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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Ένα νέο θαλάσσιο ταξίδι επάνω σ’ένα 

παλιό πλοίο 
 

 

ννιά στο σύνολο, ταξίδευαν ως απλοί ταξιδιώτες, τυλιγµένοι 
στις κάπες τους και µε σάκους να κρέµονται από τις σέλες των 
αλόγων που καβαλούσαν. Ο Βασιληάς Βένγκριλ του Σαραόλν 

είχε πάρει µαζί του τους πιστούς του σωµατοφύλακες ευγενικής 
καταγωγής, Ρήφορβελ και Σίνορµαρ·  τους πολεµιστές Μάνζρα και 
Μέρθναρ, που παλιότερα τον είχαν υπηρετήσει στην αναζήτηση των 
χαµένων πλοίων στα δυτικά νερά του Ωκεανού·  την Θάρκα, η οποία 

ήταν µαθητευόµενη της Μάνζρα, κι εκείνη είχε υποστηρίξει ότι δε 
µπορούσε να την αφήσει πίσω·  και τους στρατιώτες Όρντιβηλ, 
Λόξµαρ, και Φέρλα. 

  Φεύγοντας από την ∆ρέλιφον, είχαν κατευθυνθεί νότια, 

ακολουθώντας την λιθόστρωτη δηµοσιά που οδηγούσε στο ∆ουκάτο 

Τάρµεν, το οποίο συνόρευε µε τον Ωκεανό. Καθώς ταξίδευαν, γύρω 

τους έβλεπαν, κυρίως, κάµπους και χωράφια, καθώς και, πού και 
πού, τα κάστρα και τις επαύλεις των διαφόρων γαιοκτηµόνων 
ευγενών. Επίσης, συναντούσαν και κανέναν έµπορο που πήγαινε 
βόρεια ή νότια, µεταφέροντας την πραµάτεια του σε κάρα. Γύρω 

απ’τα κάρα, σ’όλες τις περιπτώσεις, βρίσκονταν αρκετοί καλά 

αρµατωµένοι φρουροί, επειδή οι φήµες για τους «ληστές του τρελού 

Βασιληά Κάρχοκ» είχαν απλωθεί παντού, και ο κόσµος φοβόταν. Η 

Μάνζρα κι ο Μέρθναρ αναρωτιόνταν γιατί ο λαός δεν είχε καµία 

εµπιστοσύνη στον µονάρχη της χώρας του. ∆ε φαινόταν να περνά 

από το µυαλό κανενός ότι επρόκειτο για απάτη, ώστε, τελικά, ο 

Βασιληάς να εκθρονιστεί. Ή ίσως εκείνοι να µην είχαν χρόνο να 

καθίσουν και να κουτσοµπολέψουν αρκετά µε τους ντόπιους: 

Ε
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Σταµατούσαν στα πανδοχεία ίσα-ίσα για να ξεκουράσουν τ’άλογά 

τους και, ύστερα, έπαιρναν, πάλι, το δρόµο τους προς τα νότια. 

  Πέρασαν και από την Μπένχρηθ, την πρωτεύουσα του ∆ουκάτου 

Τάρµεν, και όλοι τους τη θαύµασαν, γιατί δεν της έλειπαν και πολλά 

σε σύγκριση µε την ∆ρέλιφον. Οι δρόµοι της ήταν όµορφα 

στολισµένοι και καθαροί –µάλιστα, µπορούσαν να δουν τους 
οδοκαθαριστές να παρουσιάζονται κάθε λίγο, για να µαζέψουν τις 
ακαθαρσίες των ζώων που περνούσαν–, ενώ τα χτίρια είχαν µία 

αρχαϊκή εµφάνιση που δεν την έβρισκες στην πρωτεύουσα του 

Βασιλείου. Ο Βένγκριλ υπέθεσε ότι η Μπένχρηθ πρέπει να ήταν πιο 

παλιά πόλη απ’αυτήν. Ένα άλλο πράγµα που είχε παρατηρήσει, 
µέχρι στιγµής, ήταν πως όλες οι πρωτεύουσες των δουκάτων ήταν, 
τουλάχιστον, το ίδιο αξιοθαύµαστες µε την ∆ρέλιφον. Τίποτα δεν 
τους έλειπε σε σύγκριση µ’αυτήν, και η καθεµιά τους θα µπορούσε, 
κάλλιστα, να είναι πρωτεύουσα του Βασιλείου. Ίσως τούτος να ήταν 
ένας αντικατοπτρισµός της διάθεσης των Αργκανθικιανών συνεχώς 
να «τρώγονται» αναµεταξύ τους, όλοι επιθυµώντας να άρχουν, όλοι 
επιθυµώντας να είναι βασιληάδες και βασίλισσες. Όµως ο Οίκος των 
Βέρντλεν είχε «µονοπωλήσει» την εξουσία, τις τελευταίες γενεές. 
∆ύσκολο κατόρθωµα στο Άργκανθικ, έπρεπε να παραδεχτεί ο 

Βένγκριλ. Ευτυχώς που δεν είναι έτσι τα πράγµατα στο Σαραόλν, 

σκεφτόταν. ∆ε θα ήθελα να φοβάµαι τους ίδιους µου τους υπηκόους… 

Κάποιες φορές, λυπόταν τον Κάρχοκ, ο οποίος έπρεπε να άρχει εδώ 

πέρα, στο Βασίλειο των Σκιών, όπως όχι άδικα το αποκαλούσαν. 
  Το βράδυ της τρίτης µέρας του ταξιδιού τους έφτασαν στην γέφυρα 

του ποταµού Αρλ που οι Αργκανθικιανοί ονόµαζαν «Αρχοντική 

Γέφυρα». Ήταν καµωµένη από πέτρα, ψηλή, φαρδιά, και πάνοπλοι 
στρατιώτες τη φρουρούσαν, ζητώντας από τους διαβάτες να 

πληρώνουν διόδια, αφού τους έριχναν µια µατιά. 

  «Κουβαλάτε όπλα,» είπε µια πολεµίστρια στον Βένγκριλ και τους 
συντρόφους του, κοιτώντας τους µε µισό από το ένα µάτι που της 
είχε αποµείνει (το άλλο πρέπει να το είχε χάσει σε κάποια µάχη). 
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  «Φοβόµαστε τους ληστές που γυρίζουν τούτο τον καιρό,» 

αποκρίθηκε ο Βασιληάς. 
  Αυτή η απάντηση φάνηκε να την ικανοποιεί (ικανοποιούσε τους 
περισσότερους Αργκανθικιανούς στρατιώτες). «Πολύ καλά. 

Πληρώστε ένα αργύριο ο καθένας, για τον εαυτό σας και για το 

άλογο, και περάστε.» 

  Ο Βένγκριλ τής έδωσε εννιά αργύρια, και διέσχισαν την Αρχοντική 

Γέφυρα. Καµια δεκαριά χιλιόµετρα παρακάτω, αφίππευσαν και 
κατασκήνωσαν. Ο Ρήφορβελ άνοιξε έναν χάρτη, για να δουν πόσο 

µακριά ήταν ακόµα από τον προορισµό τους. 
  «Αύριο το µεσηµέρι θα είµαστε στο λιµάνι της Μόρχελκ, Βασιληά 

µου,» είπε. 
  «Ωραία,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «∆εν έχουµε αργήσει.» 

Τυλίχτηκε στην κάπα του και έπεσε για ύπνο, ενώ η Μάνζρα και ο 

Μέρθναρ φυλούσαν την πρώτη σκοπιά. Όµως δεν κοιµήθηκε 
αµέσως. Τώρα, που πλησίαζε το λιµάνι, οι σκέψεις του πήγαν, ξανά, 

στην Αάνθα. Πώς θα αισθανόταν, όταν την αντίκριζε πάλι; Τι θα της 
έλεγε; Άραγε, θα τον βοηθούσε στον αγώνα του εναντίον των 
Μαγκραθµέλιων; Στην αρχή, σίγουρα, ήταν πρόθυµη να το κάνει, 
αλλά τώρα; Ύστερα απ’όλα όσα είχαν περάσει; Ύστερα απ’τον 
τρόπο µε τον οποίο την είχε εγκαταλείψει, δίχως καµία εξήγηση; 

Ίσως ο λαός του να ήταν, τελικά, καταδικασµένος από δικές του 

εσφαλµένες ενέργειες…  

  Όµως, όταν είχε φύγει µακριά από την Αάνθα, δεν ήξερε ότι θα 

πήγαινε στο Σαραόλν για να βρει εκεί πόλεµο·  δεν ήξερε ότι η 

πανστρατιά των Μαγκραθµέλιων θα είχε κάνει όλο το δυτικό µέρος 
του Βασιλείου του κοµµάτια. Αλλά δε µε ωφελεί σε τίποτα να µένω 

σ’αυτά. Τουλάχιστον, µπορώ να ελπίζω… Θα δω τι θα πω στην 

Αάνθα, όταν τη συναντήσω. 

  Την επόµενη µέρα, ανέβηκαν στ’άλογά τους και κάλπασαν νότια. 

Όπως περίµεναν, το µεσηµέρι ατένισαν µια τειχισµένη πόλη κοντά 

στην θάλασσα. Κατέβηκαν την πλαγιά και, γρήγορα, βρέθηκαν 
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µπροστά στην βόρειο-δυτική πύλη της Μόρχελκ, όπου, πάλι, 
πλήρωσαν διόδια για να περάσουν. 
  «∆ύο φορές οι έµποροι πρέπει να δώσουν λεφτά, για να 

πλησιάσουν τούτο το λιµάνι,» είπε η Μάνζρα στον Μέρθναρ. «Πολύ 

προσοδοφόρο για τον άρχοντα της περιοχής.» 

  Εκείνος έγνεψε καταφατικά. «Και να φανταστείς ότι κι απ’την 
ανατολική µεριά έχει γέφυρα·  οπότε δε γλιτώνεις µε τίποτα.» 

  «Ίσως, όµως, κάποιος να έρθει από τη δυτική πλευρά του 

∆ουκάτου, σωστά;» 

  «Μόνο αν είναι πρόθυµος να περάσει µέσα απ’τα δάση. Και δε 
νοµίζω πολλοί έµποροι να είναι. Τα κάρα τσουλάνε καλύτερα επάνω 

στο πλακόστρωτο. Κι επιπλέον, στους δρόµους πάντα υπάρχουν 
λιγότεροι ληστές.» 

  «Όχι σύµφωνα µ’ό,τι λένε οι ντόπιοι.» 

  «Αυτοί οι ‘ληστές του Βασιληά’ δεν είναι ληστές·  απάτη είναι.» 

  Εν τω µεταξύ, προχωρούσαν όλοι τους καταµήκος ενός φαρδύ 

δρόµου της Μόρχελκ, η οποία δεν είχε καµια σχέση µε την 
Μπένχρηθ, ούτε στην καθαριότητα, ούτε στα αρχαϊκά 

χαρακτηριστικά των χτιρίων. Το πλακόστρωτο ήταν γεµάτο λάσπες, 
κοπριές, και άλλες ακαθαρσίες, ενώ τα οικοδοµήµατα έµοιαζαν 
προχειροφτιαγµένα, δαρµένα από τον άνεµο, τη βροχή, και τη 

θάλασσα·  οι τοίχοι τους νόµιζες ότι ήταν έτοιµοι να πέσουν. 
Ωστόσο, το κάστρο που φαινόταν στην ανατολική µεριά της πόλης 
φάνταζε στην Μάνζρα γερό και σταθερό όπως οποιοδήποτε άλλο. 

  «Ποιος άρχει εδώ;» ρώτησε τον Μέρθναρ. 

  «Ο ∆ούκας Έσριθ, νοµίζω.» 

  «Όχι, δεν εννοώ στο ∆ουκάτο Τάρµεν γενικά·  εννοώ εδώ, στην 
Μόρχελκ;» 

  «Α, δεν ξέρω,» είπε ο Μέρθναρ. «Κάποιος βαρόνος, µάλλον…» 

  Η Μάνζρα κοίταξε, πάλι, το κάστρο, καθώς η οµάδα του Βένγκριλ 
συνέχιζε να προχωρά καταµήκος του δρόµου. Σύντοµα, έφτασαν 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

415 

στις αποβάθρες, περνώντας µέσα από την αγορά, η οποία ήταν 
πληµµυρισµένη µε κόσµο. 

  Ο Βασιληάς κατέβηκε απ’τ’άλογό του, και οι υπόλοιποι τον 
µιµήθηκαν. «Πρέπει να βρούµε ένα καράβι, τώρα, το οποίο θα µας 
δεχτεί όλους·  ένα καράβι που να πηγαίνει στην Θέρληχ.» 

  Βάδισαν, για λίγο, στις αποβάθρες, ενώ ψαροπούλια έκρωζαν πάνω 

απ’τα κεφάλια τους και τριγύρω µπορούσαν να δουν ναυτικούς να 

κάθονται σε ταβέρνες και να τρώνε, ή να έχουν σχηµατίσει παρέες 
και να κουβεντιάζουν, ψιθυριστά ή µεγαλόφωνα. Οι Αργκανθικιανοί 
ναυτικοί είχαν τη χειρότερη φήµη, απ’ό,τι ήξερε ο Βένγκριλ·  
χειρότερη και από τους Ζιρκεφιανούς. Γιατί, ενώ λεγόταν πως οι 
Ζιρκεφιανοί ήταν µπαγαπόντηδες, οι Αργκανθικιανοί ήταν από τους 
καλύτερους κλέφτες –µπορούσαν να σε κλέψουν µε τρόπο έµµεσο: 

να σου ζητήσουν πολλά όταν είχες ανάγκη, να χρησιµοποιήσουν 
προσοδοφόρα για τους ίδιους την άγνοιά σου, να σε «πουλήσουν» 

στις Αργκανθικιανές Αρχές αν έβλεπαν κάτι ύποπτο επάνω σου, και 
άλλα τέτοια τα οποία τους χαρακτήριζαν ως ανθρώπους που δεν 
ήταν να τους έχεις εµπιστοσύνη. 

  Ο Βένγκριλ ήθελε, ει δυνατόν, να µπαρκάρει σε ένα µη-

Αργκανθικιανό σκάφος. Όµως, αν, τελικά, αυτό αποδεικνυόταν 
αδύνατο, θα συµβιβαζόταν, για χάρη του Βασιλείου του, που δε 
µπορούσε να περιµένει. 
  Καθώς εκείνος κι η οµάδα του τριγύριζαν στις αποβάθρες, το 

βλέµµα του πήρε ένα γνώριµο σκαρί. Ο Θαλασσινός Άνεµος; 
συλλογίστηκε. Ναι, είναι ο Θαλασσινός Άνεµος! Είµαστε τυχεροί. 
Προχώρησε βιαστικά προς τα κει, και οι σύντροφοί του τον 
ακολούθησαν, παραξενεµένοι µε τον ξαφνικό ενθουσιασµό του. 

  Ο Βένγκριλ έδωσε το άλογό του στον Μέρθναρ και ανέβηκε την 
ράµπα του πλοίου, κάνοντας νόηµα στους υπόλοιπους να τον 
περιµένουν κάτω. Επάνω στην κουβέρτα βρήκε τρεις ναύτες να 

παίζουν χαρτιά.  

  «Γεια σας,» χαιρέτησε. «Είν’εδώ η Καπετάνισσα Λάρθα;» 
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  Οι θαλασσόλυκοι τον αναγνώρισαν, και τον κοίταξαν για λίγο 

χάσκοντας·  µάλλον, δεν περίµεναν να τον ξαναντικρίσουν στη ζωή 

τους. Ύστερα, ένας απ’αυτούς είπε: «Η Καπ’τάνισσα; Όχι, 
Μεγαλειότατε. Είν’απέναντι, στην ταβέρνα της Χρυσής Θάλασσας.» 

Έδειξε µε το γεµάτο κάλλους χέρι του. 

  «Σ’ευχαριστώ,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, και κατέβηκε από την 
ράµπα του πλοίου. 

  «Νοµίζω πως βρήκα το καράβι µε το οποίο θα φύγουµε,» είπε 
στους συντρόφους του. «Μόνο να µιλήσω σε ένα άτοµο χρειάζεται. 
Περιµένετε εδώ, πάλι.» 

  «Βασιληά µου, τουλάχιστον εγώ να έρθω µαζί σας,» 

προθυµοποιήθηκε ο Σίνορµαρ.  

  «Καλά, έλα,» συµφώνησε ο Βένγκριλ, και οι δύο άντρες πήγαν 
στην ταβέρνα που είχε δείξει ο ναύτης: ένα ξύλινο, ισόγειο 

οικοδόµηµα. 

  Ο Βασιληάς παραµέρισε την πόρτα και µπήκε. Η θερµότητα του 
µέρους, αµέσως, πληµµύρισε το κορµί του, και τα ρουθούνια του 

γέµισαν η κακοσµία του ιδρώτα και οι µυρωδιές από τα φαγητά. Τα 

πράσινά του µάτια έψαξαν τον χώρο για µια µαυροµάλλα γυναίκα 

που είχε γνωρίσει στην Χρέκνοχ. Και την βρήκαν να κάθεται σ’ένα 

τραπέζι µε τρεις άντρες, τρώγοντας, πίνοντας, και κουβεντιάζοντας 
άνετα. 

  Ο Βένγκριλ την πλησίασε, µε τον Σίνορµαρ στο κατόπι του. 

«Καπετάνισσα Λάρθα,» είπε. «Είµαι ο Λίργκνεβ, µε θυµάσαι;» 

  Εκείνη τον κοίταξε, και τα µάτια της γούρλωσαν από έκπληξη. 

Ύστερα, πήρε µια συνωµοτική έκφραση, έχοντας καταλάβει πως ο 

Βασιληάς του Σαραόλν δεν ήθελε, γι’άλλη µια φορά, ν’αποκαλύψει 
την ταυτότητά του. 

  «Α-χα-χα!» έκανε. «Λίργκνεβ, παλιόφιλε! Πώς τα πας, ρε 
µπαγαπόντη;» Σηκώθηκε απ’την καρέκλα της, του έσφιξε το χέρι, 
και τον αγκάλιασε δυνατά. 
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  Ο Σίνορµαρ είχε φανερά σαστίσει, αλλά ο Βένγκριλ τού έκανε 
νόηµα να µην ανησυχεί·  οπότε εκείνος ηρέµησε κάπως. 
  «Μπορώ να σου µιλήσω ιδιαιτέρως, Λάρθα;» ρώτησε ο Βασιληάς 
του Σαραόλν. 
  «Φυσικά, Λίργκνεβ,» αποκρίθηκε εκείνη. Και είπε στους άντρες µε 
τους οποίους καθόταν στο τραπέζι: «Θα σας δω σε λίγο.» 

  Οι απαντήσεις τους ήταν σύντοµες και µασηµένες: «Ναι…» – 

«’Νταξ’…» – «Κάν’τη δουλειά σου.» 

  Ο Βένγκριλ, η Λάρθα, και ο Σίνορµαρ πήγαν και κάθισαν σε ένα 

γωνιακό τραπέζι της ταβέρνας. 
  «Προβλήµατα, πάλι, Μεγαλειότατε;» ρώτησε η Καπετάνισσα. 

  Ο Μονάρχης του Σαραόλν µειδίασε µελαγχολικά. «Όλο 

προβλήµατα και τίποτ’άλλο είµαι τελευταία.» 

  «Πώς θα µπορούσα να σας εξυπηρετήσω;» 

  «Θέλω να µε πας στην Θέρληχ·  και θέλω να φύγουµε αµέσως. Η 

πληρωµή θα είναι καλή, όπως και την προηγούµενη φορά.» 

  «Η πληρωµή της προηγούµενης φοράς κάνει για να σας πάω δέκα 

φορές στη Θέρληχ, Βασιληά µου.» 

  «Όπως και νάχει, πάλι θα πληρωθείς καλά,» τη διαβεβαίωσε ο 

Βένγκριλ. «Αλλά, όταν λέω ‘θέλω να φύγουµε αµέσως’, εννοώ 

αµέσως, τώρα.» 

  «Το πλοίο µου είναι δεµένο απέναντι απ’την ταβέρνα.» 

  «Το ξέρω.» 

  «Τότε, πηγαίνετε εκεί και έρχοµαι σε λίγο.» 

  «Εντάξει, Καπετάνισσα.» 

  Ο Βένγκριλ και ο Σίνορµαρ σηκώθηκαν απ’το τραπέζι και έφυγαν. 
  «Τη γνωρίζεις από παλιά, Βασιληά µου;» 

  «Ναι·  µας βοήθησε κάποτε, εµένα και τη Βασίλισσα Αάνθα.» 

  Πήγαν στους άλλους, οι οποίοι τους κοίταξαν ερωτηµατικά. 

  «Όλα κανονίστηκαν,» τους είπε ο Βένγκριλ. «Φεύγουµε αµέσως για 

την Θέρληχ.» 
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  «Μ’αυτό το πλοίο, Μεγαλειότατε;» Η Μάνζρα έδειξε, µε τον 
αντίχειρά της, τον Θαλασσινό Άνεµο. 

  «Ναι,» ένευσε ο Βένγκριλ. «Η Καπετάνισσα έρχεται σε λίγο. Ας 
την περιµένουµε.» 

  ∆ε χρειάστηκε να περιµένουν πολύ. Σύντοµα, η Λάρθα βγήκε από 

την ταβέρνα, φορώντας µια σκούρα-µπλε κάπα, µε κουκούλα 

ριγµένη στους ώµους. 
  «Παλικάρια!» φώναξε στους ναύτες πάνω στο κατάστρωµα. 

«Ανεβάστε τα άλογα τούτης δω της κοµπανίας! Φεύγουµε σε µισή 

ώρα.» 

  Εκείνοι σηκώθηκαν δίχως αντιρρήσεις, αφήνοντας το παιχνίδι τους 
ατελείωτο. 

  «Και βάλτε µια φωνή σ’όσους δεν είναι εδώ, να έρθουν,» πρόσταξε 
η Λάρθα. 

  Οι ναύτες ανέβασαν τα άλογα στον Θαλασσινό Άνεµο. Ύστερα, 

επιβιβάστηκαν ο Βένγκριλ µε την οµάδα του, και πήγαν να καθίσουν 
στην πλώρη. 

  «Γνωρίζετε από παλιά αυτή την Καπετάνισσα, Βασιληά µου;» 

ρώτησε η Μάνζρα. Και οι υπόλοιποι έστρεψαν τα βλέµµατά τους 
στον µονάρχη τους, περιµένοντας ν’ακούσουν την απάντησή του. 

  Ο Βένγκριλ µειδίασε. Ακριβώς το ίδιο πράγµα που τον είχε ρώτησε 
κι ο Σίνορµαρ. Τελικά, οι υπήκοοί του ήταν περισσότερο 

κουτσοµπόληδες απ’όσο νόµιζε… «Ναι,» αποκρίθηκε, µονολεκτικά. 

«Βοήθησε εµένα και τη Βασίλισσα Αάνθα, κάποτε.» 

  «Πότε ήταν αυτό, Μεγαλειότατε;» θέλησε να µάθει ο Όρντιβηλ. 
  «Όχι πολύ παλιά,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Τότε που είχαµε 
βρεθεί, από κακοτυχία, στις ακτές του Κάρνεβολθ και, ύστερα, 

ψάχναµε για πλοίο, ώστε να επιστρέψουµε στα Βασίλειά µας.» 

Αναστέναξε, καθώς εκείνη η περίοδος ερχόταν, πάλι, στο µυαλό 

του… σαν όνειρο. Αάνθα, αφού γύρισα πλέον στο Σαραόλν, νόµιζα 

ότι δε θα σε ξανάβλεπα ποτέ… Νόµιζα ότι η ζωή θα επέστρεφε στους 

παλιούς της ρυθµούς. Έκανα λάθος. 
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  «Πήγαινε να φέρεις κάτι να φάµε,» πρόσταξε ο Ρήφορβελ την 
Φέρλα. «Είναι µεσηµέρι, και είµαι σίγουρος πως ο Βασιληάς 
πεινάει.» 

  «Μάλιστα, κύριε Ρήφορβελ,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια, και 
σηκώθηκε, για να πάει στα άλογά τους. 
  «∆εν κουνάει πολύ αυτό το πλοίο;» ρώτησε η Θάρκα την Μάνζρα. 

  Εκείνη γέλασε. «∆εν έχεις ξαναµπεί σε πλοίο, υποθέτω.» 

  «∆εν έχω ξαναδεί πλοίο,» τόνισε η νεαρή κοπέλα. 

  «Στην αρχή, τα πράγµατα θα σου φανούν λιγάκι δύσκολα,» της είπε 
ο Μέρθναρ. 

  «∆ηλαδή;» ρώτησε η Θάρκα. 

  Ο Μέρθναρ χαµογέλασε. «Μάνζρα, θυµάσαι τι ωραία που 

περάσαµε, πλέοντας προς την Θέρληχ και, ύστερα, προς τα δυτικά 

νερά του Ωκεανού;» 

  «Αφάνταστα καλά,» αποκρίθηκε εκείνη. 

  Η Θάρκα κοίταξε µια την εκπαιδεύτριά της, µια τον Μέρθναρ. Είχε 
την εντύπωση ότι την κορόιδευαν. «Τι συµβαίνει; ∆εν 
καταλαβαίνω.» 

  «Όταν αρχίσουµε να ταξιδεύουµε, θα καταλάβεις,» τη διαβεβαίωσε 
ο πολεµιστής. Ύστερα, είπε, αστειευόµενος: «Η Μάνζρα είχε την 
τύχη των Πνευµάτων µε το µέρος της, και δεν αναγκάστηκε να 

επιστρέψει στο Σαραόλν µε καράβι, σ’αντίθεση µε µας.» 

  «Πώς επέστρεψες;» ρώτησε η Θάρκα την εκπαιδεύτριά της, καθώς 
η Φέρλα ερχόταν στην πλώρη, φέρνοντας φαγητό. 

  «∆ε σου έχω πει τι συνέβη στον Πύργο του Φιδιού, στην Ζίρκεφ;» 

  «Α, ναι·  εκείνος ο µαγικός καθρέφτης!» θυµήθηκε η Θάρκα. 

  «Ακριβώς,» ένευσε η Μάνζρα, παίρνοντας τη µερίδα φαγητού που 

της έδωσε η Φέρλα: ψωµί, τυρί, παστό κρέας, και µισό πορτοκάλι. 
«Εκείνη τη µέρα ποτέ δε θα την ξεχάσω… Ούτως ή άλλως, ο ώµος 
µου δε µ’αφήνει.» Κούνησε τον δεξή της ώµο, όπου η Σαντέ’ενθιν 
την είχε τραυµατίσει, µε το ίδιο της το σπαθί, στην µάχη που έγινε 
µέσα στον Πύργο του Φιδιού. 
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  «Σε πονάει ακόµα;» ρώτησε ο Μέρθναρ. 

  «Κάποιες φορές,» παραδέχτηκε η Μάνζρα. «Όπως και το πόδι µου, 

που είχε πληγωθεί µε παρόµοιο τρόπο από έναν µάγο-δολοφόνο της 
Αίρεσης του Σκαραβαίου.» Τέντωσε το δεξί της πόδι και άγγιξε το 

µηρό, όπου είχε χτυπηθεί. Ακόµα κάτι δεν είχε θεραπευτεί εντελώς 
εκεί µέσα –ούτε, µάλλον, θα θεραπευόταν ποτέ. «Γενικά, τον καιρό 

που πέρασα στην Ζίρκεφ δεν πρόκειται να τον ξεχάσω. Θα τον 
θυµάµαι για όσο ζω.» 

  «∆εν ήξερα ότι είχατε υποφέρει τόσα εκεί κάτω, Μάνζρα,» είπε ο 

Βένγκριλ, τρώγοντας αργά. «Θα ανταµειφθείτε όλοι ανάλογα, όταν 
το Σαραόλν βρίσκεται, πάλι, στα χέρια µας.» 

  Αν ποτέ βρεθεί, πάλι, στα χέρια µας, συλλογίστηκε η Μάνζρα, δίχως 
να πει τίποτα, εκτός από «Ευχαριστούµε, Βασιληά µου.» 

  Σε λίγο, οι ναύτες του Θαλασσινού Ανέµου έλυσαν τα σκοινιά του 

πλοίου από τις δέστρες της αποβάθρας και σήκωσαν την άγκυρα, για 

να ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την Θέρληχ. 
  «Καπετάνισσα Λάρθα!» φώναξε ο Βένγκριλ. «Σε πόσες µέρες 
υπολογίζεις να είµαστε στον προορισµό µας;» 

  Εκείνη ζύγωσε, βαδίζοντας σβέλτα επάνω στο κατάστρωµα, λες και 
είχε γεννηθεί και µεγαλώσει εδώ πέρα. «Εφτά, αν όλα πάνε καλά. 

Που δεν το πιστεύω, γιατί άκουσα ότι έχει καταιγίδες στ’ανοιχτά.» 

  Ο Βένγκριλ καταράστηκε κάτω απ’την ανάσα του. ∆εν άντεχε την 
ταραγµένη θάλασσα, όπως η Αάνθα. Ώρες-ώρες, απορούσε πώς ήταν 
δυνατόν αυτή η γυναίκα να µη ζαλίζεται καθόλου. Όµως δε θα ήταν 
ειρωνεία να ζαλίζεται η ίδια η Βασίλισσα του Ωκεανού; 

αναρωτήθηκε ο Μονάρχης του Σαραόλν, και χαµογέλασε, 
τρώγοντας. 
  «Θα κουνιέται έτσι συνέχεια;» ρώτησε η Θάρκα, που είχε 
σταµατήσει να τρώει και κοιτούσε τη θάλασσα από κάτω τους µε 
γουρλωµένα µάτια. 

  «Ναι,» απάντησε η Μάνζρα. 

  «Αισθάνοµαι άσχηµα από τώρα…» 
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  «Κακό αυτό.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Μέχρι το βράδυ, η Θάρκα είχε αδειάσει την κοιλιά της δύο φορές, 
και µετά, ήταν τόσο εξουθενωµένη που, µόλις ξάπλωσε στην 
κουκέτα της, ο ύπνος την πήρε αµέσως. 
  Ίσως έπρεπε να την είχα αφήσει πίσω στην ∆ρέλιφον, σκέφτηκε η 

Μάνζρα, που ήταν συνέχεια µαζί της, µέχρι που η κοπέλα 

κοιµήθηκε. Αλλά δεν πειράζει· θα µάθει τι σηµαίνει να βρίσκεσαι στη 

θάλασσα. Απ’την άλλη, βέβαια, κι εγώ που ταξίδεψα µε πλοίο 

παλιότερα, πάλι, χάλια νιώθω. Όµως ήταν καλύτερα από τους άλλους 
στρατιώτες του Βασιληά, οι οποίοι είχαν κατευθυνθεί, αµέσως, στα 

κρεβάτια τους, µόλις το κύµα άρχισε να τους επηρεάζει. 
  Η Μάνζρα σηκώθηκε όρθια, από την κοντοκαθιστή θέση που είχε 
πάρει πλάι στην Θάρκα. Κάνοντας πίσω τα ξανθά της µαλλιά και 
ξεφυσώντας, αποφάσισε ότι χρειαζόταν λίγο καθαρό αέρα. Έτσι, 
έφυγε από τις κουκέτες και ανέβηκε την ξύλινη σκάλα. 

  Το κατάστρωµα φώτιζε µια πελώρια λάµπα, απ’αυτές που βρίσκει 
κανείς µονάχα στα πλοία·  τριγύρω, όµως, στη θάλασσα, φαινόταν 
µόνο σκοτάδι. Η όλη εικόνα προκαλούσε στην Μάνζρα ένα 

µεταφυσικό συναίσθηµα απεραντοσύνης, λες και ήταν επιβάτης 
σ’ένα σκαρί που έπλεε µέσα στο έρεβος. 
  Στ’αφτιά της ερχόταν ο ήχος των ξύλων που έτριζαν, ο παφλασµός 
των κυµάτων, το µαστίγωµα των πανιών από τον άνεµο. Η αλµυρή 

µυρωδιά του Ωκεανού πληµµύριζε τα ρουθούνια της, και η Μάνζρα 

εισέπνευσε βαθιά, νιώθοντας τη ναυτία να την εγκαταλείπει. 
Ύστερα, πρόσεξε µια φιγούρα να κάθεται στην πλώρη, µοναχικά. 

Την παρατήρησε καλύτερα: Ήταν άντρας, και φορούσε κάπα, µα όχι 
κουκούλα·  τον αναγνώρισε: ο Μέρθναρ. 

  Ένα παρορµητικό συναίσθηµα την κατέλαβε, προτρέποντάς την να 

επιστρέψει, γρήγορα, στις κουκέτες, προτού την δει. ∆ιαφώνησε, 
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όµως, µε τον εαυτό της και έµεινε. Τι φοβάµαι; αναρωτήθηκε. Το 

βλέµµα του; Ο Μέρθναρ δεν την κοιτούσε το ίδιο, από τότε που είχε 
συµβεί… εκείνο το πράγµα… στο δάσος. Αλλά πώς είχε συµβεί ό,τι 
είχε συµβεί; Η Μάνζρα ποτέ δεν είχε καταλάβει·  ούτε τώρα 

καταλάβαινε. Ωστόσο εκείνο για το οποίο ήταν βέβαιη ήταν ότι κάτι 
είχε αλλάξει µέσα στον Μέρθναρ. Ίσως κάτι να είχε αλλάξει και 
µέσα σ’αυτήν, αλλά να µην ήθελε να το παραδεχτεί… 

  Βάδισε προς την πλώρη. 

  Ο Μέρθναρ στράφηκε να την κοιτάξει. Είχε, πάλι, εκείνο το 

βλέµµα που έκανε την Μάνζρα να νιώθει άβολα. 

  «Ζαλίζεσαι;» τον ρώτησε η ξανθιά πολεµίστρια. 

  «Πάντα…» αποκρίθηκε αυτός. Και τα γαλανά του µάτια 

συµπλήρωναν: «…όταν σε κοιτάζω.» 

  Η Μάνζρα κοκκίνισε. Σταµάτησε να βαδίζει·  πέρασε απ’το νου της 
να κάνει ένα βήµα πίσω·  ξαναδιαφώνησε µε τον εαυτό της, και 
προχώρησε µέχρι το σηµείο όπου καθόταν ο Μέρθναρ, για να πάρει 
θέση αντίκρυ του. 

  «Τα πλοία µάς το κάνουν αυτό, σε µας τους στεριανούς, ε;» είπε, 
τρίβοντας µε τα χέρια τους βραχίονές της. 
  «∆εν έφερες κάπα µαζί σου·  θέλεις τη δική µου;» ρώτησε ο 

Μέρθναρ. 

  «Όχι, καλά είµαι.» Η αλήθεια ήταν ότι ξεπάγιαζε, αλλά δεν της 
φαινόταν σωστό να πάρει την κάπα του ανθρώπου και να αφήσει 
εκείνον να ξεπαγιάσει. 
  Το κορµί της πάγωσε ακόµα περισσότερο, όταν είδε τον Μέρθναρ 

να σηκώνεται απ’τη θέση του, να κάθεται πλάι της, και να την 
τυλίγει στην κάπα του, αγκαλιάζοντάς της τους ώµους. 
  «Υποθέτω ότι είναι ακόµα καλύτερα έτσι,» της είπε, ψιθυριστά. 

  Η Μάνζρα έγειρε πάνω του, ακουµπώντας το κεφάλι της στο πλάι 
του λαιµού του, και εκείνος την αγκάλιασε πιο σφιχτά. 
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  Έµειναν, για αρκετή ώρα, εκεί στην πλώρη, δίχως να µιλούν, µε τον 
άνεµο να τους µαστιγώνει και νιώθοντας ο ένας τη ζεστασιά του 

άλλου. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Μανία φυγής 
 

 

 Σαντέ’ενθιν δεν αισθανόταν καθόλου καλά που ήταν 
κουκουλωµένη στην κάπα του Τράνθλας, όµως το έκανε 
αναγκαστικά, για δύο λόγους: είχε κρύο, και δεν ήθελε 

κανείς στον δρόµο να την αναγνωρίσει κατά τύχη. Αλλά αισθανόταν 
ακόµα πιο άσχηµα που χρειαζόταν την Νυφίτσα για να την στηρίζει, 
έχοντας το χέρι του περασµένο γύρω απ’τη µέση της. Βέβαια, µόνη 

της παραπατούσε, απ’το τραύµα στον µηρό της κι από τη σωµατική 

και ψυχική της εξάντληση. 

  «Πού πάµε;» τον ρώτησε. 
  «Σ’ένα πανδοχείο, όχι µακριά,» αποκρίθηκε, ανέκφραστα, ο 

Τράνθλας. Όµως η Σαντέ’ενθιν νόµιζε ότι µπορούσε να δει µια 

λάµψη ικανοποιήσεις στο βλέµµα του, επειδή εκείνη τώρα τον 
χρειαζόταν, ενώ παλιότερα τον έβριζε. 
  Σύντοµα, έφτασαν µπροστά σε ένα διώροφο, πέτρινο οικοδόµηµα, 

που η ταµπέλα η οποία κρεµόταν πλάι στην πόρτα του έγραφε: Το 

Παλατάκι. Η Νυφίτσα παραµέρισε την πόρτα και µπήκαν σε µια 

γεµάτη κόσµο τραπεζαρία. Ύστερα, οδήγησε την Σαντέ’ενθιν στον 
πρώτο όροφο, όπου ξεκλείδωσε την πόρτα ενός δωµατίου. 

  Μπαίνοντας, η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια αντίκρισε δύο κρεβάτια, 

κι έναν δαιµονάνθρωπο πάνω σ’αυτό αριστερά. Ο Μαγκραθµέλιος 
ήταν ψηλός, γεροδεµένος, και είχε µακριά, πορφυρά-γαλάζια-

H
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πράσινα µαλλιά, δεµένα πίσω απ’το κεφάλι του µε ένα δερµάτινο 

κορδόνι. Φορούσε µαύρο, γούνινο παντελόνι και πέτσινο, αµάνικο 

γιλέκο, ξεκούµπωτο µπροστά. Πλάι στο κρεβάτι ήταν ριγµένες οι 
µπότες του. Τα γαλαζοπράσινα µάτια του, που ήταν καρφωµένα στο 

ξιφίδιο µε το οποίο έπαιζε, τώρα σηκώθηκαν, για να κοιτάξουν την 
«Εκλεκτή του Ύψιστου Άρχοντα»… 

  …σ’αυτά τα χάλια, πρόσθεσε νοερά η Σαντέ’ενθιν, που περισσότερο 

απ’όλα την πείραζε ότι την στήριζε ο Τράνθλας (ποιος; ο 

Τράνθλας!). 
  Η Νυφίτσα τη βοήθησε να καθίσει στο κρεβάτι απέναντι από τον 
Μαγκραθµέλιο, του οποίου τα µάτια την ακολουθούσαν λες και είχε 
ξαφνικά φυτρώσει ελαφίσια κέρατα στο κεφάλι. 
  «Κόρµανλον,» είπε ο Τράνθλας, «η Εκλεκτή είναι τραυµατισµένη.» 

  Τι σηµαίνει αυτό; µούγκρισε από µέσα της η Σαντέ’ενθιν. Θέλει να 

µε κάνει ρεζίλι, σώνει και καλά, µπροστά στον καταραµένο 

διαβολάνθρωπο; 

  Ο Μαγκραθµέλιος σηκώθηκε απ’το κρεβάτι, έπιασε έναν σάκο από 

κάτω, και πλησίασε τη Ζιρκεφιανή, για να γονατίσει µπροστά της, 
καθώς ο Τράνθλας έπαιρνε την κάπα του απ’τους ώµους της. Ο 

Κόρµανλον παραµέρισε το φόρεµα της Σαντέ’ενθιν και εξέτασε το 

τραύµα της στον µηρό. Έβγαλε ένα φλασκί απ’τον σάκο του και το 

έπλυνε µε νερό. Κατόπιν, έβαλε επάνω βότανα, και το έδεσε. 
  Η Σαντέ’ενθιν είδε τον Τράνθλας να τρίβει κάτι µέσα στο 

πανωφόρι του, και άκουσε µια φωνή στο µυαλό της: Είσαι καλά, 

Σαντέ’ενθιν; 

  Πόνκιµ. Είδες τι έγινε στο παλάτι; 

  ∆ε µπορούσα να δω, µονάχα να αισθανθώ πού, περίπου, 

βρισκόσουν. 

  Η Σαντέ’ενθιν τού είπε, εν περιλήψει, τι είχε συµβεί. ∆εν ξέρω 

ποιος είναι ζωντανός και ποιος νεκρός, τώρα… τελείωσε. 
  Μπορείς να µάθεις; Γνωρίζεις τους περισσότερους απο κεί µέσα, 

έτσι; 
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  Ναι, όµως, επί του παρόντος, δεν έχω δυνάµεις. Θα δοκιµάσω να 

τους βρω το πρωί. Πόνκιµ, είναι και κάτι άλλο που πρέπει να σου πω· 

κάτι που λησµόνησα να αναφέρω την προηγούµενη φορά που 

µιλήσαµε. 

  Τι; 

  ∆εν τον είδα εγώ να φεύγει, αλλά άκουσα ότι ο Βασιληάς Βένγκριλ 

εγκατέλειψε την ∆ρέλιφον, κατευθυνόµενος στο Βασίλειο του 

Ωκεανού, για να συνάψει εκεί συµµαχία µε τη Βασίλισσα Αάνθα. 

  Και τώρα µου το λες; «Ακουγόταν» θυµωµένος. 
  Είχα πολλά στο νου µου, Πόνκιµ –µην τα βάζεις µαζί µου! 

  Καλά. Θα δω τι µπορώ να κάνω. Εσύ ξεκουράσου, και θα τα πούµε, 

πάλι, το πρωί. 

  Ο Κόρµανλον είχε ήδη επιστρέψει στο κρεβάτι του, οπότε η 

Σαντέ’ενθιν ξάπλωσε σ’αυτό όπου την είχε αποθέσει ο Τράνθλας. Η 

Νυφίτσα καθόταν σε µια καρέκλα, λίγο παραπέρα, και τα µάτια του 

την περιεργάζονταν. 
  «Μη νοµίζεις ότι αυτό θα συµβαίνει συνέχεια,» του είπε η 

Ζιρκεφιανή. 

  Εκείνος µειδίασε µυστηριακά, εκνευρίζοντάς την. 
 

**  **  **  ** 

 

  «Απαιτώ να µάθω τι διάολο έκαναν οι φύλακες του παλατιού!» 

ούρλιαζε ο ∆ούκας Βάνρελ. «Πώς στο δαίµονα µπήκαν αυτοί οι 
καταραµένοι φονιάδες στο παλάτι;» Βρισκόταν γονατισµένος πλάι 
στην σύζυγό του, Ζνίριλ Γόρθλικ, η οποία είχε ποδοπατηθεί από το 

πλήθος, και καθότι έγκυος, τώρα κινδύνευε να χάσει το παιδί. Τρεις 
θεραπευτές είχαν συγκεντρωθεί γύρω της, προσπαθώντας να τη 

βοηθήσουν. 
  Ένας φρουρός της ∆ρέλιφον πλησίασε, φέρνοντας µαζί του µια 

γυναίκα. «Τούτη η πολεµίστρια ήταν ανάµεσα σε κείνους που 
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φυλούσαν το παλάτι, Άρχοντά µου,» είπε. «Υποστηρίζει πως δεν 
κατάλαβε πότε µπήκαν οι φονιάδες.» 

  «Πώς είναι αυτό δυνατόν, γυναίκα;» γρύλισε ο ∆ούκας Βάνρελ. 
«Ψεύδεσαι!» 

  «Όχι, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε εκείνη. «∆εν ψεύδοµαι. Κι αν 
ρωτήσετε και τους άλλους, το ίδιο θα σας πουν: κανείς δεν είδε τους 
φονιάδες να µπαίνουν.» 

  «Είναι παράλογο!» φώναξε ο Βάνρελ. 
  «Είναι λογικό, ∆ούκα µου,» παρενέβη ο Σόλµορχ, πλησιάζοντας 
µαζί µε την Τάθβιλ. «Και πρόκειται για µαγεία.» 

  «Θες να πεις, Σαραολνιανέ, ότι µαγεία έβαλε τους δολοφόνους 
µέσα στο παλάτι;» 

  «Νοµίζω πως ήδη το λέω ξεκάθαρα. Από πού νοµίζετε πως 
προήλθε ο ξαφνικός σεισµός κι όλα τ’άλλα παράξενα γεγονότα µέσα 

στην µεγάλη σάλα; Είχαµε άπαντες βρεθεί στη µέση µιας 
αναµέτρησης µάγων.» 

  Ο Μπέργκαζ, σύµβουλος δικαιοσύνης, ήρθε τρέχοντας. 
«Συµφορά!» φώναξε. «Ο Βασιληά είναι νεκρός! Ο Βασιληάς είναι 
νεκρός! Και όλη του η οικογένεια!» 

  «∆ολοφόνησαν το Βασιληά!» µούγκρισε ο Βάνρελ, σφίγγοντας τις 
γροθιές του. 

  «Εγώ είµαι ακόµα ζωντανός,» δήλωσε ο Κιόλβ, ζυγώνοντας τους 
συγκεντρωµένους ευγενείς. Όλοι στράφηκαν στο µέρος του. 

  «Υψηλότατε!» αναφώνησε ο Μπέργκαζ. «∆όξα τοις Πνεύµασι 
γι’αυτό!» 

  Όµως το πρόσωπο του Κιόλβ ήταν κλαµένο, κι εκείνος δεν 
ευχαριστούσε τα Πνεύµατα για τίποτα. Όλοι οι δικοί του ήταν νεκροί 
–γιατί να τα ευχαριστήσει; –πώς θα ζούσε έτσι; 
  «Στους δαίµονες τα Πνεύµατα!» έφτυσε, και έφυγε, µε γρήγορα 

βήµατα. 
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  «Κιόλβ!» φώναξε ο ∆όνορ, που ήταν εκεί κοντά, µαζί µε τη 

∆ούκισσα Ζέκαλ. Ο νεαρός Πρίγκιπας, όµως, δεν του έδωσε 
σηµασία. 

  «Κάποιος να προστατέψει τον Υψηλότατο!» είπε, επιτακτικά, ο 

Μπέργκαζ. «Ίσως η ζωή του να κινδυνεύει –ίσως φονιάδες ακόµα να 

βρίσκονται µέσα στο παλάτι!» 

  «Θα πάω εγώ, κύριε,» αποκρίθηκε η Μάερνοµ, και έτρεξε προς τη 

µεριά όπου είχε κατευθυνθεί ο Πρίγκιπας. 
  Τον έψαξε µέσα στον κήπο, µα δεν τον βρήκε. Ο µικρός έµοιαζε να 

είχε εξαφανιστεί. Γαµώτο! σκέφτηκε η Σαραολνιανή πολεµίστρια. 

Πού χάθηκε; Λες να τον απήγαγε κανείς; 

 

**  **  **  ** 

 

  «Γουρουνάκι µου;» 

  Ο Έσριθ κοίταξε πάνω απ’τον ώµο του, και αντίκρισε το πρόσωπο 

της συζύγου του ανάµεσα στα φυλλώµατα του κήπου. Κανείς από 

τους υπόλοιπους ευγενείς δεν του έδινε σηµασία, έτσι 
αποµακρύνθηκε, διακριτικά, και την πλησίασε. 
  «Τραυµατίστηκες,» είπε η Κυράλια. «Τι έγινε εκεί µέσα;» 

  Ο Έσριθ άγγιξε τον επίδεσµο που ήταν τυλιγµένος γύρω απ’το 

κεφάλι του. «Ένας απ’τους φονιάδες του γιου µας παραλίγο να µε 
σκοτώσει.» 

  «Τι!» έκανε η Κυράλια. 

  «Ναι,» αναστέναξε ο Έσριθ. «Ο Ρίγκµιν έφερε ανθρώπους του 

µέσα στο παλάτι–» 

  «Τους είδα να µπαίνουν,» τον διέκοψε η Κυράλια, «ενώ τριγύριζα 

στον κήπο. Αλλά ανάµεσά τους αντίκρισα και τον γιο µας, οπότε δεν 
ειδοποίησα κανέναν.» 

  «Έπρεπε να είχες ειδοποιήσει τους φρουρούς του παλατιού. Θα µας 
σκότωναν όλους.» 

  «Όχι. Ο Ρίγκµιν δε θα σκότωνε εσένα, σίγουρα.» 
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  «∆ε µου έδωσε αυτή την εντύπωση, Κυράλια.» Η όψη του Έσριθ 
έδειχνε καθαρά το θυµό του, τον οποίο ο ∆ούκας πάλευε να 

συγκρατήσει. 
  «∆ε µπορεί –κάποιο λάθος… κάποιο λάθος θα έγινε… κάτι. Πού 

είναι, τώρα; Να τον ρωτήσουµε.» 

  «Λίγο δύσκολο να τον ρωτήσουµε εκεί όπου βρίσκεται. Είναι 
νεκρός·  οι Σαραολνιανοί τον σκότωσαν.» 

  «Πνεύµατα…» µουρµούρισε η Κυράλια. Ακούµπησε το πρόσωπό 

της στον ώµο του συζύγου της κι έκλαψε, ενώ εκείνος χάιδευε τα 

ξανθά της µαλλιά. 

  «Αρχίζω να πιστεύω ότι το σχέδιό µας έχει βγει εκτός ελέγχου, 

Κυράλια,» είπε ο ∆ούκας. 
  Εκείνη σήκωσε, πάλι, το κεφάλι, κοιτώντας το πρόσωπό του·  τα 

πράσινά της µάτια ήταν γεµάτα δάκρυα. «Ο Βούνκαλ;» ρώτησε. 
«Μη µου πεις ότι κι αυτός είναι νεκρός…» 

  «Ήταν στη σάλα, νοµίζω, µα δεν έχω ιδέα τι του συνέβη.» 

  «Μη µου λες ψέµατα.» 

  «∆ε σου λέω ψέµατα: πραγµατικά, δεν ξέρω τι του συνέβη.» 

  «Αν είναι ζωντανός, θα επικοινωνήσει µαζί µας, έτσι;» Ο ∆ούκας 
δεν απάντησε. «Ε;» 

  Ο Έσριθ, τελικά, κατένευσε, αλλά υπήρχε µεγάλη αµφιβολία στην 
έκφρασή του.  

