτά τώρα –οπότε και µπορεί να φανούµε πιο επιεικής 

µε το άχρηστο τοµάρι σου. Ο άλλος είναι να στείλουµε αγγελιαφόρο 

στη ∆ούκισσα Σενίβα… Και τι λες να µας πει, όταν επιστρέψει; Ε;» 



Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΙΜΟΝΩΝ 

 

 

1155 

  «Σας λέω αλήθεια…» ψέλλισε η Βόλκρα, βήχοντας αδύνατα και 

νιώθοντας αίµα να έρχεται στο λαιµό της. «Αλήθεια… Σας 

παρακαλώ…» 

  «Θα το ανακαλύψουµε τούτο, πολύ σύντοµα,» αποκρίθηκε ο 

άντρας, και της γύρισε την πλάτη, φεύγοντας. 

  Η Βόλκρα άκουσε µια σιδερένια πόρτα να κλείνει, και, ύστερα, 

έχασε τις αισθήσεις της… 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21ο 

Φιλοδοξίες 
 

 

λησίαζε βράδυ, όταν η Ζέκαλ ήρθε στο δωµάτιο της 

Σαντέ’ενθιν. Η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια καθόταν στο 

γραφείο, προσπαθώντας ν’αποκωδικοποιήσει έναν από τους 

τόµους του παππού της ∆ούκισσας, αλλά µην καταφέρνοντας τίποτα. 

Οι λέξεις δεν έµοιαζαν µ’αυτές άλλων γλωσσών, και πολλά απ’τα 

γράµµατα ήταν τελείως άγνωστα. 

  «Καλησπέρα, Αφέντρα,» είπε η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ, και 

κάθισε στο κρεβάτι, µαζεύοντας τη φούστα γύρω απ’τα πόδια της. 

  Η Σαντέ’ενθιν έκλεισε το βιβλίο της και κοίταξε τη Ζέκαλ. 

«Ρώτησες τη µητέρα σου για τους Ρέγκοθ;» 

  «Ναι,» απάντησε η ∆ούκισσα, καθώς ακόµα θυµόταν την προθυµία 

µε την οποία της είχε µιλήσει η Αρχόντισσα Σιρίµα. Μπορεί να είχε 

θυµώσει µαζί της, που τριγύριζε ξυπόλυτη το πρωί, αλλά πάντα της 

άρεσε να λέει ιστορίες για δολοπλοκίες και ίντριγκες µεταξύ 

ευγενικών οικογενειών –πράγµα που η Ζέκαλ δε νόµιζε πως είχε 

κληρονοµήσει. 

Π
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  «Λοιπόν;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν. «Ποιες οι διαφορές τους µε τον 

τωρινό Βασιληά;» 

  «Βασιληάς πριν απ’τον Κάρχοκ ήταν ο Νάβερ, ο πατέρας του,» 

άρχισε να εξηγεί η Ζέκαλ, «ο οποίος δολοφονήθηκε από την 

ερωµένη του, Αρχόντισσα Αβέλα του Οίκου των Φαργκάθλιρ, µια 

µικρή ευγενική οικογένεια του ∆ουκάτου Ντάναρλ. Αυτή η 

Αρχόντισσα, απ’ό,τι µου είπε η µητέρα µου, είχε σχέσεις µε τον τότε 

∆ούκα του Ντάναρλ, Μόρζαθ, και µαζί είχαν σχεδιάσει να πάρουν το 

θρόνο. Όµως ο Κάρχοκ τούς χάλασε τα σχέδια και τους κρέµασε και 

τους δύο. Έτσι, καταλαβαίνεις γιατί οι Ρέγκοθ –η οικογένεια του 

∆ούκα Μόρζαθ– και οι Φαργκάθλιρ εχθρεύονται το Βασιληά και τη 

δική του οικογένεια…» 

  «Πολύ ενδιαφέρον…» παραδέχτηκε, σκεπτική και συνοφρυωµένη, 

η Σαντέ’ενθιν. 

  «Θα µπορούσα να κάνω µια ερώτηση, Αφέντρα;» είπε, δειλά, η 

Ζέκαλ. 

  «Ελεύθερα,» µόρφασε, αδιάφορα, η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, 

ενώ αναρωτιόταν πώς θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει τους Ρέγκοθ 

και τους Φαργκάθλιρ για να πάρει το θρόνο. 

  «Γιατί θέλετε όλες αυτές τις πληροφορίες για το Άργκανθικ και τις 

οικογένειές του;» 

  Η Σαντέ’ενθιν γέλασε. Η ∆ούκισσα κάτι είχε αρχίσει να 

ψυλλιάζεται. Αλλά δεν πείραζε·  ούτως ή άλλως, η Ζιρκεφιανή 

χρειαζόταν έναν σύµµαχο µέσα σε τούτο το Βασίλειο, και σκόπευε 

να κάνει την Ζέκαλ σύµµαχό της. «Θα πίστευες πως µόνο για να 

σταµατήσω τη συµµαχία που επιθυµούν να συνάψουν οι 

αντιπρόσωποι του ∆ούκα Σάλβινρ;» 

  Η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ δε µίλησε, µοιάζοντας διστακτική. 

  «Πες µου την αλήθεια, Ζέκαλ,» την παρότρυνε η Σαντέ’ενθιν. «∆εν 

πρόκειται να σε φάω.» 
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  Η ∆ούκισσα πήρε µια βαθιά ανάσα. «Μου δίνετε την εντύπωση 

πως πρόκειται για κάτι παραπάνω, Αφέντρα…» παραδέχτηκε. «Αν 

κάνω λάθος–» 

  «∆εν κάνεις λάθος,» τη διαβεβαίωσε η Σαντέ’ενθιν, µ’ένα στραβό 

µειδίαµα στα χείλη. Σηκώθηκε απ’το γραφείο, βάδισε προς την 

Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ και κάθισε στο κρεβάτι, δίπλα της. 

Εκείνη κοκάλωσε, τροµαγµένη –πράγµα που η Πνευµατίστρια 

κατάλαβε. «Μη µε φοβάσαι περισσότερο απ’όσο πρέπει, όπως σου 

έχω ξαναπεί. Σε έχω βλάψει, ως τώρα;» 

  «Όχι, Αφέντρα,» απάντησε, αµέσως, η ∆ούκισσα. 

  «Και δεν πρόκειται να σε βλάψω, Ζέκαλ –όχι όσο είσαι σύµµαχός 

µου·  γιατί χρειάζοµαι έναν σύµµαχο µέσα στο Άργκανθικ. Είµαι 

ξένη σ’αυτή τη χώρα,» παραδέχτηκε η Σαντέ’ενθιν. «Θα είσαι 

σύµµαχός µου; Έχεις πολλά να κερδίσεις, σε διαβεβαιώνω.» 

  «Ευχαρίστως, θα είµαι σύµµαχός σας, Αφέντρα,» δήλωσε η 

Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ. Και πρόσθεσε: «Αλλά τι έχω να 

κερδίσω;» 

  Τα µάτια της γυάλισαν, παρατήρησε η Σαντέ’ενθιν. «Είσαι 

άπληστο πλάσµα, ∆ούκισσα,» γέλασε. Η Ζέκαλ χλόµιασε. «Σαν 

εµένα!» Τώρα, η Αργκανθικιανή χαµογέλασε. 

  «Ξέρεις τι σχεδιάζω, Ζέκαλ;» συνέχισε η Πνευµατίστρια. «Να γίνω 

Βασίλισσα τούτου του τόπου.» 

  Η ∆ούκισσα έκανε πίσω, έκπληκτη, λες και την είχε χαστουκίσει. 

«Πώς, Αφέντρα;…» ρώτησε, χάσκοντας. 

  «Θα βρω τρόπο,» τόνισε η Σαντέ’ενθιν. «Γιαυτό, άλλωστε, ήθελα 

τις πληροφορίες για τους ευγενικούς Οίκους. Όµως δεν είµαι 

Αργκανθικιανή, Ζέκαλ·  εσύ τα ξέρεις καλύτερα όλα τα σχετικά µε 

τις οικογένειες του Βασιλείου σου, σωστά;» Η ∆ούκισσα κατένευσε, 

αργά. «Να, λοιπόν, γιατί σε θέλω για σύµµαχό µου. Και, όταν είµαι 

Βασίλισσα, θα ανταµειφθείς πλουσιοπάροχα·  θα έχεις ό,τι ποτέ 

ονειρεύτηκες.» 
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  Ό,τι ποτέ ονειρεύτηκα; συλλογίστηκε η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ. 

Αυτό θα ήταν υπέροχο… Αλλά είναι εφικτό;… Αµφέβαλε. «Θα… θα 

σας βοηθήσω όπως µπορώ, Αφέντρα,» υποσχέθηκε. 

  «∆εν πιστεύεις ότι θα τα καταφέρω, Ζέκαλ, έτσι δεν είναι;» ρώτησε 

η Σαντέ’ενθιν. Και, όταν εκείνη δεν απάντησε, επανέλαβε: «Έτσι δεν 

είναι;» 

  Η ∆ούκισσα ένευσε. Ξεροκατάπιε, πριν µιλήσει: «Αφέντρα, όχι πως 

θέλω να σας προσβάλω, µα δεν έχετε στρατό, δεν έχετε 

διασυνδέσεις·  τι µπορείτε να κάνετε;» 

  «Ελέγχω τα Πνεύµατα, Ζέκαλ,» τόνισε η Σαντέ’ενθιν. «Πόσους 

ανθρώπους στο Άργκανθικ ξέρεις που µπορούν να το κάνουν αυτό;» 

  «Μόνο ο παππούς µου ήταν µάγος…» αποκρίθηκε η Αρχόντισσα 

της Μαφ-νορχ. «Άλλον δε γνωρίζω.» 

  «Βλέπεις; Εποµένως, έχω ένα όπλο. Και, µε σένα, τώρα, έχω άλλο 

ένα –διασυνδέσεις, όπως είπες! Ξέρεις µπόλικους ευγενείς, έτσι, 

∆ούκισσα;» 

  «Αυτό είναι αλήθεια, Αφέντρα,» παραδέχτηκε η Ζέκαλ. 

  «Τότε, στρατός λίγο µας χρειάζεται –ή, αν µας χρειαστεί, θα τον 

αποκτήσουµε, κάπως, κι αυτόν. Μαζί µπορούµε να κατακτήσουµε το 

Άργκανθικ, Ζέκαλ! Εγώ θα γίνω Βασίλισσα, κι εσύ η δεύτερη πιο 

δυνατή γυναίκα σ’όλο το Βασίλειο!» 

  Η ∆ούκισσα του Έβµορ γέλασε, για πρώτη φορά νιώθοντας αρκετά 

άνετα δίπλα στη µάγισσα. «Είναι πολύ καλό για να 

πραγµατοποιηθεί, Αφέντρα,» είπε. 

  «Θα πραγµατοποιηθεί, όµως!» τόνισε η Σαντέ’ενθιν. «Έχε µου 

εµπιστοσύνη. Μόνο τη βοήθειά σου και την πίστη σου χρειάζοµαι, 

και θα πραγµατοποιηθεί.» 

  «Τα έχεις αυτά, Αφέντρα,» απάντησε η Ζέκαλ, συνειδητοποιώντας, 

ύστερα, πως είχε µιλήσει στον ενικό. 

  Η Σαντέ’ενθιν µειδίασε. «Έχω σκεφτεί το πρώτο µας βήµα,» 

δήλωσε. «Πρέπει να πάµε στην πρωτεύουσα.» 

  «Και οι δύο;» απόρησε η Ζέκαλ. 
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  «Ναι,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν. «Σε χρειάζοµαι µαζί µου. Οι 

Αργκανθικιανές σου γνώσεις είναι πολύτιµες, ∆ούκισσα.» 

  Η Ζέκαλ φάνηκε προβληµατισµένη. «Τι θα πω στη µητέρα µου;» 

έκανε. «Με τι δικαιολογία θα φύγω έτσι, ξαφνικά, απ’το 

∆ουκάτο;…» 

  «Βρες µια δικαιολογία!» την παρότρυνε η Ζιρκεφιανή 

Πνευµατίστρια. «Σίγουρα, µπορείς.» 

  Η Ζέκαλ σταύρωσε τα χέρια µπροστά της, σκεπτόµενη. Τι να έλεγε 

στην Αρχόντισσα Σιρίµα και στους υπόλοιπους του παλατιού της; 

Γιατί να ήθελε να πάει στη ∆ρέλιφον; Μια ιδέα ήρθε στο νου της, 

και γέλασε, πάλι. Πώς είναι δυνατόν να γελάω µ’αυτή τη µάγισσα 

κοντά µου; απόρησε. Κι όµως αισθανόταν τη Σαντέ’ενθιν, πλέον, 

φίλη της… 

  «Τι;» ρώτησε η φίλη της. «Βρήκες κάτι;» 

  «Ναι,» απάντησε η Ζέκαλ. «Έχω µια θεία στο ∆ουκάτο Σάρεντρεφ, 

η οποία είναι παντρεµένη µε τον αδελφό του Βασιληά, τον Βαρόνο 

Χόρναρ.» 

  «Θαυµάσια!» έκανε η Σαντέ’ενθιν, συνειδητοποιώντας πως, τώρα 

πια, η ∆ούκισσα του Έβµορ ήταν, πραγµατικά, δική της –η έµπιστη 

σύµµαχος που χρειαζόταν στο Άργκανθικ. 

  «Λοιπόν, άκου το σχέδιο,» είπε η Ζέκαλ, µην απορώντας, πια, που 

µιλούσε στον ενικό: «Ο θειος Όκριλ θέλει να µε παντρέψει, και µου 

φέρνει ένα σωρό λειψούς που δεν είναι της αρεσκείας µου–» Η 

Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια µειδίασε. «Σοβαρολογώ, Αφέντρα! Έναν 

άνθρωπο της προκοπής δεν έχει φέρει. Εποµένως, θα πω στη µητέρα 

µου ότι αποφάσισα να πάω στη θεία Άσλια, για να βρω εκεί 

γαµπρό.» 

  «Πολύ καλή ιδέα, ∆ούκισσα,» παραδέχτηκε η Σαντέ’ενθιν. «Αλλά 

πρέπει να φύγουµε αύριο κιόλας, γιατί βιάζοµαι. Θέλω να φτάσω 

στη ∆ρέλιφον πριν από τους Σαραολνιανούς.» 

  «Μα, αυτοί δε θα φτάσουν ποτέ εκεί, Αφέντρα,» είπε οι Ζέκαλ. «Οι 

κατάσκοποί µου θα τους σταµατήσουν στη Ζερκ-βελ.» 
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  «Όχι. Μάλλον, δε θα περάσουν καθόλου από τη Ζερκ-βελ,» την 

πληροφόρησε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Πώς το ξέρεις, Αφέντρα;» απόρησε η ∆ούκισσα του Έβµορ. 

  «Έχω τους τρόπους µου, Ζέκαλ,» απάντησε η Πνευµατίστρια, και η 

Αργκανθικιανή Αρχόντισσα, αµέσως, κατάλαβε πως µιλούσε για 

µαγεία. 

  «Μάλιστα,» είπε. «Ναι, θα το προσπαθήσω να φύγω αύριο. Η 

µητέρα µου δεν πρέπει νάχει πέσει ακόµα για ύπνο. Πάω να της 

µιλήσω.» 

  Η Σαντέ’ενθιν κατένευσε, και η ∆ούκισσα σηκώθηκε απ’το κρεβάτι 

και έφυγε, γρήγορα, απ’το δωµάτιο. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Μητέρα, έκανα βόλτα στον κήπο, και πήρα µια σηµαντική 

απόφαση,» είπε η Ζέκαλ. 

  Η Αρχόντισσα Σιρίµα καθόταν σε µια πολυθρόνα, µπροστά στο 

τζάκι του σαλονιού, διαβάζοντας ένα βιβλίο. «Παράξενο αυτό,» 

αποκρίθηκε, κλείνοντας τον τόµο που κρατούσε. 

  «Ποιο, µητέρα;» ρώτησε η Ζέκαλ, καθώς καθόταν στον καναπέ 

απέναντι. 

  «Εσύ να πάρεις σηµαντική απόφαση, θυγατέρα µου,» διευκρίνισε η 

Σιρίµα, κοιτώντας την ερευνητικά και παρατηρώντας πως, επιτέλους, 

υπήρχε µια σπίθα ωριµότητας στα µάτια της κόρης της, λες και κάτι 

είχε, ξαφνικά, αλλάξει. Τι περίεργο… «Μίλησέ µου…» ζήτησε. 

  «Νοµίζω πως ήρθε η ώρα να παντρευτώ, µητέρα,» δήλωσε η 

Ζέκαλ. 

  «Καιρός ήταν!» αποκρίθηκε η Σιρίµα. «Είχα αρχίσει να 

υποπτεύοµαι πως έχεις κάποιο πρόβληµα.» (Πάντα ήσουν σκύλα! 

σκέφτηκε η ∆ούκισσα του Έβµορ, για πρώτη φορά αψηφώντας τόσο 

τη µητέρα της –ακόµα και σιωπηρά. Ίσως, έφταιγε το γεγονός ότι, 

σύντοµα, θα γινόταν… η δεύτερη πιο δυνατή γυναίκα σ’όλο το 
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Βασίλειο. Τα λόγια της Σαντέ’ενθιν αντηχούσαν καθαρά στο µυαλό 

της.) «Ποιος είναι, λοιπόν, ο τυχερός, τροµάρα του;» 

  «Μητέρα, αποφάσισα να παντρευτώ,» εξήγησε η Ζέκαλ, «όχι και 

ποιον θα παντρευτώ.» 

  Η Σιρίµα έκανε µια γκριµάτσα, ξανά απογοητευµένη µε την κόρη 

της. «Καλά κρασιά… ∆ε µου λες, σκοπεύεις ν’αφήσεις το ∆ουκάτο 

χωρίς διάδοχο; ∆εν έχεις καθόλου µυαλό στο κεφάλι σου;» 

  ∆εν είµαι ζώο, παλιόγρια! µούγκρισε από µέσα της η Ζέκαλ, 

σφίγγοντας τις γροθιές της·  αλλά είπε, µ’ελαφρώς σφιγµένα δόντια: 

«Μητέρα, θέλω να µπορώ να επιλέξω!» 

  «Ο θειος Όκριλ σού φέρνει παραπάνω από αρκετούς άντρες, για να 

επιλέξεις,» τόνισε η Αρχόντισσα Σιρίµα. «Τι άλλο θέλεις;» 

  Κάποιον που να µην είναι ηλίθιος ή λειψός! «Ο θειος Όκριλ είναι 

πολύ καλός, µητέρα, αλλά, µάλλον, δεν ξέρει τις προτιµήσεις µου. 

Συνεπώς, σκέφτηκα να επισκεφτώ τη θεία Άσλια, στο ∆ουκάτο 

Σάρεντρεφ, για να βρω εκεί γαµπρό. Ίσως να έχω καλύτερη τύχη… 

Και, εν τω µεταξύ, είµαι βέβαιη πως εσείς θα διοικήσετε σοφά το 

∆ουκάτο Έβµορ στη θέση µου, για όσο θα λείπω…» Άλλο που δε 

θες, παλιόγρια. 

  Η Σιρίµα έτριψε, ελαφρά, το σαγόνι της, µε ένα βαµµένο νύχι. «∆εν 

είναι κι άσχηµη ιδέα, θυγατέρα µου…» 

  «Χαίροµαι που σας αρέσει, µητέρα,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ. Η 

δεύτερη πιο δυνατή γυναίκα σ’όλο το Βασίλειο·  τα λόγια της 

Σαντέ’ενθιν συνέχιζαν ν’αντηχούν µέσα στο κρανίο της. «Σκέφτοµαι 

να φύγω αύριο κιόλας, µε την αυγή.» 

  «Αύριο;» συνοφρυώθηκε, παραξενεµένη, η Σιρίµα. «Γιατί τέτοια 

βιασύνη;» απαίτησε, αυστηρά. 

  «Έχω µπουχτίσει εδώ, µητέρα, και–» 

  «Καλά τι λεξιλόγιο είναι, πάλι, τούτο; Μπουχτίσει! Από ποιον 

τ’ακούς αυτά, τέλος πάντων;» 

  Ο νους της Ζέκαλ δούλεψε εκδικητικά. «Μητέρα, µια φορά, η Τάνα 

µού είπε πως είχε µπουχτίσει το σφουγγάρισµα…» αποκρίθηκε, 
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αθώα, ενώ συλλογιζόταν: Τώρα θα δεις τι ωραία που θα περάσεις, 

καταραµένη ρουφιάνα! 

  «Η Τάνα, ε;» έκανε η Σιρίµα. «Θα πρέπει να πω δυο λόγια µαζί της, 

κάποια στιγµή.» 

  Η Ζέκαλ αισθάνθηκε πολύ ικανοποιηµένη. «Λοιπόν, µητέρα, θα 

µπορούσαν, τελικά, οι προετοιµασίες να γίνουν σήµερα το βράδυ, 

ώστε να φύγω αύριο το πρωί;» 

  «Θες τόσο να φύγεις αύριο κιόλας;» 

  «Ναι. Έχω βαρεθεί, πλέον, εδώ.» 

  Η Αρχόντισσα Σιρίµα σηκώθηκε απ’την πολυθρόνα της, αφήνοντας 

εκεί το βιβλίο που κρατούσε. «Εντάξει. Ας ξεκινήσουµε τις 

προετοιµασίες. Μην κάθεσαι, σαν γριά αρκούδα!» 

  Η Ζέκαλ, αµέσως, πετάχτηκε πάνω. «Φυσικά, µητέρα. Έχετε 

δίκιο!» αποκρίθηκε, νιώθοντας υπέροχα. 

  Η δεύτερη πιο δυνατή γυναίκα σ’όλο το Βασίλειο… 

 

**  **  **  ** 

 

  Η ∆ούκισσα του Έβµορ πήγε, γι’ακόµα µια φορά, στον πυργίσκο 

του µακαρίτη παππού της. Οι ήλιοι είχαν βασιλέψει, και σκοτάδι 

κάλυπτε το µέρος, πράγµα που έκανε τη Ζέκαλ να τρέµει ολόκορµη. 

Οι σκιές στην άκρη της ακτινοβολίας της µικρής της λάµπας 

έµοιαζαν ζωντανές. 

  Ανέβηκε, βιαστικά, τα σκαλοπάτια και έφτασε στον πέµπτο όροφο, 

χτυπώντας την κλειστή πόρτα του δωµατίου της Σαντέ’ενθιν, µε τη 

γροθιά της. «Αφέντρα;» 

  «Πέρασε, ∆ούκισσα.» 

  Η Ζέκαλ άνοιξε και µπήκε.  

  Η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια βρισκόταν µισοξαπλωµένη στο 

κρεβάτι, κάτω απ’τα σκεπάσµατα, έχοντας στα χέρια της έναν 

απ’τους παλιούς χάρτες του Άργκανθικ, και προσπαθώντας να τον 

συγκρίνει µε τον σύγχρονο χάρτη που της είχε δώσει η Αρχόντισσα 
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της Μαφ-νορχ, ο οποίος ήταν απλωµένος στα γόνατά της. Κι άλλοι 

χάρτες βρισκόταν τριγύρω, κάποιοι τυλιγµένοι κάποιοι όχι. 

Απ’αυτούς η Σαντέ’ενθιν είχε καταλάβει περισσότερα, σε σχέση µε 

τα βιβλία, όπου δεν έβγαζε λέξη. Μόνο οι χρονολογίες την 

µπέρδευαν, οι οποίες ήταν σε «Α.Κ.». 

  «Όλα έτοιµα, ∆ούκισσα;» ρώτησε τη Ζέκαλ, αφήνοντας στο πλάι 

τον χάρτη που βαστούσε. 

  «Ναι, Αφέντρα. Αύριο, µε την αυγή, θα ξεκινήσω µε άµαξα–» 

  «Άµαξα;» 

  «Ναι. Υπάρχει κάποιο πρόβληµα;…» 

  «Οι άµαξες είναι πιο αργές από τ’άλογα, ∆ούκισσα,» εξήγησε η 

Σαντέ’ενθιν. «Και, στη συγκεκριµένη περίπτωση, θέλουµε 

ταχύτητα.» 

  Η Ζέκαλ συνοφρυώθηκε, ξεφυσώντας. «Αν πω στη µητέρα µου ότι 

προτιµώ να πάω χωρίς άµαξα… δε θα µ’αφήσει… ή θα υποψιαστεί 

πως κάτι πολύ περίεργο συµβαίνει…» Έσφιξε τα χείλη, αµήχανα. 

  Η Σαντέ’ενθιν σταύρωσε τα χέρια µπροστά της, σκεπτική. 

«Εντάξει,» είπε, τελικά. «Θα φύγεις µε άµαξα από την πόλη, αλλά, 

ύστερα, όταν µε συναντήσεις, θα την αφήσουµε και θα πάµε µε 

άλογα.» 

  «Αλήθεια, πού θα σε συναντήσω, Αφέντρα;» 

  «Έξω από τη Μαφ-νορχ, στον ανατολικό δρόµο.» 

  «Πώς θα βγεις απ’το παλάτι, χωρίς να σε δει κανείς;» 

  «Θα το επιχειρήσω πριν την αυγή.» 

  «Έχουµε φρουρούς.» 

  «Κι εγώ τους τρόπους µου, ∆ούκισσα,» τόνισε η Σαντέ’ενθιν, για 

να της δώσει να καταλάβει. 

  «Μάλιστα, Αφέντρα,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ. 

  «Πόσα άλογα θα έχει η άµαξα;» 

  «∆ύο.» 

  «Ωραία. Ίσα-ίσα για εµάς.» 
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  «∆ε θα είναι σελωµένα, όµως…» διευκρίνισε η Αρχόντισσα της 

Μαφ-νορχ. 

  «Τότε, πες να πάρουν δύο επιπλέον σέλες µαζί τους, σε περίπτωση 

που χρειαστούν κάπου στο δρόµο. Πρόσταξέ τους να το κάνουν. 

Είσαι ∆ούκισσα τούτου του µέρους ή δεν είσαι;» 

  «Εντάξει, Αφέντρα. Κανένα πρόβληµα·  θα το φροντίσω.» 

  «Ποιοι άλλοι θα είναι µαζί σου;» θέλησε να µάθει η Σαντέ’ενθιν. 

  «Μισή ντουζίνα καβαλάρηδες, ο αµαξάς, και η Φοριζνίλ, µια 

υπηρέτριά µου.» 

  «Κι εγώ ποια θα είµαι;» 

  «Εσύ, Αφέντρα, θα είσαι… Χµµ…» Η Ζέκαλ φάνηκε 

προβληµατισµένη. «Ποια να είσαι;…» 

  «Καµία ιδέα;» 

  Η ∆ούκισσα ανασήκωσε τους ώµους της. «∆ε µου έρχεται κάτι, 

τώρα…» 

  «Εποµένως, θα τους πεις ότι είµαι φίλη σου, και θα τους 

προστάξεις να µε πάρουν µαζί τους. Εξάλλου, ούτε το ότι 

θ’αφήσουµε την άµαξα πίσω θα τους φανεί λογικό…» 

  «Ναι, σωστά…» συµφώνησε η Ζέκαλ, διστακτική, καθώς 

αναρωτιόταν τι θα της έκανε η Αρχόντισσα Σιρίµα, έτσι και τα 

µάθαινε, ύστερα, αυτά. Μα, ύστερα, θα είµαι η δεύτερη δυνατότερη 

γυναίκα στο Άργκανθικ! σκέφτηκε η ∆ούκισσα. ∆ε θα µπορεί να 

µ’αγγίξει! «Συµφωνώ, Αφέντρα. 

  »Όµως έχω µια απορία: Τι θα γίνει µε τον καθρέφτη;» 

  «Αυτή την απορία έχω κι εγώ, Ζέκαλ,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν. 

«Είναι λιγάκι δύσκολο να τον κουβαλάµε πάνω στ’άλογο.» 

  «Αν, όµως, τελικά, πηγαίναµε µ’άµαξα, δε θα υπήρχε τέτοιο 

πρόβληµα,» τόνισε η Ζέκαλ. «Αλλά, κατ’αρχήν, µπορείς, πρώτα, να 

βγάλεις τον καθρέφτη απ’το παλάτι; Ή, καλύτερα, θα µπορούσα εγώ 

να–» 

  «∆ε χρειάζεται. Θα βγάλω εγώ τον καθρέφτη. Αυτό δεν είναι 

δύσκολο για µένα. Το θέµα είναι πώς θα τον πάρουµε µαζί µας. 
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  »Πόσες µέρες είναι απο δώ ως την πρωτεύουσα, µε άµαξα;» 

αναρωτήθηκε, κοιτώντας, πάλι, τον σύγχρονο χάρτη του Άργκανθικ. 

«Πρέπει νάναι γύρω στις οχτώ µέρες, σωστά;» 

  «Έτσι νοµίζω, Αφέντρα,» είπε η Ζέκαλ. 

  «Και, µε άλογο, γύρω στις έξι…» 

  «Ναι. Είναι τόσο µεγάλη η διαφορά;» 

  «∆υο µέρες αποτελούν διαφορά, όταν βιάζεσαι,» τόνισε η 

Σαντέ’ενθιν. Και ξανακοίταξε τον χάρτη. «Υπό κανονικές συνθήκες 

–δηλαδή, άµα ακολουθούσαν το δρόµο–, οι Σαραολνιανοί, για να 

φτάσουν στη ∆ρέλιφον, θα έπρεπε να κάνουν ταξίδι… οχτώ ηµερών, 

περίπου. Όµως είχαν κάποια προβλήµατα, απ’ό,τι µου είπε ο 

Πόνκιµ… Αλλά κι εµείς έχουµε χάσει χρόνο –προηγούνται σ’αυτό 

τον αγώνα. Εποµένως, µε άµαξα, µάλλον, θα φτάσουµε, πάνω-κάτω, 

την ίδια µέρα µ’εκείνους, ενώ µε άλογα πιο νωρίς.» 

  «Κι ο καθρέφτης;» 

  «∆ιάολοι! Ναι, χρειάζοµαι τον καθρέφτη,» µούγκρισε η 

Σαντέ’ενθιν. «Πρέπει να µπορώ να επικοινωνώ µε τον Πόνκιµ.» 

  «Τότε, δεν έχουµε άλλη επιλογή απ’το να πάµε µε άµαξα, κι ας 

φτάσουµε την ίδια µέρα µε τους Σαραολνιανούς,» κατέληξε η Ζέκαλ. 

«Πάλι, θα µπορέσουµε να χαλάσουµε τα σχέδιά τους. Έχω γνωριµίες 

στο παλάτι της ∆ρέλιφον, Αφέντρα. Κι επιπλέον, µην είσαι και τόσο 

βέβαιη ότι θα έρθουν το συντοµότερο δυνατό –ή ότι θα έρθουν καν·  

οι κατάσκοποί µου θα το καταλάβουν πως δε σκοπεύουν να 

περάσουν απ’τη Ζερκ-βελ, και θα στήσουν αλλού παγίδα γι’αυτούς.» 

  «Μακάρι,» είπε η Σαντέ’ενθιν, σουφρώνοντας τα χείλη της. 

  «Με άµαξα, δηλαδή;» ρώτησε η Ζέκαλ. Προτιµούσε την άµαξα από 

την ιππασία, που πιάνονταν τα νώτα της. 

  «Ναι,» ένευσε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22ο 

Κακοτράχαλα µονοπάτια 
 

 

ι δίδυµοι ήλιοι του Άρµπεναρκ βασίλευαν, και το δάσος ήταν 

επικίνδυνο, καθώς ρίζες και πέτρες προεξείχαν απ’το έδαφος. 

Η Ηλένα προσπαθούσε να µη σκοντάψει, ενώ τα µαλακά, 

δερµάτινα παπούτσια της δεν τη βοηθούσαν καθόλου εδώ πέρα. 

Ρίχνοντας µια µατιά στους συντρόφους της, παρατήρησε πως εκείνοι 

δεν είχαν πρόβληµα να βαδίζουν. Αλλά, βέβαια, ο Μπάχτον και ο 

Άνεµος φορούσε ανθεκτικές µπότες. Η ξανθιά κοπέλα υποσχέθηκε 

στον εαυτό της ν’αγοράσει κι αυτή παρόµοια υποδήµατα το 

συντοµότερο δυνατό. Μάλλον, θα της χρειάζονταν, έτσι όπως είχε 

µπλεχτεί… Ύστερα, θυµήθηκε πως δεν είχε καθόλου χρήµατα µαζί 

της… 

  «Προς τα πού πηγαίνουµε, τώρα, τοξότη;» ρώτησε ο Άνεµος. 

«Ξέρεις καµια σπηλιά εδώ γύρω, για να σταµατήσουµε;» 

  «Ναι,» απάντησε ο Μπάχτον. «Μα δεν είναι πολύ µεγάλη, και–» 

  «∆ε µας πειράζει και τόσο ο χώρος!» τον διέκοψε ο Άνεµος. 

  «Και,» έκανε, πειραγµένος, ο Μπάχτον, «βρίσκεται κάπως µακριά 

απο δώ…» 

  «Πόσο µακριά, δηλαδή;» θέλησε να µάθει ο τυχοδιώχτης. Έριξε µια 

µατιά στη Νύχτα, την οποία κουβαλούσε στα χέρια του. Ανησυχούσε 

αφάνταστα γι’αυτήν. ∆ε θα την αφήσω να πεθάνει. Πλησίασε το 

πρόσωπό του στο δικό της, για να δει αν ανέπνεε. Και, όντως, 

ανέπνεε. ∆εν ήταν νεκρή. 

  Ο Μπάχτον παρατήρησε την κίνηση του συντρόφου του και είπε: 

«∆ε θα πεθάνει, φίλε µου. Σου εξήγησα: αυτές οι δαγκάνες δεν 

προκαλούν θάνατο, µόνο παράλυση και αναισθησία για κάποιες 

ώρες.» 

  «Και γιατί δεν έχει ξυπνήσει ακόµα, τοξότη;» απαίτησε ο Άνεµος. 

Ο
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  Ο Μπάχτον ανασήκωσε τους ώµους. «Απλά, δεν έχει περάσει η 

ώρα που χρειάζεται…» 

  «Και πόσο µακριά είναι η σπηλιά που ανέφερες;» 

  «Α, ναι. Πρέπει να βρίσκεται κάπου… δέκα χιλιόµετρα προς τα 

βόρειο-ανατολικά.» 

  «Εντάξει, δεν είναι και τόσο τραγικό –θα τη βρούµε.» 

  Ο Μπάχτον κατένευσε µε το κεφάλι, καθώς συνέχισαν να βαδίζουν. 

  Μετά από κάνα χιλιόµετρο δρόµο, παρατήρησε πως η Ηλένα 

κούτσαινε πλάι του, περπατώντας µε δυσκολία. 

  «Είσαι κουρασµένη,» της είπε, δίχως να ρωτά. 

  «∆εν είναι αυτό,» αποκρίθηκε η ξανθιά κοπέλα. «Τα παπούτσια 

µου είναι πολύ µαλακά και δε µε βοηθάνε εδώ.» 

  «Θες να σε πάρω στα χέρια;» πρότεινε ο Μπάχτον. 

  Η Ηλένα αισθάνθηκε να κοκκινίζει, κι ευχαρίστησε τα Πνεύµατα 

που ήταν νύχτα και ο πλανόδιος τοξότης, µάλλον, δε µπορούσε να τη 

δει. «Όχι, όχι, δε χρειάζεται. Τα καταφέρνω…» 

  «Όπως αγαπάς,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον, µη θέλοντας να την 

προσβάλει, λέγοντας πως έτσι τους καθυστερούσε. 

  Σε λίγο, τ’αφτιά του Ανέµου έπιασαν έναν ήχο. «Τ’άκουσες αυτό, 

τοξότη;» ρώτησε, στενεύοντας τα µάτια του, που γυάλισαν στο 

φεγγαρόφωτο. 

  «Ναι,» είπε ο Μπάχτον. 

  «Τι είναι;» έκανε η Ηλένα. Ύστερα, κατάλαβε. «Άλογα!» 

  Ο πλανόδιος τοξότης ένευσε καταφατικά. «Κατά πάσα πιθανότητα, 

Μαγκραθµέλιοι που µας ψάχνουν.» 

  «Ας κρυφτούµε,» πρότεινε ο Άνεµος. «Κι αν είναι λίγοι, ας 

αρπάξουµε τα ζώα τους –θα µας χρειαστούν, δίχως αµφιβολία.» 

  «Σωστά,» συµφώνησε ο Μπάχτον. «Ελάτε απο δώ.» Και βάδισε 

προς τις πυκνές φυλλωσιές. 

  Ο Άνεµος και η Ηλένα ήρθαν πίσω του, για να καλυφθούν µέσα 

στην ψηλή βλάστηση. Περίµεναν δυο-τρία λεπτά και, ύστερα, 

αντίκρισαν δυνατό φως. Ένα άλογο παρουσιάστηκε, κι επάνω του 
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ένας δαιµονάνθρωπος καβαλάρης, ο οποίος βαστούσε τεχνολογική 

λάµπα στο αριστερό χέρι. Πίσω του έρχονταν άλλοι τέσσερις. Όλοι 

κοιτούσαν τριγύρω, ψάχνοντας. 

  Ο Άνεµος έριξε ένα βλέµµα στον Μπάχτον, το οποίο φώναζε: 

«Ρίξτους, τοξότη!» 

  Εκείνος, όµως, κούνησε αργά το κεφάλι του. Οι Μαγκραθµέλιοι 

ήταν πολλοί και έφιπποι, ενώ εκείνοι κουρασµένοι, λίγοι, και πεζοί·  

ποτέ δε θα κατάφερναν να τους αντιµετωπίσουν. 

  Παραταύτα, ο Μπάχτον είχε το τόξο του στο χέρι και ένα βέλος 

περασµένο στη χορδή. Γιατί, αν τους ανακάλυπταν, ήταν 

αποφασισµένος να πολεµήσει µέχρι τέλους. 

  Όµως οι δαιµονάνθρωποι δεν τους πρόσεξαν, και συνέχισαν να 

καλπάζουν, σπιρουνίζοντας τ’άτια τους. 

  Ο πλανόδιος τοξότης έβγαλε, αργά, απ’τα πνευµόνια του την ανάσα 

που κρατούσε, ενώ πέρασε το τόξο του στην πλάτη και το βέλος στη 

φαρέτρα. 

  «Έφυγαν,» είπε η Ηλένα, ανακουφισµένη. 

  «Αδελφέ µου, εσύ είσαι έξυπνη!» έκανε ο Άνεµος, βγαίνοντας από 

τη βλάστηση, µε τη Νύχτα στα χέρια. 

  Η ξανθιά κοπέλα τού έριξε ένα ψυχρό βλέµµα, που εκείνος 

αγνόησε. 

  «Ελάτε µαζί µου,» τους παρότρυνε ο Μπάχτον, και ξεκίνησε να 

βαδίζει µέσα σε ένα πυκνό σηµείο του δάσους, γεµάτο µε πέτρες που 

ενοχλούσαν τα ελάχιστα προστατευµένα πόδια της Ηλένα. 

  «Γιατί πηγαίνουµε απο δώ;» ρώτησε ο Άνεµος, ο οποίος 

αντιλαµβανόταν πως είχαν αλλάξει πορεία. 

  «Για να µην πέσουµε πάνω στους δαιµονανθρώπους, φυσικά!» 

αποκρίθηκε ο Μπάχτον. 

  «Αδελφέ µου, είσαι έξυπνος!» είπε η Ηλένα στον Άνεµο, µ’ένα 

ειρωνικό µειδίαµα, προσπαθώντας να αγνοήσει τις πέτρες που 

πλήγιαζαν τα πόδια της. 

  «∆ε θα τα πάµε καλά, κοπελιά…!» µούγκρισε ο τυχοδιώχτης. 
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  Μετά από τριακόσια µέτρα, περίπου, οι µπότες του Μπάχτον 

πάτησαν σε νερό. Ένα ρυάκι διέσχιζε το δάσος σ’ετούτο το σηµείο. 

Ο πλανόδιος τοξότης πέρασε, εύκολα, στην απέναντι όχθη. Η Ηλένα 

σήκωσε τη φούστα της και τον ακολούθησε, µορφάζοντας, καθώς το 

κρύο, τρεχούµενο νερό έλουζε τις πληγές στα πόδια της. Ο Άνεµος 

ήρθε µετά απ’αυτήν, κοιτώντας, ερευνητικά, τριγύρω, σα να έψαχνε 

για κάποιον κρυµµένο κίνδυνο, ή σα να περίµενε τους 

Μαγκραθµέλιους να πεταχτούν, αναπάντεχα, και να τους ορµήσουν. 

  Ο Μπάχτον προηγήθηκε, πάλι, βαδίζοντας ανάµεσα σε ψηλά 

δέντρα και µεγάλους βράχους. Το µέρος ήταν άγριο, και 

ξαναπαρατήρησε την Ηλένα να κουτσαίνει, χειρότερα από πριν. 

Σκέφτηκε να της προτείνει να την πάρει στα χέρια, αλλά, 

θυµούµενος την προηγούµενή της απάντηση, δε µίλησε. Αν δε θέλει, 

είναι δικό της θέµα… 

  «Ξέρεις πού κατευθυνόµαστε, τοξότη;» ρώτησε ο Άνεµος, σιγανά, 

µην τυχόν και τον ακούσει κανένας δαιµονάνθρωπος. 

  «Ναι,» απάντησε ο Μπάχτον. 

  «Πόσο µακριά απ’τη σπηλιά είµαστε;» 

  «Έχουµε ακόµα δρόµο, φίλε µου. Υποµονή.» Στράφηκε στην 

ξανθιά κοπέλα που προχωρούσε µε φανερή δυσκολία πλάι του. 

«Ηλένα, είσαι καλά; Αν θέλεις να σταµατήσουµε για λίγο…» 

  «Όχι, είµαι καλά. Αλήθεια, µπορώ να συνεχίσω. Σας καθυστερώ;» 

  «Όχι, φυσικά όχι.» 

  Ο Άνεµος ρουθούνισε αποδοκιµαστικά, αλλά δεν είπε τίποτα. 

  Μετά από καµια ώρα, πέρασαν από τη δύσβατη περιοχή, και 

βρέθηκαν, πάλι, σε πιο οµαλό έδαφος. Η Ηλένα ανακουφίστηκε λίγο, 

καθώς εδώ τα βράχια δεν ήταν τόσο άγρια όσο πριν. Ωστόσο, µε τα 

πόδια της φαγωµένα και τα παπούτσια της σκισµένα, δε θα 

µπορούσε να χαρακτηρίσει το βάδισµα καθόλου, µα καθόλου, 

ευχάριστο… 

  Μισή ώρα ακόµα κύλησε, και άκουσαν, ξανά, καλπασµό και 

χλιµιντρίσµατα αλόγων απ’τα δυτικά τους. 
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  «Ανάθεµα…!» έφτυσε ο Άνεµος. 