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι θα γίνει, τώρα;» απαίτησε ο Βάνρελ. «Ποιος θα είναι Βασιληάς 
του Άργκανθικ;» 

  «Νοµίζω, ∆ούκα µου,» είπε ο Μπέργκαζ, «ότι η Πριγκίπισσα Φίνρα 

θα γίνει Βασίλισσα. ∆εν µένει εδώ, στο παλάτι, εποµένως πρέπει να 

την καλέσουµε από την οικία του συζύγου της.» 
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  Η Ζέκαλ έπαψε να παρακολουθεί αυτούς τους παλιάτσους, που 

ακόµα δεν είχε πεθάνει ο Βασιληάς κι έψαχναν για αντικαταστάτη 

του. Έστρεψε το βλέµµα της στον ∆όνορ, ο οποίος αποµακρυνόταν. 
  «Πού πας;» τον ρώτησε. 
  Εκείνος δεν αποκρίθηκε, αλλά η ∆ούκισσα τον ακολούθησε. Είδε 
όλους τους Τόρνιλφερ συγκεντρωµένους γύρω από κάποιον. 
Ανασηκώθηκε στις µύτες των ποδιών της και κοίταξε πάνω απ’τους 
ώµους τους, για ν’αντικρίσει την Ροβιγκάν γονατισµένη πλάι σ’έναν 
άντρα ο οποίος έµοιαζε νεκρός, έχοντας ένα µεγάλο τραύµα στην 
κοιλιά. 

  «Ποιος είναι;» ψιθύρισε στον ∆όνορ. 

  «Ο σύζυγός της, Πότβαλτ,» αποκρίθηκε εκείνος, περνώντας το 

καλό του χέρι γύρω απ’τους ώµους της. «Οι φονιάδες τον 
σκότωσαν.» 

  «Λυπάµαι…» µουρµούρισε η Ζέκαλ, σοκαρισµένη. Ύστερα, 

θυµήθηκε τη µητέρα της. Πού είναι η παλιόγρια; Λες να τη σκότωσαν 

κι αυτήν; «Με συγχωρείς, αγάπη µου,» είπε στον ∆όνορ, και έφυγε 
βιαστικά, αρχίζοντας να ρωτά όσους συναντούσε µήπως είχαν δει 
την Αρχόντισσα Σιρίµα. 

  Τελικά, ο Θόργκαν, σύµβουλος πολέµου, της έδειξε προς µια 

κατεύθυνση. «Εκεί, ∆ούκισσά µου·  εκεί νοµίζω είναι. 
Τραυµατισµένη.» 

  Η Ζέκαλ έτρεξε, και βρήκε τη µάνα της να κάθεται κάτω από ένα 

δέντρο, µε την πλάτη ακουµπισµένη στον κορµό. Ο ώµος της ήταν 
δεµένος µε έναν αιµατοβαµµένο επίδεσµο, και εκείνη την ώρα µια 

υπηρέτρια της έδινε ένα ποτήρι νερό. Η Αρχόντισσα Σιρίµα το έφερε 
στα χείλη της και ήπιε αχόρταγα. 

  «Μητέρα, πώς είστε;» ρώτησε η ∆ούκισσα. 

  «Ζέκαλ! Είσαι ζωντανή,» είπε η Σιρίµα, ανακουφισµένη. «Έλα να 

σε αγκαλιάσω, χρυσό µου.» 
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  Η ∆ούκισσα του Έβµορ γονάτισε πλάι της, και η µητέρα της την 
αγκάλισε. Η Ζέκαλ δε θυµόταν ποτέ να την είχε αγκαλιάσει τόσο 

τρυφερά. Έκλαψε. 
  «Μητέρα, φοβήθηκα για εσάς…» 

  «Κι εγώ, χρυσό µου·  φοβήθηκα τόσο για σένα…» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Πρίγκιπά µου, µην κλαις,» είπε, σιγανά, η Λοΐρα, πλησιάζοντας 
τον Κιόλβ, σ’ένα αποµονωµένο σηµείο του κήπου. 

  Εκείνος πήρε τα χέρια απ’το πρόσωπό του και την κοίταξε. «Όλοι 
οι δικοί µου είναι νεκροί…» αποκρίθηκε. «∆εν έχω κανέναν τώρα… 

Θέλω να πεθάνω…» 

  Η Λοΐρα γονάτισε δίπλα του. «Έχεις εµένα, Πρίγκιπά µου.» Και 
τον αγκάλιασε, κρατώντας το κεφάλι του κοντά στα στήθη της, 
καθώς εκείνος έκλαιγε µε δυνατούς λυγµούς. 
  «Λοΐρα, νόµιζα ότι κι εσύ ήσουν νεκρή…» είπε ο Κιόλβ. 

  «Είµαι ζωντανή, Πρίγκιπά µου,» αποκρίθηκε εκείνη, περνώντας τα 

δάχτυλά της µέσα καστανά του µαλλιά. «Ζωντανή.» 

  Ο Κιόλβ την κοίταξε στα µάτια. «Πάµε να φύγουµε, Λοΐρα.» 

  «Πού να πάµε;» 

  «Να φύγουµε,» είπε εκείνος, µε έµφαση. «Να φύγουµε µακριά απο 

δώ. ∆εν ξέρω πού να πάµε –να φύγουµε.» 

  Η Λοΐρα κατένευσε, και σηκώθηκαν όρθιοι. 
  «Υψηλότατε!» ακούστηκε, τότε, µια γυναικεία φωνή. «Πρίγκιπα 

Κιόλβ! Πρίγκιπα Κιόλβ!» 

  «Με ψάχνουν,» έφτυσε ο Κιόλβ. «Πάντα µε ψάχνουν, τα Πνεύµατα 

να τους πάρουν όλους! 
  »Πάµε, Λοΐρα,» είπε, σφίγγοντας το χέρι της. 
  Έφυγαν. 
 

**  **  **  ** 
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  Ο Σόλµορχ είδε την Μάερνοµ να τον πλησιάζει, µε µια χλοµή όψη 

στο πρόσωπό της. «Υψηλότατε,» είπε η πολεµίστρια. «∆ε µπορώ να 

τον βρω.» 

  «Τον Πρίγκιπα Κιόλβ;» 

  «Ναι·  έχει εξαφανιστεί, έχει χαθεί. Φοβάµαι µην τον απήγαγε 
κανείς…» 

  Η Τάθβιλ αναστέναξε. «Το ένα επάνω στ’άλλο… ∆εν αντέχω, 

πια!» 

  «Ας µη µας πιάνει από τώρα υστερία,» είπε ο Σόλµορχ. «Θα 

βρούµε τον Πρίγκιπα –δε µπορεί να τον άρπαξαν τα Πνεύµατα. 

Πάρε κι άλλους στρατιώτες µαζί σου, Μάερνοµ, και ψάξτε γι’αυτόν, 
αµέσως.» 

  «Μάλιστα, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε εκείνη, γυρίζοντας και 
πηγαίνοντας προς µερικούς Σαραολνιανούς πολεµιστές. 
  «Λες να του συνέβη κάτι άσχηµο;» ρώτησε η Τάθβιλ τον Σόλµορχ. 
«Πες µου ειλικρινά.» 

  «Ειλικρινά, δεν το πιστεύω, όµως δεν είµαι και µάντης,» είπε 
εκείνος. «Έλα τώρα·  πάµε να δούµε πώς τα πάνε η Χόλκραδ κι η 

Αλζάρα.» 

  Πρώτα, πήγαν στη Σαραολνιανή µάγισσα, η οποία βρισκόταν 
ακόµα ξαπλωµένη, µε τον Άρχοντα Ζάρβηµ κοντά της. Ο πατέρας 
της Τάθβιλ τής είχε βάλει µια κοµπρέσα στο µέτωπο. 

  «Πώς είναι;» τον ρώτησε ο Σόλµορχ. 
  «Κουρασµένη µονάχα,» απάντησε εκείνος. «∆εν ανησυχώ τόσο για 

την κυρία Χόλκραδ, όσο για την κοπελιά απο κεί.» Έστρεψε το 

βλέµµα του στην Αλζάρα, που πλάι της καθόταν ο Άνθρωπος-Με-
Μισή-Ψυχή, κρατώντας της το χέρι. 
  «Τι έχει;» θέλησε να µάθει η Τάθβιλ. 
  «∆εν ξέρω,» είπε ο πατέρας της. «Κάτι έπαθε εδώ.» Έδειξε το 

κεφάλι του. «Ίσως η κυρία Χόλκραδ, όταν ξυπνήσει, να µπορεί να 

µας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται.» 
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  Ο Σόλµορχ βάδισε µέχρι τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, και 
γονάτισε στο ένα πόδι δίπλα του. «Φίλε µου; Τι της συµβαίνει;» 

ρώτησε, κοιτώντας την Αλζάρα, τα χαρακτηριστικά του προσώπου 

της οποίας είχαν στραβώσει, και τα νύχια του αριστερού της χεριού 

µπήγονταν στην σάρκα του δεξιού χεριού του πρώην-Ράθµαλ, λες 
και πονούσε. Τα πλευρά της ήταν δεµένα µε επιδέσµους από κάποιον 
θεραπευτή. 

  «Η Σαντέ’ενθιν… της έκανε κακό… Θα τη σκοτώσω, όταν τη 

βρω…» 

  Ο Σόλµορχ τού έσφιξε τον ώµο. «∆εν είσαι µόνος·  είµαστε µαζί 
σου. Και θα βοηθήσουµε την Αλζάρα να συνέλθει·  σ’το υπόσχοµαι.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κιόλβ έτρεχε µέσα στους άδειους διαδρόµους του παλατιού, µε 
την Λοΐρα στο κατόπι του. 

  «Νόµιζα ότι ήθελες να φύγουµε,» είπε εκείνη. 

  «Θα φύγουµε, µόλις πάρουµε τ’απαραίτητα µαζί µας.» 

  Το εννοεί, σκέφτηκε η Λοΐρα. Θέλει να φύγει –να πάει µακριά και 

να µην ξαναγυρίσει. 

  Μπήκαν στο δωµάτιό του, και ο Πρίγκιπας άνοιξε τη ντουλάπα, 

τράβηξε ένα σάκο από µέσα κι άρχισε να τον γεµίζει µε ρούχα. 

Ύστερα, έδωσε µια πράσινη κάπα στην Λοΐρα και πήρε µια µαύρη 

για τον εαυτό του. 

  Παρατήρησε το διστακτικό της βλέµµα και είπε: «Αν δε θέλεις να 

µ’ακολουθήσεις…» 

  «Όχι, Πρίγκιπά µου –θέλω!» δήλωσε εκείνη. 

  «Πραγµατικά, θέλεις να έρθεις µαζί µου;» 

  «Ναι. Σ’αγαπώ, Πρίγκιπά µου.» Τον αγκάλιασε σφιχτά. 

  «Εντάξει, τότε·  πάµε, γρήγορα.» Πέρασε τον σάκο του στον ώµο 

και την έπιασε απ’το χέρι, παρασέρνοντάς την έξω απ’το δωµάτιο. 

«Στην κουζίνα, τώρα,» είπε. 
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  Φτάνοντας εκεί, κρύφτηκαν στο πλάι της πόρτας, ενώ ο Κιόλβ 

έκανε νόηµα στη Λοΐρα να µη βγάλει άχνα. Κρυφάκουσε, 
προσπαθώντας να καταλάβει αν κάποιος ήταν µέσα. Ένα αργό 

ροχαλητό ήρθε στ’αφτιά του. 

  «Μείνε εδώ,» ψιθύρισε στην φίλη του. Της έδωσε το σάκο και 
προσπάθησε να γλιστρήσει ανάµεσα στην µισάνοιχτη πόρτα και 
στον τοίχο, δίχως να την ανοίξει περισσότερο. Τα κατάφερε και 
µπήκε στην κουζίνα, βαδίζοντας στις µύτες των ποδιών του. 

  Μέσα, αντίκρισε έναν µάγειρα να κάθεται κοιµισµένος σε µια 

ξύλινη καρέκλα. Τον αναίσθητο! σκέφτηκε ο Κιόλβ. Τόσοι άνθρωποι 

σκοτώθηκαν απόψε, κι ετούτος κοιµάται σα βόδι! Αλλά δεν είχε 
χρόνο ν’ασχολείται µε δαύτον. Σήκωσε ένα µικρό τσουβάλι από 

κάτω και ξεκίνησε να το γεµίζει µ’ό,τι φαγητά έβρισκε. Σύντοµα, 

ήταν γεµάτο, και το πέρασε από την µισάνοιχτη πόρτα, για να το 

πάρει η Λοΐρα. Ήλπιζε η φίλη του να µην έβγαζε καµιά φωνή, όπως 
«Τι να το κάνω αυτό, Πρίγκιπά µου;» 

  Η υπηρέτρια πήρε το τσουβάλι απ’το χέρι του, σιωπηλή σαν 
φάντασµα. Έξυπνη κοπέλα, γιαυτο τη συµπαθώ. Βγήκε κι εκείνος, 
προσπαθώντας, πάλι, να µην κάνει καθόλου φασαρία. 

  «Τώρα, γίναµε µαύρος σίφουνας,» της είπε, και, παίρνοντας τον 
σάκο µε τα ρούχα απ’το δεξί της χέρι, ξεκίνησε να βαδίζει. 
  Σε λίγο, άνοιξαν µια πόρτα και βγήκαν στον κήπο. «Μπορείς να 

σκαρφαλώσεις στα κάγκελα;» ρώτησε ο Πρίγκιπας τη Λοΐρα. 

  «Νοµίζω,» αποκρίθηκε εκείνη. 

  ∆έκα βήµατα παρακάτω, ο Κιόλβ άκουσε κάποιους να έρχονται·  τα 

βήµατά τους αντηχούσαν επάνω στο πλακόστρωτο µονοπάτι του 

κήπου. Τράβηξε τη Λοΐρα πίσω από έναν θάµνο, όπου κρύφτηκαν, 
σκυµµένοι. Τα πρόσωπά τους σχεδόν άγγιζαν το έδαφος. 
  Ο Πρίγκιπας τόλµησε να ρίξει µια φευγαλέα µατιά, καθώς τα 

βήµατα αποµακρύνονταν. Σαραολνιανοί στρατιώτες ήταν. Λες να 

έψαχναν για µένα; αναρωτήθηκε. Μπα… Μάλλον, όχι. Όµως όποιος 
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φυλάει τα ρούχα του έχει τα µισά. Σηκώθηκε όρθιος, προτρέποντας 
και τη Λοΐρα να κάνει το ίδιο. 

  Η κοπέλα τον ακολούθησε, δίχως να µπει στον κόπο να τινάξει το 

φόρεµά της από τα χώµατα… ενώ µια κυρία ευγενικής καταγωγής, 

σίγουρα, θα το είχε κάνει, σκέφτηκε ο Κιόλβ. Ηλίθιες είναι όλες τους! 

Θα φύγω µε τη Λοΐρα, και δε θα ξαναγυρίσω ποτέ εδώ. 

  «Ανέβα πρώτη,» της είπε, µόλις έφτασαν στα κάγκελα. «∆ος µου το 

τσουβάλι µε τα φαγητά.» 

  Εκείνη του το έδωσε και σκαρφάλωσε µε αξιοθαύµαστη ευκολία. Ο 

Κιόλβ τής πέταξε τον σάκο µε τα ρούχα πάνω απ’τα κάγκελα κι η 

Λοΐρα τον έπιασε. 
  «Μπορείς να πιάσεις και τα τρόφιµα;» τη ρώτησε. 
  «Ναι –ρίξτα!» αποκρίθηκε εκείνη. 

  Ο Κιόλβ χαµογέλασε και τα έριξε. Η Λοΐρα τα έπιασε, παραπάτησε, 
µα δεν έπεσε. «Όλα εντάξει,» είπε. 
  Ο Πρίγκιπας σκαρφάλωσε επάνω στα κάγκελα και πήδησε έξω, 

στην ∆ρέλιφον. Το µέρος όπου εκείνος κι η φίλη του είχαν βγει ήταν 
ερηµικό, φωτιζόµενο µονάχα από τα τέσσερα φεγγάρια του 

Άρµπεναρκ. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Συµµαχία; 
 

 

όλις ο Πόνκιµ τελείωσε την κουβέντα του µε τη 

Σαντέ’ενθιν, επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, για να µιλήσει 
στον Κράντµον. Έλα στο δωµάτιό µου, του είπε. Και κάθισε 

στην πολυθρόνα του γραφείου του, για να τον περιµένει. Τα µάτια 

του ήταν καρφωµένα επάνω στον µεγάλο καθρέφτη στον τοίχο. 

Μ
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  Σε λίγο, ο Κράντµον παρουσιάστηκε, ανοίγοντας την πόρτα. «Τι 
είναι;» ρώτησε. Ήταν φανερά ενοχληµένος που ο Πόνκιµ τον 
καλούσε µέσα στη µαύρη νύχτα, αλλά, παρ’όλ’αυτά, ντυµένος σαν 
δανδής, µε τα µαλλιά του καλοχτενισµένα. 

  «Συζήτησα µε τη Σαντέ’ενθιν.» 

  «Τώρα;» 

  «Ναι.» 

  «Και είναι κάτι που πρέπει να µου πεις;» 

  «Με πληροφόρησε πως ο Βασιληάς Βένγκριλ κατευθύνεται στο 

Βασίλειο του Ωκεανού, για να κλείσει συµµαχία. ∆ε µου το είχε 
αναφέρει την προηγούµενη φορά που µιλήσαµε γιατί είχε άλλα 

πράγµατα στο µυαλό της –συγκεκριµένα, πώς να δηλητηριάσει τους 
Σαραολνιανούς στο παλάτι του Κάρχοκ.» 

  «Τελικά, τα κατάφερε;» 

  «Τελικά, τα πράγµατα πήγαν πολύ στραβά, όπως µου είπε. Αλλά, 

µετά από τέτοιο χαλασµό, πιθανώς καµία συµµαχία να µη γίνει µε το 
Άργκανθικ. Όµως… θα δούµε πώς θα ενεργήσουµε το πρωί, που η 

Σαντέ’ενθιν θα µας πει ποιος είναι ζωντανός και ποιος νεκρός. Τους 
γνωρίζει όλους εκεί µέσα, κι αύριο, που θα έχει ξεκουραστεί –γιατί, 
τώρα, είναι εξοντωµένη–, θα τους εντοπίσει, έναν-έναν, µέσω των 
Πνευµάτων. Αν είναι εν ζωή, θα δει πού βρίσκονται·  αλλιώς….» 

  «Και µε κάλεσες για να µου αναφέρεις αυτά;» απόρησε ο 

Κράντµον, σταυρώνοντας τα χέρια στο στήθος του. «∆ε µπορούσες 
να–;» 

  «Μη βιάζεσαι, φίλτατε,» τον διέκοψε ο Πόνκιµ. «Νοµίζω, δεν 
έδωσες την απαιτούµενη σηµασία σε κάτι που είπα.» 

  Πάλι, αυτό το… δασκαλικό ύφος, παρατήρησε ο Κράντµον. 
«∆ιαφώτισέ µε.» 

  «Ο Βασιληάς Βένγκριλ πηγαίνει στον Ωκεανό, για να συνάψει 
συµµαχία,» τόνισε ο Πόνκιµ. «Πράγµα που πρέπει ν’αποτρέψουµε, 
πάση θυσία. ∆ε θέλουµε τους Ωκεάνιους να στραφούν εναντίον µας. 
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Και έχουν πολλούς λόγους για να το κάνουν. Η Βασίλισσά τους 
παραλίγο να πεθάνει εδώ, στο Σαραόλν.» 

  Ο Κράντµον βλεφάρισε, παραξενεµένος. «Η Αάνθα; Μάλλον, 
κάνεις–» 

  «∆εν κάνω λάθος. Η Αάνθα ήταν στην Όρφαλχ, όταν η 

Στρατάρχισσα Νερενία κατέκτησε την πόλη.» 

  «∆ε µου το είχες πει, πριν…» 

  «∆εν υπήρχε λόγος.» 

  Ποτέ δεν υπάρχει λόγος να µε ενηµερώνεις επαρκώς για ό,τι 

συµβαίνει, Πόνκιµ. Ξεχνάς ότι είµαστε συνέταιροι… το ξεχνάς πολύ, 

πολύ συχνά… «Τι ακριβώς συνέβη εκεί, λοιπόν;» 

  «Η Αάνθα µάζεψε όλους τους κατοίκους της πόλης και τους πήρε, 
µε πλοία, στο Βασίλειό της.» 

  «Μάλιστα,» είπε ο Κράντµον. «Ωστόσο, δε βλέπω τι σχέση µπορεί 
να έχει τούτο…» 

  «Τους βοήθησε να δραπετεύσουν,» εξήγησε ο Πόνκιµ. «Εποµένως, 
είναι πολύ πιθανό να επιθυµεί να επιστρέψει, για να πάρει την 
Όρφαλχ από τα χέρια της Νερενία.» 

  «Εκατό χιλιάδες Μαγκραθµέλιοι βρίσκονται εκεί,» του θύµισε ο 

Κράντµον. «Πόσους πολεµιστές της θα φέρει βόρεια η Αάνθα;» 

  «Εσύ πες µου, που κάποτε ήσουν Βασιληάς του Ωκεανού.» 

  Και κάποτε, πάλι, θα είµαι Βασιληάς του Ωκεανού. «Ο Ωκεανός 
είναι µεγάλος και, σίγουρα, έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει 
πολλούς µαχητές. Όµως, για να πάρει η Αάνθα µια πόλη µε εκατό 

χιλιάδες υπερασπιστές, θα πρέπει να χαραµίσει χιλιάδες απ’τους 
δικούς της στρατιώτες·  δε νοµίζω να το κάνει.» 

  «Κατ’αρχήν, υποθέτω ότι δε θα βρίσκονται και οι εκατό χιλιάδες 
στην Όρφαλχ συνεχώς,» διαφώνησε ο Πόνκιµ. «Η Νερενία θα έχει 
στείλει αρκετούς απ’αυτούς για να εµποδίσουν όσους δούκες και 
βαρόνους θελήσουν να συµµαχήσουν µε τον Σάλβινρ της Χάργκοχ. 
Εποµένως, πόσοι θα είναι στην Όρφαλχ; Τριάντα; πενήντα 

χιλιάδες;» 
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  «Και πάλι, Πόνκιµ…» 

  «Ο Βένγκριλ είχε κάποτε βοηθήσει την Αάνθα, φίλτατε Κράντµον. 
Κι επιπλέον, κι οι δυο γνωρίζουµε καλά ότι η σχέση τους ήταν κάθε 
άλλο παρά πλατωνική…» 

  Η σκέψη ότι ο πρώην-Βασιληάς του Σαραόλν κοιµόταν µε τη 

Βασίλισσα του Ωκεανού εξόργιζε τον Κράντµον. Η Αάνθα ήταν 
σύζυγός του, στο κάτω-κάτω –του ανήκε. 
  Ο Πόνκιµ παρατήρησε τον θυµό του. Μειδίασε, λεπτά. «Θα τον 
βοηθήσει, είµαι βέβαιος. Αλλά εγώ δεν θέλω, σε καµία περίπτωση, 

τώρα να δεχτώ επίθεση από τον Ωκεανό.» 

  «Τι θα κάνεις;» 

  «Υπάρχει ένας καθρέφτης στο παλάτι της Θέρληχ·  και, πιο 

συγκεκριµένα, µέσα στο δωµάτιο της Αάνθα.» 

  «Ο δικός µου καθρέφτης…» είπε ο Κράντµον. Τι σκέφτεται; Να την 

σκοτώσουµε; Να την απαγάγουµε; Περίµενα αυτή τη στιγµή πολύ 

καιρό… 

  Ο Πόνκιµ έγνεψε καταφατικά. «Ναι, φίλτατε. Ο δικός σου 

καθρέφτης.» Σηκώθηκε απ’την ξύλινη πολυθρόνα του, η οποία 

έτριξε. «Ας δούµε τι κάνει η καλή µας Βασίλισσα, τώρα…» 

Πλησίασε το κάτοπτρο στον τοίχο και ύψωσε τα χέρια του εµπρός 
του, ψιθυρίζοντας µερικά λόγια.  

  Οµίχλη φάνηκε να διαλύεται µέσα στο κρύσταλλο, και ένα δωµάτιο 

παρουσιάστηκε. Ήταν πλούσια στολισµένο, και στο κέντρο του 

βρισκόταν ένα µεγάλο κρεβάτι µε ηµιδιαφανείς κουρτίνες. Πίσω 

απ’τις κουρτίνες µια σκιερή µορφή κοιµόταν, τυλιγµένη στα 

σκεπάσµατα. 

  «Αάνθα…» ψιθύρισε ο Κράντµον, ατενίζοντας την µε τα γαλανά 

του µάτια στενεµένα. 

  Ο Πόνκιµ γέλασε. Και στράφηκε να τον αντικρίσει. «Τι λες, 
φίλτατε; να κουβεντιάσουµε µε τη σύζυγό σου, σχετικά µε τη 

συµµαχία;» 

  «Θα την φέρω εδώ,» αποκρίθηκε εκείνος. 
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  Ο Πόνκιµ κατένευσε. 
  Ο Κράντµον επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, κάνοντας την εικόνα του 

καθρέφτη να σβήσει και επάνω στο κρύσταλλό του να 

παρουσιαστούν µυριάδες χρώµατα, που έλουσαν το δωµάτιο µε την 
ακτινοβολία τους. Ύστερα, πέρασε µέσα από την εσωδιαστασιακή 

πύλη, για να βγει στο δωµάτιο της Βασίλισσας του Ωκεανού. Ένα 

στραβό µειδίαµα υπήρχε στα χείλη του. 

  Βάδισε αργά προς το κρεβάτι, δίχως τα βήµατά του να κάνουν 
θόρυβο. Παραµέρισε την κουρτίνα και είδε την Αάνθα ξαπλωµένη. 

Τα σκεπάσµατα την κάλυπταν ολόκληρη, εκτός από το 

πορφυροµάλλικο κεφάλι της. Κοιµόταν γαλήνια. Κάποτε, κοιµόσουν 

έτσι στην αγκαλιά µου, Αάνθα… 

  Ο Κράντµον επικαλέστηκε, πάλι, τα Πνεύµατα, αρθρώνοντας 
µικρές λέξεις και κινώντας τα δάχτυλα εµπρός του. Μέσα σε µερικά 

δευτερόλεπτα, τελείωσε το ξόρκι του. Έσκυψε και φίλησε τα 

ρουµπινένια χείλη της Βασίλισσας. 
  Εκείνης τα µάτια, πάραυτα, άνοιξαν και τον κοίταξε. Ένας 
ξαφνικός τρόµος τη διαπέρασε. Ο Κράντµον; Εδώ; Σίγουρα, πρέπει 
να ήταν εφιάλτης. Προσπάθησε να σηκωθεί, να πεταχτεί επάνω –

αλλά δε µπορούσε·  αόρατα χέρια την κρατούσαν. 
  Ο Κράντµον γέλασε. «Καλησπέρα, αγάπη µου.» 

  «Πώς… πώς ήρθες εδώ;» έκανε η Αάνθα. Μετά, παρατήρησε τον 
καθρέφτη πίσω του, ο οποίος γυάλιζε µε ποικίλα χρώµατα. Είχε 
διαβάσει για τέτοιου είδους καθρέφτες, στο βιβλίο της Θαλάρια 

Σόντβορν, «Μια Γενική Μελέτη των Πνευµάτων». Μα τον Ωκεανό, 

σκέφτηκε η Βασίλισσα, τόσο καιρό, βρισκόταν αυτό το πράγµα µέσα 

στο ίδιο µου το δωµάτιο, και δεν το είχα πάρει είδηση! 

  «Πάµε,» της είπε ο Κράντµον. «Ένας βασιληάς επιθυµεί να σου 

µιλήσει.» 

  Και η Αάνθα αισθάνθηκε τα Πνεύµατα να τη σηκώνουν απ’το 

κρεβάτι, ενώ εκείνη δε µπορούσε ν’αντισταθεί. Βασιληάς; Ποιος 
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βασιληάς; Και, ξαφνικά, κατάλαβε: Ο Πόνκιµ! Ο τρόµος της 
µεγάλωσε. 
  Το βλέµµα της τυχαία έπεσε πάνω σ’ένα βάζο µε άνθη. Βάζο; 

Νερό! Επικαλέστηκε τη µαγεία της. Πνεύµατα του Νερού, ακούστε 

µε! Σπάστε το δοχείο που σας παγιδεύει! 

  Κρακ! 

  Ο Κράντµον στράφηκε απ’τον ξαφνικό ήχο, για να δει ένα βάζο να 

θρυµµατίζεται µε δύναµη και τα κοµµάτια του να πετάγονται 
τριγύρω. Πολλά απ’αυτά τον χτύπησαν·  το ίδιο και το νερό, και τα 

άνθη. Παραπάτησε, µε µια κραυγή, χάνοντας τον έλεγχό του επάνω 

στα Πνεύµατα. 

  Η Αάνθα αισθάνθηκε τα αόρατα χέρια να την αφήνουν. Έπεσε στο 

πάτωµα, µε µονάχα µια σκέψη στο νου της: Έξω! Έτρεξε προς την 
πόρτα του υπνοδωµατίου, µε το λευκό της νυχτικό ν’ανεµίζει γύρω 

της, και ουρλιάζοντας: «Βοήθεια! Φρουροί!»  

  Άνοιξε την ξύλινη θύρα και βρέθηκε σ’ένα άλλο δωµάτιο. 

Μπροστά της η είσοδος των βασιλικών της διαµερισµάτων είχε ήδη 

ανοίξει και δυο κοραλλοντυµένες πολεµίστριες στέκονταν µέσα, 

έχοντας τα κοντάρια τους σ’ετοιµότητα. 

  «Έξω!» τους φώναξε η Αάνθα. «Έξω!» Ήξερε πως δε µπορούσαν 
να τα βάλουν µόνες τους µε τον Κράντµον. 
  Εκείνες υπάκουσαν, και η Βασίλισσά τους τις ακολούθησε, 
συνεχίζοντας να ουρλιάζει: «Φρουροί! Φρουροί!» 

  «Τι συµβαίνει, Μεγαλειοτάτη;» ρώτησε η µία πολεµίστρια. «Τι 
είναι;» 

  «Ακολουθήστε µε,» πρόσταξε η Αάνθα, και έτρεξε στον διάδροµο, 

µε τις δύο γυναίκες µαζί της. 
  Γρήγορα βήµατα ήρθαν προς το µέρος τους, και στρατιώτες του 

Ωκεανού τις περιστοίχισαν. 
  «Βασίλισσά µου, τι συµβαίνει;» ρώτησε ένας υποδιοικητής. 
  «Ο Κράντµον,» αποκρίθηκε η Αάνθα, λαχανιασµένη. «Ο Κράντµον 
είν’εκεί µέσα!» 
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  «Ο σφετεριστής; Πού είναι;» 

  «Στο δωµάτιό µου. Αλλά µην πάτε –κινδυνεύετε. Είναι πανίσχυρος 
µάγος, απ’όσο ξέρω –κι απ’όσο αισθάνθηκα.» Ρίγησε, θυµούµενη τα 

αόρατα χέρια των Πνευµάτων να την ακινητοποιούν. «Φωνάξτε τους 
Μυστικιστές της Θάλασσας από την Αίθουσα του Κοχυλιού.» 

  «Εδώ είµαστε, Μεγαλειοτάτη,» ακούστηκε µια θηλυκή φωνή·  και 
µια γυναίκα κι ένας άντρας φάνηκαν ν’ανεβαίνουν, βιαστικά, τη 

σκάλα που η Βασίλισσα µπορούσε να δει στο βάθος του διαδρόµου 
αριστερά της. 
  «∆όξα τω Ωκεανώ,» είπε η Αάνθα. «Πώς καταλάβατε τι γινόταν, 
όµως;» 

  «Αισθανθήκαµε κάποιον να επικαλείται τα Πνεύµατα,» αποκρίθηκε 
η Μυστικίστρια, «και φανταστήκαµε ότι κάτι ασυνήθιστο πρέπει να 

συνέβαινε.» 

  «Ελάτε στο δωµάτιό µου,» ζήτησε η Αάνθα. «Παρακαλώ, ελάτε. Ο 

Κράντµον είναι εκεί, ο κάποτε σφετεριστής του θρόνου µου.» 

  «Πώς µπήκε, Μεγαλειοτάτη;» ρώτησε ο υποδιοικητής. 
  «Ίσως να σας φανεί απίθανο, αλλά νοµίζω ότι µπήκε µέσα από έναν 
µαγικό καθρέφτη. Έναν καθρέφτη που είχα εδώ και καιρό στο 

δωµάτιό µου, αλλά δεν ήξερα τι, πραγµατικά, ήταν… Μα τον 
Ωκεανό, ο Κράντµον είχε φέρει εδώ αυτόν τον καθρέφτη πριν 
παντρευτούµε!» 

  Ο Μυστικιστής της Θάλασσας –ένας µελαχρινός άντρας, µε λυτά, 

µακριά µαλλιά και στρογγυλωπό πρόσωπο– έβαλε τα χέρια του 

στους κροτάφους και έκλεισε τα µάτια. Όταν τα άνοιξε, είπε: 
«Μεγαλειοτάτη, πιστεύω πως τώρα δεν είναι κανείς στο δωµάτιό 

σας.» 

  «Τότε, πάµε να σπάσουµε εκείνο τον καθρέφτη,» αποκρίθηκε η 

Αάνθα. 

 

**  **  **  ** 
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  «Είσαι ηλίθιος,» είπε ο Πόνκιµ, κουνώντας πέρα-δώθε το κεφάλι 
του, καθώς ο Κράντµον σκούπιζε, µε ένα µαντίλι, το αίµα απ’το 

µάγουλό του, εκεί όπου ένα απ’τα κοµµάτια του βάζου τον είχε 
γδάρει. 
  «Σκάσε, Πόνκιµ·  δεν το περίµενα αυτό!» αντιγύρισε εκείνος. 
  «Ούτε την άλλη φορά περίµενες η Αάνθα κι ο Βένγκριλ να 

ξεφύγουν απ’τις υπόγειες φυλακές όπου τους είχες κλειδώσει,» του 

θύµισε ο Βασιληάς του Σαραόλν, αγριοκοιτώντας τον. Είσαι 

παντελώς άχρηστος, ήθελε να προσθέσει, όµως δε µίλησε, γιατί 
ακόµα κι ο Κράντµον µπορεί κάποια στιγµή να του φαινόταν 
χρήσιµος. Και ποιος ο λόγος να τον στρέψει εναντίον του –ειδικά µια 

ταραγµένη περίοδο σαν κι ετούτη; Ακόµα και το «Είσαι ηλίθιος», 

κανονικά, δε θα έπρεπε να το είχε πει. ∆ιπλωµατία, Πόνκιµ, 

συµβούλεψε τον εαυτό του. ∆ιπλωµατία. Μην ξεχνάς, εξάλλου, ότι 

κάποτε ήσουν βασιλικός διπλωµάτης του Βένγκριλ… 

  Γύρισε προς τον καθρέφτη, για να κοιτάξει τι γινόταν, τώρα, µέσα 

στο δωµάτιο της Βασίλισσας του Ωκεανού. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Αάνθα µπήκε στο υπνοδωµάτιο, µαζί µε τους πολεµιστές της και 
τους Μυστικιστές της Θάλασσας. «Σπάστε τον καθρέφτη,» 

πρόσταξε, δείχνοντάς τον, µε το δεξί της χέρι. 
  Τότε, µια αντρική φιγούρα παρουσιάστηκε µέσα στο κρύσταλλο. 

«Περίµενε, Βασίλισσα Αάνθα!» είπε. 
  Η Αάνθα κοίταξε τον άντρα καλύτερα, παρατηρώντας ότι ήταν 
µελαχρινός µε κοντά µαλλιά και φορούσε µαύρο παντελόνι και 
λευκό πουκάµισο. «Ποιος είσαι;» απαίτησε. «Πού είναι ο 

Κράντµον;» 

  «Είµαι ο Πόνκιµ, Βασιληάς του Σαραόλν. Και ζητώ να περιµένεις, 
προτού αποφασίσεις να σπάσεις τούτο το κοµµάτι κρύσταλλο. ∆εν 
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είναι κρίµα η επικοινωνία µεταξύ δύο µοναρχών να διακόπτεται έτσι, 
άδοξα;» 

  «Παίζεις µε τα Πνεύµατα;» είπε ο Μυστικιστής της Θάλασσας, 
σουφρώνοντας το µέτωπό του. «Τα Πνεύµατα δεν είναι παιχνίδια 

των ανθρώπων. Είναι επικίνδυνα·  και έτσι οφείλει να τα βλέπει 
κανείς!» 

  «Φιλοδοξείς να κάνεις µάθηµα σε µένα, µάγε του αφρού;» 

αντιγύρισε ο Πόνκιµ. «Κατέχω γνώσεις που δεν έχεις ονειρευτεί 
ούτε κοιµισµένος κάτω απ’τα κύµατα·  γιαυτό κράτα το στόµα σου 

κλειστώ, όταν µιλάω!» 

  Ο Μυστικιστής της Θάλασσας έγινε έξω φρενών µ’ετούτη την 
προσβολή. Ήταν έτοιµος ν’απαντήσει, µε άσχηµο τρόπο, όµως η 

Μυστικίστρια πλάι του του ακούµπησε τον ώµο, και κάποιου είδους 
σιωπηλή επικοινωνία φάνηκε να περνά ανάµεσά τους. Έτσι, εκείνος 
έσεισε το κεφάλι, µα δεν αποκρίθηκε στον Πόνκιµ. 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν απευθύνθηκε στην Αάνθα. «Βασίλισσα 

του Ωκεανού, επιθυµώ να µιλήσουµε.» 

  «Να µιλήσουµε;» έκανε εκείνη. «∆εν έχω τίποτα να πω µαζί σου.» 

  «Τουναντίον, καλή µου Βασίλισσα, έχεις πολλά να πεις µαζί µου.» 

  «∆ε σ’εµπιστεύοµαι,» δήλωσε η Αάνθα. 

  «Τούτο είναι καθ’όλα φυσικό,» είπε ο Πόνκιµ. «Σίγουρα, έχεις 
ακούσει άσχηµα πράγµατα για µένα. Και κάποια απ’αυτά πιθανώς 
ν’αληθεύουν. Όµως, παραταύτα, νοµίζω ότι µπορούµε να 

κουβεντιάσουµε. Αν δεν θέλεις τον καθρέφτη στο δωµάτιό σου, 

µπορείς άνετα να τον πας κάπου αλλού. Αλλά είναι κρίµα να τον 
σπάσεις, όταν µέσω αυτού έχουµε τη δυνατότητα να µιλάµε από 

τόσες λεύγες µακριά·  έτσι δεν είναι;» 

  Η Αάνθα σούφρωσε τα χείλη, σκεπτική. Τελικά, είπε στους 
πολεµιστές της: «Πηγαίνετε τον καθρέφτη στην αίθουσα του θρόνου. 

Αλλά να τον προσέχετε. Αν κάποιος πάει να βγει από µέσα, 

σκοτώστε τον αµέσως, και σπάστε το κάτοπτρο.» 
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  «Μάλιστα, Βασίλισσά µου,» έκλινε το κεφάλι ο κοραλλοντυµένος 
υποδιοικητής. 
  «Βασιληά Πόνκιµ, θα µιλήσουµε σε λίγο,» είπε η Αάνθα. 

  «Ανυποµονώ, Βασίλισσα του Ωκεανού,» ήρθε η απάντηση µέσα 

απ’τον καθρέφτη. 

 

**  **  **  ** 

 

  Όταν η Αάνθα κατέβηκε στην βασιλική αίθουσα, ο καθρέφτης ήταν 
στηµένος µπροστά στον Κοραλλένιο Θρόνο, εκατέρωθεν του οποίου 

στέκονταν οι δύο Μυστικιστές της Θάλασσας που είχαν έρθει στο 

υπνοδωµάτιό της. Τριγύρω, σ’όλο το δωµάτιο, βρίσκονταν Ωκεάνιοι 
πολεµιστές, ντυµένοι µε τις κοραλλένιες τους αρµατωσιές και 
βαστώντας ασπίδες και κοντάρια. Μεγάλοι δαυλοί ήταν αναµµένοι 
για να φωτίζουν τον χώρο. 

  Η Βασίλισσα κάθισε στον θρόνο της. Τώρα, ήταν ντυµένη µε ένα 

µαύρο φόρεµα, που διπλωνόταν εµπρός της και συγκρατείτο κλειστό 

από ένα µεγάλο, ασηµένιο κουµπί, το οποίο κρυβόταν πίσω από την 
χρυσαφένια της ζώνη. Στους ώµους της έπεφτε ένας µανδύας από 

γαλάζιο βελούδο.  

  Κοίταξε µέσα στο κάτοπτρο: Ο Πόνκιµ ήταν ακόµα εκεί, 
περιµένοντας. 
  «Τι έχεις να µου πεις;» τον ρώτησε. Αν και, αρχικά, δεν είχε καµια 

επιθυµία ούτε να τον βλέπει, τώρα της είχε γεννηθεί η περιέργεια να 

µάθει, τελικά, τι άνθρωπος ήταν ο σφετεριστής του θρόνου του 
Βένγκριλ. 
  «Πρώτ’απ’όλα, εσύ, Βασίλισσα Αάνθα, τι σχέδια έχεις για το 

Βασίλειό µου;» 

  «∆ε θυµάµαι να έχεις βασίλειο, Πόνκιµ.» 

  «Ας µην παίζουµε παιχνίδια, σαν µικρά παιδιά. Το αντιλαµβάνοµαι 
ότι δεν είσαι µε το µέρος µου σ’αυτή την υπόθεση. Ωστόσο, 
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επιµένω, όπως και πριν, ότι µπορούµε να συζητήσουµε. Οπότε, πες 
µου: τι σχέδια έχεις για το Βασίλειό µου;» 

  «Γιατί να τ’αποκαλύψω σε σένα;» 

  «Εντάξει·  ας αρχίσουµε µε κάτι άλλο, και θα καταλάβεις γιατί: Πώς 
προχωράει η στέγαση των προσφύγων στον Ωκεανό, Βασίλισσά 

µου;» 

  «Ξέρεις για τη Νότια Γη…» είπε η Αάνθα. 

  «Μα φυσικά και ξέρω ότι το Νότιο Κέντρο Σταθερότητας έχει 
αποσταθεροποιηθεί. Και, µάλιστα, ξέρω να σου πω και ποιος το 

αποσταθεροποίησε.» 

  «Ο Μάργκανθελ.» 

  «Τον έχεις ακούσει, λοιπόν.» 

  «Ναι.» 

  Ο Πόνκιµ συνοφρυώθηκε. «Από ποιον, αλήθεια;» 

  Η Αάνθα ανασήκωσε τους ώµους της. «Γνωρίζεις τον Κάλ’µλιρβ, 

τον Οδηγό των Ζιρκεφιανών;» 

  «Όχι.» 

  «Αυτός µου το είπε.» 

  «Τέλος πάντων. Αντιλαµβάνεσαι ότι θα έρθουν και άνθρωποι από 

τα νότια µέρη της Νότιας Γης; Άνθρωποι για τους οποίους δεν 
έχουµε ποτέ ακούσει –ή έχουµε ακούσει πολύ λίγα;» 

  Η Αάνθα δεν το είχε πολυσκεφτεί αυτό, γιατί είχε άλλα 

προβλήµατα στο µυαλό της, αλλά είπε: «Ναι, σίγουρα θα έρθουν.» 

  «Και έχει τη δυνατότητα το Βασίλειο του Ωκεανού να τους 
κρατήσει όλους;» 

  «Πού θέλεις να καταλήξεις;» ρώτησε η Αάνθα. 

  «Προτείνω µια συµµαχία, µεταξύ του Βασιλείου σου και του δικού 

µου,» απάντησε ο Πόνκιµ. 

  «Συµµαχία µε τους δαιµονανθρώπους;» 

  «Συµµαχία µε µένα.» 

  «Μικρή η διαφορά.» 

  «∆ηλαδή, δε θα σκεφτείς καν την πρότασή µου;» 
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  «∆ε νοµίζω.» Ο Νέρντιν πέθανε στην Όρφαλχ· η Νερενία τον 

σκότωσε. Πώς να το ξεχάσω αυτό; Κι επιπλέον, ν’αφήσω το είδος µου 

στο έλεος των δαιµονανθρώπων; Η σκέψη και µόνο την αηδίαζε. 
  «Μη βιάζεσαι, Βασίλισσα Αάνθα,» είπε ο Πόνκιµ. «Το ξέρεις ότι 
µε χρειάζεσαι, για να περάσεις τους πρόσφυγες στη Βόρεια Γη. ∆ε 
θ’αφήσω να µπουν στο Σαραόλν λαοί από ένα βασίλειο µε το οποίο 

δεν έχω συµµαχία.» 

  «Υπάρχει πάντα το Άργκανθικ.» 

  «Το Άργκανθικ, σύντοµα, θα είναι σύµµαχός µου. Γιατί να 

διαιωνίζουµε τον πόλεµο, όταν µπορούµε να φέρουµε ειρήνη;» 

  «Εσύ άρχισες τον πόλεµο!» του θύµισε η Αάνθα. «Εσύ έβαλες τους 
Μαγκραθµέλιους στο Σαραόλν.» 

  «Πράγµατι·  αλλ’αυτό δεν απαντά στην ερώτησή µου.» 

  Η Αάνθα δε µίλησε. 
  Ο Πόνκιµ είπε: «Σ’αφήνω να σκεφτείς όσα κουβεντιάσαµε. Θα 

µιλήσουµε, πάλι, το πρωί.» 

  «Ως το πρωί, θα έχω σπάσει τον καθρέφτη.» 

  «Γιατί;» 

  «Γιατί δεν αποκλείεται, ξανά, κάποιος από τους συµµάχους σου να 

περάσει µέσα απ’αυτόν και να βρεθεί στο παλάτι µου.» 

  «Σου δίνω το λόγο µου ότι κάτι τέτοιο δε θα συµβεί.» 

  «Ποιος εµπιστεύεται το λόγο σου, Πόνκιµ;» 

  «Όλοι όσοι µε γνωρίζουν. Πηγαίνω, τώρα, και θα επιστρέψω, πάλι, 
το πρωί.» 

  Η εικόνα του χάθηκε από το κάτοπτρο, σαν να την κάλυψε πυκνή 

οµίχλη. 

  «Να σπάσω τον καθρέφτη, Βασίλισσά µου;» ρώτησε ο 

υποδιοικητής που είχε έρθει στο υπνοδωµάτιό της, πριν. 
  Η Αάνθα παρατήρησε ότι ο άντρας ήταν φοβισµένος·  δεν 
αισθανόταν καθόλου άνετα µε ένα τέτοιο αντικείµενο µαγείας µέσα 

στο παλάτι. «Όχι,» του απάντησε. «Άστον, και θα δούµε.» 
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  «Βασίλισσά µου, µε συγχωρείτε που εκφέρω άποψη, όµως θα σας 
πρότεινα να καταστρέψετε τον καθρέφτη –είναι επικίνδυνος.» 

  «Γι’αυτό θα τον φρουρούν τριάντα από τους πολεµιστές σου, όλη 

τη νύχτα.» 

  «Ως προστάξετε, Μεγαλειοτάτη,» είπε ο υποδιοικητής, κλίνοντας 
το κεφάλι, αλλά µη µοιάζοντας και τόσο ευχαριστηµένος. 
  Η Αάνθα έριξε µια µατιά στους Μυστικιστές της Θάλασσας –στον 
άντρα δεξιά του θρόνου της και στην γυναίκα αριστερά. Ήταν 
παράξενα σιωπηλοί, λες και µυριάδες σκέψεις περνούσαν απ’το νου 

τους. Τι να συλλογιούνται, άραγε; Θεωρούν σωστή την απόφασή µου, 

ή νοµίζουν ότι είµαι ηλίθια; Ό,τι, όµως, κι αν κρυβόταν µέσα στο 

κεφάλι των µάγων, σίγουρα δεν ήταν φανερό στα πρόσωπά τους. 
  Η Βασίλισσα του Ωκεανού σηκώθηκε από τον Κοραλλένιο Θρόνο 

και πήγε στο δωµάτιό της. Παρατήρησε πως οι υπηρέτες του 

παλατιού είχαν µαζέψει τα κοµµάτια του σπασµένου βάζου, καθώς 
και τα άνθη που είχαν πεταχτεί τριγύρω και τα νερά που είχαν χυθεί. 
Αναστενάζοντας, κάθισε στην ξύλινη πολυθρόνα µπροστά στο 

αναµµένο τζάκι, µε το σαγόνι ακουµπισµένο στο δεξί της χέρι.  
  Έκανα καλά; συλλογίστηκε. Ή, µήπως, έπρεπε να προστάξω να 

σπάσουν τον καθρέφτη; Γιατί δεν τον έσπασα, αφού, ούτως ή άλλως, 

δε θα συµµαχήσω µε τον Πόνκιµ; Τι θράσος αυτός ο άνθρωπος, να 

µου ζητά να συµµαχήσουµε, ύστερ’από όλα τα εγκλήµατα που έχει 

διαπράξει! Όµως, ύστερα, ήρθαν τα λόγια του στο νου της: «Γιατί να 

διαιωνίζουµε τον πόλεµο, όταν µπορούµε να φέρουµε ειρήνη;» Και η 

Αάνθα σκέφτηκε: Έχει δίκιο σ’αυτό… Αλλά, αν συµµαχήσω µαζί του, 

δε θα είναι σα να προδίδω τον Βένγκριλ;  

  Μια φωνή είπε µέσα στο µυαλό της: Κι ο Βένγκριλ, όµως, σε 

πρόδωσε, φεύγοντας µακριά σου, ενώ είχατε συµφωνήσει να πάτε µαζί 

στο Σαραόλν. 

  Είχαµε ξεµείνει σ’εκείνο το νησί, γιαυτό! της απάντησε η Αάνθα. 

Ανησυχούσε για το Βασίλειο, για το λαό του, για την οικογένειά του. 
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  Για την οικογένειά του, Αάνθα, τόνισε η φωνή. Έχει οικογένεια. 

Νοµίζεις ότι θα µπορέσει ποτέ να µείνει µαζί σου; 

  ∆ε µε νοιάζει! ∆ε θα του το κάνω αυτό –δε θα συµµαχήσω µε τον 

εχθρό του. Και, σίγουρα, δε θα συµµαχήσω µε τους 

δαιµονανθρώπους! Η πειρατεία τους ανέκαθεν µάστιζε τον Ωκεανό –

τους µισώ! Επιπλέον, ο Νέρντιν… Η Νερενία σκότωσε τον Νέρντιν –

θέλω το κεφάλι της. 

  Και πόσες ζωές θα θυσιάσεις για να το πάρεις; 

  Έχω στρατό. Έχω αρκετό στρατό για να ποδοπατήσω τους 

δαιµονανθρώπους στην Όρφαλχ. Και οι Σαραολνιανοί θα µε 

βοηθήσουν. Ο ∆ούκας Άλβαρ του Ντρίνθεκ δήλωσε ότι είναι µαζί µου. 

  Όµως δεν κατάφερες να µιλήσεις µε τις άλλες δύο δούκισσες –την 

Αλκάρνα και την Βόνα. ∆εν τις βρήκες εκεί. 

  Και πάλι, δε θα έχω πρόβληµα. Ο στρατός µου θα είναι µεγάλος. Οι 

Ζιρκεφιανοί, οι Καρνεβολθιανοί, µε υποστηρίζουν. 