  «Εδώ!» Τραβώντας το τόξο του απ’την πλάτη και περνώντας ένα 

βέλος στη χορδή, ο Μπάχτον κρύφτηκε πίσω από ένα χοντρόκορµο 

πεύκο. 

  Η Ηλένα κι ο Άνεµος τον µιµήθηκαν. 

  Τρεις δαιµονάνθρωποι ιππείς παρουσιάστηκαν, λούζοντας το 

σκοτεινό τοπίο του δάσους µε το αφύσικο φως της τεχνολογικής 

τους λάµπας. Ένας στράφηκε προς τον πλανόδιο τοξότη και τους 

συντρόφους του –και τα µάτια του άστραψαν. 

  Γρύλισε µια λέξη στη γλώσσα των δαιµόνων, τραβώντας το ξίφος 

του απ’το θηκάρι, µ’έναν γρήγορο, µεταλλικό, συρτό ήχο. 

  Το βέλος του Μπάχτον διαπέρασε το λαιµό του, προτού προλάβει ο 

Μαγκραθµέλιος να βλεφαρίσει. Σωριάστηκε απ’τη σέλα του, 

βγάζοντας έναν πνιχτό, πονεµένο ήχο απ’τα χείλη. 

  «Πέθανε, ανθρώπινε τοξότη!» ούρλιαξε ο ένας απ’τους άλλους δυο 

δαιµονανθρώπους (αυτός που δεν κρατούσε τη λάµπα), υψώνοντας 

το τσεκούρι του και καλπάζοντας προς τον Μπάχτον. 

  Εκείνος, όµως, είχε ήδη περάσει ένα ακόµα βέλος στο τόξο του και, 

τώρα, το εκτόξευε. Το βλήµα πέτυχε τον Μαγκραθµέλιο στο στέρνο, 

διαπερνώντας το διχτυωτό του θώρακα και πετώντας τον απ’τον ίππο 

του. 

  Ο επιζών δαιµονάνθρωπος µε τη λάµπα έστρεψε τ’άτι του προς την 

αντίθετη κατεύθυνση και κάλπασε, προσπαθώντας να φύγει. 

  «Σκότωσέ τον!» σφύριξε ο Άνεµος στον Μπάχτον, µη θέλοντας ο 

καταραµένος «δαιµονοµούτσουνος» να ειδοποιήσει τους 

συντρόφους του. 

  Ο τοξότης τέντωσε το τηλέµαχο όπλο του, σηµαδεύοντας το φως 

από την τεχνολογική λάµπα του καβαλάρη. Ελευθέρωσε το βέλος, 

ευχόµενος να πετύχει τον Μαγκραθµέλιο. 

  Και τον πέτυχε! 

  Ο δαιµονάνθρωπος σωριάστηκε, µε µια κραυγή πόνου. Η λάµπα 

έπεσε στο έδαφος, σπάζοντας και σβήνοντας. 
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  Είµαστε τυχεροί που δεν έπιασε καµια φωτιά εδώ µέσα, σκέφτηκε ο 

Μπάχτον, καθώς περνούσε άλλο ένα βέλος στο τόξο του και πήγαινε 

προς τη µεριά του πεσµένου ιππέα, που, απ’τα ουρλιαχτά του, 

καταλάβαινε πως ήταν ακόµα ζωντανός. Ο τρισκατάρατος, θα µας 

καρφώσει στους άλλους! συλλογίστηκε ο πλανόδιος τοξότης. 

  Μόλις ατένισε καθαρά τον Μαγκραθµέλιο, ελευθέρωσε το βλήµα 

του, καρφώνοντάς τον στο κεφάλι και σωπαίνοντάς τον για πάντα. 

  Ύστερα, άκουσε τη φωνή της Ηλένα, µαζί µε καλπασµό απ’την 

αντίθετη κατεύθυνση: 

  «Μπάχτον!» 

  Στράφηκε, κι αντίκρισε στο φεγγαρόφωτο δυο καβαλάρηδες να 

ορµούν στον Άνεµο και στην κοπέλα. Ο πρώτος άφηνε κάτω τη 

Νύχτα, προσπαθώντας, συγχρόνως, να τραβήξει ένα ξιφίδιο απ’τη 

ζώνη του. 

  «Όχι!» ούρλιαξε η Ηλένα, καθώς έβλεπε το ατσάλι του πρώτου 

ιππέα ν’αστράφτει προς το µέρος της. Έσκυψε, και η λεπίδα 

καρφώθηκε στον χοντρό κορµό του δέντρου πίσω της. 

  Κάτι στροβιλίστηκε στον αέρα, περνώντας δίπλα απ’τ’αφτί της, και 

πετυχαίνοντας τα δάχτυλα του Μαγκραθµέλιου. Εκείνος κραύγασε, 

αφήνοντας το ξίφος του να πέσει, καθώς το χέρι του είχε γεµίσει 

αίµατα. 

  Ο Άνεµος βιάστηκε να τραβήξει το άλλο του ξιφίδιο απ’την 

αριστερή µπότα. Όµως, σίγουρα, δεν προλάβαινε να το βγάλει, 

προτού η δαιµονογυναίκα µε τον κεφαλοθραύστη τον έφτανε. 

  Ένα βέλος µπήχτηκε στα πλευρά της, ρίχνοντάς την απ’το άλογο –

το οποίο ο τυχοδιώχτης, αµέσως, άρπαξε απ’τα γκέµια, σταµατώντας 

το. «Ήρεµα, φιλαράκο! Ήρεµα!» 

  Η Ηλένα έτρεξε µακριά απ’τον τραυµατισµένο δαιµονάνθρωπο. 

Αλλά εκείνος κάλπασε πίσω της, προσπαθώντας να την 

ποδοπατήσει. 

  «Πήδα στο πλάι!» της φώναξε ο Μπάχτον, ενώ περνούσε, πάραυτα, 

ένα ακόµα βέλος στη χορδή του τόξου του και την τέντωσε. 
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  Η ξανθιά κοπέλα ακολούθησε τη συµβουλή του, πέφτοντας πάνω 

σε κάτι θάµνους, και ουρλιάζοντας, καθώς ένιωσε αγκάθια να την 

τσιµπάνε. 

  Ο Μαγκραθµέλιος έστριψε, πάλι, τ’άτι που ίππευε, το οποίο 

κλότσησε τον αέρα µε τα µπροστινά του πόδια –και, ύστερα, έχασε 

τον καβαλάρη του. 

  Ο δαιµονάνθρωπος κοπάνησε, δυνατά, στο έδαφος, µ’ένα βέλος 

καρφωµένο στη ράχη. 

  Ο Άνεµος είχε καταφέρει να ηρεµήσει το άλογο που βαστούσε 

απ’τα γκέµια, όταν άκουσε ένα µουγκρητό πίσω του. Στράφηκε, και 

ο κεφαλοθραύστης της δαιµονογυναίκας τον χτύπησε στον αριστερό 

ώµο (ενώ, κανονικά, σηµάδευε το κεφάλι του). Σκόνταψε και έπεσε, 

ανάσκελα, αισθανόµενος τον πόνο ν’απλώνεται σ’όλο του το κορµί. 

  Η Μαγκραθµέλια, τώρα, στεκόταν από πάνω του, µε το βέλος του 

Μπάχτον ακόµα καρφωµένο στα πλευρά της. Σφίγγοντας τα µυτερά 

της δόντια, ύψωσε τον κεφαλοθραύστη που κρατούσε, µε τα δύο 

χέρια, έτοιµη να τον κατεβάσει στο στέρνο του Ανέµου. 

  Εκείνος της έβαλε τρικλοποδιά απ’το αριστερό πόδι, ρίχνοντάς την 

στο έδαφος µε τα δεξιά πλευρά –όπου ήταν καρφωµένο το βέλος, το 

οποίο της µπήχτηκε βαθύτερα, σκοτώνοντάς την. 

  Το άλογο είχε πανικοβληθεί και είχε φύγει. 

  «Ανάθεµα!…» µούγκρισε ο Άνεµος. 

  Λίγο παραπέρα, ο Μπάχτον βοηθούσε την Ηλένα να σηκωθεί 

απ’τους θάµνους όπου είχε πέσει. 

  «Είσαι γρήγορη, δόξα τοις Πνεύµασι,» της είπε. 

  «Ευχαριστώ…» αποκρίθηκε, ξέπνοη, εκείνη. 

  Ύστερα, πλησίασαν µαζί τον Άνεµο, που τους είπε: «Χάσαµε όλα 

τ’άλογα!» 

  «Αλλά, τουλάχιστον, όχι και τις ζωές µας,» τόνισε ο Μπάχτον. 

  Ο Άνεµος κούνησε το κεφάλι του, και πήγε να σηκώσει τη Νύχτα 

απ’το έδαφος… αλλά την άφησε, µ’ένα πονεµένο γρύλισµα. 

  «Τι είναι;» ρώτησε ο Μπάχτον. 
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  «Η καταραµένη δαιµονογυναίκα µε πέτυχε στον ώµο, µε τον 

κεφαλοθραύστη της,» εξήγησε ο τυχοδιώχτης. 

  «Γδύσου να δω,» πρόσταξε ο πλανόδιος τοξότης. 

  Ο Άνεµος έβγαλε την κάπα και την τουνίκα του. Ο Μπάχτον τον 

κοίταξε συνοφρυωµένος. Ο ώµος του είχε µια µεγάλη κοκκινίλα, η 

οποία, σίγουρα, µετά, θα προκαλούσε µια εξίσου µεγάλη µελανιά. 

  «Αυτό ίσως να σε πονέσει λίγο,» είπε ο τοξότης, και έπιασε το 

χτυπηµένο σηµείο, ψηλαφώντας το και ψάχνοντας για σπασµένα 

κόκαλα.  

  Ο Άνεµος έσφιξε τα δόντια. «Λίγο;» έκανε. 

  «Είσαι τυχερός,» τον πληροφόρησε ο Μπάχτον. «∆εν είναι σοβαρό. 

Ντύσου και πάµε.» 

  Ο τυχοδιώχτης υπάκουσε, φορώντας την τουνίκα και την κάπα του, 

όσο πιο γρήγορα µπορούσε. «Και η Νύχτα;» 

  Ο Μπάχτον τη σήκωσε απ’το έδαφος. 

  «Εντάξει,» είπε ο Άνεµος. 

  Ο πλανόδιος τοξότης βάδισε τώρα γρηγορότερα από πριν, 

αναγκάζοντας τους συντρόφους του να τον ακολουθούν µε την ίδια 

ταχύτητα. Αντιλαµβανόταν πως τα πόδια της Ηλένα πονούσαν, πως 

ο Άνεµος ήταν τραυµατισµένος, και πως κι οι δυο τους ήταν 

κουρασµένοι, όµως έπρεπε ν’αποµακρυνθούν από τούτο το µέρος 

και να φτάσουν στη σπηλιά, αλλιώς όλοι θα πέθαιναν. 

  Ευτυχώς, δε συνάντησαν άλλους Μαγκραθµέλιους στο δρόµο, και, 

έπειτα από δυο κοπιαστικές ώρες, βρέθηκαν σε ένα ορεινό σηµείο, 

µπροστά στην είσοδο ενός σπηλαίου. 

  «Εδώ είµαστε;» ρώτησε ο Άνεµος, λαχανιασµένος. 

  «Ναι,» απάντησε ο Μπάχτον, βαριανασαίνοντας κι εκείνος, και 

µπήκε. 

  «∆εν πιστεύω να κατοικεί καµια αρκούδα εκεί µέσα!» είπε ο 

Άνεµος. 
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  «Αν είν’έτσι, θα φάει καλά!» αντιγύρισε ο πλανόδιος τοξότης, 

ακουµπώντας τη Νύχτα στο έδαφος, ενώ δεν έβλεπε τίποτα εδώ 

πέρα. 

  Η Ηλένα κι ο Άνεµος τον ακολούθησαν. 

  «∆ε θ’ανάψουµε φωτιά,» τους είπε εκείνος, «για ευνόητους 

λόγους.» 

  «Φυσικά,» συµφώνησε ο τυχοδιώχτης, καθώς καθόταν πλάι στη 

Νύχτα, µ’έναν βαρύ αναστεναγµό. Τα πόδια του τον πέθαιναν, και, 

παρά την παγωνιά της νύχτας, ιδρώτας τον έλουζε απ’την κορφή ως 

τα νύχια. Πλησίασε το δεξί του χέρι στη µύτη της φίλης του, για να 

διαπιστώσει, γι’άλλη µια φορά, ότι δεν ήταν νεκρή. Έσκυψε και 

φίλησε τα χείλη της. «Σ’ευχαριστώ,» της ψιθύρισε. 

  «Ηλένα,» είπε ο Μπάχτον, διστακτικά, «θα σε πείραζε να 

µοιραστούµε την κάπα; Κάνει πολύ κρύο εδώ πέρα, ακόµα και για 

µένα.» 

  Η κοπέλα έβγαλε, αµέσως, την κάπα που της είχε δώσει ο 

πλανόδιος τοξότης και την άφησε στα χέρια του. «∆εν έπρεπε να 

ρωτάς,» αποκρίθηκε. «Είναι δική σου άλλωστε.» 

  Ο Μπάχτον τη φόρεσε, και πρότεινε: «Έλα·  θα παγώσεις έτσι όπως 

είσαι ντυµένη.» 

  Η κοπέλα δίστασε. 

  «Μην ανησυχείς, δεν είµαι από κείνους που θα εκµεταλλεύονταν 

µια γυναίκα, µέσα σε µια σκοτεινή σπηλιά –ή πουθενά αλλού,» τη 

διαβεβαίωσε ο πλανόδιος τοξότης. 

  «Για όνοµα των Πνευµάτων, δεν ήθελα να υπονοήσω κάτι τέτοιο, 

Μπάχτον!» είπε, αµέσως, η Ηλένα. «Το ξέρω. Φαίνεται.» Πλησίασε 

και κούρνιασε στο πλευρό του, ενώ εκείνος τύλιξε την κάπα του 

γύρω της και της αγκάλιαζε τους ώµους. 

  «Σ’ευχαριστώ, για όλα,» του ψιθύρισε η ξανθιά κοπέλα. 

  «Εγώ πρέπει να σ’ευχαριστήσω,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. 

«Ριψοκινδύνεψες για να µας βοηθήσεις, πίσω στην Άρθαντρικ. 
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Έχασες τη δουλειά σου, και τώρα σε καταδιώκουν οι 

Μαγκραθµέλιοι…» 

  Η Ηλένα ακούµπησε τα δάχτυλά της στα χείλη του. «Τα ήξερα 

όλ’αυτά από πριν,» είπε. «Αλλά δε µπορούσα να µη σας βοηθήσω, 

δε µπορούσα να σας αφήσω στους δαιµονανθρώπους.» 

  «Θα σ’το ανταποδώσω, το υπόσχοµαι,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. 

«Τώρα, ας κοιµηθούµε·  χρειαζόµαστε ξεκούραση.» 

  Η Ηλένα έκλεισε τα µάτια της και βούλιαξε στα βασίλεια του 

ύπνου, προτού περάσει ένα λεπτό. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23ο 

Πνευµατοκατοικηµένοι 
 

 

οοο-ΟΟΟ-οοοορ! – Οοοοο-ΟΟΟ-οοοορ! – Οοοοο-ΟΟΟ-

οοοορ!» 

  Ο Σόλµορχ πετάχτηκε όρθιος, καθώς οι κερασφόρες σκιές 

µε τα δόρατα ορµούσαν από παντού. Η καρδιά του χτυπούσε 

ξέφρενα, ενώ ξεθηκάρωνε το σπαθί του. Τι διάολο είν’αυτά τα όντα; 

σκεφτόταν, καθώς στο µυαλό του περνούσαν εικόνες της 

Ζίµπουνµπουρ, του µικρού ξωτικού που κάποτε είχε µαζί της η 

Χόλκραδ. Μπορεί κι ετούτα τα πλάσµατα να ήταν ξωτικά; 

  «Πνεύµατα!» άκουσε να φωνάζουν οι Σαραολνιανοί στρατιώτες. 

«Πνεύµατα!» 

  Ένα από τα «Πνεύµατα» όρµησε στον Σόλµορχ, ενώ και η Τάθβιλ 

τραβούσε το ξίφος της πίσω του. Το κοντάρι του εχθρού ήρθε προς 

το µέρος του ευγενή, κι εκείνος τ’απέκρουσε, µε το λεπίδι του. 

∆ιάολοι! Αν ήταν Πνεύµατα, θα µπορούσα να τα πολεµήσω; 

αναρωτήθηκε. 

Ο
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  Και, καθώς το όπλο του και το όπλο του αντιπάλου του ήταν 

µπλεγµένα, η Βαρονέσα σπάθισε ευθεία, διαπερνώντας την κοιλιά 

του κερασφόρου. Εκείνος βόγκησε και γονάτισε, προτού σωριαστεί 

πλάι στη φωτιά. 

  Ο Σόλµορχ κοίταξε το πρόσωπό του, και είδε ότι ήταν ένας άντρας, 

µε µαύρα γένια, µακριά µαλλιά, και άγρια όψη. Το σώµα του 

έντυναν τοµάρια ζώων. 

  «Είναι άνθρωποι!» είπε. «Είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ!» φώναξε, για να τον 

ακούσουν οι Σαραολνιανοί πολεµιστές, καθώς σ’όλο τον 

καταυλισµό µάχη είχε αρχίσει, και κραυγές πόνου και κλαγγές 

όπλων ακούγονταν, µαζί µε τα «Οοοο-ΟΟΟ-οοορ!» των βαρβάρων. 

  «Πού βρέθηκαν τούτοι;» απόρησε η Τάθβιλ, βαριανασαίνοντας. 

  «∆εν έχω ιδέα…» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, και ύψωσε, πάλι, το 

σπαθί του, αντικρίζοντας τους αγρίους να έρχονται, κραυγάζοντας. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τον πλησίασε, το ίδιο κι η Αλζάρα. Ο 

πρώτος βαστούσε το ξίφος του µε τα δύο χέρια, κι έµοιαζε να βλέπει, 

παρότι ήταν τυφλός. 

  Στην πραγµατικότητα, βέβαια, ο χαλασµός που γινόταν τον 

µπέρδευε, καθώς οι αύρες των Σαραολνιανών και των εχθρών τους 

µπλέκονταν. Ωστόσο, είχαν µία βασική διαφορά: αυτές των 

βαρβάρων εξέπεµπαν µια αγριότητα, µια λύσσα, και… περιείχαν µια 

δύναµη, σαν κάτι αλλόκοτο να της είχε καταλάβει. Ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή δεν ήξερε τι ακριβώς ήταν, ούτε, φυσικά, είχε χρόνο να 

το σκεφτεί. Καθώς οι αντίµαχοι εφορµούσαν, έπεσε πάνω τους, 

κραυγάζοντας: «Σαραόλν! Σαραολν! Για τη δόξα του Βασιλείου!» 

Το σπαθί του έσπαζε τα κονταριού τους σαν ξυλαράκια, και 

µπηγόταν στη σάρκα τους, πίνοντας αίµα. 

  «Πώς στ’ανάθεµα δεν τους είχαµε δει, ερχόµενοι εδώ;» ρώτησε η 

Τάθβιλ, αποκρούοντας ένα κοντάρι, που παραλίγο να ξεσχίσει το 

δεξί της µάγουλο. 

  Ο Σόλµορχ έσκυψε κάτω από ένα δόρυ (οι αντίπαλοί του τα 

χειρίζονταν λες και ήταν µπαστούνια!) και ξεκοίλιασε τον εχθρό του, 
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µε µια τοξωτή σπαθιά. Ύστερα, στράφηκε σ’αυτόν της Βαρονέσας, 

κοπανώντας τον στον ώµο. Αίµα πετάχτηκε, κι ο βάρβαρος 

ούρλιαξε, και χίµησε καταπάνω του, προσπαθώντας να τον δαγκώσει 

στο λαιµό, λυσσασµένος σα σκύλος και µε δόντια που γυάλιζαν. Ο 

ευγενής δεν προλάβαινε να φέρει το όπλο του σ’αµυντική θέση, και 

ο άγριος τον έριξε κάτω, καβαλώντας τον. 

  Η Τάθβιλ βάρεσε τον άντρα µε το κερασφόρο, δερµάτινο κράνος 

στο πίσω του κεφαλιού, µε το ξίφος της, σπάζοντάς του το κρανίο. 

Ύστερα, βοήθησε τον Σόλµορχ να σηκωθεί. 

  Ένα ακόντιο ήρθε, σφυρίζοντας, προς το µέρος τους, µα η Αλζάρα 

το σταµάτησε στον αέρα, µε την πνευµατική της µαγεία, και το 

επέστρεψε σ’αυτόν που το είχε στείλει, διαπερνώντας του το 

θώρακα. 

  «Καλό σηµάδι, κοπελιά,» παραδέχτηκε ο Ζάρβηµ, καπνίζοντας την 

πίπα του, ενώ, µερικά µέτρα µπροστά του, τέσσερις Σαραολνιανοί 

πολεµιστές µάχονταν µε έξι κερασφόρους βαρβάρους. Ο Άρχοντας 

τράβηξε ένα στιλέτο απ’το µανίκι του και το κράτησε ανάποδα απ’τη 

λεπίδα, υψώνοντάς το ελαφρώς. «Για να δούµε πώς πάει και το δικό 

µου σηµάδι… Είναι όπως παλιά;» Εκτόξευσε το όπλο, το οποίο 

στροβιλίστηκε και καρφώθηκε στο µάτι ενός βαρβάρου. Εκείνος 

ούρλιαξε, προτού Σαραολνιανό ατσάλι τού σκίσει το λαιµό. 

  «Μπαµπά!…» έκανε η Τάθβιλ, που παρακολουθούσε τον πατέρα 

της µε γουρλωµένα µάτια. 

  «Τι;» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ, καπνίζοντας. 

  «Κουβαλάς όπλα µέσα στα ρούχα σου;» 

  «∆ύσκολοι καιροί, κόρη µου!» µειδίασε ο Άρχοντας, τραβώντας 

ένα ακόµα στιλέτο απ’το άλλο µανίκι. 

  Καθώς ήταν συνεπαρµένος από τη µάνητα της µάχης, ο Άνθρωπος-

Με-Μισή-Ψυχή ένιωθε λίγο τον πόνο στην αριστερή του ωµοπλάτη 

από την πληγή που του είχε προκαλέσει το βέλος το οποίο τον είχε 

χτυπήσει έξω απ’τα τείχη της Ρόναρθ. Αύρες τον κατέκλυζαν, κι 

εκείνος τις αισθανόταν όλες·  ήξερε από πού έρχονταν οι εχθροί του, 
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και το λεπίδι του στρεφόταν δεξιά κι αριστερά, µια για ν’αποκρούσει 

κάποιο χτύπηµα, µια για να καρατοµήσει ή να ξεκοιλιάσει. 

  Ο Σόλµορχ τον παρακολουθούσε, παραξενεµένος πώς ήταν 

δυνατόν ένας τυφλός άνθρωπος να µάχεται έτσι. Ύστερα, τον 

πλησίασε, για να συµπολεµήσουν ενάντια στους βαρβάρους, οι 

οποίοι µπορεί να µη γνώριζαν και τόσο καλά να χειρίζονται τα όπλα 

τους, µα η λύσσα και η δύναµή τους αναπλήρωναν αυτό το κενό. 

  «Κύριε Σόλµορχ!» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, 

αποκρούοντας ένα δόρυ, κάνοντας ένα βήµα εµπρός, και 

διαπερνώντας το διάφραγµα ενός κερασφόρου αντιµάχου. 

  «Ναι, εγώ είµαι, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο ευγενής, χτυπώντας έναν 

δερµατοντυµένο βάρβαρο στα πλευρά. «Σκέφτηκα ότι ακόµα κι εσύ 

θα χρειαζόσουν κάποια βοήθεια.» 

  «∆εν είναι… κανονικοί άνθρωποι ετούτοι, κύριε Σόλµορχ.» Ο 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή ύψωσε το ελεύθερό του χέρι, και τρεις 

άγριοι εκτοξεύτηκαν µες στη λίµνη µε τα φύλλα. 

  «Τι εννοείς;» Ο Σόλµορχ πισωπάτησε, καθώς απέκρουε τις 

επιθέσεις µιας µανιασµένης βάρβαρης, που κραύγαζε: «Οοοο-ΟΟΟ-

οοοορ! – Οοοο-ΟΟΟ-οοορ!» 

  «Είναι…» Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή σταµάτησε δύο κοντάρια, 

το ένα µετά το άλλο. «Είναι Πνευµατοκατοικηµένοι, κύριε 

Σόλµορχ!» Έκανε στο πλάι, για να προσπεράσει το δόρυ του ενός 

αντιπάλου του και να τον αποκεφάλισε. 

  «Είναι, δηλαδή, Πνεύµατα, τελικά;» απόρησε ο ευγενής, 

σφίγγοντας τα δόντια, καθώς απέκρουε τις επιθέσεις της 

κραυγάζουσας βάρβαρης. Έκοψε το ξύλινο κοντάρι της, µε µια 

δυνατή σπαθιά, και της τρύπησε το στήθος, πνίγοντάς την στο αίµα 

της. 

  «Όχι!» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, πολεµώντας µε 

τον αντίµαχό του. «Είναι Πνευµατοκατοικηµένοι!» εξήγησε, 

τερµατίζοντας τη ζωή του αγρίου, µε ένα χτύπηµα στα δεξιά πλευρά. 
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  Ο Σόλµορχ τον πλησίασε, µε το πρόσωπο και τα ρούχα του 

πιτσιλισµένα µε αίµα. «Θες να πεις ότι Πνεύµατα βρίσκονται µέσα 

τους;» 

  «Ναι,» απάντησε εκείνος. 

  Ο ευγενής έριξε µια µατιά τριγύρω, για να δει πώς πήγαινε η µάχη. 

Παρατήρησε ότι οι Σαραολνιανοί είχαν βρει, πάλι, τον παλιό τους 

εαυτό, µόλις διαπίστωσαν πως οι αντίπαλοί τους ήταν άνθρωποι κι 

όχι κάποιοι δαίµονες απ’το υπερπέραν. Συγκεκριµένα, νικούσαν τη 

µάχη, και µε λίγες απώλειες, απ’ό,τι έδειχνε. Πράγµα όχι και τόσο 

παράξενο, αν λάβαινε κανείς υπόψη του ότι εκείνοι ήταν 

εκπαιδευµένοι στον πόλεµο και φορούσαν πανοπλίες, ενώ, 

σ’αντίθεση, οι βάρβαροι ντυµένοι µε δέρµατα και µάχονταν µόνο µε 

λύσσα και καθόλου τακτική. 

  Η Αλζάρα βρισκόταν πλάι στην Τάθβιλ και τον πατέρα της, 

προστατεύοντάς τους απ’τους εχθρούς που ζύγωναν. Προστάζοντας 

τα Πνεύµατα, έκανε τα δόρατά τους ν’αστοχούν, ή τα έστρεφε 

εναντίον τους, ή εκτόξευε τους ίδιους µακριά, ή τους χτυπούσε, 

κατευθείαν, στο νου, σωριάζοντάς τους ξερούς στο έδαφος. Και είχε 

διαπιστώσει πως κουραζόταν πολύ, πολύ πιο αργά απ’ό,τι συνήθως. 

Ήξερε το λόγο: Κάτι πνευµατικά µέρη σαν κι ετούτο βοηθούσαν 

τους Ελεγκτές Πνευµάτων, ισχυροποιώντας τις δυνάµεις τους και 

κάνοντάς τους ακόµα πιο επικίνδυνους απ’ό,τι ήδη ήταν. 

  Ο Ζάρβηµ ύψωσε το στιλέτο που βαστούσε και το εκτόξευσε, 

πετυχαίνοντας µια βάρβαρη στο λαιµό. 

  «Πού έµαθες τέτοιο σηµάδι;» τον ρώτησε η Τάθβιλ. 

  «Στη Νότια Γη, καλή µου,» απάντησε ο πατέρας της. «Εκεί 

υπάρχουν άνθρωποι που µάχονται καλύτερα µε το στιλέτο, παρά µε 

το σπαθί.» 

  Η Τάθβιλ είδε έναν άγριο να χιµά στην Αλζάρα, ενώ εκείνη 

κοιτούσε απ’την άλλη. «Πρόσεχε!» της φώναξε, ενώ, συγχρόνως, 

ορµούσε, µε το ξίφος της οριζόντια, για να διαπεράσει την κοιλιά 

του εχθρού. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

1180 

  Ο βάρβαρος στράφηκε στη Βαρονέσα, και η λεπίδα της συνάντησε 

το κοντάρι του. Η κόρη του Ζάρβηµ παραπάτησε και παραλίγο να 

πέσει, αλλά κατάφερε να επανακτήσει την ισορροπία της. Ο 

κερασφόρος άντρας γρύλισε, και την κλότσησε στο στοµάχι, 

κάνοντάς τη να διπλωθεί, µ’ένα βογκητό. Κατέβασε το δόρυ του, για 

να την τρυπήσει, µα η Τάθβιλ κύλησε στο έδαφος, και η αιχµή 

µπήχτηκε στη γη. 

  Ο πατέρας της, βλέποντάς τη σε τόσο δύσκολη θέση, ήξερε πως 

έπρεπε να βοηθήσει, γιατί παρατηρούσε πως η Αλζάρα δε µπορούσε 

να κάνει τίποτα, καθώς είχε µπλέξει µε µερικούς βαρβάρους, 

προσπαθώντας να τους αποµακρύνει, µε τις πνευµατικές της 

δυνάµεις. Ο Ζάρβηµ πήρε ένα χοντρό ξύλο από κάτω (τα στιλέτα τού 

είχαν τελειώσει) και όρµησε στον εχθρό της Τάθβιλ, πετυχαίνοντάς 

τον κατακέφαλα, µ’ένα δυνατό κρακ! Ο κερασφόρος άντρας έπεσε 

στη γη, χάνοντας το κοντάρι του. 

  «Φύγε απο δώ, µπαµπά!» φώναξε η Βαρονέσα, ενώ σηκωνόταν 

όρθια. 

  «Αυτό είναι το ευχαριστώ;» παραπονέθηκε ο Ζάρβηµ, φυσώντας 

καπνό απ’τα ρουθούνια του. 

  Η Τάθβιλ είδε το βάρβαρο να σηκώνεται απ’το έδαφος, και δεν 

έχασε καιρό: τον βάρεσε στο κεφάλι, µε το λεπίδι της, σκοτώνοντάς 

το. «Θα µπορούσε να σε είχε χτυπήσει!» µάλωσε η Βαρονέσα τον 

πατέρα της. 

  «Μικρή, όταν εσύ ακόµα βύζαινες, εγώ πολεµούσα ορδές τέτοιων 

αγρίων!» αντιγύρισε ο Άρχων Ζάρβηµ, πετώντας παραδίπλα το 

ρόπαλό του, που είχε σπάσει. 

  Τώρα, πλέον η µάχη τελείωνε: λίγοι κερασφόροι είχαν µείνει, κι 

αυτοί υποχωρούσαν, ουρλιάζοντας, ενώ οι Σαραολνιανοί πολεµιστές 

πετσόκοβαν όσους τύχαινε να βρουν εµπρός τους. Το τοπίο είχε 

γεµίσει αιµόφυρτα κουφάρια. 
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  Ο Σόλµορχ, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, η Αλζάρα, η Τάθβιλ, και 

ο Άρχων Ζάρβηµ συγκεντρώθηκαν γύρω απ’τη φωτιά τους, που δεν 

είχε σβήσει. 

  «Μαζέψτε σε διαφορετικά σηµεία τους δικούς µας νεκρούς και 

τους νεκρούς βαρβάρους,» πρόσταξε ο ευγενής της οικογένειας 

Έχµελθ έναν στρατιώτη. 

  «Μάλιστα, κύριε Έχµελθ,» αποκρίθηκε εκείνος, και έσπευσε να 

µεταφέρει τη διαταγή του. 

  Ο Σόλµορχ ακούµπησε την αιχµή του ξίφους του στο 

αιµατοποτισµένο έδαφος και τα χέρια του πάνω στη λαβή του όπλου. 

«Ελπίζω να µη συνάντησε κι ο Βένγκριλ τέτοιους,» είπε. 

  «Μακάρι,» συµφώνησε η Τάθβιλ, γνέφοντας καταφατικά. 

  «Αλζάρα, το ένιωσες;» ρώτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τη 

Ζιρκεφιανή φίλη του. 

  «Ποιο;» ρώτησε εκείνη. 

  «Οι εχθροί µας ήταν Πνευµατοκατοικηµένοι.» 

  Η Αλζάρα έσµιξε τα φρύδια της. «Ναι, τώρα που το λες, κάτι 

αισθάνθηκαν. Μα δεν ήµουν σίγουρη… Εσύ είσαι σίγουρος;» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κατένευσε. «Ναι. Κάτι άλλο 

βρισκόταν µέσα στην αύρα τους.» 

  «Τι καταραµένο µέρος είν’αυτό;…» έκανε η Τάθβιλ. «∆ε βλέπω 

την ώρα να φύγω.» 

  «Κι εγώ,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, αγκαλιάζοντας τους ώµους της 

µε το ένα χέρι. 

  «Και γιατί µας επιτέθηκαν;» ρώτησε ο Ζάρβηµ τον Άνθρωπο-Με-

Μισή-Ψυχή. 

  Αλλά η Αλζάρα ήταν που απάντησε: «Οι Πνευµατοκατοικηµένοι 

είναι, συνήθως, τρελοί, Άρχοντά µου. Κανείς δεν ξέρει γιατί κάνουν 

αυτά που κάνουν… εκτός, ίσως, από τα ίδια τα Πνεύµατα τα οποία 

έχουν µπει µέσα τους.» 

  «Αυτές είναι ιστορίες,» είπε η Τάθβιλ, µη θέλοντας να το πιστέψει. 

«Τέτοια πράγµατα δεν υπάρχουν στην πραγµατικότητα.» 
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  «Υπάρχουν, Βαρονέσα µου,» απάντησε η Αλζάρα. «Υπάρχουν, µην 

το αµφιβάλλετε.» 

  Η Τάθβιλ κούνησε το κεφάλι της, δύσπιστη. Το ύφος της ξανθιάς 

Ζιρκεφιανής την τρόµαζε, καθώς η φωτιά φώτιζε το πρόσωπό της. 

  Οι Σαραολνιανοί δεν άργησαν να διαχωρίσουν τα πτώµατα, και ο 

Σόλµορχ είδε πως οι δικοί τους νεκροί δεν ξεπερνούσαν τους είκοσι, 

ενώ παραπάνω από τριάντα βάρβαροι είχαν χάσει τις ζωές τους. 

  «Να τους κάψουµε, κύριε Έχµελθ;» ρώτησε ένας στρατιώτες. 

  Ο Σόλµορχ φάνηκε προβληµατισµένος. 

  «Οι Αργκανθικιανοί έχουν προ πολλού περάσει,» του είπε η 

Τάθβιλ. 

  «Κι αφού η Χόλκραδ µάς διαβεβαίωσε πως δεν πειράζει 

ν’ανάψουµε φωτιά, εγώ θα την εµπιστευόµουν,» πρόσθεσε η 

Αλζάρα. 

  «Κάψτε τους συµπατριώτες µας,» πρόσταξε ο Σόλµορχ. «Τους 

βαρβάρους αφήστε τους στα αγρίµια… και στα Πνεύµατα.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24ο 

Αναχώρηση 
 

 

 πυργίσκος έµοιαζε να έχει πολλά πατώµατα, και εκείνη 

µπερδευόταν, δεν ήξερε πού πήγαινε. Χανόταν µέσα στα 

δωµάτια, στα κρυφά περάσµατα που ανακάλυπτε, µα, 

ύστερα, ξεχνούσε πού ακριβώς τα είχε βρει·  οι σκάλες ήταν 

ατελείωτες, ατελείωτες, ατελείωτες –ποτέ δε θα κατάφερνε να τις 

ανεβεί. Και παντού το µυστήριο·  το µυστήριο που κρυβόταν 

γραµµένο µέσα σε κιτρινισµένα, παλιά βιβλία, τα οποία δε µπορούσε 

Ο
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να διαβάσει, ζωγραφισµένο σε χάρτες από αλλοτινές εποχές, 

κρυµµένο πίσω από κλειδωµένες πόρτες. 

  Ένας µεταλλικός ήχος, σαν κάτι να χτύπησε στο πάτωµα, και η 

Σαντέ’ενθιν στράφηκε, για ν’αντικρίσει ένα πεσµένο κλειδί. Πού 

είχε ξαναδεί αυτό το κλειδί; Της φαινόταν γνωστό. 

  «Πάλι χρησιµοποιείς τη λάµπα µου.» 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

  Η Σαντέ’ενθιν ξύπνησε, απότοµα, για ν’αντικρίσει µια 

µαυροφορεµένη, κουκουλοφόρο µορφή να στέκεται, σα σκιά, στην 

πόρτα του δωµατίου της. 

  «Ποιος είσαι;» σφύριξε, λαχανιασµένη, ενώ τα δάχτυλά της ήταν 

γαντζωµένα πάνω στα σκεπάσµατα του κρεβατιού. 

  «Ποια είσαι εσύ, γυναίκα;» αντέστρεψε το ερώτηµα ο 

κουκουλοφόρος. 

  Και η Πνευµατίστρια αισθάνθηκε µια παγωνιά να την 

καταλαµβάνει, κόβοντάς της την ανάσα. Προσπάθησε να ουρλιάξει 

βοήθεια, µα δε µπορούσε…………………………………………….. 

………………………………………………………………………... 

  Η Σαντέ’ενθιν πετάχτηκε πάνω, ιδρωµένη. Έξω απ’το παράθυρό 

της ο αέρας σφύριζε, κάνοντας το τζάµι να τρίζει. 

  Ανάθεµα αυτά τα όνειρα! 

  Παραµέρισε τα µαλλιά απ’το πρόσωπό της, και µε τα δύο χέρια. 

Σίγουρα, ο πυργίσκος ήταν στοιχειωµένος, γιατί η Ζιρκεφιανή ποτέ 

παλιότερα δε θυµόταν να βλέπει τέτοια όνειρα. Και, µάλλον, αυτός 

που ονειρευόταν ήταν ο παππούς της Ζέκαλ. 

  Η Σαντέ’ενθιν έστρεψε το βλέµµα της στη γυάλινη σφαίρα που 

φώτιζε το δωµάτιο. Ήταν δική του, δίχως αµφιβολία… Και τη θέλει 

πίσω; 

  ∆εν πρόκειται να δώσω τίποτα σ’ένα φάντασµα! ∆εν του χρωστάω 

τίποτα, ούτως ή άλλως. 
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  Ρίχνοντας µια µατιά έξω απ’το παράθυρο διαπίστωσε πως η αυγή 

πλησίαζε. Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι και πήρε το φόρεµά της απο κεί 

όπου το είχε κρεµάσει. Το πέρασε πάνω απ’το κεφάλι της και 

κούµπωσε όλα τα κουµπιά, προτού καθίσει, για να δέσει τις µπότες 

στα πόδια της. Έπρεπε να κάνει γρήγορα, για να φύγει από τούτο το 

παλάτι πριν έρθει η αυγή. Τον καθρέφτη θα τον µετέφερε µε την 

πνευµατική της µαγεία, και τους φρουρούς στον κήπο θα τους 

τακτοποιούσε µ’αυτήν επίσης. Συγκεκριµένα, απλά, θα τους 

αναισθητοποιούσε, κάνοντάς τους να ξεχάσουν ότι την είδαν·  όχι και 

τόσο δύσκολο τέχνασµα για τη Σαντέ’ενθιν. 

  Σηκώθηκε όρθια και πλησίασε το γραφείο του δωµατίου, όπου 

βρίσκονταν τα βιβλία που δεν κατάφερνε ν’αποκωδικοποιήσει και οι 

χάρτες του Άργκανθικ από περασµένες εποχές. Το βλέµµα της έπεσε 

πάνω στο λοξό κλειδί που είχαν όλοι οι τόµοι χαραγµένο στην κάτω-

δεξιά γωνία του εξωφύλλου τους. ∆εν έµοιαζε µε το… κλειδί που 

είχε δει στο όνειρό της; Ναι, µ’αυτό έµοιαζε!  

  ∆εν ήταν τούτο παράξενο; Κι εκείνο το κλειδί που είχε ονειρευτεί 

φαινόταν τόσο πραγµατικό, τόσο… ζωντανό. Η Σαντέ’ενθιν 

αποφάσισε πως αποτελούσε ευχάριστο γεγονός το ότι θα έφευγε 

απ’τον καταραµένο πυργίσκο του παππού της ∆ούκισσας του 

Έβµορ. 

  Έβαλε στο σάκο της όσα βιβλία και χάρτες χωρούσαν, φόρεσε την 

κάπα της, και πέρασε τον σάκο στον ώµο. Σκόπευε να µελετήσει, 

ενώ θα ταξίδευε προς τη ∆ρέλιφον. ∆ε µπορεί, κάποια άκρη θα 

έβγαζε τελικά. Η όλη υπόθεση τής είχε κινήσει την περιέργεια. 

Εξάλλου, αν ήταν να κυβερνήσει τούτο το Βασίλειο, καλύτερα να 

γνώριζε τα πάντα γι’αυτό. 

  Ύστερα, το βλέµµα της έπεσε πάνω στην γυάλινη σφαίρα που 

ακόµα εξέπεµπε πνευµατικό φως. Να την έπαιρνε κι αυτή µαζί της, ή 

να την άφηνε εδώ; Αν την έπαιρνε, µήπως, θα την ακολουθούσε το 

φάντασµα του παππού της Ζέκαλ; Ορισµένες φορές, τα φαντάσµατα 

«προσκολλούνταν» στα αντικείµενα που αγαπούσαν στη ζωή… 
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  Μα, τι ήταν τούτα που σκεφτόταν; Σιγά µη φοβόταν τον 

Ερηµοχαµένο παππού της ∆ούκισσας! Και βέβαια θα έπαιρνε τη 

γυάλινη σφαίρα·  τέτοιου είδους πνευµατικά αντικείµενα δεν έβρισκε 

κανείς κάθε µέρα. Έτσι, την έβαλε κι αυτή στο σάκο της. 

  Τέλος, τύλιξε τον καθρέφτη του Πόνκιµ σ’ένα µαύρο πανί και, µε 

µια λέξη και µια αργή χειρονοµία, τον σήκωσε πάνω απ’το έδαφος. 

Άνοιξε την πόρτα του δωµατίου και τον έβγαλε πρώτο, δείχνοντας 

προς τα κει, µε το δάχτυλό της. Έπειτα, βγήκε κι η ίδια, και ξεκίνησε 

να κατεβαίνει τη σκάλα. 

 

**  **  **  **  

 

  «Όχι τόσο σφικτά!» µούγκρισε η Ζέκαλ, καθώς η Φοριζνίλ έδενε 

τον κορσέ της. «Θα σκάσω, ηλίθια!» 

  Η πυρόξανθη κοπέλα χαλάρωσε, βιαστικά, τα δεσίµατα πίσω 

απ’την πλάτη της ∆ούκισσας. «Εντάξει τώρα, κυρία;» 

  «Ναι,» απάντησε η Ζέκαλ. «Άντε, λοιπόν, βλαµµένη, κάνε 

γρήγορα! Φέρε το φόρεµά µου –έχουµε ήδη αργήσει!» 

  «Αµέσως, κυρία, αµέσως.» Η Φοριζνίλ έφερε το φόρεµα. Ήταν 

καµωµένο από µπλε µετάξι, γεµάτο µε αραχνοΰφαντες δαντέλες, 

στολίδια, και χρυσά κουµπιά. 

  Η υπηρέτρια βοήθησε την Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ να το 

φορέσει, ενώ εκείνη την έβριζε, όποτε έκανε κάποιο λάθος. Η Ζέκαλ 

ένιωθε αγχωµένη σήµερα. Τα είχε καταφέρει η Σαντέ’ενθιν να βγει 

απ’το παλάτι, δίχως να την πάρει κανείς είδηση; Είχε, µήπως, µάθει 

τίποτα η µητέρα της; Πνεύµατα, όχι αυτό! Είχε αφήσει η Αφέντρα 

της κάνα πτώµα στον κήπο; Ούτε αυτό, Πνεύµατα! 

  «Έτοιµη, κυρία,» είπε η Φοριζνίλ. 

  «Φέρε το κολιέ µου,» πρόσταξε η Ζέκαλ. 

  «Ποιο απ’όλα, κυρία;» 

  «Εκείνο µε τις πέρλες, ηλίθια!» 

  «Εκείνο βρίσκεται στις αποσκευές σας, κυρία, µέσα στην άµαξα.» 
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  Η Ζέκαλ στράφηκε, απότοµα, προς το µέρος της, αγριοκοιτώντας 

την. «∆εν πιστεύω να τόκλεψες, χοντροκέφαλη!» 

  «Κ-κύρια…» έκανε η Φοριζνίλ, ενώ το πρόσωπό της είχε αρχίσει 

να γίνεται άσπρο, σαν το πανί. «Φυσικά και όχι, κυρία. Ποτέ δε θα 

έκανα κάτι τέτοιο.» 

  «Καλά. Φέρε κείνο µε τα ζαφείρια.» 

  «Αµέσως, κυρία!» Η υπηρέτρια άνοιξε ένα συρτάρι και το έβγαλε, 

περνώντας το στο λαιµό της ∆ούκισσας και κουµπώνοντάς το. 

  Η Αφέντρα δε µπορεί να έκανε κάποιο λάθος, σκεφτόταν η Ζέκαλ. 

Είναι πολύ έξυπνη, για να κάνει λάθος. Και δυνατή µάγισσα, εξάλλου! 

Και λένε πως οι µάγοι πάντα κατορθώνουν ό,τι βάλουν στο νου τους. 

Μακάρι να καταφέρει να γίνει Βασίλισσα, και να µε κάνει έµενα τη 

δεύτερη δυνατότερη γυναίκα στο Άργκανθικ. Πόσο ωραία θα ήταν να 

κυβερνούσε από το παλάτι της ∆ρέλιφον ολάκερο το Βασίλειο… 

  «Η κάπα σας, κυρία,» τη διέκοψε απ’τους συλλογισµούς της η 

Φοριζνίλ. 

  «Ναι,» είπε η Ζέκαλ, καθώς η υπηρέτρια έβαζε το λευκό ρούχο µε 

τη γούνα στους ώµους της. «Μπορούµε να ξεκινήσουµε τώρα.» 

  Η Φοριζνίλ τής άνοιξε την πόρτα, και η ∆ούκισσα  βγήκε απ’το 

δωµάτιο, αρχίζοντας να βαδίζει µέσα στους σκιερούς διαδρόµους 

του παλατιού της Μαφ-νορχ, καθώς δεν ήταν πολύ ώρα που ο 

Λούντρινχ είχε ξεµυτίσει απ’την Ανατολή. 

  Η Ζέκαλ αισθανόταν να νυστάζει, παρά το άγχος της, και, συχνά-

πυκνά, αναγκαζόταν να πνίγει κάνα χασµουρητό, βάζοντας το δεξί, 

δαχτυλιδοφορεµένο της χέρι µπροστά στο στόµα. 

  Σ’έναν διάδροµο αντάµωσε τη µητέρα της. Η Αρχόντισσα Σιρίµα 

έµοιαζε µόλις τώρα να είχε σηκωθεί απ’το κρεβάτι, καθώς τα ξανθά 

της µαλλιά ήταν ανακατωµένα, και φορούσε µόνο τη µάλλινή της 

ρόµπα και γούνινες παντόφλες. 

  «Τι µούρη είν’αυτή, πρωινιάτικα, θυγατέρα µου!» τη µάλωσε. 

  Τη δική της µούρη την έχει δει στον καθρέφτη; αναρωτήθηκε η 

Ζέκαλ. «Καληµέρα, µητέρα,» είπε. 
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  «Καληµέρα,» αποκρίθηκε, κοφτά, η Αρχόντισσα Σιρίµα, και 

πρότεινε ένα τυλιγµένο κοµµάτι χαρτί προς το µέρος της. «Θα 

δώσεις τούτο το µήνυµα στη θεία σου, µόλις φτάσεις στο ∆ουκάτο 

Σάρεντρεφ.» 

  Η Ζέκαλ το πήρε στα χέρια της. «Όπως επιθυµείτε, µητέρα.» Τι 

γράφεις, άραγε, εκεί µέσα, στριµµένη;… Κοίταξε τη σφραγίδα, καθώς 

αναρωτιόταν πώς µπορούσε να τη σπάσει, δίχως να φανεί τίποτα. 

Ίσως η Αφέντρα να ξέρει κάποιον τρόπο –µάγισσα είναι! 

  «Καλό σου ταξίδι, χρυσό µου,» είπε η Αρχόντισσα Σιρίµα, και της 

φίλησε το µάγουλο. «Κι ελπίζω να έχω νέα σου σύντοµα, και να 

επιστρέψεις µε γαµπρό,» τόνισε. 

  «Αντίο, µητέρα,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ. Μακάρι ν’αργήσουµε να τα 

ξαναπούµε. Ανέκαθεν, η ∆ούκισσα αισθανόταν καταπιεσµένη από 

την Αρχόντισσα Σιρίµα, και, τώρα, αν και φοβόταν κάπως την… 

περιπέτεια την οποία ξεκινούσε, δε µπορούσε παρά να νιώθει σαν 

τον φυλακισµένο που βγαίνει απ’τη φυλακή του. 

  Προσπέρασε τη µητέρα της και συνέχισε να βαδίζει, ενώ η 

Φοριζνίλ την ακολουθούσε. Αφού το παλάτι δε βρίσκεται σε 

αναστάτωση, δεν πρέπει να κατάλαβαν την Αφέντρα, συµπέρανε η 

Ζέκαλ, καθώς κατέβαινε µια φαρδιά σκάλα, στρωµένη µε χαλί. 

  Βγήκε στον κήπο του παλατιού, όπου µια άµαξα την περίµενε, 

κυκλωµένη από δώδεκα ιππείς, µέσα στους οποίους ήταν ο 

∆ιοικητής Νάρβικ: ένας ψηλός, µελαχρινός άντρας, µε µακρύ 

µουστάκι και µαλλιά δεµένα αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι του. 

Φορούσε αλυσιδωτή πανοπλία, και βαστούσε το κράνος του 

παραµάσκαλα, ενώ ένα θηκαρωµένο σπαθί κρεµόταν απ’τη ζώνη 

του. Πάνω στον γαλάζιο του χιτώνα ήταν κεντηµένο το έµβληµα του 

Οίκου Ράντβαν: ένα τόξο κι ένα βέλος, διασταυρωµένα·  γιατί οι 

περισσότεροι πρόγονοι της ∆ούκισσας του Έβµορ θεωρούνταν 

µεγάλοι κυνηγοί. Ο αδελφός της διατηρούσε την παράδοση, η ίδια 

όχι. 
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  «Καληµέρα, Αρχόντισσά µου,» χαιρέτησε ο Νάρβικ, µ’ένα νεύµα 

του κεφαλιού. 

  «Καληµέρα, διοικητά,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ. «Είµαστε έτοιµοι;» 

  «Περιµένουµε τη διαταγή σας, καλή µου ∆ούκισσα,» είπε ο 

καβαλάρης, φορώντας το κράνος του, πάνω στο οποίο βρισκόταν ένα 

γαλάζιο λοφίο. 

  Η Φοριζνίλ άνοιξε την πόρτα της άµαξας. «Περάστε, κυρία.» 

  «Θα καθίσω µπροστά,» δήλωσε η Ζέκαλ, παίρνοντας θέση πλάι 

στον οδηγώ: έναν φρεσκοξυρισµένο άντρα, µε µικρό, µαύρο καπέλο, 

ο οποίος ήταν ντυµένος µε κίτρινη κάπα, λευκό πουκάµισο, καφετί 

γιλέκο, και µελανό, πέτσινο παντελόνι και µπότες. «Μπες εσύ 

µέσα.» 

  «Μάλιστα, κύρια,» απάντησε, έκπληκτη, η υπηρέτρια, 

υπακούοντας. 

  «Ξεκινάµε,» είπε η Ζέκαλ στον αµαξά. 

  «Ως προστάξετε, Αρχόντισσά µου.» Ο άντρας χτύπησε τα άλογα, 

µε τα γκέµια, και η άµαξα άρχισε να κυλά πάνω στο πλακόστρωτο 

µονοπάτι του κήπου, ενώ οι δώδεκα καβαλάρηδες την περιστοίχιζαν. 

  Η καγκελωτή πύλη άνοιξε από δύο φρουρούς, και το όχηµα βγήκε 

στους δρόµους της Μαφ-νορχ, οι οποίοι λούζονταν από το φως του 

Λούντρινχ, που, τώρα πλέον, ο µισός είχε ξεπροβάλει από την 

Ανατολή. Πέρασαν την Πύλη των Υπερασπιστών του εσωτερικού 

τείχους –πάνω απ’την οποία βρίσκονταν τα αγάλµατα δύο 

πολεµιστών µε διασταυρωµένα δόρατα– και κατευθύνθηκαν προς 

την Πύλη των Κυνηγών, την ανατολική πύλη της πόλης. 

  Η Ζέκαλ µπορούσε να δει τα µαγαζιά ν’ανοίγουν δεξιά κι αριστερά 

της, και τον κόσµο ν’αρχίζει να κινείται. ∆εν ξυπνούσε πολλές φορές 

πρωί, εκτός κι αν πήγαινε ταξίδι, και τότε πάντα της άρεσε να κοιτά 

τους υπηκόους της να ξεκινούν τη µέρα τους. Αλλά κι εκείνοι 

στέκονταν και την κοιτούσαν. Αρκετοί απ’αυτούς, µάλιστα, την 

έδειχναν και φώναζαν σε άλλους: «Η ∆ούκισσα!» 
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  Η Ζέκαλ χαµογέλασε, και κούνησε το χέρι της σε χαιρετισµό. 

Απορούσε γιατί κάποια απ’τα πρόσωπα που αντίκριζε την ατένιζαν 

µε τέτοιο µίσος… Πιθανώς να ήταν κατάσκοποι των Ζόφραλκ, 

συµπέρανε η ∆ούκισσα του Έβµορ. Στο Άργκανθικ παντού υπήρχαν 

κατάσκοποι·  ήταν κάτι… καθηµερινό. 

  Καθώς η άµαξά της ζύγωνε την Πύλη των Κυνηγών, αντίκρισε το 

άγαλµα από πάνω της: µια γυναίκα, άσεµνα ντυµένη µε χιτώνα που 

έκρυβε λίγα, να καβαλά ένα ζαρκάδι, σα να προσπαθεί να το 

σταµατήσει. Κάποιοι έλεγαν πως αυτή ήταν µια αρχαία Θεά, που, 

πλέον, το όνοµά της είχε ξεχαστεί απ’τους περισσότερους. 

  Η άµαξα πέρασε την πύλη, καθώς ο κόσµος έκανε χώρο για τη 

∆ούκισσα του Έβµορ και Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ. Βγαίνοντας 

στη δηµοσιά, η Ζέκαλ κοιτούσε γύρω-γύρω, τους αγρούς, 

προσπαθώντας να εντοπίσει τη Σαντέ’ενθιν. 

  Κάπου εδώ θα είναι… Κάπου εδώ… 

  Η ∆ούκισσα δεν ήθελε ούτε καν να σκέφτεται ότι µπορούσε να είχε 

γίνει κάνα λάθος, και η Αφέντρα της να µην είχε καταφέρει, τελικά, 

να έρθει. Γιατί, αν ήταν έτσι, θα πήγαινε δίχως λόγο στο ∆ουκάτο 

Σάρεντρεφ! Πνεύµατα, µη, σας παρακαλώ… ξεροκατάπιε η Ζέκαλ.  

  Θα εµφανιστεί, δε µπορεί… θα εµφανιστεί… 

  Αλλά δεν εµφανίστηκε, και η καρδιά της Αρχόντισσας κινδύνευε 

να σταµατήσει. Αδύνατον! Εδώ θα είναι –εδώ! Κοιτούσε τριγύρω, 

αγχωµένη. ∆ε θα µε κορόιδευε, έτσι; ∆ε θα µε κορόιδευε! Αλλά είναι 

µάγισσα!… Ω, όχι… 

  Η άµαξα έστριψε κοντά σ’ένα µικρό άλσος, και η Ζέκαλ αντίκρισε 

τη Σαντέ’ενθιν! Η Αφέντρα της ήταν ντυµένη µε κάπα και 

κουκούλα, και είχε το δεξί της χέρι ακουµπισµένο σ’ένα ορθογώνιο 

αντικείµενο καλυµµένο µε µαύρο πανί –αναµφίβολα, ο µαγικός 

καθρέφτης. 

  «Στάση!» πρόσταξε η ∆ούκισσα. 
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  Ο αµαξάς τράβηξε απότοµα τα γκέµια των αλόγων, τα οποία 

χρεµέτισαν αιφνιδιασµένα, ενώ και οι καβαλάρηδες σταµατούσαν 

τους δικούς τους ίππους. 

  «Ας βοηθήσει κάποιος την κυρία να βάλει τον καθρέφτη της µέσα 

στην άµαξα,» διέταξε η Ζέκαλ. 

  Οι ιππείς την κοίταξαν παραξενεµένοι. 

  «∆εν ακούσατε τι είπα;» απαίτησε η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ. 

  «Γνωρίζετε την κυρία, ∆ούκισσά µου;» ρώτησε ο ∆ιοικητής 

Νάρβικ. 

  «Ναι·  είναι φίλη µου,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ, «και θα συνταξιδέψει 

µαζί µας.» 

  Ο Νάρβικ κατέβηκε απ’το άλογό του και πλησίασε τη Σαντέ’ενθιν, 

προσπαθώντας να κοιτάξει κάτω απ’την κουκούλα της κι 

αντικρίζοντας δύο µαύρα µάτια, σκοτεινά σαν απύθµενες αβύσσους, 

που, για κάποιο λόγο, τον τροµοκρατούσαν –αυτά και η αλύγιστη 

έκφραση της άγνωστης γυναίκας. 

  «Να σας βοηθήσω, κυρία µου;» ρώτησε, ακουµπώντας το χέρι του 

πάνω στον καλυµµένο καθρέφτη. 

  «Φυσικά, καλέ µου κύριε,» απάντησε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, 

παίρνοντας το δικό της χέρι απ’το κάτοπτρο. «Το όνοµά σας;» 

  «Νάρβικ,» αποκρίθηκε εκείνος. «Τρίτος ∆ιοικητής της Φρουράς 

του Παλατιού της Μαφ-νορχ.» 

  «Μάλιστα,» είπε, σιγανά, η Σαντέ’ενθιν. «Θα πάρετε τον 

καθρέφτη;» 

  «Ναι, βέβαια.» Ο Νάρβικ σήκωσε το κάτοπτρο και το πήγε προς 

την άµαξα. Η Φοριζνίλ άνοιξε την πόρτα και το έβαλε στο 

εσωτερικό. 

  Η Ζέκαλ κατέβηκε απ’τη θέση του οδηγού, και µπήκε κι αυτή στην 

άµαξα, γνέφοντας στη Σαντέ’ενθιν να την ακολουθήσει. Εκείνη 

υπάκουσε, ενώ η ∆ούκισσα έλεγε στην υπηρέτριά της: «Έξω. Βγες.» 

  «Πού να πάω, κυρία;» 

  «Πλάι στον αµαξά, ηλίθια!» 
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  «Μάλιστα, κυρία,» αποκρίθηκε η Φοριζνίλ, και έκανε όπως την 

πρόσταξε η ∆ούκισσα. 

  Η Ζέκαλ έβγαλε το κεφάλι της απ’το παραθυράκι της πόρτας και 

είπε: «Ξεκινάµε!» 

  Ο αµαξάς χτύπησε τα άλογα µε τα γκέµια, και η άµαξα άρχισε, 

πάλι, να κυλά, πάνω στη δηµοσιά, ενώ οι δώδεκα ιππείς σχηµάτιζαν 

έναν προστατευτικό κλοιό γύρω της. 

  «Λοιπόν, Αφέντρα, όλα εντάξει;» ρώτησε η ∆ούκισσα, καθισµένη 

πλάι στη Σαντέ’ενθιν, µε τον καλυµµένο καθρέφτη απέναντί τους. 

  «Έτσι φαίνεται, Ζέκαλ,» αποκρίθηκε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. 

«Έτσι φαίνεται…» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25ο 

Μια αναζήτηση δεκαοχτώ χρόνων 
 

 

κοτάδι παντού. 

  Και, ύστερα, τα βλέφαρά της τρεµόπαιξαν και τα µάτια της 

άνοιξαν, για ν’αντικρίσει, πάλι, σκοτάδι, που διαλυόταν από το 

φως που έµπαινε από ένα άνοιγµα. Πού βρίσκοµαι; Έτσι είναι ο 

Πνευµατικός Κόσµος; Αλλά όχι δε µπορεί να ήταν στον Πνευµατικό 

Κόσµο·  ένιωθε κάποιον να την αγκαλιάζει, να την κρατά κοντά του. 

  Στράφηκε και τον κοίταξε. 

  «Νύχτα!» έκανε ο Άνεµος. «Ξύπνησες! Είσαι καλά;» 

  Την έσφιξε περισσότερο στην αγκαλιά του, και η κορακοµάλλα 

τυχοδιώχτρια µειδίασε, και γέλασε. «Επίτηδες το έκανα, για να 

σ’ανησυχήσω και να µ’αγκαλιάσεις έτσι, µετά!» Τύλιξε το χέρι της 

πίσω απ’το λαιµό του και φίλησε, δυνατά, τα χείλη του. 

Σ
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  «Καληµέρα!» ακούστηκε η φωνή του Μπάχτον απ’τις σκιές. 

«Ακούω πως είσαι µια χαρά, Νύχτα. Ο Άνεµος µάς είχε φάει το 

κεφάλι ότι θα πέθαινες, ενώ του είχα πει πως το δηλητήριο δεν ήταν 

θανατηφόρο.» 

  «Το ξέρω πως δεν αντέχει χωρίς εµένα,» είπε η κορακοµάλλα 

τυχοδιώχτρια, κολλώντας τα χείλη της, ηχηρά, πάνω στο αξύριστο 

µάγουλό του φίλου της. 

  Ο Άνεµος την τσίµπησε, παιχνιδιάρικα, στα πλευρά, περνώντας το 

χέρι του κάτω απ’την τουνίκα της. «Μας έβγαλες, όµως, το λάδι να 

σε κουβαλάµε!» της είπε. «Έχεις παχύνει –και, προσωπικά, 

σκέφτηκα δυο φορές να σ’αφήσω στο δάσος.» 

  Η Νύχτα γέλασε. «Τόσο έχω παχύνει;» 

  «Την προηγούµενη φορά έφαγες το διπλάσιο φαγητό από µένα, 

Νύχτα!» είπε ο Άνεµος. «Και φαίνεται ότι τρως πολύ, τελευταία,» 

πρόσθεσε, χαϊδεύοντας την κοιλιά της, που είχε µεγαλώσει κάπως. 

Φυσικά, δεν ήταν κάτι που θα πρόσεχε ο οποιοσδήποτε, αλλά 

εκείνος, που την έβλεπε και την άγγιζε, συχνά-πυκνά, γυµνή, δε 

µπορούσε παρά να προσέξει. 

  Η Νύχτα φίλησε τα χείλη του. «Πάµε λίγο έξω; Έχω κάτι να σου 

πω.» 

  «Πες το µου εδώ,» πρότεινε ο Άνεµος, που βαριόταν να σηκωθεί. 

  «Όχι, έξω,» επέµεινε η Νύχτα, και πάτησε στα µποτοφορεµένα 

πόδια της, γλιστρώντας απ’την αγκαλιά του. 

  «Καλάαα, έξω,» έκανε ο Άνεµος, και την ακολούθησε, λέγοντας 

στον Μπάχτον: «Επιστρέφουµε σύντοµα… υποθέτω.» 

  Όταν βρίσκονταν στο δάσος, η Νύχτα ρώτησε, καθώς βάδιζαν: 

«Πού είµαστε;» 

  «Αυτό ήθελες να µου πεις; Και δεν το έλεγες µπροστά στους 

άλλους;» 

  «Άλλους; Μόνο ο Μπάχτον δεν είναι µαζί µας;» Σταµάτησε να 

βαδίζει, και κάθισε σ’έναν βράχο. 

  «Όχι·  είναι κι αυτή η σερβιτόρα, η Ηλένα.» 
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  Η Νύχτα συνοφρυώθηκε. «Η Ηλένα;» 

  «Εκείνη πάνω στην οποία έπεσε ο φίλος µας, όταν φεύγαµε απ’το 

πανδοχείο.» 

  «Και µετά τι έγινε;» 

  Ο Άνεµος τής διηγήθηκε όλα όσα συνέβησαν, αφότου η 

συντρόφισσά του έχασε τις αισθήσεις της. 

  «Είναι ο ώµος σου καλύτερα, τώρα;» τον ρώτησε η Νύχτα, όταν 

τελείωσε. 

  Ο Άνεµος τον µετακίνησε λίγο, και µόρφασε από πόνο. «∆ε 

νοµίζω,» αποκρίθηκε. «Αλλά τι είναι, τέλος πάντων, εκείνο που θες 

να µου πεις;» 

  Τα µάτια του την κοιτούσαν µε έκδηλη περιέργεια, και η Νύχτα 

αναρωτιόταν αν θα του άρεσε αυτό που επρόκειτο ν’ακούσει. 

∆ίστασε να µιλήσει. Ίσως να θυµώσει µαζί µου… 

  Ο Άνεµος σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. «Λοιπόν;» 

  Η Νύχτα σούφρωσε τα χείλη της, µελετώντας προσεκτικότερα την 

έκφρασή σου. Λες µια άλλη στιγµή να ήταν καλύτερη, για να του το 

πει; Αλλά γιατί τότε και όχι τώρα; Κι άµα ήταν να θυµώσει, ας 

θύµωνε, στο κάτω-κάτω! Έτσι και αλλιώς, κάποτε θα το µάθαινε. 

Όχι πως η Νύχτα, βέβαια, ήθελε ο Άνεµος να θυµώσει. Παρά τις 

ιδιοτροπίες του, ποτέ δεν είχε αγαπήσει κανέναν περισσότερο. 

  «Τι είναι, τέλος πάντων;» έκανε ο φίλος της. «Θα µας το βγάλεις 

απ’τη µύτη;» 

  Η Νύχτα γέλασε. 

  «Όλα τούτα είν’ένα µεγάλο αστείο, έτσι;» είπε ο Άνεµος. «Τι έχεις 

πάλι στο µυαλό σου;» 

  Η έκφραση της Νύχτας σοβάρεψε. «∆εν πρόκειται γι’αστείο,» 

απάντησε. «Πες µου, Άνεµε, σ’αρέσουν τα παιδιά.» 

  Ο τυχοδιώχτης χασµουρήθηκε. «Καλά είναι…» 

  Θα τον σκοτώσω! συλλογίστηκε η Νύχτα. «Είµαι έγκυος,» του είπε, 

γρήγορα. 

  «Τι!» έκανε ο Άνεµος, κοιτώντας τη καλά-καλά. 
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  Θύµωσε. «Είµαι έγκυος,» επανέλαβε, σταθερότερα, η Νύχτα. 

  «Είσαι έγκυος;» 

  Θα µε µισήσει γι’αυτό· το ήξερα!… «Ναι…» 

  Ο Άνεµος συνοφρυώθηκε. «Ποιος είν’ο πατέρας;» 

  Η Νύχτα τον λοξοκοίταξε, χτυπώντας, νευρικά, το τακούνι της 

µπότας της στον βράχο όπου καθόταν. «Εσύ ποιος λες;» 

  «Χα-χα-χα-χα! Θα γίνω µπαµπάς!» γέλασε ο Άνεµος, αρπάζοντάς 

τη στην αγκαλιά του και σηκώνοντάς τη πάνω απ’το έδαφος, ενώ 

την έκανε σβούρες στον αέρα. Ο ώµος του τον πόνεσε και την 

άφησε, πάλι, να σταθεί στα πόδια της. «Από πότε είσαι έγκυος; Γιατί 

δε µου το έλεγες, τόσο καιρό;» 

  «Νοµίζω πως συνέβη τότε που ήµασταν στη Χάργκοχ,» 

αποκρίθηκε η Νύχτα, µειδιώντας, ευχαριστηµένη που ο Άνεµος το 

είχε πάρει καλά. Αλλά σαν πολύ καλά δεν το είχε πάρει; Ένα παιδί 

δεν ήταν αστείο! 

  «Και είχαµε πολύ χρόνο στη διάθεσή µας, ε;» πρόσθεσε ο 

τυχοδιώχτης. «Εκείνο το κρεβάτι θα είναι, τώρα, ευγνώµον που 

φύγαµε…» 

  Η Νύχτα γέλασε. Κόλλησε πάνω του και τον φίλησε, δυνατά, στα 

χείλη·  τόσο που ο Άνεµος νόµιζε πως τα δόντια του θα έφευγαν. 

  «Και γιατί δε µου το είχες πει;» τη ρώτησε, µόλις τον ελευθέρωσε. 

  «Γιατί δεν ήµουν σίγουρη,» απάντησε η Νύχτα. «Κι εξάλλου, δεν 

ήξερα πώς θα το έπαιρνες… Αλλά, τώρα, που κινδύνεψαν οι ζωές 

µας, σκέφτηκα πως… δεν ήθελα να πεθάνω, ή να πεθάνεις, χωρίς να 

το ξέρεις…» 

  Ο Άνεµος κούνησε το κεφάλι του. «Νύχτα… Σ’αγαπώ.» Την 

τράβηξε, πάλι, κοντά του και τη φίλησε. 

  «Πάµε πίσω, στον Μπάχτον;» πρότεινε εκείνη. «Μάλλον, θα θέλει 

να ξεκινήσουµε.» 

  Ο Άνεµος ένευσε καταφατικά. «Κι εγώ θέλω να ξεκινήσουµε. ∆εν 

έχω καµια διάθεση να συναντήσω, ξανά, τους 

δαιµονοµούτσουνους.» 
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  Γύρισαν στη σπηλιά, µπροστά απ’την οποία στέκονταν ο Μπάχτον 

και η Ηλένα. Η ξανθιά κοπέλα φορούσε την κάπα του πλανόδιου 

τοξότη, µε την κουκούλα ριγµένη στους ώµους της. 

  «Καλύτερα ν’αρχίσουµε να βαδίζουµε,» είπε εκείνος. «Οι 

Μαγκραθµέλιοι δε θα είναι µακριά.» 

  «Ναι,» συµφώνησε ο Άνεµος. «Πού πηγαίνουµε, όµως;» 

  «Βόρειο-ανατολικά, όπου θυµάµαι πως στις παρυφές του δάσους 

βρίσκεται ένα χωριό,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. «Εκεί θα πάρουµε 

και µπότες για την Ηλένα. 

  »Ελάτε.» Ξεκίνησε να προπορεύεται, ενώ οι άλλοι τον 

ακολουθούσαν. Ο ιδιαίτερα κρύος αγέρας έπαιρνε τα δεµένα σε 

πολλές κοτσίδες µαλλιά του, και ο Μπάχτον, κοιτώντας στον 

ουρανό, καταλάβαινε πως σήµερα θα χιόνιζε ως το µεσηµέρι, ίσως 

και νωρίτερα. ∆εν ανησυχούσε για τον εαυτό του, ούτε για τη Νύχτα 

και τον Άνεµο, γιατί κι εκείνοι, σαν κι αυτόν, γνώριζαν τι σήµαινε να 

βρίσκεσαι στο δρόµο. Για την Ηλένα ανησυχούσε. Η κοπέλα βάδιζε 

µε φανερή δυσκολία. Και πώς να µη βάδιζε έτσι; τα παπούτσια της 

δεν ήταν για ταξίδια. Επίσης, σίγουρα, η ίδια δεν είχε συνηθίσει να 

ταξιδεύει. Ο Μπάχτον ευχαρίστως θα την κουβαλούσε ως το χωριό, 

µα εκείνη, σίγουρα, δε θα ήθελε. Προφανώς, νόµιζε πως τον έβαζε 

σε κόπο, αλλά η αλήθεια ήταν πως ο πλανόδιος τοξότης δεν το 

έβλεπε έτσι… 

  Ύστερ’από δυο ώρες οδοιπορίας, νιφάδες χιονιού άρχισαν να 

πέφτουν απ’τον ουρανό. 

  «Ανάθεµα τα Πνεύµατα…!» µούγκρισε ο Άνεµος. «Μόνο αυτό µας 

έλειπε τώρα!» 

  «Μη βρίζεις τα Πνεύµατα κοντά σε µια έγκυο γυναίκα,» του είπε η 

Νύχτα, χαµογελώντας. «Είναι γρουσουζιά!» 

  Ο Άνεµος αναποδογύρισε τα µάτια του. 

  «Το χιόνι µάς βοηθάει,» εξήγησε ο Μπάχτον, στρεφόµενος πίσω 

του, για να κοιτάξει τη Νύχτα. Είναι έγκυος; ∆εν το ήξερε… Αλλά, 
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βέβαια, δεν ήταν δικό του θέµα κιόλας. «Μας κρύβει από τους 

Μαγκραθµέλιους.» 

  «Όταν, όµως, πάψουν να πέφτουν νιφάδες, θ’αφήνουµε ίχνη, 

τοξότη,» είπε ο Άνεµος. 

  «Ως τότε, θα είµαστε µακριά απο δώ, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο 

Μπάχτον. «Θα µας έχουν χάσει.» 

  Ο πλανόδιος τοξότης έριξε µια µατιά πλάι του, στην Ηλένα. Η 

κοπέλα δε γύρισε να τον κοιτάξει, αλλά εκείνος µπορούσε να 

καταλάβει πως ήταν φοβισµένη ότι δε θ’άντεχε άλλο τούτο το ταξίδι 

µε τα λεπτά της παπούτσια. 

  Σε καµια ώρα, κι ενώ η χιονόπτωση είχε δυναµώσει, βγήκαν απ’το 

δάσος, κι αντίκρισαν ένα χωριό. Τα πάντα ήταν καλυµµένα µε ένα 

λευκό πέπλο, και ο Μπάχτον ξεπάγιαζε χωρίς την κάπα του, όµως 

δεν τη ζήτησε από την Ηλένα, γιατί έβλεπε πως εκείνη ξεπάγιαζε το 

ίδιο µ’αυτόν παρότι φορούσε την κάπα·  τα ρούχα της από µέσα ήταν 

πολύ λεπτά σε σχέση µε τα δικά του, τα οποία ήταν σχεδιασµένα για 

ταξίδι. 

  «Πώς λέγεται τούτο το µέρος, τοξότη;» ρώτησε ο Άνεµος. «Μου 

µοιάζει µικρό·  ελπίζω νάχει πανδοχείο.» 

  «Το χωρίο ονοµάζεται Όριλ, και έχει πανδοχείο: το Λόργκιν, που 

πήρε το όνοµά του από τη γυναίκα του ιδρυτή του χωριού,» εξήγησε 

ο Μπάχτον. «Λένε πως αυτός ήταν ξυλοκόπος κι εκείνη κυνηγός.» 

  Πλησίασαν τα σπίτια, παρατηρώντας πως κανείς δεν ήταν έξω. 

Προχώρησαν ανάµεσά τους και, τελικά, έφτασαν σε ένα ισόγειο 

χτίριο, καµωµένο από ξύλο. Πλάι στην πόρτα του βρισκόταν 

κρεµασµένη µια ταµπέλα, πάνω στην οποία ήταν χαραγµένη η λέξη 

«Λόργκιν». 

  Ο Μπάχτον άνοιξε… και, µόλις µπήκαν στην τραπεζαρία, η Ηλένα 

έχασε την ισορροπία της και σωριάστηκε στο πάτωµα. Τα πόδια της 

την πονούσαν πολύ και τα αισθανόταν παγωµένα, τόσο παγωµένα. 

  «Μα τα Πνεύµατα!» αναφώνησε ο πλανόδιος τοξότης, και γονάτισε 

δίπλα της, παίρνοντας τη στα χέρια. 
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  Ο µοναδικός θαµώνας του πανδοχείου σηκώθηκε όρθιος από το 

τραπέζι όπου καθόταν και έτρωγε. Ήταν ένας ψηλός, σωµατώδης 

άντρας, ντυµένος µε γούνινο πανωφόρι και παντελόνι. Τα µακριά 

του µαλλιά και τα µούσια του ήταν κόκκινα, και στη ζώνη του 

κρεµόταν ένα πλατυλέπιδο ξίφος. 

  «Χρειάζεστε βοήθεια, φίλοι;» ρώτησε, αµέσως. «Θάλα!» φώναξε, 

και µια γυναίκα βγήκε απ’την πόρτα της κουζίνας. Ο Μπάχτον την 

αναγνώριζε: ήταν η ιδιοκτήτρια του πανδοχείου, σαραντάρα, µε 

µακριά, µαύρα µαλλιά, και τώρα ντυµένη µε ένα σκούρο-µπλε, 

µάλλινο φόρεµα και µπότες. 

  «Τι συµβαίνει;» ρώτησε ανήσυχη. Το βλέµµα της έπεσε πάνω στον 

πλανόδιο τοξότη. «Μπάχτον; Τι έχει η κοπέλα;» 

  «Βάδιζε µε λεπτά παπούτσια,» εξήγησε εκείνος. «Μάλλον, έπαθε 

κρυοπαγήµατα.» 

  «Απο δώ,» είπε η Θάλα. «Φέρτην εδώ.» Άνοιξε µια πόρτα και 

µπήκε, κι ο πλανόδιος τοξότης την ακολούθησε σε ένα µικρό 

δωµάτιο µε κρεβάτι, όπου απόθεσε την Ηλένα. 

  «Τα πόδια µου, είναι παγωµένα…» µουρµούρισε, αδύναµα, η 

κοπέλα. 

  «Θα γίνεις καλά,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. «Θα γίνεις καλά.» 

  Ο πορφυροµάλλης άντρας ήρθε, βιαστικά, στο δωµάτιο, βαστώντας 

µια µάλλινη πετσέτα. Η Θάλα έβγαλε τα δερµάτινα παπούτσια της 

Ηλένα, και εκείνος τύλιξε τα πόδια της ξανθιάς κοπέλας µέσα στην 

πετσέτα·  η πρώην-σερβιτόρα µόρφασε, πονεµένα, και έστρεψε το 

βλέµµα της στον Μπάχτον, σα να τον ρωτούσε γιατί της το έκαναν 

αυτό. 

  «Τα πόδια σου πρέπει να ζεσταθούν,» της εξήγησε ο πλανόδιος 

τοξότης, «αλλιώς θα… µπορεί να τα χάσεις.» 

  Η Ηλένα φάνηκε τροµοκρατηµένη, αντικρίζοντάς τον µε 

γουρλωµένα µάτια. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

1198 

  «Μη φοβάσαι, κοπελιά,» της είπε ο πορφυροµάλλης άντρας, που 

πλάι στην Θάλα έµοιαζε τεραστίων διαστάσεων·  «δε βρισκόσουν και 

πολύ στο χιόνι, απ’ό,τι φαίνεται.» 

  «Θα σου φέρω κάτι ζεστό να πιεις,» υποσχέθηκε η πανδοχέας, και 

βγήκε απ’το δωµάτιο, ενώ ο Άνεµος και η Νύχτα έµπαιναν. 

  «Πώς είσαι;» ρώτησε η δεύτερη την Ηλένα. 

  «Λένε ότι θα ζήσω,» αποκρίθηκε εκείνη. 

  Ο Μπάχτον µειδίασε. «Φυσικά και θα ζήσεις. ∆εν είναι κάτι το 

τόσο σοβαρό.» 

  Ο πορφυροµάλλης κατένευσε, µ’ένα µουγκρητό. «Είσαι ο 

Μπάχτον, έτσι;» είπε στον πλανόδιο τοξότη. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Κι εσύ;» 

  «Ο Ράµλεντ.» 

  Αντάλλαξαν µια χειραψία. 

  «Έχω ακούσει για σένα Μπάχτον,» είπε ο πορφυροµάλλης. «Από 

τη Θάλα.» 

  «Καλά λόγια, ελπίζω.» 

  «Ναι. Τι σε φέρνει εδώ;» 

  «Μεγάλη ιστορία.» 

  Ο Ράµλεντ µειδίασε. «Τότε, θα φέρω καρέκλες. Για όλους,» 

πρόσθεσε, ρίχνοντας ένα βλέµµα στον Άνεµο και στη Νύχτα. 

  Βγήκε, την ώρα που η Θάλα έµπαινε µε µια κούπα τσάι στο χέρι, 

την οποία έδωσε στην Ηλένα, για να ζεσταθεί. 

  «Ευχαριστώ,» είπε η κοπέλα, πίνοντας µια γουλιά. 

  «Έπρεπε να φοράς µπότες µε τέτοιο καιρό, κοπελιά,» τη µάλωσε η 

πανδοχέας. «Είναι Χειµώνας, όχι Άνοιξη!» 

  «Φύγαµε κάπως βιαστικά από την Άρθαντρικ, Θάλα,» εξήγησε ο 

Μπάχτον. «∆ε φταίει η Ηλένα.» 

  Ο Ράµλεντ µπήκε µε τέσσερις καρέκλες, δύο σε κάθε χέρι·  οπότε, 

εκείνος, η Νύχτα, ο Άνεµος, και ο Μπάχτον κάθισαν σ’αυτές, ενώ η 

πανδοχέας πήρε θέση στο κρεβάτι, πλάι στην Ηλένα. Ο πλανόδιος 

τοξότης άρχισε να διηγείται όλα όσα είχαν συµβεί. Σε κάποιο 
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σηµείο, διέκοψε την ιστορία του, για να φέρει η Θάλα τσάι σε όλους, 

και, έπειτα, συνέχισε πάλι. Ο πορφυροµάλλης, σωµατώδης άντρας 

άκουγε προσεκτικά, µε το σαγόνι ακουµπισµένο στη γροθιά του και 

τον αγκώνα να στηρίζεται στο δεξί του γόνατο. Η κορακοµάλλα 

γυναίκα στην οποία ανήκε το Λόργκιν έµοιαζε –όπως πάντα, 

άλλωστε– διψασµένη για φήµες. 

  Όταν η διήγηση έφτασε στο τέλος της, η Ηλένα µπορούσε, πλέον, 

να αισθανθεί τα πόδια της πολύ πιο ζεστά, ενώ οι περισσότεροι είχαν 

πιει το τσάι τους. 

  «Κάποιος πρέπει να βγάλει αυτούς τους καταραµένους 

δαιµονανθρώπους απ’το Βασίλειο,» είπε ο Ράµλεντ. «∆ε µπορείτε να 

ζήσετε µαζί τους.» 

  Ο Μπάχτον ένευσε καταφατικά. «Συµφωνώ, φίλε µου. Από πού 

είσαι; Από τούτες τις περιοχές;» 

  «Όχι,» απάντησε ο πορφυροµάλλης άντρας. «∆εν είµαι απ’το 

Σαραόλν.»  

  Ο Άνεµος συνοφρυώθηκε. «Απ’το Άργκανθικ είσαι;» απόρησε. «∆ε 

µου µοιάζεις για Αργκανθικιανός.» 

  «∆εν είµαι απ’το Άργκανθικ,» δήλωσε ο Ράµλεντ. «Είµαι από τα 

µέρη βόρεια του Βασιλείου σας, από την πόλη Ντρούβτεκ της φυλής 

των Ντρούβτεκ.» Το όνοµα κάτι θύµιζε στον Άνεµο, στη Νύχτα, και 

στον Μπάχτον, µα δε µπορούσαν να το προσδιορίσουν. Ο 

πορφυροµάλλης άντρας συνέχισε: «Βρίσκοµαι σε αποστολή από την 

Φύλαρχό µας.» 

  «Τι είδους αποστολή, αν επιτρέπεται;» ρώτησε ο Μπάχτον. 

  «Πριν από εικοσιπέντε χρόνια, µια µάγισσα ήρθε στην πόλη µας. 

Χόλκραδ ήταν το όνοµά της–» 

  «Χόλκραδ;» πετάχτηκε ο Άνεµος. «Τώρα θυµάµαι πού έχω 

ξανακούσει για σας, τους Ντρούβτεκ!» 

  Η Νύχτα κούνησε το κεφάλι της καταφατικά, ενώ ο Μπάχτον 

έµοιαζε έκπληκτος, γιατί κι εκείνος άρχιζε να θυµάται. 

  Ο Ράµλεντ συνοφρυώθηκε. «∆ε σε καταλαβαίνω.» 
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  «Η Χόλκραδ σάς άφησε ένα παιδί, έτσι δεν είναι;» είπε ο Μπάχτον. 

«Ένα δικό της παιδί, και σας ζήτησε να το φροντίσετε.» 

  «Ναι,» έκανε ο Ράµλεντ. «Πώς τα ξέρεις όλ’αυτά;» 

  «Ξέρω τη Χόλκραδ,» αποκρίθηκε ο πλανόδιος τοξότης. «Όπως 

επίσης την ξέρουν η Νύχτα κι ο Άνεµος απο δώ… Ποια είναι η 

αποστολή σου, όµως. Παρακαλώ, συνέχισε.» 

  «Η Φύλαρχος Κιρνέβα µ’έστειλε να βρω το παιδί της Χόλκραδ. 

Αλλά αφήστε µε να σας τα πω απ’την αρχή. 