  Η φωνή έπαψε να της µιλά. Αλλά η σιωπή της έµοιαζε να της λέει 
περισσότερα·  έµοιαζε να της δείχνει καθαρά ότι διαφωνούσε µαζί 
της. Όµως η Αάνθα δεν θα συµµαχούσε µε τον Πόνκιµ·  είχε πάρει 
την απόφασή της. Και αύριο θα του το έλεγε, και θα έσπαγε τον 
καθρέφτη. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Απότοµες πλαγιές 
 

 

πί δύο µέρες, ο Άνεµος, η Νύχτα, η Βερενέλη, και ο Ράµλεντ 
βάδιζαν µέσα στην υπόγεια σήραγγα. Το περιβάλλον γύρω 

τους δεν είχε αλλάξει: ήταν υγρό και πετρώδες, µε το 

συνηθισµένο αυλάκι πλάι τους, εκεί όπου έτρεχε το νερό όταν έπιανε 
Ε
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βροχή. Τρόφιµα δεν είχαν πολλά, µα τους κρατούσαν ζωντανούς 
µέχρι στιγµής. Ωστόσο εκείνο που τους ανησυχούσε ήταν ως πότε θα 

χρειαζόταν να ταξιδεύουν κάτω από τη γη. Μια µέρα ακόµα, και οι 
προµήθειές τους θα σώνονταν, όσο «οικονοµικά» κι αν τις 
κατανάλωναν. 
  «Πόσο µακριά, δηλαδή, να είναι η έξοδος;» είπε ο Άνεµος στην 
Νύχτα, όταν εκείνη παραπονέθηκε ότι θα πέθαιναν εδώ. Ήταν η 

τρίτη µέρα του ταξιδιού τους, και τα τρόφιµα είχαν αρχίσει να 

τελειώνουν. 
  «Αν κατευθυνόµαστε νότια, ναι, κι εγώ πιστεύω ότι θα βγούµε στη 

θάλασσα, όπου νάναι,» αποκρίθηκε η τυχοδιώχτρια. «Αν, όµως, 
κατευθυνόµαστε βόρεια;…» 

  «Νότια πηγαίνουµε,» τη διαβεβαίωσε η Βερενέλη. 

  «Πού το ξέρεις;» τη ρώτησε η Νύχτα. 

  «Θυµάµαι το σηµείο απ’το οποίο µπήκαµε: νότια ήταν, και 
συνεχίσαµε να πηγαίνουµε ευθεία·  εποµένως….» 

  «Μάλιστα…» είπε η τυχοδιώχτρια. «Και πόσο µακριά βρισκόταν 
εκείνο το ερείπιο από τη θάλασσα;» 

  «∆ε θα ήταν καµια πενηνταριά χιλιόµετρα, τουλάχιστον;» 

  «∆ηλαδή, λογικά, πρέπει σήµερα να βγούµε!» συµπέρανε ο 

Άνεµος. «Βαδίζουµε αρκετά γρήγορα.» 

  «Είδες εσύ κανένα άνοιγµα;» είπε η Νύχτα. 

  «Όχι ακόµα…» παραδέχτηκε εκείνος. 
  «Αλλά, σύντοµα, πρέπει να δούµε,» πρόσθεσε η Βερενέλη. 

  Ύστερα από µια ολιγόωρη ξεκούραση, συνέχισαν να βαδίζουν, 
ελπίζοντας ότι το υπόγειό τους ταξίδι δε θ’αργούσε να τελειώσει. 
Και πράγµατι! κάποια στιγµή, στο τέλος του µακρύ τούνελ, ο 

Άνεµος είδε την αστροφεγγιά να µπαίνει, ασηµίζοντας τις πέτρες των 
τοιχωµάτων. 
  «Έξοδος!» είπε στους συντρόφους του, ενθουσιασµένος. Και προς 
τη Νύχτα, συγκεκριµένα: «Εσύ που έλεγες ότι είχαµε ξεµείνει εδώ 

κάτω.» 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

449 

  «Πάµε να κοιτάξουµε πού βγήκαµε,» αποκρίθηκε εκείνη, δίχως να 

δείχνει ιδιαίτερη χαρά. «Το πού έχει µεγάλη σηµασία.» 

  Ο Άνεµος πλησίασε το άνοιγµα, ενώ ο Ράµλεντ τραβούσε το σπαθί 
του, παίρνοντας την προειδοποίηση της Νύχτας πολύ σοβαρά. Η 

Βερενέλη ακολούθησε, αλλά χωρίς ν’αγγίξει κάποιο απ’τα όπλα της. 
  Βγαίνοντας, βρέθηκαν σε µια βραχώδη ακτή, όπου ήταν δύσκολο 

να βαδίσει κανείς επάνω στις άτσαλες πέτρες, ειδικά µε µόνη 

βοήθεια το φεγγαρόφωτο. Ο Άνεµος κοίταξε τριγύρω, για να δει αν 
υπήρχε κάποια διέξοδος απο δώ, όµως το µόνο που είδε ήταν 
απότοµες πλαγιές. «Να πάρει…!» καταράστηκε, κάτω απ’την ανάσα 

του. «Θα χρειαστεί να σκαρφαλώσουµε, για να φύγουµε,» είπε στους 
άλλους, πιο δυνατά. 

  «Έχουµε σκοινί,» αποκρίθηκε η Βερενέλη, ανασηκώνοντας τους 
ώµους. «Θα προσπαθήσουµε. ∆ε µπορούµε να µείνουµε εδώ, 

περιµένοντας κάποιο πλοίο να περάσει, για να µας πάρει.» 

  «Άσε που λίγα πλοία θα έρχονται, τώρα µε τον πόλεµο,» είπε η 

Νύχτα. 

  «Βερενέλη, δώσε µου το σκοινί,» ζήτησε ο Άνεµος. «Μ’ένα γάντζο 

δεµένο επάνω.» 

  Η εξερευνήτρια τού το έδωσε, εκείνος το στριφογύρισε µερικές 
φορές πάνω απ’το κεφάλι του και το εκτόξευσε κάθετα. Το είδε να 

διαγράφει µια ελλειπτική τροχιά και να πέφτει κάπου στην κορυφή 

της πλαγιάς µ’ένα ηχηρό κλανκ. Το τράβηξε, προσεχτικά, ελπίζοντας 
να σκαλώσει σε κάποιο σηµείο τον γάντζο. Όµως δεν τα κατάφερε, 
και τον άκουσε να πέφτει στα βράχια. Τον έφερε κοντά του, για να 

δει µήπως είχε στραβώσει. Εντάξει ήταν. Στριφογύρισε, πάλι, το 

σκοινί και το εκτόξευσε. (Έλα καταραµένο, πιάσου!) Για δεύτερη 

φορά, πουθενά δε σκάλωσε. Ο Άνεµος καταράστηκε, µα δεν το 

έβαλε κάτω·  συνέχισε να προσπαθεί, κάνοντας µπόλικα κλανκ που 

αντηχούσαν µέσα στη σιγαλιά της νύχτας. 
  Τελικά, ο γάντζος πιάστηκε κάπου. «Ναι!…» µουρµούρισε ο 

τυχοδιώχτης. «Μπορούµε ν’ανεβούµε, τώρα.» Και ξεκίνησε να 
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σκαρφαλώνει, βαστώντας γερά το σκοινί. «Οι υπόλοιποι περιµένετε. 
Θα πάµε ένας-ένας·  είναι πιο ασφαλές.» 

  Η ανάβαση δεν ήταν καθόλου εύκολη για τον Άνεµο, καθότι η 

πλαγιά ήταν από τις πιο απότοµες που είχε ποτέ του δει και, σε 
ορισµένα σηµεία, ρίζες δέντρων ξεπρόβαλαν, µισοκαλυµµένες µέσα 

στο σκοτάδι, κι επικίνδυνες να σε τροµάξουν και να πέσεις, ή να σου 

βγάλουν κάνα µάτι. Πού πάµε και µπλέκουµε κάθε φορά, µα τα 

Πνεύµατα…  

  Ο Άνεµος κανόνισε έτσι το σκαρφάλωµά του, ώστε να πηγαίνει 
τόσο αργά που να είναι ασφαλής, αλλά, συγχρόνως, να µην 
αργοπορεί. «Πήγαινε γρήγορα χωρίς να βιάζεσαι,» είχε ακούσει 
κάποιους να λένε, κι αυτό προσπαθούσε, τώρα, να εφαρµόσει. Γιατί, 
αν βιαζόταν, θα φαινόταν απρόσεκτος, και δε χρειαζόταν πολύ για 

να πέσει απο δώ πέρα. Καταραµένο, Πνευµατοχτυπηµένο µέρος!… 

  Έφτασε στην κορυφή εξουθενωµένος. Ανέβηκε στο ίσιωµα και 
έµεινε, για λίγο, στα τέσσερα, βαριανασαίνοντας. 
  «Όλα εντάξει;» άκουσε τη Νύχτα να του φωνάζει. 
  Έστρεψε το κεφάλι, για να κοιτάξει τους φίλους του κάτω απ’την 
πλαγιά. «Ναι,» αποκρίθηκε. «Όλα εντάξει. Μπορεί ν’ανεβεί ο 

επόµενος. Τους σάκους θα τους δέσουµε µε το σχοινί και θα τους 
ανεβάσουµε µετά.» (Φυσικά, αναφερόταν στους σάκους που 
περιείχαν τον θησαυρό.) 

  Η Νύχτα ξεκίνησε να σκαρφαλώνει. 
  Ο Άνεµος σηκώθηκε όρθιος, γυρίζοντας απ’την άλλη, για να δει 
πού είχε σκαλώσει ο γάντζος του σκοινιού τους– 

  Όµως τα µάτια του καρφώθηκαν επάνω σε µια σκοτεινή, 

κουκουλοφόρο µορφή, που στεκόταν και τον κοίταζε. Το κορµί του 

κοκάλωσε, προς στιγµή, και το µυαλό του µούδιασε. 
  Ο άγνωστος τράβηξε κάτι µέσα απ’την κάπα του και το πέταξε στο 

έδαφος. Το µεταλλικό αντικείµενο άστραψε στο φεγγαρόφωτο, και 
ένα γαλάζιο, οβάλ σχήµα δηµιουργήθηκε από πάνω του. 
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  Πάραυτα, ο Άνεµος ξεθηκάρωσε το κοντόσπαθό του·  αλλά την ίδια 

στιγµή µια σκιερή µορφή πεταγόταν µέσα απ’το οβάλ σχήµα, κι 
άλλη µία την ακολούθησε. 
  «Μη βγάλεις άχνα, άνθρωπε· µην κουνηθείς,» πρόσταξε ο 

δαιµονάνθρωπος τον οποίο είχε δει αρχικά ο Άνεµος. 
  «Κίνδυνος!» φώναξε ο τυχοδιώχτης στους συντρόφους του, καθώς 
κι άλλοι Μαγκραθµέλιοι πετάγονταν έξω απ’το γαλάζιο, οβάλ 
σχήµα. «Νύχτα, µην ανεβαίνεις!» Θηκάρωσε το σπαθί του, πιάστηκε 
απ’το σκοινί, κι άρχισε να κατεβαίνει. 
  Από κάτω, είδε την κορακοµάλλα φίλη του, η οποία τον ρώτησε: 
«Τι τρέχει;» 

  «∆αιµονάνθρωποι!» απάντησε ο Άνεµος. «Κατέβα!» 

  Η Νύχτα δε χρειαζόταν δεύτερη προτροπή·  αµέσως, ξεκίνησε την 
κατάβαση. Ήταν ακόµα κοντά στο έδαφος, και θα προλάβαινε. Όµως 
εγώ, σίγουρα, δεν προλαβαίνω· και ξέρω τι θα κάνουν, τώρα, οι 

µπάσταρδοι, συλλογιόταν ο Άνεµος, καθώς κατέβαινε. 
  Από την άκρη του κρηµνού είδε ένα ξίφος να γυαλίζει. Να πάρει 

και να σηκώσει! ∆ύο πορφυρογάλαζα µάτια τον κοίταξαν, µέσα από 

µια σκοτεινή κουκούλα, και µια λευκή, σουβλερή οδοντοστοιχία 

παρουσιάστηκε, καθώς ο δαιµονάνθρωπος µειδίασε µοχθηρά. 

  Η λάµα κατέβηκε–  

  –το σκοινί κόπηκε– 

  –ο Άνεµος πιάστηκε από τις ρίζες που προεξείχαν, µισό µέτρο πιο 
κάτω. 

  Ξεφύσησε. Μα τα Πνεύµατα… Τούτα τα κέρατα, τελικά, µου βγήκαν 

σε καλό. 

  «Άνεµε!» άκουσε τη Νύχτα να φωνάζει, από κάτω. 

  Ευτυχώς, πρόλαβε να κατεβεί και είναι καλά, σκέφτηκε εκείνος. 
Αλλιώς δε θα φώναζε σ’εµένα. Τα χέρια του βαστούσαν γερά τις 
ρίζες. Αν του γλιστρούσαν, ήξερε πολύ καλά ότι θα τσακιζόταν 
επάνω στα βράχια. 

  «Πρόσεχε, Άνεµε!» ούρλιαξε η Νύχτα. «Από πάνω σου!» 
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  Εκείνος σήκωσε το κεφάλι, για να κοιτάξει, και είδε έναν 
Μαγκραθµέλιο να στέκεται στην άκρη της πλαγιάς. Ήταν ο ίδιος µε 
πριν: τα πορφυρογάλαζα µάτια του άστραφταν µέσα στην σκιερή του 

κουκούλα, και η µαύρη του κάπα ανέµιζε. Αλλά, τώρα, είχε στα 

χέρια του µια βαλλίστρα, και τον σηµάδευε. Μειδίασε, πάλι, 
αποκαλύπτοντας τα σουβλερά του δόντια. 

  Χίλιες κατάρες! Ο Άνεµος κόλλησε στην πλαγιά, µ’όλη του τη 

δύναµη. 

  Ένα βέλος σφύριξε µερικά εκατοστά από αυτόν. 
  Τους διαβολισµένους…! 

  Άλλο ένα βέλος. 
  ∆ε µπορούν να µε πετύχουν εδώ… δε µπορούν. Θα βαρεθούν και θα 

φύγουν. 

  ∆εν ήρθε άλλο βέλος προς το µέρος του. Όµως ο Άνεµος άκουσε 
τον χτύπο φτερών στον αέρα. Τι είναι, τώρα; Σήκωσε το βλέµµα του·  

δεν είδε τίποτα. 

  «Άνεµε, πίσω σου!» Η Νύχτα. 

  Ο τυχοδιώχτης στράφηκε, και βρέθηκε πρόσωπο µε πρόσωπο µε 
ένα µεταλλικό κατασκεύασµα. Ήταν σφαιρικό, και διέθετε φτερά και 
τέσσερα µακριά «πόδια» –δύο δεξιά και δύο αριστερά– που 

τελείωναν σε µυτερές λεπίδες. Στο κέντρο του σφαιρικού του 
σώµατος βρισκόταν ένα µεγάλο, πορφυρό µάτι –ή, µάλλον, όχι µάτι: 
πετράδι·  κάποιου είδους πετράδι πρέπει να ήταν. 
  Ο Άνεµος –ενώ, συγχρόνως, προσπαθούσε να ελέγξει τον πανικό 

του– κρατήθηκε µε το αριστερό χέρι απ’τις ρίζες και, µε το δεξί, 
τράβηξε το κοντόσπαθό του. Ελπίζω, τελικά, να είναι 

Πνευµατοσφυρηλατηµένο, συλλογίστηκε. Τώρα, έχει σηµασία. 

  Τα µεταλλικά πόδια του δαιµονικού πλάσµατος τού επιτέθηκαν, µε 
σκοπό να τον διαπεράσουν. Εκείνος τ’απέκρουσε, πασχίζοντας να 

τ’αποµακρύνει. 
  «Άνεµε! Τον πορφυρό λίθο! Σπάσε τον πορφυρό λίθο!» Αυτή ήταν η 

Βερενέλη. 
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  Και, αφού το έλεγε η βιβλιοποντικίνα, κάτι θα ήξερε. 
Προσπαθώντας να διαπεράσει την άµυνα των επικίνδυνων ποδιών, 
σηµάδεψε το «µάτι» του µεταλλικού τέρατος. Αστόχησε. Και δύο 

από τα µακριά νύχια του αντιπάλου του του διαπέρασαν τον πήχη. 

  «Αααααργκννν!…» βόγκησε ο Άνεµος, από τον σουβλερό πόνο. Τα 

δάχτυλά του παρέλυσαν, προς στιγµή, και το κοντόσπαθο τού έπεσε, 
κουδουνίζοντας πάνω στα βράχια. 

  Άκουσε τη Νύχτα να ουρλιάζει, απεγνωσµένα. 

  Πάρα το τραύµα, όµως, το δεξί του χέρι δεν είχε αχρηστευτεί. Ο 

Άνεµος άρπαξε ένα ξιφίδιο απ’τη ζώνη του. Τα νύχια του 

µεταλλικού τέρατος χίµησαν, πάλι. ∆ύο από δαύτα του διαπέρασαν 
τα αριστερά πλευρά. Ο πόνος ήταν αφόρητος. Ο τυχοδιώχτης 
δάγκωσε τα χείλη του, µατώνοντάς τα. Αλλά, επίσης, σπάθισε, 
βαστώντας το ξιφίδιο γερά µέσα στη γροθιά του. 

  Και η λεπίδα χτύπησε τον πορφυρό λίθο βάναυσα, θρυµµατίζοντάς 
τον. Το µεταλλικό τέρας πετάχτηκε πίσω, έκανε µερικούς κύκλους 
στον αέρα, και σωριάστηκε πάνω στα βράχια, θορυβωδώς. 
  Ο Άνεµος πήρε µια βαθιά ανάσα. 

  Τ’αριστερό του χέρι γλίστρησε απ’τις ρίζες –ο πόνος στα πλευρά 

του ήταν πολύ µεγάλος, για να συνεχίζει να κρατιέται. 
  Έπεσε. 
  «Ααααααααααααααααααααααααααααααααα– Αγκχ!» 

  Όλος ο αέρας έφυγε απ’τα στήθη του, καθώς κοπάνησε επάνω σε 
µερικές άλλες προεξέχουσες ρίζες… 

  …οι οποίες έσπασαν, µ’ένα δυνατό κρατς! 

  Είµαι νεκρός… 

  Έκλεισε τα µάτια. 

  Μια αιωνιότητα πέρασε. 
  Και διακόπηκε από τα δυνατά χέρια που τον άρπαξαν στην αγκαλιά 

τους. 
  Τα βλέφαρά του άνοιξαν. 
  Αντίκρισε το µουσάτο πρόσωπο ενός πορφυροµάλλη άντρα. 
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  «Ράµλεντ…» είπε ο Άνεµος, εξουθενωµένος. Γέλασε. Και µόρφασε 
απ’τον πόνο στα πλευρά του. 

  «Πάµε, γρήγορα!» φώναξε η Νύχτα. «∆αιµονάνθρωποι µε 
βαλλίστρες βρίσκονται εκεί πάνω!» 

  «Εδώ,» είπε ο Ράµλεντ, µπαίνοντας στη σήραγγα απ’όπου είχαν 
έρθει. «Εδώ δε µπορούν να µας σηµαδέψουν.» 

  Η Νύχτα και η Βερενέλη τον ακολούθησαν, ενώ πίσω τους 
σφύριζαν βέλη. 

  «Πνεύµατα…» ανέπνευσε η τυχοδιώχτρια. «Άνεµε, πώς είσαι;» 

  «Υπέροχα·  έτσι µου έρχεται να σηκωθώ και να χορέψω.» 

  «Άσ’ αυτές τις ηλιθιότητες. Ράµλεντ, ακούµπησέ τον κάτω, να τον 
κοιτάξουµε.» 

  Ο Ντρούβτεκ υπάκουσε. Η Νύχτα γονάτισε πλάι στον Άνεµο και 
ξεκούµπωσε το πανωφόρι του. Άγγιξε τ’αριστερά του πλευρά, που 

ήταν λουσµένα στο αίµα. 

  «Ααααννρρ…» έκανε εκείνος. 
  «Πονάς;» 

  «Όχι, κελαηδάω!» 

  «Έχω κάτι επιδέσµους µαζί µου,» τους πληροφόρησε η Βερενέλη. 

  «Μια στιγµή, πρώτα, να φέρω αλµυρό νερό,» είπε ο Ράµλεντ. 
«Κάνει καλό στις πληγές.»  

  Άδειασε το φλασκί του από το κρασί, και έριξε µια µατιά έξω απ’τη 

σήραγγα, για να δει αν οι δαίµονες τους παρακολουθούσαν. 
Εντόπισε πέντε να στέκονται στην άκρη του κρηµνού. Χίλιες κατάρες 

επάνω τους! µούγκρισε νοερά ο Ντρούβτεκ. 

  «Βερενέλη, έχεις σπάγκο;» ρώτησε. 
  Εκείνη µειδίασε. «Φυσικά.» Έψαξε µέσα στον σάκο της και έβγαλε 
ένα κουβάρι, δίνοντάς το στον Ράµλεντ. 
  Ο Ντρούβτεκ έδεσε την άκρη του σπάγκου επάνω στο λαιµό του 

φλασκιού του –και επάνω σε µια πέτρα, συγχρόνως, ώστε να βαρύνει 
το φλασκί και να βουλιάξει–, και τον έκοψε µε τα δόντια στο µάκρος 
που ήθελε. Η Βερενέλη κοιτούσε τον πορφυροµάλλη άντρα καλά-
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καλά, έκπληκτη µε το πόση δύναµη είχε η δαγκωµατιά του. 

Αναρωτήθηκε πώς θα ήταν να τη δάγκωνε. Ρίγησε. 
  Ο Ράµλεντ πέταξε το φλασκί στη θάλασσα και, ύστερα, το τράβηξε 
κοντά του, µαζεύοντας τον σπάγκο. «Εδώ είναι,» είπε στη Νύχτα, 

και της το έδωσε. 
  «Ευχαριστώ,» αποκρίθηκε εκείνη. Το άδειασε επάνω στο τραύµα 

του Ανέµου, πλένοντάς το, µε τα χέρια της. 
  Ο τυχοδιώχτης κραύγασε, καθώς το αλάτι τον έκαιγε. 
  Η Νύχτα ξανάδωσε το φλασκί στον Ράµλεντ, για να το γεµίσει. 
Εκείνος το γέµισε και της το επέστρεψε. Η κορακοµάλλα γυναίκα 

σήκωσε το δεξί µανίκι του Ανέµου, για να κοιτάξει κι εκεί την 
πληγή. 

  «Κρατήσου, εντάξει;» του είπε, και άδειασε, πάλι, το φλασκί επάνω 

του. Τα δάχτυλα του φίλου της γράπωσαν µια πέτρα στο έδαφος, ενώ 

οι φλέβες του χεριού του είχαν εξογκωθεί. Τα δόντια του έτριξαν. 
  Ύστερα, ο Άνεµος ξεφύσησε. «Τελειώσαµε;» 

  «Ναι,» απάντησε η Νύχτα, και έκανε νόηµα στην Βερενέλη να της 
δώσει τους επιδέσµους. Εκείνη υπάκουσε, και η κορακοµάλλα 

τυχοδιώχτρια έδεσε τα τραύµατα του φίλου της όσο καλύτερα 

µπορούσε, προσπαθώντας να σταµατήσει την αιµορραγία. 

  «Τώρα, έγινα περδίκι,» είπε ο Άνεµος. 
  Η Βερενέλη κρυφοκοίταξε έξω απ’το άνοιγµα της σήραγγας. «∆ε 
βλέπω πουθενά Μαγκραθµέλιους·  λέτε να έφυγαν;» 

  Έκανε να βγει, αλλά ο Ράµλεντ την τράβηξε πίσω, από τον ώµο. 

«Είναι από πάνω µας,» την προειδοποίησε. «Ακριβώς από πάνω µας. 
Βγες και είσαι νεκρή.» 

  «Πώς το ξέρεις ότι είναι από πάνω µας;» τον ρώτησε η 

εξερευνήτρια. 

  «∆ε µπορεί να είναι πουθενά αλλού·  αποκλείεται να έφυγαν από 

τώρα. Αλλά ας κοιτάξω κιόλας, για να σιγουρευτούµε.» 

  Ο Ράµλεντ ξάπλωσε ανάσκελα και σύρθηκε προς την έξοδο του 

τούνελ. Τα µάτια του ατένισαν, µέσα στη νύχτα, έξι φιγούρες να 
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στέκονται στην άκρη της πλαγιάς, µε τις µαύρες τους κάπες 
ν’ανεµίζουν. 
  «Από πάνω µας είναι,» διαβεβαίωσε τους συντρόφους του, 

επιστρέφοντας σ’αυτούς. 
  «Πώς θα ξεφύγουµε;» είπε η Βερενέλη, σµίγοντας τα καστανά της 
φρύδια. 

  Όλοι την αγνόησαν, γιατί κανείς δεν µπορούσε να της απαντήσει. 
  Η Νύχτα ρώτησε τον Άνεµο: «Από πού ήρθαν αυτοί οι 
δαιµονάνθρωποι; Και γιατί σου επιτέθηκαν;» 

  «Ένας ήταν εκεί, όταν ανέβηκα. ∆εν ξέρω από πού είχε έρθει. Ίσως 
ν’άκουσε τον θόρυβο του γάντζου, όσο προσπαθούσα να τον 
σκαλώσω κάπου, και να πλησίασε να µάθει τι γινόταν. Τέλος 
πάντων. Μόλις µ’αντίκρισε, έριξε στο έδαφος έναν απ’αυτούς τους 
δίσκους τηλεµεταφοράς, και παρουσιάστηκαν κι άλλοι. Εκείνος που 

είχα δει στην αρχή µε πρόσταξε να µη φωνάξω και να µην κουνηθώ, 

όµως εγώ τον αγνόησα και σε προειδοποίησα, καθώς ανέβαινες·  
επίσης, άρχισα να κατεβαίνω, όσο γρηγορότερα µπορούσα. Τα 

υπόλοιπα τα ξέρετε.» 

  «Ίσως έπρεπε να τον είχες ακούσει,» είπε η Νύχτα. 

  «Να τον είχα ακούσει; Τότε, θα µας σκότωναν όλους!» 

  «Αν µας ήθελαν νεκρούς, θα σου είχαν επιτεθεί αµέσως.» 

  «Ναι, άργησαν µερικά δευτερόλεπτα…» 

  «Μη µου πεις ότι δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ! Άµα δεν έφευγες, 
και δε µου φώναζες, δε θα επιχειρούσαν να σε σκοτώσουν. Τώρα, 

όµως, ίσως να µας σκοτώσουν όλους.» 

  «∆ηλαδή, είναι δικό µου το φταίξιµο.» 

  «∆εν είπα αυτό!» 

  «Αλλά το άφησες να εννοηθεί.» 

  «Σσς!» τους διέκοψε ο Ράµλεντ, βάζοντας το δάχτυλό του στα 

χείλη του. «Κάποιοι έρχονται.» 

  Καθώς σιγή έπεσε µέσα στη σήραγγα, όλοι άκουσαν βήµατα να 

πλησιάζουν. Κάποιοι περπατούσαν επάνω στα βράχια της ακτής. 
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  Ο πορφυροµάλλης Ντρούβτεκ τράβηξε, αργά, το σπαθί του. Και η 

Βερενέλη το ξιφίδιό της. Η Νύχτα άργησε µια στιγµή, αλλά, ύστερα, 

ξεθηκάρωσε κι εκείνη δύο ξιφίδια, κάνοντας νόηµα στον Άνεµο να 

µην κουνηθεί. 
  Ο Ράµλεντ κρυφοκοίταξε έξω απ’το άνοιγµα, και είδε έξι φιγούρες 
µε µαύρες κάπες να βαδίζουν προς το µέρος τους. Μαγκραθµέλιοι, 
αναµφίβολα. 

  «Τους βλέπεις;» ρώτησε η Βερενέλη, ψιθυριστά. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Έξι.» 

  «∆αιµονάνθρωποι;» 

  «Νοµίζω.» 

  Οι Μαγκραθµέλιοι (;) σταµάτησαν γύρω στα πέντε µέτρα 

απόσταση από το άνοιγµα, και ο προπορευόµενος φώναξε: «Βγείτε 

έξω, άνθρωποι. Σας έχουµε περικυκλωµένους. Αν παραδοθείτε, θα 

σας αφήσουµε να ζήσετε. Αλλιώς θα πεθάνετε.» 

  Τελικά, ήταν δαιµονάνθρωποι·  το καταλάβαινε κανείς από τον 
τρόπο µε τον οποίο µιλούσαν σπαστά τη λαλιά των ανθρώπων. 
  Ο Ράµλεντ δεν έβγαλε άχνα·  µήτε κανείς άλλος. 
  «Ξέρουµε ότι µας ακούτε, άνθρωποι. Παραδοθείτε!» 

  Ξαφνικά –κραυγές από πάνω απ’το άνοιγµα! 

  Ο πορφυροµάλλης Ντρούβτεκ είδε έναν δαιµονάνθρωπο να πέφτει 
και να τσακίζετε στα βράχια, µπροστά του. 

  «Τι στο δαίµονα–!» 

  Κι άλλος Μαγκραθµέλιος έπεσε. 
  Φωνές πόνου αντηχούσαν µέσα στην νύχτα. 

  Οι έξι διαβολάνθρωποι επάνω στα βράχια της ακτής στράφηκαν 
προς την πλαγιά, και ο προπορευόµενος έβγαλε µια κραυγή στην 
γλώσσα τους:  
  «Ποιοι είν’εκεί;» –απ’ό,τι µπόρεσε να καταλάβει ο Ράµλεντ. 
  Έπειτα, βέλη άρχισαν να πέφτουν βροχή καταπάνω στους 
Μαγκραθµέλιους. 
  «Τι συµβαίνει;» ρώτησε η Βερενέλη τον Ντρούβτεκ. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

458 

  «Μου φαίνεται πως κάποιοι ήρθαν να µας σώσουν,» αποκρίθηκε 
εκείνος. 
  Σύντοµα, όλοι οι δαιµονάνθρωποι ήταν νεκροί·  τα κουφάρια τους 
κείτονταν στα βράχια ή βρίσκονταν µέσα στο νερό. 

  Σιγή απλώθηκε πάνω από την φεγγαροφωτισµένη παραλία. 

  Ύστερα: «Μπορείτε να βγείτε. Οι διάβολοι είναι νεκροί.» 

  Η φωνή ήταν απόµακρη, αλλά ανθρώπινη. 

  Ο Ράµλεντ έκανε νόηµα στους συντρόφους του να φανερωθούν, και 
εκείνος εγκατέλειψε την προστασία της σήραγγας πρώτος. Το 

βλέµµα του υψώθηκε, για να κοιτάξει επάνω στην πλαγιά, και εκεί 
αντίκρισε σκιερές µορφές, που, από τέτοια απόσταση, δε διέφεραν 
και πολύ από τους Μαγκραθµέλιους. Στα χέρια όλων υπήρχαν τόξα, 

όµως δεν έµοιαζαν έτοιµοι να ρίξουν. 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Ο σοφός γέρος του παραµυθιού 
 

 

κόµα η Μάερνοµ δεν είχε βρει τον Πρίγκιπα Κιόλβ, και είχε 
την εντύπωση πως εκείνη κι οι υπόλοιποι Σαραολνιανοί 
πολεµιστές µαζί της είχαν ψάξει όλο τον κήπο του παλατιού. 

  Κανείς άλλος δεν ήξερε ότι ο νεότερος γιος του µακαρίτη Βασιληά 

Κάρχοκ είχε χαθεί, εκτός από τον κύριο Σόλµορχ και τη Βαρονέσα 

Τάθβιλ, και έτσι ήταν καλύτερα, υπέθετε η Μάερνοµ, αλλιώς 
πανικός θα επικρατούσε. Όµως, τώρα πλέον, τα πράγµατα είχαν 
αρχίσει να γίνονται πολύ σοβαρά! Πού ήταν, τελικά, ο Πρίγκιπας; 
  Αποφάσισε να επιστρέψει στους ανωτέρους της, για να τους 
ρωτήσει πώς έπρεπε να ενεργήσει απο δώ και στο εξής. Έκανε 
νόηµα στους υπόλοιπους στρατιώτες να µείνουν στον κήπο, και 

Α
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µπήκε στο παλάτι. Ρώτησε έναν υπηρέτη ποιο ήταν το δωµάτιο του 

Αντιβασιλέα Σόλµορχ και της Βαρονέσας Τάθβιλ, κι εκείνος της 
απάντησε. Οπότε, η Μάερνοµ βάδισε προς τα κει. 
  Όλοι οι ευγενείς είχαν αποφασίσει να ξεκουραστούν στο παλάτι για 

απόψε, και αύριο θα έβλεπαν τι θα γινόταν µε τα πολλά και 
φλέγοντα ζητήµατα που τους απασχολούσαν. Κατ’αρχήν, ήταν το 

θέµα της κηδείας του Βασιληά και των υπoλοίπων. Ο Κάρχοκ και η 

οικογένειά του, φυσικά, θα κηδεύονταν εδώ, και οι στάχτες τους θα 

µεταφέρονταν στο Μαυσωλείο των Βέρντλεν. Όµως πολλοί από τους 
άλλους Αργκανθικιανούς ευγενείς δεν ήθελαν να κηδέψουν τους 
συγγενείς τους στην ∆ρέλιφον, παρά στα δικά τους δουκάτα. Αυτό 

το γεγονός είχε µια πολύ σηµαντική συνέπεια (ιδιαίτερα για τους 
Σαραολνιανούς): θα αργούσε να γίνει η συνέλευση του Συµβουλίου 
των Αρχόντων. Και εποµένως, θα αργούσε να παρθεί απόφαση 

σχετικά µε τη συµµαχία –η οποία, πλέον, ούτως ή άλλως, ήταν 
αµφίβολη, µε το θάνατο του Κάρχοκ, που ήταν ο µοναδικός 
ένθερµος υποστηρικτής της µέσα στο Άργκανθικ·  όλοι οι άλλοι, 
στην καλύτερη περίπτωση, την έβλεπαν µε σκεπτικισµό. 

  Τούτες οι σκέψεις απασχολούσαν την Μάερνοµ, καθώς ανέβαινε τα 

σκαλοπάτια του παλατιού, όµως τις αποµάκρυνε από το νου της, 
όταν έφτασε µπροστά στην πόρτα του δωµατίου του κύριου Σόλµορχ 
και της Βαρονέσας Τάθβιλ. 
  Χτύπησε, ευγενικά. 

  Ο Σόλµορχ άνοιξε. «Μάερνοµ,» είπε. «Τον βρήκες;» 

  «∆υστυχώς όχι, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε εκείνη, µε χαµηλή φωνή, 

σε περίπτωση που κανείς κρυφάκουγε. 
  «Πέρασε.» 

  Η πολεµίστρια µπήκε, και είδε την Τάθβιλ να κάθεται µπροστά στο 

τζάκι, ντυµένη µε µια σκούρα-µπλε ρόµπα. «Χαίρετε, Βαρονέσα 

µου,» χαιρέτησε, κλίνοντας το κεφάλι. 
  Εκείνη, ως απάντηση, χαµογέλασε τυπικά. 

  «Τι υποπτεύεσαι;» ρώτησε ο Σόλµορχ την Μάερνοµ. 
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  «∆εν ξέρω, Υψηλότατε. Ίσως κάποιος να τον απήγαγε. Ή ίσως ο 

ίδιος να έφυγε. Ήταν πολύ ταραγµένος.» 

  «Τότε, ψάξτε τον στους δρόµους της ∆ρέλιφον,» πρόσταξε ο 

Αντιβασιλέας. «Κουνηθείτε! ∆εν υπάρχει χρόνος για χάσιµο. Αυτοί 
που ήθελαν όλη την οικογένεια του Βασιληά νεκρή δε θα διστάσουν 
να σκοτώσουν τον µικρό.» 

  Η Μάερνοµ µπορούσε να δει πως τούτη ήταν µία απ’τις φορές που 
ο κύριος Σόλµορχ βρισκόταν στις µαύρες του. Όχι, βέβαια, πως δεν 
είχε δίκιο να βρίσκεται στις µαύρες του, µ’όσα είχαν συµβεί… 

«Μάλιστα, Υψηλότατε.» 

  «Στάσου λίγο, Μάερνοµ,» είπε η Τάθβιλ, καθώς σηκωνόταν από 

την πολυθρόνα της. 
  Η πολεµίστρια, που ήταν έτοιµη ν’ανοίξει την πόρτα και να βγει, 
στράφηκε, για να κοιτάξει τη Βαρονέσα. «Αρχόντισσά µου.» 

  «Με έχεις υπηρετήσει καλά, Μάερνοµ,» είπε η Τάθβιλ. 
  «Κάνω ό,τι µπορώ,» έκλινε το κεφάλι εκείνη. 

  «Μέχρι στιγµής, ο µικρός στρατός που έχουµε µαζί µας δεν είχε 
κάποιον επίσηµο διοικητή, πέρα από εµάς, τον Βασιληά Βένγκριλ, 
και τους κυρίους Σίνορµαρ και Ρήφορβελ. ∆ιορίζω, λοιπόν, εσένα 

απο εδώ και στο εξής επίσηµη διοικήτρια του στρατού µας.» 

  Η Μάερνοµ την κοίταξε για λίγο, χάσκοντας. «Βαρονέσα µου… 

Εγώ… Εεε… Μου κάνετε µεγάλη τιµή.» Υποκλίθηκε βαθιά, 

κουδουνίζοντας τη φολιδωτή της πανοπλία. 

  «Ωραία,» είπε η Τάθβιλ, χαµογελώντας. «Τώρα, τσακίσου να βρεις 
τον Πρίγκιπα.» 

  Η Μάερνοµ χαιρέτησε στρατιωτικά και βγήκε απ’το δωµάτιο. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Πού πηγαίνουµε, Πρίγκιπά µου;» ρώτησε η Λοΐρα. Εκείνη και ο 

Κιόλβ είχαν, πριν από κάποια ώρα, βγει από την νότια πύλη της 
∆ρέλιφον και, τώρα, βάδιζαν στον λιθόστρωτο δρόµο, σφίγγοντας 
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τις κάπες επάνω τους, για να µην περνά ο κρύος αγέρας. «Μήπως 
θάπρεπε να επιστρέψουµε;» 

  «∆εν έχω λόγο να επιστρέψω στην ∆ρέλιφον,» αποκρίθηκε ο 

Κιόλβ. 

  «Πού θα µείνουµε, όµως, για το βράδυ;» 

  «Κάποιο πανδοχείο θα συναντήσουµε λίγο παρακάτω.» 

  «Και µετά; Πού θα πάµε; Μπορώ να καταλάβω ότι έχεις κάποιο 

προορισµό στο µυαλό σου…» Από πού µπορούσε να το καταλάβει, 
ούτε κι η ίδια δεν ήξερε·  όµως είχε αυτό το συναίσθηµα, ότι ο 

Πρίγκιπάς της δεν είχε πάρει τυχαία νότια κατεύθυνση. 

  «Κάνεις λάθος·  απλά, θέλω ν’αποµακρυνθώ απ’όλους αυτούς τους 
ευγενείς,» δήλωσε ο Κιόλβ. 

  Αλλά η Λοΐρα είχε την εντύπωση ότι της έλεγε ψέµατα. Ούτε κι 
ετούτο ήξερε πώς µπορούσε να το καταλάβει, αλλά µπορούσε. Ίσως, 
τελικά, να ήξερε τον Πρίγκιπά της καλύτερα απ’ό,τι πίστευε… 

  Ύστερ’από κάποια ώρα σιωπηλού βαδίσµατος, ο Κιόλβ τη ρώτησε: 
«Πού µένει η οικογένειά σου, Λοΐρα;» 

  Εκείνη άργησε λίγο να µιλήσει·  τελικά, είπε: «∆εν έχω οικογένεια, 

Πρίγκιπά µου…» 

  «∆εν είναι δυνατόν να µην έχεις οικογένεια.» 

  «Είχα… κάποτε…» 

  Ο Κιόλβ στράφηκε, για να κοιτάξει το πρόσωπό της κάτω απ’την 
κουκούλα. ∆άκρυα γυάλιζαν επάνω στα µάγουλά της. «Με 
συγχωρείς, Λοΐρα, αν σου θύµισα κάτι που….» ∆εν ήξερε πώς 
ακριβώς να συνεχίσει. 
  «Όχι, δεν είν’αυτό… Ήµουν µικρή όταν έφυγαν… Πήγαν στον 
πόλεµο µε το Σαραόλν. Ήταν κι οι δύο στρατιώτες. Ποτέ δεν 
επέστρεψαν…» 

  «Λυπάµαι,» είπε ο Κιόλβ. Ύστερα: «Τουλάχιστον, εσύ δεν τους 
είδες να σφαγιάζονται από τα ξίφη φονιάδων…» 

  Η Λοΐρα ακούµπησε πάνω του, καθώς οδοιπορούσαν, κι εκείνος 
την αγκάλιασε. 
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  «Νόµιζα ότι ήσουν Βόρεια Αργκανθικιανή,» της είπε. «Πήγαν κι οι 
Βόρειοι στον πόλεµο µε το Σαραόλν; ∆εν το ήξερα.» 

  «Ναι, πήγαν κι οι Βόρειοι,» αποκρίθηκε εκείνη, σκουπίζοντας τα 

δάκρυά της και σταµατώντας να κλαίει. Ήταν τόσο παλιό, πλέον, 
αυτό το γεγονός·  γιατί την στενοχωρούσε ακόµα; «Λίγοι όµως·  
µερικές µισθοφορικές οµάδες. Κι ανάµεσά τους ήταν κι οι δικοί µου.  

  »Όσο έλειπαν, ένας θειος µου µας φρόντιζε, εµένα και τ’αδέλφια 

µου. ∆ύο αδέλφια έχω, έναν αδελφό και µια αδελφή. Ο αδελφός µου 

είναι δύο χρόνια µικρότερος από µένα, η αδελφή µου δύο χρόνια 

µεγαλύτερη.» 

  «Και µετά, τι έγινε; Γιατί δεν έµεινες να ζήσεις µε το θειο σου;» 

  «Μας έδιωξε, όταν έµαθε ότι οι γονείς µας ήταν νεκροί. Ζούσε 
µόνος του, στο µαγαζί του στην Κάορ, και εµείς του ήµασταν 
µονάχα βάρος.» 

  «Ο µπάσταρδος!…» 

  «Όχι, ήταν καλός άνθρωπος. Έκανε ό,τι µπορούσε. Μετά, πρέπει να 

είχε κάποιο πρόβληµα –οικονοµικό; δεν ξέρω. Πάντως, δε µπορούσε 
να µας έχει πλέον. Βρήκε σε όλους µας δουλειά ως υπηρέτες. Μας 
είπε ότι έτσι θα ήταν καλύτερα για µας: θα µέναµε στην οικία 

κάποιου ευγενή, θα τρώγαµε εκεί, και θα πληρωνόµασταν κιόλας. 
Εµένα ειδικά µου είπε ότι ήµουν ιδιαίτερα τυχερή, που µπόρεσε να 

µου βρει θέση στο βασιλικό παλάτι της ∆ρέλιφον. Και ίσως να 

ήµουν, τελικά,» τόνισε, γυρίζοντας για να τον φιλήσει, δυνατά, στο 

µάγουλο. «Πού πάµε, όµως;» 

  Ο Κιόλβ αναστέναξε. «Έχω µια υποψία, Λοΐρα… Κάτι µε ενοχλεί 
πολύ…» 

  «Τι; Τι είναι, Πρίγκιπά µου;» 

  «Πανδοχείο είν’αυτό;» είπε, απρόσµενα, ο Κιόλβ, κοιτώντας 
ευθεία. 

  Η Λοΐρα στράφηκε, για να δει. Στο βάθος διέκρινε κάµποσα φώτα. 

«∆εν είµαι σίγουρη…» 
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  Βάδισαν γοργά, για να πλησιάσουν. Και, όταν βρέθηκαν κοντά, 

διαπίστωσαν ότι δεν ήταν πανδοχείο, αλλά η έπαυλη ενός ευγενή, 

µέσα στην οποία έµοιαζε να γίνεται κάποιου είδους γιορτή. 

  «Είµαστε ακόµα πολύ κοντά στην ∆ρέλιφον,» είπε ο Κιόλβ στη 

Λοΐρα. «Μάλλον, θα βρούµε πανδοχεία παρακάτω, πιο µακριά.» 

  «Ναι…» αποκρίθηκε εκείνη, διστακτικά. 

  Ύστερα από κάνα χιλιόµετρο δρόµο, µια φωνή τους τρόµαξε: 
  «Πού πηγαίνετε, ταξιδιώτες;» 

  Κι οι δυο αναπήδησαν και προσπάθησαν να δουν από πού είχε 
έρθει. Όµως έµοιαζε το ίδιο το σκοτάδι να είχε µιλήσει·  το βαθύ 
σκοτάδι που άπλωναν τα δέντρα κάτω από τα κλαδιά τους. 
  «Ποιος είν’εκεί;» ρώτησε ο Κιόλβ. 

  Κάποιος έβηξε. 
  Ένα άλογο χρεµέτισε πίσω απ’τα δέντρα, και τα µπροστινά του 

πόδια φάνηκαν να κλοτσούν τον αέρα. 

  Η Λοΐρα έσφιξε το χέρι του Κιόλβ. «Πρίγκιπά µου,» ψέλλισε, 
«πάµε να φύγουµε, Πρίγκιπά µου.» 

  «Καλησπέρα, νεαρέ,» ήρθε, ξανά, η φωνή µέσα απ’το σκοτάδι, και 
κάποιος σηκώθηκε και έκανε µερικά βήµατα. Τώρα, η µορφή του 

φαινόταν καλύτερα, στο φεγγαρόφωτο. Φορούσε πλατύγυρο καπέλο 

και κάπα. Η όψη του κρυβόταν στη σκιά του µεγάλου µπορ, αλλά ο 

Κιόλβ µπορούσε να διακρίνει ότι ο άγνωστος είχε µακριά, λευκά 

γένια. 

  «Καλησπέρα, κύριε,» χαιρέτησε, προσπαθώντας να κάνει τη φωνή 

του να µην τρέµει. «Τι θα θέλατε;» 

  «Να µάθω πού πηγαίνεις.» 

  «∆ε νοµίζω ότι σας αφορά, κύριε.» 

  «Ίσως και να µε αφορά, πού ξέρεις;…» 

  «∆εν καταλαβαίνω,» είπε ο Κιόλβ, νιώθοντας τον φόβο να τον 
εγκαταλείπει και τον θυµό να τον κυριεύει. «Τι σας νοιάζει εσάς πού 

πηγαίνω και τι κάνω; Ποιος είστε;» Λες νάναι απ’αυτούς που 
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δολοφόνησαν τους δικούς µου; αναρωτήθηκε, έτοιµος να του χιµήσει 
επιτόπου και να του ξεριζώσει το λαιµό. 

  «Ξέρεις τι κίνδυνοι κρύβονται στον δρόµο, Πρίγκιπα Κιόλβ, ειδικά 

για ένα άτοµο σαν κι εσένα;» 

  Η Λοΐρα πισωπάτησε, το ίδιο κι ο Κιόλβ. Γνωρίζει τ’όνοµά µου! 

«Ποιος Πνευµατοχτυπηµένος είσαι;» 

  «∆ε µ’αναγνωρίζεις, Υψηλότατε;» 

  Ο Πρίγκιπας κούνησε το κεφάλι. «Όχι.» 

  Ο άγνωστος σήκωσε το πλατύγυρο του καπέλο, ώστε να φανερωθεί 
καλύτερα το πρόσωπό του. «Τώρα, µήπως;» 

  Ο Κιόλβ συνοφρυώθηκε, κοιτώντας τη γεροντική του όψη. 

«Είσαι… είσαι ένας από τους Σαραολνιανούς! Ο πατέρας της 
Βαρονέσας!» 

  «Ναι,» ένευσε εκείνος. «Ζάρβηµ είναι το όνοµά µου.» 

  «Με τροµάξατε του θανατά, κύριε,» ξεφύσησε ο Κιόλβ, 

χαλαρώνοντας. Αισθάνθηκε και τη Λοΐρα δίπλα του να χαλαρώνει·  
δεν του έσφιγγε, πλέον, το χέρι µε την ίδια δύναµη. 

  «Με συγχωρείς, Πρίγκιπά µου,» απολογήθηκε ο Ζάρβηµ. Έβγαλε 
ένα τσιµπούκι µέσα από την κάπα του και το άναψε, αρχίζοντας να 

καπνίζει. «Μου µοιάζεις κατάκοπος. Και εσύ και η φίλη σου. ∆εν 
πάµε σ’ένα πανδοχείο, λίγο πιο πάνω, για να ξεκουραστούµε όλοι; 
Κι εγώ, εδώ που τα λέµε, δεν είµαι, πλέον, για πολλά-πολλά –τούτα 

τα γέρικα κόκαλα τρίζουν,» µειδίασε. 
  «Υπάρχει πανδοχείο εδώ πέρα;» ρώτησε ο Κιόλβ. ∆εν το περίµενε. 
Όπως είχε πει και στη Λοΐρα, νόµιζε ότι θα έβρισκαν κάποιο πιο 

µακριά. 

  «Ασφαλώς και υπάρχει.» Ο Ζάρβηµ πήγε πίσω απ’τα δέντρα, 

τράβηξε το άλογό του απ’τα γκέµια, και το καβάλησε. «Θα έρθετε, 
λοιπόν;» 

  Ο Κιόλβ κοίταξε τη Λοΐρα. «Ό,τι θέλεις εσύ, Πρίγκιπά µου,» είπε 
εκείνη. 

  Ο νεότερος γιος του Κάρχοκ ανασήκωσε τους ώµους. «Πάµε.» 
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  «Ωραία!» είπε ο Ζάρβηµ. «Κι έχει µια κουζίνα εκεί, Υψηλότατε! 
Σας αρέσει η παλιά κουζίνα;» 

  «Νοµίζω…» αποκρίθηκε ο Κιόλβ, σκεπτόµενος ότι, σίγουρα, η 

παλιά κουζίνα θα άρεσε στην αδελφή του, Παλµίρα. ∆άκρυα ήρθαν 
στα µάτια του. Ποτέ, πια, δε θα ξανάβλεπε την Παλµίρα… 

  Μαζί µε τον Ζάρβηµ, ο νεαρός Πρίγκιπας και η φίλη του 

ακολούθησαν έναν στριφτό, χωµατένιο δρόµο πλάι στα δέντρα. 