  »Η µάγισσα ήρθε στην πόλη µας και ζήτησε να κρατήσουµε το 

νεογέννητό της, γιατί υποστήριζε πως η ίδια δε µπορούσε να το 

φροντίσει. Επίσης, µας εξόρκισε να µην του πούµε ποτέ για τη 

µητέρα του. Ο τότε Φύλαρχος Γκόριτ τής υποσχέθηκε και να 

κρατήσει το παιδί και να µην του αποκαλύψει τίποτα για την 

καταγωγή του. Έτσι, η Χόλκραδ έφυγε, και δεν την ξαναείδαµε. 

Ήµουν δέκα χρονών, όταν όλα τούτα συνέβησαν. 

  »∆ώσαµε το όνοµα Μάργκλιρ στο νέο µέλος της φυλής µας, που 

σηµαίνει ο ‘ξένος’, αλλά µε την καλή έννοια –ο ‘µουσαφίρης’, 

δηλαδή. Εφτά χρόνια πέρασαν γαλήνια (εκτός, φυσικά, από µερικές 

αψιµαχίες µ’άλλες φυλές), και εκείνος ήρθε…» Το βλέµµα του 

Ράµλεντ γέµισε τρόµο και δέος. «Ακόµα τον θυµάµαι. Έκανε τη 

νύχτα µέρα, και πετούσε στον ουρανό µε τις πελώριες, χρυσές 

φτερούγες του ανοιχτές…» 

  «Ο δαίµονας!» είπε η Νύχτα. 

  «Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν,» µουρµούρισε ο Άνεµος, στενεύοντας τα 

µάτια του. 

  Ο Μπάχτον έµεινε σιωπηλός. 

  «‘Φέρτε µου το παιδί!’ Η φωνή του ακόµα αντηχεί στ’αφτί µου,» 

συνέχισε ο Ράµλεντ. «Πραγµατικά, µπορώ να τον ακούσω. ‘Φέρτε 

µου το παιδί της µάγισσας, τον Μάργκλιρ’. 

  »Ο Φύλαρχός µας πέθανε εκείνη τη νύχτα, θαµπωµένος απ’το φως 

του πλάσµατος, και πολλοί γενναίοι και δυνατοί πολεµιστές 

λιποθύµησαν στη θέα του. Ήταν τροµερό·  και ούτε κι εγώ ξέρω πώς 
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κατάφερα να παραµείνω όρθιος και να κοιτάζω. Όµως το µόνο που 

µπορούσα να κάνω ήταν αυτό –να κοιτάζω. Ούτε να κουνηθώ 

µπορούσα, ούτε να µιλήσω, ούτε να υψώσω το ξίφος µου. 

  »Ο Φωτεινός κατέβηκε στη γη και πήρε τον γιο της Χόλκραδ, ενώ 

οι άνθρωποι της φυλής µας σωριάζονταν γύρω του. Χτύπησε τις 

χρυσαφένιες του φτερούγες και έφυγε, πετώντας νότια. 

  »Τη θέση του Φύλαρχου Γκόριτ πήρε η θυγατέρα του, Κιρνέβα, η 

µεγαλύτερη από τα παιδιά του. Και το θεώρησε υποχρέωσή της να 

βρει το παιδί της µάγισσας. Έτσι, ζήτησε εθελοντές·  ποιοι θα 

κατευθύνονταν νότια, για να το φέρουν πίσω. Μόνο εγώ 

προθυµοποιήθηκα, και µε αποκάλεσαν τρελό. Όµως αισθανόµουν 

κάτι µέσα µου να µε ωθεί ν’ακολουθήσω τ’αχνάρια του γιου της 

Χόλκραδ·  η εικόνα του Φωτεινού έκαιγε το νου µου –η ψυχή µου 

ζητούσε να καταλάβει, να µάθει τι πλάσµα ήταν, και τι ήθελε µε το 

παιδί. Μάλιστα, συχνά, έβλεπα παράξενα όνειρα: Ερείπια, και έναν 

βασιληά να στέκεται χαµένος ανάµεσά τους, ενώ στον ουρανό 

φτερούγιζε εκείνος·  ή, άλλες φορές, βρισκόταν στη γη, κι εµπρός του 

ήταν µια µαύρη, αντρική φιγούρα. ‘Βασιληά των ερειπίων’, έλεγε ο 

Φωτεινός, και γελούσε… γελούσε µαζί µε την µαύρη µορφή, όταν 

αυτή ήταν εµπρός του.  

  »Κανείς άλλος στην πόλη µου δεν έβλεπε τέτοια όνειρα, έτσι δεν 

ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι χάρηκαν που έφυγα, γιατί µε θεωρούσαν 

καταραµένο·  ψιθύριζαν ότι ο Φωτεινός είχε αδράξει την ψυχή µου. 

Αλλά εγώ ήξερα –πίστευα– πως δεν ήταν έτσι·  απλά, είχα µια 

επιθυµία να ψάξω, να µάθω, να βρω… 

  »Ταξίδεψα στις περιοχές νότια της πόλης των Ντρούβτεκ, έφτασα 

στο Σαραόλν. ∆εν ανακάλυψα τίποτα. Πήγα στο Άργκανθικ, 

ρωτώντας, αναζητώντας. Κανένας δεν ήξερε για το γιο της Χόλκραδ, 

ούτε για τον Φωτεινό. Αλλά δεν το έβαζα κάτω. Τα όνειρα έρχονται, 

ξανά και ξανά, και εκείνο το συναίσθηµα ακόµα µε ωθούσε·  µε 

ωθούσε σα να είχα αντικρίσει εκείνον χτες! Μέχρι και σε νησιά του 

Ωκεανού πήγα, και, έπειτα, στη Νότια Μάγκραθµελ, απ’όπου, 
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ύστερ’από κάποιες περιπέτειες, κατέληξαν στις περιοχές των 

Βολχερθιανών και πολέµησα, για κάποιο καιρό, µαζί τους, γιατί είχα 

ένα χρέος να τους ξεπληρώσω. Τελικά, ήρθα, πάλι, στο Σαραόλν, 

καταλαβαίνοντας πως δεν είχα ψάξει και πολύ εδώ. 

  »Και στο Βασίλειό σας, φίλοι µου, ήταν που πληροφορήθηκα ότι ο 

Φωτεινός είχε ξαναφανεί, είχε ξαναπλώσει τις χρυσαφένιες του 

φτερούγες και είχε κάνει τη νύχτα µέρα. Πολύ λυπάµαι για ό,τι 

συνέβη στην Μάρβαθ. Την είχα επισκεφτεί κάµποσες φορές·  

όµορφη πόλη, πολύ όµορφη…» 

  «Ξέρουµε πού βρίσκεται αυτός που αναζητάς, Ράµλεντ,» του είπε ο 

Μπάχτον. 

  «Κι εγώ ξέρω τώρα,» ένευσε ο πορφυροµάλλης άντρας. «Είναι ο 

Πόνκιµ, έτσι; Ο νέος Βασιληάς του Σαραόλν.» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο πλανόδιος τοξότης·  και τόνισε: «Ο 

σφετεριστής.» 

  Ο Ράµλεντ κούνησε το κεφάλι του. «Μετά από αναζήτηση 

δεκαοχτώ χρόνων, τον βρήκα, φίλε Μπάχτον. Τον βρήκα…» 

  «Και τι σκοπεύεις να κάνεις;» ρώτησε η Νύχτα. 

  Ο Ράµλεντ αναστέναξε. «Τι να κάνω;… Τι µπορώ να κάνω; 

Άργησα πολύ, µου φαίνεται. Νεαρός άρχισα να ψάχνω και, τώρα, 

είµαι τριάντα-πέντε. Άξιζαν όλα τα ταξίδια µου; Θέλω να πιστεύω 

πως ναι·  γιατί, ακόµα κι αν δεν βρήκα τον Μάργκλιρ έγκαιρα, 

επισκέφτηκα τόσες χώρες, συνάντησα τόσους ανθρώπους, έµαθα 

τόσα πολλά, που ένας Ντρούβτεκ ούτε θα επισκεπτόταν, ούτε θα 

συναντούσε, ούτε θα µάθαινε σε δέκα ζωές!» Και ο πορφυροµάλλης 

άντρας γέλασε. 

  «Σύντοµα, πόλεµος θα ξεσπάσει,» του είπε ο Μπάχτον. «Πού 

σκοπεύεις να βρίσκεσαι;» 

  «Καλό ερώτηµα,» παραδέχτηκε ο Ράµλεντ, «το οποίο δύσκολα 

απαντιέται… 

  »Αλλά αναφέρατε πως γνωρίζετε τη Χόλκραδ! Μιλήστε µου 

γι’αυτήν, παρακαλώ.» 
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  «Ευχαρίστως,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. Και αυτός, ο Άνεµος, και η 

Νύχτα άρχισαν να µιλούν για τη µάγισσα, ενώ η Θάλα πήγε να φέρει 

φαγητό για όλους, γιατί ήταν, πλέον, µεσηµέρι. 

  Η Ηλένα αισθανόταν ανακουφισµένη, καθώς παρακολουθούσε την 

ιστορία. Η πανδοχέας είχε προ πολλού ξετυλίξει τα πόδια της απ’την 

πετσέτα και τους είχε φορέσει ζεστές, µάλλινες κάλτσες. Τώρα, η 

ξανθιά κοπέλα ένιωθε, πάλι, τα δάχτυλά της, και µπορούσε να τα 

κουνήσει. 

  Σύντοµα, η Θάλα επέστρεψε, µε ένα πιάτο αχνιστή κρεατόσουπα 

για τον καθένα. «Ελπίζω να σας αρέσει,» είπε. 

  «Το φαγητό σου είναι πάντα καταπληκτικό,» αποκρίθηκε ο 

Μπάχτον. 

  Εκείνη χαµογέλασε και κοκκίνισε λίγο, προτού καθίσει στο 

κρεβάτι, δίπλα στην Ηλένα. 

  Ο Ράµλεντ γινόταν όλο και πιο σκεπτικός και συνοφρυωµένος, όσο 

ο Μπάχτον κι οι δυο τυχοδιώχτες συνέχιζαν την ιστορία τους, και, 

όταν τελείωσαν, ήταν καθαρά µπερδεµένος και προβληµατισµένος. 

  «Χρειάζεται να σκεφτώ,» είπε, τελικά. «Ποια είναι η υποχρέωσή 

µου, τώρα; Τι πρέπει να κάνω; Να πάρω αυτόν τον Πόνκιµ και να 

τον επιστρέψω στους Ντρούβτεκ; ∆ε νοµίζω πως έχει, πλέον, 

νόηµα…» 

  «Όχι πως θα µπορούσες να καταφέρεις κάτι τέτοιο, αλλά λέµε…» 

τόνισε ο Άνεµος. 

  Ο Ράµλεντ µειδίασε. «Ναι, είναι µάγος·  και τους µάγους πρέπει 

κανείς να τους φοβάται, φυσικά… Οπότε, τι µου µένει; Να βοηθήσω 

εσάς να τον σκοτώσετε;» 

  «Ούτε κι αυτό είναι σίγουρο πως θα το καταφέρουµε,» εξήγησε ο 

Άνεµος. «Εξάλλου, έχω την εντύπωση πως, αν πεθάνει ο Πόνκιµ, θα 

καταστραφεί ολοκληρωτικά το Σαραόλν–» 

  «Ανοησίες!» έφτυσε ο Μπάχτον. 

  «–γιατί δε θα υπάρχει κανένας να συγκρατήσει τους 

δαιµονοµούτσουνους,» συνέχισε ο τυχοδιώχτης, αγνοώντας τον. 
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  «Είσαι χαζός;» θύµωσε ο πλανόδιος τοξότης. «∆εν τους συγκρατεί·  

τους χρησιµοποιεί!» 

  «Ακόµα κι έτσι, µας προστατεύει,» τόνισε ο Άνεµος. «∆ες το, 

Μπάχτον, µα τα Πνεύµατα! ∆ε σου είπα ν’αγαπήσεις τον Πόνκιµ·  

σου είπα να σκεφτείς λογικά.» 

  «Και η λογική υποδεικνύει να γίνουµε δούλοι των 

δαιµονανθρώπων;» φώναξε ο Μπάχτον, µε τα φρύδια του 

σουφρωµένα και το σαγόνι του σφιγµένο. «Με είχαν σ’εκείνο το 

µπουντρούµι του παλατιού, µαζί µε τον Μέρθναρ, Άνεµε, θυµάσαι; 

Θυµάσαι, επίσης, τι έκαναν στον Αρχιστράτηγο Άρθαλκ;» 

  Ο τυχοδιώχτης κατένευσε, και είπε, αργά: «Ναι… Αλλ’αυτό δεν 

αλλάζει τίποτα.» 

  «∆ε βάζεις µυαλό…!» ξεφύσησε ο Μπάχτον. 

  «Έχεις ακούσει πώς µιλάνε για τον Πόνκιµ κάποιοι άνθρωποι στο 

Βασιλικό ∆ουκάτο;» τον ρώτησε ο Άνεµος. «Μιλάνε λες και είναι ο 

σωτήρας τους.» 

  «Αλήθεια,» είπε η Ηλένα. «Πολλοί το λένε αυτό για το νέο 

Βασιληά: πως, αν δεν ήταν εκείνος, θα µας είχαν σκοτώσει όλους οι 

δαιµονάνθρωποι…» 

  Ο Μπάχτον φάνηκε προβληµατισµένος. ∆εν ήξερε τι να πει. 

Πνεύµατα! είµαστε Σαραολνιανοί, ή όχι; «Θάλα, νοµίζω πως 

χρειαζόµαστε ξεκούραση. Υπάρχει κάποιο άδειο δωµάτιο;» 

  «Πολλά,» αποκρίθηκε η πανδοχέας. «Να σας τα ετοιµάσω.» 

  «Ετοίµασε ένα για µένα, τουλάχιστον,» ένευσε ο Μπάχτον. 

  «Κι ένα για µας,» πρόσθεσε η Νύχτα. «Μάλλον, θα φύγουµε 

τ’απόγευµα.» 

  «Ναι,» είπε ο πλανόδιος τοξότης. «Και θα κατευθυνθούµε στη 

Χάργκοχ, όπως είχαµε συµφωνήσει.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26ο 

Χαµένοι στο δάσος 
 

 

ο φως της ηµέρας γλίστρησε ανάµεσα απ’τις φυλλωσιές των 

δέντρων, και η Μάνζρα ξύπνησε, µε ένα παράξενο 

συναίσθηµα ευφορίας να τη γεµίζει. Χασµουρήθηκε και 

ανασηκώθηκε. Μα πού βρισκόταν; Κοιτώντας γύρω, θυµήθηκε: Στο 

δάσος·  βρισκόταν στο δάσος, όπου έψαχνε για τη Χόλκραδ. Και 

τώρα ήταν… πρωί! Μα, πώς ξεχάστηκα έτσι; Κοιµήθηκα;… 

  Τότε, το βλέµµα της έπεσε στον άντρα που ήταν ξαπλωµένος δίπλα 

της, ολόγυµνος και κοιµισµένος. 

  «Μέρθναρ!» αναφώνησε, µε γουρλωµένα µάτια, ενώ ένιωθε το 

µυαλό της θολό. 

  Ο πολεµιστής άνοιξε τα βλέφαρά του, και την ατένισε µε την ίδια 

έκπληξη που τον ατένιζε εκείνη. 

  «Είσαι γυµνός,» του είπε η Μάνζρα. 

  «Κι εσύ,» αποκρίθηκε ο Μέρθναρ. 

  «Τι!» Η Μάνζρα κοίταξε τον εαυτό της. Κοκκίνισε. Έριξε µια 

µατιά στο έδαφος τριγύρω, βρήκε την τουνίκα της και την κράτησε 

µπροστά της. «Τι διάολο έγινε; Γιατί είµαστε γυµνοί;» 

  Ο Μέρθναρ φόρεσε το παντελόνι του, βιαστικά. Ήταν µπερδεµένος 

όσο εκείνη, αλλά θυµόταν τι είχε συµβεί χτες βράδυ. Οι εικόνες 

έρχονταν στο νου του σαν από όνειρο. Τι να της έλεγε, όµως; ∆εν 

ήταν κάτι που είχε γίνει µε τη θέλησή του·  ούτε µε τη θέληση της 

Μάνζρα, απ’ό,τι καταλάβαινε. Τι τους είχε πιάσει; Λες και κάποιος 

τους είχε κάνει µάγια… 

  «Γιατί είµαστε γυµνοί;» επανέλαβε η ξανθιά πολεµίστρια. 

  Ο Μέρθναρ φόρεσε την τουνίκα του κι ακούµπησε την πλάτη του 

στον κορµό του δέντρου που βρισκόταν πίσω τους. Αναστέναξε. 

«Μάνζρα…» 

Τ
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  «∆εν καταλαβαίνω!» έκανε εκείνη. «Εσύ;» 

  «Εµ…» αποκρίθηκε ο Μέρθναρ. «∆ε θυµάσαι;» 

  «Τι να θυµηθώ;» απαίτησε η Μάνζρα. «Είχαµε… Ψάχναµε για τη 

Χόλκραδ, γιατί είχε εξαφανιστεί…» 

  «Και;» 

  «Και τριγυρίζαµε σ’ετούτο το δάσος…» 

  «Και;» 

  «∆ε θυµάµαι τίποτ’άλλο!» φώναξε η Μάνζρα. Τα µάτια της ήταν 

βουρκωµένα·  ο Μέρθναρ νόµιζε πως ήταν έτοιµη να κλάψει. 

  «Είδες ένα µονοπάτι,» της είπε, κοιτώντας το πρόσωπό της. «Ένα 

µονοπάτι που, στην αρχή, εγώ δε µπορούσα να δω. Με οδήγησες 

εκεί…» 

  «Και, µετά, τι έγινε;» 

  «Κάθισες κάτω από τούτο το δέντρο, και µου πρότεινες να έρθω να 

καθίσω µαζί σου…» 

  Η Μάνζρα κοίταξε, γι’ακόµα µια φορά, τριγύρω, κοίταξε τον 

Μέρθναρ… και όλα ήρθαν στο µυαλό της. Θυµήθηκε να λύνει την 

κάπα απ’τους ώµους του, να ξεκουµπώνει την τουνίκα του, να τον 

αγγίζει, να τον χαϊδεύει, να τον γρατζουνά, να κυλιούνται γυµνοί στα 

χόρτα… 

  «Πνεύµατα…» είπε, ξεροκαταπίνοντας. «Μέρθναρ… µε 

συγχωρείς.» 

  Εκείνος ξεφύσησε. «Όχι,» αποκρίθηκε. «Μη µου ζητάς συγνώµη… 

∆ε µπορώ να το αντέξω, Μάνζρα… ∆ε µου έκανες κάνα κακό.» 

  «Μα, δεν ήµουν εγώ,» τόνισε η ξανθιά πολεµίστρια. «∆εν ξέρω τι 

µε είχε πιάσει. Το θυµάµαι σαν όνειρα. Κι ας το θεωρήσουµε 

όνειρο.» Του γύρισε την πλάτη και φόρεσε την τουνίκα της. 

  Ναι, ένα όνειρο… συλλογίστηκε ο Μέρθναρ, µελαγχολικά. Ύστερα, 

άρχισε να ντύνεται, καθώς και η Μάνζρα έκανε το ίδιο. 

  Όταν κι οι δυο είχαν τελειώσει, η ξανθιά πολεµίστρια είπε: «Οι 

άλλοι, σίγουρα, θα έχουν ανησυχήσει για µας. Μάλλον, θα έχουν 
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βρει τη Χόλκραδ και θα µας ψάχνουν όλοι µαζί. Αν µας ρωτήσουν τι 

έγινε, θα αποκριθούµε ότι χαθήκαµε στο δάσος, εντάξει;» 

  «Εντάξει,» συµφώνησε ο Μέρθναρ. 

  «Πάµε,» πρότεινε η Μάνζρα·  και ξεκίνησαν να βαδίζουν ανάµεσα 

στα δέντρα. 

 

**  **  **  ** 

 

  Κανένα Πνεύµα δεν είχε έρθει να την αρπάξει το βράδυ –ή κάποιον 

άλλο στρατιώτη του Βασιληά–, παρότι η Θάρκα φοβόταν πως κάτι 

τέτοιο µπορούσε να συµβεί, και δεν είχε κοιµηθεί σχεδόν καθόλου. 

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, νόµιζε πως άκουγε παράξενους ήχους 

από γύρω της, οι οποίοι έµοιαζαν µε µικρά γέλια, ή µε ουρλιαχτά, ή 

µε σιγανά γρυλίσµατα·  αλλά µπορεί, απλά, να ήταν τα θροΐσµατα 

των φύλλων. Επίσης, όποτε άνοιγε τα µάτια της –γιατί από φόβο, την 

περισσότερη ώρα, τα κρατούσε κλειστά–, είχε την εντύπωση πως 

σκιές χόρευαν στα σηµεία που βρίσκονταν ανάµεσα στο απόλυτο 

σκοτάδι και στο τέλος της ακτινοβολίας από τις δύο φωτιές του 

µικρού καταυλισµού των Σαραολνιανών. 

  Άλλο ένα βράδυ που η Θάρκα είχε χάσει τον ύπνο της. 

  Η µέρα είχε έρθει σαν ευλογία, για να διώξει τους εφιάλτες της 

νύχτας, αλλά η κοπέλα αισθανόταν να ζαλίζεται. 

  «∆ε σε βλέπω καλά,» της είπε η Μάερνοµ, ενώ οι στρατιώτες 

σηκώνονταν απ’τα σηµεία όπου είχαν ξαπλώσει. 

  «∆εν είµαι,» απάντησε εκείνη. «Έβλεπες τα Πνεύµατα µες στο 

σκοτάδι;» τη ρώτησε, ψιθυριστά. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε, ειλικρινά, η Μάερνοµ. «Κοιµόµουν. Κι εσύ 

αυτό έπρεπε να είχες κάνει.» 

  «∆ε µπορούσα·  παράξενοι ήχοι µε ξυπνούσαν συνέχεια.» 

  «Σε δάσος είµαστε, Θάρκα·  φυσικό δεν είναι ν’ακούγονται 

‘παράξενοι’ ήχοι;» 
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  «Εδώ ήταν διαφορετικοί από το προηγούµενο δάσος στ’οποίο 

είχαµε σταµατήσει,» εξήγησε η κοπέλα. 

  Η Μάερνοµ αναποδογύρισε τα µάτια της. «Χρειάζεσαι ύπνο, µικρή. 

Σίγουρα, χρειάζεσαι ύπνο.» 

  «Συγκεντρωθείτε!» ακούστηκε η φωνή του Βασιληά Βένγκριλ, και 

οι πολεµιστές του υπάκουσαν, και µαζεύτηκαν γύρω του. 

  «Τι κάνουµε τώρα, Μεγαλειότατε;» ρώτησε ο Σίνορµαρ. «∆ε 

γυρίζουµε στους άλλους; Ίσως η Χόλκραδ να έχει επιστρέψει… Ή 

µπορούµε να ψάξουµε γι’αυτήν όλοι µαζί. ∆ε θα ήταν καλύτερα;» 

  «Και η Μάνζρα κι ο Μέρθναρ;» έθεσε το ερώτηµα η Μάερνοµ. 

  «Ίσως κι αυτοί να έχουν επιστρέψει,» υπέθεσε ο Σίνορµαρ, 

ανασηκώνοντας τους ώµους του. 

  «Εντάξει,» συµφώνησε ο Βένγκριλ. «Πάµε να δούµε τι κάνουν οι 

υπόλοιποι και ξαναψάχνουµε για τη Χόλκραδ, τη Μάνζρα, και τον 

Μέρθναρ, αν δεν τους βρούµε µαζί τους.» 

  Ο Ρήφορβελ ένευσε καταφατικά. «Αυτό θα πρότεινα κι εγώ, 

Βασιληά µου.» 

  Έτσι, εκείνος, ο Βένγκριλ, κι ο Σίνορµαρ προπορεύτηκαν, µε τη 

Μάερνοµ, τον Τόλριν, και τη Θάρκα από κοντά, ενώ οι άλλοι 

πολεµιστές ακολουθούσαν. 

  Σε κάποια στιγµή, ο Βασιληάς του Σαραόλν φώναξε, κάνοντας χωνί 

µπροστά στο στόµα, µε τα χέρια του: «Χόλκραδ! Χόλκραδ! 

Χόλκραδ!» 

  Πάλι, όµως, καµια απάντηση δεν πήρε, εκτός απ’την ηχώ. 

  Πού έχει χαθεί; αναρωτήθηκε. Η µάγισσα δεν ήταν από τους 

ανθρώπους που χάνονταν εύκολα. Μέχρι και στις περιοχές βόρεια 

του Σαραόλν είχε ταξιδέψει. Και ο Βένγκριλ αναρωτιόταν αν είχε 

πάει κι ακόµα πιο µακριά, σε µέρη εντελώς άγνωστα σ’αυτόν και 

στο λαό του. Σίγουρα, λοιπόν, δε θα µπερδευόταν µέσα σ’ένα 

Αργκανθικιανό δάσος, σωστά;… 
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  Τούτη η σκέψη, αντί να καθησυχάσει το Βασιληά, τον έκανε 

ν’ανησυχεί περισσότερο. Γιατί, αν όντως η Χόλκραδ είχε χαθεί, αυτό 

σήµαινε πως κάτι πολύ άσχηµο τής είχε συµβεί… 

  «Μεγαλειότατε;» είπε ο Ρήφορβελ, κάνοντας νόηµα στους 

υπόλοιπους να σταµατήσουν. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, διακόπτοντας τους συλλογισµούς 

του. 

  Ο ξανθός ευγενής αναστέναξε. «Νοµίζω ότι έχουµε χαθεί…» 

  «Πολύ;» 

  «Πολύ.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Έχει ξηµερώσει και κανένας δεν είν’ακόµα εδώ,» είπε ο Σόλµορχ 

στην Τάθβιλ. «Τι µου λες ότι µπορεί να άργησαν; Κάτι κακό θα 

έχουν πάθει, λέω εγώ!» 

  «Μην φέρνεις αµέσως την καταστροφή,» αποκρίθηκε η Βαρονέσα, 

δαγκώνοντας ένα κοµµάτι ψωµί, καθώς καθόταν µπροστά απ’τη 

φωτιά τους. 

  «Πρέπει να ξεκινήσουµε να τους βρούµε,» τόνισε ο ευγενής του 

Οίκου των Έχµελθ. 

  «Τότε, κανένας δε θα βρει κανέναν, Σόλµορχ!» Η Τάθβιλ δάγκωσε 

ακόµα ένα κοµµάτι ψωµί, και ξέπλυνε το στόµα της µε κρασί απ’το 

φλασκί της. 

  «Και τι να κάνουµε;» απαίτησε εκείνος. «Να καθίσουµε εδώ;» 

  «Ηρέµησε,» πρότεινε η Τάθβιλ. «Και περίµενε.» 

  «Έχει δίκιο,» τόνισε ο Ζάρβηµ, που καθόταν παραδίπλα, 

καπνίζοντας την πίπα του. «Άµα αρχίσουµε να ψάχνουµε ο ένας τον 

άλλο, απλά θα χαθούµε όλοι.» 

  «Κι αν έχουν παγιδευτεί και χρειάζονται τη βοήθειά µας;» έθεσε το 

ερώτηµα ο Σόλµορχ. «Σε τούτο το δάσος κάτι συµβαίνει, δεν το 

βλέπετε; ∆εν είναι συνηθισµένο µέρος. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

1210 

  »Αλζάρα! Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή!» φώναξε, και αυτοί 

πλησίασαν. Κι οι δυο έµοιαζαν καταπονηµένοι, µε µαύρους κύκλους 

γύρω απ’τα µάτια. «Τι έχετε;» απόρησε ο ευγενής της οικογένειας 

Έχµελθ. 

  Εκείνοι κάθισαν. «∆εν κοιµηθήκαµε και πολύ το βράδυ,» 

αποκρίθηκε η Ζιρκεφιανή. «Τα Πνεύµατα δε µας άφησαν·  συνεχώς 

µας ενοχλούσαν. Και περισσότερο τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

Έπρεπε να του µιλάω διαρκώς, για να µη σηκωθεί και φύγει.» 

  «Αισθανόµουν µια παράξενη έλξη,» εξήγησε ο ίδιος. «Και… 

υποστήριζαν πως θα µου έλεγαν πού βρίσκεται ο Φάλµαριν…» 

  Ο Σόλµορχ ακούµπησε το χέρι στον ώµο του. «Ο Φάλµαριν είναι 

νεκρός, φίλε µου…» 

  Το βλέµµα του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή στράφηκε, απότοµα, 

προς το µέρος του (θυµωµένο;). «∆εν είναι! Ζει! Τον αισθάνοµαι… 

κάπου εκεί, παντού γύρω, µα πουθενά…» 

  Είναι τρελός, συλλογίστηκε ο Σόλµορχ. Όχι τελείως, αλλά δε 

βρίσκεται και τόσο στα λογικά του… «Αφού το λες, σε 

εµπιστεύοµαι,» αποκρίθηκε, θέλοντας να τον ηρεµήσει. Ύστερα, 

είπε και σ’αυτόν και στην Αλζάρα: «Μπορώ να σας ζητήσω µια 

χάρη;» 

  «Φυσικά,» τον προέτρεψε η Ζιρκεφιανή. 

  «Έχετε τη δύναµη να βρείτε, µε τη µαγεία σας, το Βασιληά 

Βένγκριλ και τους άλλους;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Προσπάθησα ήδη δύο φορές,» εξήγησε η Αλζάρα. «Το βράδυ, που 

δε µπορούσαµε να κοιµηθούµε…» 

  «Και εντόπισες τίποτα;» θέλησε να µάθει ο ευγενής. 

  Η Αλζάρα κούνησε το κεφάλι της. «Όχι. Τα Πνεύµατα τούτου του 

µέρους µε µπερδεύουν. Και δεν άφησα καθόλου τον Άνθρωπο-Με-

Μισή-Ψυχή να προσπαθήσει, γιατί εκείνον, σίγουρα, θα τον είχαν 

παρασύρει κάπου µακριά, και θα τον είχαµε χάσει, σαν τη 

Χόλκραδ.» 
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  «Εννοείς πως κάτι τέτοιο πρέπει να συνέβη και στη µάγισσα;» 

ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Είναι πολύ πιθανό, κύριε Έχµελθ,» αποκρίθηκε η Αλζάρα. 

  «Ανάθεµα…!» έφτυσε ο Σόλµορχ. «Και µπορεί να συνάντησε και 

κανέναν από κείνους τους Πνευµατοχτυπηµένους, έτσι;» 

  «Πνευµατοκατοικηµένους,» διόρθωσε η Ζιρκεφιανή. «Και, ναι, 

ίσως να συνάντησε κάποιον από δαύτους. Όµως δε νοµίζω πως 

µπορούν να βλάψουν τη Χόλκραδ.» 

  «Τον Βένγκριλ και τους πολεµιστές του, όµως;» έθεσε το ερώτηµα 

ο Σόλµορχ. «Τη Μάνζρα και τον Μέρθναρ;» 

  «Αυτοί πολύ φοβάµαι πως κινδυνεύουν,» είπε η Αλζάρα. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Μέρθναρ, έχουµε χαθεί,» παρατήρησε η Μάνζρα. 

  Εκείνος σταµάτησε να βαδίζει. «Ναι, αυτό βλέπω κι εγώ. 

  »Τι κάνουµε τώρα; Τα µέρη δεν είναι όπως τα θυµάµαι. Αλλά είναι 

δυνατόν να άλλαξαν; Τέτοια πράγµατα δε συµβαίνουν!» 

  «Ούτε πράγµατα σαν αυτό που συνέβη χτες συµβαίνουν…» 

πρόσθεσε η Μάνζρα, χαµηλώνοντας το βλέµµα. 

  «Έχεις το συναίσθηµα ότι κάποιος παίζει µαζί µας;» ρώτησε ο 

Μέρθναρ. 

  «Ναι –πολύ έντονο,» είπε η Μάνζρα. 

  «Κι εγώ.» Ατένισε τα δέντρα ερευνητικά, τις φυλλωσιές, τα δύο 

µονοπάτια που ανοίγονταν εµπρός του, το ένα ευθεία και το άλλο 

δεξιά. Πού βρίσκονταν; Μήπως είχαν πάρει κάποια λάθος στροφή; 

Κοίταξε πίσω. Να γύριζαν; «Να γυρίσουµε εκεί όπου ήµασταν;» 

ρώτησε τη Μάνζρα. «Μπορεί έτσι να βρούµε το δρόµο µας…» 

  Εκείνη ανασήκωσε τους ώµους. «Γιατί όχι; Ούτως ή άλλως, δε 

βγάζουµε άκρη.» Και, καθώς προχωρούσαν, είπε: «Όµως πόσο 

µεγάλο µπορεί να είναι αυτό το δάσος; Εµένα, στην αρχή, µου 

φάνηκε µικρό. Μήπως, κάνουµε κύκλους, ρε Μέρθναρ;» 
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  Εκείνος έσµιξε τα χείλη του. «∆εν ξέρω… Πάµε εκεί απ’όπου 

ξεκινήσαµε και βλέπουµε.» 

  Όµως δεν κατάφεραν να φτάσουν εκεί απ’όπου είχαν ξεκινήσει. 

  Πάλι, έχασαν το δρόµο τους… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Να πάρουν τα Πνεύµατα τούτο το δάσος!» έβρισε ο Βένγκριλ, 

οργισµένος. «Πώς είναι δυνατόν, συνέχεια, ν’άλλάζει;» 

  «Ίσως να παίρνουµε λάθος κατεύθυνση, Βασιληά µου…» υπέθεσε 

ο Σίνορµαρ. 

  «∆ιαρκώς;» απόρησε ο Βένγκριλ. «∆ε µπορώ να το πιστέψω. Και 

ηλίθιοι να ήµασταν, θα είχαµε καταφέρει να επιστρέψουµε στους 

άλλους, ως τώρα!» 

  «…Το µέρος είναι καταραµένο…» ακούστηκε κάποιος από τους 

στρατιώτες να µουρµουρίζει. 

  «…Παγιδευτήκαµε εδώ, για πάντα…» είπε µια πολεµίστρια. 

  «…∆ε θα µπορέσουµε ποτέ να βρούµε το δρόµο µας…» πρόσθεσε 

ένας άλλος. 

  «Σταµατήστε να µουρµουρίζετε, σα γριές κουτσοµπόλες!» 

πρόσταξε ο Βένγκριλ, κάνοντάς τους όλους να σωπάσουν. Το 

πράσινο, αρχοντικό βλέµµα του ήταν οργισµένο, και ένα ρίγος τούς 

διαπέρασε. 

  Ύστερα, ο Μονάρχης του Σαραόλν στράφηκε στον ξανθό ευγενή 

απ’την Όρφαλχ. «Ρήφορβελ, τι προτείνεις;» 

  Εκείνος φάνηκε προβληµατισµένος. «∆εν προτείνω τίποτα, 

Βασιληά µου… ∆εν έχω κάτι να προτείνω… Η βοήθεια ενός µάγου 

θα ήταν πολυτιµότερη εδώ µέσα από τη δική µου…» 

  Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι του. Χόλκραδ. Πού είσαι, Χόλκραδ; 

Για να µας βάλεις σε µπελάδες µάς έφερες εδώ;… «Ας συνεχίσουµε 

να βαδίζουµε,» είπε. «Τουλάχιστον, ίσως καταφέρουµε να βγούµε 

από τούτο το δάσος, και, ύστερα, βλέπουµε…» 
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**  **  **  ** 

 

  «Πλησιάζει µεσηµέρι,» είπε ο Σόλµορχ, κοιτώντας τον ουρανό 

ανάµεσα απ’τις φυλλωσιές των δέντρων. Στεκόταν µπροστά στην 

λίµνη, µε τα χέρια σταυρωµένα στο στέρνο του, έχοντας µόλις 

σταµατήσει να κάνει βόλτες πέρα-δώθε. 

  «Κι ακόµα δεν έχουν φανεί,» πρόσθεσε η Τάθβιλ, που καθόταν σε 

µια πέτρα πίσω του. 

  Ο Σόλµορχ στράφηκε στο µέρος της. «Ναι. Λέω να πάω να τους 

βρω.» 

  Η Βαρονέσα πετάχτηκε πάνω. «Όχι! Θες να χαθείς κι εσύ;» 

  «Τάθβιλ, κανείς δε σου είπε νάρθεις µαζί µου,» αποκρίθηκε ο 

Σόλµορχ. «Μόνος θα πάω, και µ’όσους πολεµιστές αποφασίσουν να 

µ’ακολουθήσουν.» 

  Η Βαρονέσα τον ζύγωσε, µε γρήγορα βήµατα, και έπιασε το χέρι 

του. «Μείνε εδώ,» ζήτησε. «Είναι πολύ επικίνδυνο.» 

  «Ο Βένγκριλ είναι φίλος µου, Τάθβιλ,» είπε ο Σόλµορχ. «∆ε µπορώ 

να τον αφήσω.» 

  «Κι αν επιστρέψει και δε σε βρει εδώ;» 

  «∆ε θα γίνει έτσι. Θα επιστρέψω µαζί του.» 

  «Μην πας.» 

  «Θα πάω,» δήλωσε ο Σόλµορχ. Αποµακρύνθηκε απ’τη Βαρονέσα 

και ζύγωσε τους στρατιώτες. «Σκοπεύω να ψάξω για το Βασιληά,» 

είπε. «Ποιοι θα µε συντροφεύσουν;» 

  Σχεδόν όλοι σηκώθηκαν όρθιοι, λέγοντας «Εγώ!», και ο ευγενής δε 

µπορούσε παρά να θαυµάσει την πίστη τους στον Βένγκριλ. 

  «Μια ντουζίνα µόνο χρειάζοµαι,» εξήγησε ο Σόλµορχ. «Εσάς απο 

κεί.» Έδειξε µε το χέρι του. 

  Οι πολεµιστές στάθηκαν γύρω του, αφού πήραν τα όπλα τους και 

φόρεσαν πανοπλίες όσοι απ’αυτούς τις είχαν βγάλει. 
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  Η Τάθβιλ τον πλησίασε, µ’ένα σπαθί θηκαρωµένο στη µέση, και τα 

καστανά µαλλιά δεµένα κότσο πίσω απ’το κεφάλι της. 

  «Υποθέτω πως έρχεσαι, τελικά,» της είπε ο Σόλµορχ. 

  «Κάποιος πρέπει να σε προσέχει,» αποκρίθηκε η Βαρονέσα. 

  Ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ µειδίασε·  τύλιξε το χέρι του 

γύρω απ’τη µέση της, την τράβηξε κοντά του, και τη φίλησε. 

  «Καλή τύχη,» τους είπε ο Ζάρβηµ, ζυγώνοντας. «Και προσπαθήστε 

να µη χαθείτε κι εσείς,» τόνισε, «γιατί µετά θα έρθω εγώ να σας 

βρω.» 

  Η Αλζάρα και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στέκονταν δεξιά κι 

αριστερά του. «Θα θέλατε να σας συντροφεύσουµε κι εµείς, κύριε 

Έχµελθ;» ρώτησε η πρώτη. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, που τους έβλεπε κουρασµένους. 

«Αναπαυθείτε καλύτερα.» 

  «Το δάσος είναι πνευµατικός τόπος,» είπε η Αλζάρα. «Ίσως να 

χρειαστείτε τη βοήθειά µας.» 

  «Σίγουρα, είστε αρκετά καλά, για να µας ακολουθήσετε;» ρώτησε ο 

Σόλµορχ. 

  «Ναι,» απάντησε η Ζιρκεφιανή, και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

κατένευσε. 

  «Τότε, ελάτε.» 

  «Πατέρα, να προσέχεις, εδώ πέρα µόνος,» είπε η Τάθβιλ στον 

Ζάρβηµ. 

  «Μάλλον, εσείς θα πρέπει να προσέχετε περισσότερο από µένα, 

καλή µου,» αποκρίθηκε εκείνος, καθώς άναβε την πίπα του. 

  «Αυτό είν’αλήθεια,» παραδέχτηκε ο Σόλµορχ.  

  «Ξεκινάµε,» είπε στους πολεµιστές του. 

 

**  **  **  ** 
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  «Σίγουρα, κάνουµε κύκλους,» είπε η Μάνζρα. «Έχει µεσηµεριάσει 

και δεν έχουµε φτάσει πουθενά. Όλο σε άγνωστα µέρη 

τριγυρίζουµε!» 

  «Αν κάναµε κύκλους, τα µέρη δε θα ήταν άγνωστα,» εξήγησε ο 

Μέρθναρ. «Το δάσος είναι στοιχειωµένο. Και θα έλεγα, τώρα, να 

ξεκουραστούµε λίγο, µήπως σκεφτούµε κάποιο τρόπο, για να 

ξεµπλέξουµε.» 

  Η Μάνζρα κάθισε σε µια πέτρα. «Πεινάω. Εσύ;» 

  «Κι εγώ,» αποκρίθηκε εκείνος, καθώς καθόταν οκλαδόν µπροστά 

της. «Αλλά δεν έχουµε τίποτα για φαγητό.» 

  Η Μάνζρα δε µίλησε·  απλά, κοιτούσε τριγύρω. Και ο Μέρθναρ την 

παρατηρούσε. Του έµοιαζε το ίδιο όµορφη µε χτες βράδυ. Ήθελε να 

την αγγίξει, πάλι, να την κρατήσει στην αγκαλιά του. Αλλά, µάλλον, 

το δάσος έφταιγε –ήταν στοιχειωµένο. Ξάπλωσε στο χορτάρι, 

στρέφοντας το βλέµµα του αλλού, στους κορµούς των δέντρων και 

στις φυλλωσιές, οι οποίες φαίνονταν να κινούνται ονειρικά, καθώς ο 

αέρας περνούσε ανάµεσά τους. Επίσης, ο Μέρθναρ, τώρα, πρόσεξε 

και κάτι άλλο, αρκετά παράξενο: Σε τούτο το µέρος δεν έµοιαζε να 

είναι Χειµώνας·  περισσότερο σαν Άνοιξη ή Φθινόπωρο ήταν. Γιαυτό 

κιόλας είχαν κοιµηθεί γυµνοί χωρίς να ξεπαγιάσουν. 

  Ή ονειρεύοµαι, ή αρχίζω να τρελαίνοµαι… 

   

**  **  **  ** 

 

  «Ίσως θα ήταν συνετό να καταυλιστούµε, Βασιληά µου,» πρότεινε 

ο Ρήφορβελ. «Είναι µεσηµέρι.» 