Στ’αριστερά τους απλωνόταν µια καλλιεργήσιµη έκταση, ενώ στα 

δεξιά τους οι περιοχές ήταν πιο άγριες·  σ’αυτά τα σηµεία δεν ήταν 
καθόλου απίθανο να κατοικούσαν και λύκοι. 
  Ο Κιόλβ δεν είχε ξανάρθει από τα µέρη όπου τους πήγαινε ο 

πατέρας της Βαρονέσας Τάθβιλ, ούτε η Λοΐρα. Και απορούσαν πώς 
ένας Σαραολνιανός µπορούσε να ξέρει το Βασίλειο καλύτερα από 

εκείνους, που το Άργκανθικ ήταν η πατρίδα τους. Προφανώς, ο 

Άρχοντας Ζάρβηµ δεν ήταν ένας συνηθισµένος άνθρωπος… 

  Μισή ώρα κύλησε, δίχως κανείς να µιλά, και µετά, ένα φως φάνηκε 
εµπρός τους, να διαλύει το σκοτάδι: ένα µικρό, ασθενικό φως, που 
πρέπει να προερχόταν από το παράθυρο κάποιου σπιτιού. Σίγουρα, 

αυτό δε µπορεί να ήταν πανδοχείο! σκέφτηκε ο Κιόλβ. Ήταν πολύ 

µικρό για πανδοχείο. Στράφηκε να κοιτάξει τον Ζάρβηµ επάνω στο 

άλογό του·  όµως ο γέρος δε γύρισε·  συνέχισε να ατενίζει ευθεία, 

καπνίζοντας ήρεµα. Η µορφή του έµοιαζε µυθική µέσα στη νύχτα. 

  Η Λοΐρα έριξε µια µατιά στον Κιόλβ. «Πρίγκιπά µου,» ψιθύρισε, 
«πού µας πηγαίνει;» 

  «∆εν ξέρω,» είπε εκείνος, επίσης ψιθυριστά, για να µην τον 
ακούσει ο πατέρας της Σαραολνιανής Βαρονέσας. «Πάντως, να είσαι 
έτοιµη για όλα.» Τότε, ο Κιόλβ είδε µια έκφραση πανικού στο 

πρόσωπό της, και της έσφιξε το χέρι, ενθαρρυντικά.  

  Η Λοΐρα δάγκωσε το κάτω της χείλος. Τι να του πω, τώρα; 

συλλογίστηκε. Να του πω να φύγουµε; Κι αν αυτός ο Ζάρβηµ µάς 

κυνηγήσει; Έχει άλογο· σίγουρα, θα µας προλάβει. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

466 

  Φτάνοντας κοντά στο οικοδόµηµα απ’το παράθυρο του οποίου 
προερχόταν το φως, είδαν ότι επρόκειτο για ένα ισόγειο σπίτι, 
καµωµένο από πέτρα. Στην οροφή του υπήρχαν κεραµίδια, απ’όπου 

ξεπρόβαλε µια καµινάδα, στέλνοντας καπνό στον ουρανό, στο σχήµα 

µιας λεπτής, κυµατιστής γραµµής. 
  «Καλωσορίσατε στο Χάνι της Λάσπης, Υψηλότατε,» είπε ο 

Ζάρβηµ, αφιππεύοντας. Χαµογέλασε. «Μη σας τροµάζει το… 

λασπερό όνοµα. Στην πραγµατικότητα, το πανδοχείο δεν έχει όνοµα 

–µάλιστα, ο ιδιοκτήτης του δεν το θεωρεί καν πανδοχείο.» Ο 

γέροντας γέλασε κοφτά. «Όµως εµείς, οι ταξιδιώτες, το λέγαµε 
κάποτε ‘Το Χάνι της Λάσπης’. Το σηµαντικό, βέβαια, είναι ότι έχει 
καλό φαγητό.» Έδεσε το άλογό του σ’ένα δέντρο εκεί κοντά, και 
άνοιξε την πόρτα του χτιρίου, η οποία έτριξε. 
  Ο Κιόλβ και η Λοΐρα τον ακολούθησαν µέσα σε µια µικρή 

τραπεζαρία µε τέσσερα τραπέζια, στο ένα απ’τα οποία κάθονταν 
τρεις γυναίκες και κουβέντιαζαν χαµηλόφωνα –όλες ταξιδιώτισσες 
από την εµφάνισή τους. Το µέρος ήταν χαµηλοτάβανο και ζεστό, 

καθώς ένα τζάκι έκαιγε στη γωνία. Αντίκρυ τους, στον τοίχο, 

βρισκόταν µια κάβα, γεµάτη ποτά. Ωστόσο, πουθενά τριγύρω δε 
µπορούσαν να δουν κάποιον πανδοχέα. 

  Ο Ζάρβηµ τούς έκανε νόηµα να καθίσουν σε ένα τραπέζι, και 
κάθισαν. «Έχει κόσµο σήµερα,» είπε. 
  «Κόσµο;» απόρησε ο Κιόλβ. 

  «Για το Χάνι της Λάσπης τρεις γυναίκες στην τραπεζαρία είναι 

κόσµος,» εξήγησε ο Ζάρβηµ. 

  Ο Κιόλβ άλλαξε θέµα: «Πώς µας βρήκατε; Πού το ξέρατε ότι θα 

πηγαίναµε νότια;» 

  Ο Ζάρβηµ µειδίασε. «Νοµίζεις ότι η αδελφή σου, Φίνρα, 

κινδυνεύει, σωστά, Πρίγκιπα µου;» 

  Ο Κιόλβ κατένευσε. Μα τα Πνεύµατα, αυτός ο γέρος είναι έξυπνος 

µ’όλη τη σηµασία της λέξης –τάχει καταλάβει όλα! 

  «Έτσι, αποφάσισες να πας να τη βρεις,» συνέχισε ο Ζάρβηµ. 
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  «Ναι,» παραδέχτηκε ο νεαρός Πρίγκιπας. «Αυτό είναι αλήθεια.» 

  Το ήξερα ότι κατευθυνόµασταν κάπου συγκεκριµένα! συλλογίστηκε 
η Λοΐρα. Αλλά γιατί δε µου το είπε εξ αρχής; 

  «Εποµένως,» κατέληξε ο Ζάρβηµ, «εφόσον η αδελφή σου µένει 
νότια απο δώ, µε τον σύζυγό της, σκέφτηκα ότι κι εσύ νότια θα 

πήγαινες. Έτσι, πήρα την απόφαση να σε βρω, δίχως να πω τίποτα σε 
κανέναν άλλο. 

  »Όµως, πιστεύεις ότι µπορείς να βοηθήσεις την Πριγκίπισσα Φίνρα 

µ’αυτό τον τρόπο;» 

  Εκείνος ανασήκωσε τους ώµους. «∆εν ξέρω ακόµα…» 

  Τότε, µια µικρή πόρτα της τραπεζαρίας άνοιξε, και µια κοπέλα 

ήρθε στο τραπέζι τους, ρωτώντας τι θα ήθελαν. «Μια µερίδα από το 

φαγητό της ηµέρας για τον καθένα,» παράγγειλε ο Ζάρβηµ, κι εκείνη 

έφυγε. 
  Ύστερα, ο πατέρας της Τάθβιλ απευθύνθηκε, πάλι, στον Κιόλβ: 

«Αντιλαµβάνεσαι ότι κι εσύ κινδυνεύεις, Υψηλότατε; Όποιος σας 
θέλει νεκρούς, σας θέλει όλους νεκρούς: όλη σας την οικογένεια. 

Εποµένως, πώς θα βοηθήσεις την αδελφή σου, αν πεθάνεις;» 

  Ο Κιόλβ κατέβασε το βλέµµα, σκεπτικός. Ο γέρος είχε δίκιο. Πώς 
θα βοηθούσε τη Φίνρα, αν τον σκότωναν; Τι θα κατάφερνε έτσι; 
Όµως τι να έκανε, πλέον, στην ∆ρέλιφον; Οι δικοί του ήταν 
νεκροί… 

  Ο Ζάρβηµ έβγαλε την αναµµένη του πίπα απ’τα δόντια. «Σε 
καταλαβαίνω, Πρίγκιπά µου·  πραγµατικά, σε καταλαβαίνω. Όµως 
είναι η θέση σου τέτοια που φέρει ευθύνες και κινδύνους. ∆ε λέω 

αλήθεια;» 

  «Ναι, κύριε…» είπε ο Κιόλβ. «Αλλά… τι να κάνω πίσω στην 
∆ρέλιφον; Ο πατέρας µου είναι νεκρός·  το ίδιο και η µητέρα και 
τ’αδέλφια µου…» 

  «Όµως εσύ είσαι ζωντανός,» τόνισε ο Ζάρβηµ. «Και η ζωή 

συνεχίζεται. Θα τ’αφήσεις όλα και πού θα πας; Τι θα κάνεις; Μέχρι 
πότε;» 
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  Ο Κιόλβ κούνησε το κεφάλι. «∆ε µπορώ να επιστρέψω στην 
∆ρέλιφον. Εξάλλου, εκεί νοµίζετε ότι θα είµαι πιο ασφαλής;…» 

  «Καλή ερώτηση τούτη,» παραδέχτηκε ο Ζάρβηµ, χαϊδεύοντας τα 

γένια του. 

  Εκείνη την ώρα ήρθε η σερβιτόρα να φέρει το φαγητό τους, και 
ένα-ένα τα πιάτα γέµισαν το τραπέζι. Λαγός στιφάδο. 

  Ο πατέρας της Τάθβιλ έβγαλε ένα χρυσό νόµισµα απ’το πουγκί του 

και το έδωσε την κοπέλα, µόλις εκείνη άφησε και τις κούπες µε το 

κρασί µπροστά τους. «Ευχαριστώ, κύριε,» είπε, και αποµακρύνθηκε. 
  «Πάντως,» συνέχισε ο Ζάρβηµ την κουβέντα από εκεί όπου την 
είχε αφήσει, «το να φύγεις η γνώµη µου είναι πως δεν αποτελεί 
λύση.» 

  Γιατί κάθοµαι κι ακούω αυτόν το γέρο που δε γνωρίζω; σκέφτηκε ο 

Κιόλβ. Το πρόσωπο του Ζάρβηµ, όµως, του ενέπνεε µια 

εµπιστοσύνη, σα να µπορούσε να κουβεντιάσει τα πάντα µαζί του, 

δίχως να φοβάται. Ο Πρίγκιπας δεν είχε ποτέ ξανά αισθανθεί έτσι·  
ούτε µε τον πατέρα του, ούτε µε τη µητέρα του (ειδικά µε τη µητέρα 

του!), ούτε µε τ’αδέλφια του –ούτε ακόµα και µε τη Λοΐρα. Ο 

Ζάρβηµ ήταν γι’αυτόν ο σοφός γέροντας του παραµυθιού, και δε 
µπορούσε να τον αγνοήσει·  τα λόγια του, αµέσως, είχαν βαρύτητα. 

  «Το να φύγεις η γνώµη µου είναι πως δεν αποτελεί λύση.» Τα λόγια 

τούτα στριφογύριζαν ξανά και ξανά µέσα στο µυαλό του Κιόλβ. 

  «Και τι να κάνω;» ρώτησε. 
  «Τουλάχιστον, µείνε για την κηδεία της οικογένειάς σου,» 

αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. «Και, µετά, σκέψου αν θες να πάρεις τους 
δρόµους, εγκαταλείποντας όλα όσα για τα οποία εκείνοι πάλεψαν.» 

  Εγκαταλείποντας όλα όσα για τα οποία εκείνοι πάλεψαν; 

συλλογίστηκε ο Κιόλβ. Τι ακριβώς εννοεί; 

  Ο Ζάρβηµ είπε, σα να είχε διαβάσει το µυαλό του: «Την σταθερή 

κατάσταση στην ∆ρέλιφον, στο ∆ουκάτο Σάρεντρεφ, και στο 

Βασίλειο γενικότερα. Κάποιοι ήθελαν να ρίξουν τον πατέρα σου 

απ’το θρόνο, δηµιουργώντας χάος –εξ ου και οι ‘ληστές του 
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Βασιληά’, για τους οποίους ο απλός λαός κουτσοµπολεύει, λέγοντας 
πως ο µονάρχης του είναι τρελός. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, οι 
άνθρωποι που ήθελαν να εκθρονίσουν τον πατέρα σου, τα κατάφεραν 

–όχι µόνο τον εκθρόνισαν: τον σκότωσαν! Είσαι πρόθυµος να τους 
αφήσεις να κάνουν το ίδιο και σ’ό,τι εκείνος έφτιαξε;» 

  Η πόρτα του πανδοχείου άνοιξε, απότοµα, και µια πάνοπλη µορφή 

παρουσιάστηκε. Όλων τα κεφάλια στράφηκαν στο µέρος της. Οι 
τρεις γυναίκες στο αντικρινό τραπέζι φάνηκαν ιδιαίτερα ταραγµένες 
–και δε µπορούσε παρά να περάσει από τον αέναα περίεργο νου του 

Κιόλβ η σκέψη: Μήπως τις ψάχνει κανείς; Μήπως είναι κατάσκοποι; 

Φυγάδες; 

  «Μάερνοµ,» χαιρέτησε ο Ζάρβηµ την πολεµίστρια που είχε µόλις 
έρθει. 
  «Άρχοντά µου!» έκανε εκείνη, έκπληκτη. «Εσείς εδώ;» Μπήκε 
στην τραπεζαρία, ακολουθούµενη από πέντε Σαραολνιανούς 
πολεµιστές και τον αγγελιαφόρο Τόλριν. 
  «Είχα µια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα µε τον Υψηλότατο,» 

αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. 

  «Ξέρατε από την αρχή πού ήταν και δε µας το είχατε πει;» 

  «Είχα µόνο µια υποψία για το προς τα πού µπορεί να πήγαινε. Και, 
τελικά, αποδείχτηκα σωστός.» 

  «Με το συµπάθιο, Άρχοντά µου, αλλά, πάλι, έπρεπε να µας είχατε 
ειδοποιήσει.» 

  «Γιατί; Τώρα που ήρθατε, µου µοιάζει ξανά έτοιµος να φύγει,» είπε 
ο Ζάρβηµ, ρίχνοντας µια µατιά στον Κιόλβ, ο οποίος, πραγµατικά, 

έµοιαζε έτοιµος να πεταχτεί επάνω και ν’αρχίσει να τρέχει. 
  Η Μάερνοµ τον κοίταξε ερευνητικά. Μόνος του έφυγε από το 

παλάτι; αναρωτήθηκε. ∆εν τον απήγαγε, τελικά, κανείς; «Υψηλότατε, 
γιατί ήρθατε εδώ; Νοµίζετε ότι υπάρχει κίνδυνος για εσάς στο 

παλάτι;» 

  «∆εν υπάρχει τίποτα, πλέον, για εµένα στο παλάτι,» απάντησε 
εκείνος. «Γιαυτό έφυγα.» 
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  Ασφαλώς. Η οικογένειά του είναι νεκρή. Ωστόσο… «Μας τροµάξατε 
όλους, Υψηλότατε. Ο κύριος Σόλµορχ και η Βαρονέσα Τάθβιλ 
ανησυχούν για σας.» 

  «Για µένα;» απόρησε ο Κιόλβ. «Τι τους νοιάζει;» 

  «Μάλλον, θα πρέπει να έρθετε στο παλάτι, για να τους ρωτήσετε,» 

είπε η Μάερνοµ, προσπαθώντας να τον δελεάσει. 
  Όµως, προφανώς, ο Κιόλβ δεν ήταν τόσο αγαθός. Ρουθούνισε 
αποδοκιµαστικά, και ήπιε µια γερή γουλιά κρασί απ’την κούπα του. 

  Ο Ζάρβηµ χαµογέλασε, ανάβοντας πάλι την πίπα του, που είχε 
σβήσει. «Καλέ µου Πρίγκιπα, το σηµαντικό είναι πως υπάρχουν 

ακόµα άνθρωποι οι οποίοι νοιάζονται για σένα. Όπως σου είπα και 
πριν, εσύ είσαι ζωντανός, και η ζωή συνεχίζεται.» 

  Ο Κιόλβ σούφρωσε τα χείλη. Είτε γυρίσω στο παλάτι είτε όχι, άµα 

θέλουν να µε σκοτώσουν, σίγουρα θα το επιχειρήσουν, όπου κι αν 

βρίσκοµαι, σκέφτηκε. Εποµένως.... Όµως ήταν κι η αδελφή του στη 

µέση. «Τι θα γίνει µε την Φίνρα;» ρώτησε τον Ζάρβηµ. «Κάποιος 
δεν πρέπει να την ειδοποιήσει; Κάποιος που εµπιστευόµαστε;» 

  «Παρατηρώ πως έκανες ήδη το πρώτο βήµα για να συνεχίσεις το 

έργο του πατέρα σου και της οικογένειά σου, Υψηλότατε,» είπε ο 

γέροντας, πολύ σοβαρά –τόσο σοβαρά που σχεδόν τρόµαζε τον 
νεαρό Πρίγκιπα. 

  Ο Κιόλβ κούνησε το κεφάλι. «∆ε µπορεί να είναι έτσι απλά τα 

πράγµατα…» 

  «∆εν είναι,» τον διαβεβαίωσε ο Ζάρβηµ. «Αυτή ήταν µονάχα µία 

απόφαση·  όµως µην ξεχνάς ότι τα πάντα σε τούτο τον κόσµο από µία 

απόφαση ξεκινάνε. Και οφείλω να οµολογήσω ότι η απόφασή σου 

είναι καθ’όλα σωστή. 

  »Πάµε, τώρα, στο παλάτι, ώστε να ξεκουραστείς, και το πρωί να 

βρεις τον ‘κατάλληλο άνθρωπο’ για να µεταφέρει το µήνυµά σου 
στην Πριγκίπισσα;» 
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  Ο Κιόλβ κοίταξε τη Λοΐρα. Εκείνη δε µίλησε·  και µάλιστα του 

έδινε την εντύπωση πως ήθελε να γίνει αόρατη για κάποιο λόγο, σα 

να ντρεπόταν. «Είσαι καλά;» τη ρώτησε. 
  Η Λοΐρα ένευσε γρήγορα. 

  «Ποια είναι η φίλη σου;» είπε ο Ζάρβηµ στον Κιόλβ. 

  «Τη λένε Λοΐρα,» απάντησε εκείνος, και τίποτ’άλλο. Γιατί νάλεγε 
ότι ήταν υπηρέτρια του παλατιού; Τι σηµασία είχε; Για αυτόν καµία. 

  Ο Ζάρβηµ δε ζήτησε να µάθει κάτι περισσότερο. «Λοιπόν, 
Υψηλότατε, ποια είναι η απόφασή σου;» 

  «Θα επιστρέψω,» δήλωσε ο Κιόλβ. 

  Η Μάερνοµ ανακουφίστηκε, ακούγοντάς τον να το λέει αυτό. Γιατί, 
αν ο Πρίγκιπας αποφάσιζε να φύγει µε τη θέλησή του, εκείνη δε θα 

µπορούσε να κάνει τίποτα για να τον φέρει πίσω στο παλάτι… εκτός 
απ’το να χρησιµοποιήσει βία. Μα κάτι τέτοιο κάθε άλλο παρά 

ενδείκνυτο –ειδικά σε µια χώρα που οι περισσότεροι θεωρούσαν 
τους Σαραολνιανούς βάρβαρους. 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

Οι Εκδικητές 
 

 

τάσου, Ράµλεντ!» φώναξε ο Άνεµος. «Περίµενε.» 

  Ο Ντρούβτεκ έστρεψε, πάλι, το βλέµµα του στο άνοιγµα της 
σήραγγας, για να κοιτάξει µέσα. «Τι είναι;» 

  «Ποιοι µας έσωσαν;» ρώτησε ο Άνεµος, ο οποίος βρισκόταν ακόµα 

ξαπλωµένος ανάσκελα, µε την Νύχτα γονατισµένη κοντά του. 

  «∆εν ξέρω. ∆ε µπορώ να δω καθαρά από τέτοια απόσταση·  πάντως, 
δεν πρέπει νάναι δαίµονες.» 

Σ
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  Η φωνή ενός απ’τους σωτήρες τους ακούστηκε πάλι: «Μπορείτε να 

βγείτε. Είστε ασφαλείς τώρα.» 

  «Το θησαυρό µας θα τον αφήσουµε εδώ,» τόνισε ο Άνεµος στους 
συντρόφους του. Και τους κοίταξε έναν-έναν. 
  Η Νύχτα κατένευσε. «Ναι·  δεν ξέρουµε ποιοι µπορεί να είναι.» 

  «Συµφωνώ,» δήλωσε η Βερενέλη. «Εξάλλου, µπορούµε να έρθουµε 
αργότερα και να τον πάρουµε. Ποιος θα τον βρει σε τούτο το µέρος; 
Ας τον κρύψουµε κιόλας.» 

  «Ναι,» είπε, εµφατικά, ο Άνεµος. «Ας τον κρύψουµε.» 

  Ο Ράµλεντ πήρε τους σάκους και τους έχωσε πίσω από µερικά 

βράχια. «Εντάξει τώρα;» ρώτησε τους υπόλοιπους. 
  «Βοήθησέ µε, Νύχτα,» ζήτησε ο Άνεµος, κι εκείνη τον βοήθησε να 

πατήσει στα πόδια του, ενώ το δεξί του χέρι ήταν περασµένο γύρω 

απ’τους ώµους της. Το χώµα της σήραγγας έτριξε κάτω απ’τις 
µπότες του τυχοδιώχτη. 

  Ο Ράµλεντ βγήκε απ’το άνοιγµα, µε το σπαθί του θηκαρωµένο. Η 

Βερενέλη τον ακολούθησε, µε τη λάµα του ξιφιδίου της να γυαλίζει 
στο φεγγαρόφωτο. 

  «Ελάτε,» φώναξε ο άντρας από την πλαγιά. «∆ε θέλουµε το κακό 

σας.» Η µορφή του ήταν κουκουλωµένη στο σκοτάδι, και στο δεξί 
χέρι φαινόταν να βαστά ένα µακρύ τόξο. 

  «Υπάρχει δρόµος ν’ανεβούµε εκεί πάνω;» τον ρώτησε ο Ράµλεντ, 
φωναχτά. «Έχουµε έναν τραυµατία µαζί µας.» 

  «Προχωρήστε προς τα κει.» Ο άντρας έδειξε δυτικά. «Θα βρείτε 

δρόµο.» 

  «Ας κινηθούµε µε προσοχή,» είπε ο Ράµλεντ, στρέφοντας λίγο το 

κεφάλι, για να δει πώς τα πήγαιναν η Νύχτα και ο Άνεµος. Οι δύο 
τυχοδιώχτες δεν έµοιαζαν να είχαν ιδιαίτερο πρόβληµα –βάδιζαν 
αργά, αλλά τα βήµατά τους ήταν σταθερά επάνω στα βράχια. 

Σίγουρα, είχαν συνηθίσει σε δύσκολες καταστάσεις. 
  Προχώρησαν προς τα δυτικά, κοιτώντας κάθε φορά πού έβαζαν τα 

πόδια τους, ώστε να µη γλιστρήσουν και πέσουν στο παγωµένο νερό 
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του Ωκεανού. Τελικά, έφτασαν σε ένα σηµείο όπου, όντως, υπήρχε 
δρόµος για επάνω: µια µικρή ανηφοριά που περνούσε ανάµεσα 

απ’τα βράχια. Ανέβηκαν και βρέθηκαν επάνω στην πλαγιά, όπου µια 

ντουζίνα άνθρωποι τους περίµεναν, οι περισσότεροι άντρες µε 
τέσσερις γυναίκες ανάµεσά τους. Όλοι βαστούσαν τόξα και είχαν 
φαρέτρες στην πλάτη. Τα πρόσωπά τους ήταν σκληρά, όπως το 

πρόσωπο κάποιου που είναι πολύ, πολύ θυµωµένος µε κάτι. Τα 

ρούχα τους ήταν καµωµένα από δέρµατα και γούνες, ενώ στους 
ώµους τους έπεφταν κάπες, το ίδιο σκονισµένες µε τις µπότες τους. 
Στις ζώνες τους κρέµονταν διαφόρων ειδών µεγάλα όπλα –σπαθιά, 

κοντόσπαθα, πελέκια, κεφαλοθραύστες, ρόπαλα–, ενώ στις πέτσινες 
λουρίδες που διασταυρώνονταν στα στήθη τους όπλα µικρά και 
ελαφριά –ξιφίδια, στιλέτα, µαχαίρια. 

  Αυτοί οι άνθρωποι θύµιζαν ληστές στον Ράµλεντ. Το ίδιο και στους 
συντρόφους του·  γιαυτό όλων τα χέρια πήγαν προς τις λαβές των 
όπλων τους –εκτός από τα χέρια της Βερενέλης, η οποία ήδη 

βαστούσε ένα ξιφίδιο. 

  Ένας από τους άντρες αντίκρυ τους γέλασε, κάνοντας πίσω το 

κεφάλι. Ήταν ψηλός, µελαχρινός, µε ηλιοκαµένο δέρµα, και είχε 
µακριά, σπαστά, άλουστα µαλλιά. Απ’το αριστερό του αφτί 
κρεµόταν ένα µακρύ, αργυρό σκουλαρίκι, που, µάλλον, ήταν 
γυναικείο. Τρία από τα επάνω µπροστινά του δόντια ήταν σπασµένα. 

Το πρόσωπό του ήταν αξύριστο και είχε την αραιή γενειάδα των 
δυο-τριών ηµερών. Στο λαιµό του τυλιγόταν ένα µαύρο κορδόνι, 
επάνω στο οποίο ήταν δεµένο ένα ασηµένιο αντικείµενο –ένα 

δαχτυλίδι. 
  «Μη φοβάστε,» είπε. «Αφού δεν είστε δαιµονάνθρωποι, δεν 
κινδυνεύετε από εµάς –όποιοι κι αν είστε.» 

  Οι σύντροφοι άφησαν τις λαβές των όπλων τους·  η Βερενέλη 

θηκάρωσε το ξιφίδιό της. 
  «Ποιοι είστε;» ρώτησε. 
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  «Λέγοµαι Χέρκαµ,» αποκρίθηκε εκείνος. «Κι απο δώ»–ύψωσε το 

αριστερό χέρι προς την οµάδα του–«είναι ένα µέρος από τους 
Εκδικητές.» 

  «Από τους Εκδικητές;…» είπε η Βερενέλη. 

  Ο Χέρκαµ έκανε µερικά βήµατα προς το µέρος της. Την κοίταξε 
απ’την κορφή ως τα νύχια. «Ναι. Εκδικούµαστε για τους 
αδικοχαµένους. Εκδικούµαστε όλο το είδος των δαιµόνων, αφού δεν 
υπάρχει κανείς άλλος να το κάνει. Χρησιµοποιούµε τις παλιές 
µεθόδους. 
  »Ελάτε µαζί µας. Μπορώ να δω ότι χρειάζεστε ξεκούραση.» Τους 
γύρισε την πλάτη και πήγε προς την οµάδα του. 

  Ο Ράµλεντ, η Βερενέλη, η Νύχτα, και ο Άνεµος τον ακολούθησαν, 
και ξεκίνησαν όλοι µαζί να βαδίζουν βόρεια. Κανείς δεν έφερε 
αντίρρηση, γιατί πού αλλού να πήγαιναν, τώρα; Όπως είχε πολύ 

σωστά πει και ο Χέρκαµ, χρειάζονταν ξεκούραση. Και όποιος δεν 
ήταν εχθρός τους ήταν φίλος τους, σε τούτη την ταραγµένη περίοδο. 

  Έτσι, οδοιπόρησαν µαζί µε τους δώδεκα Εκδικητές, διασχίζοντας 
µια ξερή, βραχώδης περιοχή, ενώ τα φεγγάρια και τα άστρα του 

ουράνιου θόλου καθοδηγούσαν τα βήµατά τους µέσα στο σκοτάδι. 
  Έφτασαν στη µεγάλη, λιθόστρωτη παραλιακή δηµοσιά, την 
προσπέρασαν κάθετα, και, κάµποσα µέτρα προς τα βόρεια, 

αντίκρισαν µια καµένη και κατεστραµµένη πόλη. 

  «Ξέρετε το όνοµα τούτης της πόλης;» τους ρώτησε ο Χέρκαµ. 

  «Μέργκιλ,» είπε ο Άνεµος, κοιτάζοντας τα ερείπια. «Αν και βέβαια, 

τη θυµόµουν αλλιώς…» 

  «Οι τρισκατάρατη δαίµονες την έκαψαν,» είπε ο Χέρκαµ. «Ήταν η 

γενέτειρα µου.» 

  Βάδισαν προς την πεσµένη πύλη της πόλης. 
  «Είχαµε ακούσει ότι οι Μαγκραθµέλιοι θα πήγαιναν στην 
Όρφαλχ,» είπε η Νύχτα, «όχι ότι θα κατευθύνονταν και δυτικά 

απ’αυτήν.» 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

475 

  «Ήρθαν όµως, χιλιάδες από δαύτους, αναµφίβολα θέλοντας να 

συντρίψουν τον ∆ούκα του Ντρίνθεκ, ώστε να µη µπορεί να 

βοηθήσει στον αγώνα εναντίον του σφετεριστή Πόνκιµ. Έκαψαν 
πόλεις και χωριά στο διάβα τους·  δεν άφησαν τίποτα όρθιο.» 

  Ο Άνεµος παραξενεύτηκε από τούτο. Γιατί, την περίοδο που 

εκείνος κι η Νύχτα βρίσκονταν στο Βασιλικό ∆ουκάτο, ως 
κατάσκοποι του ∆ούκα Σάλβινρ, είχαν ακούσει ότι ο Πόνκιµ δεν 
επιθυµούσε να γίνουν άλλες καταστροφές, µονάχα όλο το Βασίλειο 

να υποταχθεί στην εξουσία του και να συντριβεί η «επανάσταση» 

στη Χάργκοχ. 
  «Τους φέρατε αντίσταση;» ρώτησε τον Χέρκαµ. 

  «Των δαιµονανθρώπων που ήθελαν να περάσουν;» έκανε εκείνος. 
«Έχει σηµασία;» 

  «Ναι,» τόνισε ο Άνεµος. 
  «Τι διάολος είσαι;» Ο Χέρκαµ τον ατένισε συνοφρυωµένος, καθώς 
βάδιζαν ανάµεσα στα άδεια χτίρια της Μέργκιλ. «∆αιµονόφιλος;» 

  «Αν ήµουν δαιµονόφιλος, θα µε κυνηγούσαν οι δαιµονάνθρωποι;» 

  Ο Χέρκαµ σταµάτησε να περπατά µπροστά από ένα αρκετά µεγάλο 

οικοδόµηµα, το οποίο πρέπει παλιά να ήταν το σπίτι κάποιου ευγενή. 

«Τότε, γιατί θέλεις να µάθεις;» ρώτησε τον Άνεµο. 

  «Έχω τους λόγους µου.» 

  «∆εν τους επιτεθήκαµε.» 

  Ο τυχοδιώχτης έκρινε ότι ο Χέρκαµ τού έλεγε αλήθεια. Τούτο 

σήµαινε ότι οι δαιµονάνθρωποι έκαναν πράγµατα διαφορετικά 

απ’αυτά που τους πρόσταζε ο Πόνκιµ… 

  «Λοιπόν; Σ’το είπα·  σε τι συµπέρασµα κατέληξες; Μήπως, θα µας 
έλεγες ότι φταίγαµε εµείς, αν τους επιτιθόµασταν πρώτοι; Είχαµε 
κάθε δικαίωµα να τους επιτεθούµε, άλλωστε!» 

  «Ρώτησα γιατί είχα ακούσει ότι οι δαιµονάνθρωποι είχαν άλλες 
διαταγές.» 

  «Τι διαταγές;» συνοφρυώθηκε ο Χέρκαµ. 
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  «Να µην προκαλέσουν περαιτέρω καταστροφές µέσα στο 
Βασίλειο.» 

  Ο Εκδικητής γέλασε. «Από ποιον; Από τον σφετεριστή;» 

  Ο Άνεµος κατένευσε. 
  Ο Χέρκαµ ρουθούνισε. «Και πού το ξέρεις εσύ;» 

  «Το άκουσα.» 

  «Λοιπόν, κάποιος σου είπε ψέµατα, φιλαράκο. Κάποιος 
δαιµονόφιλος. Ξεπετάγονται πολλοί από δαύτους, τελευταία.» 

  Και µ’αυτά τα λόγια, παραµέρισε την πόρτα του ερειπίου και 
µπήκε, ανάβοντας µια λάµπα που κρεµόταν απ’το ταβάνι µε έναν 
µακρύ σπάγκο. «Εισέβαλλαν σα σίφουνας, οι Πνευµατοχτυπηµένοι,» 

µουρµούρισε, λες και µονολογούσε. «Πώς να τους σταµατούσαµε; 
Ήταν χιλιάδες·  η µια γραµµή πίσω απ’την άλλη. Και είχαν κι εκείνα 

τα διαβολικά κατασκευάσµατα.» Πήρε τη λάµπα στο χέρι και έκανε 
µερικά βήµατα, αποκαλύπτοντας µια καµένη ξύλινη σκάλα η οποία 

ανέβαινε, και µια πέτρινη η οποία κατέβαινε. Τη δεύτερη 

ακολούθησε. 
  Καθώς πήγαιναν σε κάποιο υπόγειο, ο Ράµλεντ παρατήρησε ότι δύο 

από τους Εκδικητές έµειναν πίσω, στο επάνω δωµάτιο, για να 

φυλάνε σκοπιά, µήπως κάποιος πλησιάσει. Οι υπόλοιποι ήρθαν µαζί 
τους. 
  «Ήταν τούτο το σπίτι σου;» είπε η Νύχτα στον Χέρκαµ. 

  «Γιατί ρωτάς;» 

  «Γιατί βλέπω πως το ξέρεις καλά.» 

  Εκείνος κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δεν ήταν το σπίτι µου.» 

  Πράγµα που δεν παραξένεψε τη Νύχτα. Άλλωστε, τούτος ο άντρας 
δεν της έµοιαζε να είναι ευγενικής καταγωγής. Ωστόσο, το σπίτι το 

ήξερε καλά. Μπορεί να ανήκε σε κάποιο φίλο του, κατέληξε η 

τυχοδιώχτρια. 

  Έφτασαν στο τέλος της πέτρινης σκάλας, και βρέθηκαν µπροστά σε 
µια βαριά, δρύινη πόρτα. Ο Χέρκαµ χτύπησε τρεις φορές και µισή, 

µε τη γροθιά του. 
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  «Ποιος ζητά πρόσβαση;» ήρθε µια γυναικεία φωνή από µέσα. 

  «Εκείνος που φέρνει ποικιλόχρωµα κεφάλια.» 

  Ένας µεταλλικός σύρτης ακούστηκε να τραβιέται, και η πόρτα 

άνοιξε. Πίσω της στεκόταν µια ξανθιά γυναίκα, που τα µακριά της 
µαλλιά έπεφταν ως τη µέση. Στο κεφάλι φορούσε ένα στεφάνι 
καµωµένο από πολύχρωµες τρίχες (µαλλιά Μαγκραθµέλιων;). Ένα 

κίτρινο φόρεµα την έντυνε, ακριβό και δαντελωτό, αλλά σκονισµένο. 

Η λαιµόκοψη του φορέµατος ήταν βαθιά και τετράγωνη. Επάνω στο 

αριστερό της στήθος υπήρχε µια τόσο µεγάλη ουλή, που έκανε τη 

Νύχτα να σουφρώσει τα χείλη. Στη µέση της δενόταν ένα φαρδύ, 

καφετί ζωνάρι, που δεν ταίριαζε καθόλου µε την υπόλοιπή της 
αµφίεση. Στα πράσινα µάτια της υπήρχε µια βαθιά θλίψη. 

  «Καλησπέρα, Χέρκαµ,» χαιρέτησε η γυναίκα. 

  «Καλησπέρα, Ινάρα,» αντιχαιρέτησε εκείνος. «Να περάσουµε;» 

  «Ναι.» 

  Η Ινάρα τούς άφησε να µπουν σε ένα αρκετά µεγάλο υπόγειο, το 

οποίο φωτιζόταν από πέντε λάµπες, κρεµασµένες σε διάφορα σηµεία 

του ταβανιού. Η µία κρεµόταν πάνω από ένα γραφείο µε βιβλία και 
σηµειώσεις·  οι υπόλοιπες φανέρωναν στρώµατα και κουβέρτες, 
κιβώτια και βαρέλια, και ξύλινα οπλοστάσια. Το όλο µέρος 
στερεωνόταν σε έξι χοντρές, πέτρινες κολόνες. 
  «Φέρνεις καινούργιους µαζί σου…» παρατήρησε η Ινάρα. 

  «Κάτι δαιµονάνθρωποι προσπαθούσαν να τους σκοτώσουν,» είπε ο 

Χέρκαµ·  «δε µπορεί νάναι δαιµονόφιλοι.» 

  Η Ινάρα έγνεψε, αργά, καταφατικά. Και έκλεισε την δρύινη πόρτα, 

όταν κι ο τελευταίος Εκδικητής µπήκε στο υπόγειο. 

  «Καλωσορίσατε στην οικία µου,» είπε προς το µέρος του Ανέµου, 

της Νύχτας, του Ράµλεντ, και της Βερενέλης. «Ποιοι είστε;» 

  Εκείνοι συστήθηκαν. 
  «∆ύο τυχοδιώχτες, εποµένως,» συµπέρανε η Ινάρα, κοιτώντας στον 
Άνεµο και τη Νύχτα. «Και ένας άντρας από… αλλού,» πρόσθεσε, 
ατενίζοντας τώρα τον Ράµλεντ. «Από πού είσαι, ταξιδιώτη;» 
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  «Είµαι Ντρούβτεκ,» δήλωσε εκείνος. 
  «Ντρούβτεκ; ∆ε µου λέει τίποτα.» 

  «Ζούµε βόρεια από το Βασίλειό σας,» εξήγησε ο Ράµλεντ. 
  Η Ινάρα στράφηκε στην Βερενέλη. «Κι εσύ;» 

  «Εγώ πριν από λίγες µέρες ξύπνησα και βρέθηκα µέσα σε τούτο το 

χαλασµό.» 

  «Φοβάµαι πως δε σε καταλαβαίνω…» 

  «Είναι κάπως περίεργη η κατάσταση…» άρχισε η Βερενέλη. 

  Όµως η Ινάρα τη διέκοψε: «Μα τι κάθοµαι και ρωτάω! Ο φίλος σας 
είναι τραυµατισµένος. Τον περιποιηθήκατε µε βότανα;» 

  «∆ε γνωρίζουµε και πολλά από βότανα,» παραδέχτηκε η Νύχτα. 

  «Τότε, ξαπλώστε τον σ’ένα απ’τα στρώµατα. Θα τον περιποιηθώ 

εγώ,» προθυµοποιήθηκε η Ινάρα. 

  Η Νύχτα έκανε όπως της είπε, και η ξανθιά γυναίκα έβγαλε τους 
επιδέσµους του Ανέµου από τα τραύµατά του, έβαλε επάνω βότανα, 

και έδεσε ξανά τις πληγές. 
  «Θα αισθανθείς καλύτερα, από αύριο κιόλας,» του είπε. 
  «Ελπίζω να µη λες ψέµατα τόσο πειστικά,» αποκρίθηκε ο 

τυχοδιώχτης. 
  Η Ινάρα γέλασε, και κάθισε οκλαδόν σε ένα στρώµα δίπλα του. Το 

ίδιο είχαν προ πολλού κάνει και οι σύντροφοί του, ενώ οι Εκδικητές, 
έχοντας ξεφορτωθεί τα όπλα τους, είχαν καθίσει να ξεκουραστούν 
αρκετά πιο µακριά. Κάποιος απ’αυτούς είχε ανοίξει ένα κιβώτιο και 
είχε βγάλει από µέσα φαγητό και πιοτό, για να γεµίσουν τις κοιλιές 
τους. 
  Ο Χέρκαµ πλησίασε τον Άνεµο και την οµάδα του, µε µια µεγάλη 

κούπα µπίρα στο ένα χέρι και ένα κοµµάτι ψητό κρέας στο άλλο. 

«Θέλετε τίποτα να δαγκώσετε;» 

  «Θα δάγκωνα ακόµα και ξύλα, τώρα,» απάντησε ο Άνεµος. 
  «Οι καλεσµένοι µας πεινάνε!» φώναξε ο Χέρκαµ στους Εκδικητές. 
  «Τότε, πήγαινέ τους εσύ φαγητό!» αντιγύρισε ένας απ’αυτούς. 
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  «Καριόλη σκύλε, Περγκ –θα σου σπάσω τη µάπα!» µούγκρισε ο 

Χέρκαµ. 

  Οι άλλοι γέλασαν. 
  Μια γυναίκα έφερε ένα πακέτο µε φαγητό –ψητό κρέας και µερικά 

χειµερινά φρούτα. Ο Άνεµος κι οι σύντροφοί του του χίµησαν σαν 
πεινασµένοι λύκοι. Το κρέας δεν ήταν της ώρας –προφανώς, κάποιος 
το είχε ψήσει µια-δυο µέρες πριν–, όµως εκείνοι ούτε που το 

πρόσεξαν. 
  «Αυτοί οι τύποι πρέπει νάχουν να φάνε κάνα χρόνο!» είπε η 

γυναίκα που είχε φέρει το φαγητό. Ήταν ξανθιά µε µακριά, σγουρά 

µαλλιά και γαλανά µάτια. Από το δεξί της χέρι έλειπαν δύο δάχτυλα 

–το µικρό και ο παράµεσος. 
  «Όχι τόσο πολύ,» της αποκρίθηκε ο Άνεµος, καθώς ο Χέρκαµ 

χαµογελούσε πλατιά. «Αλλά έχουµε περάσει πολλά. Τούτη είναι η 

µόνη αληθινή µας ξεκούραση εδώ και µέρες.» 

  Ο Χέρκαµ κάθισε κοντά τους·  το ίδιο και η γυναίκα. «Πώς 
βρεθήκατε εκεί στην ακτή, παγιδευµένοι από τους δαίµονες;» 

ρώτησε ο πρώτος. 
  Ο Άνεµος έριξε ένα βλέµµα στους συντρόφους του, το οποίο 

φώναζε: «Μην πείτε τίποτα για τον θησαυρό!» 

  Και κανένας δεν είπε, καθώς η Νύχτα διηγιόταν στον Χέρκαµ τι 
τους είχε συµβεί και πώς κατέληξαν εδώ. 

  «Η ∆ούκισσα Βόνα πηγαίνει στην Γκέχβιν, λοιπόν, ε;» έκανε 
εκείνος. «Χα! Τη λυπάµαι από τώρα.» 

  Οι σύντροφοι παραξενεύτηκαν. «Γιατί;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Γιατί η γρια ∆ούκισσα Αλκάρνα είναι νεκρή. Η κόρη της, Θάρνα, 

τη σκότωσε, για να πάρει την εξουσία. Και τώρα, έχει συµµαχήσει 
µε τη Στρατάρχισσα Νερενία και τους δαιµονανθρώπους της, στην 
Όρφαλχ.» 

  Οι σύντροφοι χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να το χωνέψουν αυτό. 

Ύστερα, η Νύχτα είπε: «∆ηλαδή, η νέα ∆ούκισσα Θάρνα είναι 
δαιµονόφιλη;» 
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  «Ναι!» απάντησε ο Χέρκαµ. «Αλλά έχουµε το κεφάλι της στα 

υπόψη. Να εύχεται να µην πέσει ποτέ στα χέρια µας, καλύτερα.» 

  «Αν και οι ευχές δε θα τη σώσουν,» είπε, έντονα, η γυναίκα πλάι 
του. 

  Η Ινάρα δε µίλησε, µα το πράσινο βλέµµα της ήταν σα να µιλούσε 
γι’αυτήν. 
  Τέτοιο µίσος η Νύχτα δεν είχε ξαναδεί –αυτοί οι άνθρωποι 
µισούσαν, µ’όλη τη σηµασία της λέξης, τους δαιµονανθρώπους και 
τους δαιµονόφιλους. Ούτε που ήθελε να φανταστεί τι έκαναν σε 
όσους κατάφεραν να πιάσουν. Ο Χέρκαµ είχε πει κάτι ότι 
«χρησιµοποιούσαν τις παλιές µεθόδους»· τι να εννοούσε, άραγε; 
  «Είσαι κι εσύ µέλος των Εκδικητών;» ρώτησε ο Άνεµος την Ινάρα. 

  Εκείνη ένευσε. «Φυσικά.» 

  «Πώς ακριβώς συγκροτήσατε αυτή την… οµάδα;» θέλησε να µάθει 
ο τυχοδιώχτης. 
  «∆εν είµαστε µια απλή οµάδα, φίλε µου,» τον πληροφόρησε ο 

Χέρκαµ. «Τώρα, αριθµούµε γύρω στους χίλιους. Όλοι προερχόµαστε 
από κατεστραµµένες πόλεις και χωριά·  όλοι έχουµε χάσει δικούς µας 
ανθρώπους, είτε φίλους είτε συγγενείς είτε συµπατριώτες µας·  και 
όλοι έχουµε πάρει όρκο να σκοτώσουµε όσους περισσότερους 
δαίµονες και δαιµονόφιλους µπορούµε, προτού πεθάνουµε. Θα 

θυµούνται το όνοµά µας για πολλά χρόνια, µετά τον αφανισµό µας.» 

  Κανείς δεν άρθρωσε λέξη, για λίγη ώρα. Οι σύντροφοι ήταν 
σοκαρισµένοι από το πάθος µε το οποίο µιλούσε ο Χέρκαµ, καθώς 
και από τα «ιδεώδη» των Εκδικητών: φαταλιστές, ήξεραν ότι θα 

πέθαιναν, και ήθελαν να κάνουν στον εχθρό τη µέγιστη δυνατή 

ζηµιά.  

  Η Νύχτα δεν τους ασπαζόταν. Γιατί, τουλάχιστον, δεν πολεµούσαν 
για να νικήσουν; Για να διώξουν τους Μαγκραθµέλιους από το 

Σαραόλν; 
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  Ο Άνεµος τούς θεωρούσε ανόητους. Αφού γνώριζαν ότι ήταν 
χαµένοι, γιατί κάθονταν εδώ; Μόνο και µόνο για την εκδίκηση; 

Ηλιθιότητες! 
  Ο Ράµλεντ καταλάβαινε τη λογική τους. Αν είναι να πεθάνει 
κανείς, αξίζει να πεθάνει πολεµώντας! Σκότωσε όσους 
περισσότερους από τους αντιπάλους σου µπορείς και, µετά, πέθανε 
ήσυχος ότι δεν έπεσες εύκολα. 

  Η Βερενέλη έβλεπε τη νοοτροπία των Εκδικητών µε το µάτι 
ιστορικού. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση παρουσίαζαν. Έµοιαζαν 
µε τους Βολχερθιανούς, που, σύµφωνα µ’όσα γνώριζε η 

εξερευνήτρια, είχαν παρόµοιο µίσος εναντίον των Μαγκραθµέλιων. 
  Τότε, θυµήθηκε εκείνο που είχε πει ο Χέρκαµ, για τη 

χρησιµοποιήσει των παλιών µεθόδων, και τον ρώτησε τι ακριβώς 
εννοούσε (είχε µια υποψία, µα ήθελε να την επιβεβαιώσει). 
  «Τους καίµε ζωντανούς,» δήλωσε εκείνος (επιβεβαιώνοντας την 
υποψία της). «Τους δένουµε σε πασσάλους και τους καίµε, όπως 
γινόταν παλιά µε τους δαιµονανθρώπους. ∆εν τους αξίζει τίποτα 

καλύτερο. Καθώς θα σας πει και η Ινάρα, είναι εκτρώµατα, 

προερχόµενα από την αιµοµιξία δαιµόνων και ανθρώπων·  ποτέ δεν 
έπρεπε να είχαν γεννηθεί·  η ίδια η Φύση τούς απορρίπτει.» 

  Η Ινάρα έγνεψε, µε το κεφάλι. «Αυτό είναι αλήθεια.» 

  Ο Άνεµος και η Νύχτα σοκαρίστηκαν, πάλι, από την αγριότητα 

τούτων των ανθρώπων. Ακόµα κι ο Ράµλεντ σοκαρίστηκε·  ούτε 
ανάµεσα στους Βολχερθιανούς δεν είχε ακούσει για κάποιο 

παρόµοιο έθιµο. Όµως η Βερενέλη είδε, ξανά, το ζήτηµα µε µάτι 
ιστορικού, και σκέφτηκε πώς η Ιστορία έκανε κύκλους… 

  «Φαίνεται να µην εγκρίνετε τις µεθόδους µας,» παρατήρησε ο 

Χέρκαµ. «Κι όµως είστε Σαραολνιανοί.» 

  «Οι Σαραολνιανοί δεν καίνε κανέναν,» είπε η Νύχτα. 

  «Στους δαιµονανθρώπους δεν αξίζει σεβασµός!» διαφώνησε ο 

Εκδικητής. «Ούτε στη ζωή, ούτε στο θάνατο.» 
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  Μια σύντοµη σιγή επακολούθησε και, µετά, ο Χέρκαµ είπε: «Έχω 

µια πρόταση για σας, αφού δεν ξέρετε για την ώρα πού να πάτε: 
Ελάτε µαζί µας.» 

  Οι σύντροφοι αλληλοκοιτάχτηκαν. Κανείς δε µπορούσε να δει στο 

βλέµµα του άλλου ότι ήταν σίγουρος για τίποτα. 

  «Θα το σκεφτούµε,» είπε η Νύχτα. «Θα ήταν δυνατόν να µείνουµε 
µόνοι για λίγο;» 

  «Κανένα πρόβληµα,» έγνεψε ο Χέρκαµ. 

  Σηκώθηκε όρθιος, µαζί µε την Εκδικήτρια και την Ινάρα, και 
αποµακρύνθηκαν, πηγαίνοντας εκεί όπου έτρωγαν οι υπόλοιποι δικοί 
τους. 
  «Τι λέτε;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Κατ’αρχήν, τι επιλογές έχουµε;» είπε ο Άνεµος. «Στην Θέρληχ, 
όπως είναι η κατάσταση, δε νοµίζω ότι µπορούµε να πάµε. Σωστά;» 

  Οι άλλοι συµφώνησαν. 
  «Εποµένως, τι µας µένει;» έθεσε το ερώτηµα ο τυχοδιώχτης. 
  «Μόνο οι Εκδικητές,» τόνισε ο Ράµλεντ, δίχως καµια ιδιαίτερη 

χαρά στη φωνή του. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

Ένα έµπιστο άτοµο 
 

 

 µαγικός καθρέφτης βρισκόταν στο κέντρο της βασιλικής 
αίθουσας του παλατιού της Θέρληχ, περιτριγυρισµένος από 

Ωκεάνιους µαχητές, ντυµένους µε κοραλλένιες πανοπλίες. 
Όλο το βράδυ βρισκόταν ο καθρέφτης εκεί, ενώ κανείς δεν ήταν 
βέβαιος τι µπορεί να πεταγόταν από µέσα. Έµοιαζε µε την Πύλη του 

Κακού, απ’όπου δεν θα ήταν καθόλου απίθανο να έβγαιναν 

Ο



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

483 

δαίµονες, µοχθηρά πνεύµατα, και άλλα πλάσµατα για τα οποία 

κανείς άκουγε µονάχα στους θρύλους. Οι πολεµιστές και οι 
πολεµίστριες ψιθύριζαν αναµεταξύ τους και γελούσαν κοφτά, καθώς 
έκαναν ο ένας αστεία στον άλλο. Προσπαθούσαν να διώξουν την 
ένταση από τα κορµιά τους και τον τρόµο απ’το νου τους, λέγοντας 
ιστορίες που είχαν ακούσει από τους γονείς ή τους παππούδες τους. 
Βέβαια, η τροµαχτική αλήθεια ήταν ότι κάποτε δαιµονάνθρωποι 
είχαν εισβάλει στο παλάτι και είχαν απαγάγει τη Βασίλισσα Αάνθα 

και τον Βασιληά Βένγκριλ·  και κανείς, µέχρι τώρα, δεν είχε µάθει 
από πού είχαν έρθει αυτοί οι Μαγκραθµέλιοι. Μπορεί, άραγε, να 

είχαν έρθει µέσα απ’τον καθρέφτη; Μπορεί κι απόψε να έρχονταν; 
  Όταν οι αχτίνες του ανατέλλοντος Λούντρινχ µπήκαν στην µεγάλη 

αίθουσα, πολλοί από τους στρατιώτες ξεφύσησαν, ανακουφισµένοι 
που η νύχτα είχε περάσει. Αλλά δε µπορούσαν παρά να 

αναρωτηθούν: Γιατί φοβόµαστε περισσότερο το βράδυ; Υπάρχει τότε 

µεγαλύτερη πιθανότητα κάτι να βγει απ’τον καθρέφτη; Σίγουρα όχι! 