  Ο Βένγκριλ έκανε νόηµα να σταµατήσουν. Στράφηκε να µιλήσει 

στον ξανθοµάλλη ευγενή, µα, πριν προλάβει να αρθρώσει λέξη, 

άκουσε έναν ξαφνικό ήχο απ’τα δεξιά του. Στράφηκε, κι αντίκρισε 

τη Χόλκραδ να βγαίνει µέσα απ’τα φυλλώµατα, λες κι αυτά δε 

βρίσκονταν εκεί, παρά ήταν µονάχα αντικατοπτρισµός! 
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  Η µάγισσα παραπατούσε, και έµοιαζε καταπονηµένη. Τα µακριά, 

µαύρα µαλλιά της ήταν ανακατωµένα, η κάπα της σχισµένη σε 

πολλά σηµεία, και αίµα είχε βάψει την αριστερή µεριά του 

προσώπου της. 

  «Χόλκραδ!» αναφώνησε ο Βένγκριλ, και, πάραυτα, πήγε κοντά της, 

αφήνοντάς τη να στηριχτεί πάνω του. «Τι έγινε, Χόλκραδ; Για σένα 

ψάχναµε…» 

  «Το φαντάστηκα,» αποκρίθηκε εκείνη, µε δυσκολία, 

ξεροκαταπίνοντας. «Κάπου να καθίσω…» ζήτησε. 

  Ο Βένγκριλ τη σήκωσε στα χέρια. «Κατασκηνώσατε!» πρόσταξε 

τους πολεµιστές του. Προχώρησε, και πήγε τη µάγισσα κάτω από 

ένα δέντρο, όπου και την απόθεσε. Ο Ρήφορβελ, ο Σίνορµαρ, η 

Μάερνοµ, ο Τόλριν, και η Θάρκα πλησίασαν, κοιτάζοντας µε 

περιέργεια. 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν παραµέρισε τα µαλλιά απ’το πρόσωπο 

της Χόλκραδ, και διαπίστωσε πως είχε ένα µεγάλο σκίσιµο στην 

αριστερή µεριά του κεφαλιού, πάνω απ’τον κρόταφο. Ευτυχώς, ήταν 

επιφανειακό και δεν αιµορραγούσε τώρα, αλλά, σίγουρα, πριν, είχε 

χύσει αρκετό αίµα. 

  «Ποιος σ’το έκανε τούτο;» ρώτησε ο Βένγκριλ, καταπίνοντας το 

θυµό του. 

  «Πνευµατοκατοικηµένοι,» αποκρίθηκε, αργά, η µάγισσα. «Και… 

και καλύτερα. Ήµουν παγιδευµένη πριν. Ήρθαν και µε συνέφεραν, 

χωρίς να το θέλουν…» 

  «∆εν καταλαβαίνω, Χόλκραδ. Τι εννοείς;» είπε ο Βένγκριλ. «Ή, 

µάλλον, άσε, µη µου απαντήσεις·  ξεκουράσου. Θέλεις κάτι να φας;» 

  «Νερό…» έκανε η µάγισσα, νιώθοντας το στόµα της ξεραµένο. 

  «Φέρτε νερό,» πρόσταξε ο Βένγκριλ, και η Μάερνοµ, αµέσως, 

έβγαλε το φλασκί απ’τη ζώνη της και το έδωσε στο Βασιληά του 

Σαραόλν. Εκείνος το άνοιξε και το έδωσε στη Χόλκραδ, η οποία το 

κράτησε, µε τα δύο χέρια, και ήπιε. 
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  «Ευχαριστώ,» είπε, αργά, η µάγισσα. «Θα κοιµηθώ λίγο, τώρα… 

Για λίγο, θα κοιµηθώ…» Και τα µάτια της έκλεισαν. 

  Ο Βένγκριλ τρόµαξε, µην ήταν νεκρή. Άγγιξε τον καρπό της και 

διαπίστωσε πως δεν ήταν. ∆όξα τοις Πνεύµασι… 

  Κάθισε πλάι της, και είπε στους άλλους: «Φάτε, ξεκουραστείτε. Θα 

µείνουµε εδώ, µέχρι η Χόλκραδ να ξυπνήσει.» 

  «Μάλιστα, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Ρήφορβελ. «Ως 

προστάξετε.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27ο 

Μια σηµαντική πληροφορία 
 

 

κόµα εγκαταλειµµένο µού µοιάζει το µέρος,» είπε η Μίκθαλ, 

κοιτώντας έξω απ’τον στάβλο. «Αυτός στον οποίο ανήκει το 

σπίτι, προφανώς, δεν έχει επιστρέψει απ’όπου κι αν πήγε.» 

  «Καλύτερα,» αποκρίθηκε ο Ήκνορ, παίρνοντας τ’άλογά τους απ’τα 

γκέµια και βγάζοντάς τα απ’τον στάβλο. 

  «Πού πηγαίνουµε τώρα;» ρώτησε η Μίκθαλ. 

  «Βόρεια,» είπε ο Ήκνορ. «Έχω την εντύπωση πως όσο πιο βόρεια 

πάµε, τόσο µεγαλύτερη πιθανότητα έχουµε ν’ακούσουµε για τους 

αντιπροσώπους του Σάλβινρ.» 

  Η Μίκθαλ ένευσε καταφατικά. Ύστερα, µειδίασε πονηρά, τον 

πλησίασε, και φίλησε τα χείλη του, τυλίγοντας το δεξί της χέρι πίσω 

απ’το λαιµό του. «Λοιπόν, ποια είναι καλύτερη στο κρεβάτι;» 

ρώτησε. «Η Βόλκρα, ή εγώ;» 

  «Είµαι κύριος και δε θ’απαντήσω,» είπε ο Ήκνορ. 

Α
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  «∆εν είσαι καθόλου κύριος,» αποκρίθηκε η Μίκθαλ·  «µου το 

απέδειξες χτες βράδυ.» Και χτυπώντας τον, µε την παλάµη, στον 

γοφό, καβαλίκεψε τ’άλογό της. 

  Ο Ήκνορ ανέβηκε στο δικό του, και ξεκίνησαν να καλπάζουν, 

κατευθυνόµενοι βόρεια, προς µερικά αγροκτήµατα που µπορούσαν 

να δουν, πλάι σε µερικούς λόφους. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Βόλκρα είχε χάσει την αίσθηση του χρόνου, µέσα στο 

µπουντρούµι όπου βρισκόταν, δεµένη στον τοίχο. Ήταν σκοτεινά, 

και µπορούσε να δει µόνο λίγο φως από δαυλούς. Να φωνάξει δεν 

τολµούσε, γιατί ήταν ευγνώµων που κανένας δεν είχε εµφανιστεί 

µέχρι στιγµής. Προτιµούσε τη µοναξιά από τα χτυπήµατα των 

στρατιωτών του ∆ούκα Βάνρελ. 

  Εξασκώντας το επάγγελµα της κατασκόπου, είχε βρεθεί και 

παλιότερα σε δύσκολες θέσεις, µα σε καµια σαν κι ετούτη. ∆εν είχε 

ιδέα πώς µπορούσε να ξεφύγει. Αλλά ούτε µπορούσε να µείνει εδώ. 

∆ιάολοι! αν οι δεσµοφύλακές της επικοινωνούσαν µε τη ∆ούκισσα 

Σενίβα, θα µάθαιναν, σίγουρα πλέον, πως δεν ήταν αυτή που έλεγε, 

και, κατά πάσα πιθανότητα, θα τη σκότωναν… 

  Τράβηξε, απότοµα, τα σιδερένια δεσµά που συγκρατούσαν τα χέρια 

της. Χωρίς να καταφέρει τίποτα, βέβαια. 

  Έτσι, περίµενε και περίµενε, µε το κεφάλι σκυµµένο και τα ξανθά 

µαλλιά ριγµένα µπροστά στο µελανιασµένο και µατωµένο πρόσωπό 

της. Όλο της το κορµί πονούσε, και ήθελε να καθίσει, να 

ξαπλώσει… αλλά οι κρίκοι γύρω απ’τους καρπούς της την 

κρατούσαν όρθια. Τελικά, κοιµήθηκε, ή έχασε τις αισθήσεις της·  τι 

απ’τα δύο ήταν, δε µπορούσε να καταλάβει, εκείνη την ώρα. 

  Νερό έβρεξε το κεφάλι της, ξυπνώντας την. 

  Η Βόλκρα έβλεπε διάφορα χρώµατα µπροστά της, καθώς και σκιές. 

Βλεφάρισε, και τα χρώµατα έφυγαν, ενώ οι σκιές έγιναν άνθρωποι: 
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ένας άντρας και µια γυναίκα, ντυµένοι µε τις στολές στρατιωτών. Ο 

πρώτος βαστούσε έναν άδειο κουβά. 

  «Νόµιζα ότι ήσουν νεκρή,» είπε. 

  «∆ε θα σας κάνω τη χάρη να πεθάνω από τώρα,» αποκρίθηκε η 

Βόλκρα, νιώθοντας το λαιµό της ξερό κι ακούγοντας τη φωνή της 

τραχιά. 

  Ο άντρας τη γρονθοκόπησε καταπρόσωπο, σπάζοντας άλλο ένα 

δόντι, το οποίο η ξανθιά κατάσκοπος έφτυσε, µαζί µε αίµα. 

  «Σου φέραµε να φας,» είπε η πολεµίστρια, και άνοιξε τα δεσµά της 

Βόλκρα, µ’ένα σιδερένιο κλειδί. 

  Εκείνη, αµέσως, σωριάστηκε στο πάτωµα, διαπιστώνοντας πως τα 

πόδια της δεν την κρατούσαν. Ίσως και να ήταν σπασµένα·  δε 

µπορούσε να καταλάβει… 

  Η πολεµίστρια βγήκε, για λίγο, απ’το δωµάτιο, κι επέστρεψε µ’ένα 

ξύλινο πιάτο και µια επίσης ξύλινη κούπα. Τα άφησε πλάι στη 

Βόλκρα, κι αυτή παρατήρησε πως µέσα στο πιάτο ήταν ψωµί, τυρί, 

και λίγο κρέας. ∆εν είχε, όµως, καµια διάθεση για φαγητό. Μάλιστα, 

πίστευε πως το στοµάχι της δε θ’ανεχόταν τίποτα τώρα·  ό,τι έτρωγε, 

αναµφίβολα, θα το ξερνούσε. 

  «Και µην κάνεις καµια ηλίθια προσπάθεια να δραπετεύσεις,» την 

προειδοποίησε η πολεµίστρια, προτού εκείνη κι ο συνάδελφός της 

φύγουν απ’το κελί, κλείνοντας και κλειδώνοντας την πόρτα πίσω 

τους. 

  Προσπάθεια να δραπετεύσω! σκέφτηκε η Βόλκρα. Είναι τρελή; 

Μακάρι να έβρισκε κάποιον τρόπο να φύγει από τούτο το 

καταραµένο µέρος, µα δε µπορούσε να βρει κανέναν… 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Σαντέ’ενθιν παραµέρισε λίγο την κουρτίνα της άµαξας, για να 

κοιτάξει έξω. Πλησίαζε µεσηµέρι, και βρίσκονταν κοντά σε µία 

ελαφριά τειχισµένη Αργκανθικιανή πόλη. 
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  «Ποια είν’αυτή η πόλη, ∆ούκισσα;» ρώτησε την συνεπιβάτισσά 

της. 

  Και η Ζέκαλ παραµέρισε την κουρτίνα του δικού της παραθύρου, 

για να κοιτάξει έξω. «Η Πάνφριλ, Αφέντρα,» αποκρίθηκε. «Θέλεις 

να σταµατήσουµε;» 

  «Εσύ πες µου: θα ήταν καλό να σταµατήσουµε;» ρώτησε η 

Σαντέ’ενθιν. 

  «Ο Άρχων Ντέρκιλκ είναι οικογενειακός µας φίλος,» εξήγησε η 

Ζέκαλ, ανασηκώνοντας τους ώµους της. «∆ε νοµίζω να έχουµε 

κανένα πρόβληµα µαζί του… Εκτός αν προτιµάς να µην µπούµε 

στην πόλη για να κρατήσεις την ταυτότητά σου κρυφή…» 

  «Μα, ούτως ή άλλως, δε θα πούµε ποια πραγµατικά είµαι,» 

αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν. «Είµαι, απλά, µια φίλη σου. Σωστά;» 

  «Σωστά, Αφέντρα,» συµφώνησε η Ζέκαλ. 

  «Και µη µε λες, πια, ‘Αφέντρα’, γιατί θα το πετάξεις και καµια 

φορά που δε θα πρέπει.» 

  «Μάλιστα… Σαντέ’ενθιν.» 

  «Επίσης, το όνοµά µου είναι Ζιρκεφιανό·  βρες µου ένα άλλο 

όνοµα, από το Άργκανθικ.» 

  «Εεε… Ρεζέλα;» 

  Η Σαντέ’ενθιν συνοφρυώθηκε·  µειδίασε. «Χµ… Ρεζέλα. Γιατί όχι; 

Αρκετά ωραίο ακούγεται. 

  »Και το Βασίλισσα Ρεζέλα ακούγεται ακόµα καλύτερο!» Η 

Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια γέλασε. 

  «Πολύ σωστά, Αφ– Σαντέ’ενθιν,» συµφώνησε η Ζέκαλ. 

  Η Σαντέ’ενθιν αισθάνθηκε κάτι: ένα κάλεσµα. Και σούφρωσε τα 

φρύδια της. 

  «Τι είναι;» ρώτησε η ∆ούκισσα του Έβµορ. 

  «Ο Πόνκιµ. Κλείσε τις κουρτίνες.» 

  Η Ζέκαλ, πάραυτα, έκανε όπως της είπε η Πνευµατίστρια. Στο 

άκουσµα του ονόµατος του Βασιληά του Σαραόλν, µια παγωνιά είχε 

διαπεράσει το κορµί της. 
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  Η Σαντέ’ενθιν έβγαλε το µαύρο ύφασµα απ’τον καθρέφτη, και 

ύψωσε το χέρι της µπροστά απ’το κάτοπτρο. Οµίχλη φάνηκε να 

καθαρίζει, και το πρόσωπο του Πόνκιµ παρουσιάστηκε. 

  «Βρίσκεστε καθ’οδόν, βλέπω,» είπε ο µονάρχης. «Αναπαυτικό 

ταξίδι ελπίζω…;» 

  Η άµαξα ταρακουνήθηκε. 

  «Αυτό το έκανες επίτηδες!» µούτρωσε η Σαντέ’ενθιν, που είχε 

αισθανθεί την πνευµατική ενέργεια να συγκεντρώνεται. 

  Ο Πόνκιµ γέλασε. «Ένας βασιληάς πρέπει να διασκεδάζει πού και 

πού,» αποκρίθηκε. 

  «Όχι εις βάρος µου!» τόνισε, αυστηρά, η Σαντέ’ενθιν. 

  «Όπως επιθυµείς,» αποκρίθηκε, ψυχρά, ο Πόνκιµ. «Πού είστε;» 

  «Πλησιάζουµε µια πόλη που λέγεται…» Η Ζιρκεφιανή στράφηκε 

στη ∆ούκισσα του Έβµορ. 

  «Πάνφριλ!» είπε, αµέσως, εκείνη. 

  «Πάνφριλ,» επανέλαβε η Σαντέ’ενθιν, γυρίζοντας, ξανά, προς τη 

µεριά του Πόνκιµ. 

  «Η οποία βρίσκεται κάπου ανατολικά της Ζερκ-βελ, να υποθέσω;» 

ρώτησε ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

  Η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια κατένευσε. 

  «Θα ήταν προτιµότερο να πηγαίνατε στη ∆ρέλιφον µε άλογα, 

Σαντέ’ενθιν,» είπε ο Πόνκιµ. «Θα φτάνατε εκεί γρηγορότερα –και 

χρειαζόµαστε ταχύτητα.» 

  «∆ε θα µπορούσαµε, όµως, να µεταφέρουµε τον καθρέφτη,» 

εξήγησε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Πράγµατι, αυτό θα αποτελούσε πρόβληµα…» παραδέχτηκε ο 

Βασιληάς του Σαραόλν. 

  «Αλήθεια, πώς ήξερες ότι τον είχαµε µαζί µας, και προσπάθησες να 

επικοινωνήσεις;» 

  «Το φαντάστηκα ότι δε θα τον άφηνες πίσω, Σαντέ’ενθιν. ∆εν είχα 

αµφιβολία ότι θα τον έπαιρνες, µε κάποιο τρόπο.» 
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  «Σε µισώ, όταν παριστάνεις ότι τα γνωρίζεις όλα,» είπε η 

Ζιρκεφιανή Ελέγκτρια Πνευµάτων. 

  Ο Πόνκιµ γέλασε, πάλι. «Μου το έχεις ξαναπεί, νοµίζω…» 

  «Μια και λέγαµε για µεταφορικά µέσα, πιστεύεις ότι οι 

Σαραολνιανοί θα φτάσουν πρώτοι στη ∆ρέλιφον;» 

  «Όχι, γιατί µου φαίνεται πως έχουν µπλέξει άσχηµα. Έχουν βρεθεί 

σ’έναν πνευµατικό τόπο, όπου, επιπλέον, υπάρχουν 

Πνευµατοκατοικηµένοι.» 

  Η Σαντέ’ενθιν µειδίασε, χαιρέκακα. «Πολύ µ’αρέσει!» είπε. 

  «Η Χόλκραδ παραλίγο να χάσει την ψυχή της από τα Πνεύµατα του 

δάσους,» συνέχισε ο Πόνκιµ, «και να σκοτωθεί από τους αγρίους.» 

  «∆ε φαίνεται  ν’ανησυχείς και τόσο για τη µητέρα σου,» 

παρατήρησε η Σαντέ’ενθιν, ακαδηµαϊκά, γιατί, ουσιαστικά, δεν την 

ενδιέφερε. 

  «Με πρόδωσε,» αποκρίθηκε, απόλυτα, ο Πόνκιµ. «Από τη στιγµή 

που γεννήθηκα.» 

  «Εσύ ξέρεις καλύτερα,» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Αλλά, πες µου, δεν 

είναι επικίνδυνο να κοιτάς µέσα σε έναν πνευµατικό τόπο;» 

  «Είναι,» ένευσε ο Πόνκιµ. «Και, µάλιστα, κινδύνεψα λίγο, όταν τα 

Πνεύµατα επιχείρησαν να παρασύρουν και τη δική µου ψυχή, µα 

κατάφερα να διακόψω την επαφή έγκαιρα.» 

  «Ωραία,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν. «Να προσέχεις.» 

  «Πάντα προσέχω.» 

  Η αυτοπεποίθησή σου είναι το κάτι άλλο… ευτυχώς ή δυστυχώς, 

όµως; αναρωτήθηκε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. «Τι προτείνεις, 

να σταµατήσουµε στην πόλη όπου φτάνουµε, ή όχι;» 

  «Η όµορφή µας ∆ούκισσα, σίγουρα, γνωρίζει καλύτερα,» 

αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, στρεφόµενος στη Ζέκαλ. 

  «Φυσικά,» είπε εκείνη. «Εννοώ ότι, ναι, ξέρω καλά το ∆ουκάτο 

µου. Ο Άρχων Ντέρκιλκ µένει εκεί, και είναι οικογενειακός µας 

φίλος.» 

  Ο Πόνκιµ σήκωσε ένα του φρύδι. «Το ίδιο και η Σαντέ’ενθιν;» 
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  «Η Ρεζέλα,» τόνισε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. 

  «Μάλιστα,» είπε ο Βασιληάς του Σαραόλν, υποµειδιώντας. 

  Τότε, η φωνή του ∆ιοικητή Νάρβικ ακούστηκε: «∆ούκισσά µου, 

βρισκόµαστε σχεδόν έξω απ’την πύλη της Πάνφριλ.» 

  Η Ζέκαλ παραµέρισε ελαφρώς την κουρτίνα του παραθύρου, ώστε 

να φανεί το πρόσωπό της. «Μπείτε στην πόλη και πηγαίνετέ µε στο 

κάστρο του Άρχοντα Ντέρκιλκ,» πρόσταξε. 

  «Μάλιστα, ∆ούκισσά µου,» αποκρίθηκε ο διοικητής. 

  Όταν η Ζέκαλ ξανακοίταξε στο εσωτερικό της άµαξας, το πρόσωπο 

του Πόνκιµ είχε εξαφανιστεί από τον καθρέφτη. «Γιατί έφυγε;» 

ρώτησε τη Σαντέ’ενθιν, φοβούµενη µήπως ο Βασιληάς του Σαραόλν 

είχε θυµώσει µαζί της. 

  «Έχει δουλειές,» απάντησε εκείνη. «Εξάλλου, δε µπορεί να 

βρίσκεται συνέχεια µαζί µας. Είναι κουραστικό να διατηρεί επαφή 

πολύ ώρα.» 

  «Γιατί, αν επιτρέπεται;» 

  «Γιατί χρειάζεται να συγκεντρώνει πνευµατική ενέργεια επάνω 

στον καθρέφτη του,» εξήγησε η Σαντέ’ενθιν. «Κατάλαβες;» 

  «Όχι ακριβώς…» 

  «Καλύτερα.» 

  Η άµαξα σταµάτησε, και η Ζέκαλ άκουσε τον ∆ιοικητή Νάρβικ να 

φωνάζει στους στρατιώτες στις επάλξεις: 

  «Η ∆ούκισσα Ζέκαλ του ∆ουκάτου Έβµορ και Αρχόντισσα της 

Μαφ-νορχ ζητά πρόσβαση στην πόλη σας.» 

  Η διαδικασία ήταν τυπική·  δεν υπήρχε περίπτωση κανένας µέσα 

στο Έβµορ ν’αρνιόταν πρόσβαση στην Ζέκαλ. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Μίκθαλ και ο Ήκνορ κάθονταν σε µια ανοιχτή ταβέρνα, όταν 

είδαν τους καβαλάρηδες να ζυγώνουν. Αριθµούσαν καµια ντουζίνα, 

κι έµοιαζαν αρµατωµένοι για µάχη. ∆ιοικητής τους πρέπει να ήταν ο 
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άντρας που προπορευόταν: ένας τύπος µε µαύρα γένια, ντυµένος µε 

αλυσιδωτή πανοπλία και µε ατσαλένιο κράνος στο κεφάλι. 

  Στο µαγαζί όπου είχαν σταµατήσει οι δύο κατάσκοποι βρισκόταν 

µόνο άλλη µία παρέα τριών ταξιδιωτών, οι οποίοι, µάλλον, 

ανησύχησαν από την άφιξη των ιππέων, αν έκρινε κανείς απ’το 

βλέµµα τους. 

  Τα µάτια του Ήκνορ και της Μίκθαλ στράφηκαν, αµέσως, 

στ’άλογά τους, τα οποία ήταν δεµένα σ’έναν ξύλινο στύλο, όχι πολύ 

µακριά. Μια σιωπηρή συµφωνία έκλεισε ανάµεσά τους: Έτσι και 

γίνει τίποτα παράξενο, την κοπανάµε. 

  «Ονοµάζοµαι Τάσµαριθ,» δήλωσε ο διοικητής των καβαλάρηδων, 

αφιππεύοντας και ζυγώνοντας τους πελάτες της ταβέρνας. «Είµαι ο 

αντικαταστάτης του Βαρόνου Κάζριφ της Ρόναρθ, όσο εκείνος 

βρίσκεται στα σύνορα. 

  »Σας ρωτώ τούτο, ταξιδιώτες: Είδατε µια µεγάλη οµάδα να περνά 

απο δώ; Κάπου εκατό άτοµα –µικρό στρατό, θα µπορούσε να τους 

αποκαλέσει κανείς.» 

  Η Μίκθαλ κι ο Ήκνορ αλληλοκοιτάχτηκαν, και µία σκέψη πέρασε 

απ’το νου τους: Οι Σαραολνιανοί; 

  Κανένας δεν απάντησε στον Τάσµαριθ. Αυτός φάνηκε να 

εκνευρίζεται. «∆εν πέρασαν;» απαίτησε. «Είστε βέβαιοι;» 

  «Εµείς, τουλάχιστον, δεν τους είδαµε,» αποκρίθηκε ο ένας απ’τους 

ταξιδιώτες της παρέας των τριών. 

  «Εσείς;» Το βλέµµα του Τάσµαριθ στράφηκε στον Ήκνορ και στην 

Μίκθαλ, αυστηρό κι αλύγιστο. «Σαραολνιανοί είναι –σας 

προειδοποιώ όλους!» 

  «∆εν τους είδαµε, κύριε,» αποκρίθηκε ο µελαχρινός κατάσκοπος. 

«Αλλά πού βρέθηκαν Σαραολνιανοί στα µέρη µας;» Έκανε τον 

ανήξερο. 

  «∆εν έχω χρόνο για επεξηγήσεις,» απάντησε, κοφτά, ο Τάσµαριθ. 

«Πάντως, είναι άκρως επικίνδυνοι. Αν τους δείτε, αποµακρυνθείτε, 

και ειδοποιήστε Αργκανθικιανούς στρατιώτες, το συντοµότερο 
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δυνατό.» Τους γύρισε την πλάτη κι έφυγε, καβαλικεύοντας και 

κάνοντας νόηµα στους ιππείς του να ξεκινήσουν. 

  Ο Ήκνορ τούς παρακολουθούσε, καθώς κάλπαζαν νότια. «Τελικά, 

οι φίλοι µας δεν είναι και τόσο µακριά, Μίκθαλ,» παρατήρησε. 

«Απλά, κάπου έµπλεξαν και άργησαν να έρθουν.» 

  «Και, µάλλον, τώρα, δε θα περάσουν καθόλου απ’τη Ζερκ-βελ,» 

υπέθεσε εκείνη. «Εκτός κι αν είν’ηλίθιοι και θέλουν να τους 

πιάσουν.» 

  «Οπότε, εµείς πού πάµε, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγµατα;» 

ρώτησε ο Ήκνορ, παίρνοντας ένα καρότο απ’το πιάτο του και 

δαγκώνοντάς το. «Πρέπει να σιγουρευτούµε πως οι Σαραολνιανοί δε 

θα φτάσουν στη ∆ρέλιφον, θυµάσαι;» 

  «Ασφαλώς,» αποκρίθηκε η Μίκθαλ. «Για τη Βόλκρα µε πέρασες;» 

Έβαλε µια ελιά στο στόµα της και έφτυσε το κουκούτσι. «Αν σε 

κυνηγούσαν στη Βαρονία του Κάζριφ, πού θα πήγαινες;» 

  «Σίγουρα, όχι στη Ζερκ-βελ.» 

  «Αυτό εννοείται.» 

  «Συγκεκριµένα, θα έφευγα όσο πιο µακριά µπορούσα απ’το 

∆ουκάτο Θάλβερκ. Αλλά, ούτως ή άλλως, αυτοί θέλουν να πάνε 

στην ∆ρέλιφον, οπότε, όντως, θα φύγουν απο δώ…» 

  «Ναι, όµως από ποια µεριά;» 

  Ο Ήκνορ συνοφρυώθηκε, σκεπτικός. «Από τα Αργκανθικιανά 

Όρη;…» 

  «Θα τα διασχίσουν; Είναι επικίνδυνα τούτη την εποχή του χρόνου, 

γεµάτα χιόνι.» 

  «Όµως δε µπορούν ν’ακολουθήσουν τη δηµοσιά, έτσι;» 

  «Σωστά,» συµφώνησε η Μίκθαλ. «Μια άλλη λύση, βέβαια, είναι να 

πάνε από το Βόρειο Άργκανθικ, κάνοντας τον κύκλο…» 

  Ο Ήκνορ τη λοξοκοίταξε. 

  «Μια υπόθεση έκανα!» τόνισε η Μίκθαλ. «Είµαι σίγουρη ότι 

βιάζονται, κι εποµένως, δε θα πάνε απο κεί.» 
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  «∆ηλαδή, θα διασχίσουν τα βουνά·  δεν έχουν άλλη λύση,» 

κατέληξε ο µελαχρινός κατάσκοπος. 

  «Ούτε κι εγώ βλέπω άλλη,» ένευσε η καστανοµάλλα 

Αργκανθικιανή. 

  «Οπότε,» είπε ο Ήκνορ, «εµείς τι κάνουµε για να τους… κόψουµε 

τη φόρα;» 

  «Στα βουνά δε νοµίζω πως µπορούµε να κάνουµε τίποτα,» 

αποκρίθηκε η Μίκθαλ. «Όµως ίσως να µπορούµε µετά απ’αυτά, στο 

∆ουκάτο Έαροντ…» 

  «Όπου οι Γόρθλικ άρχουν, οι οποίοι είναι εχθροί των Ράντβαν και 

σύµµαχοι των Ζόφραλκ,» της θύµισε ο Ήκνορ. 

  Η Μίκθαλ ανασήκωσε τους ώµους. «Ποια θα είναι η διαφορά; Κι 

εδώ σε εχθρικό έδαφος βρισκόµαστε. Και, µάλιστα, σε χειρότερο 

απ’ό,τι στο ∆ουκάτο Έαροντ, γιατί τούτα είναι τα µέρη των 

Ζόφραλκ, οι οποίοι έχουν χρόνιο µίσος µε τους Ράντβαν, ενώ το 

µίσος των Γόρθλικ είναι πρόσφατο·  για την ακρίβεια αφότου ο 

∆ούκας Βάνρελ παντρεύτηκε την Ζνίριλ, κόρη της ∆ούκισσας 

Τιλµίρα.» 

  «Ναι, ναι, ναι, τα ξέρω όλ’αυτά,» είπε ο Ήκνορ, και ήπιε µια 

γουλιά απ’την µπίρα του. «Ωστόσο δε µ’αρέσει η ιδέα να πάµε στο 

Έαροντ. Εκεί είναι το τελευταίο µέρος όπου µπορούµε να κόψουµε 

το δρόµο των Σαραολνιανών·  ύστερα, θα πρέπει να τους 

αντιµετωπίσουµε µέσα στην πρωτεύουσα του Βασιλείου.» 

  «Αν χρειαστεί, θα το κάνουµε,» αποκρίθηκε η Μίκθαλ. «Αν, πάλι, 

τους σταµατήσουν τα ίδια τα Αργκανθικιανά Όρη, ακόµα 

καλύτερα.» 

  Ο Ήκνορ µειδίασε. «Εντάξει, λοιπόν. Ας επιστρέψουµε στη Ζερκ-

βελ να πάρουµε τη Βόλκρα.» 

  «Κι ας ελπίσουµε πως θα µπορούµε να της µιλήσουµε, στα δωµάτια 

της υψηλής κοινωνίας όπου θα κατοικεί τώρα,» πρόσθεσε, ειρωνικά, 

η Μίκθαλ, πίνοντας µια µεγάλη γουλιά απ’τη µπίρα της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28ο 

Σ’ένα κάστρο… 
 

 

αλωσήρθατε, καλή µου ∆ούκισσα,» είπε ο Άρχοντας 

Ντέρκιλκ. Ήταν ένας ψηλός άντρας µε µαυρόγκριζα µαλλιά 

και σκοτεινά µάτια. Η έκφρασή του, ωστόσο, έµοιαζε αρκετά 

φιλόξενη. (Βέβαια, η Σαντέ’ενθιν γνώριζε πως πίσω από φιλόξενες 

εκφράσεις, πολλές φορές, µοχθηρές προθέσεις κρύβονταν –και ήταν 

σίγουρη πως αυτό ίσχυε ιδιαίτερα στο Άργκανθικ.) Φορούσε µαύρο 

πουκάµισο, παντελόνι και µπότες, και έναν πορφυρό µανδύα, µε 

χρυσό σιρίτι, ο οποίος σκέπαζε την µπροστινή αριστερή µεριά του 

σώµατός του. 

  «Καλώς σας βρίσκω, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ, 

προτείνοντας το χέρι της, για να το φιλήσει ο Ντέρκιλκ. 

  Εκείνος, καθώς το φιλούσε, είπε: «Είναι µεσηµέρι, και, 

αναµφίβολα, εσείς και οι σύντροφοί σας θα είστε κουρασµένοι. Οι 

υπηρέτες µου θα σας οδηγήσουν στα δωµάτιά σας, και, έπειτα, θα 

σας καλέσουν για φαγητό, στην τραπεζαρία του κάστρου.» 

  «Η φιλοξενία σας πάντα ξεχωρίζει, Άρχοντά µου,» είπε η Ζέκαλ, µε 

ένα ευγενικό χαµόγελο. 

  «Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, Υψηλότατη,» επέστρεψε το 

χαµόγελο ο Ντέρκιλκ. «Παρακαλώ, ακολουθήστε τους υπηρέτες 

µου,» ζήτησε, ενώ ο αµαξάς της ∆ούκισσας πήγαινε την άµαξα προς 

τον στάβλο του κάστρου, µε την καθοδήγηση ενός στρατιώτη. 

  Η Σαντέ’ενθιν πήρε στο κατόπι την υπηρέτρια που την πλησίασε –

µια ξανθιά κοπέλα, ντυµένη µε λευκή στολή, και µε τα µαλλιά 

δεµένα κότσο πίσω απ’το κεφάλι της. Έτσι, πέρασε µέσα από ένα 

αρκετά µεγάλο χολ, ανέβηκε µια σκάλα, βάδισε σ’έναν µακρύ 

διάδροµο –όλοι οι χώροι του κάστρου ήταν όµορφα διακοσµηµένοι, 

µε πίνακες, ταπετσαρίες, και χαλιά–, και έφτασε µπροστά σε µια 

Κ



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

1228 

ξύλινη πόρτα, µε σκαλίσµατα χρυσάνθεµων επάνω. Η υπηρέτρια την 

άνοιξε, λέγοντας: «Περάστε, κυρία.» Η ∆ούκισσα Ζέκαλ είχε 

συστήσει τη Σαντέ’ενθιν µόνο ως φίλη της, που ονοµαζόταν Ρεζέλα, 

δίχως να της δώσει κανέναν συγκεκριµένο τίτλο·  θα µπορούσε να 

ήταν από αγρότισσα (αν και δεν έµοιαζε τόσο για αγρότισσα) 

µέχρι… βασίλισσα! Βασίλισσα, αργά ή γρήγορα, ναι…  

  «Σ’ευχαριστώ,» αποκρίθηκε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, και 

πέρασε στο δωµάτιο, που δεν ήταν παρά ένας ξενώνας πολυτελείας. 

Η Σαντέ’ενθιν µπορούσε να δει ένα αρκετά µεγάλο κρεβάτι, µια 

πορφυρή κουρτίνα, η οποία, µάλλον, πίσω της έκρυβε µια τζαµένια 

πόρτα, µια ξύλινη ντουλάπα, έναν επάργυρο καθρέφτη, και ένα 

πέτρινο τζάκι, πάνω στ’οποίο βρισκόταν κρεµασµένο ένα οικόσηµο: 

µια στρογγυλή ασπίδα, που έκρυβε το µισό στέλεχος ενός µονού 

πέλεκυ. Η Ζιρκεφιανή είχε ξαναντικρίσει τούτο το σύµβολο 

µπόλικες φορές µέσα στο κάστρο·  έτσι, υπέθετε πως ήταν το 

έµβληµα της οικογένειας του Άρχοντα Ντέρκιλκ. 

  «Θα επιθυµούσατε κάτι, κυρία;» ρώτησε η υπηρέτρια. 

  «Όχι·  µπορείς να πηγαίνεις,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Θα επιστρέψω, να σας καλέσω για φαγητό…» 

  «Εντάξει.» 

  Η υπηρέτρια έκλινε το κεφάλι, και έφυγε απ’το δωµάτιο, 

κλείνοντας την πόρτα. 

  Η Σαντέ’ενθιν άφησε το σάκο της πάνω στο κρεβάτι·  πλησίασε την 

πορφυρή κουρτίνα και την παραµέρισε, για να ανοίξει την τζαµένια 

πόρτα από πίσω και να βγει σ’ένα µπαλκόνι, πάνω στα κάγκελα του 

οποίου τσεκούρια ήταν σκαλισµένα, που διαχωρίζονταν το ένα απ’το 

άλλο µε στρογγυλές ασπίδες. Απο δώ η Ελέγκτρια Πνευµάτων 

µπορούσε να ατενίσει τις περιοχές νότια: όλο χωράφια και αγροικίες, 

µε µερικές επαύλεις ανάµεσά τους. Τίποτα το ενδιαφέρον, αν και 

τούτα τα µέρη η Σαντέ’ενθιν έπρεπε να παραδεχτεί πως διέφεραν 

πολύ από τις σαφώς αγριότερες, και πιο αφιλόξενες, περιοχές της 

Ζίρκεφ, που η ίδια είχε συνηθίσει. 
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  Μελαγχόλησε, καθώς σκέφτηκε την πατρίδα της, και επέστρεψε 

στο εσωτερικό του δωµατίου. Σύντοµα, ολάκερη η Νότια Γη θα 

καταστρεφόταν από τη µανία ενός τρελαµένου µισού-Θεού, κι 

εκείνη δε µπορούσε να κάνει τίποτα για να τον σταµατήσει·  να 

σταµατήσει την παντελή διάλυση της αυτοκρατορίας που κάποτε θα 

γινόταν δική της, όπως της είχε υποσχεθεί ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν. 

  …Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν –άλλος ένας ψεύτης! Η Σαντέ’ενθιν 

έκλεισε τη τζαµένια πόρτα, τράβηξε την πορφυρή κουρτίνα, και 

κάθισε στο κρεβάτι. Άλλα της είχε πει κι άλλα θα έκανε! Ποτέ δεν 

της είχε αναφέρει ότι, όταν πείραζε τα Κέντρα Σταθερότητας, όλοι οι 

άνθρωποι θα µετατρέπονταν σε δαιµονανθρώπους. Για ηλίθια µε είχε 

περάσει; αναρωτήθηκε η Ζιρκεφιανή. Αφού τελείωνε µε τη Βόρεια 

Γη, τι νόµιζε, ότι δε θα µάθαινα τι είχε συµβεί εκεί; Όµως και να 

µάθαινε, πραγµατικά, τι θα µπορούσε να κάνει; Θα µπορούσα να τον 

εµποδίσω! Πώς; Είχε εξουσία στη Ζίρκεφ, καθότι Αρχιέρεια του 

Φιδιού, µα δεν έλεγχε κάποιο µεγάλο στρατό·  µόνο πράκτορες, 

κατασκόπους, και ιερείς. Και ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, µάλλον, θα 

πρόσταζε όλους τους Νότιους Μαγκραθµέλιους να επιτεθούν στο 

Βασίλειο της Ταρµαρία… όπως είχε κάνει τώρα ο Μάργκανθελ. Τα 

πράγµατα είχαν τόσο µπλεχτεί! ενώ στην αρχή φαίνονταν σαφώς πιο 

ξεκάθαρα: ο Αφέντης της θα «αναµόρφωνε» τον Άρµπεναρκ και θα 

την έκανε Κοσµοκράτειρα της Νότιας Γης –ένα όνειρο που η 

Σαντέ’ενθιν, πλέον, δεν ήλπιζε να επιτύχει·  θα ήταν τυχερή αν 

κατάφερνε να φτάσει στη θέση της Βασίλισσας του Άργκανθικ. 

  Στη θέση της Βασίλισσας του Άργκανθικ!… Η Ελέγκτρια 

Πνευµάτων γέλασε, καθώς ξάπλωνε ανάσκελα στο µαλακό στρώµα. 

Παλιότερα –πολύ παλιότερα–, όταν δεν ήταν παρά ένα µέλος του 

Ακάνθινου Κύκλου –ενός κύκλου Πνευµατιστών της Ζίρκεφ–, ποτέ 

δε θα περνούσε απ’το νου της κάτι τέτοιο. Όµως, από τότε που της 

είχε µιλήσει ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, είχε αρχίσει να σκέφτεται άλλα 

πράγµατα… µεγαλύτερα κι ενδοξότερα πράγµατα…………………... 

………………………………………………….…………………….. 
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…Η Σαντέ’ενθιν είδε µια λάµψη µέσα στη νύχτα, µια λάµψη που 

ερχόταν από µακριά, και πλησίαζε… Στεκόταν αποσβολωµένη στην 

ακτή, µε το µαύρο φουστάνι να κυµατίζει γύρω της, και τα γυµνά της 

πόδια να βουλιάζουν µέσα στη µαλακιά άµµο. Τα µαλλιά της ήταν 

δεµένα σε µια µακριά αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι της, η οποία 

λικνιζόταν σα φίδι. 

  Η λάµψη σταµάτησε από πάνω της, φωτίζοντας το σκοτεινό τοπίο, 

και η νεαρή Πνευµατίστρια του Ακάνθινου Κύκλου σκίασε, µε το χέρι, 

τα µάτια της, για να κοιτάξει. Το θέαµα την τροµοκρατούσε, την 

πάγωνε, αλλά δεν την πανικόβαλε. Ούτε για µια στιγµή, δεν πέρασε 

απ’το νου της να τρέξει, να φύγει µακριά· το τρισαλλόκοτο πλάσµα 

ασκούσε µια ελκτική γοητεία επάνω της. Ήταν χρυσαφένιο, και 

άστραφτε· οι φτερούγες του ανοίγονταν δεξιά κι αριστερά του, 

λαµποκοπώντας. 

  «Σαντέ’ενθιν,» αντήχησε, εξώκοσµη, η φωνή του ανέγνωρου όντος. 

«Ταξίδεψα µεγάλη απόσταση για να σε βρω…» 

  Η νεαρή Ελέγκτρια Πνευµάτων, απλά, κοιτούσε· δε µιλούσε, δε 

νόµιζε να µπορούσε να µιλήσει, κι επιπλέον, δεν ήξερε τι να πει… 

  Το πλάσµα φτερούγισε, και προσγειώθηκε εµπρός της· η ακτινοβολία 

του µειώθηκε κάπως, και η µορφή του έγινε πιο ευδιάκριτη. Το 

πρόσωπό του ήταν ωοειδές, µε µακριά µουσούδα, και στις πλευρές του 

φύτρωναν κέρατα από ασήµι, που έµοιαζε δέκα φορές πολυτιµότερο 

από πραγµατικό άργυρο. Τα µάτια του ήταν τα οµορφότερα που είχε 

ποτέ ατενίσει η Σαντέ’ενθιν, και βυθιζόταν µέσα τους. 

  Η φωνή του αγνώστου έγινε, τώρα, πιο φυσιολογική: «Ήρθα για 

σένα· δεν έχεις τίποτα να πεις;» 

  «Ποιος… ποιος είσαι;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν, ξεροκαταπίνοντας. 

  «Ονοµάζοµαι Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, θνητή, και κατάγοµαι από µια 

φυλή για την οποία πιθανώς να µην έχεις ποτέ ακούσει· έρχοµαι από 

την Αρχή του Χρόνου.» 