Κι όµως, όλοι είχαν ριζωµένο βαθιά στη συνείδησή τους ότι τα 

ισχυρότερα και τα πιο εωσφορικά µάγια γίνονταν µέσα στην καρδιά 

της µαύρης νύχτας. 
  Έτσι, οι Ωκεάνιοι χαµογέλασαν ο ένας στον άλλο, καθώς το πρωινό 

είχε, επιτέλους, έρθει. 
  Η µεγάλη, διπλή πόρτα της αίθουσας άνοιξε από τους φρουρούς 
που στέκονταν έξω απ’αυτήν, και η Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού 

µπήκε. Ήταν ντυµένη µε ένα ριχτό, γαλάζιο φόρεµα και έναν 
πορφυρό µανδύα. Στη µέση της δενόταν µια φαρδιά, µαύρη ζώνη, 

στολισµένη µε µαργαριτάρια. Στο λαιµό της κρεµόταν ένα 

περιδέραιο από όστρακα. Στους πήχεις της κουλουριάζονταν αργυρά 

περικάρπια µε αζουρίτες. Στο κεφάλι της βρισκόταν το στέµµα της, 
και τα πορφυρά της µαλλιά ήταν δεµένα σε µια κοτσίδα πίσω της. 
Μια σκιά πέρασε από το τέλειο πρόσωπό της, καθώς τα πράσινα, 

αρχοντικά µάτια της έπεσαν πάνω στον µαγικό καθρέφτη.  
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  Βάδισε ως τον Κοραλλένιο Θρόνο, µε τα τακούνια της ν’αντηχούν 
επάνω στο πάτωµα. Κάθισε, και το βλέµµα της καρφώθηκε, πάλι, 
στο µυστηριώδες κάτοπτρο. Έµοιαζε να είχε πάρει µια πολύ 

σηµαντική απόφαση. 

  Οι πολεµιστές της την παρακολουθούσαν µε κοµµένη την ανάσα, 

αναρωτούµενοι τι σκεφτόταν η Βασίλισσά τους. 
  Τότε, η µεγάλη πόρτα άνοιξε για δεύτερη φορά, και δύο 

Μυστικιστές της Θάλασσας µπήκαν –εκείνοι που βρίσκονταν εδώ 

και χτες βράδυ, ένας άντρας και µια γυναίκα. 

  «Σας κάλεσα;» ρώτησε η Αάνθα. 

  «Όχι, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο άντρας. «Όµως πήραµε την 
απόφαση να έρθουµε, για την ασφάλειά σας. Αυτός ο Πόνκιµ είναι 
ισχυρός στα Πνεύµατα, και φοβόµαστε τι µπορεί να επιχειρήσει, ενώ 

θα είστε µόνη.» 

  Η Αάνθα έριξε µια µατιά τριγύρω, στους τριάντα µαχητές της. 
«Μοιάζει να είµαι µόνη;» 

  «Είστε, όσον αφορά την  πνευµατική προστασία,» τόνισε ο 

Μυστικιστής. 
  Η µεγάλη πόρτα άνοιξε, για τρίτη φορά, και ο Τέλκαρ µπήκε, 
φρεσκοξυρισµένος και πλούσια ντυµένος. Βάδιζε γρήγορα, και ο 

βηµατισµός του διακόπηκε απότοµα, καθώς πρόσεξε τους 
στρατιώτες που ήταν συγκεντρωµένοι στην αίθουσα. 

  «Μεγαλειοτάτη. Συµβαίνει κάτι;» 

  «Τίποτα απολύτως, Τέλκαρ·  κάνε τη δουλειά σου,» είπε η Αάνθα. 

  Ο Τέλκαρ την κοίταξε µε παραξενεµένο βλέµµα. «…Μάλιστα, 

Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε, και κάθισε στο τραπέζι των 
συµβούλων. 
  «Εντάξει,» είπε η Αάνθα στους Μυστικιστές της Θάλασσας. 
«Μπορείτε να µείνετε.» Και προς τον καθρέφτη: «Πόνκιµ! Πού 

είσαι;» 

  «ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΑΝΘΑ,» ήρθε µια φωνή 

µέσα απ’το κάτοπτρο, η οποία γέµισε την αίθουσα. 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

485 

  Ο Τέλκαρ αναπήδησε, τροµοκρατηµένος, και ψέλλισε κάτι 
ακατανόητο. 

  Οι Ωκεάνιοι πολεµιστές έσφιξαν τα κοντάρια στα χέρια τους και 
πήραν πολεµική στάση. 

  Οι Μυστικιστές της Θάλασσας συνοφρυώθηκαν και το σαγόνι τους 
σφίχτηκε. 
  Η Αάνθα αισθάνθηκε το στόµα της να ξεραίνεται. Γιατί όλοι 
φοβόµαστε έναν άνθρωπο τόσο πολύ; αναρωτήθηκε. 
  Οµίχλη φάνηκε να καθαρίζει µέσα στο κρύσταλλο του καθρέφτη, 

και η εικόνα του Πόνκιµ παρουσιάστηκε. Ο σφετεριστής, τούτη τη 

φορά, ήταν ντυµένος στο χρυσάφι και στο ασήµι, σαν πραγµατικός 
µονάρχης, και στο κεφάλι του βρισκόταν µια κορόνα γεµάτη µαύρα 

ζαφείρια που έµοιαζαν µε µάτια. 

  «Καληµέρα, Βασίλισσα Αάνθα,» χαιρέτησε. 
  Είναι άνθρωπος των εντυπωσιακών εµφανίσεων, σκέφτηκε η 

Αάνθα, ατενίζοντάς τον εξεταστικά. Τα µάτια του είχαν κάτι το 

ξεχωριστό: µια λάµψη που, αναµφίβολα, έδειχνε µεγάλη ευφυία. Τι 

κρίµα, τέτοια ευφυία να πηγαίνει χαµένη µέσα σε έναν διεστραµµένο 

νου. Μήπως θα µπορούσα να κάνω κάτι γι’αυτό; Αλλά τι; 

  «Καληµέρα, Βασιληά Πόνκιµ.» 

  «Αποφάσισες;» ρώτησε, ευθέως, εκείνος. 
  «Ναι,» απάντησε η Αάνθα. «∆υστυχώς, µια συµµαχία µεταξύ των 
Βασιλείων µας είναι ανέφικτη.» ∆εν παρατήρησε καµια αλλαγή στο 

πρόσωπο του Πόνκιµ·  κανενός είδους απογοήτευση δε φάνηκε εκεί, 
µήτε κάποιο άλλο συναίσθηµα. 

  «Πραγµατικά λυπάµαι γι’αυτό. Από µια τέτοια συµµαχία, 

αναµφίβολα, κι οι δύο θα είχαµε µεγάλα οφέλη. Όµως, αφού έτσι 
επιθυµείς…. 

  »Πάντως, ελπίζω να µη διακόψουµε τις επαφές, σε περίπτωση που 

αλλάξεις γνώµη, ή που θέλεις για κάποιο άλλο λόγο να 

επικοινωνήσεις µαζί µου…» 

  «∆ε θ’αλλάξω γνώµη,» τον διαβεβαίωσε η Αάνθα. 
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  «Όµως πιθανώς να επιθυµείς να επικοινωνήσεις µαζί µου για άλλο 

λόγο,» επανέλαβε ο Πόνκιµ. «Σκέψου το καλά, Βασίλισσα Αάνθα, 

προτού σπάσεις τούτο τον καθρέφτη.» Η εικόνα του χάθηκε απ’το 

κρύσταλλο. 

  Η Αάνθα αναστέναξε, σιγανά. 

  «Τι… τι ήταν αυτό, Βασίλισσά µου;» ρώτησε ο Τέλκαρ, µε το 

πρόσωπό του χλοµό. 

  «Μόλις ανακοίνωσα στον σφετεριστή του Θρόνου του Σαραόλν την 
απόφασή µου,» αποκρίθηκε εκείνη. Και έριξε µια µατιά στους 
στρατιώτες της. Όλων οι όψεις τής φώναζαν: «Σπάστε τον καθρέφτη, 

Βασίλισσά µου! Σπάστε τον καθρέφτη!» Έδειχναν ιδιαίτερο φόβο 

γι’αυτόν. Ωστόσο, το βράδυ δεν είχε συµβεί τίποτα το παράξενο… 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού κοίταξε τους Μυστικιστές της 
Θάλασσας. «Τι µε συµβουλεύετε να πράξω;» 

  «Να σπάσετε τον καθρέφτη, Μεγαλειοτάτη,» είπε η γυναίκα, και ο 

άντρας έγνεψε καταφατικά. 

  «Ίσως και να το κάνω,» µονολόγησε η Αάνθα. Αλλά θα ρωτήσω και 

κάποια άλλη, πρώτα… 

 

**  **  **  ** 

 

  Με την αυγή, το παλάτι της ∆ρέλιφον άδειασε. Όλες οι ευγενικές 
οικογένειες που είχαν χάσει µέλη τους στον χτεσινοβραδινό γάµο 

αποφάσισαν να επιστρέψουν στις επαύλεις τους, για να κάνουν τις 
ανάλογες κηδείες. 
  Ο ∆ούκας Έσριθ κατευθύνθηκε νότια, µέσα σε µια µεγαλοπρεπή 

άµαξα, πηγαίνοντας προς την Μπένχρηθ, µαζί µε το πτώµα του γιου 

του, Ρίγκµιν. (Και η Κυράλια, φυσικά, είχε γλιστρήσει απαρατήρητη 

στο εσωτερικό της άµαξας, πολύ προτού αυτή ξεκινήσει να κυλά 

επάνω στη λιθόστρωτη δηµοσιά.) 

  Η Αρχόντισσα Λενθένα και η κόρη της, Φινρένα, κατευθύνθηκαν 
ανατολικά, προς στο ∆ουκάτο Ντάναρλ, µεταφέροντας τον νεκρό 
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Βαρόνο Ρούζνελ. Και, µάλιστα, αν έκρινε κανείς από τις εκφράσεις 
στα πρόσωπά τους, έµοιαζαν έτοιµες να κινητοποιήσουν όλο τον 
Οίκο των Ρέγκοθ σε πόλεµο εναντίον των Βέρντλεν για το θάνατο 

του Βαρόνου. 

  Ο Άρχων Ζάρουν Γόρθλικ πήρε τον µακαρίτη γιο του, Κάβµορντ, 
και έφυγε για την Βέρντριχ. Πριν από µερικές ηµέρες είχε κηδέψει 
τη σύζυγό του, ∆ούκισσα Τιλµίρα, και τώρα, θα κήδευε και το παιδί 
του. Ήταν συντετριµµένος. Ωστόσο δεν υπήρχε η υπόσχεση του 

πολέµου στο πρόσωπό του. Αλλά ποιος µπορεί ποτέ να ξέρει για τι 
είναι έτοιµος ένας άνθρωπος που έχει χάσει τόσα πολλά µέσα σε 
τόσο λίγο χρόνο;… 

  Ο ∆ούκας Βάνρελ του Θάλβερκ ακολούθησε τον Άρχοντα Ζάρουν 
προς τα δυτικά, µαζί µε τη σύζυγό του Ζνίριλ (κόρη του Ζάρουν), η 

οποία είχε αποβάλει το παιδί τους, λόγω των δυσάρεστων γεγονότων 
στον γάµο. 

  Και άλλοι, κατώτεροι ευγενείς έφυγαν από το παλάτι της ∆ρέλιφον, 
πηγαίνοντας στις επαύλεις τους µέσα στο ∆ουκάτο Σάρεντρεφ. 

Ανάµεσά τους ήταν και οι Τόρνιλφερ, που είχαν χάσει τον Πότβαλτ 
–σύζυγο της βασιλικής συµβούλου Ροβιγκάν και γόνο του Οίκου των 
Μέκρεντ– και την Σίνα –σύζυγο του µακαρίτη Πρίγκιπα Ζάφνορ. 

Ωστόσο, ο ∆όνορ έµεινε πίσω, µαζί µε την ∆ούκισσα Ζέκαλ, 
υποσχόµενος πως θα ερχόταν το απόγευµα, που θα γίνονταν οι 
κηδείες. 
  Επίσης στο παλάτι έµειναν η Αρχόντισσα Σιρίµα Ράντβαν, η 

αδελφή της, Άσλια, σύζυγος του τώρα νεκρού Πρίγκιπα Βαρόνου 

Χόρναρ, ο Πρίγκιπας Κιόλβ, και οι Σαραολνιανοί αντιπρόσωποι. 
  Όλοι αυτοί, τώρα, βρίσκονταν συγκεντρωµένοι στην βασιλική 

αίθουσα (εκτός από τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, ο οποίος ήταν 
στο δωµάτιο της Αλζάρα, που ακόµα δεν είχε συνέλθει), µαζί µε 
τους συµβούλους Μπέργκαζ, Θόργκαν, και Τζίρµεκ. 

  «Γράψτε µια επιστολή στην αδελφή µου, Φίνρα,» πρόσταξε ο 

Κιόλβ, που καθόταν στον Αλαβάστρινο Θρόνο ως Αντιβασιλέας. 
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«Μην της αναφέρετε τα χτεσινά γεγονότα·  απλά, ζητήστε της να 

έρθει στην ∆ρέλιφον το συντοµότερο δυνατό.» 

  «Μάλιστα, Υψηλότατε,» έκλινε το κεφάλι ο Μπέργκαζ. «Όµως η 

κυρία Ροβιγκάν, που, ως σύµβουλος της πολιτείας, αναλαµβάνει τη 

συγγραφή τέτοιων επιστολών, για την ώρα λείπει.» 

  «Κι εσύ, που είσαι σύµβουλος δικαιοσύνης, µας κάνεις,» είπε, 
άκοµψα, ο Κιόλβ. 

  Η µούρη του Μπέργκαζ στράβωσε, προφανώς ενοχληµένος που του 

µιλούσε έτσι κάποιος που ήταν τριάντα-κάτι χρόνια µικρότερός του. 

Ωστόσο, αποκρίθηκε: «Ως προστάξετε, Υψηλότατε.» Και πήρε 
µελάνι και χαρτί. 
  «Άρχοντα Ζάρβηµ,» είπε ο Κιόλβ. 

  «Υψηλότατε,» απάντησε ο πατέρας της Βαρονέσας Τάθβιλ. 
  «Θα ήθελα να σας µιλήσω ιδιαιτέρως.» 

  Κι οι δυο σηκώθηκαν απ’τις θέσεις τους και µπήκαν σε µια πλαϊνή 

πόρτα της αίθουσας του θρόνου, για να βρεθούν σε ένα µικρό 

σαλόνι, όπου κάθισαν στον καναπέ, µπροστά στο τζάκι. 
  «∆εν ξέρω ποιον να εµπιστευτώ, για να µεταφέρει το µήνυµα,» είπε 
ο Κιόλβ. 

  Ο Ζάρβηµ έβγαλε την πίπα του, την άναψε, κι άρχισε να καπνίζει. 
Ο µικρός µεγάλωσε γρήγορα, παρατήρησε. Μέσα σ’ένα ατυχές βράδυ. 

Η ζωή είναι σκληρή. «Περίεργο άτοµο βρήκατε να ρωτήσετε, 
Υψηλότατε.» ∆ε µπορούσε, πλέον, να του µιλά στον ενικό·  δεν 
ταίριαζε. «Έναν Σαραολνιανό;» 

  «Ρωτάω τον Ζάρβηµ,» τόνισε ο Κιόλβ. 

  Ο Ζάρβηµ αναστέναξε, φυσώντας καπνό απ’το στόµα. «Πιστεύετε 
ότι γνωρίζω τους υπηκόους σας καλύτερα από εσάς, Υψηλότατε;» 

  «Όχι πληθυντικός µαζί µου, Ζάρβηµ,» πρόσταξε ο Κιόλβ. «Εσύ µε 
έφερες εδώ. Αν δεν ήσουν εσύ, τώρα θα είχα φύγει·  θα είχα πάει 
όπου µ’έβγαζε η άκρη.» 

  «Ίσως… Ωστόσο: πιστεύεις ότι γνωρίζω τους υπηκόους σου 

καλύτερα από σένα, µικρέ;» 
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  Ο Κιόλβ µειδίασε. «Έτσι προτιµώ την κουβέντα,» σχολίασε. Και: 
«Ούτε εγώ γνωρίζω καλά τους υπηκόους µου, δυστυχώς… 

Πραγµατικά, δεν ξέρω ποιον να εµπιστευτώ. Ο καθένας µπορεί να 

είναι προδότης. Τα χτεσινοβραδινά γεγονότα µου το απέδειξαν.» 

  «Σκέψου: Κανείς χτες βράδυ δεν ήταν φανερά µε το µέρος σου;» 

  «Ήταν…» παραδέχτηκε ο Κιόλβ, καθώς µια γυναίκα ερχόταν στο 

νου του. «Η Ρινέκα.» 

  «Η Ρινέκα;» 

  «Η Αρχικατάσκοπος του Βασιληά. Με έσωσε από τα χέρια των 
φονιάδων που εισέβαλαν στην αίθουσα. Ωστόσο ακόµα και γι’αυτήν 
δε µπορώ να είµαι σίγουρος…» 

  «Γιατί;» 

  «Γιατί είναι Αργκανθικιανή.» 

  Ποτέ δεν περίµενα ότι θα άκουγα κάτι τέτοιο από έναν 

Αργκανθικιανό, σκέφτηκε ο Ζάρβηµ. Ένας Αργκανθικιανός δε λέει 

τέτοια µπροστά σε έναν Σαραολνιανό –παρότι, φυσικά, δεν 

εµπιστεύεται τους συµπατριώτες του· µόνο ένας ηλίθιος θα τους 

εµπιστευόταν… 

  Ο Κιόλβ γέλασε –ένα αντρικό, όχι ένα αγορίστικο, γέλιο. 

«Μοιάζεις έκπληκτος, Ζάρβηµ.» 

  Ο πατέρας της Τάθβιλ µάσησε το τσιµπούκι του. «Αρχίζω να 

καταλαβαίνω τι υπαινίσσεσαι, µικρέ,» είπε, αυστηρά. 

  «Και συµφωνείς; Θα στείλεις έναν Σαραολνιανό να πάει το µήνυµα 

στην αδελφή µου;» ρώτησε ο Κιόλβ. 

  «Νοµίζω ότι έχω τον κατάλληλο άνθρωπο για τη δουλειά.» 

  «Ωραία–» 

  «Μη βιάζεσαι.» 

  Κάτι θέλει, παρατήρησε ο Κιόλβ. Αυτός ο Σαραολνιανός γέρος είναι 

Αργκανθικιανός στην ψυχή. «Σ’ακούω. Τι επιθυµείς από µένα;» 

  «Να υποστηρίξεις τη συµµαχία.» 

  «Έχεις το λόγο µου,» υποσχέθηκε ο Κιόλβ, προτείνοντας το χέρι 
του. 
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  Ο Ζάρβηµ το έσφιξε. Ελπίζω ο λόγος σου να αξίζει περισσότερα από 

αυτόν ενός «συνηθισµένου» Αργκανθικιανού, µικρέ… 

 

**  **  **  ** 

 

  Μια γλυκιά µυρωδιά πληµµύρισε τα ρουθούνια της Σαντέ’ενθιν, 
και τα βλέφαρά της άνοιξαν, για να δει κάποιον να κρατά µια κούπα 

από πάνω της. 
  «Ο Αφέντης µού είπε ότι σου αρέσει ο καφές,» µειδίασε ο 

Τράνθλας, ακουµπώντας την κούπα σ’ένα τραπεζάκι, δίπλα στο 

κρεβάτι. 
  Η Σαντέ’ενθιν χασµουρήθηκε·  έτριψε τα µάτια και σηκώθηκε. 
Καθισµένη επάνω στο στρώµα, πήρε τον καφέ στα χέρια και ήπιε 
µια µεγάλη γουλιά. Το κεφάλι της ακόµα την πονούσε·  τόσα 

σφυροκοπήµατα πνευµατικής ενέργειας δεν περνούσαν εύκολα. 

Επιπλέον, ο αντίλαλος των ουρλιαχτών των Πνευµάτων συνέχιζε να 

αντηχεί µέσα στο κρανίο της. 
  «Είσαι το ίδιο χάλια µε χτες, βλέπω,» είπε ο Τράνθλας, και κάθισε 
σε µια καρέκλα. Ο δαιµονάνθρωπος που ονοµαζόταν Κόρµανλον 
βρισκόταν µισοξαπλωµένος στο κρεβάτι απέναντι. 
  «Τροµερή παρατήρηση…» µουρµούρισε η Σαντέ’ενθιν, πίνοντας 
καφέ. Είχε κοιµηθεί όπως ήταν, µε τα ρούχα, και τώρα τα 

αισθανόταν άβολα επάνω της, ποτισµένα από τον χτεσινό ιδρώτα. 

  «Θέλεις να µιλήσεις µε τον Αφέντη;» 

  «Ναι, θέλω να µιλήσω µε τον… Αφέντη.» 

  Ο Τράνθλας έτριψε, πάλι, κάτι κάτω απ’τα ρούχα και, µετά από 

µερικές στιγµές, η Σαντέ’ενθιν άκουσε τη φωνή του Πόνκιµ µέσα 

στο µυαλό της: 
  Καληµέρα. 

  Απο δώ δεν είναι και τόσο καλή. 

  Ούτε κι απο δώ, αλλά είµαι άνθρωπος των τύπων, τον «άκουσε» να 

γελά. 
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  Των δικών σου τύπων, ίσως. 

  Αυτό είναι αλήθεια, παραδέχτηκε ο Πόνκιµ. Πώς είσαι, όµως; 

  Λίγο καλύτερα –και το εννοώ: λίγο. 

  Το σηµαντικό είναι, µπορείς να καταλάβεις ποιοι σκοτώθηκαν χτες 

και ποιοι όχι; 

  Πάντα πρακτικός. 

  Τον αισθάνθηκε να κάνει το πνευµατικό αντίστοιχο του χτυπώ-το-

πόδι-µου-νευρικά-στο-πάτωµα. 

  Θα προσπαθήσω. 

  Τώρα. 

  Εντάξει, τώρα.  

  Αυτοσυγκεντρώθηκε και έστειλε τις πνευµατικές της αισθήσεις στο 

παλάτι της ∆ρέλιφον. Βρήκε τους Σαραολνιανούς –όλους, τους 
Ερηµοχαµένους!–, τη Λοΐρα, τους συµβούλους του Βασιληά (εκτός 
από τη Ροβιγκάν), τη Ζέκαλ, τον ∆όνορ, και µερικούς άλλους που δε 
γνώριζε καλά –όµως πουθενά δε µπόρεσε να εντοπίσει τον Κάρχοκ, 

τη Ζανάελα και την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, εκτός από τον 
Κιόλβ. 

  Όλη η βασιλική οικογένεια είναι νεκρή, είπε στον Πόνκιµ. Εκτός 

από τον µικρό Πρίγκιπα Κιόλβ. 

  Αυτός, τώρα, θα πάρει το θρόνο; 

  Εµ… Όχι, δε νοµίζω… Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και µια αδελφή 

που είναι µεγαλύτερη από κείνον. Φίνρα πρέπει να τη λένε. 

  Και δεν είναι στο παλάτι; 

  Όχι. Είναι παντρεµένη, και µένει κάπου στο ∆ουκάτο Τάρµεν. 

  Οι Σαραολνιανοί; Είναι ζωντανοί; 

  Ναι, όλοι τους… 

  Ανάθεµα! Τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα, Σαντέ’ενθιν; 

  ∆εν ξέρω ακόµα. Μόλις ξύπνησα! 

  Ενηµέρωσέ µε, προτού δράσεις. 

  Εντάξει. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

492 

  Και µάθε πώς σχεδιάζουν να ενεργήσουν οι Σαραολνιανοί, µετά από 

αυτό το χαλασµό. 

  Ναι. Η Σαντέ’ενθιν είχε αρχίσει να κουράζεται από τούτη την 
κουβέντα. Αλλά ο Πόνκιµ το είχε αυτό το κακό, πάντα να προστάζει 
τους άλλους, λες και ήταν ανεγκέφαλοι. 
  Θα τα ξαναπούµε. Τον αισθάνθηκε να φεύγει. 
  Ήπιε µια γερή γουλιά καφέ απ’την κούπα της. «Νυφίτσα, θέλω να 

κάνω µπάνιο,» είπε. 
  «Ελεύθερα,» αποκρίθηκε ο Τράνθλας, ανασηκώνοντας τους ώµους. 
  ∆ε σκόπευε να της ετοιµάσει το νερό εκείνος, ο µπάσταρδος. Ούτε 
ο Μαγκραθµέλιος, που καθόταν στο κρεβάτι απέναντι, 
παριστάνοντας τον αφηρηµένο. Η Σαντέ’ενθιν ήπιε ακόµα µια 

γουλιά απ’τον καφέ της και κοπάνησε την κούπα στο τραπεζάκι. 
Σηκώθηκε από το κρεβάτι πιο απότοµα απ’ό,τι µπορούσε ν’αντέξει 
το τραυµατισµένο της πόδι, και παραπάτησε·  αναγκάστηκε να 

πιαστεί απ’το τραπεζάκι, για να µην πέσει. 
  Με την άκρια του µατιού της, νόµιζε πως είδε τον Τράνθλας να 

χαµογελά σαρκαστικά. Τον κάρφωσε µε το βλέµµα της·  αλλά 

εκείνος δε χαµογελούσε πλέον. 
  «Χρειάζεσαι βοήθεια;» τη ρώτησε, µε τόσο σοβαρό ύφος που ήταν 
απόλυτα εκνευριστικό. 

  «∆ε χρειάζοµαι τη δική σου βοήθεια,» αντιγύρισε η Σαντέ’ενθιν. 
  «Τότε, ίσως να σε βοηθούσε ο Κόρµανλον…» είπε ο Τράνθλας, 
στρεφόµενος στον Μαγκραθµέλιο. 

  «Μπορώ να τα καταφέρω µια χαρά και µόνη µου,» έτριξε τα δόντια 

η Σαντέ’ενθιν, και µπήκε στο µπάνιο, κοπανώντας την πόρτα πίσω 

της. 
  Ήταν η ιδέα της ή άκουσε τον Τράνθλας να γελά; Αυτή η 

καταραµένη Νυφίτσα θα µετάνιωνε την ώρα και τη στιγµή που είχε 
το θράσος να της κάνει τούτα τ’αστεία! Κανείς δεν αστειευόταν µαζί 
της! 
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**  **  **  ** 

 

  Ζέκαλ. 

  Σαντέ’ενθιν! Πού είσαι; Σε νόµιζα για νεκρή. 

  ∆εν είµαι νεκρή. Βρίσκοµαι σ’ένα πανδοχείο µέσα στη ∆ρέλιφον. Εσύ 

πού είσαι, τώρα; 

  Στο παλάτι. 

  Πού στο παλάτι; 

  Στη βασιλική αίθουσα. Ξέρεις, από την οικογένεια του Κάρχοκ, 

µόνο– 

  –ο Κιόλβ επιβίωσε. Το ξέρω. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω: Τι 

σχεδιάζουν τώρα οι Σαραολνιανοί, σχετικά µε τη συµµαχία; 

  ∆εν έχω ιδέα. Όµως κάτι περίεργο συνέβη πριν λίγο: ο Πρίγκιπας 

Κιόλβ πήρε τον Άρχοντα Ζάρβηµ από την αίθουσα του θρόνου, για να 

του µιλήσει ιδιαιτέρως. Όταν επέστρεψαν, ο Ζάρβηµ κι οι υπόλοιποι 

Σαραολνιανοί έφυγαν, λες και είχαν κάτι σηµαντικό να 

κουβεντιάσουν. 

  Μάθε τι σχεδιάζουν, Ζέκαλ. 

  Πώς; 

  ∆ε µε νοιάζει πώς, ∆ούκισσα –µάθε! πρόσταξε η Σαντέ’ενθιν, κι 
έφυγε απ’το νου της. 
  Γιατί σ’εµένα συµβαίνει αυτό; συλλογίστηκε η Ζέκαλ. Γιατί; Γιατί 
δε µ’αφήνουν ήσυχη; 

  «Είσαι καλά, χρυσό µου;» άκουσε την Αρχόντισσα Σιρίµα να τη 

ρωτά. 

  Η Ζέκαλ βλεφάρισε, και σκούπισε ένα δάκρυ που έτρεχε στο 

µάγουλό της. «Ναι, µητέρα, καλά είµαι.» 

  «Θέλεις να πάµε µια βόλτα στον κήπο;» τη ρώτησε ο ∆όνορ, 

πιάνοντας το χέρι της. 
  «Ναι, θα το ήθελα,» αποκρίθηκε η ∆ούκισσα. 

  Σηκώθηκαν απ’τις επενδυµένες µε βελούδο καρέκλες τους, και 
βγήκαν από τη µεγάλη αίθουσα. 
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**  **  **  ** 

 

  Αφού τελείωσε την κουβέντα του µε τον Άρχοντα Ζάρβηµ, ο 

Πρίγκιπας Κιόλβ έψαξε να βρει την Λοΐρα µέσα στο παλάτι, δίχως 
να ρωτά κανέναν γι’αυτήν –άλλωστε, πάντα απολάµβανε την 
αναζήτηση. Τελικά, εντόπισε τη φίλη του σε έναν διάδροµο, να 

βαστά ένα ξεσκονιστήρι και να χαϊδεύει έναν πίνακα. Βάδισε 
αθόρυβα πίσω της και την άρπαξε απ’τη µέση, µε το δεξί χέρι, ενώ 

της έκλεισε το στόµα µε το αριστερό. Εκείνη δεν πάλεψε. 
  Ο Κιόλβ την άφησε στα πόδια της, µε ένα απογοητευµένο ύφος. 
«Με κατάλαβες…» 

  Η Λοΐρα χαµογέλασε. «Όχι, Πρίγκιπά µου. Αλλά ποιος άλλος θα µε 
γράπωνε έτσι, µέσα στο παλάτι;» 

  Ο Κιόλβ γέλασε. Τη γράπωσε, πάλι, και τη φίλησε δυνατά. «Ήρθα 

να σου πω κάτι πολύ σηµαντικό σήµερα,» δήλωσε. 
  «Όπως;» 

  «Ότι, απο δώ και στο εξής, δε θα µένεις στην πτέρυγα των 
υπηρετών.» 

  «Και πού θα µένω, Πρίγκιπά µου;» απόρησε η Λοΐρα. 

  «Στο δικό µου δωµάτιο.» 

  Τα καστανά της µάτια έγιναν ολοστρόγγυλα. «Πρίγκιπά µου!… 

∆εν… δεν είναι πρέπον…» 

  «∆ε µε νοιάζει,» είπε ο Κιόλβ. 

  «Θα… θα γίνει σκάνδαλο! Όλοι θα το ψιθυρίζουν, και θα–» 

  Εκείνος τη διέκοψε. «∆ε – µε – νοιάζει,» επανέλαβε, εµφατικά. Και 
τη σήκωσε στα χέρια, µε µια απότοµη κίνηση. «Το παλάτι είναι, 
πλέον, άδειο από όλους όσους ενδιαφερόµουν. Εκτός από σένα. Θα 

σ’έχω, λοιπόν, συνέχεια δίπλα µου.» 

  Ξεκίνησε να βαδίζει µέσα στους διαδρόµους, και η Λοΐρα έκρυψε 
το πρόσωπό της στον ώµο του, γιατί δε µπορούσε ν’αντέξει τα 

βλέµµατα που τους έριχναν οι φρουροί στις διασταυρώσεις και οι 
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περαστικοί υπηρέτες. Τον Κιόλβ, όµως, δεν έµοιαζε να τον 
ενδιαφέρει τίποτα. 

  Ονειρεύοµαι, σίγουρα… σκέφτηκε η Λοΐρα. 

 

**  **  **  ** 

 

  «∆ηλαδή, πιστεύεις ότι ακόµα υπάρχει πιθανότητα συµµαχίας;» 

ρώτησε ο Σόλµορχ τον Ζάρβηµ. 

  Εκείνος έγνεψε καταφατικά. «Ίσως µεγαλύτερη από πριν, γιατί 
πολλά αντίθετα άτοµα έχουν φύγει απ’τη µέση. Απ’την άλλη, 

βέβαια, στο Άργκανθικ βρισκόµαστε, οπότε ποτέ δε µπορεί να ξέρει 
κανείς…» 

  Η Τάθβιλ αναστέναξε, βαριά. 

  Η Χόλκραδ ήπιε µια γουλιά απ’το τσάι της, σκεπτική. 

  Οι τέσσερίς τους βρίσκονταν στο δωµάτιο του Σόλµορχ και της 
Βαρονέσας, µετά από προτροπή του Ζάρβηµ, για να συζητήσουν 
χωρίς να τους ακούνε οι άλλοι. 
  «Και ποιον θα στείλουµε για να πάει το µήνυµα στην Πριγκίπισσα 

Φίνρα;» ρώτησε ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν. 
  «Έναν αγγελιαφόρο έχουµε µαζί µας,» είπε ο Ζάρβηµ: «τον 
Τόλριν.» 

  «Ναι,» ένευσε ο Σόλµορχ. «Και είναι καλός στη δουλειά του. 

  »Θα τον φωνάξω.» Σηκώθηκε απ’την καρέκλα του και βγήκε απ’το 

δωµάτιο. Σε λίγο, επέστρεψε µαζί µε τον Τόλριν, που, επί του 

παρόντος, έµενε στο παλάτι, µε τη ∆ιοικήτρια Μάερνοµ. 

  «Πώς θα µπορούσα να σας εξυπηρετήσω, άρχοντές µου;» ρώτησε ο 

αγγελιαφόρος. 
  «Θέλουµε να µεταφέρεις ένα µήνυµα για τον Πρίγκιπα Κιόλβ,» του 

είπε ο Ζάρβηµ. 

  «Σε ποιον θα το πάω το µήνυµα, Άρχοντά µου;» 

  «Στην αδελφή του Υψηλότατου, Πριγκίπισσα Φίνρα, η οποία µένει 
νότια απο δώ, στο ∆ουκάτο Τάρµεν.» 
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  «Με το συµπάθιο, Άρχοντά µου, αλλά γιατί ο Πρίγκιπας Κιόλβ δεν 
στέλνει κάποιον δικό του αγγελιαφόρο; Σίγουρα, εκείνος θα ξέρει 
τους δρόµους του Άργκανθικ καλύτερα από µένα,» ανασήκωσε τους 
ώµους ο Τόλριν. 
  «Ναι,» συµφώνησε ο Ζάρβηµ. «Όµως, αυτή την περίοδο, ο 

Υψηλότατος δεν εµπιστεύεται κανέναν, για ευνόητους λόγους.» 

  «Καταλαβαίνω,» είπε ο Τόλριν, γνέφοντας. «Εµείς δεν είµαστε 
Αργκανθικιανοί, οπότε δεν έχουµε λόγο να τον προδώσουµε. Και 
πόσο µάλλον αφού θέλουµε να συνάψουµε συµµαχία µε το 

Άργκανθικ.» 

  «Ακριβώς, νέε µου,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. «Ακριβώς. Και να 

προσέχεις στους δρόµους του Βασιλείου, γιατί είναι επικίνδυνοι. 
Πάρε δύο στρατιώτες µαζί σου, όποιους κρίνεις εσύ.» 

  «Μάλιστα, Άρχοντά µου. Πότε ξεκινάω;» 

  «Θα ρωτήσω τον Πρίγκιπα και θα σου απαντήσω. Όµως, για την 
ώρα, έχε το νου σου: µην πεις σε κανέναν τίποτα απ’όσα άκουσες 
εδώ. Ούτε καν στους στρατιώτες που θα σε συντροφεύσουν. 
Συγκεκριµένα, µην τους αναφέρεις καν ότι θα έρθουν µαζί σου –θα 

τους το πεις την τελευταία στιγµή.» 

  «Όπως επιθυµείτε, Άρχοντα Ζάρβηµ.» 

  «Μπορείς να πηγαίνεις. Εκτός αν θέλει κανείς άλλος να προσθέσει 
κάτι…» 

  Ο Σόλµορχ κι η Τάθβιλ κούνησαν τα κεφάλια τους αρνητικά·  η 

Χόλκραδ συνέχιζε να είναι σκεπτική. 

  Μόλις ο αγγελιαφόρος έφυγε, ο Ζάρβηµ ρώτησε τη µάγισσα: «Τι 
συλλογιέσαι; Μπορώ να καταλάβω ότι πρόκειται για κάτι 
σηµαντικό.» 

  «∆ύο πράγµατα µ’απασχολούν,» δήλωσε εκείνον. «Πρώτον: πού 

βρίσκεται η Σαντέ’ενθιν. ∆εύτερον: πώς έχει, τώρα, η κατάσταση µε 
τους… τοποτηρητές του Άργκανθικ·  γιατί έχω την εντύπωση ότι 
κάποιο σχίσµα πρέπει να έχει δηµιουργηθεί ανάµεσά τους: η 

πνευµατική µάχη µέσα στο παλάτι δεν ήταν καθόλου τυχαία.» 
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  «Θες να πεις ότι αυτοί οι ‘τοποτηρητές’, για τους οποίους µας είχες 
µιλήσει, τσακώνονται αναµεταξύ τους;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 
  «Ναι, αναµφίβολα,» απάντησε η Χόλκραδ. «Όµως αυτή δεν είναι η 

φυσιολογική κατάσταση. Πρώτη φορά µαθαίνω ότι συµβαίνει κάτι 
τέτοιο…» Έτριψε τα χείλη, µε το δάχτυλό της. «Και πόσοι 
απ’αυτούς πέθαναν χτες… Πολλά έχουν να γίνουν στο Άργκανθικ·  

να είστε βέβαιοι γι’αυτό.» 

  «Τα λόγια σου δε µας καθησυχάζουν καθόλου, Χόλκραδ,» είπε ο 

Σόλµορχ. «∆ε µπορείς να µας εξηγήσεις κάτι περισσότερο;» 

  Η µάγισσα κούνησε το κεφάλι. «Όχι·  δυστυχώς, όχι…» 

  «Τη Σαντέ’ενθιν δε µπορείς να τη βρεις, µε τα µάγια σου;» θέλησε 
να µάθει η Τάθβιλ. 
  «Είµαι ακόµα κουρέλι·  δεν έχω συνέλθει. Χρειάζοµαι κι άλλη 

ξεκούραση, για να ανακτήσω τις δυνάµεις µου. Αυτά τα πράγµατα δε 
συµβαίνουν κάθε µέρα… Τόσοι Πνευµατιστές µαζί…» Έµοιαζε να 

µονολογεί. «Τα Πνεύµατα είχαν τρελαθεί, ούρλιαζαν… Τα 

ουρλιαχτά τους ακόµα µε στοιχειώνουν. Ευτυχώς που ο Άνθρωπος-
Με-Μισή-Ψυχή δεν έπαθε τίποτα κακό, έτσι άπειρος καθώς είναι…» 

  «Η Αλζάρα θα γίνει καλά;» τη ρώτησε ο Σόλµορχ. «Την είδες το 

πρωί·  πες µας την αλήθεια.» 

  Η Χόλκραδ ήπιε τσάι·  µετά, είπε: «Ελπίζω να επανέλθει.» 

  «Τι πιθανότητες έχει;» 

  «Έπαθε κάποιου είδους πνευµατική ασθένεια,» εξήγησε η µάγισσα. 

«∆εν ξέρω ποια ακριβώς·  δεν τις θυµάµαι όλες. Θα δούµε…» Ήπιε 
κι άλλο τσάι. 
  Η έκφρασή της δεν άρεσε σε κανέναν από τους υπόλοιπους. 
 

**  **  **  ** 

 

  Η Σαντέ’ενθιν τελείωσε το µπάνιο της και κοίταξε τριγύρω για 

πετσέτα. ∆ε βρήκε καµία. Ανάθεµα τον Ποταµό! σκέφτηκε. Πώς θα 

έβγαινε, τώρα; ∆εν ήθελε να φορέσει τα ρούχα της και να τα βρέξει·  



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

498 

άλλωστε, δεν είχε άλλα εδώ. Φυσικά, µπορούσε να φωνάξει τον 
Τράνθλας, να της φέρει µια πετσέτα… Μπορούσε να φωνάξει αυτήν 
την τρισκατάρατη Νυφίτσα!… 

  Να τον πάρει η Έρηµος, καταράστηκε η Σαντέ’ενθιν. Ξανακοίταξε 
τριγύρω, µήπως είχε κάνει λάθος. Όµως, όχι, δεν υπήρχε πετσέτα 

µέσα στο µπάνιο.  

  ∆εν έχω άλλη λύση… 

  Αυτοσυγκεντρώθηκε, στέλνοντας τις πνευµατικές της αισθήσεις 
στο πλαϊνό δωµάτιο. ∆εν εντόπισε τον Τράνθλας εκεί·  µόνο τον 
Κόρµανλον. Όχι, δεν πρόκειται να φωνάξω τον Μαγκραθµέλιο, για να 

µου φέρει πετσέτα. Πού είναι η Ερηµοχαµένη Νυφίτσα; Έφερε την 
εικόνα του στο µυαλό της και τον αναζήτησε. Τον βρήκε στην 
τραπεζαρία του πανδοχείου, να τρώει. 
  Τράνθλας! 

  Αισθάνθηκε να τον τροµάζει. 
  Σαντέ’ενθιν, είπε εκείνος. Πώς ήταν το µπάνιο σου; 

  Γιατί δε µου έδωσες πετσέτα, όταν µπήκα; ∆εν έχει καµία εδώ µέσα. 

  Είπες ότι δεν ήθελες τη βοήθειά µου… 

  Ανέβα εδώ, τώρα, και φέρε µου µια πετσέτα! 

  Σαντέ’ενθιν, παίρνω το πρωινό µου… 

  Λέω, ΤΩΡΑ, Νυφίτσα! 

  Ο Κόρµανλον, νοµίζω, είναι επάνω… 

  Έλα τώρα, γιατί θα σε ΣΚΟΤΩΣΩ! 

  Αναστεναγµός. Έρχοµαι… 

  Η Σαντέ’ενθιν προσπάθησε να χαλαρώσει µέσα στη µπανιέρα, και 
περίµενε. Ο ηλίθιος µπάσταρδος! «Σαντέ’ενθιν,  παίρνω το πρωινό 

µου…» Ποιος νοµίζει ότι είναι, που θα µου απαντάει εµένα έτσι; 

  ∆ε χρειάστηκε να περιµένει πολύ. Η πόρτα του µπάνιου άνοιξε, και 
ο Τράνθλας παρουσιάστηκε, µε µια πετσέτα στο δεξί χέρι. 
  «∆ε σου έχει µάθει η µάνα σου να χτυπάς;» µούγκρισε η 

Σαντέ’ενθιν. 
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  Μεγάλος θυµός καθρεπτίστηκε στο πρόσωπο της Νυφίτσας·  
µεγαλύτερος απ’ό,τι περίµενε η Ζιρκεφιανή, όταν ανέφερε τη µάνα 

του. Γιατί άραγε;  
  Ο Τράνθλας έλεγξε τον εαυτό του και αποκρίθηκε: «Οι καλές 
συνήθειες ξεχνιούνται, όταν παύεις να τις χρησιµοποιείς για ένα 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Εξάλλου, νόµιζα ότι βιαζόσουν…» 

  «∆ώσε µου την πετσέτα!» πρόσταξε η Σαντέ’ενθιν, βγάζοντας το 

χέρι της απ’το νερό. 

  Ο Τράνθλάς πλησίασε και της την έδωσε. 
  «Αυτή είναι η τελευταία φορά που κάνεις τούτα τ’αστεία µαζί µου, 

Νυφίτσα,» τον απείλησε η Ζιρκεφιανή. «Συνέχισε, και –δε σου λέω 

ψέµατα– θα σε σκοτώσω.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι σε ήθελαν;» ρώτησε η Μάερνοµ τον Τόλριν, όταν εκείνος 
µπήκε στο δωµάτιο. Ήταν ακόµα ξαπλωµένη κάτω απ’τα 

σκεπάσµατα του κρεβατιού, κουρασµένη από τη χτεσινοβραδινή 

αναζήτηση για τον Πρίγκιπα Κιόλβ. 

  Ο αγγελιαφόρος βάδισε ως το παράθυρο, για να κοιτάξει έξω. «∆ε 
µπορώ να σου πω.» 

  Η Μάερνοµ νόµιζε ότι δεν άκουσε καλά. «Τι;» 

  Ο Τόλριν γύρισε, για να την κοιτάξει. «Μου ζήτησαν να µην πω 

τίποτα σε κανέναν.» 

  «Αγάπη µου, αυτό µ’ανησυχεί.» 

  «∆εν υπάρχει λόγος,» τη διαβεβαίωσε εκείνος. «Εξάλλου, δε 
θ’αργήσεις να µάθεις περί τίνος πρόκειται.» 

  «Ναι, αλλά ως τότε…;» Τι τον πρόσταξαν, πάλι, να κάνει; 

αναρωτήθηκε η Μάερνοµ. Η Βαρονέσα Τάθβιλ κι ο κύριος Σόλµορχ 
διαρκώς τους έβαζαν σε µπελάδες! 
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  «Ως τότε, δε θα γίνει τίποτα,» είπε ο Τόλριν. «Θα είµαι συνέχεια 

µαζί σου.» Βάδισε προς το κρεβάτι, ξεκουµπώνοντας το πουκάµισό 

του. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

Ταραχές στον Ωκεανό και στο Βορρά 
 

 

 Πριγκίπισσα Σούλτριθ καθόταν µπροστά στο παράθυρο του 
δωµατίου της, πίνοντας καφέ. Ήταν ντυµένη µε µια φαρδιά, 

µελανή ρόµπα και τα µαύρα της µαλλιά έπεφταν λυτά στους 
ώµους και στην πλάτη της. Τα καταγάλανά της µάτια κοιτούσαν 
πέρα, προς τα νότια, ατενίζοντας τα µεγάλα δάση της Νήσου 

Ράλβοχ. Είχε ακούσει ότι εκεί κρύβονταν δαιµονάνθρωποι. Και, 
όταν η Βασίλισσα Αάνθα είχε χαθεί, είχαν σταλεί µέσα στα δάση 

δέκα χιλιάδες πολεµιστές, για να τη βρουν (επειδή όλοι πίστευαν ότι 
την είχαν απαγάγει οι Μαγκραθµέλιοι, εκείνη και το Βασιληά 

Βένγκριλ), όµως κανένας τους δεν επέστρεψε. Άγρια µέρη, σκέφτηκε 
η Σούλτριθ. Η κατάφυτη έκταση που έβλεπε µπορεί να µην ήταν σαν 
τις ζούγκλες που κάποτε βρίσκονταν στα παράλια του Κάρνεβολθ, 
αλλά δεν αµφέβαλε καθόλου πως ήταν το ίδιο –αν όχι περισσότερο– 

επικίνδυνη. 

  Μελαγχόλησε, καθώς ήρθε η πατρίδα της στο µυαλό της·  η πατρίδα 

της που είχε, πλέον, χαθεί… 

  Άκουσε έναν διακριτικό χτύπο στην πόρτα. «Ποιος είναι;» ρώτησε. 
  «Η Βασίλισσα Αάνθα. Θα ήθελα να µιλήσουµε, αν έχεις χρόνο.» 

  Η Σούλτριθ, αµέσως, σηκώθηκε απ’τη θέση της στο περβάζι και 
άνοιξε στην Κυρά του Ωκεανού. «Πάντα υπάρχει χρόνος για σας, 
Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε. 

H
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  «Σ’ευχαριστώ,» είπε η Αάνθα. «Και, σε παρακαλώ, µη µου µιλάς 
στον πληθυντικό. Θέλω να ζητήσω τη γνώµη σου για ένα πολύ, πολύ 

σηµαντικό ζήτηµα, και θέλω να µου απαντήσεις ειλικρινά.» 

  «Ασφαλώς. Πέρασε,» την προέτρεψε η Σούλτριθ, παρατηρώντας 
πως η Βασίλισσα του Ωκεανού είχε κάποια µεγάλη ανησυχία. 

  Η Αάνθα µπήκε στο δωµάτιο, και η Πριγκίπισσα του Κάρνεβολθ 
τής πρότεινε να καθίσουν µπροστά στο τζάκι. Τη ρώτησε αν θα 

επιθυµούσε κάτι να πιει, µα εκείνη αρνήθηκε. 
  «Θα ήθελα να σου διηγηθώ κάτι που συνέβη χτες βράδυ,» είπε η 

Αάνθα, µπλέκοντας τα δάχτυλα των χεριών επάνω στους µηρούς της. 
Και της µίλησε για την εισβολή του Κράντµον στο υπνοδωµάτιό της 
και για την κουβέντα της µε τον Πόνκιµ. 

  «Ευτυχώς που δεν έπαθες κανένα κακό,» είπε η Σούλτριθ. «Είχες 
τόσο καιρό τον καθρέφτη πλάι στο κρεβάτι σου και δεν το 

ήξερες;…!» 

  «Ναι,» αναστέναξε η Αάνθα. «Και, όσο το σκέφτοµαι, µου έρχεται 
να πνίξω τον εαυτό µου µέσα σ’ένα βάζο. Ήµουν τυχερή που δε µε 
σκότωσε ο Κράντµον·  σίγουρα, θα το επιθυµούσε πολύ… 

  »Τώρα, εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, να σπάσω τον 
καθρέφτη ή όχι;» 

  «Αν τον σπάσεις, παύεις να έχεις επικοινωνία µε τον Πόνκιµ·  

τουλάχιστον, τόσο άµεση. Αν, όµως, δεν τον σπάσεις, τότε, πάντα θα 

υπάρχει ο κίνδυνος της εισβολής στο παλάτι σου…» 

  «Με τριάντα φρουρούς τριγύρω;» 

  «Κι ο Πόνκιµ µπορεί να φέρει δικούς του πολεµιστές απο κεί 
µέσα,» την προειδοποίησε η Σούλτριθ. «Εγώ δε θα το ρίσκαρα.» 