  «Είσαι… δαίµονας;» συνοφρυώθηκε η νεαρή Πνευµατίστρια. 
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  «Γνωρίζεις κάποια στοιχειώδη πράγµατα, παρατηρώ,» σιγογέλασε, 

βραχνά, ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, κοιτώντας µέσα στα µάτια της µε τα 

πανέµορφα δικά του. «Ξέρεις γιατί σε επέλεξα;» 

  «Όχι…» 

  «Σε είδα στ’όνειρό µου, Σαντέ’ενθιν. Κι όταν ένας δαίµονας βλέπει 

έναν θνητό σε όνειρο, κάτι ξεχωριστό συµβαίνει, κάτι πολύ 

ξεχωριστό… Ήσουν η κεφάλι ενός µεγάλου Φιδιού, ενός Φιδιού που 

µαχόταν τον γιγάντιο Σκαραβαίο και νικούσε! Και, µετά, καθόσουν 

σ’έναν θρόνο, καµωµένο από χρυσάφι και άργυρο, και διακοσµηµένο 

µε ζαφείρια, ρουµπίνια, σµαράγδια, και όνυχες· κι απο κεί 

κυβερνούσες άπαντες τους θνητούς της Νότιας Γης –ανθρώπους και 

δαιµονανθρώπους. Σ’αποκαλούσαν Τρισµέγιστη του Νότου.» 

  Οι εικόνες των πραγµάτων για τα οποία µίλησε ο 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν γέµισαν το νου της Σαντέ’ενθιν. Τρισµέγιστη του 

Νότου, συλλογίστηκε. Τρισµέγιστη του Νότου! Ακούγεται καλό –

πολύ καλό! Χα-χα-χα-χα-χα…! 

  «Πώς;» ρώτησε το δαίµονα. «Τι πρέπει να κάνω;» 

  «Θα γίνεις η Πρώτη του Ακάνθινου Κύκλου, και, στη συνέχεια, θα 

ιδρύσεις την Αίρεση του Φιδιού,» είπε ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν. 

  «Μα, για να γίνω Πρώτη, πρέπει να σκοτώσω τον Όρ’ζνεκ και να 

του πάρω τη θέση…» 

  «Τότε, θα το κάνεις… και για πάντα θα σε δοξάζουν!» Ο δαίµονας 

χτύπησε τις φτερούγες του, και υψώθηκε στον ουρανό, πάνω απ’τη 

Σαντέ’ενθιν. 

  «Θα σε ξαναδώ;» φώναξε εκείνη. 

  «Ναι·  πολύ σύντοµα.» Και ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν πέταξε µέσα στον 

νυχτερινό ουρανό. 

  Η Σαντέ’ενθιν στεκόταν και κοιτούσε· κοιτούσε, µέχρι που ο 

δαίµονας έγινε ένα µικρό φωτεινό αστέρι και, σύντοµα, χάθηκε 

ανάµεσα στα υπόλοιπα………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

1232 

…Χτύποι στην ξύλινη πόρτα, ξύπνησαν τη Ζιρκεφιανή 

Πνευµατίστρια από τον ελαφρύ ύπνο που την είχε πάρει. Σηκώθηκε 

απ’το κρεβάτι, αισθανόµενη πως της είχαν κλέψει κάτι. Ναι, µου 

έχουν κλέψει κάτι: τη Νότια Γη, συλλογιζόταν η Σαντέ’ενθιν, καθώς 

άνοιγε, για ν’αντικρίσει, πάλι, την ξανθιά, λευκοντυµένη υπηρέτρια. 

  «Το γεύµα είναι έτοιµο, κυρία. Και ο Άρχων Ντέρκιλκ σάς καλεί 

στην τραπεζαρία του κάστρου.» 

  «Μισό λεπτό,» είπε η Σαντέ’ενθιν. Έκλεισε την πόρτα, έβγαλε την 

κάπα της, έφτιαξε λίγο τα µαλλιά της στον καθρέφτη, και, ύστερα, 

την άνοιξε πάλι. 

  Η υπηρέτρια ακόµα περίµενε. «Ελάτε, κυρία,» είπε. Βάδισε, και η 

Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια την ακολούθησε. 

  Σύντοµα, έφτασαν σ’ένα µεγάλο δωµάτιο, το οποίο στηριζόταν σε 

τέσσερις χοντρούς κίονες, που πάνω στον καθένα ήταν λαξευµένο το 

οικόσηµο του Άρχοντα Ντέρκιλκ. Ο ίδιος ο Άρχοντας καθόταν στην 

κορυφή ενός τραπεζιού που σχηµάτιζε Π, ενώ µια τριαντάρα γυναίκα 

βρισκόταν στα αριστερά του και µια εικοσιπεντάρα στα δεξιά. Η 

Σαντέ’ενθιν, αµέσως, υπέθεσε πως η πρώτη πρέπει να ήταν η 

σύζυγός του και η δεύτερη η κόρη του. Όµως, όπως αργότερα 

πληροφορήθηκε, το αντίστροφο ίσχυε (!), και η εικοσιπεντάρα ήταν 

η δεύτερη σύζυγος του Ντέρκιλκ·  η πρώτη είχε πεθάνει από κάποιο 

ατύχηµα. Πολλοί άνθρωποι δεν πεθαίνουν από ατυχήµατα στο 

Άργκανθικ; αναρωτήθηκε η Ζιρκεφιανή. 

  Εκτός από τον Άρχοντα, τη σύζυγο, και την κόρη του, το τραπέζι 

ήταν γεµάτο µε κόσµο που η Σαντέ’ενθιν δε γνώριζε, αν εξαιρούσε 

τη ∆ούκισσα Ζέκαλ και τον ∆ιοικητή Νάρβικ. Η Πνευµατίστρια 

κάθισε πλάι στην πρώτη, δίχως κανένας να της δώσει ιδιαίτερη 

σηµασία·  η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ πρέπει να είχε φυλάξει τη 

θέση ειδικά γι’αυτήν. 

  Όταν όλοι οι καλεσµένοι είχαν συγκεντρωθεί στο τραπέζι, ο Άρχων 

Ντέρκιλκ σηκώθηκε απ’την καρέκλα του και είπε µερικά ευγενικά 

λόγια προς τη ∆ούκισσα του Έβµορ, υψώνοντας την κούπα µε το 
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κρασί του. Επίσης, της ευχήθηκε υγεία και µακροζωία, και εξέφρασε 

πόσο τιµηµένος αισθανόταν που την φιλοξενούσε στο ταπεινό του 

κάστρο. Η Ζέκαλ τον ευχαρίστησε, κάνοντας παρόµοιες ευχές. Στο 

πρωτόκολλο του Άργκανθικ τα πήγαινε πολύ καλά η Αρχόντισσα 

της Μαφ-νορχ, παρατήρησε η Σαντέ’ενθιν. 

  Κατά τη διάρκεια του γεύµατος, η Ελέγκτρια Πνευµάτων βαριόταν 

αφόρητα, καθώς δεν είχε καµια σχέση µ’όλους αυτούς τους ηλίθιους 

ευγενής που την περιστοίχιζαν. Όλοι έµοιαζαν να συγκεντρώνονται 

σαν κότες γύρω απ’τη Ζέκαλ, προσπαθώντας να την κολακέψουν και 

να αποσπάσουν κάποια χάρη απ’αυτήν. Έτσι θα κάνουν και µε µένα, 

όταν είµαι Βασίλισσα; αναρωτήθηκε η Σαντέ’ενθιν. 

  Γενικά, κανείς δεν της µιλούσε, εκτός από έναν γλοιώδη τύπο, που 

καθόταν κοντά της και έµοιαζε να έχει αποκτήσει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για το µπούστο της. Η Ζιρκεφιανή έµαθε πως ήταν µόνο 

ένας µικρός ευγενής, και πως η έπαυλή του βρισκόταν δυο 

χιλιόµετρα νότια της Πάνφριλ, και πως, αν ήθελε, µπορούσε να την 

επισκεφτεί ακόµα και σήµερα, για να δει τι ωραίο κήπο είχε. Η 

Σαντέ’ενθιν τον ευχαρίστησε, αρνούµενη, αλλά εκείνος φαινόταν 

ιδιαίτερα επίµονος, έτσι αναγκάστηκε να τον κοιτάξει στα µάτια και 

να επικαλεστεί τα Πνεύµατα, για να τον… ρίξει σε ύπνο από το 

κρασί. 

  Το φαγοπότι τελείωσε το απόγευµα, και η Ζιρκεφιανή, αµέσως, 

πήγε στο δωµάτιο της Ζέκαλ και χτύπησε την πόρτα. 

  «Ποιος είναι;» ρώτησε, νυσταγµένα, η ∆ούκισσα. 

  «Εγώ·  άνοιξε.» 

  Η πόρτα άνοιξε, και η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ παρουσιάστηκε, 

ντυµένη µε µια µοβ ρόµπα και µε παντόφλες στα πόδια. 

  Η Σαντέ’ενθιν µπήκε. «Ετοιµάζεσαι για ύπνο;» ρώτησε, 

ενοχληµένη. 

  «Ναι, γιατί;» αποκρίθηκε η Ζέκαλ. «Το κεφάλι µου είναι βαρύ…» 

  «∆ε µε νοιάζει·  φεύγουµε,» δήλωσε η Πνευµατίστρια. 

  «Τι!» έκανε η ∆ούκισσα. «Μα–» 
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  «∆εν ακούω άλλη κουβέντα!» τόνισε η Σαντέ’ενθιν. «Ντύσου, 

τώρα.» 

  «Ούτε να κοιµηθώ λίγο;…» παραπονέθηκε η Ζέκαλ. 

  «∆εν έχουµε χρόνο,» της θύµισε η Σαντέ’ενθιν. «Πρέπει να 

φτάσουµε στην πρωτεύουσα, το συντοµότερο δυνατό.» 

  «Ναι, σωστά. Όµως… Εντάξει, Αφέντρα, ας φύγουµε… Πήγαινε 

στην άµαξα, και έρχοµαι, σύντοµα.» 

  «Μην ξεχαστείς,» είπε, σφυριχτά, η Σαντέ’ενθιν, και βγήκε απ’το 

δωµάτιο. 

  Κατευθύνθηκε στο δικό της κατάλυµα, και πήρε το σάκο της. 

Έπειτα, κατέβηκε τα σκαλιά του κάστρου και βγήκε στην αυλή, για 

να βαδίσει ως τον στάβλο, τον οποίο βρήκε άδειο από ανθρώπους, 

εκτός από ένα αγόρι που δε µπορεί να ήταν πάνω από δώδεκα 

χρόνων. 

  «Τι θα θέλατε, κυρία;» τη ρώτησε. 

  «Τίποτα από σένα,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν, και προχώρησε 

µέχρι την άµαξα της Ζέκαλ, ανοίγοντας την πόρτα και µπαίνοντας 

στο εσωτερικό της. Παρατήρησε, προσεκτικά, τον καθρέφτη, και 

συµπέρανε πως το µαύρο ύφασµα που τον κάλυπτε δεν πρέπει να 

είχε πειραχτεί. Αν και, βέβαια, ποτέ δε µπορούσε κανείς να είναι 

σίγουρος… 

  Ύστερ’από λίγο, άκουσε βήµατα να µπαίνουν στο στάβλο, καθώς 

και τον µικρό σταβλίτη να λέει: 

  «Χαίρετε, κύριε.» 

  «Γεια σου.» 

  Η δεύτερη φωνή ήταν γνώριµη, και η Σαντέ’ενθιν πίστευε πως 

ήξερε από ποιον προερχόταν. Άνοιξε την πόρτα της άµαξας, βγήκε, 

κι αντίκρισε τον ∆ιοικητή Νάρβικ. 

  «Κυρία Ρεζέλα,» είπε εκείνος, υψώνοντας ένα φρύδι του. 

«Παράξενο που σας συναντώ εδώ…» 

  «Καθόλου,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν. «Η ∆ούκισσα µε 

πληροφόρησε πως φεύγουµε σε λίγο.» 
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  «Κι εµένα αυτό µου είπε ο υπηρέτης που ήρθε να µε ειδοποιήσει. 

Γιατί τέτοια βιασύνη, κυρία µου;» 

  «Θα πρέπει να ρωτήσετε τη ∆ούκισσα, διοικητά.» 

  «Μάλιστα.» Ο Νάρβικ έβγαλε το άλογό του απ’το στάβλο, 

αρχίζοντας να του φορά τη σέλα, ενώ έκανε νόηµα στον µικρό πως 

δε χρειαζόταν τη βοήθειά του. «Από ποια οικογένεια είστε, κυρία 

µου;» ρώτησε, δήθεν αδιάφορα και για να κάνει κουβέντα, καθώς 

δούλευε. 

  Αρχίζεις και γίνεσαι ενοχλητικός, διοικητή. «Είναι πολύ µικρή·  δε 

θα τη γνωρίζετε,» απάντησε η Σαντέ’ενθιν. «Αλλά, δεν αργεί η 

∆ούκισσα; Μου φάνηκε πως βιαζόταν ιδιαίτερα από τον τρόπο που 

µου µίλησε.» Προχώρησε ως την έξοδο του στάβλου, 

προσποιούµενη πως ήθελε να δει αν ερχόταν η Ζέκαλ. Εύχοµαι να 

µην υπάρξει λόγος για ν’αναγκαστώ να σε ξεφορτωθώ… 

  «∆εν έτυχε ποτέ να σας δω στο παλάτι της Μαφ-νορχ, κυρία 

Ρεζέλα,» είπε ο Νάρβικ. «Τώρα τελευταία γνωριστήκατε µε τη 

∆ούκισσα;» 

  «Ναι,» απάντησε η Σαντέ’ενθιν. Μην γαργαλάς την τύχη σου, 

στρατιώτη! 

  Ο Νάρβικ τελείωσε µε το σέλωµα του αλόγου του, καθώς κι οι 

υπόλοιποι καβαλάρηδες της Ζέκαλ έµπαιναν στο στάβλο. «Πρέπει, 

όµως, αµέσως να σας συµπάθησε, για να σας αποκαλεί ‘φίλη’. Η 

∆ούκισσα δεν έχει πολλούς φίλους…» 

  «Έχουµε κοινά ενδιαφέροντα, διοικητά,» εξήγησε η Σαντέ’ενθιν. 

  Ύστερα, ο µικρός φώναξε δύο ακόµα σταβλίτες, και το σέλωµα των 

αλόγων των πολεµιστών άρχισε·  οπότε ο Νάρβικ δεν είχε την 

ευκαιρία να ρωτήσει τίποτ’άλλο τη µυστηριώδη «κυρία Ρεζέλα». 

  Η Ζέκαλ ήρθε, και περίµενε έξω απ’τον στάβλο, µέχρι ο αµαξάς 

της να βγάλει την άµαξα. Όταν αυτό έγινε, άνοιξε την πόρτα και 

µπήκε·  το ίδιο κι η Σαντέ’ενθιν. 

  «Ο ∆ιοικητής Νάρβικ είναι πολύ περίεργος,» είπε η Ζιρκεφιανή 

Πνευµατίστρια στη ∆ούκισσα του Έβµορ. 
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  «∆ηλαδή;» θέλησε να µάθει εκείνη, κοιτώντας τον εν λόγω άντρα 

απ’το παράθυρο της άµαξας, καθώς παραµέριζε την κουρτίνα. 

  «Με ρωτά πράγµατα που δεν τον αφορούν, όπως από ποια 

οικογένεια κατάγοµαι, από πότε σε ξέρω…» εξήγησε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Ίσως θα µπορούσα να βρω τις κατάλληλες απαντήσεις γι’αυτά τα 

πράγµατα,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ. 

  «Και καλά θα κάνεις να σκεφτείς κάτι γρήγορα, ∆ούκισσα,» τόνισε 

η Σαντέ’ενθιν, «αλλιώς έχω διάφορους τρόπους κατά νου για να 

τακτοποιήσω τον πιστό µας διοικητή…» 

  «Καταλαβαίνω…» έκανε η Ζέκαλ. 

  Ύστερα, καθώς η άµαξα περνούσε την πύλη του κάστρου, είπε: 

«Πάντως, ο Άρχοντας Ντέρκιλκ παραξενεύτηκε που ήθελα να φύγω 

τόσο νωρίς…» 

  «Πώς το δικαιολόγησες;» 

  «Υποστήριξα ότι ανυποµονώ να φτάσω στο ∆ουκάτο Σάρεντρεφ,» 

ανασήκωσε τους ώµους η ∆ούκισσα. 

  «Σε πίστεψε;» 

  «Τι λόγο είχε να µη µε πιστέψει;» 

  «Απο δώ και πέρα, Ζέκαλ, θα προσπαθήσουµε ν’αποφεύγουµε τις 

κατοικίες των διαφόρων αρχόντων,» είπε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Γιατί;» 

  «Γιατί χάνουµε χρόνο. ∆εν είναι προφανές; Καλύτερα να 

ξεκουραζόµαστε µέσα στην άµαξα, παρά να γίνεται κάθε φορά 

ολόκληρο φαγοπότι!» 

  «Όπως επιθυµείς, Σαντέ’ενθιν,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ. «∆ε µπορώ 

να πω πως δεν έχεις δίκιο…» 

  Και εύχοµαι να µην έχουµε διαφωνίες µέχρι το τέλος του ταξιδιού 

µας, ∆ούκισσα… συλλογίστηκε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29ο 

Αφήνοντας πίσω εµπόδια  
 

 

ο χιόνι έπεφτε, τώρα, µε αργότερους ρυθµούς, καθώς η µέρα 

πέθαινε νωρίς, όπως πάντα συµβαίνει το Χειµώνα. Η Θάλα 

ξεσκόνιζε τα ποτήρια στο µπαρ, ενώ ο Ράµλεντ τής διηγιόταν 

µια απ’τις πολλές περιπέτειες που είχε περάσει, εκφράζοντας, 

συγχρόνως, τις ανησυχίες του για το τι θα έκανε µε τον νέο Βασιληά 

του Σαραόλν. 

  «Εγώ, πάντως,» του είπε η πανδοχέας, «θα σου πρότεινα να µην 

ανακατευτείς καθόλου µαζί του. Είναι επικίνδυνος απ’ό,τι ακούω·  

λένε πως ψιθυρίζει µια λέξη και άνθρωποι –ή δαιµονάνθρωποι– 

πεθαίνουν.» 

  Ο Ράµλεντ ένευσε καταφατικά, µ’ένα µουγκρητό. «Ναι. Ξέρω τι 

ελεεινή φάρα είν’όλοι οι µάγοι… Ωστόσο, ίσως, αν του µιλήσω… αν 

του πω πως ο Φωτεινός τον παραπλάνησε…» 

  Η Θάλα ακούµπησε το χέρι της στον πήχη του. «Άστο, φίλε µου. Ο 

Πόνκιµ, σίγουρα, δεν είναι το επτάχρονο παιδάκι που θυµάσαι…» 

  Προτού προλάβει ο Ράµλεντ ν’αποκριθεί, ο ήχος οπλών ακούστηκε 

έξω απ’το Λόργκιν, και, ύστερα, αυτός καβαλάρηδων που 

αφιππεύουν και σπαθιών που ξεθηκαρώνονται. Τέλος, η πόρτα 

άνοιξε, και µια Μαγκραθµέλια µπήκε, ντυµένη µ’αλυσιδωτή 

πανοπλία και κράνος, και ακολουθούµενη από άλλους 

δαιµονανθρώπους. 

  «Τι θέλετε;» απαίτησε η Θάλα. «Πώς µπαίνετε έτσι, οπλισµένοι, 

στο πανδοχείο;» 

  «Θα ψάξουµε το µέρος, γυναίκα των ανθρώπων,» δήλωσε η 

Μαγκραθµέλια. «Μην προσπαθήσεις να µας φέρεις αντίσταση –ούτε 

εσύ, ούτε ο φίλος σου.» Κι έδωσε µια διαταγή στους 

δαιµονανθρώπους της, οι οποίοι χωρίστηκαν. 

Τ
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  Η Θάλα ήξερε πως έπρεπε τώρα να κάνει κάτι, για να ειδοποιήσει 

τους φιλοξενούµενούς της. 

  «Μπάχτον!» φώναξε. «Άνεµε! Νύχτα!» 

  «Γρρρρααααααρρρρ!» Η Μαγκραθµέλια στράφηκε, απότοµα, προς 

την πανδοχέα, εκτοξεύοντας ένα µαραφέτι, που ο Ράµλεντ 

αναγνώριζε ως «κεντρί θανάτου». Το καρφί που έφερε το επικίνδυνο 

όπλο στο µπροστινό του µέρος µπήχτηκε ανάµεσα στα στήθη της 

Θάλα, κι εκείνη κατέρρευσε πίσω απ’το µπαρ, ουρλιάζοντας, καθώς 

αισθανόταν µια εξωτερική δύναµη να διαπερνά όλο της το κορµί. 

  «ΝΤΡΟΥΒΤΕΚ!» Ο πορφυροµάλλης άντρας τράβηξε το 

πλατυλέπιδο ξίφος απ’το θηκάρι στη µέση του και χίµησε στον 

πρώτο Μαγκραθµέλιο που βρήκε µπροστά του, κατεβάζοντας τη 

λάµα λοξά και σχίζοντάς του το θώρακα από πάνω δεξιά ως κάτω 

αριστερά. Αίµα πετάχτηκε καυτό, πιτσιλώντας το πρόσωπό του, 

αλλά ο Ράµλεντ λίγο το ένιωσε, καθώς στρεφόταν, εξαγριωµένος, 

στον άλλο κοντινότερο δαιµονάνθρωπο. 

  «Παραδόσου, άνθρωπε, και µπορεί να σ’αφήσω να ζήσεις!» γρύλισε 

η Μαγκραθµέλια διοικήτρια, παίρνοντας άλλο ένα κεντρί θανάτου 

απ’τη ζώνη της. 

  «Ξέρω καλά τι ξιπασµένοι ψεύτες είστε!» βρυχήθηκε ο Ράµλεντ, 

διαπερνώντας την κοιλιά ενός δαιµονανθρώπου, µε το ξίφος του. 

  «Σκοτώστε τον!» πρόσταξε η δαιµονογυναίκα, και Μαγκραθµέλιοι 

συγκεντρώθηκαν γύρω του, σπαθίζοντας.  

  Ο πορφυροµάλλης χτυπήθηκε άσχηµα στα πλευρά, κι αναγκάστηκε 

να διπλωθεί. Κάποιος πέταξε το πλατυλέπιδο ξίφος απ’τα χέρια του, 

κι άλλοι δύο των γράπωσαν απ’τα µπράτσα, ενώ ένας τρίτος τον 

γρονθοκόπησε καταπρόσωπο, κάνοντας αίµα να πεταχτεί απ’τα 

χείλη του. 

  «Ηλίθιε, άνθρωπε!» γέλασε η Μαγκραθµέλια διοικήτρια. «Είδες τι 

παθαίνεις τώρα; Χα-χα-χα-χα!…» Ύψωσε το κεντρί θανάτου που 

βαστούσε, αλλά– 
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  –ένα στιλέτο σφύριξε στον αέρα και διαπέρασε το χέρι της, στο 

σηµείο κάτω απ’τα δάχτυλά, αναγκάζοντάς την ν’αφήσει το όπλο, 

ουρλιάζοντας. 

  Ο Άνεµος και η Νύχτα στέκονταν εκατέρωθεν της πόρτας που 

οδηγούσε στα δωµάτια του πανδοχείου, ενώ ο Μπάχτον βρισκόταν 

ανάµεσά τους, µε το τόξο του τεντωµένο και σηµαδεύοντας τη 

δαιµονογυναίκα. 

  «Πάλι εσύ;» ρώτησε ο Άνεµος τη Μαγκραθµέλια διοικήτρια. «Ποτέ 

δεν το βάζεις κάτω, σκυλοµούρα;» 

  Η Φρουράρχισσα Ερµόρις τράβηξε το στιλέτο απ’το χέρι της, 

µουγκρίζοντας από πόνο. «Θα σε κάνω να υποφέρεις, άνθρωπε!» 

  «Νοµίζω πως το έχω ξανακούσει αυτό…» αποκρίθηκε ο Άνεµος, 

τραβώντας άλλο ένα στιλέτο απ’τη ζώνη του, ενώ η Νύχτα ήδη 

βαστούσε δύο, ένα σε κάθε χέρι, έτοιµη να τα εκτοξεύσει, άµα 

έβλεπε την οποιαδήποτε κίνηση. 

  «Έχω ν’αστοχήσω πολύ καιρό, δαιµονογυναίκα,» είπε ο Μπάχτον 

στην Ερµόρις, καθώς τη σηµάδευε. «Και δε νοµίζω ν’αστοχήσω 

τώρα. Εποµένως, έχεις δύο επιλογές: Η µία είναι να δώσεις ό,τι 

προσταγή θέλεις στους δαιµονανθρώπους σου, ελπίζοντας πως η 

Τύχη θα σου χαµογελάσει. Η άλλη είναι να ελευθερώσεις, τώρα, τον 

Ράµλεντ, για αρχή.» 

  Η Ερµόρις προσπαθούσε να τυλίξει το χτυπηµένο της χέρι µε το 

κάτω µέρος του λευκού της χιτώνα. Στράφηκε στους πολεµιστές της 

και διέταξε, στη γλώσσα των δαιµόνων (που µόνο ο Ράµλεντ 

καταλάβαινε, κι αυτός ελάχιστα): «Αφήστε τον άνθρωπο.» 

  Εκείνοι τον ελευθέρωσαν, κι ο πορφυροµάλλης βάδισε προς τον 

Μπάχτον και τους άλλους, παραπατώντας, καθώς κρατούσε την 

πληγή στα πλευρά του, η οποία αιµορραγούσε άσχηµα. 

  Ο Άνεµος τράβηξε ένα ξιφίδιο, κρατώντας το στο αριστερό χέρι, 

ενώ στο δεξί είχε το στιλέτο. «Η Θάλα;» ρώτησε. 

  «Εννοείς τη γυναίκα που ήταν πίσω απ’το µπαρ, άνθρωπε;» σφύριξε 

η Ερµόρις. 
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  «Ναι,» αποκρίθηκε ο τυχοδιώχτης. 

  «Εκεί πίσω βρίσκετ’ ακόµα, αλλά δεν ξέρω πόσο ζωντανή είναι!» 

κάγχασε η Μαγκραθµέλια. 

  «Σκύλα…!» γρύλισε ο Άνεµος, κι άρχισε να βαδίζει προς το µπαρ. 

  «Μια κίνηση απ’τον οποιονδήποτε, και τη σκότωσα!» απείλησε ο 

Μπάχτον, σηµαδεύοντας την Ερµόρις, για να µη σκεφτεί κανένας 

δαιµονάνθρωπος να επιτεθεί στον Άνεµο. 

  Ο µαυροµάλλης τυχοδιώχτης πλησίασε το µπαρ και κοίταξε από 

πίσω, για να δει τη Θάλα κουλουριασµένη στο πάτωµα, ακίνητη. 

Είναι νεκρή, µα τα Πνεύµατα! συλλογίστηκε. Όχι πως δεν είχε δει 

µπόλικο θάνατο ο Άνεµος, µα, τώρα, τον έπνιγε το γεγονός ότι η 

πανδοχέας δεν έφταιγε σε τίποτα. 

  Αλλά ίσως και να ήταν ζωντανή·  ας κοιτούσε. Έσκυψε πλάι της κι 

ακούµπησε δύο δάχτυλα στο λαιµό της·  ύστερα, έβαλε το χέρι του 

µπροστά στα ρουθούνια της. Κούνησε το κεφάλι του. Ήταν νεκρή, 

τελικά. 

  Σηκώθηκε όρθιος, και στράφηκε στους φίλους του. ∆ε χρειαζόταν 

να πει τίποτα·  καταλάβαιναν τι είχε συµβεί, από την έκφρασή του. 

  «Σκότωσε τη, τη δαιµονισµένη!» µούγκρισε ο Ράµλεντ στον 

Μπάχτον. «Σκότωσέ την!» Ο πόνος στα αριστερά του πλευρά έκανε 

την οργή του µεγαλύτερη. 

  Ο τοξότης παρέµεινε ακίνητος. 

  «Γιατί διστάζεις;» απαίτησε ο Ράµλεντ. «∆ολοφόνησε τη Θάλα!» 

Το πανδοχείο όλο αντηχούσε απ’τις φωνές του –και ο 

πορφυροµάλλης άντρας είχε, πραγµατικά, πολύ δυνατή φωνή. 

  «Σκοτώνοντάς τη, δε µπορούµε να βγούµε,» εξήγησε ο Μπάχτον. 

«Είναι τυχερή, για απόψε. 

  »Έλα, Ηλένα,» είπε, δίχως να στρέψει το κεφάλι, και η κοπέλα 

πλησίασε πίσω του. 

  «Κάντε στην άκρη!» πρόσταξε ο  Άνεµος τους δαιµονανθρώπους. 

«Κι εσύ»–έδειξε την Ερµόρις–«πήγαινε εκεί, πλάι στην εξώπορτα!» 
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  Η φρουράρχισσα υπάκουσε, ενώ οι Μαγκραθµέλιοι παραµέριζαν. 

Ο τυχοδιώχτης έκανε νόηµα στους συντρόφους του να τον 

ακολουθήσουν, και βάδισε ως το σηµείο όπου στεκόταν η 

δαιµονογυναίκα, για να τοποθετήσει το ξιφίδιό του στο λαιµό της. 

  «Μην αναπνέεις,» της σφύριξε, καθώς η Νύχτα έβγαινε απ’το 

πανδοχείο, µε το χέρι του Ράµλεντ ακουµπισµένο στους ώµους της, 

ώστε να τον στηρίζει, γιατί ο ίδιος παραπατούσε απ’το τραύµα στα 

πλευρά του. 

  «Θα σε βρω, άνθρωπε,» αντιγύρισε η Ερµόρις. «Θα σε κάνω να 

πληρώσεις γι’αυτό!» 

  Κι η Ηλένα βγήκε απ’το πανδοχείο, µαζί µε τον Μπάχτον, που, 

τώρα πλέον, δε χρειαζόταν να σηµαδεύει την φρουράρχισσα. 

  «Την επόµενη φορά, θα σου κόψω και τα δύο χέρια,» απείλησε ο 

Άνεµος την Ερµόρις, πιέζοντας ελαφρώς το ξιφίδιο στο λαιµό της, 

ίσα για να δηµιουργήσει εκεί µια πορφυρή γραµµή. 

  Η Νύχτα βοήθησε τον Ράµλεντ ν’ανεβεί σ’ένα απ’τα άλογα των 

Μαγκραθµέλιων, και η ίδια ανέβηκε πίσω του, πιάνοντας τα γκέµια. 

Παροµοίως έπραξε κι ο Μπάχτον µε την Ηλένα, και φώναξε στον 

Άνεµο: «Έλα!» 

  Εκείνος πήρε το ξιφίδιό του απ’το λαιµό της Ερµόρις, κι έτρεξε, 

πηδώντας πάνω σ’ένα άλογο, ενώ ο Μπάχτον κι η Νύχτα 

προσπαθούσαν να διώξουν τα υπόλοιπα, για να µην τα καβαλήσουν 

οι δαιµονάνθρωποι και τους ακολουθήσουν. 

  Καθώς το έκαναν, Μαγκραθµέλιοι πολεµιστές έβγαιναν απ’το 

πανδοχείο µε όπλα στα χέρια. Ο Άνεµος εκτόξευσε το στιλέτο του, 

πετυχαίνοντας έναν στο λαιµό. Ο Μπάχτον έκανε τ’άτι του να 

κλοτσήσει έναν άλλο στο κεφάλι σωριάζοντάς τον ανάσκελα στο 

έδαφος. 

  «Πάµε!» φώναξε η Νύχτα, µπήγοντας τα τακούνια της στα πλευρά 

του αλόγου που καβαλούσε. 

  Ο πλανόδιος τοξότης και ο πατέρας του αγέννητου ακόµα παιδιού 

της την ακολούθησαν, καλπάζοντας άγρια και πετώντας το χιόνι 
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δεξιά κι αριστερά, καθώς περνούσαν ανάµεσα απ’τα µικρά χτίρια 

του χωριού. 

  «Μαζί µου!» φώναξε ο Μπάχτον στους υπόλοιπους, και έστριψε 

κοντά σ’ένα σύδεντρο, προπορευόµενος, ενώ εκείνοι έρχονταν πίσω 

του. Κανείς δεν αµφισβητούσε ότι θα τους οδηγούσε καλά, γιατί 

όλοι γνώριζαν πως ο πλανόδιος τοξότης ήξερε ίσως καλύτερα από 

οποιονδήποτε άλλο Σαραολνιανό τα κατατόπια του Βασιλείου. 

  «Θα συνεχίσουµε µέχρι να καταρρεύσουν τ’άτια µας,» τους είπε. 

  «Είναι συνετό αυτό;» απόρησε ο Άνεµος. «Μετά, δε θα έχουµε 

µεταφορικό µέσο.» 

  «∆εν πειράζει,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. «Σηµασία έχει ότι θα 

βρισκόµαστε µακριά απ’τους δαιµονανθρώπους. Και, σας εγγυώµαι, 

δε θα µπορούν, πλέον, να µας βρουν.» 

  «Μη δίνεις τόσο εύκολα εγγυήσεις, τοξότη,» είπε ο Άνεµος, που 

πάντα είχε ένα κακό προαίσθηµα όταν τον κυνηγούσαν. 

  «Πώς είσαι;» ρώτησε η Νύχτα τον Ράµλεντ, που καθόταν µπροστά 

της. «Πόσο νοµίζεις ότι µπορείς ακόµα ν’αντέξεις;» 

  «Αρκετά, κοπελιά,» απάντησε ο πορφυροµάλλης άντρας. 

«Πηγαίνετε όσο πιο µακριά γίνεται απ’αυτούς τους καταραµένους 

δαίµονες. Πρέπει να… ααργκχ…» έκανε, πονεµένα, ακουµπώντας 

την πληγή του, που αιµορραγούσε. 

  «Σταµατάµε, αν θες,» είπε η Νύχτα, ανησυχώντας για τη ζωή του. 

  «Όχι!» γρύλισε ο Ράµλεντ. «Συνεχίστε!» 

  Και συνέχισαν, ακολουθώντας τον προπορευόµενο Μπάχτον, ο 

οποίος είχε τα χέρια του τυλιγµένα γύρω απ’την Ηλένα, καθώς 

έσφιγγε τα γκέµια του αλόγου που καβαλούσε. Η ξανθιά κοπέλα είχε 

ζαρώσει πάνω στον πλανόδιο τοξότη, κλείνοντας τα µάτια, γιατί δεν 

άντεχε να βλέπει τα δέντρα να έρχονται τόσο γρήγορα προς το µέρος 

της –νόµιζε ότι κάποιο απ’αυτά θα τη χτυπούσε. 

  Ευτυχώς, τα πόδια της είχαν, πλέον, ξεπρηστεί αρκετά και δεν την 

πονούσαν. Ωστόσο, δεν είχε προλάβει να αγοράσει µπότες –ή να της 

δώσει µπότες η πανδοχέας Θάλα– µε την ξαφνική είσοδο των 



Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΙΜΟΝΩΝ 

 

 

1243 

Μαγκραθµέλιων στο Λόργκιν. Για την ακρίβεια, η Ηλένα κοιµόταν 

εκείνη την ώρα και ξύπνησε από αγριοφωνές, νιώθοντας την καρδιά 

της να χτυπά δυνατά. Ο Μπάχτον, σχεδόν αµέσως, µπήκε στο 

δωµάτιό της και της είπε να φορέσει τα παπούτσια της και να βγει·  

ύστερα, έφυγε, τόσο γρήγορα όσο είχε έρθει. Η ξανθιά κοπέλα 

σηκώθηκε, φόρεσε, βιαστικά, τα µαλακά της υποδήµατα, και βγήκε 

απ’το δωµάτιο, για να δει τον τοξότη, τον Άνεµο, και τη Νύχτα 

µαζεµένους στην πόρτα που οδηγούσε στην τραπεζαρία… 

  «Ηλένα, µην κοιµάσαι,» άκουσε, τώρα, τον Μπάχτον να της λέει. 

«Είναι επικίνδυνο –µπορεί να πέσεις.» 

  «∆εν κοιµάµαι,» αποκρίθηκε εκείνη. «Απλά, έχω τα µάτια µου 

κλειστά·  είναι καλύτερα έτσι. 

  »Πού πηγαίνουµε;» 

  «Για την ώρα, όσο πιο µακριά µπορούµε. Και, ύστερα, στη 

Χάργκοχ, που νοµίζω πως είναι, πλέον, το πιο ασφαλές µέρος στο 

Σαραόλν… Ας ελπίσουµε να µείνει έτσι,» αναστέναξε ο Μπάχτον. 

  «Τι µπορεί να συµβεί;» 

  «Ένας στρατός Μαγκραθµέλιων κατευθύνεται ανατολικά, Ηλένα,» 

εξήγησε ο πλανόδιος τοξότης. «∆εν υπάρχει αµφιβολία πως πηγαίνει 

προς το ∆ουκάτο Χάργκοχ, αν όχι στην ίδια την πόλη του Άρχοντα 

Σάλβινρ. Μάλιστα, πολύ πιθανόν, τώρα που µιλάµε, να βρίσκεται 

ήδη µέσα στο ∆ουκάτο…» 

   

**  **  **  ** 

 

  Επιτέλους, ανοίγει τα µάτια της –πρέπει να είναι καλά, σκέφτηκε ο 

Βένγκριλ, παρατηρώντας τη Χόλκραδ. Αν και είχε τόσα χρόνια να τη 

δει, αισθανόταν µια απέραντη µελαγχολία στη σκέψη ότι µπορεί να 

πέθαινε. 

  Η µάγισσα βλεφάρισε. «Νερό…» είπε, γλείφοντας τα ξεραµένα 

χείλη της. 
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  Ο Βένγκριλ τής έδωσε το φλασκί που βρισκόταν κοντά του·  εκείνη 

το έπιασε, πάλι, µε τα δύο χέρια, και ήπιε αχόρταγα. Έπειτα, 

ψηλάφισε το κεφάλι της, και αισθάνθηκε κάτι να βρίσκεται εκεί. 

  «Τι… τι είναι αυτό;» ρώτησε. 

  «Επίδεσµος,» την πληροφόρησε ο Βασιληάς του Σαραόλν, 

αποµακρύνοντας το χέρι της από αυτό το σηµείο. «Άστον.» 

  «Πρέπει να φύγουµε απο δώ,» είπε η Χόλκραδ. «Τούτο το µέρος 

είν’επικίνδυνο για όλους…» 

  «Έχεις πυρετό,» τόνισε ο Βένγκριλ. 

  «∆εν πειράζει –πρέπει να σας βγάλω απο δώ.» Έκανε να σηκωθεί, 

αλλά ο µονάρχης την εµπόδισε. 

  «Όχι,» είπε. «Χρειάζεσαι ανάπαυση. Πες µου, πρώτα, τι συνέβη 

µ’εσένα. Πού χάθηκες;» 

  Η Χόλκραδ χαλάρωσε λίγο, παίρνοντας µια βαθιά ανάσα. 

«Αισθάνθηκα ένα κάλεσµα από τα Πνεύµατα του µέρους·  µε 

ξεγέλασαν, κι αποµακρύνθηκα από σας… Ύστερα, προσπαθούσαν 

να µε καταλάβουν… να µε κάνουν Πνευµατοκατοικηµένη…» 

  «Να σε κάνουν τι;» απόρησε ο Βένγκριλ. 

  «Πνευµατοκατοικηµένοι είναι οι άνθρωποι που τους έχουν 

κυριεύσει τα Πνεύµατα,» εξήγησε η Χόλκραδ. «Εσύ, µάλλον, 

‘τρελούς’ θα τους αποκαλούσες, Βασιληά µου.» 

  «Και µετά τι έγινε;» θέλησε να µάθει ο Βένγκριλ. 

  «Μετά…» ξεφύσησε η Χόλκραδ. «Μετά, δε θυµάµαι και τόσα… 

Όµως προσπαθούσα ν’αποµακρύνω τα Πνεύµατα, ενώ εκείνα µε 

κρατούσαν καθηλωµένη µπροστά από ένα δέντρο. Και…» Έσµιξε τα 

φρύδια, σα να µη θυµόταν καλά. «Ύστερα… από πόση ώρα δεν 

ξέρω… κάτι µε χτύπησε στο κεφάλι, και σωριάστηκα στο έδαφος. 

Στράφηκα και αντίκρισα τρεις άντρες από πάνω µου… Φορούσαν 

κράνη µε κέρατα ελαφιού, ήταν ντυµένοι µε δέρµατα, και 

βαστούσαν κοντάρια. Αµέσως, αντιλήφθηκα πως επρόκειτο για 

Πνευµατοκατοικηµένους. 
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  »Μου χίµησαν, επιχειρώντας να µε κακοποιήσουν, αλλά ήρθα στα 

συγκαλά µου γρήγορα και τους απώθησα, µε την πνευµατική µου 

µαγεία, διώχνοντάς τους τροµοκρατηµένους… 

  »Καταλαβαίνοντας ότι παραλίγο να χάσω την ψυχή και τη ζωή µου, 

και παρατηρώντας πως ήταν αυγή, άρχισα να σας ψάχνω µέσα στο 

δάσος, γιατί ήµουν σίγουρη πως κι εσείς θα είχατε αρχίσει να 

ψάχνετε για εµένα… Τα υπόλοιπα, υποθέτω, τα ξέρεις, Βασιληά 

µου.» 

  «Και τι προτείνεις να κάνουµε, τώρα;» ρώτησε ο Βένγκριλ. 

  «Πες µου πώς έχει η κατάσταση.» 

  Ο Μονάρχης του Σαραόλν τής εξήγησε ότι, χτες βράδυ, 

ανησύχησαν γι’αυτήν, και έστειλαν τη Μάνζρα και τον Μέρθναρ για 

να τη βρουν. Όταν κάµποση ώρα πέρασε και δεν είχαν επιστρέψει κι 

εκείνοι, ο ίδιος ο Βένγκριλ, ο Ρήφορβελ, ο Σίνορµαρ, και είκοσι 

στρατιώτες άρχισαν να ψάχνουν, για να τους εντοπίσουν όλους. 

  «Λυπάµαι που προκάλεσα τόση αναστάτωση,» είπε η Χόλκραδ, 

πίνοντας, πάλι, λίγο νερό·  αισθανόταν τον λαιµό της καυτό, όπως και 

το κεφάλι της. 

  «∆ε φταις εσύ,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Φταίει…» Κοίταξε 

τριγύρω, τα δέντρα, τις φυλλωσιές, και τις σκιές που είχαν πυκνώσει, 

καθώς το σκοτάδι είχε, πλέον, απλωθεί. «…αυτό το διαολεµένο 

δάσος!» 

  «Τα Πνεύµατα είναι ισχυρά σε τούτο τον τόπο,» τόνισε η Χόλκραδ, 

«σ’το είχα πει. Πρέπει να βρούµε τους υπόλοιπους, το συντοµότερο 

δυνατό. Βοήθησέ µε να πατήσω στα πόδια µου.» 

  «Είσαι σίγουρη;–» 

  «Ναι!» 

  Ο Βένγκριλ τη βοήθησε. Η Χόλκραδ παραπάτησε, αλλά, έπειτα, 

σταθεροποίησε τον εαυτό της. Έβαλε τα χέρια στους κροτάφους της 

και προσπάθησε να αυτοσυγκεντρωθεί και να καλέσει τα Πνεύµατα. 

Η διαδικασία ήταν δύσκολη, στην κατάστασή της, και επώδυνη. ∆εν 

πρέπει να λιποθυµήσω τώρα, συλλογίστηκε. Όχι τώρα! 
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  Ελάτε, Πνεύµατα! Ακούστε το κάλεσµά µου! ∆είξτε µου τις ελεύθερες 

ψυχές που βρίσκονται στα µέρη σας –σας προστάζω! 

  Και οι αύρες άρχισαν να γεµίζουν τα ψυχικά της µάτια: Πολλοί 

άνθρωποι συγκεντρωµένοι… οι οποίοι πλανιόνταν µέσα στο 

δάσος… µπερδεµένοι και µην ξέροντας πού πήγαιναν. Η µάγισσα 

µπορούσε να αισθανθεί µια γενικότερη απόγνωση να προέρχεται 

απ’αυτούς. 

  «Τους βρήκα!» είπε στον Βένγκριλ. «Βρήκα κάποιους, τουλάχιστον 

–δεν ξέρω ποιους. Πάντως, είναι απο δώ.» Έδειξε προς µια µεριά, 

όπου ο Βασιληάς του Σαραόλν δε µπορούσε να δει κανένα φανερό 

µονοπάτι. Ωστόσο, εµπιστευόταν απεριόριστα τη Χόλκραδ, έτσι 

πρόσταξε τους µαχητές του: 

  «Συγκεντρωθείτε! Ξεκινάµε.» 

  Εκείνοι σηκώθηκαν, δίχως καθυστέρηση, από τα σηµεία όπου είχαν 

καθίσει. Κανένας δεν είχε βγάλει την αρµατωσιά του, και άπαντες 

ήταν έτοιµοι ακόµα και για µάχη, αν χρειαζόταν. 

  «Η µάγισσα, φαίνεται, θα µας ξεµπλέξει, επιτέλους,» είπε ο Τόλριν 

στην Μάερνοµ, η οποία ένευσε καταφατικά, αποκρινόµενη: 

  «Ας το ελπίσουµε.» 

  Η Θάρκα, ως συνήθως, πιάστηκε απ’το µπράτσο της, κι εκείνη την 

αποµάκρυνε. «∆εν υπάρχει λόγος ανησυχίας, τώρα, µικρή. ∆εν 

άκουσες τον Τόλριν; Θα βγούµε απο δώ.» 

  «Μα εσύ δε µοιάζεις και τόσο σίγουρη για τούτο,» συνοφρυώθηκε 

η µελαχρινή κοπέλα. 

  «Μη δίνεις σηµασία σε µένα,» αποκρίθηκε η Μάερνοµ. 

  Κι αυτό, για κάποιο λόγο, έκανε τη Θάρκα ν’αναριγήσει. 

  «Πού πηγαίνουµε, Βασιληά µου;» ρώτησε ο Σίνορµαρ τον 

Βένγκριλ. 

  «Η Χόλκραδ µάς οδηγεί,» εξήγησε εκείνος. 

  Η µάγισσα βάδισε προς µια φυλλωσιά, και, καθώς τη ζύγωσε, οι 

άλλοι µπόρεσαν να δουν ένα µονοπάτι ν’ανοίγεται ανάµεσα στα 

δέντρα, ενώ πριν δεν υπήρχε (!). 
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  Ο Βένγκριλ τούς έκανε νόηµα ν’ακολουθήσουν, και ο ίδιος βάδισε 

πρώτος, πλάι στην Χόλκραδ, γιατί, έτσι όπως την έβλεπε να 

παραπατάει, φοβόταν µην πέσει. Τελικά, όµως, δεν έπεσε, και 

προχώρησαν µέσα στο δάσος, ενώ η µάγισσα τούς πήγαινε από µέρη 

που οι άλλοι δε µπορούσαν να δουν, ωσότου εκείνη τα πλησίαζε. 

  Ύστερ’από κάνα δεκάλεπτο, βρέθηκαν µπροστά σε µια οµάδα 

στρατιωτών, τρεις απ’τους οποίους βαστούσαν λάµπες, και ο ένας 

ήταν ο Σόλµορχ. 

  «Βένγκριλ!» φώναξε ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ, 

αναγνωρίζοντας τον παλιό του φίλο. 

  «Τι κάνεις εδώ, Σόλµορχ;» ρώτησε ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

  «Ήρθαµε να σε βρούµε,» εξήγησε εκείνος. «Μας συνόδεψαν και η 

Αλζάρα κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, µα δε µπορούσαν να 

σ’εντοπίσουν µε τη µαγεία τους –κάτι τους εµπόδιζε.» Μετά, 

παρατήρησε την χτυπηµένη µάγισσα. «Χόλκραδ, είσαι καλά;» 

  «Όχι τόσο όσο άλλες φορές, φίλε µου,» αποκρίθηκε εκείνη, 

υποµειδιώντας, ενώ αισθανόταν να ζαλίζεται. 

  «Τι συνέβη;» θέλησε να µάθει η Αλζάρα. 

  «Πνευµατοκατοικηµένοι βρίσκονται σε τούτο το δάσος,» της είπε η 

Χόλκραδ. 

  «Το ξέρουµε,» την πληροφόρησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

«Μας επιτέθηκαν, το προηγούµενο βράδυ.» 

  «Ήταν πολλοί;» 

  «Ναι,» απάντησε ο Σόλµορχ. «Όµως οι στρατιώτες µας τα 

κατάφεραν αρκετά καλά, και δεν είχαµε πολλούς νεκρούς, κι ακόµα 

λιγότερους τραυµατίες.» 

  «∆ηλαδή, πόσοι πέθαναν;» θέλησε να µάθει ο Βένγκριλ. 

  «∆εκάξι. Και εννιά είναι πληγωµένοι.» 

  «Η Μάνζρα κι ο Μέρθναρ;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

  «Γι’αυτούς, τώρα, θα ψάξω,» δήλωσε η Χόλκραδ. «Απλά, εντόπισα 

ευκολότερα εσάς επειδή ήσασταν περισσότεροι.» 
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  «Πώς τα καταφέρνεις;» είπε η Αλζάρα. «Εγώ δε µπορούσα να βρω 

κανέναν.» 

  «Έχω κάνει πολύ… εξάσκηση, Αλζάρα,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ. 

«Τώρα, επιτρέψτε µου, µισό λεπτό…» Ακούµπησε, πάλι, τα χέρια 

στους κροτάφους της και έκλεισε τα µάτια, αναζητώντας δύο 

ελεύθερες ψυχές µέσα στον πνευµατικό τόπο –τουλάχιστον, ήλπιζε 

να ήταν ελεύθερες, γιατί αν ήταν Πνευµατοκατοικηµένες, τότε η 

Μάνζρα κι ο Μέρθναρ θα είχαν µπλέξει άσχηµα. Αλλά δεν πίστευε 

κάτι τέτοιο να είχε συµβεί, επειδή, συνήθως, το πάθαιναν οι 

Πνευµατιστές, ή οι άνθρωποι που είχαν ιδιαίτερη κλίση στο να 

επικοινωνούν µε τα Πνεύµατα. 

  Ο Βένγκριλ και οι υπόλοιποι περίµεναν τη µάγισσα να τους πει 

προς τα πού να κατευθυνθούν, και ο Βασιληάς του Σαραόλν άρχισε 

να παραξενεύετε, όταν περίπου πέντε λεπτά πέρασαν και εκείνη 

ακόµα δεν είχε µιλήσει. 

  «Είσαι εντάξει, Χόλκραδ;» τη ρώτησε. 

  Αυτή παραπάτησε, και ο µονάρχης την έπιασε, προτού πέσει. Την 

αισθάνθηκε αδύναµη µέσα στην αγκαλιά του, πιο αδύναµη από ποτέ. 

  «Είναι… προς τα κει…» Η µάγισσα ύψωσε ένα τρεµάµενο 

δάχτυλο, δείχνοντας. 

  Ο Βένγκριλ την πήρε στα χέρια, και είπε στους άλλους: «Γρήγορα·  

δεν έχουµε χρόνο για χάσιµο.» 

  «Μα δεν υπάρχει µονοπάτι σ’εκείνη την κατεύθυνση…» 

παραξενεύτηκε η Τάθβιλ, συνοφρυωµένη. 

  «Υπάρχει,» είπε η Αλζάρα, στενεύοντας τα µάτια της και κοιτώντας 

το συγκεκριµένο σηµείο. Σήκωσε το δεξί της χέρι, και άρθρωσε 

µερικά λόγια. Τα φυλλώµατα και οι κορµοί φάνηκαν να λυγίζουν (!), 

και το µονοπάτι αποκαλύφθηκε σε όλους. 

  Η Βαρονέσα στράφηκε, παραξενεµένη, στο µέρος της. «Το 

δηµιούργησες;» 

  «Όχι·  είπα, υπάρχει,» τόνισε η Αλζάρα. 
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  Ο Βένγκριλ ξεκίνησε να περπατά προς το δρόµο που είχε 

παρουσιάσει η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. Ο Σόλµορχ προχώρησε 

πλάι του, ξεθηκαρώνοντας το σπαθί του και κρατώντας το στο 

γαντοφορεµένο δεξί του χέρι, ενώ στ’αριστερό βαστούσε τη λάµπα. 

Ο Σίνορµαρ κι ο Ρήφορβελ βάδισαν γρήγορα πίσω τους, για να τους 

προλάβουν, και όλοι οι υπόλοιποι ακολούθησαν, µερικοί µιµούµενοι 

τον κύριο Έχµελθ και τραβώντας τα όπλα τους. 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν διέσχισε το µονοπάτι, και στο τέλος του 

αντίκρισε δυο σκιερές φιγούρες. «Περιµένετε!» φώναξε. «Μάνζρα! 

Μέρθναρ!» 

  Εκείνοι στράφηκαν στο µέρος του, µα κοίταζαν σαν ο µονάρχης να 

ήταν αόρατος. 

  «Πλησίασε,» του ψιθύρισε η Χόλκραδ. «Πλησίασε·  δε µπορούν να 

σε δουν…» 

  Και ο Βένγκριλ πλησίασε, µαζί µε τον Σόλµορχ. 

  Η Μάνζρα κι ο Μέρθναρ βλεφάρισαν. «Βασιληά µου!» είπε ο 

τελευταίος, και υποκλίθηκαν κι οι δυο. 

  «Μας συγχωρείτε που αργήσαµε,» άρχισε η ξανθιά πολεµίστρια. 

«Χαθήκαµε, και–» 

  «Καταλαβαίνω,» τη διέκοψε ο Βένγκριλ. «Κι εµείς τριγυρίζαµε εδώ 

µέσα µια ολόκληρη µέρα! 

  »Τώρα, νοµίζω, ήρθε η ώρα να βγούµε.» Στράφηκε στην 

καταπονηµένη γυναίκα στην αγκαλιά του. «Χόλκραδ, µπορείς;…» 

  «Θα προσπαθήσω,» απάντησε η µάγισσα. Πήρε µια βαθιά ανάσα 

και έκλεισε, πάλι, τα µάτια, αναζητώντας τον συντοµότερο δρόµο 

για τη λίµνη. ∆ε δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να τον βρει, καθότι εκεί 

βρίσκονταν συγκεντρωµένοι µπόλικοι άνθρωποι, και οι αύρες τους 

ήταν ισχυρές –ιδιαίτερα αυτή του Άρχοντα Ζάρβηµ, παρατήρησε η 

Χόλκραδ. 

  Ύψωσε, γι’ακόµα µια φορά, το χέρι της, δείχνοντας. «Απο κεί.» Η 

φωνή της ήταν βραχνή κι αδύναµη, και ήθελε, απεγνωσµένα, να 
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κοιµηθεί, αλλά έπρεπε να συγκρατήσει για λίγο τον εαυτό της, µέχρι 

να φτάσουν στη λίµνη… µέχρι να φτάσουν στη λίµνη. 

  «Ακολουθήστε µε!» φώναξε ο Βένγκριλ στους πολεµιστές του, και 

περπάτησε γρήγορα, ενώ η Χόλκραδ «δηµιουργούσε» ένα µονοπάτι 

εµπρός του, κάνοντας τις φυλλωσιές και τους κορµούς να 

παραµερίσουν. 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν και η οµάδα του διέσχισαν την κρυφή 

δίοδο του δάσους, και βρέθηκαν στο µέρος απ’όπου είχαν όλοι έρθει. 

Ο Ζάρβηµ στεκόταν πλάι σε µια φωτιά, µε τα χέρια σταυρωµένα 

µπροστά του, το πλατύγυρο καπέλο στο κεφάλι του, και 

καπνίζοντας. 

  «Τους βρήκατε!» είπε στον Σόλµορχ και στην Τάθβιλ. 

  «Η αλήθεια είναι πως εκείνοι µας βρήκαν, πατέρα,» εξήγησε η 

Βαρονέσα. «Πάντως, σηµασία έχει ότι συναντηθήκαµε.» 

  «Ναι,» ένευσε καταφατικά ο Βένγκριλ. «Και, τώρα, χρειαζόµαστε 

ανάπαυση, για να ξεκινήσουµε αύριο. Ήδη χάσαµε µια µέρα σε 

τούτο το τρισκατάρατο δάσος.» Απόθεσε τη Χόλκραδ στο µαλακό 

έδαφος, τυλίγοντάς την στην κάπα της. Εκείνη, αµέσως, κοιµήθηκε 

απ’την εξάντληση. 

  «Σας επιτέθηκαν κι εσάς αυτοί οι βάρβαροι, Βασιληά µου;» ρώτησε 

ο Ζάρβηµ, παρατηρώντας το τραύµα στο κεφάλι της µάγισσας. 

  «Όχι,» απάντησε ο Βένγκριλ, «µα επιτέθηκαν στη Χόλκραδ. 

Ευτυχώς, κατάφερε να τους αντιµετωπίσει.» 

  «Αύριο θα πάµε προς τα Αργκανθικιανά Όρη, Μεγαλειότατε;» 

ρώτησε ο Ρήφορβελ, καθώς καθόταν κοντά σε µια φωτιά, φανερά 

ανακουφισµένος που είχε περάσει τούτη η εντελώς αλλόκοτη 

περιπέτεια. 

  «Ναι,» είπε ο Βένγκριλ. «Έτσι δεν είχαµε συµφωνήσει;» 

  Ο ξανθός ευγενής κατένευσε, σιωπηρά. 

  Λίγο παραπέρα, ο Μέρθναρ, η Μάνζρα, η Μάερνοµ, ο Τόλριν, και 

η Θάρκα κάθονταν γύρω από µια άλλη φωτιά και έτρωγαν. 

  «Πώς χαθήκατε;» ρώτησε ο πρώτος. 
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  «Απλά, δε µπορούσαµε να βρούµε το δρόµο µας,» εξήγησε ο 

Τόλριν. «Τα µονοπάτια έµοιαζαν, συνέχεια, ν’αλλάζουν, το ίδιο και 

τα µέρη γύρω µας. Ούτε να επιστρέψουµε εδώ καταφέρναµε, ούτε να 

εντοπίσουµε εσάς. Και, αν δε µας είχε βρει η Χόλκραδ, µάλλον, 

ακόµα εκεί θα ήµασταν, µπερδεµένοι…» 

  «Έτσι κι εσείς δε χαθήκατε;» είπε η Μάερνοµ. «Ή σας συνέβη κάτι 

διαφορετικό;» 

  «Έτσι χαθήκαµε κι εµείς, ναι,» απάντησε, αµέσως, η Μάνζρα. «Τα 

πάντα άλλαζαν γύρω µας.» 

  «Ακριβώς,» συµφώνησε ο Μέρθναρ, τρώγοντας, κι αποφεύγοντας 

να κοιτάξει την ξανθιά πολεµίστρια. 

  «Πώς τα πας, µικρή;» ρώτησε η Μάνζρα τη Θάρκα. 

  «Καλά…» απάντησε, αργά, εκείνη, δαγκώνοντας ένα κοµµάτι 

ψωµί. 

  «∆ε χαίρεσαι και πολύ που µε βλέπεις, ε;» είπε η ξανθιά 

πολεµίστρια. «Τόσο εύκολα νόµιζες ότι θα µε ξεφορτωθείς;» 

  Η Θάρκα κοκκίνισε, και οι υπόλοιποι γέλασαν. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Ήκνορ και η Μίκθαλ έφτασαν βράδυ στην Ζερκ-βελ, και µπήκαν 

από την βόρεια πύλη. Τράβηξαν τα γκέµια των αλόγων τους, για να 

σταµατήσουν να καλπάζουν και ν’αρχίσουν, απλά, να βαδίζουν µέσα 

στους δρόµους της Αργκανθικιανής πόλης, οι οποίοι φωτίζονταν από 

λάµπες και κόσµος περνούσε. 

  Οι δυο κατάσκοποι ήξεραν, εξ αρχής, προς τα πού έπρεπε να πάνε, 

έτσι δε χασοµέρησαν. ∆ιέσχισαν τη Ζερκ-βελ, και έφτασαν στο 

∆όντι του Λύκου. Υπέθεταν ότι ίσως η Βόλκρα να περνούσε το βράδυ 

απο δώ, για να τους αφήσει κάποιο σηµείωµα, σχετικά µε το πώς τα 

πήγαινε στο παλάτι του ∆ούκα Βάνρελ και πώς µπορούσαν να 

επικοινωνήσουν µαζί της, αν ήθελαν. ∆ιαφορετικά, πώς θα 

κατάφερναν να της µιλήσουν, για να της πουν ότι θα κατευθύνονταν 
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στο ∆ουκάτο Έαροντ, ώστε να προλάβουν εκεί τους Σαραολνιανούς 

αντιπροσώπους του ∆ούκα Σάλβινρ της Χάργκοχ; 

  Άφησαν τ’άλογά τους στο στάβλο και µπήκαν στην τραπεζαρία του 

πανδοχείου. Ο Ήκνορ πλησίασε την ξανθιά Βόρεια Αργκανθικιανή 

γυναίκα στο µπαρ και έκλεισε ένα δωµάτιο για εκείνον και τη 

Μίκθαλ. Έπειτα, ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο του χτιρίου και 

πλησίασαν το κατάλυµα της Βόλκρα. Ο µελαχρινός κατάσκοπος 

τράβηξε ένα λεπτό εργαλείο απ’τη ζώνη του και, εύκολα, διέρρηξε 

την κλειδαριά –και αυτός και οι δύο συντρόφισσές του ήταν ειδικοί 

σε κάτι τέτοια, πράγµατα χρήσιµα στη δουλειά τους. 

  Παραµερίζοντας την πόρτα, ο Ήκνορ µπήκε στο δωµάτιο, 

ακολουθούµενος από τη Μίκθαλ. Ήταν σκοτεινά, κι έτσι άναψε τη 

λάµπα που κρεµόταν απ’το ταβάνι, καθώς η καστανοµάλλα 

Αργκανθικιανή έκλεινε πίσω τους. 

  «∆ε βλέπω κάποιο σηµείωµα…» συνοφρυώθηκε ο µελαχρινός 

κατάσκοπος, κοιτώντας τριγύρω. 

  «Ούτ’εγώ,» κατένευσε η Μίκθαλ. «Τι κάνουµε τώρα; ∆ε θα την 

περιµένουµε να επιστρέψει, έτσι;» Σίγουρα, έχει βρει κανέναν 

ξανθοµάλλη ευγενή και διασκεδάζει, µέσα στο παλάτι!… 

  «Θα της αφήσουµε εµείς ένα σηµείωµα, λέγοντάς της να έρθει να 

µας βρει στο ∆ουκάτο Έαροντ,» είπε ο Ήκνορ. 

  «Πού στο Έαροντ;» έθεσε το ερώτηµα η Μίκθαλ. 

  «Στη Βέρντριχ, µάλλον, δε θα είµαστε;» 

  «Και ποιος µας λέει πως οι Σαραολνιανοί θα περάσουν απο κεί;» 

  «Μα δεν έχουν από πού αλλού να περάσουν! Στη Βέρντριχ είναι η 

µόνη µεγάλη γέφυρα σ’αυτά τα µέρη. Πώς αλλιώς θα διασχίσουν τον 

ποταµό Αρλ;» 

  «Υπάρχουν και σ’άλλα σηµεία γέφυρες, Ήκνορ,» του θύµισε η 

Μίκθαλ. 

  «Είπα, η µόνη µεγάλη γέφυρα,» τόνισε εκείνος. «Και οι 

Σαραολνιανοί, σίγουρα, θα χρειαστούν µεγάλη, γιατί είναι πολλοί.» 
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  Η Μίκθαλ συνοφρυώθηκε, σκεπτική. «Σωστά… Εκτός κι άµα 

κάνουν τον κύκλο του ∆ουκάτου και πάνε στην ∆ρέλιφον απ’τα 

βουνά…» 

  «Τότε, θα πρέπει αν είναι τελείως τρελοί,» είπε ο Ήκνορ. 

  «Ή πολύ απεγνωσµένοι,» πρόσθεσε η Μίκθαλ. 

  «Εδώ, είναι απεγνωσµένοι·  εκεί, δε νοµίζω, αφού κανείς δε θα τους 

κυνηγά. Συνεπώς, ας πούµε στη Βόλκρα ότι θα είµαστε στην 

Βέρντριχ, και βλέπουµε, εντάξει;» 

  «Εντάξει.» 

  Ο Ήκνορ πήρε πένα και χαρτί απ’το γραφείο. «Στον Αργυρό 

∆ίσκο;» ρώτησε, αναφερόµενος στο µεγαλύτερο πανδοχείο της εν 

λόγω πόλης. 

  «Ναι, γιατί όχι;» 

  Ο µελαχρινός κατάσκοπος κάθισε στην καρέκλα και άρχισε να 

γράφει. Όταν τελείωσε, ζήτησε από τη Μίκθαλ να το κοιτάξει. 

Εκείνη πλησίασε και έριξε µια µατιά. Το σύντοµο µήνυµα έγραφε: 

 

Οι αντιπρόσωποι βρίσκονται κυνηγηµένοι σε τούτα τα µέρη. 

Μάλλον, θα περάσουν από τα βουνά. Πηγαίνουµε στην 

Βέρντριχ, για να τους προλάβουµε. Συνάντησέ µας στον 

Αργυρό ∆ίσκο… 

 

Ήκνορ, Μίκθαλ 

 

  «Είναι αρκετά ξεκάθαρα γραµµένο·  ακόµα και η Βόλκρα θα 

µπορέσει να το καταλάβει,» είπε η Μίκθαλ. 

  Ο Ήκνορ γέλασε κοφτά, και σηκώθηκε όρθιος, αφήνοντας το 

µήνυµα πάνω στο γραφείο. «Πάµε στο δωµάτιό µας, τώρα.» Άνοιξε 

την πόρτα, αλλά δε βγήκε. 

  «Τι είναι;» τον ρώτησε η Μίκθαλ. 
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  Εκείνος έκλεισε, και στράφηκε στο µέρος της. «Μήπως θα ήταν 

προτιµότερο να περιµένουµε εδώ, σε περίπτωση που επιστρέψει 

σήµερα;…» 

  Η Μίκθαλ ήταν έτοιµη να πει «όχι», όταν µια ιδέα πέρασε απ’το 

νου της. «Ναι·  γιατί όχι;» αποκρίθηκε. «Ας περιµένουµε εδώ.» Και 

άφησε τον σάκο της στο έδαφος. 

  Κι ο Ήκνορ άφησε κάτω το δικό του σάκο. Ύστερα, είδε την 

καστανοµάλλα γυναίκα να λύνει την κάπα απ’το λαιµό της και να 

την κρεµά στην κρεµάστρα του δωµατίου, να ξεκουµπώνει την 

τουνίκα της και να την πετά πάνω στην καρέκλα, να βγάζει το 

µπλουζάκι που φορούσε από µέσα, και, τέλος, να λύνει το 

στηθόδεσµό της. 

  «∆εν πιστεύω να έχεις στο µυαλό σου…;» της είπε. 

  Η Μίκθαλ πλησίασε, χάιδεψε το σηµείο ανάµεσα στους µηρούς 

του, και φίλησε, αχόρταγα, τα χείλη του. «Αυτό ακριβώς έχω στο 

µυαλό µου,» αποκρίθηκε, αρχίζοντας να λύνει τη ζώνη του. 

  «Κι αν η Βόλκρα έρθει;…» ρώτησε ο Ήκνορ. 

  «Μα αυτό θέλω κι εγώ –να έρθει!» µειδίασε η Μίκθαλ·  

ξεκούµπωσε το παντελόνι του και το τράβηξε προς τα κάτω. 

  Ο Ήκνορ τη γράπωσε απ’τα µαλλιά και την κόλλησε πάνω του, 

φιλώντας τα χείλη της. «Είσαι πολύ αγενής,» της είπε, καθώς το χέρι 

του έµπαινε στο πίσω µέρος του δικού της παντελονιού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30ο 

Κατάκτηση 
 

 

ρώτη ξύπνησε η Μίκθαλ, και σήκωσε και τον Ήκνορ, 

φιλώντας τον στο στόµα. Ήταν κι οι δυο ξαπλωµένοι στο 

κρεβάτι του δωµατίου της Βόλκρα, µα η συνάδελφός τους 

δεν είχε επιστρέψει ακόµα.  

  Ούτε καν που σκέφτηκε ότι, ίσως, θέλαµε να της µιλήσουµε! 

συλλογίστηκε η καστανοµάλλα κατάσκοπος. 

  «Καληµέρα,» είπε ο Ήκνορ, µ’ένα χασµουρητό. «Τι ώρα είναι;» 

  Η Μίκθαλ σηκώθηκε απ’το κρεβάτι, ρίχνοντας την τουνίκα πάνω 

της, και πλησίασε το παράθυρο, για ν’ανοίξει τα πατζούρια και να 

κοιτάξει έξω. Παρατήρησε πως ο Λούντρινχ είχε υψωθεί απ’την 

Ανατολή·  και δε µπορούσε καθόλου να δει τον Βάνσπαρχ απο δώ 

όπου βρισκόταν, όµως υπέθετε πως ή µόλις ξεµύτιζε απ’τη ∆ύση ή 

δεν είχε κάνει ακόµα την εµφάνισή του. 

  «Πρωί,» απάντησε στον Ήκνορ. 

  «Και η Βόλκρα δεν έχει φανεί,» πρόσθεσε εκείνος, καθώς 

σηκωνόταν, βάζοντας το παντελόνι του. 

  «Προφανώς, έχει βρει άλλη απασχόληση στο παλάτι του ∆ούκα,» 

είπε η Μίκθαλ. 

  «Αρχίζω ν’ανησυχώ γι’αυτήν,» δήλωσε ο Ήκνορ, καθώς έβαζε την 

τουνίκα του. 

  Η Μίκθαλ ρουθούνισε, αποδοκιµαστικά. «∆εν είναι τόσο µικρή, 

ώστε να µη µπορεί να φροντίζει τον εαυτό της,» αποκρίθηκε, 

στρεφόµενη προς το µέρος του, µε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά 

της. 

  Η Ήκνορ γέλασε. «Αναµφίβολα, µπορεί. Αλλά στους ενήλικες 

συµβαίνουν, συνήθως, τα χειρότερα πράγµατα. Και µου κάνει 

Π
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εντύπωση που δε σκέφτηκε να µας αφήσει ούτε ένα µήνυµα για το 

πώς τα πηγαίνει…» 

  «Εµένα καθόλου,» δήλωσε η Μίκθαλ. «Ακριβώς αυτός είναι ο 

χαρακτήρας της!» Έβγαλε την τουνίκα της και την πέταξε στα χέρια 

του Ήκνορ. Σήκωσε από κάτω το στηθόδεσµό της και τον φόρεσε, 

προτού βάλει και το εσωτερικό τριµµένο της µπλουζάκι. Ύστερα, 

πήρε την τουνίκα, πάλι, από τον µελαχρινό κατάσκοπο, και την 

έβαλε κι αυτή. «∆εν πιστεύω να σκέφτεσαι να µείνουµε εδώ και να 

την περιµένουµε, έτσι;» 

  Ο εραστής της, όντως, έµοιαζε σκεπτικός. 

  Η Μίκθαλ τον λοξοκοίταξε. «∆εν είναι σηµαντικότερο να 

προλάβουµε τους Σαραολνιανούς;» 

  «Αναµφίβολα, πρέπει να τους προλάβουµε κι αυτούς,» 

παραδέχτηκε ο Ήκνορ. «Η ∆ούκισσα Ζέκαλ φαινόταν απελπισµένη 

να τους σταµατήσει. Αν και βέβαια το λόγο κανείς µας δεν τον 

καταλαβαίνει…» 

  «Πράγµατι…» συµφώνησε η Μίκθαλ, βάζοντας το παντελόνι της 

και κουµπώνοντάς το. «Όµως εσύ δεν έλεγες πως, απλά, τη δουλειά 

µας κάνουµε;» 

  «Ναι,» ένευσε ο Ήκνορ. «Και τη δουλειά µας θα την κάνουµε –

όπως πάντα.» 

  Η Μίκθαλ κάθισε στο κρεβάτι, αρχίζοντας να φορά τις κάλτσες της. 

«Παρ’όλ’αυτά, καλά θα ήταν να µπορούσαµε να µαθαίναµε και το 

λόγο.» 

  «Ούτε στο Σαραόλν ξέραµε τι ακριβώς σχεδίαζε η ∆ούκισσα,» είπε 

ο Ήκνορ. «Τότε, γιατί δε µας πείραζε και τόσο;» 

  «∆εν ξέρω. Ίσως επειδή οι Σαραολνιανοί είναι πάντα εχθροί, και 

απολίτιστοι… Άντε, βάλε τις µπότες σου!» τον παρότρυνε, ενώ 

εκείνη έβαζε τις δικές της. 

  Ο µελαχρινός κατάσκοπος κάθισε στην καρέκλα και τις φόρεσε, 

ενώ έλεγε: «Πιθανώς να έχεις δίκιο… Όµως και σε τούτη την 

υπόθεση Σαραολνιανοί είναι µπλεγµένοι. Κι αν επιθυµούν να 
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συµµαχήσουν µε µας, για να καταπολεµήσουν τους 

Μαγκραθµέλιους, ποιο είναι το πρόβληµα; Οι δαιµονάνθρωποι είναι 

εχθρικοί προς όλους µας, απ’όσο ξέρω… παρότι, βέβαια, ποτέ δεν 

έχω δει κάποιον…» 

  «Όπως και νάχει,» είπε η Μίκθαλ, καθώς σηκωνόταν όρθια, 

«χρειαζόµαστε έναν πόλεµο; Άσε τους βαρβάρους να τους 

αντιµετωπίσουν –είµαι σίγουρη πως είναι καλοί σ’αυτό!» Πήρε την 

κάπα της απ’την κρεµάστρα και την έδεσε γύρω απ’το λαιµό της. 

  Ο Ήκνορ ξεφύσησε, καθώς κι εκείνος έβαζε την κάπα του. «Έχω 

µπερδευτεί… Ας κάνουµε, απλά, τη δουλειά µας, όπως είπα και 

πριν.» 

  Η Μίκθαλ κατένευσε. Έριξε µια λοξή µατιά στο µήνυµα που είχε 

αφήσει ο εραστής της πάνω στο γραφείο, και ρώτησε: «Είναι σε 

αρκετά φανερή θέση για τη Βόλκρα;» 

  «Βούλωστο, πλέον!» γέλασε ο Ήκνορ, χτυπώντας την, µε την 

παλάµη, στα οπίσθια και παίρνοντας το σάκο του από κάτω. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Είσαι καλύτερα, Χόλκραδ;»  

  Ο Βένγκριλ βοήθησε τη µάγισσα να σηκωθεί όρθια, ενώ εκείνη 

αισθανόταν ακόµα το κεφάλι της να την καίει. 

  «Κάπως…» αποκρίθηκε. Και δεν έλεγε ψέµατα·  σε σχέση µε χτες, 

ήταν καλύτερα. 

  «Ίσως δε θάπρεπε να σ’το ζητάω αυτό, στην κατάσταση που 

βρίσκεσαι, αλλά θα µπορούσες να µας βγάλεις από τούτο το δάσος, 

για να πάµε στα Αργκανθικιανά Όρη;» ρώτησε ο Βένγκριλ. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ, νεύοντας, αργά, καταφατικά. 

  «Συγκεντρωθείτε!» φώναξε ο Βασιληάς του Σαραόλν στους 

πολεµιστές του. «Και ιππεύσατε!» Ο ίδιος βοήθησε την 

κορακοµάλλα µάγισσα ν’ανεβεί σ’ένα άλογο. 
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  Ο Ζάρβηµ καβαλίκεψε τον ίππο του, µε την πίπα στα δόντια. 

«Μεγαλειότατε, τούτο το δάσος, οµολογουµένως, είχε πολύ 

περισσότερες σκιές απ’ό,τι συνήθως χρειάζεται.» 

  Ο Βένγκριλ µειδίασε, καθώς ανέβαινε στο άτι του. «Συµφωνώ 

απολύτως, Άρχοντά µου.» 

  Όταν ήταν όλοι έτοιµοι, η Χόλκραδ έδειξε προς µια συγκεκριµένη 

κατεύθυνση, µοιάζοντας να βλέπει µέσα από τα δέντρα και τις 

φυλλωσιές. Ο Βένγκριλ έκανε νόηµα στους υπόλοιπους, και 

ακολούθησαν τη µάγισσα, η οποία προπορευόταν πάνω στ’άλογό 

της, µε τον Βασιληά του Σαραόλν πλάι της. Μπήκαν σε µια δίοδο, 

που φάνηκε να παρουσιάστηκε ξαφνικά εµπρός τους, λες και πριν 

δεν την είχαν προσέξει λόγω των παιχνιδισµάτων του φωτός. Η 

Χόλκραδ τούς οδήγησε έξω από το µικρό δάσος, στους 

δεντρόφυτους λόφους, και είπε: 

  «Απο δώ και πέρα, δε νοµίζω να υπάρξει πρόβληµα. Απλά, 

συνεχίστε ανατολικά.» Έδειξε, πάλι. 

  Ο Βένγκριλ ένευσε καταφατικά, και η καβαλάρηδές του άρχισαν να 

καλπάζουν προς εκείνη την κατεύθυνση. 

  Μέχρι το µεσηµέρι είχαν περάσει από τους λόφους, καθώς κι από 

µια µικρή πεδιάδα και είχαν φτάσει µπροστά σε µια µεγάλη, 

λιθόστρωτη δηµοσιά του Άργκανθικ. 

  «Άνοιξε το χάρτη,» ζήτησε ο Βασιληάς του Σαραόλν από τον 

Ρήφορβελ, ο οποίος υπάκουσε, ξεδιπλώνοντάς τον. «Πού ακριβώς 

βρισκόµαστε;» 

  «Στον δρόµο που οδηγεί στη Ζερκ-βελ, αν πάµε νότια, 

Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο ξανθός ευγενής από την Όρφαλχ. 

  «Κι αν πάµε βόρεια;» 

  «Οδηγεί στο Βόρειο Άργκανθικ, Βασιληά µου·  ενώ, αν σε κάποιο 

σηµείο στρίψουµε δυτικά, βγαίνουµε, πάλι, στη Ρόναρθ.» 

  «Αυτό είναι το µόνο που δε θέλουµε, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο 

Βένγκριλ. «Για τα βουνά προς τα πού πρέπει να κατευθυνθούµε;» 

  «Ευθεία, προς την Ανατολή, Μεγαλειότατε.» 
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  «Όχι πάνω στο δρόµο;» 

  «Όχι…» Ο Ρήφορβελ συνοφρυώθηκε. «Ύστερα, βλέπω κάτι 

χωριά… και µερικά µονοπάτια, που ίσως να µας βοηθήσουν…» 

  «Ωραία. Ας ξεκινήσουµε. Θα σταµατήσουµε για µεσηµέρι κάπου 

που δε θα βρισκόµαστε σε τόσο ανοιχτό µέρος.» 

  «Σωστά, Βασιληά µου,» κατένευσε ο Ρήφορβελ. «Ο ∆ιοικητής 

Τάσµαριθ, δίχως αµφιβολία, ακόµα θα µας ψάχνει.» 

  Προσπέρασαν τον µεγάλο, λιθόστρωτο δρόµο και κάλπασαν στην 

ελαφρώς δασωµένη περιοχή ύστερ’απ’αυτόν. 

 

**  **  **  ** 

 

  Όσες περιπολίες είχαν ατενίσει τον πελώριο στρατό του –όχι 

παραπάνω από µια ντουζίνα πολεµιστές η καθεµία– είχαν φύγει, 

καλπάζοντας προς το κάστρο της Βαρονίας, το οποίο, τώρα, ο 

Καρνταµάρ πλησίαζε, µε ένα φουσάτο εκατό χιλιάδων 

Μαγκραθµέλιων στρατιωτών πίσω του, και γύρω του την προσωπική 

του φρουρά: πεντακόσιους ανθρώπινους µαχητές. Ο ίδιος φορούσε 

την πανοπλία που είχε ετοιµάσει γι’αυτόν ο Βασιληάς του: µία 

αρθρωτή αρµατωσιά από σκούρο-µπλε ατσάλι, το οποίο έκανε 

ιριδισµούς. Στη ζώνη του κρέµονταν δύο όπλα τα οποία, επίσης, του 

είχε δώσει ο Πόνκιµ: ένας δίκοπος πέλεκυς και ένα κοντό, 

πλατυλέπιδο ξίφος. Στους ώµους του έπεφτε µια µαύρη κάπα, και 

στο κεφάλι ο Καρνταµάρ φορούσε το κράνος της σκούρας-µπλε 

πανοπλίας, το οποίο είχε δύο µεγάλα ανοίγµατα για τα µάτια του. 

  Ο Στρατάρχης του νέου Σαραόλν καβαλούσε µια κατάµαυρη, άγρια 

φοράδα, και πλάι του ίππευαν οι δύο διοικητές του: ο Ρόκθαµπορ, ο 

στρατηγός των πεντακοσίων ανθρώπων, και ο Μότγκιργκοθ, ο 

στρατηγός του φουσάτου των Μαγκραθµέλιων, γιος του Βασιληά 

Καρθαβλέρν και Πρίγκιπας της Νότιας Μάγκραθµελ. 

  Καθώς οι δίδυµοι ήλιοι του Άρµπεναρκ βρίσκονταν ψηλά στον 

ουρανό, οι τρεις αρχηγοί του ατελείωτου στρατού στέκονταν 
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µπροστά στο κάστρο του Βαρόνου Κνάβορ, µε το Μάτι του Σαραόλν 

να κυµατίζει πλάι τους, καθώς µια δαιµονογυναίκα βαστούσε το 

κοντάρι της σηµαίας του Βασιλείου. Το οικοδόµηµα που ατένιζαν 

ήταν καµωµένο από γκρίζα πέτρα, και στεκόταν επάνω σ’ένα 

απότοµο ύψωµα, έτσι ώστε να µη µπορούν οι πολιορκητές να 

συγκεντρωθούν εύκολα γύρω απ’τα τείχη του και να 

σκαρφαλώσουν. 

  Όµως ο Καρνταµάρ δεν ανησυχούσε γι’αυτήν την ποταπή άµυνα 

του Βαρόνου Κνάβορ, ξέροντας ότι οι Μαγκραθµέλιοί του είχαν 

τεχνολογικά όπλα στη διάθεσή τους, που ο εν λόγω Σαραολνιανός 

Άρχοντας δεν είχε ποτέ διανοηθεί. 

  Οι µέρες του θριάµβου µου αρχίζουν, συλλογίστηκε ο Στρατάρχης 

του Σαραόλν. Το Βασίλειο θα τρέµει στο άκουσµα του ονόµατός µου. 

  Καθώς ο στρατός του σταµατούσε µπροστά στο κάστρο, φώναξε: 

«Βαρόνε Κνάβορ!» 

  Περίµενε λίγο, ενώ ο άνεµος χτυπούσε το Μάτι του Σαραόλν, και 

ένας άντρας παρουσιάστηκε στις επάλξεις: Είχε σγουρά, µαύρα, 

µακριά µαλλιά, και φορούσε µπλε τουνίκα και µελανό µανδύα. Πλάι 

του ερχόταν µια κοπέλα µε σκούρα-καστανά, ακόµα πιο µακριά 

µαλλιά, ντυµένη µε πράσινο φόρεµα και πορφυρή κάπα. ∆εξιά κι 

αριστερά τους βρίσκονταν οπλισµένοι στρατιώτες. 

  «Εσύ είσαι ο Βαρόνος;» ρώτησε ο Στρατάρχης του Σαραόλν, 

έχοντας ακούσει πως ο Κνάβορ ήταν πολύ µεγαλύτερος. 

  «Όχι,» απάντησε ο άντρας. «Είµαι ο δεύτερός του γιος, Ταλρεκόν. 

Τι ζητάς στο κάστρο µου, δαιµονόφιλε;» 

  Ο Καρνταµάρ έβγαλε το κράνος του, αφήνοντας τα καστανά του 

µαλλιά ν’ανεµίσουν. «Είµαι ο νέος Στρατάρχης του Σαραόλν. 

Ονοµάζοµαι Καρνταµάρ, και απαιτώ ν’ανοίξεις την πύλη του 

κάστρου σου για µένα και τους πολεµιστές µου, Άρχοντα 

Ταλρεκόν.» 

  «∆εν ξέρω κανέναν Στρατάρχη Καρνταµάρ του Σαραόλν,» 

απάντησε ο γιος του Κνάβορ. «Γνωρίζω µόνο ένα Αρχιστράτηγο 
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Άρθαλκ, και για κείνον ευχαρίστως θα άνοιγα την πύλη του κάστρου 

µου.» 

  Του Καρνταµάρ τού φάνηκε αστείο αυτό, και γέλασε. «Χα-χα-χα-

χα… Άρχοντά µου, εάν ήδη δεν το γνωρίζετε, να σας πληροφορήσω 

πως ο Αρχιστράτηγος Άρθαλκ είναι νεκρός, και εγώ έχω αναλάβει τα 

καθήκοντά του, µαζί µε τη Στρατάρχισσα Νερενία. Όλα µε διαταγή 

του Βασιληά Πόνκιµ.» 

  «Ο Πόνκιµ δεν είναι δικός µου Βασιληάς·  ο Βένγκριλ είναι!» 

απάντησε ο Ταλρεκόν. 

  «Γενναία, και ίσως ειλικρινά, λόγια, Άρχοντά µου,» είπε ο 

Καρνταµάρ·  «αλλά Βασιληάς είναι εκείνος που έχει την 

περισσότερη δύναµη –και ο Βασιληάς Πόνκιµ έχει την περισσότερη 

δύναµη τώρα! 