  Η Αάνθα έσφιξε τα χείλη. «∆εν υπάρχει κάποια… µέση λύση; Να 

µπορώ να έρχοµαι σε επικοινωνία µαζί του, όταν το θέλω, αλλά 

εκείνος να µη µπορεί να εισβάλει στο παλάτι µου;» 

  Η Σούλτριθ είχε διαβάσει για τέτοιους καθρέφτες. Ωστόσο, δεν είχε 
ποτέ αντικρίσει έναν. Προσπάθησε να θυµηθεί τι ακριβώς είχε 
διαβάσει γι’αυτούς. Μπορούσε να γίνει εκείνο που ζητούσε η 
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Βασίλισσα Αάνθα; Να εµποδιστεί, µε κάποιο τρόπο, το άνοιγµα της 
εσωδιαστασιακής θύρας, ενώ η πνευµατική ανάκλαση θα παρέµενε 
σε λειτουργία; Κάπου νόµιζε ότι είχε δει κάτι γραµµένο… 

  «Θα ήταν δυνατόν να κοιτάξω τον καθρέφτη;» ρώτησε την Αάνθα. 

  «Αν θέλεις να έρθεις µαζί µου ως τη αίθουσα του θρόνου…;» 

αποκρίθηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού. 

  «Να ντυθώ πρώτα.» 

  «Με την ησυχία σου.» 

  Η Πριγκίπισσα Σούλτριθ πήγε πίσω από το παραβάν του δωµατίου, 

έβγαλε τη ρόµπα της, και άρχισε  να ντύνεται. Εν τω µεταξύ, ο νους 
της βρισκόταν σε εντατική λειτουργία. Τι είχα δει, τότε; Τι ακριβώς 

έγραφε το βιβλίο; Θυµόταν ποιο βιβλίο ήταν –το «Η Χρησιµότητα 

των Λίθων και άλλων Αντικειµένων στην Επίκληση των Πνευµάτων»–

, όµως δε θυµόταν το συγκεκριµένο κοµµάτι που ήθελε. Και, φυσικά, 

δε µπορούσε να το συµβουλευτεί τώρα, αφού είχε χάσει όλα της τα 

υπάρχοντα στην Μεγάλη Καταστροφή. Ήλπιζε πως, εξετάζοντας τον 
καθρέφτη, οι λεπτοµέρειες θα της έρχονταν, πάλι, στο µυαλό… 

  Μόλις τελείωσε το ντύσιµο, βγήκε από το παραβάν, και προέτρεψε 
την Αάνθα να πάνε στην αίθουσα του θρόνου. Κατέβηκαν σκάλες 
και, σύντοµα, έφτασαν στο µεγάλο δωµάτιο, που, επί του παρόντος, 
ήταν γεµάτο µε φρουρούς, και οι σύµβουλοι στο ξύλινο τραπέζι 
έµοιαζαν νευρικοί. 
  Τα µάτια της Σούλτριθ, όµως, καρφώθηκαν επάνω στον καθρέφτη 

που βρισκόταν στο κέντρο. Πλησίασε µε επιφύλαξη, λες και το 

κάτοπτρο θα τη δάγκωνε. Παρατήρησε τους ρούνους που ήταν 
σκαλισµένοι στο πλαίσιό του: όλοι σχετικοί µε τη συγκέντρωση 

πνευµατικής δύναµης, την πνευµατική ανάκλαση, την πνευµατική 

παρακολούθηση, και την πνευµατική αναδίπλωση της απόστασης. 
Πολύ καλή δουλειά. 

  Αυτοσυγκεντρώθηκε και έστειλε τις ψυχικές της αισθήσεις µέσα 

στον καθρέφτη. Μεγάλη ποσότητα πνευµατικής ενέργειας την 
πληµµύρισε. Ήταν ισχυρότατα φορτισµένος. Όποιος τον είχε 
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κατασκευάσει ήταν κάθε άλλο παρά ερασιτέχνης –και πολύ 

ταλαντούχος, επίσης. Ο Κράντµον τον είχε κατασκευάσει, άραγε; Ή 

ο Πόνκιµ; 

  Έπαψε να εξετάζει το κάτοπτρο, και κοίταξε την Αάνθα. Η 

Βασίλισσα του Ωκεανού την περίµενε να µιλήσει µε ανυποµονησία. 

Οι γροθιές της ήταν σφιγµένες πλάι στους µηρούς της. 
  «Ρώτησες τους Μυστικιστές της Θάλασσας;» θέλησε να µάθει η 

Σούλτριθ. 
  «Μου πρότειναν να τον σπάσω.» 

  «Τους είπες, όµως, αυτό που είπες και σε µένα; Αν γίνεται να 

παρεµποδίσουν την εισβολή στο παλάτι, αλλά η δυνατότητα 

επικοινωνίας µε τον Πόνκιµ να παραµείνει σε λειτουργία;» 

  «Όχι…» παραδέχτηκε η Άανθα. «Όµως δε µου φαίνονταν πρόθυµοι 
να κουβεντιάσουν το ζήτηµα. Ήταν απόλυτοι: ήθελαν να τον 
σπάσω.» 

  Η Πριγκίπισσα Σούλτριθ έτριψε, ελαφρά, το σαγόνι της. «Ίσως να 

µη γνωρίζουν πολλά από τέτοια ζητήµατα οι Μυστικιστές της 
Θάλασσας…» υπέθεσε. 
  «Ξέρεις εσύ πώς να πετύχω εκείνο που θέλω;» 

  Η Σούλτριθ κοίταξε τον καθρέφτη από πάνω ως κάτω. ∆άγκωσε το 

χείλος της. «Περίµενε λίγο…» Αυτοσυγκεντρώθηκε, πάλι, 
ερευνώντας τον τρόπο µε τον οποίο ήταν παγιδευµένη η ψυχική 

ενέργεια µέσα στον καθρέφτη. Αν επιθυµούσε να τον 
απενεργοποιήσει τελείως, δεν είχε παρά να απελευθερώσει αυτή την 
ενέργεια. Όµως, τώρα, επιθυµούσε να απενεργοποιήσει µονάχα µία 

λειτουργία του. 

  Ερεύνησε τα ψυχικά νήµατα που προέρχονταν απ’τον καθρέφτη. 

Ορισµένα τον συνέδεαν µε ένα άλλο πνευµατικά φορτισµένο 

αντικείµενο –µάλλον, κάποιον καθρέφτη επίσης. Αυτά δεν έπρεπε να 

τα πειράξει·  εξυπηρετούσαν το σκοπό που ήθελε η Αάνθα: να 

επικοινωνεί µε τον Πόνκιµ, δηλαδή. 
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  Ορισµένα άλλα νήµατα συνέδεαν τον καθρέφτη µε τον Πνευµατικό 

Κόσµο. Πράγµα φυσικό, αφού απο κεί, ουσιαστικά, αντλούσε τη 

δύναµή του. Εποµένως, ούτε κι ετούτα η Σούλτριθ έπρεπε να τα 

πειράξει·  επειδή, αν τα πείραζε, πιθανώς να απέκοπτε το κάτοπτρο 

απ’την πηγή ζωής του. 

  Τα επόµενα νήµατα που εντόπισε συνέδεαν τον καθρέφτη µε τον 
κόσµο της ύλης. Κι αυτά ήταν, µάλλον, που έπρεπε να καταστρέψει. 
Γιατί, κόβοντάς τα, δε θα ήταν, πλέον, δυνατή η ενεργοποίηση µιας 
εσωδιαστασιακής θύρας. Σωστά; ∆εν είµαι απόλυτα σίγουρη, 

σκέφτηκε η Σούλτριθ. Αν κάνω κάποιο µεγάλο λάθος;… Κι όµως, η 

θεωρία της έπρεπε να ήταν σωστή. Πώς να µεταφερόταν κάποιος από 

ένα σηµείο του Άρµπεναρκ σε ένα άλλο, αγνοώντας την ενδιάµεση 

απόσταση, αν το αντικείµενο που χρησιµοποιούσε ως επίκεντρο και 
µέσο αυτής της µεταφοράς δεν συνδεόταν µε τον ίδιο τον κόσµο της 
ύλης;  
  «Νοµίζω πως βρήκα τρόπο,» είπε στην Αάνθα. «Αλλά ίσως να 

κάνω και λάθος, και να καταστρέψω τον καθρέφτη. Πάντως, 
πιστεύω πως δεν κάνω λάθος. Η τελική απόφαση είναι δική σου, 

βέβαια: να το επιχειρήσω ή όχι;» 

  «∆εν έχουµε τίποτα να χάσουµε, έτσι δεν είναι;» αποκρίθηκε η 

Βασίλισσα του Ωκεανού. «Επιχείρησέ το.» 

  Η Σούλτριθ αυτοσυγκεντρώθηκε, πάλι, και εντόπισε τα νήµατα που 

ένωναν τον καθρέφτη µε τον υλικό κόσµο. Συγκέντρωσε πνευµατική 

ενέργεια µέσα της και την απελευθέρωσε καταπάνω τους, µε σκοπό 

να τα συντρίψει. Όµως βρήκε ισχυρότερη αντίσταση απ’ό,τι 
περίµενε: τα αισθάνθηκε να κλονίζονται άγρια, µα όχι να κόβονται. 
Όποιος κι αν είχε κατασκευάσει τον καθρέφτη, σίγουρα, ήξερε καλά 

τι έκανε… 

  Η Πριγκίπισσα συγκέντρωσε κι άλλη πνευµατική ενέργεια, για ένα 

δεύτερο χτύπηµα. Την απελευθέρωσε και… τώρα, βρήκε ακόµα 

ισχυρότερη αντίσταση (!). Απόρησε µ’ετούτο. 
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  Ύστερα, µια µορφή παρουσιάστηκε µέσα στον καθρέφτη –ένας 
µελαχρινός άντρας, ντυµένος βασιλικά. 

  «Πόνκιµ,» σφύριξε η Αάνθα. 

  «Βασίλισσα Αάνθα,» είπε εκείνος, «σου προτείνω συµµαχία, κι εσύ 

µου επιτίθεσαι;…» 

  «∆ε σου επιτίθεµαι·  προσπαθώ να κάνω την επιθυµία σου 

πραγµατικότητα.» 

  «Πώς ακριβώς;» 

  «Η Πριγκίπισσα Σούλτριθ θα µετατρέψει τον καθρέφτη σε µέσο 

επικοινωνίας µονάχα, και όχι πρόσβασης µέσα στο παλάτι µου. 

Άστη να ολοκληρώσει την εργασία της.» 

  Ο Πόνκιµ φάνηκε διστακτικός. 
  «Αλλιώς θα σπάσω τον καθρέφτη,» απείλησε η Αάνθα. 

  Ο Πόνκιµ γέλασε. «Αφού το να µην έχω πρόσβαση στο παλάτι σου 

σε κάνει να νιώθεις πιο άνετα, Βασίλισσα Αάνθα, παρακαλώ, ζήτησε 
από τη φίλη σου να συνεχίσει. ∆εν έχω καµια αντίρρηση. Ίσως να το 

µετανιώσεις, όµως, αργότερα…» 

  «Γιατί;» ρώτησε, απλά, εκείνη. 

  Ο Πόνκιµ ανασήκωσε τα χέρια. «Μπορεί στο µέλλον, για κάποιο 

λόγο, να θέλεις να συναντηθούµε αυτοπροσώπως…» είπε, σα να 

ήταν το πιο φυσικό πράγµα στον Άρµπεναρκ. 

  Τώρα, η Αάνθα γέλασε. «Όχι, προτιµώ να µας χωρίζει ένα κοµµάτι 
κρύσταλλο.» 

  «Τότε, µπορείς να συνεχίσεις. Όπως σου είπα, δεν έχω καµία 

αντίρρηση.» Η εικόνα του χάθηκε. 
  Η Σούλτριθ κοίταξε την Αάνθα, περιµένοντας την έγκρισή της, 
προτού κάνει οτιδήποτε. Εκείνη έγνεψε καταφατικά. Οπότε, η 

Καρνεβολθιανή Πριγκίπισσα επικαλέστηκε, πάλι, τα Πνεύµατα και 
χτύπησε τα νήµατα που συνέδεαν τον καθρέφτη µε τον κόσµο της 
ύλης. Μετά από κάµποσες πνευµατικές επιθέσεις, κατάφερε να τα 

θρυµµατίσει. Και, ως τότε, αισθανόταν πολύ κουρασµένη. 
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  «Πρέπει να ήταν δύσκολο,» παρατήρησε η Αάνθα. «Έχεις γίνει 
κατακόκκινη…» 

  Η Σούλτριθ ξεφύσησε. «Λίγο νερό θα το ήθελα, τώρα.» 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού πρόσταξε έναν υπηρέτη, και, σύντοµα, 

η Πριγκίπισσα είχε ένα ποτήρι κρύο νερό στα χέρια της, το οποίο 

άδειασε µονοκοπανιά. 

  «Έγινε, έτσι;» ρώτησε η Αάνθα, για να βεβαιωθεί. «∆ε µπορεί 
κανείς, πια, να έρθει στο παλάτι µου µέσω του καθρέφτη…» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Σούλτριθ. «Η είσοδος έκλεισε για πάντα.» 

  «Σ’ευχαριστώ, για ακόµα µια φορά.» 

  «Ήδη έχεις κάνει πολλά για µένα και το λαό µου, Αάνθα. Αυτό 

ήταν το δικό µου µικρό ευχαριστώ σε σένα.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «∆εν έπρεπε να την αφήσεις να το κάνει αυτό, Πόνκιµ!» 

διαµαρτυρήθηκε ο Κράντµον. 
  Πάλι, ηλιθιότητες θα κάθοµαι ν’ακούω, πρωί-πρωί, σκέφτηκε ο 

Βασιληάς του Σαραόλν, και αναστέναξε. «Μη γίνεσαι παράλογος. 
∆ε θα µας είχε ωφελήσει σε τίποτα·  απλά, θα είχε σπάσει τον 
καθρέφτη και θα είχε ξεµπερδέψει µαζί µας. Τώρα, όµως, µπορώ να 

µιλήσω µε τη λατρευτή σου σύζυγο όποτε το επιθυµώ.» 

  Ο Κράντµον σταύρωσε τα χέρια µπροστά στο στέρνο του, 

κάνοντας µια αγενή γκριµάτσα. «Σπουδαίο πράγµα…» 

  «Κράντµον, δίνεις πολύ µικρή αξία στα λόγια,» είπε ο Πόνκιµ. 

«Όµως ο λόγος είναι, ίσως, το ισχυρότερο όπλο του ανθρώπου·  

ισχυρότερο κι από τα Πνεύµατα, πολλές φορές.» Άνοιξε την πόρτα 

του υπνοδωµατίου του και βγήκε, βαδίζοντας προς την εξώπορτα 

των βασιλικών του διαµερισµάτων. Ο ευγενής του Ωκεανού τον 
ακολούθησε. «Γιαυτό κιόλας, φίλτατε, οι συνετοί µονάρχες κόβουν 
τις γλώσσες εκείνων που µιλούν πολύ και που τα λόγια τους έχουν 
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βαρύτητα.» Άνοιξε την εξώπορτα κι άρχισε να προχωρά στους 
διαδρόµους του παλατιού της Μάρβαθ. 
  «Πιστεύεις ότι η Αάνθα θα συµµαχήσει µαζί σου;» είπε ο 

Κράντµον, καθώς βάδιζε πλάι του. 

  «Τα πάντα είναι πιθανά. Αν και, για την ώρα, κάτι τέτοιο µου 

µοιάζει ανέφικτο. Έχει πάρει την απόφασή της.» 

  «Και δεν πρόκειται ν’αλλάξει γνώµη.» 

  «Έχεις κάποιο τρόπο να προβλέπεις το µέλλον, φίλτατε 
Κράντµον;» 

  «Οφείλω να οµολογήσω πως όχι.» 

  «Τότε, µην αποκλείεις τίποτα, όταν βρισκόµαστε σε τόσο 

ταραγµένες εποχές. Στο τέλος, ίσως µια συµµαχία να είναι η µόνη 

µας επιλογή.» 

  «Τι εννοείς ‘η µόνη µας επιλογή’;» ρώτησε ο Κράντµον, καθώς 
έµπαιναν στην µεγάλη αίθουσα του θρόνου. 

  «Καταστροφή υπάρχει παντού γύρω µας. ∆εν ήταν ακριβώς αυτό 

που είχα υπόψη, όταν έβαλα σε εφαρµογή το σχέδιό µου, φίλτατε 
Κράντµον·  δεν ήταν καθόλου αυτό… Αν, λοιπόν, κι ο Ωκεανός 
αναµιχθεί σ’ετούτη την πάλη, τότε, πού θα καταλήξουµε όλοι; Αργά 

ή γρήγορα, θα γίνει φανερό πως βρισκόµαστε σε αδιέξοδο, και θα 

οδηγηθούµε σε συµµαχία·  θα δεις.» 

  Ο Πόνκιµ αποµακρύνθηκε απ’τον πρώην-σφετεριστή του 

Κοραλλένιου Θρόνου και βάδισε προς το τραπέζι των συµβούλων, 
όπου ρώτησε τον Κόρναλθορ, σύµβουλο δηµόσιας τάξης, πώς 
πήγαιναν οι προσπάθειες φύλαξης των δυτικών περιοχών του 

Βασιλικού ∆ουκάτου και ολόκληρου του ∆ουκάτου Θόνµαρκ –τα 

δύο µέρη που είχαν πληγεί περισσότερο από την εισβολή του 

απέραντου στρατού του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν. Ο Κόρναλθορ 

απάντησε ότι στο ∆ουκάτο Θόνµαρκ υπήρχαν προβλήµατα: κάποιοι 
–ληστές µάλλον– σκότωναν τους Μαγκραθµέλιους φρουρούς που 

στέλνονταν εκεί·  τους δολοφονούσαν µέσα στη νύχτα, και έφευγαν 
προτού πέσει το πρώτο φως της αυγής. Ο Πόνκιµ απαίτησε να 
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βρεθούν αυτοί οι κακοποιοί και να θανατωθούν όλοι, προς 
παραδειγµατισµό των υπολοίπων. 
  Έπειτα, ρώτησε την όµορφη Μινράδλιν, σύµβουλο δηµοσίων 
έργων, για την πρόοδο της ανοικοδόµησης των υλικών 
καταστροφών, πάλι στις δυτικές περιοχές του Βασιλικού ∆ουκάτου 

και στο ∆ουκάτο Θόνµαρκ. Εκείνη αποκρίθηκε ότι τα πάντα 

πήγαιναν καλά στα περισσότερα µέρη, όµως υπήρχαν προβλήµατα 

στο Θόνµαρκ. Και, φυσικά, ήταν οι καταραµένοι ληστές που είχε 
αναφέρει κι ο Κόρναλθορ. ∆ολοφονούσαν τους Μαγκραθµέλιους 
που επέβλεπαν την ανοικοδόµηση. 

  «Ποιοι Πνευµατοχτυπηµένοι είναι;» απαίτησε ο Πόνκιµ, 

εκνευρισµένος. «Γιατί δεν τους βρίσκετε;» 

  «Βασιληά µου, προσπαθούµε,» είπε ο Κόρναλθορ. 

  Ο Πόνκιµ κούνησε το κεφάλι του. «∆εν προσπαθείτε πολύ –

προσπαθήστε περισσότερο.» 

  «Μάλιστα, Μεγαλειότατε.» 

  «Προφανώς, πρόκειται για κάποιους αντιστασιακούς,» είπε ο 

Κράντµον, που είχε έρθει κοντά τους. «Όπως αυτούς στην Χάργκοχ. 
Αλλά µικρότερης κλίµακας, βέβαια.» 

  «Ναι, µάλλον έτσι έχουν τα πράγµατα,» συµφώνησε η Μινράδλιν, 
κοιτώντας τον σαν υπνωτισµένη. 

  Ο ηλίθιος! ∆εν ήταν ανάγκη να χρησιµοποιεί τα Πνεύµατα επάνω της 

σε τέτοιο βαθµό! µούγκρισε από µέσα του ο Πόνκιµ, που ήξερε ότι ο 

Κράντµον χρησιµοποιούσε την πνευµατική του µαγεία για να 

κοιµάται µε τη σύµβουλο δηµοσίων έργων, δίχως να το γνωρίζει ο 

σύζυγό της. Ίσως να πρέπει να του πω δυο κουβέντες, αν το πρόβληµα 

µεγαλώσει, και η γητειά επάνω στην Μινράδλιν αρχίσει να την 

παρακωλύει στην δουλειά της… 

  «∆είξτε µου χάρτες των περιοχών όπου γίνεται η ανοικοδόµηση και 
όπου έγιναν τα τελευταία χτυπήµατα των αντιστασιακών,» πρόσταξε 
ο Πόνκιµ. 
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  Ο Κόρναλθορ και η Μινράδλιν υπάκουσαν, ξεδιπλώνοντας χαρτιά 

εµπρός του. Τότε, παρενέβη και η Αλκάρνα, για να τονίσει ότι τα 

οικονοµικά του Βασιλείου πήγαιναν άσχηµα µε τον πόλεµο. Έτσι, 
άρχισε µια µεγάλη συζήτηση, η οποία τελείωσε το µεσηµέρι, δίχως 
να έχει βρεθεί λύση. 

  «Πηγαίνετε να ξεκουραστείτε, και θα το κουβεντιάσουµε, πάλι, 
αύριο,» προέτρεψε τους συµβούλους του ο Πόνκιµ. 

  Καθώς η αίθουσα άδειαζε, ένας στρατιώτης µπήκε, βαστώντας ένα 

τυλιγµένο κοµµάτι χαρτί. «Μήνυµα, Βασιληά µου,» ανακοίνωσε. 
«Από τον Στρατάρχη Καρνταµάρ.» 

  Ο Πόνκιµ το πήρε στα χέρια του και το άνοιξε. 
 

Μεγαλειότατε, 

 

Το θεώρησα υποχρέωσή µου να σας αναφέρω πως η 

Πριγκίπισσα Εδρισία και ο Στρατηγός Βότµπρονγκ ήρθαν στο 

κάστρο της Βαρονέσας Τάθβιλ, όπου, για την ώρα, ευρίσκοµαι. 

 

  (Τι! σκέφτηκε ο Πόνκιµ. ∆εν είχαν τέτοια διαταγή!) 

 

  Μαζί µε τον Πρίγκιπα Μότγκιργκοθ, αποφάσισαν να 

επιχειρήσουν διάσωση του Βασιληά Καρθαβλέρν, ο οποίος 

είναι αιχµάλωτος στην Χάργκοχ. Η επιχείρηση διάσωσης θα 

γίνει µε δίσκους τηλεµεταφοράς. Καθώς σας γράφω τούτη την 

επιστολή, δεν γνωρίζω ακόµα τα αποτελέσµατα της 

επιχείρησης. 

  Όµως ο πραγµατικός λόγος που επικοινωνώ µαζί σας είναι 

επειδή κάτι µε παραξένεψε. Οι Μαγκραθµέλιοι έχω το 

συναίσθηµα ότι µε αγνοούν, ότι, κατά κάποιο τρόπο, είναι 

«προδότες» και προσπαθούν ν’αρπάξουν την εξουσία στα 

χέρια τους. ∆εν ξέρω, βέβαια, αν οι υποψίες µου είναι σωστές· 

η τελική απόφαση είναι πάντοτε δική σας, Βασιληά µου… 
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  Επιπλέον, να σας αναφέρω πως, όταν η Πριγκίπισσα Εδρισία 

ήρθε στο κάστρο µου, ρώτησα αν είχατε ενηµερωθεί για την 

επιχείρηση διάσωσης που σχεδίαζαν, και ο Στρατηγός 

Βότµπρονγκ µού απάντησε, απλά, να µην ανησυχώ και πως δεν 

υπήρχε κανένα πρόβληµα. Η απάντησή του µου φάνηκε 

παράξενη, και δεν γνωρίζω εάν, εν τέλει, έχετε ειδοποιηθεί ή 

όχι… 

 

Πάντα πιστός σε σας και στο Βασίλειο, 

Στρατάρχης Καρνταµάρ 

 

  Τι νοµίζουν ότι κάνουν, τώρα, οι δαιµονάνθρωποι; σκέφτηκε ο 

Πόνκιµ. Γιατί αγνοούν µε τέτοιο επιδεικτικό τρόπο τις προσταγές µου; 

Θα µπορούσαν, τουλάχιστον, να είχαν στείλει ένα µήνυµα σε µένα, 

ζητώντας τη γνώµη µου. Τόσο τους πίεζε ο χρόνος, που δεν 

προλάβαιναν; ∆εν καταλάβαινε τι ακριβώς σήµαινε τούτο. 

Προδοσία; Όχι, δεν ήταν προδοσία –όχι ακόµα, τουλάχιστον. ∆εν 
είχαν στραφεί εναντίον του. Όµως δεν του έδειχναν, πλέον, τον 
δέοντα σεβασµό. 

  Βρίσκονται στη Βαρονία της Τάθβιλ, δε λέει ο Καρνταµάρ; Ίσως θα 

έπρεπε να τους κάνω µια επίσκεψη… 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Βασίλισσα Αάνθα έπαιρνε το µεσηµεριανό της µαζί µε την 
Πριγκίπισσα Σούλτριθ, σε ένα σαλόνι του παλατιού, όταν η πόρτα 

χτύπησε. 
  «Περάστε,» είπε η Κυρά του Ωκεανού. 

  Η πόρτα άνοιξε, και µια υπηρέτρια παρουσιάστηκε. «Βασίλισσά 

µου, σας ζητούν στην αίθουσα του θρόνου.» 

  «Για ποιο λόγο; ∆εν ξέρουν ότι τρώω;» Η Αάνθα δεν ήταν, 
συνήθως, έτσι απότοµη µε το προσωπικό του παλατιού της, όµως 
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τελευταία είχε κουραστεί πολύ από όσα συνέβαιναν, και το 

παραµικρό την ενοχλούσε. 
  «Κάτι λένε για επιθέσεις πειρατών στα νότια του Βασιλείου.» 

  «Ααααχ…!» αναστέναξε η Αάνθα. Ήταν εκείνο που περίµεναν: οι 
Μαγκραθµέλιοι της Νότιας Γης. Τα λόγια της Βάρθα ήρθαν, πάλι, 
στο νου της: «…µεγάλες ταραχές θα βασιλέψουν στον Ωκεανό και στο 

Βορρά, Προστάτιδα.» Είχε αρχίσει να πιστεύει ότι αυτό το 

καταραµένο σαλάχι τα έκανε όλα! Μη σκέφτεσαι βλακείες, Αάνθα! 

«Έρχοµαι,» είπε στην υπηρέτρια. Και προς την Καρνεβολθιανή 

Πριγκίπισσα: «Με συγχωρείς, Σούλτριθ.» 

  «∆εν υπάρχει πρόβληµα·  θα περιµένω,» αποκρίθηκε εκείνη. 

  Η Αάνθα σηκώθηκε απ’το τραπέζι και πήγε στην µεγάλη βασιλική 

αίθουσα του παλατιού της Θέρληχ, όπου ήταν συγκεντρωµένοι όλοι 
της οι σύµβουλοι. 
  «Βασίλισσά µου, έγινε εκείνο που φοβόµασταν!» είπε ο Τέλκαρ. 

  «∆ύο εµπορικά βυθίστηκαν,» πρόσθεσε η Σίνρικ. 

  «Και µια µικρή πόλη στο Φεργκ-Ντουν δέχτηκε σφοδρές επιθέσεις 
και λεηλατήθηκε,» είπε ο Γιάρεχ. 
  «Επίσης–» άρχισε ο Τέλκαρ. 

  «Ησυχία, παρακαλώ,» ζήτησε η Αάνθα, τρίβοντας το µέτωπό της, 
ζαλισµένη. «Ένας: ας µου πει τι νέα έχουµε.» 

  Ο Γιάρεχ πήρε το λόγο: «Μαγκραθµέλιοι πειρατές, ερχόµενοι από 

τη Νότια Γη, έχουν αρχίσει να λεηλατούν τα νότια νησιά του 

Βασιλείου µας. Καθώς και εµπορικά σκάφη, φυσικά.» 

  «Πόσο στρατό µπορούµε να στείλουµε;» ρώτησε η Αάνθα. 

  «Θα χρειαστεί να διώξουµε κάποιους απ’αυτούς που 

συγκεντρώνετε για την επίθεση στο Σαραόλν, Βασίλισσά µου. Και, 
αν θέλετε την άποψή µου, κάτι τέτοιο σας συµφέρει, εφόσον ήδη 

έχετε αρκετούς πολεµιστές, µε τους Ζιρκεφιανούς και τους 
Καρνεβολθιανούς που προθυµοποιήθηκαν να σας συντρέξουν.» 

  «Νούµερα,» ζήτησε η Αάνθα. 
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  Ο Γιάρεχ σήκωσε µερικά χαρτιά απ’το τραπέζι, και τα κοίταξε. 
«Λοιπόν. Σύµφωνα µε τα ως τώρα δεδοµένα: εβδοµήντα χιλιάδες 
Ζιρκεφιανοί θα εκστρατεύσουν µαζί σας στο Σαραόλν, και… 

ογδόντα χιλιάδες Καρνεβολθιανοί. Μιλάµε για µια δύναµη εκατόν-
πενήντα χιλιάδων µαχητών, Βασίλισσά µου!  

  »Και θα ήθελα, µάλιστα, να σας επιστήσω την προσοχή στο εξής 
θέµα: Αυτοί οι άνθρωποι προθυµοποιήθηκαν να έρθουν για τα 

λάφυρα. Πιστεύετε ότι τα λάφυρα θα είναι αρκετά για όλους;» 

  «Θα πάρουν ό,τι έχουν οι δαιµονάνθρωποι στην Όρφαλχ. Κάποιοι 
ακριβοπληρώνουν για ν’αποκτήσουν τα µηχανικά τους 
κατασκευάσµατα. Επίσης, θα µπορούν να έχουν όπλα, πανοπλίες, 
χρυσάφι…» 

  «Όµως, σίγουρα, θα λεηλατήσουν την Σαραολνιανή πόλη, 

Μεγαλειοτάτη,» τόνισε ο Γιάρεχ. «Αποκλείεται να αρκεστούν 
µονάχα στα υπάρχοντα των Μαγκραθµέλιων. Και το παλάτι θα είναι 
το πρώτο µέρος που θα γυµνωθεί.» 

  «Ναι, έχεις δίκιο. Όµως χρειάζοµαι αυτούς τους ανθρώπους για την 
επίθεση. Οι δαιµονάνθρωποι εκεί πάνω είναι εκατό χιλιάδες, και 
οχυρωµένοι.» 

  «Εντάξει, όπως νοµίζετε. Απλά, εγώ το θεώρησα υποχρέωσή µου 
να σας το επισηµάνω.» 

  «Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Όµως προτιµώ να πάρω την 
Όρφαλχ από τους Μαγκραθµέλιους, παρά να την αφήσω σ’αυτούς. 
Μετά από τη λεηλασία των Ζιρκεφιανών και των Καρνεβολθιανών, 
τα πάντα θα επανέλθουν στον κανονικό τους ρυθµό. Και οι 
πρόσφυγες, θα βρουν ένα επιπλέον µέρος για να κατοικήσουν. Το 

ξέρεις ότι, σε καµια περίπτωση, δε µπορεί να τους σηκώσει όλους το 

Βασίλειο του Ωκεανού. Ήδη βλέπεις τι γίνεται δυτικά της Θέρληχ, 
όπου ο καταυλισµός µεγαλώνει και µεγαλώνει και µεγαλώνει, και, 
στο τέλος, θα κατακλύσει ολάκερη τη Νήσο Ράλβοχ, µου φαίνεται!» 

  «Για να µην αναφερθούµε και στα παράπλευρα επακόλουθα που 

έχει αυτό,» είπε ο Έλζορ. «Μέχρι στιγµής, έχω µάθει πως 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

513 

διαπράχτηκαν δέκα άγριοι ξυλοδαρµοί, τρεις φόνοι, και τουλάχιστον 
εκατό κλοπές. Ίσως θα έπρεπε να σταλούν πρόσφυγες και στα 

τριγύρω νησιά. Οι περισσότεροι έχουν µαζευτεί στη Ράλβοχ, και η 

κατάσταση αρχίζει να γίνεται µη-βιώσιµη.» 

  «Τότε, ξαποστείλετε κάποιους,» τον προέτρεψε η Αάνθα. 

«Συµφωνώ απόλυτα.» 

  «Θα φροντίσω τα λόγια σας να γίνουν πράξη, Βασίλισσά µου,» 

υποσχέθηκε ο Τέλκαρ. 

  «Στον κύριο Έλζορ µιλούσα, Τέλκαρ,» τόνισε η Αάνθα. 

  «Ναι. Μα, αν επιθυµείτε, για οποιοδήποτε λόγο–» 

  «Όχι·  αρκετά κάνεις ήδη.» Στράφηκε στον σύµβουλο δικαιοσύνης. 
«Έλζορ;» 

  «Όλα θα γίνουν όπως προστάξατε, Βασίλισσά µου,» δήλωσε 
εκείνος. «Ήταν, άλλωστε, κάτι που ήθελα να σας προτείνω από 

καιρό. Αρχικά, καλώς έπραξαν όλοι και συγκεντρώθηκαν εδώ, για 

να πάρουν την έγκρισή σας και για να δούµε, σε γενικές γραµµές, 
πόσοι περίπου είναι, αλλά, τώρα πλέον, πρέπει να αποκεντρωθούν 
από τη Θέρληχ και τα περίχωρα της.» 

  Ο Γιάρεχ καθάρισε το λαιµό του. «Όµως ξεφύγαµε πολύ από το 

θέµα µας. Λέγαµε για τους Μαγκραθµέλιους πειρατές.» 

  «Ναι,» ένευσε η Αάνθα. 

  «Προτείνω δέκα από τις ήδη σαράντα-πέντε χιλιάδες Ωκεάνιους 
πολεµιστές που βρίσκονται εδώ να πάνε νότια, για την 
καταπολέµηση της πειρατείας. Έχουµε αφήσει πολλές περιοχές 
αφύλακτες, Βασίλισσά µου, µ’αυτή την συγκέντρωση δυνάµεων 
στην Θέρληχ. Επιπλέον, όπως σας τόνισε κι ο Έλζορ, οι πάντες 
µοιάζουν να µαζεύονται στην πρωτεύουσα, και δε θα µας βγει σε 
καλό αυτό.» 

  «Εντάξει, στείλε όσους πολεµιστές νοµίζεις στα νότια,» 

συµφώνησε η Αάνθα. «Και φροντίστε να πάνε πρόσφυγες και στα 

άλλα νησιά– Αλλά ήδη δεν υπάρχουν κάποιοι εκεί;» 

  «Πολλοί λίγοι, όµως,» τόνισε ο Έλζορ. 
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  «Καλώς,» αποκρίθηκε η Κυρά του Ωκεανού. «Θα µπορούσα, τώρα, 

να επιστρέψω στο µεσηµεριανό;» 

  Οι σύµβουλοι µειδίασαν. 
  «Ελεύθερα, Βασίλισσά µου,» είπε η Σίνρικ. 

  «Σας ευχαριστώ,» τους επέστρεψε το µειδίαµα η Αάνθα, και έφυγε 
από την αίθουσα του θρόνου. 

  «Είναι πολύ κουρασµένη, η Βασίλισσά µας,» είπε η Σίνρικ στους 
υπόλοιπους. 
  «Και δε σκέφτεται καθόλου καθαρά,» πρόσθεσε ο Βόνρεχ, 
καπνίζοντας νευρικά. «Κάθεται κι ασχολείται µ’αυτή την 
καταραµένη επίθεση, την ώρα που δεν είµαστε σίγουροι τι συµβαίνει 
µέσα στο ίδιο µας το Βασίλειο!» 

  «Είσαι αυθάδης!» πετάχτηκε ο Τέλκαρ. 

  Ο Βόνρεχ ρουθούνισε, ως απάντηση. 

  «Ο κύριος Βόνρεχ έχει κάποιο δίκιο, σχετικά µε την επίθεση στο 

Σαραόλν,» είπε ο Γιάρεχ. «Η Βασίλισσά µας, αρχικά, είχε σχεδιάσει 
να πάνε ενενήντα χιλιάδες µαχητές µας βόρεια (οι σαράντα-πέντε 
χιλιάδες απ’τους οποίους βρίσκονται ήδη εδώ και οι υπόλοιποι 
σαράντα-πέντε θα έχουν φτάσει σε µερικές µέρες). Όµως, τώρα, 

πιθανώς αυτό να µη χρειαστεί. Έχουµε τους Ζιρκεφιανούς και τους 
Καρνεβολθιανούς, που νοµίζω πως είναι υπέρ αρκετοί. Εµείς το 

πολύ-πολύ να στείλουµε ακόµα δέκα χιλιάδες απ’τους δικούς µας. 
  »Θα το προτείνω στη Βασίλισσα κάποια άλλη στιγµή, που θα τη 

βρω σε πιο νηφάλια κατάσταση.» 

  «Τέλος πάντων,» είπε η Ναύαρχος Μίρθα. «Γιατί δεν της 
αναφέραµε τίποτα για το εµπορικό που χάθηκε στα δυτικά νερά του 

Βασιλείου;» 

  «Καλύτερα να µην τη σκοτίζουµε µε τόσα πολλά, τώρα,» 

αποκρίθηκε ο Γιάρεχ. «Κάποια άλλη στιγµή θα της το αναφέρουµε 
κι αυτό. Εξάλλου, έχω προ πολλού στείλει ανθρώπους µου να 

ερευνήσουν τα δυτικά νερά.» 

  «Και τι βρήκαν;» ρώτησε ο Βόνρεχ. 
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  «∆εν έχω λάβει κανένα νέο απ’αυτούς, ως τώρα.» 

  Τι µου θυµίζει τούτο; σκέφτηκε η Σίνρικ. Μα τον Ωκεανό, πάλι τα 

ίδια αρχίσαµε!… 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 

Φοβία 
 

 

ταν ήρθε ο Μαγκραθµέλιος στην Χάργκοχ, καλπάζοντας 
επάνω σ’ένα µαύρο άλογο, όλοι ήταν έτοιµοι να τον 
ξεκοιλιάσουν. Εκείνος, όµως, φώναξε πως ήταν 

αγγελιαφόρος και πως έφερνε µήνυµα από τον Πρίγκιπα 

Μότγκιργκοθ της Νότιας Μάγκραθµελ·  έτσι, ο Έντρηλ παρενέβη, 

και ο δαιµονάνθρωπος γλίτωσε το τοµάρι του. 

  «∆ος µου το µήνυµά σου,» πρόσταξε ο ∆ιοικητής των Πορφυρών 

Σπαθιών. 

  «Είναι προφορικό µήνυµα, άνθρωπε,» αποκρίθηκε εκείνος, που 

µιλούσε καλύτερα από άλλους του είδους του τη λαλιά των 
ανθρώπων. «Ο Πρίγκιπας Μότγκιργκοθ επιθυµεί να σας 
πληροφορήσει ότι έχει αιχµάλωτη τη ∆ούκισσα Λάρκνα. Όµως είναι 
πρόθυµος να σας την παραδώσει, αύριο κιόλας, στα σύνορα της 
Βαρονίας της Τάθβιλ, επάνω στη δηµοσιά. Ως αντάλλαγµα ζητά των 
Βασιληά Καρθαβλέρν της Νότιας Μάγκραθµελ.» 

  Τα νέα δεν άργησαν να φτάσουν στον ∆ούκα Σάλβινρ, ο οποίος 
ακόµα δεν ήταν καλά από τις πληγές του. Ωστόσο, µόλις άκουσε για 

τη σύζυγό του, ήταν έτοιµος να σηκωθεί από το κρεβάτι και να πάει 
στη Βαρονία της Τάθβιλ. Όµως ο Έντρηλ τού πρότεινε να µείνει εκεί 
όπου βρισκόταν, γιατί χρειαζόταν ανάπαυση, και εκείνος θα 

αναλάµβανε να φέρει τη ∆ούκισσα Λάρκνα πίσω στη Χάργκοχ. 

Ό
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Απλά, ήθελε ν’ακούσει την απόφασή του: να έδινε τον Καρθαβλέρν 
στους Μαγκραθµέλιους ή όχι; Και τούτη ήταν µια δύσκολη απόφαση 

για τον ∆ούκα, επειδή, δίνοντας τον δαιµονάνθρωπο Βασιληά, ήξερε 
πως έχανε ένα πολύ µεγάλο πλεονέκτηµα εναντίον των 
Μαγκραθµέλιων. Όσο τον κρατούσε, θα δίσταζαν να του επιτεθούν·  
όµως, όταν τον έδινε, µέσα σε λίγο καιρό, η πολιορκία της πόλης 
του, σίγουρα, θα ξεκινούσε. Απ’την άλλη, µπορούσε ν’αφήσει τη 

∆ούκισσά του στα χέρια των δαιµονανθρώπων; ∆εν τιθόταν, λοιπόν, 
καν θέµα απόφασης: ήταν σα να είχε ήδη αποφασίσει. 
  Όµως έτσι κατέστρεψε την προστατευτική µας ασπίδα, σκεφτόταν, 
τώρα, η Ερία, καθώς κάλπαζε νότια, µαζί µε τους εκατό 

καβαλάρηδες που είχε στείλει ο ∆ιοικητής Έντρηλ, για να πάνε τον 
Καρθαβλέρν στα σύνορα της Βαρονίας της Τάθβιλ. 
  Απογευµάτιαζε, και οι σκιές ολοένα και µεγάλωναν γύρω τους. Η 

Ερία έστρεψε το βλέµµα της στον Μαγκραθµέλιο που ίππευε δεξιά 

της. Ήταν ο µαντατοφόρος που είχε έρθει χτες βράδυ και είχε 
προθυµοποιηθεί να µείνει και να τους οδηγήσει στο σηµείο της 
συνάντησης. Η πολεµίστρια δεν τον εµπιστευόταν·  πίστευε ότι 
µπορούσε, κάλλιστα, να τους πηγαίνει σε παγίδα. Όµως, αν έχουν 

έτσι τα πράγµατα, εκείνος θα πεθάνει πρώτος, συλλογίστηκε, 
αγγίζοντας τη λαβή του σπαθιού που κρεµόταν απ’τη µέση της. 
Βέβαια, δεν ήταν και τόσο σίγουρη ότι τον ενδιέφερε αν θα πέθαινε 
ή όχι·  οι δαιµονάνθρωποι ήταν παράξενοι και, πολλές φορές, οι 
άνθρωποι δε µπορούσαν να κατανοήσουν τις σκέψεις τους. 
  «Είναι µακριά ακόµα;» ρώτησε τον Μαγκραθµέλιο. 

  «∆εν ξέρεις πού βρίσκονται τα σύνορα της Βαρονίας, ανθρώπινη 

γυναίκα;» αποκρίθηκε εκείνος.  
  Η Ερία δεν του απάντησε. Όντως, είχαν µερικά χιλιόµετρα ακόµα, 

για να φτάσουν στα σύνορα. Ας περίµενε, λοιπόν, και θα έβλεπε. 
Έριξε µια µατιά πάνω απ’τον ώµο της, για να βεβαιωθεί ότι ο 
Καρθαβλέρν βρισκόταν ακόµα µαζί τους. Τον ατένισε καβάλα στο 

άλογο όπου τον είχαν βάλει, µε τα χέρια αλυσοδεµένα. Πλάι του 
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κάλπαζε ο Γκόρντλαν, ο γιος της ∆ούκισσας Άλχα, για να τον 
προσέχει. Αυτός ο άνθρωπος ήταν σαν γίγαντας, και πολλές φορές η 

Ερία είχε αναρωτηθεί πόσο καλός θα ήταν στο κρεβάτι·  όµως δε 
σκεφτόταν κάτι τέτοιο τώρα, γιατί το µυαλό της βρισκόταν αλλού: 

στην επερχόµενη συνάντηση µε τους δαιµονανθρώπους, και στο τι 
κόλπο µπορεί να επιχειρούσαν αυτοί, για ν’αρπάξουν τον 
Καρθαβλέρν δίχως να χρειαστεί να δώσουν τη ∆ούκισσα Λάρκνα. 

  Αλλά, απ’την άλλη, για ποιο λόγο να κρατούσαν τη ∆ούκισσα; ∆εν 
είχε καµία χρησιµότητα γι’αυτούς, πέρα από τούτη την ανταλλαγή. 

Σ’αντίθεση µε τον Μαγκραθµέλιο Βασιληά, που είχε µεγάλη 

σηµασία για τους Σαραολνιανούς… 

  Ίσως καλύτερα θα ήταν ο ∆ούκας Σάλβινρ να µην είχε συµφωνήσει 

να τους τον δώσει, συλλογίστηκε η Ερία. Και δεν ήταν η πρώτη φορά 

που το σκεφτόταν·  το είχε σκεφτεί αρκετές φορές, όµως δεν είχε πει 
τίποτα σε κανέναν, γιατί ήξερε τι απαντήσεις θα έπαιρνε. Κατά πάσα 

πιθανότητα, θα την έβριζαν, ή θα την έλεγαν «κακιά», ή «άκαρδη», ή 

«αναίσθητη», και τα τοιαύτα. Πάντα έτσι γινόταν, όποτε τους έλεγε 
την αλήθεια. Τα ίδια είχαν συµβεί και στην Ζίρκεφ, όταν είχε 
προτείνει στη Νύχτα να µην πάει, αµέσως, να σώσει τον Άνεµο από 

τον Πύργο του Φιδιού. Κανείς δε µπορούσε να καταλάβει ότι ήταν, 
απλά, ρεαλίστρια και προσπαθούσε να ενεργεί για το καλό όλων και 
όχι ενός ανθρώπου. Βέβαια, τελικά, η Νύχτα είχε καταφέρει να πάρει 
τον Άνεµο από τον Πύργο, αλλ’αυτό οφειλόταν καθαρά στην τύχη·  

το πιο πιθανό ήταν να µην τα είχε καταφέρει, όπως της είχε πει η 

Ερία. 

  Τέλος πάντων, ας έβλεπε τώρα τι θα έκανε. Το βλέµµα της 
εστιάστηκε στα νότια, καθώς η δηµοσιά έστριβε κοντά σε ένα δάσος. 
Και εκεί, δίπλα στο δάσος, αντίκρισε καµια εκατοστή πολεµιστές 
συγκεντρωµένους, όλοι τους δαιµονάνθρωποι. Εκείνη και οι 
καβαλάρηδές της πλησίασαν, και στα δέκα µέτρα η Ερία τούς έκανε 
νόηµα να σταµατήσουν. Ο Μαγκραθµέλιος αγγελιαφόρος, όµως, 
συνέχισε να καλπάζει, πηγαίνοντας στους οµοειδούς του. 
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  Ένας δαιµονάνθρωπος, ο οποίος βρισκόταν επάνω σ’ένα ψηλό, 

µαύρο άλογο, µίλησε: «Είµαι ο Πρίγκιπας Μότγκιργκοθ. Σε ποιον 
απευθύνοµαι;» 

  «Σε µένα,» αποκρίθηκε η Ερία. «Είµαι η Ερία, ∆ιοικήτρια του 

δεύτερου τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών.» Ο τίτλος ήταν, πλέον, 
εικονικός, αφού το δεύτερο τάγµα είχε καταστραφεί, όµως εκείνη 

νόµιζε ότι έδινε κάποιο κύρος στο όνοµά της: άλλο να έλεγε απλά 

Ερία, κι άλλο ∆ιοικήτρια Ερία, σωστά; «Πού είναι η ∆ούκισσα 

Λάρκνα;» απαίτησε. 
  Ο Πρίγκιπας Μότγκιργκοθ έδωσε µια προσταγή στη γλώσσα των 
δαιµόνων, και οι πολεµιστές του έφεραν µπροστά τη σύζυγο του 

Σάλβινρ, µε τα χέρια δεµένα πίσω απ’την πλάτη.  

  «Κατεβάστε, τώρα, απ’το άλογο τον Βασιληά Καρθαβλέρν,» είπε ο 

Μότγκιργκοθ, στρεφόµενος στους Σαραολνιανούς. 
  Η Ερία έκανε νόηµα στον Γκόρντλαν, ο οποίος πρόσταξε τον 
Μαγκραθµέλιο µονάρχη να αφιππεύσει, και µαζί βάδισαν ως την 
πρώτη γραµµή των εκατό καβαλάρηδων από τη Χάργκοχ. 
  «Τόξα,» πρόσταξε η Ερία, και κάµποσοι Σαραολνιανοί ύψωσαν τα 

τόξα τους, τεντώνοντας τις χορδές. 
  Το ίδιο έκαναν και οι Μαγκραθµέλιοι: ύψωσαν οπλισµένες 
βαλλίστρες. Ο Μότγκιργκοθ κατέβηκε απ’το άλογό του, τράβηξε ένα 

ξιφίδιο απ’τη ζώνη του, και έκοψε τα σκοινιά που κρατούσαν 
δεµένους τους καρπούς της ∆ούκισσας Λάρκνα. 

  «Ξεκλείδωσε τις αλυσίδες του,» είπε η Ερία στον Γκόρντλαν, ο 

οποίος υπάκουσε, ελευθερώνοντας τα χέρια του Καρθαβλέρν. 
  Για λίγο, κι οι δυο πλευρές έµειναν ακίνητες, καθώς ένας παγερός 
αέρας φυσούσε. Οι τοξότες σηµάδευαν, και κανείς δεν έκανε το 

πρώτο βήµα. Τελικά, ο Μότγκιργκοθ έσπρωξε τη ∆ούκισσα Λάρκνα 

µπροστά. Κι ο Γκόρντλαν, µε τη σειρά του, έσπρωξε τον 
Καρθαβλέρν. Βάδισαν ο ένας προς τον άλλο, µε σταθερά βήµατα. 

Συναντήθηκαν στη µέση της απόστασης, ανάµεσα στους ανθρώπους 
και στους Μαγκραθµέλιους. Και, ύστερα, η ∆ούκισσα έτρεξε κοντά 
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στους Σαραολνιανούς, ενώ ο Βασιληάς της Νότιας Μάγκραθµελ 
πήγε στους δαιµονανθρώπους, βαδίζοντας γοργά. 

  «Είστε καλά, ∆ούκισσά µου;» ρώτησε η Ερία. «Σας έβλαψαν;» 

  «Όχι,» αποκρίθηκε εκείνη. «∆ε µε πείραξαν. ∆ε µου έκαναν τίποτα. 

Απλά, µε έκλεισαν σε ένα δωµάτιο και µ’άφησαν να περιµένω.» 

  «Ωραία,» είπε η Ερία, και της έδωσε το δεξί της χέρι. «Ανεβείτε 
πίσω µου.» 

  Η ∆ούκισσα γαντζώθηκε απ’τον ατσαλοντυµένο πήχη της 
πολεµίστριας και ανέβηκε, πιάνοντας τους ώµους της. 
  Η Ερία έριξε µια µατιά στους απέναντι, και είδε ότι ο Καρθαβλέρν 
σκαρφάλωνε στη ράχη ενός αλόγου που είχαν φέρει γι’αυτόν, ενώ 

κουβέντιαζε κάτι µε τον Πρίγκιπα Μότγκιργκοθ. Έπειτα, οι 
Μαγκραθµέλιοι γύρισαν και έφυγαν, καλπάζοντας νότια. 

  Ώρα κι εµείς να πηγαίνουµε, σκέφτηκε η Ερία. Ο ∆ούκας θα 

καταχαρεί που η σύζυγός του είναι καλά. Όµως η Χάργκοχ, µάλλον, 

σύντοµα θα βρεθεί σε κατάσταση πολιορκίας… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Πώς είστε, Βασιληά Καρθαβλέρν;» ρώτησε ο Καρνταµάρ, όταν ο 

Μονάρχης της Νότιας Μάγκραθµελ µπήκε στο σαλόνι, 
συνοδευόµενος από τον γιο του, Μότγκιργκοθ. Ο Στρατάρχης του 

Σαραόλν καθόταν σε µια πολυθρόνα, κοντά στο τζάκι, µε την 
Πριγκίπισσα Εδρισία αντίκρυ του. Προτού έρθουν ο Πρίγκιπας και ο 

Βασιληάς, οι δυο τους κουβέντιαζαν περί ανέµων και υδάτων, καθώς 
ο Καρνταµάρ προσπαθούσε να αποσπάσει πληροφορίες από την 
Εδρισία, µε έµµεσο τρόπο·  προσπαθούσε να µάθει αν, όντως, οι 
Μαγκραθµέλιοι σχεδίαζαν προδοσία, ή, τέλος πάντων, γιατί είχαν 
αρχίσει να φέρονται όπως φέρονταν –«αντισυναδελφικά», θα 

µπορούσε να πει κανείς. Η Πριγκίπισσα της Βόρειας Μάγκραθµελ, 
ωστόσο, απέφευγε επιδέξια τις ερωτήσεις του Καρνταµάρ και 
εκείνου οι απορίες παρέµεναν. 
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  «Κουρασµένος είµαι,» αποκρίθηκε ο Καρθαβλέρν. «Πολύ 

κουρασµένος. Ίσως να έχω γεράσει περισσότερο απ’όσο νόµιζα…» 

Κάθισε στον καναπέ, αναστενάζοντας. 
  «Θα ήθελες λίγο πορφυρό, πατέρα;» τον ρώτησε ο Μότγκιργκοθ. 
«Θα σε αναζωογονήσει.» 

  «Ααα, ναι·  θα ήταν ό,τι πρέπει,» συµφώνησε ο Καρθαβλέρν. «Έχω 

να γευτώ πορφυρό από τότε που οι τρισκατάρατοι άνθρωποι µε 
αιχµαλώτισαν.» 

  Καθώς ο Μότγκιργκοθ πήγαινε να πιάσει ένα χρυσό µπουκάλι 
γεµάτο µε ανθρώπινο αίµα, ο Βασιληάς της Νότιας Μάγκραθµελ 
έστρεψε το βλέµµα του στην Εδρισία… η οποία τον είχε αφήσει στο 

έλεος της ∆ούκισσας Άλχα, στα δυτικά σύνορα του ∆ουκάτου 

Χάργκοχ. Κάποια µέρα, θα την έκανε να πληρώσει γι’αυτό. Όµως 
όχι τώρα. Ο γιος του του είχε εξηγήσει, καθώς έρχονταν, πως η κόρη 

του Χάµαγκορκ επιθυµούσε οι Βόρειοι και οι Νότιοι Μαγκραθµέλιοι 
να είναι ενωµένοι, όσο βρίσκονταν στο Σαραόλν, γιατί οι κίνδυνοι 
γι’αυτούς ήταν πολλοί και ύπουλοι –τα βλακώδη, κουτοπόνηρα 

µυαλά των ανθρώπων ποτέ δεν έπαυαν να είναι σε λειτουργία. Όσον 
αφορούσε αυτό, ο Καρθαβλέρν συµφωνούσε µε την Πριγκίπισσα·  

αλλά το ότι της χρωστούσε πολλά για το φέρσιµό της δε θα το 

ξεχνούσε ποτέ… 

  Ενόσω την ατένιζε, η Εδρισία τού χαµογέλασε. «Χαίροµαι που 

είστε καλά, Βασιληά µου. Έχω ακούσει πως οι άνθρωποι 
διαπράττουν βαρβαρότητες επάνω στους κρατούµενούς τους…» 

  «∆ιαπράττουν,» τη διαβεβαίωσε ο Καρθαβλέρν. «Εξαιτίας αυτών, 
αναγκάστηκα να µαρτυρήσω ότι στα δυτικά σύνορα του ∆ουκάτου 

Χάργκοχ βρισκόταν το φουσάτο σου.» 

  Τα µάτια της Εδρισία γούρλωσαν, προς στιγµή, και ο Βασιληάς της 
Νότιας Μάγκραθµελ αισθάνθηκε µια στιγµιαία ικανοποίηση. Κατά 

κάποιο τρόπο, έτσι την είχε εκδικηθεί… λίγο. 

  ∆έχτηκε το ποτήρι που του πρόσφερε ο Μότγκιργκοθ, 
υποµειδιώντας. Το κράτησε µε τα δύο χέρια και ήπιε µια µεγάλη 
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γουλιά πορφυρό. Αισθάνθηκε το υγρό να κυλά µέσα του, να 

απορροφιέται από τον οργανισµό του, να τον αναζωογονεί. 
  Πώς µπορούν και το κάνουν αυτό; συλλογίστηκε ο Καρνταµάρ, 

µορφάζοντας. Να πίνουν ανθρώπινο αίµα…; Μα τα Πνεύµατα, να µε 

παρακαλούσαν να πιω αίµα δαιµονανθρώπου, δε θα το έπινα! Τι τους 

προσφέρει; αναρωτήθηκε, κοιτάζοντας προσεκτικά τον Καρθαβλέρν 
να καταναλώνει το «πορφυρό» του. Τα µάτια του Μαγκραθµέλιου 

Βασιληά άστραφταν, µε µια αλλόκοτη λάµψη, µια ψυχική και 
σωµατική ικανοποίηση. Ο Καρνταµάρ ήθελε να ξεράσει. 
  Ο Μότγκιργκοθ κάθισε σε µια καρέκλα·  και, όταν ο Καρθαβλέρν 
άδειασε το ποτήρι του, ρώτησε: «Θα επιθυµούσες κι άλλο, πατέρα;» 

  Εκείνος κούνησε το κεφάλι. «Όχι, καλά είµαι.» Η φωνή του 

έµοιαζε να είχε πάρει δύναµη. «Λοιπόν, τι έχασα όσο ήµουν 
φιλοξενούµενος των ανθρώπων;» θέλησε να µάθει. 
  «Τίποτα το ιδιαίτερα σηµαντικό, Βασιληά µου,» είπε η Εδρισία. 

«Το θέµα είναι τι θα κάνουµε απο δώ και στο εξής. Θα 

πολιορκήσουµε τη Χάργκοχ; Κι αν ναι, πότε;» Στράφηκε, απότοµα, 

στον Καρνταµάρ. «Στρατάρχη, πιστεύεις ότι, όσο θα την 
πολιορκούµε, υπάρχει ακόµα πιθανότητα κάποιος να µας χτυπήσει 
από τα νώτα, ερχόµενος προς βοήθεια του ∆ούκα Σάλβινρ;» 

  «Η ∆ούκισσα Τουάθα της Κάντνοµ είναι ήδη στη Χάργκοχ·  το ίδιο 

και ο ∆ούκας Φερχ, µε όσο στρατό κατάφερε να διασώσει·  το ίδιο 

και η ∆ούκισσα Άλχα. Εποµένως, µένουν η ∆ούκισσα Βόνα της 
Σάνβεκ, η ∆ούκισσα Αλκάρνα της Γκέχβιν, και ο ∆ούκας Άλβαρ του 

Ντρίνθεκ. Αλλά αυτούς θα τους σταµατήσει η Στρατάρχισσα 

Νερενία, στην Όρφαλχ. Συµπερασµατικά, όχι, δεν έχουµε να 

φοβηθούµε επίθεση από τα νώτα.» 

  «Σίγουρα, η Στρατάρχισσα θα τα καταφέρει;» ρώτησε ο 

Καρθαβλέρν. 
  «Μεγαλειότατε, έχει εκατό χιλιάδες πολεµιστές µαζί της,» του 

θύµισε ο Καρνταµάρ. «Αν δεν τα καταφέρει, τότε, καλύτερα όλοι να 

πνιγούµε στον Ωκεανό.» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

522 

  «Οπότε,» είπε η Εδρισία. «Πότε προτείνετε να αρχίσουµε την 
πολιορκία;» 

  «Εγώ θα πρότεινα να ρωτήσουµε τον Βασιληά Πόνκιµ, προτού 

προβούµε σε οποιαδήποτε ενέργεια,» τόνισε ο Καρνταµάρ. 

  «Ο Βασιληάς Πόνκιµ δεν έχει κανένα πρόβληµα·  µην ανησυχείς,» 

αποκρίθηκε η Εδρισία. «Τούτη η πολιορκία είναι αποκλειστικά δικό 

µας ζήτηµα.» 

  Τότε, κάτι απρόσµενο συνέβη·  κάτι που τους ξάφνιασε όλους·  κάτι 
που τους έκανε να µουδιάσουν στις θέσεις τους. 
  Ένας Μαγκραθµέλιος πολεµιστής µπήκε στο σαλόνι και, 
υποκλινόµενος, ανέφερε στην ανθρώπινη λαλιά (για να καταλαβαίνει 
κι ο Στρατάρχης): «Άρχοντές µου, ο Βασιληάς Πόνκιµ βρίσκεται 

εδώ.» 

  Σιγή έπεσε στον χώρο·  µονάχα το τρίξιµο των ξύλων του τζακιού 

ακουγόταν. 
  Έπειτα: «Τι;» έκανε η Εδρισία. «Ο Βασιληάς Πόνκιµ είναι εδώ;» 

  «Ναι, Υψηλοτάτη.» 

  Ο Καρνταµάρ απόρησε µ’ετούτο το µη αναµενόµενο γεγονός. Μα 

δεν προλάβαινε να έρθει τόσο γρήγορα, σκέφτηκε. Ακόµα κι αν πήρε 

το µήνυµά µου σήµερα, δεν προλάβαινε να έρθει. Πώς είναι δυνατόν 

να βρίσκεται εδώ; Τι έκανε; Όµως είναι µάγος, θύµισε στον εαυτό 

του, και ρίγησε, για ανεξήγητο λόγο. 

  «Κάλεσέ τον µέσα,» πρόσταξε ο Μότγκιργκοθ. 
  «Μάλιστα, Πρίγκιπά µου,» υποκλίθηκε ο πολεµιστής, και έφυγε. 
  Κι οι τρεις δαιµονάνθρωποι µέσα στο σαλόνι έστρεψαν το βλέµµα 

τους επάνω στον Καρνταµάρ. Εκείνος ήπιε ήρεµα µια γουλιά κρασί 
από την επάργυρη κούπα του. Νοµίζουν ότι εγώ τον κάλεσα, 

σκέφτηκε, αλλά, στην πραγµατικότητα, εγώ δεν του είπα να έρθει. 

Επιπλέον, κανονικά δεν έπρεπε να βρίσκεται εδώ τόσο γρήγορα. 

Μήπως είναι τυχαία η άφιξή του; Θα δούµε… 

  Ο Πόνκιµ µπήκε στο δωµάτιο, ντυµένος µε µαύρη ταξιδιωτική 

κάπα και δερµάτινα γάντια. «Καλησπέρα σας,» είπε. Και: «Βασιληά 
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Καρθαβλέρν, δεν περίµενα να σε βρω εδώ. ∆ραπέτευσες από τους 
απαγωγείς σου;» Έβγαλε τα γάντια και τα έριξε επάνω σε µια 

πολυθρόνα. 

  «Εε…» κόµπιασε λίγο ο Μονάρχης της Νότιας Μάγκραθµελ. «Με 
τη βοήθεια του γιου µου, Μότγκιργκοθ.»  

  «Ανταλλάξαµε τη ∆ούκισσα Λάρκνα µε τον Βασιληά,» πρόσθεσε ο 

Καρνταµάρ, προτού οι δαιµονάνθρωποι προλάβουν να προσφέρουν 
κάποια εναλλακτική εξήγηση της κατάστασης. 
  «Μάλιστα.» Ο Πόνκιµ έβγαλε την κάπα του και την έδωσε σε µια 

ανθρώπινη υπηρέτρια του κάστρου, για να την κρεµάσει. «Και πώς η 

∆ούκισσα βρέθηκε αιχµάλωτή σας;» Κάθισε στην πολυθρόνα όπου 

είχε αφήσει τα γάντια. 

  Ο καταραµένος Καρνταµάρ θα του τα πει όλα, σκέφτηκε η Εδρισία. 

∆εν ωφελεί να προσπαθήσουµε να… παρακάµψουµε την αλήθεια. 

«Εισβάλαµε στη Χάργκοχ.» 

  «Εισβάλατε στη Χάργκοχ…!» έκανε ο Πόνκιµ. «Και δεν το 

θεωρήσατε σκόπιµο να µου το αναφέρετε;» Τα µάτια του έµοιαζαν 
µε σκοτεινές αβύσσους, έτοιµες να καταβροχθίσουν τους 
συνοµιλητές του. 

  «Έγιναν όλα τόσο βιαστικά, Βασιληά µου…» είπε η Εδρισία. «∆εν 
είχαµε χρόνο. ∆εν ξέραµε τι µπορεί να έκαναν αυτοί οι άνθρωποι 
στον καλό µας Βασιληά Καρθαβλέρν…» 

  «Ααα, µάλιστα, καταλαβαίνω,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, αλλά ο 

τόνος της φωνής του ήταν γεµάτος ειρωνεία, και ο τρόπος µε τον 
οποίο τους κοιτούσε δεν είχε αλλάξει. «Και πώς ακριβώς εισβάλατε 
στη Χάργκοχ; Να υποθέσω ότι η πόλη έχει πέσει;» ∆εν πίστευε ότι 
κάτι τέτοιο ίσχυε (και, συγκεκριµένα, νόµιζε πως ήξερε πώς είχαν 
εισβάλει οι Μαγκραθµέλιοι), όµως ρωτούσε για να τους δείξει ότι 
έπρεπε να δίνουν αναφορά σ’αυτόν. 
  «Με δίσκους τηλεµεταφοράς, Μεγαλειότατε,» είπε ο Μότγκιργκοθ. 
«Ωστόσο, η επιχείρησή µας απέτυχε… κατά κάποιο τρόπο. ∆εν 
καταφέραµε να πάρουµε τον πατέρα µου, αλλά αιχµαλωτίσαµε τη 
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∆ούκισσα Λάρκνα, µέσω της οποίας τον σώσαµε από τους 
ανθρώπους.» 

  Ως συνήθως, έµοιαζαν όλοι τους να ξεχνάνε πως κι ο Πόνκιµ ήταν 
«άνθρωπος». «Και πόσοι δίσκοι καταστράφηκαν για την επίτευξη 

του σχεδίου σας;» 

  «∆υστυχώς, είχαµε µεγάλες απώλειες δίσκων. Αν δεν είχαµε 
κατορθώσει ν’απαγάγουµε τη ∆ούκισσα, δε θα µπορούσαµε να 

ξαναεπιχειρήσουµε παρόµοια διάσωση.» 

  «Και, παρ’όλ’αυτά, το βρήκατε σκόπιµο να µη µου αναφέρετε 
τίποτα,» είπε, αυστηρά, ο Πόνκιµ. 

  «Βασιληά µου,» αποκρίθηκε η Εδρισία, «η… αναστάτωση δε µας 
άφησε χρόνο –δεν το σκεφτήκαµε…» 

  «Έχεις µαζί σου την επιστολή που σου είχα στείλει, Εδρισία;» 

ρώτησε ο Πόνκιµ. 

  «Εµ… επιστολή;» είπε εκείνη, κάνοντας την ανήξερη. Ο 

Καρνταµάρ δε γνωρίζει τίποτα γι’αυτήν· άρα δε µπορεί να µε 

διαψεύσει. «∆ε θυµάµαι καµια επιστολή, Βασιληά µου… Ίσως να 

µην ήρθε. Ίσως κάτι να συνέβη στον αγγελιαφόρο.» 

  «Ναι, ίσως.» 

  «Έγραφε κάτι σηµαντικό µέσα;» 

  «∆εν έχει σηµασία, πλέον,» είπε ο Πόνκιµ, βέβαιος ότι του έλεγε 
ψέµατα. 

  «Μεγαλειότατε, γιατί ήρθατε εδώ;» ρώτησε ο Καρθαβλέρν. 
«Εννοώ, υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος λόγος;…» 

  «Είπα να περάσω, να δω από κοντά πώς πηγαίνουν τα πράγµατα,» 

απάντησε ο Πόνκιµ. «∆εν έχετε κάποιο πρόβληµα, φυσικά·  έτσι;» 

  «Είναι χαρά µας να σε βλέπουµε,» τόνισε η Εδρισία. 

  «Χαρά µας, πράγµατι,» ένευσε ο Καρθαβλέρν. 
  «Μην ανησυχείτε·  είµαι πάντα δίπλα σας,» τους διαβεβαίωσε ο 
Πόνκιµ. 

  Και η διαβεβαίωσή του τους πάγωσε το αίµα. 
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  Μας παρακολουθεί; σκέφτηκε η Εδρισία. Είναι ένας ανθρώπινος 

µάγος, στο κάτω-κάτω· θα µπορούσε να µας παρακολουθεί… Μα τους 

Αρχαίους! ξέρει ότι του είπα ψέµατα; Το στόµα της ξεράθηκε. Ήπιε 
κρασί απ’το ποτήρι στο χέρι της, για να το υγράνει. 
  «Καρνταµάρ. Υπάρχει χώρος για το Βασιληά σου σε τούτο το 

κάστρο; Θα ήθελα να ξεκουραστώ,» δήλωσε ο Πόνκιµ. 

  «Ασφαλώς και πάντοτε υπάρχει χώρος για σας, Μεγαλειότατε,» 

αποκρίθηκε ο Στρατάρχης. Σηκώθηκε απ’την πολυθρόνα του και 
φώναξε στους υπηρέτες να ετοιµάσουν ένα δωµάτιο. «Και σ’αυτό το 

δωµάτιο θα κοιµηθώ εγώ, Βασιληά µου. Εσείς θα αναπαυθείτε στο 

δικό µου, εκείνο που πρότινος ανήκε στην Βαρονέσα Τάθβιλ.» 

  «Καλοσύνη σου, Καρνταµάρ,» είπε ο Πόνκιµ. Και πρόσθεσε: 
«Αύριο, άρχοντές µου, θα κουβεντιάσουµε για την πολιορκία της 
Χάργκοχ. Συµφωνείτε;» 

  Οι Μαγκραθµέλιοι κατένευσαν. 
  Ο Πόνκιµ σηκώθηκε απ’την πολυθρόνα του, λέγοντας: «Νοµίζω ότι 
θα αποσυρθώ στο δωµάτιό µου, για την ώρα.» Και ακολούθησε έναν 
υπηρέτη που προθυµοποιήθηκε να τον οδηγήσει εκεί. 
  Μόλις έφτασε, έστειλε τις πνευµατικές του αισθήσεις στο σαλόνι, 
για να µάθει τι κουβέντιαζαν οι υπήκοοί του, όταν εκείνος δε 
βρισκόταν µπροστά. Όµως τους είδε να φεύγουν ένας-ένας από το 

δωµάτιο, µε τελευταίο τον Καρνταµάρ, δίχως κανείς να έχει πει 
κουβέντα. 

  ∆ε σχεδιάζουν προδοσία, όχι, σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Αλλά φαίνεται να 

προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο. Αυτό είναι: δε θέλουν, πλέον, να 

είναι υπόλογοι σε µένα. Τι τους άλλαξε έτσι; ∆εν είµαι πλέον «ο 

Εκλεκτός του Ύψιστου Άρχοντα»; 

  Ήξερε ότι απαντήσεις δεν πρόκειται να έπαιρνε από τους 
δαιµονανθρώπους, όταν ήταν όλοι συγκεντρωµένοι. Αλλά ίσως να 

έπαιρνε από την Εδρισία, όταν βρισκόταν µόνος µαζί της. 
  Βγήκε από το δωµάτιό του και πήγε στο δικό της. Καλώντας τα 

Πνεύµατα, άνοιξε την πόρτα, δίχως να κάνει τον παραµικρό θόρυβο. 
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Κοίταξε µέσα και είδε την Πριγκίπισσα να βρίσκεται ξαπλωµένη στο 

κρεβάτι, µπρούµυτα, διαβάζοντας ένα βιβλίο. Ήταν ντυµένη µε µια 

λευκή, µεταξωτή ρόµπα, και το φεγγαρόφωτο που έµπαινε απ’το 

παράθυρο αποκάλυπτε µαγευτικά τη µορφή της. ∆αιµονογυναίκα ή 

µη, ο Πόνκιµ αισθανόταν το αίµα του να βράζει, όποτε την 
αντίκριζε. 
  Εκείνη, αρχικά, δεν τον κατάλαβε·  ύστερα, όµως, έστρεψε το 
κεφάλι προς το µέρος του, τροµαγµένη. Γρήγορα, έκλεισε το βιβλίο 

και το πέταξε µέσα στον µικρό χώρο που σχηµατιζόταν ανάµεσα στο 

κρεβάτι και στον τοίχο. 

  Τι είναι αυτό το βιβλίο και µου το κρύβει; αναρωτήθηκε ο Πόνκιµ, 

καθώς έκλεινε την πόρτα πίσω του. «Πώς είσαι, Εδρισία;» ρώτησε. 
Ας µην έλεγε τίποτα για το βιβλίο·  θα µάθαινε τι ήταν, αργά ή 

γρήγορα. 

  «Καλά,» χαµογέλασε εκείνη·  αλλά ο Βασιληάς του Σαραόλν 
παρατήρησε ότι το χαµόγελό της ήταν βεβιασµένο. 

  Βάδισε ως το κρεβάτι της και κάθισε. «∆ιαβάζεις για να σε πάρει ο 

ύπνος;» 

  «Ναι,» απάντησε, αµέσως, η Εδρισία. Ύστερα, άλλαξε θέµα: 

«Ήρθες πολύ ξαφνικά εδώ·  δεν το περίµενα. 

  »Μου έλειψες.» Αυτό δεν έµοιαζε µε ψέµα, απ’ό,τι µπορούσε να 

καταλάβει ο Πόνκιµ.  

  Και δεν ήταν. Τώρα, που η Πριγκίπισσα της Βόρειας Μάγκραθµελ 
αντίκριζε, πάλι, τον Εκλεκτό, συναισθήµατα που νόµιζε ότι είχε 
ξεχάσει ξαναξυπνούσαν µέσα της. Όµως δεν πρέπει να τ’αφήσω να 

µε µπερδέψουν, συλλογίστηκε η Εδρισία. Έχω πάρει τις αποφάσεις 

µου. Ό,τι κι αν κάνω µαζί του απόψε (και µπορούσε να σκεφτεί 
πολλά και διάφορα), δεν πρόκειται να επηρεάσει την κρίση µου. 

  Ο Πόνκιµ έσκυψε και φίλησε τα χείλη της. 
  «Να σε ρωτήσω κάτι;» είπε η Εδρισία. 

  «Ρώτα.» 

  «Πώς είναι τα παιδιά µου, στην Μάρβαθ;» 
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  «Νοµίζω πως ο σύζυγός σου, Ζόανβαρ, τα φροντίζει καλά.» 

  Η Εδρισία ύψωσε το κεφάλι, ζητώντας ακόµα ένα φιλί. Ο Πόνκιµ 

τη φίλησε, ενώ αναρωτιόταν αν έπρεπε τώρα να τη ρωτήσει γιατί του 

είπε ψέµατα για την επιστολή. Το χέρι του χάιδεψε τον δεξή της 
ώµο, την πλάτη της, τη µέση, τους µηρούς της… 

  «Εδρισία… σε αισθάνοµαι απόµακρη. Τι σκέφτεσαι;» Έλεγε 
ψέµατα·  δεν την αισθανόταν απόµακρη·  την αισθανόταν έτοιµη να 

του χιµήσει. Όµως ήθελε να την κάνει να ανοιχτεί, να µιλήσει, ώστε 
να µάθει τι ακριβώς γινόταν µε τους Μαγκραθµέλιους·  πώς είχαν 
φτάσει στο συµπέρασµα ότι έπρεπε ν’αγνοούν την εξουσία του. 

Πίστευαν ότι δεν τον χρειάζονταν πλέον; 
  «Η ιδέα σου είναι,» µειδίασε πονηρά η Εδρισία, χαϊδεύοντας το 

γόνατο και το µηρό του. «Είµαι εδώ και σκέφτοµαι µόνο εσένα.» 

Την ίδια στιγµή, όµως, συλλογιόταν: Φαίνεται, τελικά, τόσο πολύ; 

Φαίνεται ότι προσπαθώ να τον αποµακρύνω από την εξουσία; Γύρισε 
ανάσκελα, κάνοντάς του χώρο επάνω στο κρεβάτι. 
  «Εδρισία,» είπε ο Πόνκιµ, «κάτι δεν πηγαίνει καλά·  το 

καταλαβαίνω.» 

  «Πώς µπορείς να σκέφτεσαι τέτοια πράγµατα, τώρα;» αποκρίθηκε 
η Εδρισία. «Έλα κοντά µου.» 

  Ο Πόνκιµ πήγε. 
  Και, µετά από καµια ώρα, η Πριγκίπισσα της Βόρειας Μάγκραθµελ 
κοιµόταν σα νεογέννητο µέσα στην αγκαλιά του, ενώ το 

φεγγαρόφωτο τούς τύλιγε και τους δυο µε την αµυδρή ακτινοβολία 

του. 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν σκεφτόταν πως δεν είχε καταφέρει να 

µάθει και πολλά µε την επίσκεψή του εδώ, όµως σίγουρα δεν είχε 
µετανιώσει που είχε έρθει·  η Πριγκίπισσα Εδρισία ήταν απαλή σα 

µετάξι, µεθυστική σαν κρασί, και ατίθαση σα δαιµόνισσα 

(…φυσικά). Ο Πόνκιµ χαλάρωσε, για λίγο, φτάνοντας στα σύνορα 

του Βασιλείου του Ύπνου… Αλλά δεν τα πέρασε, καθώς στο νου 
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του ήρθε εκείνο το βιβλίο που διάβαζε η Εδρισία πριν παρουσιαστεί 
αυτός. 
  Ώρα ήταν να του ρίξει µια µατιά. Επικαλούµενος, σιωπηλά, τα 

Πνεύµατα, το πήρε από τον στενό χώρο ανάµεσα στο κρεβάτι και 
στον τοίχο, και το κράτησε µπροστά του, αιωρούµενο. Ο τίτλος ήταν 
γραµµένος στη γλώσσα των Μαγκραθµέλιων (την οποία ο Πόνκιµ 

γνώριζε): Περί των Ανθρωπίνων Μάγων και των Επικίνδυνών τους 

∆υνάµεων. 

  Μάλιστα… συλλογίστηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν. Η Εδρισία 

θέλει να µάθει περισσότερα για µένα. 

  Για να δούµε τι γράφει εδώ µέσα… Αµφέβαλε αν θα έβρισκε κάτι 
που να αληθεύει, από τη στιγµή που οι Μαγκραθµέλιοι δεν ήξεραν 
τίποτα σχετικά µε την Πνευµατική Μαγεία. Ωστόσο, έριξε µια 

γρήγορη µατιά στο βιβλίο, γυρίζοντας τις σελίδες µέσω των 
Πνευµάτων. Τα φεγγάρια του Άρµπεναρκ πρόσφεραν αρκετό φως, 
ώστε να µπορεί να βλέπει. 
  Μετά από καµια ώρα (κατά την οποία, ασφαλώς, η Εδρισία 

συνέχιζε να κοιµάται γαλήνια), ο Πόνκιµ έφτασε στο συµπέρασµα 

πως, όντως, κατά κύριο λόγο, το βιβλίο έγραφε ανακρίβειες·  αλλά 

υπήρχαν και ορισµένα πράγµατα εκεί µέσα που ανταποκρίνονταν 
στην αλήθεια. Και αυτά τα «αληθινά σηµεία», παρατήρησε ο 

Βασιληάς, τα είχε όλα γράψει ένας άνθρωπος: µια γυναίκα –µάλλον 
Πνευµατίστρια– που άκουγε στο όνοµα Πενέκα. Ο Πόνκιµ δεν την 
ήξερε. 
  Χασµουρήθηκε. Αφού θέλει η Εδρισία να διαβάζει τούτο το βιβλίο, 

ας το διαβάζει. Περισσότερο µε ιστορία τρόµου µοιάζει, παρά µε 

έγκυρη πηγή. Επέστρεψε τον τόµο στο σηµείο ανάµεσα στον τοίχο 

και στο κρεβάτι, απ’όπου τον είχε σηκώσει. 
  Τελικά, οι Μαγκραθµέλιοι είχαν µεγάλη φοβία για τους 
«ανθρώπους» και για τη «µαγεία» τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο 

Αποστολή για έναν Σαραολνιανό 

αγγελιαφόρο 
 

 

ύχτωνε, όταν η πόρτα του δωµατίου του Τόλριν και της 
Μάερνοµ χτύπησε. Εκείνος σηκώθηκε απ’το κρεβάτι και 
άνοιξε, για να υποδεχτεί τον Ζάρβηµ. 

  «Καλησπέρα,» είπε ο πατέρας της Βαρονέσας Τάθβιλ, µπαίνοντας. 
  Στην Μάερνοµ δεν άρεσε καθόλου η έκφραση στο πρόσωπού του·  

κάποια µπαγαποντιά σχεδίαζε ο γέροντας. Σκέφτηκε πως πιο πονηρό 

και πολυµήχανο άνθρωπο από αυτόν ίσως να µην είχε δει ποτέ της. 
Σίγουρα, η κόρη του δεν του είχε µοιάσει. 
  «Καλησπέρα, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο Τόλριν. «Ήρθε η ώρα;» 

  «Ναι,» ένευσε εκείνος. 
  «Θα θέλατε να πάµε κάπου αλλού, να µιλήσουµε;» 

  Τι είναι, πια, αυτό το τόσο µυστικό; απόρησε η Μάερνοµ, καθώς ο 
Ζάρβηµ τής έριχνε µια µατιά και έλεγε στον Τόλριν: «Θα σου πω 

εδώ, δεν πειράζει.» 

  «Όπως νοµίζετε, Άρχοντά µου.» 

  «Ο Πρίγκιπας σε περιµένει στην δυτική µεριά του κήπου, για να 

σου δώσει την επιστολή. Αύριο µε την αυγή, θα φύγεις.» 

  «Άρχοντα µου, πρέπει να σας ξανατονίσω ότι δε γνωρίζω ακριβώς 
τον δρόµο…» 

  «Ο Πρίγκιπας θα σε εφοδιάσει και µε χάρτη. Μην ανησυχείς. Και 
µη βγεις απ’το δωµάτιο µόλις φύγω·  περίµενε να περάσει κάνα 

µισάωρο πρώτα, εντάξει; Καταλαβαίνεις τους λόγους…» 

  «Ναι.» 

  «Καλή τύχη, τότε,» είπε ο Ζάρβηµ, και τον χτύπησε φιλικά στον 
ώµο. Γύρισε, άνοιξε την πόρτα, και έφυγε. 

Ν



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

530 

  Η Μάερνοµ σηκώθηκε απ’το κρεβάτι, ρίχνοντας µια µακριά, λευκή 

τουνίκα επάνω της. «Τι ήταν όλ’αυτά; Μήνυµα; Από τον Πρίγκιπα; 

Ποιον Πρίγκιπα;» 

  «Ένας Πρίγκιπας µάς έχει αποµείνει,» είπε ο Τόλριν. 
  «Ο Πρίγκιπας Κιόλβ θα σου δώσει µήνυµα, δηλαδή… Να το πας 
πού;» 

  «Στην αδελφή του, Πριγκίπισσα Φίνρα, στο ∆ουκάτο Τάρµεν.» 

  «Πού είναι αυτό το ∆ουκάτο;» 

  «Ακριβώς νότια απο δώ.» 

  «Και γιατί διάλεξαν εσένα να πας το µήνυµα; ∆εν καταλαβαίνω. 

∆εν υπάρχουν άλλοι αγγελιαφόροι –Αργκανθικιανοί;» 

  «Κοίτα, ο Πρίγκιπας δεν εµπιστεύεται, πλέον, κανέναν δικό του·  

αλλά εµείς, οι Σαραολνιανοί, δεν έχουµε τίποτα να κερδίσουµε 
προδίδοντάς τον –ίσα-ίσα, που θέλουµε να συνάψουµε συµµαχία. 

Εποµένως… θα µεταφέρω εγώ την επιστολή.» 

  «Μόνος;» 

  «Όχι. Ο Άρχοντας Ζάρβηµ µού είπε να πάρω δύο πολεµιστές µαζί 
µου.» 

  «Εντάξει. Τότε, καλύτερα να ετοιµάζοµαι.» 

  Ο Τόλριν µειδίασε. «∆ε νοµίζω πως εννοούσε εσένα. Ειδικά τώρα, 

που είσαι διοικήτρια εδώ πέρα.» 

  Η Μάερνοµ βάδισε ως το τζάκι, για να ζεσταθεί µπροστά στις 
φλόγες του. «∆εν πειράζει·  δεν πρόκειται να τους πω τίποτα. Όταν 
το µάθουν, θα είναι αργά.» 

  «Μάερνοµ, νοµίζεις ότι αυτή είναι καλή ιδέα;» είπε ο Τόλριν. «Η 

Βαρονέσα Τάθβιλ θα γίνει έξω φρενών µαζί σου…» 

  Η Μάερνοµ γέλασε. Γύρισε για να τον αντικρίσει. Με δυο µεγάλες 
δρασκελιές, τον έφτασε, τύλιξε τα χέρια της γύρω του, και τον 
φίλησε δυνατά στα χείλη. «Καιρός ήταν κάποτε κι εκείνη να 

εκνευριστεί µαζί µου! Πάντα αυτή είναι που εκνευρίζει εµένα –µου 

έχει σπάσει τα νεύρα!» 

  Κι ο Τόλριν γέλασε. «Είσαι απαράδεχτη!…» 
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**  **  **  ** 

 

  Ο Τόλριν βγήκε στον κήπο του παλατιού, ντυµένος βαριά, γιατί 
έκανε φοβερό κρύο σήµερα το βράδυ. Μάλιστα, ίσως ν’άρχιζε να 

χιονίζει σε µερικές ώρες, απ’ό,τι έκρινε ο µαντατοφόρος. Να πάρει! 

Κι αύριο θα φύγουµε µε την αυγή. Τέλος πάντων. Τα χιόνια ποτέ δεν 
τον είχαν σταµατήσει απ’το να πάει τα µηνύµατά του εκεί όπου του 

ζητούσαν οι διάφοροι άρχοντες. Όµως αυτό που τον ανησυχούσε 
τώρα ήταν ότι δεν γνώριζε το Άργκανθικ όπως το Σαραόλν –

συγκεκριµένα, δεν το γνώριζε καθόλου. Βέβαια, ο Πρίγκιπας Κιόλβ 

θα του έδινε χάρτη… 

  Μακάρι όλα να πήγαιναν καλά. 

  Ξεκίνησε να βαδίζει επάνω στα λιθόστρωτα µονοπάτια του κήπου. 

Τα φυλλώµατα γύρω του θρόιζαν από τον αέρα και ταρακουνιόνταν. 
Αν πίστευε στα φαντάσµατα, θα έπρεπε, τώρα, να είχε αρχίσει να 

φοβάται. Όµως είχε περάσει από πολλούς έρηµους δρόµους στη ζωή 

του, για να πιστεύει ακόµα στα φαντάσµατα. 

  Περιπλανώµενος στην δυτική µεριά του κήπου, όπως του είχε 
ζητήσει ο Άρχοντας Ζάρβηµ, άκουσε ένα «Ψιτ! Γύρνα,» και γύρισε. 
Πλάι σ’ένα χοντρόκορµο δέντρο, αντίκρισε τον Κιόλβ. 

Αναρωτήθηκε πώς δεν τον είχε δει, µέχρι στιγµής. Προφανώς, ο 

µικρός ήξερε τη  «δουλειά» του… 

  «Υψηλότατε,» χαιρέτησε, και τον πλησίασε. 
  Ο Κιόλβ τού έδωσε ένα τυλιγµένο κοµµάτι χαρτί. «Αυτή είναι η 

επιστολή,» είπε. «Κι αυτός ο χάρτης.» Τώρα, του έδωσε µια αρκετά 

µεγάλη περγαµηνή. «Καταλαβαίνεις, φυσικά, γιατί ζήτησα να σε δω 

εδώ, έτσι;» 

  Ο Τόλριν ένευσε. «Ναι, Πρίγκιπά µου: δε θέλετε κανείς να ξέρει ότι 
πηγαίνω στην αδελφή σας.» 

  «Εποµένως, φρόντισε να έχεις το στόµα σου κλειστό.» 
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  «∆ε χρειάζεται ν’ανησυχείτε,» προσπάθησε να τον καθησυχάσει ο 

Τόλριν. «Το µήνυµά θα φτάσει στην Πριγκίπισσα Φίνρα το 

συντοµότερο δυνατό.» 

  «Σ’ευχαριστώ,» είπε ο Κιόλβ. «Πήγαινε τώρα.» 

  Ο Τόλριν έφυγε, κρύβοντας την επιστολή και τον χάρτη µέσα στην 
κάπα του. 

  Όταν επέστρεψε στο δωµάτιό του, µέσα στο παλάτι, βρήκε την 
Μάερνοµ ν’ακονίζει τη λεπίδα του ξίφους της, καθισµένη σ’ένα 

ξύλινο σκαµπό µπροστά στο τζάκι. 
  «Ελπίζω να µη χρειαστεί να χρησιµοποιήσεις το όπλο σου,» της 
είπε. 
  «Όµως αν χρειαστεί….» Η Μάερνοµ κράτησε τη λεπίδα εµπρός 
της, κοιτώντας πώς αντανακλώνταν οι φλόγες επάνω της. 
  Ο Τόλριν τράβηξε την επιστολή και το χάρτη µέσα απ’την κάπα 

του, και τα έριξε στο κρεβάτι. Έβγαλε την κάπα και την κρέµασε 
στην κρεµάστρα. «Μάλλον, ο µοναδικός µας εχθρός θα είναι το 

χιόνι.» 

  «Λες να χιονίσει;» 

  «Έτσι νοµίζω, αν κρίνω σωστά από το κρύο που κάνει.» 

  Η Μάερνοµ πήρε το θηκάρι από το πάτωµα και πέρασε µέσα το 

σπαθί της. Σηκώθηκε απ’το σκαµπό και ανέβηκε στο κρεβάτι, όπου 

κάθισε οκλαδόν, παίρνοντας τον χάρτη στα χέρια της και 
ξετυλίγοντάς τον. 
  Ο Τόλριν τον κοίταξε πάνω απ’τον ώµο της. Ήταν χάρτης του 

∆ουκάτου Τάρµεν, και ένα σηµείο του ήταν κυκλωµένο µε κόκκινο 

µελάνι. «Εδώ υποθέτω πρέπει να πάµε…» έδειξε. 
  Η Μάερνοµ διάβασε τα µαύρα γράµµατα σ’εκείνο το σηµείο. 

«Βαρονία του Έλκιζ… Αυτός είναι ο σύζυγος της Πριγκίπισσας;» 

  «Υποθέτω,» είπε ο Τόλριν. «Τυχερός άνθρωπος.» 

  «Γιατί;» ρώτησε η Μάερνοµ. 

  «Γιατί, σύντοµα, θα γίνει Βασιληάς.» 
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  «Ναι, σωστά,» συµφώνησε εκείνη. Και πρόσθεσε: «Αν δε συµβεί 
τίποτα κακό.» 

  «Όλα θα πάνε καλά.» 

  «Ο Οίκος των Βέρντλεν έχει πολλούς εχθρούς, αγάπη µου·  κι αυτό 

µ’ανησυχεί. Οι άνθρωποι που δολοφόνησαν τον Βασιληά Κάρχοκ 

και τους υπόλοιπους δε θα µε εξέπληττε καθόλου αν επιχειρούσαν 
να σκοτώσουν και την Πριγκίπισσα Φίνρα.» 

  «Κι αν η Φίνρα πεθάνει, τον θρόνο παίρνει ο Κιόλβ…» 

  «Οπότε, κι αυτόν θα τον κυνηγήσουν.» 

  «Κι αν ο Κιόλβ πεθάνει, ποιος παίρνει, τότε, το θρόνο; Είναι 
δυνατόν, ρε Μάερνοµ, να τους σκοτώσουν όλους τους Βέρντλεν;» 

  «∆εν ξέρω·  το αποκλείεις;» 

  «Μου φαίνεται απίθανο… Πόσο µεγάλος είναι Οίκος τους;» 

  Η Μάερνοµ ανασήκωσε τους ώµους. «Ο Πρίγκιπας Βαρόνος 
Χόρναρ, που πέθανε, δεν είχε παιδιά;…» 

  «Είναι κι αυτού τα παιδιά, εποµένως, που πρέπει να σκοτώσουν οι 
κακοποιοί, για ν’αρπάξουν την εξουσία. ∆εν πρόκειται να γίνει, 
Μάερνοµ. Η υπόθεση έχει τελειώσει·  απλά, ο Πρίγκιπας Κιόλβ 

ανησυχεί παραπάνω απ’ό,τι χρειάζεται. Και, αφού θέλει να πάµε 
εµείς το µήνυµά του στην Πριγκίπισσα Φίνρα, θα το πάµε –και, 
ύστερα, θα του ζητήσουµε να συµµαχήσει µαζί µας.» 

  Η Μάερνοµ δεν ήταν τόσο σίγουρη για την εκδοχή του Τόλριν. 
Άλλωστε, οι Αργκανθικιανοί ήταν οι µηχανορράφοι·  αλίµονο εκείνη 

κι ο φίλος της να µπορούσαν, έτσι εύκολα, να καταλάβουν τα σχέδιά 

τους. Οι Σαραολνιανοί δε σκέφτονταν πονηρά·  ήταν ευθείς και 
έντιµοι άνθρωποι. 
  «Θα δούµε,» είπε, τυλίγοντας τον χάρτη επάνω στα γόνατά της. 
  «Ποιον άλλο θα πάρουµε µαζί µας;» τη ρώτησε ο Τόλριν. 
  «Τον Κόργκαρ. Θα περάσουµε απ’το στρατόπεδο πριν την αυγή, 

για να τον µαζέψουµε.» 

  Η Βαρονέσα θα θυµώσει µαζί της, σκέφτηκε ο Τόλριν. Όµως δε µου 

φαίνεται να υπάρχει τρόπος να τη µεταπείσω απ’το να έρθει… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο 

Πνευµατική προστασία 
 

 

 Έρµελ πέρασε ένα βέλος στο τόξο της και τέντωσε τη 

χορδή, περιµένοντας. Βρισκόταν µέσα σε µια µεγάλη σειρά 

τοξοτών στο δεύτερο επίπεδο του λόφου. Στο πρώτο επίπεδο 

ήταν µια άλλη σειρά µε τοξότες, και στο τρίτο µία ακόµα. Όλοι τους 
ήταν καλά κρυµµένοι πίσω από θάµνους και δέντρα. Το ίδιο κι 
εκείνοι στον αντικρινό λόφο (που επίσης ήταν χωρισµένος σε τρία 

νοητά επίπεδα)· ακόµα κι η Έρµελ –η οποία ήξερε πού βρίσκονταν– 

δυσκολευόταν να τους διακρίνει. Πόσο µάλλον οι Μαγκραθµέλιοι 
που θα έρχονταν όπου νάταν από τη λιθόστρωτη δηµοσιά που 

διέσχιζε τους λοφότοπους και που περνούσε ανάµεσα από τους δύο 
συγκεκριµένους λόφους όπου είχαν στηθεί οι τοξότες του ∆ούκα 

Άλβαρ του Ντρίνθεκ. 

  Οι ανιχνευτές του θείου της Έρµελ είχαν δει τους δαιµονανθρώπους 
να πλησιάζουν από χτες βράδυ, και είχαν σπεύσει να το αναφέρουν 
στον Άρχοντά τους. Είπαν ότι το φουσάτο που ερχόταν πρέπει να 

αριθµούσε γύρω στις τριάντα-πέντε χιλιάδες πολεµιστές. Τα νέα 

τούτα δεν ήταν ιδιαίτερα καλά, γιατί οι Μαγκραθµέλιοι ξεπερνούσαν 
τους στρατιώτες του ∆ούκα Άλβαρ κατά δεκαπέντε χιλιάδες·  όµως 
εκείνος πίστευε ότι, παρ’όλ’αυτά, θα νικούσε, χωρίς µεγάλη 

δυσκολία. Άλλωστε, οι δαιµονάνθρωποι δεν περίµεναν την ενέδρα 

του. 

  Και η πρώτη επίθεση θα ανήκε στους τοξότες. Μόλις έφτανε ο 

στρατός των Μαγκραθµέλιων και βρισκόταν ανάµεσά τους, θα 

εξαπέλυαν τα βέλη τους ασταµάτητα, µέχρι να τελειώσουν οι 
φαρέτρες. Έπειτα, θα εφορµούσε το ιππικό, που βρισκόταν 
κρυµµένο πίσω από τους λόφους όπου είχαν στηθεί οι τοξότες. Θα 

περνούσε µέσα από τις σµπαραλιασµένες γραµµές των 

H
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Μαγκραθµέλιων, προκαλώντας πανωλεθρία. Εν τω µεταξύ, το 

πεζικό θα είχε ήδη αρχίσει να έρχεται από τα δυτικά, για να δώσει το 

τελικό χτύπηµα. 

  Το σχέδιο έµοιαζε καλό στην Έρµελ, και πίστευε ότι θα δούλευε. 
  Καθώς η Πριγκίπισσα περίµενε τον δαιµονικό στρατό να 

παρουσιαστεί, αναλογιζόταν τον θείο της. Χτες βράδυ, όταν είχαν 
επιστρέψει οι ανιχνευτές, εκτός από τις σύντοµες προσταγές που 

έδωσε στους διοικητές του στρατού του (γιατί, βέβαια, όλα ήταν 
έτοιµα, και το µόνο που έλειπε ήταν να µπουν σε λειτουργία), η 

Έρµελ τον είδε να πηγαίνει επάνω σ’ένα λόφο, να καρφώνει το 

σπαθί του στο έδαφος, και να γονατίζει, βαστώντας µε το καλό του 
χέρι τη λαβή και σκύβοντας το κεφάλι. Έµοιαζε µε άγαλµα. 

  Η Πριγκίπισσα αναρωτήθηκε µήπως είχε αισθανθεί άρρωστος, ή 

µήπως κάτι σοβαρό τον απασχολούσε και είχε µελαγχολήσει. Τα 

µάτια της παρέµειναν καρφωµένα επάνω του, για αρκετή ώρα. Ο 

∆ούκας Άλβαρ δεν κουνιόταν·  µονάχα η κάπα του ανέµιζε στον 
παγερό νυχτερινό αέρα. Θα πάω να δω τι έχει, σκέφτηκε η Έρµελ, κι 
άρχισε ν’ανεβαίνει το λόφο. Θα ήταν πολύ δυσάρεστο –για όλους– 

αν κάτι του συνέβαινε τώρα, λίγες ώρες πριν τη µάχη µε τους 
Μαγκραθµέλιους. 
  Φτάνοντας στην κορυφή, η Πριγκίπισσα στάθηκε και ατένισε τον 
θειο της, δίχως να µιλά. Ο Άλβαρ δεν της έδωσε σηµασία·  δε φάνηκε 
να αντιλήφθηκε τον ερχοµό της. Η Έρµελ ξεροκατάπιε. Να τον 

ενοχλήσω; Μήπως δεν έπρεπε; 
  Έκανε µερικά αργά βήµατα προς το µέρος του. Ο ∆ούκας ακόµα 

δεν την είχε καταλάβει. Κοιµάται όρθιος, µα τα Πνεύµατα; απόρησε 
η Έρµελ.  
  «Θειε;» είπε. 
  Τότε, εκείνος έστρεψε το κεφάλι προς το µέρος της. Τα µαύρα του 

µάτια άστραψαν, έτσι που κατατρόµαξαν την Πριγκίπισσα, η οποία 

έκανε ένα βήµα πίσω. 
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  Ύστερα, η όψη του Άλβαρ µαλάκωσε. «Τι κάνεις εδώ, Έρµελ;» 

ρώτησε. 
  «Συγνώµη, θείε, αν σε ενόχλησα,» αποκρίθηκε εκείνη. «Σε είδα 

εδώ πάνω να… να κάθεσαι έτσι, και ανησύχησα. ∆εν κουνιόσουν 
καθόλου.» 

  «Προσεύχοµαι,» είπε ο ∆ούκας. «Στα Πνεύµατα. Τους ζητώ να µας 
χαρίσουν τη νίκη αύριο.» 

  Νοιάζονται τα Πνεύµατα για µας; σκέφτηκε η Έρµελ, αλλά δεν 
µίλησε. Υπέθετε ότι οι άνθρωποι που ζούσαν στα δυτικά σύνορα, 

µέσα στα βουνά, στο κρύο, και στα χιόνια, µε την απειλή των 
Μαγκραθµέλιων πάντα κοντά τους, χρειάζονταν ένα στήριγµα·  

χρειάζονταν να πιστεύουν ότι κάτι άλλο τους βοηθούσε. 
  Η Πριγκίπισσα ένευσε. Γύρισε και άρχισε να κατεβαίνει το λόφο, 

µε γοργά βήµατα, λες και ήθελε ν’αποµακρυνθεί γρήγορα απ’τον 
θείο της. Λες και τον φοβόταν. Όµως, συνήθως, κάτι τέτοιο δεν της 
συνέβαινε. Απόψε δεν ήξερε τι την είχε πιάσει. Ίσως να έφταιγε 
εκείνο το βλέµµα που της είχε ρίξει ο Άλβαρ. Τι βλέµµα ήταν 
αυτό…; Γεµάτο οργή, σα να τον είχε διακόψει από το πιο σηµαντικό 

πράγµα του κόσµου ο χειρότερός του εχθρός. 
  Όταν κατέβηκε απ’το λόφο, η Έρµελ ύψωσε, πάλι, το κεφάλι της 
και είδε τον ∆ούκα να συνεχίζει να βρίσκεται γονατισµένος, µε το 

καλό του χέρι ακουµπισµένο στη λαβή του σπαθιού του, ενώ ο 

άνεµος τον µαστίγωνε. Αν η προσευχή στα Πνεύµατα τού δίνει 

θάρρος, γιατί να µην προσεύχεται; σκέφτηκε η Πριγκίπισσα. 