  »Εποµένως, άνοιξε την πύλη σου, για το στρατό του –το 

προστάζω!» 

  «Ποτέ δε θ’ανοίξω την πύλη µου για σένα!» δήλωσε ο Ταλρεκόν. Η 

κοπέλα πλάι του του ψιθύρισε κάτι, αλλά εκείνος κούνησε το 

κεφάλι, αποδοκιµαστικά. 

  «∆εν είναι αυτό απόφαση του πατέρα σου, Άρχοντά µου;» ρώτησε 

ο Καρνταµάρ. «Πού είναι ο Βαρόνος Κνάβορ;» 

  «Όχι εδώ,» αποκρίθηκε ο Ταλρεκόν. 

  «Ο Στρατάρχης του Βασιλείου σου ζητά να γίνεις πιο 

συγκεκριµένος, Άρχοντά µου,» είπε ο Καρνταµάρ. «Πού βρίσκεται ο 

Βαρόνος;» Είχε µια υποψία, όµως ήθελε ο Ταλρεκόν να του την 

επιβεβαιώσει. Επιπλέον, έπρεπε να του σπάσει το ηθικό. Ήταν 

ηλίθιος; ∆εν έβλεπε ότι δεν είχε την παραµικρή ελπίδα ενάντια στο 

στράτευµά του; 

  «∆εν είµαι υποχρεωµένος να πω τίποτα σε σένα, δαιµονόφιλε!» 

ήταν η απάντηση του γιου του Κνάβορ. 

  «Άνοιξε την πύλη σου, Άρχοντά µου, και θα µιλήσουµε από 

κοντά,» αποκρίθηκε ο Καρνταµάρ. 

  «Όχι!»  
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  Η καστανή κοπέλα άρχισε, πάλι, να ψιθυρίζει κάτι στον Ταλρεκόν, 

µα εκείνος την έκανε, άγαρµπα, στο πλάι, αγνοώντας την. 

  «Αυτό αποτελεί προδοσία ενάντια στο Στέµµα, Άρχοντά µου –σε 

προειδοποιώ!» φώναξε ο Καρνταµάρ. «Άνοιξε την πύλη σου!» 

  «Αρνούµαι!» 

  «Σκοτώστε τον ηλίθιο!» πρόσταξε ο Στρατάρχης του Σαραόλν, και, 

στο ανοιγόκλεισµα του µατιού, ο Ταλρεκόν βρέθηκε καρφωµένος 

από βέλη, χτυπηµένος από κεντριά θανάτου, και γαντζωµένος από 

παραλυτικές δαγκάνες. 

  Ξαφνικοί σπασµοί τον έπιασαν, και, µε µια κραυγή που δεν έµοιαζε 

να βγαίνει από ανθρώπινο στόµα, σωριάστηκε απ’τις επάλξεις, 

κατρακυλώντας στην απότοµη πλαγιά κάτω απ’το κάστρο του. 

  «Αυτή είναι η ανταµοιβή για τους προδότες!» κραύγασε ο 

Καρνταµάρ. «Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από τον 

θάνατο!» Και, τότε, µια φωνή αντήχησε µέσα στο νου: Θάνατος, 

Θάνατος, Θάνατος. Ο Βασιληάς του, κάποτε, δεν του είχε πει: «Και 

θ’ακούς στο όνοµα Θάνατος»; Και, ύστερα, όλα εκείνα τα παράξενα 

όνειρα που είχαν, εκείνος κι η Νερενία… 

  Η καστανή κοπέλα κοιτούσε βουβή το κουφάρι του Ταλρεκόν, 

τσακισµένο στα βράχια, τα οποία είχαν βραχεί απ’το αίµα του 

σπασµένου κρανίου του. 

  «Ποιος άρχει, τώρα, εδώ, δεσποσύνη µου;» θέλησε να µάθει ο 

Στρατάρχης του Σαραόλν. 

  «Εγώ,» αποκρίθηκε η κοπέλα. «Είµαι η κόρη του Βαρόνου 

Κνάβορ, και ονοµάζοµαι Σιρέτα.» 

  «Λυπάµαι για την απώλειά σας, Αρχόντισσά µου,» είπε ο 

Καρνταµάρ, «αλλά ο αδελφός σας έπρεπε να φανεί πιο συνετός. 

  »Ποια είναι η δική σας απάντηση, λοιπόν; Θ’ανοίξετε την πύλη για 

τον Στρατάρχη του Βασιληά Πόνκιµ και τον στρατό του;» 

  Η Σιρέτα φάνηκε προβληµατισµένη, ενώ τα δακρυσµένα µάτια της 

ήταν καρφωµένα στο κουφάρι του Ταλρεκόν. 
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  «Περιµένω την απάντησή σας, Αρχόντισσά µου!» φώναξε ο 

Καρνταµάρ. «Θα ανοίξετε την πύλη του κάστρου σας;» 

  Η Σιρέτα είπε κάτι που ο Στρατάρχης δε µπόρεσε ν’ακούσει. 

  «Επαναλαµβάνετε, Αρχόντισσά µου;» 

  «Ναι!» αποκρίθηκε η κόρη του Κνάβορ, σφίγγοντας τις πέτρες των 

επάλξεων εµπρός της. «Ναι! 

  »Ανοίξτε την πύλη!» πρόσταξε τους στρατιώτες της. Εκείνοι 

φάνηκαν να διστάζουν. «Είστε κουφοί; Άνοιξε την πύλη, είπα!» 

  Ένας, αµέσως, έφυγε, για να εκτελέσει τη διαταγή. 

  «Συνετή απόφαση, Αρχόντισσά µου,» είπε ο Καρνταµάρ. «∆εν 

υπάρχει λόγος για αιµατοχυσία·  όχι όταν είναι φανερό πως, ούτως ή 

άλλως, εµείς θα βγούµε νικητές.» 

  Η πύλη του κάστρου άνοιξε, αργά, και ο Στρατάρχης του Σαραόλν 

προπορεύτηκε, µαζί µε τους δυο του διοικητές, τη Μαγκραθµέλια 

σηµαιοφόρο, και διακόσιους στρατιώτες, ενώ χίλιοι ακόµα 

ακολουθούσαν. 

  Στην µεγάλη αυλή συνάντησε την Αρχόντισσα Σιρέτα, κυκλωµένη 

από µια ντουζίνα πολεµιστές. 

  «Αυτοί είναι όλοι οι υπερασπιστές που έχει τούτο το κάστρο;» 

απαίτησε ο Καρνταµάρ. 

  «Περίπου διακόσιοι είναι οι στρατιώτες που βρίσκονται εδώ, επί 

του παρόντος, Στρατάρχη,» απάντησε η Σιρέτα, µε το µίσος να 

καθρεπτίζεται καθαρό στα καστανά της µάτια. 

  «Και πού έχουν πάει οι υπόλοιποι; Ο Βαρόνος; Στη Χάργκοχ;» 

  Η κόρη του Κνάβορ δίστασε λίγο, αλλά απάντησε: «Ναι. Το ίδιο κι 

ο πρώτος µου αδελφός, Μάρτενχ.» 

  «Εποµένως, το µέρος είναι άδειο για να µας φιλοξενήσετε. Σωστά, 

Αρχόντισσά µου;» 

  «∆ε θα χωρέσουν όλοι οι πολεµιστές σας, Στρατάρχη…» εξήγησε η 

Σιρέτα. 

  «Το αντιλαµβάνοµαι τούτο,» ένευσε ο Καρνταµάρ. «Αλλά θέλω να 

γίνει χώρος για όσο το δυνατόν περισσότερους. Αντιληπτό;» 
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  «Μάλιστα.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Το βράδυ, η οµάδα του Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν 

κατασκήνωσε µερικά χιλιόµετρα δυτικά των Αργκανθικιανών 

Ορέων. Φωτιές άναψαν, αλλά λίγες, γιατί ακόµα κι εδώ δεν ήταν 

σίγουροι αν κάποιος θα τις έβλεπε, παρότι δεν είχαν συναντήσει 

κανέναν Αργκανθικιανό πολεµιστή στο δρόµο τους. Μάλλον, οι 

στρατιώτες του ∆ιοικητή Τάσµαριθ νόµιζαν ότι οι Σαραολνιανοί 

είχαν στρίψει νότια, ή έψαχναν ακόµα µέσα στη Βαρονία του 

Κάζριφ… ή τους είχαν στήσει παγίδα, κι εκείνοι δεν είχαν καταλάβει 

τίποτα –πράγµα που τους τρόµαζε όλους. Ήταν άσχηµο να 

βρίσκεσαι σε ξένο –και εχθρικό, συγχρόνως!– έδαφος… 

  Τα βουνά έµοιαζαν απειλητικά στην Θάρκα… όπως και καθετί 

άλλο µέσα στο Άργκανθικ. «Θα χρειαστεί να σκαρφαλώσουµε;» 

ρώτησε τη Μάνζρα. 

  «Ίσως,» αποκρίθηκε, στωικά, εκείνη, τυλιγµένη στην κάπα της και 

φορώντας την κουκούλα στο κεφάλι, γιατί έκανε αρκετό κρύο εδώ, 

καθώς ψυχρός άνεµος ερχόταν απ’τα χιονισµένα Αργκανθικιανά 

Όρη. 

  Η Θάρκα δάγκωσε το κάτω της χείλος. «∆εν είµαι καλή στο 

σκαρφάλωµα…» 

  «Θα µάθεις,» είπε, σχεδόν αδιάφορα, η Μάνζρα. 

  «∆εν υπάρχουν άνθρωποι στα βουνά;» 

  «∆εν ξέρω, µικρή. ∆εν έχω ξαναπεράσει απο δώ. Αλλά γιατί όλες 

αυτές οι ξαφνικές απορίες;» 

  Η Θάρκα δίστασε ν’απαντήσει. «Έτσι…» 

  «Μην ανησυχείς,» της είπε η Μάνζρα, χαµογελώντας φιλικά. «∆εν 

είναι τόσο δύσκολο, όσο νοµίζεις, να διασχίσουµε τα βουνά.» Γιατί 

της λέω ψέµατα; αναρωτήθηκε. Ήξερε πως, σίγουρα, δε θα ήταν 

καθόλου εύκολο ταξίδι, για δύο λόγους: Ο ένας ήταν ότι δεν 
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γνώριζαν καθόλου τούτα τα µέρη·  ο άλλος ότι τα περισσότερα 

περάσµατα θα είχαν κλείσει απ’το χιόνι. 

  Ωστόσο, τα λόγια της Μάνζρα καθησύχασαν κάπως τη Θάρκα, η 

οποία έπαιρνε τη γνώµη της ξανθιάς πολεµίστριας πολύ σοβαρά, 

γιατί την θεωρούσε έµπειρη σε τέτοια ζητήµατα. Για να το λέει η 

εκπαιδεύτρια, έτσι θα είναι… σκέφτηκε, προσπαθώντας να πείσει τον 

εαυτό της. Απλά, κανένας γκρεµός θα υπάρχει, τον οποίο θα 

προσπεράσουµε… Άντε και κάνα δύσβατο µονοπάτι… Και σιγά µην 

πέσουµε σε κατολίσθηση… Αυτά είναι σπάνια!… 

  Γύρω από µια φωτιά, όχι πολύ µακριά απ’την Μάνζρα και τη 

Θάρκα, κάθονταν ο Βένγκριλ, η Χόλκραδ, ο Σόλµορχ, η Τάθβιλ, ο 

Ζάρβηµ, ο Ρήφορβελ, και ο Σίνορµαρ. 

  «Ακόµα κι απο δώ µπορούµε να νιώσουµε το κρύο, 

Μεγαλειότατε,» είπε ο τελευταίος, τρίβοντας τα χέρια του πάνω 

απ’τις φλόγες. 

  «∆εν είµαστε και τόσο µακριά απ’τα βουνά, φίλε µου, αφού 

µπορούµε να τα δούµε, απλά στρέφοντας το κεφάλι µας προς 

τ’ανατολικά,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ, πίνοντας µια γουλιά απ’το 

ζεστό της τσάι. 

  «Ζάρβηµ, έχεις περάσει καθόλου απ’τα Αργκανθικιανά Όρη;» 

ρώτησε ο Σόλµορχ τον πατέρα της Βαρονέσας. 

  «∆υστυχώς, όχι,» είπε εκείνος. «Κι αυτό σηµαίνει πως ίσως 

χρειαστούµε έναν οδηγό, για να τα διασχίσουµε, µια τέτοια 

εποχή…» 

  «Και πού θα βρούµε οδηγό, Άρχοντά µου;» έθεσε το ερώτηµα ο 

Βένγκριλ. «Ποιος Αργκανθικιανός θα δεχτεί να οδηγήσει εµάς; 

Μάλλον, σε κάνα φαράγγι θα µας ρίξει…» 

  Ο Ζάρβηµ µειδίασε. «∆ε µπορώ να πω πως έχεις άδικο, Βασιληά 

µου. Ωστόσο, γνωρίζω έναν Αργκανθικιανό οδηγό σε τούτα τα 

µέρη… Ή, µάλλον, γνώριζα, γιατί δεν έχω ιδέα αν ζει ακόµα. Ήταν 

µεγαλύτερος από µένα, τον καιρό που είχα έρθει στο Άργκανθικ…» 
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Κούνησε το κεφάλι του. «Μπα… δεν πιστεύω να ζει. Πάντως, αν ζει, 

τώρα, θα είναι εβδοµήντα χρονών και βάλε, σίγουρα.» 

  «Ένας άνθρωπος εβδοµήντα χρονών δε µπορεί να πάρει τα πόδια 

του, καλά-καλά, όχι να µας οδηγεί στα Αργκανθικιανά Όρη!» 

κάγχασε ο Σίνορµαρ. Και, όταν ο Ζάρβηµ τον αγριοκοίταξε, 

πρόσθεσε: «Μ’όλο το σεβασµό προς το άτοµό σας, Άρχοντά µου.» 

  «Σωστά µίλησες, που να σε πάρουν τα Πνεύµατα!» αποκρίθηκε ο 

πατέρας της Τάθβιλ, φυσώντας καπνό απ’τα ρουθούνια. «Εξάλλου, 

δεν είµαι εβδοµήντα ακόµα,» µειδίασε. Και συνέχισε: «Αν, 

παρ’όλ’αυτά, θέλετε να πάω στο σπίτι του εν λόγω οδηγού, µπορώ. 

∆εν είναι µακριά απο δώ…» 

  «Λίγο πιο συγκεκριµένα, Άρχοντά µου…;» ζήτησε ο Βένγκριλ. 

  «Μερικές ώρες δρόµος προς τα νότια, σ’ένα χωριό κοντά στα 

βουνά,» εξήγησε ο Ζάρβηµ. «Απ’ό,τι θυµάµαι, ο Κάδγκερ είχε 

παιδιά –τρεις κόρες και ένα γιο. Κάποιος απ’αυτούς, λοιπόν, µπορεί 

να έχει ακολουθήσει το επάγγελµα του πατέρα του.» 

  «Και πάλι, Άρχοντά µου, γιατί να µας βοηθήσουν; Είµαστε 

Σαραολνιανοί,» του θύµισε ο Βένγκριλ. 

  «Ναι, ναι…» αναστέναξε ο Ζάρβηµ. «Ανάθεµα αυτές τις παλιές 

έχθρες! Ποτέ δεν πεθαίνουν! Όµως, επειδή δεν υπάρχει αµφιβολία 

πως χρειαζόµαστε οδηγό για τα βουνά, Μεγαλειότατε, εγώ θα σας 

πρότεινα να πάµε στα παιδιά του Κάδγκερ… και, εν ανάγκη, να τα 

υποχρεώσουµε να µας περάσουν απ’τα Αργκανθικιανά Όρη –όσο κι 

αν µη µ’αρέσει αυτό, ως ιδέα…» Φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια. 

  Ο Βένγκριλ έτριψε τα γένια του, σκεπτικός. «Τι λέτε;» ρώτησε, 

καθώς το βλέµµα του περνούσε απ’όλους. 

  «Ας το προσπαθήσουµε,» είπε ο Ρήφορβελ, σµίγοντας τα χείλη. 

«Αφού δεν είναι µακριά το µέρος το οποίο αναφέρει ο Άρχοντας 

Ζάρβηµ, δε χάνουµε και χρόνο…» 

  «Σωστά,» συµφώνησε ο Σόλµορχ. «Προσωπικά, πιστεύω ότι τα 

βουνά αποκλείεται να καταφέρουµε να τα περάσουµε µόνοι.» 
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Κοίταξε την Τάθβιλ, η οποία ένευσε καταφατικά, µε το κεφάλι, 

πίνοντας ακόµα µια γουλιά απ’το ζεστό της τσάι. 

  «Χόλκραδ;» είπε ο Βένγκριλ. 

  «Εφόσον δεν ξέρω και πολλά για το Άργκανθικ, θ’ακολουθήσω τη 

συµβουλή του Άρχοντα Ζάρβηµ,» δήλωσε η µάγισσα. 

  «Κι εγώ,» έκανε ο Σίνορµαρ. 

  «Εποµένως, αύριο θα στείλουµε κάποιους σ’αυτό το χωριό,» 

συµπέρανε ο Βένγκριλ. 

  «Ναι,» είπε η Τάθβιλ. «Ο πατέρας µου, φυσικά, θα πάει– Έτσι, 

µπαµπά;»  

  Εκείνος κατένευσε, λέγοντας: «Αναγκαστικά –για να µην τα 

θαλασσώσετε!» Έπειτα, µειδίασε, για να δείξει πως αστειευόταν. 

Είχε αρχίσει, ούτως ή άλλως, να έχει περισσότερη εµπιστοσύνη στην 

κόρη του, απ’ό,τι παλιά… 

  Η Βαρονέσα συνέχισε: «Κι εγώ θα πάω µαζί του. Και…;» 

Στράφηκε στον Σόλµορχ. 

  «Ναι, κι εγώ,» είπε εκείνος, όχι και µε τόσο µεγάλο ενθουσιασµό, 

αλλά ούτε και µε απογοήτευση. 

  «Επίσης, θα χρειαστούµε µερικούς στρατιώτες –έξι στον αριθµό, 

και δίχως τους χιτώνες τους µε τα Σαραολνιανά εµβλήµατα. 

  »Μάερνοµ!» φώναξε στην πολεµίστρια, που καθόταν λίγο 

παραπέρα µε τον Τόλριν, τον Μέρθναρ, και µερικούς άλλους. 

  Εκείνη σηκώθηκε και πλησίασε, γοργά. «Τι θα θέλατε, Βαρονέσα 

µου;» 

  «Τις υπηρεσίες σου, γι’άλλη µια φορά,» εξήγησε η Τάθβιλ. 

  Αυτό ποτέ δεν άρεσε στη Μάερνοµ. Τι της έχω κάνει και συνέχεια 

εµένα καλεί; αναρωτήθηκε, µουτρωµένη. «Ευχαρίστως,» 

αποκρίθηκε. 

  Η Τάθβιλ τής εξήγησε το σχέδιο, και η ξανθιά πολεµίστρια έφυγε, 

λέγοντάς της να µην ανησυχεί και πως θα τα κανόνιζε όλα. Έτσι, 

πήγε πίσω, στον Μέρθναρ και στον Τόλριν, και τους µίλησε. Ο 
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τελευταίος φώναξε τη Μάνζρα και τη Θάρκα, και συγκεντρώθηκαν 

για να κουβεντιάσουν. 

  «Είµαστε πέντε,» είπε η Μάερνοµ·  «εποµένως, χρειαζόµαστε έναν 

ακόµα.» 

  «Είσαι σίγουρη πως η Βαρονέσα θεωρεί εµένα στρατιώτη;» έθεσε 

το ερώτηµα ο Τόλριν. «Μάλλον, τέσσερις είστε και δύο ακόµα 

χρειάζεστε.» 

  Η Μάνζρα ένευσε καταφατικά·  το ίδιο κι ο Μέρθναρ. 

  «Εντάξει,» είπε η Μάερνοµ. «Τότε, θα πάρουµε ακόµα δύο 

πολεµιστές.» 

  «∆ε µου λέτε, µήπως χρειάζεστε τρεις, κι όχι δύο;» έθεσε το 

ερώτηµα η Θάρκα. 

  «Όχι!» αποκρίθηκαν, συγχρόνως, η Μάνζρα και η Μάερνοµ. 

  «Μια ερώτηση έκανα…» µουρµούρισε η Θάρκα. 

  «Μη βασανίζετε την κοπέλα,» είπε ο Τόλριν. «Άµα δε θέλει νάρθει, 

θα βρείτε κάποιον άλλο να πάρει τη θέση της…» Ανασήκωσε τους 

ώµους. 

  «Βρίσκεται υπό εκπαίδευση, Τόλριν,» του θύµισε η Μάνζρα. «Και 

µέσα στην εκπαίδευσή της, ναι, είναι κι αυτό. ∆ε θα µάθει τίποτα µε 

το να κάθεται.» 

  «Όπως νοµίζεις,» αποκρίθηκε ο αγγελιαφόρος. «Υποθέτω πως 

ξέρεις καλύτερα από µένα αυτά τα ζητήµατα…» Ήπιε µια γουλιά 

απ’το κρασί στο φλασκί του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31ο 

Ο Κρύσταλλος του Νότου 
 

 

ισθάνθηκα, πάλι, την κοσµική δύναµη να ρέει εντός µου, όπως 

πάντοτε όταν τη χρειαζόµουν. Πρότεινα το χέρι µου και 

κυανοπόρφυρη ενέργεια γλίστρησε απ’τα δάχτυλά µου και 

ξεχύθηκε προς την πύλη της πόλης των ανθρώπων, ενώ οι υπήκοοί 

µου ζητωκραύγαζαν γύρω µου, εξυµνώντας το µεγαλείο του Πατέρα 

τους. 

  Η πύλη έγινε κοµµάτια και θρύψαλα, καπνός και στάχτη, και οι 

υπηρέτες µου επιτέθηκαν. Οι ποικιλόχρωµες χαίτες τους ανέµιζαν, 

καθώς ένας τρελός αγέρας είχε σηκωθεί· τα µάτια τους άστραφταν· το 

ίδιο και το ατσάλι στα χέρια τους. Τα καταραµένα ανθρωπάκια δεν 

είχαν ελπίδα µπροστά στο µεγαλείο µου! 

  Η ώρα ζύγωνε· ο Κρύσταλλος ήταν δικός µου –και, τώρα, δεν υπήρχε 

κανένας για να µε εµποδίσει. Κανένας –ούτε ο τρισκατάρατος Φοίνιξ, 

ούτε η Φάνραζ, ούτε η Άκµενκ, η δηµιουργός του Κρυστάλλου. Είχε, 

επιτέλους, έρθει η ώρα να αναµορφώσω τον Άρµπεναρκ κατ’εικόνα 

µου! Και τα τέκνα µου –εκείνοι που έπλασσα, οι νέοι δαίµονες– θα 

κυβερνούσαν. 

  Καθώς η µάχη είχε ξεσπάσει γύρω απ’τα τείχη, πάνω στις επάλξεις, 

και µπροστά στην πύλη της πόλης που οι άνθρωποι αποκαλούσαν 

Μάοχµπιν, βάδισα προς το άνοιγµα που οι θεϊκή µου δύναµη είχε 

δηµιουργήσει, ενώ οι αχτίνες του ανατέλλοντος Λούντρινχ µάς 

έλουζαν όλους µε το φως τους. 

  «ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΑΣ!» είπα, µα δεν πρέπει να 

είχα υπολογίσει καλά τη δύναµη της φωνής µου, γιατί πολλοί, 

πολιορκητές και πολιορκούµενοι, σωριάστηκαν στο έδαφος, 

σπαρταρώντας και βαστώντας τ’αφτιά ή το κεφάλι. 

Α
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  Ας ήταν –λίγο µ’ενδιέφερε! Σηµασία είχε ότι έκαναν δρόµο για 

µένα… όµως όχι αρκετό: Τα καταραµένα ανθρωπάκια ύψωναν τα 

κοντάρια και τις ασπίδες τους, λες κι αυτές µπορούσαν να τους 

προστατέψουν από ΕΜΕΝΑ! Χα-χα-χα-χα… Σήκωσα το χέρι µου, 

και, πάλι, η κοσµική δύναµη εξαπολύθηκε (Πόσο όµορφα ήταν! Ξανά 

Θεός! Ξανά πανίσχυρος! Πίσω στον Άρµπεναρκ, που ήταν ΟΛΟΣ 

∆ΙΚΟΣ ΜΟΥ!), για να τους µετατρέψει σε στάχτη, µέχρι τον τελευταίο. 

  «Επίθεση, υπηρέτες µου!» πρόσταξα, και οι νέοι δαίµονες 

εφόρµησαν πάνω στα πανικόβλητα ανθρωπάκια, χτυπώντας, 

καρφώνοντας, ακρωτηριάζοντας και καρατοµώντας, πυρπολώντας τις 

καταραµένες καλύβες τους… 

  Αλλά δεν άξιζε να κοιτώ τις καλύβες. Έστρεψα το βλέµµα µου στο 

παλάτι της γυναίκας που ονόµαζαν Ταρµαρία, και η οποία 

αποκαλούσε τον εαυτό της Προστάτιδα του Κρυστάλλου. Έριξα πίσω 

το κεφάλι µου και γέλασα, και γέλασα, και γέλασα. Οι υπερασπιστές 

της Μάοχµπιν σωριάζονταν στο έδαφος, χτυπιόνταν. ∆ε µπορούσα 

ν’ατενίζω άλλο αυτά τ’ανθρωπάκια να σφαδάζουν έτσι και να 

µ’ενοχλούν. Κοσµικές δυνάµεις εξαπολύθηκαν από γύρω µου, καθώς 

βάδιζα, σκορπώντας τον θάνατο και στέλνοντας ψυχές στον 

Πνευµατικό Κόσµο… στον Πνευµατικό Κόσµο, όπου βρίσκονταν και 

τα ψυχικά κοµµάτια του Φοίνικα, της Φάνραζ, και της Άκµενκ. Κανείς 

από δαύτους δεν ήταν τώρα εδώ  –ΕΓΩ ήµουν ο Θεός του Άρµπεναρκ! 

  «Σκοτώστε τους, υπηρέτες µου! ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ! Μια 

νέα εποχή αρχίζει –και θα κυβερνήσουµε!» 

  Αα, ναι… Τι απολαυστικό θέαµα· οι νέοι δαίµονες κατατρόπωναν τα 

ανθρωπάκια, που δεν είχαν τρόπο ν’αντισταθούν στα τεχνολογικά 

τους όπλα. 

  Αλλά ο Κρύσταλλος µε καλούσε –και δύσκολα µπορούσα να τον 

αγνοήσω. Προχώρησα προς το παλάτι. Ορισµένα ανθρωπάκια 

στάθηκαν στο διάβα µου (για ποιο ηλίθιο λόγο, άραγε; για να 

αφανιστούν;) και έγιναν στάχτη.  
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  Οι δυνάµεις µου είχαν µεγαλώσει· είχαν µεγαλώσει πολύ σε σχέση µε 

τότε που απελευθερώθηκα, στο νησί µε τους κοσµικούς κρυστάλλους. 

Τώρα, πλέον, κανένας θνητός δε µπορούσε να µου αντισταθεί. Και, 

κάποια µέρα, θα έβρισκα εκείνον που µ’έδιωξε απ’το σώµα του, και 

θα τον βασάνιζα για αιώνες! Καθώς και την θνητή γυναίκα που τον 

βοήθησε… η οποία κατάφερε να ξεφύγει απ’τους δαίµονές µου, όταν 

την κυνήγησαν, αρκετές µέρες προτού φτάσουµε εδώ. 

  Ερία ήταν το όνοµά της. Και Φάλµαριν το όνοµα του άλλου. Θα τους 

θυµάµαι… δε θα ξεχάσω –ποτέ δεν ξεχνώ. 

  Το παλάτι ζύγωνε. Χα-χα-χα-χα –ο Κρύσταλλος· επιτέλους, δικός 

µου! 

  Ένα ανθρωπάκι ξεσπάθωσε, στεκόµενο µπροστά απ’την 

καγκελόπορτα του κήπου. «Αποµακρύνσου, δαιµονάνθρωπε! Το 

παλάτι δεν είναι για σένα!» 

  Άρπαξα τη λάµα του, καθώς κατέβαινε προς το µέρος µου, και τη 

µετέτρεψα σε σκόνη, προτού του τσακίσω το λαιµό, µε µια απλή 

κίνηση του χεριού µου, σηκώνοντάς τον απ’το έδαφος. Τα υπόλοιπα 

ανθρωπάκια πίσω του φάνηκαν τροµοκρατηµένα απ’το θέαµα. 

Ωστόσο ένα από δαύτα ύψωσε βαλλίστρα ενάντια σε εµένα –τι µεγάλη 

αφροσύνη! Το βέλος σφύριξε στον αέρα και καρφώθηκε στο κουφάρι 

του άχρηστου θνητού που ακόµα βαστούσα στον αέρα. 

  Τους έκαψα όλους µέσα σε κυανοπόρφυρη ενέργεια, και πέρασα την 

καγκελόπορτα, που τσάκισα µε τη γροθιά µου. ∆εν είχαν µπει στον 

κόπο ούτε να την κλειδώσουν τα ανθρωπάκια! Ή, µήπως, ήταν 

κλειδωµένη; Αλλά τι σηµασία είχε; Χα-χα-χα-χα… 

  Βάδισα µέσα στον φλεγόµενο κήπο, εξαϋλώνοντας όποιον 

«υπερασπιστή» τολµούσε να τα βάλει µαζί µου, και, τελικά, µπήκα στο 

παλάτι, σωριάζοντας άλλη µια µεγάλη πύλη στο έδαφος. 

  «Είµαι εδώ για τον Κρύσταλλο!» φώναξα, και η φωνή µου αντήχησε 

µέσα στους άδειους διαδρόµους και στις άδειες αίθουσες του παλατιού 

της Μάοχµπιν. 
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  «Πού είναι η Προστάτιδα να µε σταµατήσει; Α-χα-χα-χα-χα-χα!» 

Βάδιζα µέσα στο µεγάλο οικοδόµηµα, νιώθοντας την κοσµική ισχύ που 

προερχόταν από το Κέντρο Σταθερότητας και από το Στήριγµα Ισχύος 

να µε καλεί. 

  Άκµενκ, λυπάµαι πολύ που θα χαλάσω το καταραµένο 

δηµιούργηµά σου. Τι κρίµα που δεν είσαι εδώ, για να δεις τον 

θρίαµβό µου! Χα-χα-χα-χα!… 

  Η διπλή, ατσαλένια πύλη ήταν ανοιχτή για µένα. Σοφή απόφαση από 

τα καταραµένα ανθρωπάκια. Ίσως, είχαν –επιτέλους– αποφασίσει να 

µ’αναγνωρίσουν ως πραγµατικό τους Κύριο και να γονατίσουν 

µπροστά µου. Χα-χα-χα-χα… 

  Ο Κρύσταλλος! Τόσο πανέµορφα που γυάλιζε, µε µυριάδες χρώµατα, 

αιωρούµενος πάνω από την βασάλτινη τράπεζα. 

  Και πλάι του στεκόταν ένα ανθρωπάκι –µια θνητή γυναίκα, ντυµένη 

µε χρυσή πανοπλία και κράνος, και βαστώντας µια µεγάλη σπάθη από 

κρύο ατσάλι στα γαντοφορεµένα της χέρια, ενώ ένας πορφυρός 

µανδύας έπεφτε στην πλάτη της. 

  Τι αστεία σκηνή! 

  «Α-χα-χα-χα-χα-χα!» 

  Η γυναίκα έσµιξε τα φρύδια της, και κατέβασε την προσωπίδα του 

κράνους που φορούσε. Κρατούσε γερά τη σπάθη στις γροθιές της, µα 

έτρεµε· ήταν φανερό στα µάτια µου. 

  Καταλάβαινα ποια ήταν. «Κάνε πέρα, Βασίλισσα Ταρµαρία, 

Προστάτιδα του Κρυστάλλου του Νότου! Είµαι εδώ για ν’αλλάξω τον 

Άρµπεναρκ. Υπηρέτησέ µε!…» 

  «Ποτέ, Μάργκανθελ!» αποκρίθηκε η θνητή γυναίκα. 

  «Ανόητα λόγια, Βασίλισσα. Συγκεντρώνω τη δύναµη εκατό στρατών 

εντός µου· πώς ελπίζεις να µ’αντιµετωπίσεις;» 

  «Αυτό είναι το καθήκον µου!» φώναξε  η Ταρµαρία, µέσα απ’το 

χρυσό της κράνος. 

  «Τότε, κάνοντας το καθήκον σου, θα πεθάνεις, Βασίλισσα!» Ύψωσα 

το χέρι µου, και το ανθρωπάκι τινάχτηκε στην άλλη µεριά της 
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αίθουσας, κοπανώντας τη ράχη της στον τοίχο, ενώ το ξίφος έφευγε 

απ’τις γροθιές της. «Και, τώρα, για τον Κρύσταλλο… Χα-χα-χα-χα-

χα…» Τον Κρύσταλλο, που γυάλιζε µε τόσα όµορφα χρώµατα. Άκµενκ 

έπρεπε να ήσουν εδώ, για να τον δεις να θρυµµατίζεται! 

  «∆ε θ’αγγίξεις τον Κρύσταλλο, Μάργκανθελ!» 

  Ξαφνιασµένος (ακόµα κι εγώ, µέσα στην επιθυµία µου 

ν’αναµορφώσω τον κόσµο, δεν τους είχα προσέξει!), κοίταξα γύρω 

µου, κι αντίκρισα ρασοφόρους µορφές να έχουν συγκεντρωθεί, µε 

κουκούλες στα κεφάλια, άντρες και γυναίκες –άχρηστα ανθρωπάκια. 

  «Κι άλλη ηλιθιότητα;» απαίτησα, οργισµένος. «Φύγετε –όσο έχετε 

καιρό!» 

  «Είµαστε ορκισµένοι να προστατέψουµε τον Κρύσταλλο,» απάντησε 

ένας µελαχρινός άντρας µε σκληρό βλέµµα. Τι νοµίζεις ότι µπορείς να 

κάνεις εναντίον µου, ανθρωπάκι; 

  «Ααα… Μα, φυσικά! Είχα ξεχάσει,» είπα. «Οι υπηρέτες της Άκµενκ· 

οι Φύλακες του Κρυστάλλου· η Αδελφότητα των Άµµων. Σωστά;» 

  «Μας γνωρίζεις, Μάργκανθελ· κι εµείς γνωρίζουµε εσένα,» 

αποκρίθηκε µια γυναίκα µε πράσινα µάτια και πορφυρόµαυρα µαλλιά. 

  «Χα-χα-χα-χα! ∆εν ξέρετε τίποτα για µένα, ανθρωπάκια!» Και ήταν 

αλήθεια. Τι µπορούσαν να γνωρίζουν αυτοί οι ποταποί θνητοί για έναν 

Θεό; «Πέστε στα γόνατα και υπηρετήστε µε. Είµαι µάλλον 

γενναιόδωρος µ’εκείνους που µε υπηρετούν καλά.» 

  «∆εν είσαι παρά καταστροφή –και τρελός τώρα!» είχε το θράσος να 

φωνάξει ο µελαχρινός άντρας που µίλησε πρώτος. «Αδέλφια, ας 

πράξουµε ό,τι ήρθαµε να πράξουµε!» 

  Αναπάντεχα, αισθάνθηκα πνευµατική ισχύ να συγκεντρώνεται γύρω 

µου. Μα τι προσπαθούσαν να κάνουν τα ανθρωπάκια; Πώς 

ΤΟΛΜΟΥΣΑΝ; Η δύναµη  µε έσπρωχνε, µε έσπρωχνε –πάλευε να 

µ’εξορίσει, να µε διώξει µακριά από τούτο τον κόσµο. 

  Απελπισµένες προσπάθειες! 

  Στράφηκα στα δεξιά µου, και ύψωσα το χέρι µου. «Καείτε, άπιστοι!» 

Κυανοπόρφυρη ενέργεια γλίστρησε απ’τη χούφτα µου, και αφάνισε 
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δύο· µόνο κουρέλια απ’τους χιτώνες τους απέµειναν, για να πέσουν 

στο µαρµάρινο δάπεδο. «Χα-χα-χα-χα!…» 

  Αλλά η πνευµατική ισχύ… Το πάτωµα γλιστρούσε κάτω απ’τα πόδια 

µου… Όχι! Τώρα ήταν η ώρα του θριάµβου µου! 

  Άλλα δύο ανθρωπάκια κάηκαν, µέσα σε κυανοπόρφυρη φωτιά. Αλλά 

τα υπόλοιπα δεν τροµοκρατούνταν –πώς τολµούσαν; 

  Αντίκρισα την αυτοαποκαλούµενη Προστάτιδα του Κρυστάλλου να 

σηκώνεται, ξανά, στα πόδια της, βαστώντας τη µεγάλη της σπάθη. 

Βάδισε προς το µέρος µου, κραδαίνοντας την λεπίδα και φωνάζοντας: 

«Πέθανε, δαίµονα!» 

  «ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!» Άνοιξα τα χέρια µου και κοσµική ενέργεια τύλιξε 

το ανόητο ανθρωπάκι, καίγοντας τη σάρκα της, θρυµµατίζοντας τα 

κόκαλά της, και εκτοξεύοντας τα κοµµάτια της χρυσαφένιας της 

πανοπλίας σ’όλο το δωµάτιο. Έκανες το καθήκον σου, Βασίλισσα –

και πέθανες! 

  Αλλά οι καταραµένοι Φύλακες του Κρυστάλλου δε σταµατούσαν· η 

πραγµατικότητα είχα αρχίσει ν’αλλάζει γύρω µου. 

  «ΟΟΟΟΟΧΧΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!» 

  Έπρεπε να παίξω το παιχνίδι τους, για να επιβιώσω: να 

εκµεταλλευτώ τα Πνεύµατα. 

  Ελάτε σε µένα –ελάτε –σας προστάζω! 

  Τα αισθάνθηκα να ουρλιάζουν, ν’αντιστέκονται (µε µισούσαν, 

µ’απεχθάνονταν, µ’αποστρέφονταν), αλλά δε µπορούσαν να µου 

αρνηθούν τίποτα· ήµουν δυνατότερος απ’αυτά –ήµουν Θεός, ενώ 

εκείνα µονάχα κοµµάτια Θεών. 

  Χα-χα-χα-χα!… Άφρονα ανθρωπάκια! 

  Έστρεψα τα Πνεύµατα εναντίον τους, ενώ ποικιλόχρωµες οµίχλες 

γέµιζαν το δωµάτιο, και δύο απ’τους υπηρέτες της καταραµένης 

Άκµενκ στάλθηκαν, ουρλιάζοντας, στη Λήθη. 

  Οι οµίχλες άρχισαν να αραιώνουν. 

  «Τώρα, ήρθε η ∆ΙΚΗ ΜΟΥ σειρά, ανθρωπάκια!» βρυχήθηκα, και 

στράφηκα σ’άλλον έναν, για να τον εξορίσω κι αυτόν στη Λήθη. 
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  Ύστερα, τρεις απέµεναν, και οι οµίχλες είχαν σχεδόν διαλυθεί, αλλά 

οι Φύλακες δεν το έβαζαν κάτω. Τέτοια τόλµη… τέτοια ηλιθιότητα!… 

  «Υπηρετήστε µε!» πρόσταξα, επιθυµώντας, µέσα στην απέραντη 

καλοσύνη µου, να τους δώσω µια ευκαιρία επιβίωσης. 

  Μα εκείνοι συνέχισαν να µε βάλουν, µε τις πνευµατικές τους 

δυνάµεις! 

  Τι αχαριστία! 

  Ακόµα και τώρα, που έβλεπαν ότι θα πέθαιναν –ή, χειρότερα, θα 

ταξίδευαν στη Λήθη–, δεν τα παρατούσαν! 

  «Όπως επιθυµείτε, θνητοί!» είπα, και τους έκαψα όλους, µέσα σε 

κυανοπόρφυρες φλόγες. ∆εν είχαν χρόνο ούτε να ουρλιάξουν. 

  Και, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ο Κρύσταλλος! 

  Τον πλησίασα, γελώντας. Τον άγγιξα, τύλιξα τις γροθιές µου γύρω 

του… και τον έσπασα –τον µετέτρεψα σε χιλιάδες θρύψαλα. 

  Τα πάντα σείστηκαν, µ’ένα µεγάλο βουητό. Φυσικά… το λάθος που 

είχα κάνει τότε, αποσταθεροποιώντας τον Άρµπεναρκ. Αλλά, τώρα, δε 

θα επαναλάµβανα το ίδιο λάθος. Τώρα, θα τον έπλαθα κατ’εικόνα 

µου! 

  Έστειλα τις κοσµικές µου δυνάµεις µέσα στο Κέντρο Σταθερότητας, 

συνεχώς βαθύτερα. Καιγόµουν ολόκληρος –τι πανέµορφο 

συναίσθηµα: ήµουν ο Άρµπεναρκ, και ο Άρµπεναρκ ήταν εγώ. Τι 

συναίσθηµα ολοκλήρωσης. 

  Όµως δε µπορούσα να φτάσω κάποια καίρια σηµεία του Κέντρου 

Σταθερότητας… κάτι µου διέφευγε… Γιατί; Την προηγούµενη φορά 

δεν ένιωθα να µου διαφεύγει. Τι είχε συµβεί τώρα; Το Κέντρο 

Σταθερότητας δεν είχε αλλάξει –ήταν όπως το θυµόµουν. Ωστόσο, 

υπήρχε κάτι διαφορετικό· δεν είχα την απαραίτητη πρόσβαση, λες και 

δεν ήµουν αυτός που ήµουν, λες και δεν ήµουν Θεός παρά κάτι 

κατώτερο! 

  Η κοσµική ενέργεια ξέφευγε απ’τον έλεγχό µου! ΟΧΙ! Ήταν 

χειρότερα από την προηγούµενη φορά –δεν είχα καθόλου έλεγχο 
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τώρα! Κάτι είχε πάει πολύ, πολύ στραβά. Έπρεπε να το διορθώσω. 

Αλλά πώς; –οι δυνάµεις µου δεν ήταν αρκετές! 

  ΓΙΑΤΙ; 

  Τα πάντα ταρακουνιόνταν γύρω µου. Ένιωθα µικρός. Όχι! Όχι εγώ! 

Σκόνη, πέτρες –έπεφταν από παντού. Οι βασάλτινοι κίονες της 

Αίθουσας του Κρυστάλλου σωριάζονταν. Επιχείρησα ν’αποφύγω έναν 

που ερχόταν καταπάνω µου, µα ήταν, πλέον, πολύ αργά. Το βάρος µε 

καταπλάκωσε. 

  Και είχα χάσει κάθε έλεγχο του Κέντρου Σταθερότητας, ενώ σεισµός 

τάραζε ολάκερη τη Νότια Γη… 
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