  Ο δυνατός ήχος πολλών µποτοφορεµένων ποδιών την έφερε στο 

τώρα, και η Έρµελ βλεφάρισε, προσπαθώντας να διώξει από το 

µυαλό της την εικόνα του προσευχόµενου, γονατιστού θείου της. 
Κοίταξε τον λιθόστρωτο δρόµο από κάτω της, περιµένοντας και 
βαστώντας την χορδή του τόξου τεντωµένη. Ελπίζω, όντως, τα 

Πνεύµατα να µας βοηθήσουν σήµερα, θείε. Άρχιζε να καταλαβαίνει 
γιατί ορισµένοι άνθρωποι χρειάζονταν την προσευχή. 
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  Μπορούσε ν’ακούσει το φουσάτο των Μαγκραθµέλιων να 

πλησιάζει και να πλησιάζει και να πλησιάζει. Αλλά πρέπει να ήταν 
ακόµα µακριά, γιατί δεν το έβλεπε. Κατέβασε το τόξο της, όπως 
είχαν κάνει κι οι άλλοι τοξότες τριγύρω. Ίσως, τελικά, να βιαζόταν. 
  Αισθανόταν αγχωµένη. Ήθελε να γίνει αυτή η µάχη·  να τελειώνει, 
όποιο κι αν ήταν το αποτέλεσµά της. ∆ε µπορούσε να περιµένει, και 
να περνάνε διάφορα από το νου της, για το τι µπορεί να συνέβαινε. 
Σήµερα άνθρωποι που ήξερε και αγαπούσε –όπως ο ∆ούκας Άλβαρ, 

η Όρυ, και ο Βίρκβιν– ίσως να πέθαιναν… Όχι. Κανείς τους δε θα 

πεθάνει. Θα πολεµήσουµε, και θα νικήσουµε. 

  Τώρα, ο ήχος των βηµάτων ήταν πολύ πιο δυνατός, και οι 
Μαγκραθµέλιοι άρχισαν να παρουσιάζονται, σαν ένα ατέρµονο 

µεταλλικό φίδι που σερνόταν επάνω στην µεγάλη λιθόστρωτη 

δηµοσιά.  

  Οι τοξότες τέντωσαν τις χορδές των όπλων τους. 
  «Περίµενε,» ψιθύρισε η Όρυ στην Έρµελ. «Περίµενε, µέχρι να 

βρίσκονται ακριβώς ανάµεσά µας.» 

  Περιµένω· συνέχεια, περιµένω, συλλογίστηκε η Πριγκίπισσα, 

γλείφοντας νευρικά τα χείλη και βαστώντας σταθερά το τόξο της. Τα 

γαντοφορεµένα της χέρια είχαν αρχίσει να ιδρώνουν, παρά το κρύο. 

  Το µεταλλικό φίδι των δαιµόνων σερνόταν, πλησίαζε το σηµείο που 

ήθελαν οι Ντρινθεκιανοί… 

  «Τώρα!» φώναξε η Όρυ. 

  Και τα βέλη έπεσαν καταιγιστικά επάνω στους δαιµονανθρώπους. 
Σωστή βροχή από ξύλινα στελέχη και αστραφτερές, ατσάλινες 
αιχµές, που διαπερνούσαν πανοπλίες, σάρκα, και κόκαλα.  

  Μαζί µε τους υπόλοιπους τοξότες, και η Έρµελ είχε αρχίσει να 

ρίχνει, και εξεπλάγη από την ακρίβεια των βολών της. Τελικά, η 

ξαδέλφη της είχε δίκιο που της έλεγε ότι είχε ταλέντο στην 
τοξοβολία. 
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  Κραυγές αντηχούσαν µέσα στους λόφους, από τους 
Μαγκραθµέλιους που τραυµατίζονταν και πέθαιναν. Ήταν 
παγιδευµένοι, ανήµποροι ν’αντιδράσουν. 
  «Συνεχίστε!» φώναξε ένας τοξότης. «Αφανίστε τους όλους!» 

  Και η βροχή των βελών δεν έπαυε καθόλου·  µαύριζε τον ουρανό 

πάνω από τους δαιµονανθρώπους. Ο θάνατος γλεντούσε ανάµεσά 

τους, αρπάζοντας ψυχές. Μόλις, όµως, εκείνοι συνήλθαν από τον 
αρχικό αιφνιδιασµό, αντεπιτέθηκαν (όπως µπορούσαν 
ν’αντεπιτεθούν, µε τόσους τοξότες να τους βάλουν απ’τα βόρεια και 
τα νότια): ορισµένοι στράφηκαν κι εξαπέλυσαν µεταλλικά 

σφαιρίδια, που, όταν χτυπούσαν στο έδαφος, εκρήγνυντο και 
εκτόξευαν επικίνδυνα καρφιά τριγύρω. Όµως οι δαιµονάνθρωποι δε 
µπορούσαν να τα στείλουν πιο πάνω από το πρώτο νοητό επίπεδο 

των δύο λόφων, και ακόµα κι εκεί πολλές φορές δεν έφταναν. 
Ωστόσο, οι πολλαπλές τους βαλλίστρες ήταν πιο αποτελεσµατικές, 
καθώς αυτές έφταναν µέχρι και το δεύτερο επίπεδο των λόφων, και 
επίσης δε χρειαζόταν κανείς να της οπλίζει ξανά και ξανά, παρά 

είχαν η καθεµία βέλη αρκετά για έξι βολές. 
  Παρ’όλ’αυτά, φυσικά, οι Ντρινθεκιανοί εξακολουθούσαν να έχουν 
το πλεονέκτηµα, λόγω θέσης. 
  Κάποιοι Μαγκραθµέλιοι άνοιξαν µικρά σεντούκια, κι από µέσα 

βγήκαν µηχανικά κατασκευάσµατα που οι Σαραολνιανοί 
αποκαλούσαν «φτερωτούς διαβόλους». Η Έρµελ δεν είχε ποτέ ξανά 

δει τέτοια… πλάσµατα (αν µπορούσε η λέξη πλάσµα να ταιριάζει σε 
κάτι σαν κι αυτό). Η θέα τους την τρόµαζε. Είχαν σφαιρικό 

µεταλλικό σώµα, µε τέσσερα µακριά πόδια, που, στο τέλος τους, 
άστραφταν µυτερά καρφιά. Στην πίσω µεριά τους –αν θεωρείτο 
«πίσω µεριά»– βρισκόταν ένα ζευγάρι φτερά, κι αυτά καµωµένα από 

µέταλλο·  και στο κέντρο του «σώµατός» τους ήταν ένας 
αστραφτερός κόκκινος λίθος που θύµιζε µάτι. 
  «Χτύπα τον λίθο,» της είπε η Όρυ, µην παύοντας καθόλου να βάλει 
µε το τόξο της. 
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  Η Έρµελ τέντωσε τη χορδή του δικού της τόξου και σηµάδεψε. Το 

βέλος της χτύπησε πάνω στο σώµα του φτερωτού διαβόλου, 

αστοχώντας το «µάτι». Ήταν δύσκολο να το πετύχει, έτσι όπως 
πετούσαν τα πλάσµατα, επιτιθέµενα στους τοξότες, µε τα µακριά 

τους πόδια. 

  Ξεκάρφωσε άλλο ένα βέλος απ’το έδαφος, το πέρασε στο τόξο της, 
τράβηξε τη χορδή, σηµάδεψε… Περίµενε το µηχανικό πλάσµα 

ν’αποµακρυνθεί απ’τον άντρα στον οποίο επιτιθόταν. Έλα, διώξτο! 

πρόσταξε, νοερά, η Πριγκίπισσα τον τοξότη, που είχε τραβήξει ένα 

ξίφος, προσπαθώντας ν’αποµακρύνει τον φτερωτό διάβολο. Τα 

µάτια της Έρµελ είχαν στενέψει, και είχαν επικεντρωθεί στον 
πορφυρό λίθο. ∆ιώξτο, πανάθεµά σε! 

  Είδε το µεταλλικό κατασκεύασµα να µπήγει δύο του πόδια στα 

δεξιά πλευρά του άντρα, άλλο ένα στην κοιλιά του, και το τέταρτο 

στο αριστερό του στήθος. Η Έρµελ αισθάνθηκε για λίγο ένοχη, σαν 
εκείνη να έφταιγε γι’αυτό, που τον πίεζε νοερά να το διώξει. Καθώς, 
όµως, το κουφάρι του τοξότη σωριαζόταν στη γη, η Πριγκίπισσα του 

Σαραόλν εκδικήθηκε για το θάνατο του υπηκόου της. Το βέλος της 
εκτοξεύτηκε, έσχισε τον αέρα, και χτύπησε το «µάτι» του φτερωτού 
διαβόλου, θρυµµατίζοντάς το. Είδε το µηχανικό τέρας να κάνει 
µερικές σβούρες στον αέρα και, ύστερα, να κοπανά πάνω στα 

βράχια, για να γίνει κοµµάτια και θρύψαλα. 

  Η Έρµελ χαµογέλασε, ενώ ένα συναίσθηµα νίκης την πληµµύριζε. 
Πέρασε ένα βέλος στο τόξο της και το έριξε καταπάνω στο φουσάτο 

των Μαγκραθµέλιων. Μετά, κι άλλο ένα, κι άλλο ένα, κι άλλο 

ένα…. 

  Όµως, τώρα πλέον, η αντεπίθεση των δαιµονανθρώπων είχε 
δυναµώσει, και η Πριγκίπισσα µπορούσε να δει µπόλικους από τους 
δικούς της µαχητές –κυρίως αυτούς που βρίσκονταν στα δύο πρώτα 

επίπεδα– να πέφτουν απ’τους λόφους. Χρειαζόµαστε βοήθεια, 

συλλογίστηκε η Έρµελ. Και, προτού προλάβει να τελειώσει τη 

σκέψη της, άκουσε καλπασµό να έρχεται από τα δυτικά και τα 
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ανατολικά. Ο ήχος των αλόγων αντηχούσε σαν κεραυνός µέσα στο 

αιµατοβαµµένο πρωινό. 

  Η Πριγκίπισσα του Σαραόλν είδε ατσαλοντυµένους καβαλάρηδες 
να ορµούν στους δαιµονανθρώπους από µπροστά κι από τα νώτα, 

χρησιµοποιώντας µακριές λόγχες για την πρώτη έφοδο και, έπειτα, 

τραβώντας ξίφη και πελέκια,  για ν’αρχίσουν να µεγαλώνουν τους 
λόφους των πτωµάτων που είχαν γεµίσει τη λιθόστρωτη δηµοσιά. 

  Οι τοξότες –και από τα βόρεια και από τα νότια– είχαν σταµατήσει 
να ρίχνουν κατά βούληση, και προσπαθούσαν να επικεντρωθούν 
µονάχα στα σηµεία όπου ακόµα δεν είχε φτάσει το ιππικό των 
Ντρινθεκιανών. Η Έρµελ δε µπορούσε παρά να εγκρίνει την τακτική 

τους: έτσι, και δεν κινδύνευαν να χτυπήσουν Σαραολνιανούς, και 
εµπόδιζαν τους Μαγκραθµέλιους απ’το να ορµήσουν όλοι µαζί 
στους καβαλάρηδες –γιατί είναι κάπως δύσκολο να επιτεθείς στους 
αντιπάλους σου, όταν µια βροχή από βέλη σε κατακλύζει. 
  Και, καθώς τα σκεφτόταν αυτά, η Πριγκίπισσα, φυσικά, δε 
σταµατούσε να βάλει εναντίον των δαιµονανθρώπων. Κερδίζουµε! 
φώναξε εντός της. Κερδίζουµε! Θα διώξουµε από την πατρίδα µας 

τους τρισκατάρατους δαίµονες, για πάντα! Τα βέλη που ήταν 
καρφωµένα στο έδαφος τής είχαν, πλέον, τελειώσει, και έπαιρνε 
απ’τη φαρέτρα που κρεµόταν στην πλάτη της. 
  Ανάµεσα στους Ντρινθεκιανούς καβαλάρηδες εντόπισε τον θειο 

της. Ο Άλβαρ πήγαινε εκεί όπου η µάχη ήταν πιο άγρια, και ανέµιζε 
το αιµατοβαµµένο σπαθί του µε δυνατές πολεµικές κραυγές, 
σπάζοντας κρανία, σχίζοντας λαιµούς, και παίρνοντας κεφάλια, ενώ 

οι ιππείς του τον ακολουθούσαν και προσπαθούσαν να µιµηθούν το 

παράδειγµά του. Όµως κανείς δεν τον ξεπερνούσε σε αγριότητα·  το 

µισός του για τους Μαγκραθµέλιους ήταν τόσο µεγάλο που η Έρµελ 
νόµιζε πως µπορούσε να δει φλόγες να πετάγονται από τα µάτια του 

∆ούκα και µαύρους καπνούς να περιτυλίγουν τη λεπίδα του σπαθιού 

του. Τα όπλα των δαιµονανθρώπων έµοιαζαν να µη µπορούν να τον 
πετύχουν, και η Πριγκίπισσα παρατήρησε ότι έφευγαν µε περίεργο 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

541 

τρόπο από το στόχο τους. Βέβαια, ίσως κι αυτό να ήταν η ιδέα της, 
όπως οι φλόγες και οι µαύροι καπνοί… Αλλά όχι·  κοιτώντας τον 
Άλβαρ πιο προσεκτικά, συµπέρανε ότι δεν ήταν η ιδέα της: οι 
εχθρικές λάµες αστοχούσαν παράξενα τον ∆ούκα του Ντρίνθεκ, σαν 
ένα αόρατο χέρι να έµπαινε στο δρόµο τους και να τις παραµέριζε. 
  Ένα ρίγος –µη-προερχόµενο από τον κρύο καιρό– διαπέρασε την 
Πριγκίπισσα, καθώς θυµήθηκε τον θειο της να προσεύχεται χτες, 
επάνω στον λόφο. Τα Πνεύµατα τον βοηθάνε! ∆ε µπορώ να το 

πιστέψω, αλλά τον βοηθάνε! 

  Τα βέλη εξακολουθούσαν να εγκαταλείπουν τη φαρέτρα της, το ένα 

µετά το άλλο. Και, τώρα πλέον, τελείωναν. Η Έρµελ πήρε το 

τελευταίο, το πέρασε στο τόξο της, και έβαλε, πετυχαίνοντας µια 

δαιµονογυναίκα στην καρδιά. 

  «Χρειάζοµαι κι άλλα!» είπε στην Όρυ, που κι εκείνη έριχνε τα 

τελευταία της. 
  «Όχι, δεν χρειάζεσαι,» της απάντησε η ξαδέλφη της. «Οι 
καβαλάρηδες περνάνε ανάµεσά τους.» 

  Τα πράσινα µάτια της Έρµελ καρφώθηκαν επάνω στους ιππείς του 

∆ούκα Άλβαρ. Αυτοί που έρχονταν από τα ανατολικά έµοιαζαν να 

σχίζουν ύφασµα –που στην προκειµένη περίπτωση ήταν το φουσάτο 

των Μαγκραθµέλιων– και να πηγαίνουν προς τα δυτικά·  ενώ εκείνοι 
που έρχονταν από τα δυτικά κατευθύνονταν ανατολικά. ∆ύο 

παράλληλες γραµµές κοµµάτιαζαν το µακρύ, µεταλλικό φίδι των 
δαιµόνων, που τα περισσότερα σηµεία του είχαν σµπαραλιαστεί, και 
τ’άλογα των Σαραολνιανών κάλπαζαν πάνω σε αιµόφυρτα 

κουφάρια. 

  Μόλις οι ιππείς ελευθερώθηκαν από τη µάζα των δαιµονανθρώπων, 
το πεζικό επιτέθηκε από τα δυτικά, για να ολοκληρώσει τη δουλειά 

τους. Φρενιασµένοι από το µακελειό και µεθυσµένοι από την σχεδόν 
ολοκληρωµένη νίκη, οι Σαραολνιανοί εφόρµησαν καταπάνω στους 
Μαγκραθµέλιους, ανεµίζοντας πελέκια και ξίφη και λιανίζοντας 
αδιάκριτα. 
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  «ΘΕΛΩ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΟΥΣ! ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ!» κραύγασε ο 

Άλβαρ, κάνοντας µε το σπαθί του κύκλους στον αέρα, και 
πιτσιλώντας τους γύρω του µε πηχτό αίµα. Έδωσε σύνθηµα στους 
ιππείς του –αυτούς που είχαν ξεκινήσει από τα ανατολικά και είχαν 
καταλήξει δυτικά– να εφορµήσουν ξανά, ακολουθώντας τους 
πεζούς. Και εκείνοι υπάκουσαν, πρόθυµα, µπήγοντας τα τακούνια 

των µποτών τους στα πλευρά των αλόγων τους και πέφτοντας στη 

µάχη, µε αλαλαγµούς που έκαναν τους λόφους να τρίζουν. 
  Η Έρµελ παρατήρησε έναν Μαγκραθµέλιο, καβάλα σε καφετί άτι, 
να έρχεται απ’τα πλάγια, πλησιάζοντας τον ∆ούκα του Ντρίνθεκ, µε 
το τσεκούρι του υψωµένο.  

  «Θείεεεεεε!» του φώναξε, προσπαθώντας να τον προειδοποιήσει. 
  Εκείνος δεν φάνηκε να την άκουσε·  όµως, την τελευταία στιγµή, 

στράφηκε και δέχτηκε το χτύπηµα του δαιµονανθρώπου στην ασπίδα 

που είχε δεµένη στο κοµµένο αριστερό του χέρι. Το γέλιο του 

αντήχησε µέσα στους λοφότοπους, καθώς κατέβασε το ξίφος του µε 
ορµή, τσακίζοντας το κράνος και το κρανίο του Μαγκραθµέλιου. 

  ∆όξα τοις Πνεύµασι, σκέφτηκε η Έρµελ. Πραγµατικά, δόξα τοις 

Πνεύµασι. Γιατί, πάλι, αυτά µοιάζει να τον βοήθησαν. 

  Τούτη η µάχη ήταν η πρώτη που είχε δει, από την αρχή ως το τέλος, 
και δεν πίστευε να την ξεχνούσε ποτέ, όσες ακόµα κι αν έβλεπε –και, 
µάλλον, θα έβλεπε κάµποσες, µέχρι να διώχνονταν τελειωτικά οι 
Μαγκραθµέλιοι απ’το Βασίλειό της. 
  Έψαξε για τον Βίρκβιν ανάµεσα στους µαχόµενους 
Ντρινθεκιανούς, και τον εντόπισε καβάλα σ’ένα λευκό άτι, να χτυπά 

µια δαιµονική ιππεύτρια και να τη σωριάζει επάνω στα υπόλοιπα 

κουφάρια των οµοειδών της. Ευτυχώς, είναι καλά, σκέφτηκε η 

Έρµελ, ανακουφισµένη. Και η µάχη τελειώνει.  

  Αυτή είναι, σίγουρα, µια µεγάλη νίκη, συµπέρανε, προσπαθώντας να 

µετρήσει τις δυνάµεις του ∆ούκα Άλβαρ που είχαν αποµείνει. ∆ε 
χάσαµε πολλούς. Και να φανταστεί κανείς πως οι Μαγκραθµέλιοι 

υπεραριθµούσαν. Χαµογέλασε για δεύτερη φορά τούτο το πρωινό. 
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**  **  **  ** 

 

  ∆ύο χιλιάδες νεκροί Ντρινθεκιανοί και όλος ο στρατός των 
Μαγκραθµέλιων –τριάντα-πέντε χιλιάδες πολεµιστές– 

κατεστραµµένος, ήταν ο απολογισµός της σηµερινής µάχης. 
Πραγµατικά, µια µεγάλη νίκη για τους Σαραολνιανούς·  µια νίκη που, 

σίγουρα, θα έµενε στην Ιστορία του Βασιλείου, και οι τροβαδούροι 
θα συνέθεταν ποµπώδη άσµατα γι’αυτήν, ενώ οι παραµυθάδες θα 

διηγούνταν παρατραβηγµένα έπη, όπου θα ισχυρίζονταν πως το 

ξίφος του ∆ούκα Άλβαρ έπαιρνε πέντε κεφάλια µ’ένα χτύπηµα, και 
τα βέλη των τοξοτών του Ντρίνθεκ µεταµορφώνονταν σε 
δηλητηριώδη φίδια, από την οργή των Πνευµάτων, για να 

σκοτώσουν τους δαιµονανθρώπους ακαριαία. 

  «Το υπόλοιπο της ηµέρας θα ξεκουραστούµε και θα κάψουµε τους 
νεκρούς µας,» δήλωσε ο ∆ούκας Άλβαρ. «Πολέµησαν γενναία και 
τους αξίζουν οι µεγαλύτερες τιµές. 
  »Τους δαίµονες όλους θα τους αποκεφαλίσουµε και, όταν 
προελάσουµε προς την Όρφαλχ, θα στολίσουµε ολάκερη την 
παραλιακή δηµοσιά µε τα κεφάλια τους!» 

  Οι Σαραολνιανοί ζητωκραύγασαν, γύρω από τον Άρχοντά τους, ο 

οποίος στεκόταν επάνω σε έναν ψηλό βράχο. Σπαθιά, πελέκια, και 
τόξα υψώθηκαν στον αέρα, για να λουστούν από τις αχτίνες των 
δίδυµων ήλιων του Άρµπεναρκ. 

  Ο πατέρας µου έπρεπε να ήταν εδώ, για να το δει τούτο, σκέφτηκε η 

Έρµελ, που κι εκείνη βαστούσε το τόξο της σηκωµένο πάνω απ’το 

κεφάλι. Πού να βρίσκεται, άραγε; Πότε θα έρθει να πολεµήσει µαζί 

µας; 

 

**  **  **  ** 
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  Το µεσηµέρι φωτιές ήταν αναµµένες σε µπόλικα σηµεία της 
ανατολικής µεριάς των λοφότοπων, και γύρω τους είχαν 
συγκεντρωθεί οι περισσότεροι Ντρινθεκιανοί στρατιώτες, ενώ 

ορισµένοι απ’αυτούς ετοίµαζαν την νεκρική πυρά των γενναίων 
συντρόφων τους που είχαν πέσει στη µάχη µε τους 
δαιµονανθρώπους. 
  Η Έρµελ, κάποια στιγµή, κατάφερε να πετύχει την Όρυ µόνη, και 
την πλησίασε. «Επιτέλους, οι θαυµαστές σου σε άφησαν ήσυχη!» 

της είπε, µειδιώντας πλατιά. 

  Εκείνη γέλασε, κοκκινίζοντας. «Θέλεις να µου πεις κάτι που δεν 
πρέπει ν’ακούσει κανείς άλλος, Έρµελ;» ρώτησε. 
  «Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω αν πρέπει να τ’ακούσουν άλλοι ή 

όχι…» παραδέχτηκε η Πριγκίπισσα. Έσφιξε τα χείλη, φοβούµενη 

µην προσβάλει την Όρυ. Όµως, τελικά, της µίλησε: «Έχεις δει ποτέ 
ξανά τον πατέρα σου να προσεύχεται;» 

  Εκείνη βλεφάρισε. «Ε; Τι εννοείς;» 

  «Να… ε… Πάµε κάπου να κάτσουµε;» πρότεινε η Έρµελ. 
  Η Όρυ ανασήκωσε τους ώµους. «Και δεν πάµε…;» 

  Προχώρησαν προς µερικά ανεµοδαρµένα δέντρα, και κάθισαν σε 
κάτι πέτρες πλάι τους. 
  «Χτες βράδυ,» είπε η Έρµελ, «είδα τον ∆ούκα ν’ανεβαίνει σ’ένα 

λόφο, να καρφώνει το ξίφος του στο έδαφος, και να γονατίζει 
µπροστά του. Έµεινε εκεί, ακίνητος, γι’αρκετή ώρα, ώσπου 

ανησύχησα και πήγα να τον συναντήσω. Όταν βρέθηκα κοντά του, 

στην αρχή δε µε κατάλαβε, αλλά µετά µε κοίταξε µ’ένα βλέµµα που 

νόµιζα ότι θα µ’έτρωγε… σαν να τον είχα διακόψει από κάτι πολύ 

σοβαρό. Μου είπε ότι προσευχόταν στα Πνεύµατα, για να µας 
χαρίσουν τη νίκη εναντίον των Μαγκραθµέλιων…» 

  Η Όρυ χαµογέλασε αµήχανα. «Εµ, ο πατέρας µου κάνει κάτι 
παράξενα, κάπου-κάπου. ∆ε θάπρεπε να σ’ανησυχεί αυτό. Ξέρεις, η 

ζωή στα σύνορα δεν είναι και τόσο ευχάριστη·  θέλουµε ένα 
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στήριγµα. Και τα Πνεύµατα είναι ένα αρκετά ισχυρό στήριγµα, θα 

όφειλα να οµολογήσω.» 

  «Ναι, το φαντάστηκα…» είπε η Έρµελ. «Όµως εκείνο που συνέβη 

µετά είναι που µε παραξένεψε. Ή, µάλλον, τα διάφορα πράγµατα 

που συνέβησαν µετά…» 

  «Τι ακριβώς;» 

  Τώρα, µπορεί να µε περάσει για τρελή, σκέφτηκε η Πριγκίπισσα. 

«Νοµίζω ότι τα Πνεύµατα πραγµατικά βοήθησαν τον πατέρα σου. Τα 

όπλα των δαιµονανθρώπων τον αστοχούσαν µε αλλόκοτο τρόπο, λες 
και κάποιο αόρατο χέρι τα παραµέριζε…» 

  «∆εν πρόσεξα εγώ κάτι τέτοιο,» µόρφασε η Όρυ, σουφρώνοντας τα 

χείλη. «Τώρα, όµως, που τ’ανέφερες όλ’αυτά, µου θύµισες ένα άλλο 

γεγονός: Όταν ήταν να στήσουµε την ενέδρα για τους 
Μαγκραθµέλιους, ένας διοικητής ήρθε να µιλήσει στον πατέρα µου. 

Του είπε ότι οι δαιµονάνθρωποι µπορεί να µην έπεφταν στην παγίδα 

µας, αν κατάφερναν να µας εντοπίσουν µε τους τεχνολογικούς τους 
ανιχνευτές –εκτός, φυσικά, και να µην είχαν ανιχνευτές µαζί τους, ή 

να φυσούσε πολύ δυνατός αέρας, ώστε να παρέλυε τις διαβολικές 
τους συσκευές. Ο πατέρας µου απάντησε στον διοικητή να µην 
ανησυχεί γι’αυτό, και να µην απλώσει την ανησυχία του και στους 
υπόλοιπους πολεµιστές. ‘Τα Πνεύµατα θα φροντίσουν για µας,’ τον 
θυµάµαι να λέει, γιατί ήµουν κοντά του, εκείνη την ώρα. 

  »Λες, εποµένως, όλ’αυτά να έχουν κάποια σχέση, Έρµελ;» 

  «Ίσως,» υπέθεσε εκείνη. 

  «Με τροµάζουν,» παραδέχτηκε η Όρυ. «Νοµίζεις ότι υπάρχει 
περίπτωση ο πατέρας µου να µπορεί, κάπως, να… µιλά µε τα 

Πνεύµατα;» Είχε χαµηλώσει τη φωνή της, σα να µην ήθελε κανείς 
άλλος να την ακούσει –παρότι οι δυο τους βρίσκονταν µακριά 

απ’τους υπόλοιπους στρατιώτες. 
  «Τι να σου πω; Θα δούµε…» αποκρίθηκε η Έρµελ. «Πάντως, ό,τι 
και νάναι, δεν πιστεύω ότι είναι κάτι κακό. Έτσι;» 

  Η Όρυ κατένευσε. 
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  «Πάµε, τώρα, πίσω στους θαυµαστές σου;» 

  Η Όρυ κοκκίνισε. 
  Η Έρµελ γέλασε και σηκώθηκε απ’τον βράχο όπου καθόταν. 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο 

Τυχαία συνάντηση σ’έναν χιονισµένο 

δρόµο 
 

 

έσα στο χιονιά έφυγαν ο Τόλριν, η Μάερνοµ, και ο 

Κόργκαρ, µε το πρώτο φως της αυγής. Βγήκαν από τη 

νότια πύλη της ∆ρέλιφον και κάλπασαν, γρήγοροι σαν τον 
άνεµο που λυσσοµανούσε γύρω τους, κάνοντας τις κάπες τους 
ν’ανεµίζουν. Οι οπλές των αλόγων τους βροντούσαν επάνω στο 

πλακόστρωτο.  

  Η πρώτη και η δεύτερη µέρα του ταξιδιού τους ήταν εύκολες. Οι 
µόνες δυσκολίες ήταν αυτές που τους παρουσιάζονταν από τον 
καιρό: το κρύο, η θολούρα του χιονιά, και το χιόνι που κάλυπτε τη 

δηµοσιά, όπου τ’αλογά τους µπορούσαν να γλιστρήσουν και να 

πέσουν, αν δεν ήταν προσεκτικοί. 
  Στην Μπένχρηθ έφτασαν το βράδυ της δεύτερης µέρας, µέσα σε 
µια χιονοθύελλα. Οι φρουροί άνοιξαν την πύλη βιαστικά, και οι τρεις 
Σαραολνιανοί πέρασαν και αφίππευσαν. 
  «Πού είναι το κοντινότερο πανδοχείο;» ρώτησε ο Τόλριν τον 
στρατιώτη που στεκόταν εκεί κοντά, ντυµένος βαριά και βαστώντας 
κοντάρι κι ασπίδα. 

  «Στρίψτε δεξιά, σε κείνον εκεί το δρόµο.» Ο άντρας έδειξε, µε το 

δόρυ του. 

Μ
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  «Ευχαριστούµε,» είπε ο Τόλριν, υψώνοντας το δεξί του χέρι σε 
χαιρετισµό, καθώς εκείνος κι οι δυο του σύντροφοι 
αποµακρύνονταν, τραβώντας τ’άλογά τους απ’τα γκέµια. 

  Προχωρώντας, πέρασαν πλάι από ένα ψηλό, πετρόχτιστο χτίριο, 

που επάνω στους τοίχους του µορφές ήταν σκαλισµένες. Η Μάερνοµ 

το κοίταξε µε µεγάλη περιέργεια. Και νόµιζε ότι µπορούσε να 

διακρίνει πρόσωπα λαξευµένα στις πέτρες, χέρια, σπαθιά, µάτια που 

την ατένιζαν επίµονα, κορµιά που χόρευαν, ή που βρίσκονταν σε 
αλλόκοτες στάσεις λες και ήταν επάνω σε µηχανήµατα 

βασανιστηρίων. 
  «Ποιανού είν’αυτό το σπίτι;» σκέφτηκε φωναχτά η πολεµίστρια. 

  Ο Τόλριν ακούµπησε το χέρι του στον ώµο της. «Έλα,» της είπε. 
«Το πανδοχείο βρίσκεται λίγο παρακάτω.» 

  Η Μάερνοµ, ξαφνικά, συνειδητοποίησε ότι είχε σταµατήσει να 

βαδίζει, καθώς κοιτούσε το παράξενο χτίριο. «Πού;» ρώτησε. 
  «Εκεί.» Ο Τόλριν στράφηκε προς ένα άλλο οικοδόµηµα, διώροφο 

και καµωµένο από πέτρα, του οποίου η οροφή, όµως, ήταν από ξύλο, 

κι από µέσα της ξεπρόβαλαν κάµποσες µικρές καµινάδες. Πάνω από 

την πόρτα του πανδοχείου κρεµόταν µια ταµπέλα που έγραφε µε 
µεγάλα, κίτρινα γράµµατα: Ο ΑΫΠΝΟΣ. 

  «Ελπίζω το όνοµα τούτου του µέρους να µην υπονοεί τίποτα,» είπε 
ο Κόργκαρ. «Όπως, ας πούµε, ότι χορεύουν εδώ µέσα µέχρι την 
αυγή, και δε σ’αφήνουν να κοιµηθείς!» 

  Ο Τόλριν γέλασε, και πήγε τ’άλογό του προς τον στάβλο. 

«Αµφιβάλλω, φίλε µου.» Καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους, 
είχε παρατηρήσει πως ο Κόργκαρ ήταν άνθρωπος που του άρεσαν τα 

ευφυολογήµατα και τ’αστεία. Τις περισσότερες φορές ήταν 
διασκεδαστικός·  τις υπόλοιπες ενοχλητικός. 
  Ο αγγελιαφόρος παραµέρισε την πόρτα του στάβλου και µπήκε. 
Μέσα, αντίκρισε έναν άντρα να κάθεται πλάι σ’ένα µικρό τζάκι, 
τυλιγµένος σε µια γκρίζα κουβέρτα. 
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  «Καλησπέρα, σταβλίτη,» του είπε, καθώς και η Μάερνοµ κι ο 

Κόργκαρ έµπαιναν. «Μπορούµε ν’αφήσουµε τ’άλογά µας;» 

  «’Σπέρα,» αποκρίθηκε ο άντρας. «Ναι, αφήστε τα ζώα σας·  θα τα 

φροντίσω. ∆υο αργύρια, και για τα τρία.» 

  Ο Τόλριν τον πλήρωσε, και βγήκαν από τον στάβλο. 

  Η Μάερνοµ έστρεψε το βλέµµα της προς το χτίριο που κοιτούσε 
πριν από λίγο, αυτό µε τα περίεργα σκαλίσµατα. Της είχε κινήσει την 
περιέργεια, και αναρωτιόταν σε ποιον µπορεί ν’ανήκε·  καθώς και 
ποιος µπορεί να το είχε φτιάξει –πρέπει να ήταν τροµερός γλύπτης. 
  «Τι σ’έχει πιάσει µ’ετούτο το σπίτι;» τη ρώτησε ο Τόλριν. 
  «Τίποτα,» απάντησε εκείνη. «Απλά, τα σκαλίσµατα µού έχουν 
φανεί… αξιοπρόσεχτα. Ποιος άραγε να τα έκανε; Βρίσκονται παντού 

επάνω στο χτίριο.» 

  «∆εν είναι και τίποτα το ωραίο, όµως,» είπε ο Κόργκαρ, 

κοιτάζοντάς τα. 

  «Τα πιο πολλά είναι ξεθωριασµένα απ’τον χρόνο,» εξήγησε η 

Μάερνοµ. «Τούτο το µέρος πρέπει νάναι πολύ παλιό…» 

  «Ό,τι και νάναι, δεν πάµε µέσα;» πρότεινε ο Κόργκαρ. «Έχω 

ξεπαγιάσει µες στο χιόνι.» 

  Η Μάερνοµ ανασήκωσε τους ώµους. «Πάµε.» Βάδισε πρώτη προς 
την πόρτα του πανδοχείου και την άνοιξε. 
  Η τραπεζαρία δεν ήταν ιδιαίτερα µεγάλη, αλλά πολύς κόσµος 
βρισκόταν συγκεντρωµένος εδώ. Το µπαρ ήταν στο κέντρο του 

δωµατίου και είχε τετράγωνο σχήµα. Στη µέση του τετραγώνου 

ορθωνόταν µια φαρδιά, ξύλινη κολόνα, γεµάτη ράφια µε µπουκάλια. 

Ένας νεαρός άντρας και µια νεαρή γυναίκα πρόσφεραν ποτά στους 
θαµώνες, που είτε έρχονταν βιαστικά, για να πάρουν ένα ποτήρι και 
να φύγουν, είτε κάθονταν γύρω απ’το µπαρ, κουβεντιάζοντας και 
τρώγοντας ξηρούς καρπούς για το κρύο.  

  Στο αριστερό βάθος της τραπεζαρίας ήταν ένα µεγάλο τζάκι, 
µπροστά απ’το οποίο βρίσκονταν συγκεντρωµένοι κάµποσοι 
άνθρωποι, για να ζεσταθούν. Κάθονταν στο πάτωµα, επάνω σε 
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µεγάλα µαξιλάρια ή σε κουβέρτες, και έτρωγαν από πιάτα που 

βαστούσαν στα χέρια ή που ακουµπούσαν στα γόνατά τους. Στην 
δεξιά µεριά του δωµατίου υπήρχε άλλο ένα τζάκι όπου παρόµοια 

κατάσταση επικρατούσε. Τα περισσότερα τραπέζια, επίσης, ήταν 
γεµάτα, και τρεις σερβιτόρες τριγύριζαν ανάµεσά τους. 
  Ο Τόλριν, η Μάερνοµ, κι ο Κόργκαρ κάθισαν σε ένα που βρήκαν 
άδειο. Σύντοµα, µια απ’τις σερβιτόρες τούς πλησίασε, κι εκείνοι 
παράγγειλαν φαγητό. 

  «Ποιον δρόµο πρέπει να πάρουµε αύριο;» ρώτησε ο Κόργκαρ. 

«Βγάλε τον χάρτη, Τόλριν.» 

  Ο αγγελιαφόρος τον έβγαλε απ’τον σάκο του και τον ξεδίπλωσε. 
«Αυτόν εδώ το δρόµο θ’ακολουθήσουµε,» είπε, δείχνοντας µια 

λεπτή γραµµή που ξέφευγε απ’την κεντρική δηµοσιά και έστριβε 
νότιο-ανατολικά, πηγαίνοντας στις περιοχές επάνω στις οποίες ήταν 
γραµµένο µε µαύρα γράµµατα: Βαρονία του Έλκιζ. 

  «Και τι υποτίθεται ότι είναι κυκλωµένο µε κόκκινο µελάνι;» 

ρώτησε ο Κόργκαρ. «Το κάστρο του Βαρόνου;» 

  «Ναι, µάλλον,» ανασήκωσε τους ώµους ο Τόλριν. «Ή η έπαυλή 

του. Πάντως, το βασικό είναι πως εκεί ο Πρίγκιπας πιστεύει ότι θα 

βρούµε την αδελφή του, γιαυτό έκανε τον κύκλο.» 

  «Και, µέχρι στιγµής, ευτυχώς δεν έχουµε συναντήσει κανένα 

πρόβληµα,» είπε η Μάερνοµ. «Κανείς δεν έχει προσπαθήσει να µας 
εµποδίσει.» 

  «Εγώ σ’το έλεγα ότι όλα θα πήγαιναν καλά,» αποκρίθηκε ο Τόλριν. 
«Κατ’αρχήν, κανένας δεν ξέρει ότι πηγαίνουµε µήνυµα στην 
Πριγκίπισσα·  εποµένως, ποιος να προσπαθήσει να µας εµποδίσει;» 

  «Ναι, δε λέω,» συµφώνησε η Μάερνοµ. «Εξάλλου, η µυστικότητα 

ήταν όλη η υπόθεση τούτης της αποστολής…» 

  Η σερβιτόρα επέστρεψε στο τραπέζι, φέρνοντας ένα δίσκο µε τα 

φαγητά τους. Οι τρεις Σαραολνιανοί την πλήρωσαν και άρχισαν να 

τρώνε, σταµατώντας την κουβέντα τους. Η κρεατόσουπα του Άυπνου 
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ήταν ζεστή και νόστιµη, και η µπίρα του από τις καλύτερες που είχαν 
ποτέ γευτεί. 
  «Ώστε, τελικά, και οι Αργκανθικιανοί ξέρουν από µπίρα!» γέλασε ο 

Κόργκαρ, όταν είχαν τελειώσει και έπινε µια µεγάλη γουλιά απ’την 
ξύλινη κούπα του. 

  «Σσς!» του έκανε, επιτακτικά, η Μάερνοµ, βάζοντας το δάχτυλό 

της µπροστά στα χείλη. «∆ε χρειάζεται να φωνάζουµε ότι δεν 
είµαστε απο δώ. Ούτε χρειάζεται να προσβάλουµε εκείνους που µας 
περιβάλλουν.» Έριξε µια µατιά τριγύρω, για να δει αν είχε ακούσει 
κανείς το σχόλιο του Κόργκαρ. Μάλλον, κανένας δεν τον είχε 
ακούσει. Όµως ποτέ δεν ξέρεις µε τους Αργκανθικιανούς: ίσως 
κάποιος να τον είχε ακούσει, αλλά να παρίστανε πως δεν τον είχε. 
Και, φυσικά, δεν υπήρχε πρόβληµα αν αυτός ο «κάποιος» ήταν ένας 
τυχαίος·  αν, όµως, ήταν ο «λάθος» κατάσκοπος –δηλαδή, ένας από 

εκείνους που πιθανώς να ειδοποιούσαν άτοµα τα οποία ήθελαν να 

σταµατήσουν τον Τόλριν απ’το να πάει το µήνυµα στην Πριγκίπισσα 

Φίνρα; Και, τώρα που το σκεφτόταν, η Μάερνοµ νόµιζε ότι 
µπορούσε να δει κάµποσες ύποπτες φάτσες κοντά τους… 

  «Τι κοιτάς;» τη ρώτησε ο Τόλριν. 
  Η Μάερνοµ έπαψε να παρατηρεί τους θαµώνες. «Μήπως κάποιος 
µας παρακολουθεί,» εξήγησε. Και προς τον Κόργκαρ ψιθύρισε 
έντονα: «Μην τολµήσεις και ξανακάνεις τέτοια ανοησία!» 

  «Μάλιστα, διοικήτρια,» αποκρίθηκε εκείνος (ειρωνικά;). 

  Η Μάερνοµ ξεφύσησε, κουνώντας το κεφάλι. Ίσως, τελικά, να ήταν 

καλύτερα αν δεν τον παίρναµε µαζί µας, σκέφτηκε. Εγώ κι ο Τόλριν 

θα τα καταφέρναµε µια χαρά. Τούτος µπορεί και να τα χαλάσει όλα!  

  Έριξε ακόµα µια µατιά στους θαµώνες του πανδοχείου. Ηρέµησε, 

είπε στον εαυτό της. Κανείς δε µας παρακολουθεί. Όλοι κάπου αλλού 

µοιάζει να κοιτάζουν. 

  «Μάερνοµ,» είπε ο Τόλριν. «Μην τους παρατηρείς έτσι. 
Θ’αρχίσουν να σε υποψιάζονται.» 
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  «Οι πάντες δεν υποψιάζονται τους πάντες στο Άργκανθικ;» 

αποκρίθηκε εκείνη. «Τέλος πάντων.» Σκούπισε τα χείλη της µε µια 

λευκή πετσέτα και την έριξε στο τραπέζι. «∆εν πάµε για ύπνο; Αύριο 

έχουµε δρόµο µπροστά µας.» 

  «Συµφωνώ,» είπε ο Τόλριν. Ήπιε µια µεγάλη γουλιά, τελειώνοντας 
την µπίρα του, και σηκώθηκε απ’το τραπέζι. Πλησίασε το µπαρ και 
µίλησε στον νεαρό άντρα που στεκόταν εκεί, καθώς η Μάερνοµ και 
ο Κόργκαρ έρχονταν πίσω του: 

  «Θέλουµε ένα τρίκλινο δωµάτιο.» 

  «Πέντε αργύρια,» αποκρίθηκε εκείνος. Και, παίρνοντας ένα κλειδί 
από ένα συρτάρι κάτω απ’τον πάγκο, το έδωσε στον αγγελιαφόρο. 

«Νούµερο δεκάξι, δεύτερος όροφος. Καλή ξεκούραση.» 

  Ο Τόλριν τον πλήρωσε, και εκείνος κι οι σύντροφοί του ανέβηκαν 
τις ξύλινες σκάλες και πήγαν στο δωµάτιο δεκάξι. ∆εν ήταν και πολύ 

ευρύχωρο, όµως τα κρεβάτια έµοιαζαν αρκετά ζεστά, καθώς ήταν 
στρωµένα µε κουβέρτες. 
  «Έπρεπε να είχες κλείσει ένα µε τζάκι,» είπε η Μάερνοµ. 

  «∆ε µου το είπαµε,» αποκρίθηκε ο Τόλριν. «Τέλος πάντων·  για να 

κοιµηθούµε απόψε, µας κάνει. Έχουµε συνηθίσει και σε χειρότερα, 

άλλωστε.» 

  «Αυτό να λέγεται,» συµφώνησε η Μάερνοµ, ρίχνοντας τον σάκο 

της πλάι στο κρεβάτι αριστερά. 

 

**  **  **  ** 

 

  Οι πρώτες αχτίνες του Λούντρινχ τούς βρήκαν, πάλι, στον δρόµο, 

να καλπάζουν νότια της Μπένχρηθ, πρωτεύουσας του ∆ουκάτου 

Τάρµεν, ενώ χιόνι έπεφτε παντού γύρω τους. 
  «Να πάρει και να σηκώσει!» µούγκρισε ο Κόργκαρ, µέσ’απ’τα 

δόντια του. «Είµαστε στον τελευταίο µήνα του Χειµώνα και χιονίζει 
έτσι –και, µάλιστα, τόσο νότια!» 

  «Πάψε να γκρινιάζεις,» του είπε ο Τόλριν. 
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  «∆ε µε ρωτήσατε αν ήθελα να έρθω µαζί σας·  τουλάχιστον, αφήστε 
µε να καταριέµαι τη µοίρα µου που διαλέξατε εµένα!» 

  «Από πότε ρωτάνε έναν στρατιώτη πού θα τον στείλουνε;» είπε η 

Μάερνοµ. 

  «Είµαι στρατιώτης, όχι αγγελιαφόρος!» αντιγύρισε ο Κόργκαρ. 

«Για µια τέτοιου είδους αποστολή, έπρεπε να µε είχατε ρωτήσει. 
Κυρία διοικήτρια.» 

  «∆ε µπορούσαµε να σου πούµε για την αποστολή χωρίς να σε 
πάρουµε µαζί µας,» εξήγησε ο Τόλριν. «Ξέχασες ότι υποτίθεται πως 
είναι µυστική;» 

  «Α, ναι·  είναι κι αυτό…» µούγκρισε ο Κόργκαρ. «∆ε µου λέτε, 
όµως, πού στρίβουµε τώρα;» 

  Ο Τόλριν κοίταξε προς τ’αριστερά. «∆εν έχουµε δει κανένα δρόµο 

ακόµα. Αν και, κανονικά, νοµίζω πως θα έπρεπε να τον είχαµε 
δει…» Τράβηξε τα γκέµια του αλόγου του, σταµατώντας το. 

  Η Μάερνοµ κι ο Κόργκαρ τον µιµήθηκαν. «Μη µου πεις ότι τον 
προσπεράσαµε!…» έκανε η πρώτη. 

  «Είναι πολύ πιθανό,» αποκρίθηκε εκείνος. «∆ε µπορεί νάναι τόσο 

µακριά. Στον χάρτη είναι ακριβώς νότια απ’την Μπένχρηθ.» 

  «Οι χάρτες, πολλές φορές, κάνουν λάθος,» είπε η Μάερνοµ. «Ίσως 
να τον συναντήσουµε λίγο παρακάτω.» 

  «Όχι,» διαφώνησε ο Τόλριν. «Νοµίζω ότι τον έχουµε 
προσπεράσει.» 

  «Λες να προσπεράσαµε ολόκληρο δρόµο;» απόρησε εκείνη. 

  «Αν είναι καλυµµένος απ’το χιόνι…» 

  Η Μάερνοµ φάνηκε να δυσανασχετεί. «Ίσως… Αλλά πάµε, πρώτα, 

να δούµε λίγο παρακάτω, κάνα-δυο χιλιόµετρα. Κι αν δεν τον 
βρούµε, επιστρέφουµε.» 

  Έτσι, συνέχισαν νότια για περίπου δύο χιλιόµετρα. Στο πέρασµά 

τους δε συνάντησαν κανέναν, για να τον ρωτήσουν, και ούτε βρήκαν 
το δρόµο που έψαχναν. 
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  «Πίσω είναι,» είπε ο Τόλριν, όταν σταµάτησαν τ’άλογά τους. 
«Σίγουρα, Μάερνοµ·  δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Αποκλείεται να 

είναι κι άλλο νότια.» 

  Η πολεµίστρια συµφώνησε, µ’ένα νεύµα, και έστριψαν τα ζώα τους 
βόρεια και κάλπασαν. 
  «Χάνουµε χρόνο!» καταράστηκε ο Τόλριν, κάτω απ’την ανάσα του. 

«Και ο Πρίγκιπας ήθελε να µεταφέρουµε το µήνυµα το συντοµότερο 
δυνατό.» 

  «Εντάξει, δε χάσαµε και τόσο πολύ χρόνο,» είπε η Μάερνοµ. 

  Μετά από κάποια ώρα, εντόπισαν µια πινακίδα, µισό χιλιόµετρο 

νότια της Μπένχρηθ. Ο Τόλριν έβγαλε το χιόνι από πάνω, µε το 

γαντοφορεµένο του χέρι, και διάβασε τα µαύρα γράµµατα: 

 

ΠΡΟΣ  ΒΑΡΟΝΙΑ  ΤΟΥ  ΕΛΚΙΖ 

ΚΑΙ 

ΚΑΣΤΡΟ ΒΕΜΕΝΤΛΙΡ 
 

  «Θα έλεγα πως εδώ είµαστε,» είπε ο Κόργκαρ. «Όµως πού είναι ο 

δρόµος;» 

  «Προς τα κει.» Ο Τόλριν έδειξε ένα µέρος που ήταν όλο καλυµµένο 

µε χιόνι. 
  «Σου µοιάζει για δρόµος;» 

  «∆ε µοιάζει πολύ, όµως είναι,» τον διαβεβαίωσε ο αγγελιαφόρος, 
και οδήγησε το άλογό του προς τα κει. 
  Ο Κόργκαρ και η Μάερνοµ τον ακολούθησαν, παρατηρώντας πως 
σε τούτο το σηµείο ολόκληρες οι οπλές των ίππων τους βυθίζονταν 
µέσα στο χιόνι, καθώς και αρκετά εκατοστά των ποδιών τους πάνω 

απ’αυτές. 
  «Το κάστρο που έγραφε η πινακίδα πρέπει να είναι το µέρος όπου 
µένει ο Βαρόνος, έτσι;» ρώτησε ο Κόργκαρ τον Τόλριν. 
  «Μάλλον…» 

  «Και πόσο µακριά απο δώ βρίσκεται;» 
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  «Περίπου µιας µέρας δρόµος µε τ’άλογα,» αποκρίθηκε ο 

αγγελιαφόρος. «Υπό κανονικές συνθήκες.» 

  «∆ηλαδή, όχι µέσα σ’αυτό το χιόνι, σωστά;» 

  «Ναι.» 

  «Πόσο υπολογίζεις να κάνουµε, τώρα;» 

  «Ίσως και µια µέρα παραπάνω,» τον πληροφόρησε ο Τόλριν. 
«∆υστυχώς.» 

 ∆υστυχώς για τον Πρίγκιπα Κιόλβ, εννοούσε·  όµως ο Κόργκαρ είπε: 
«∆υστυχώς για τα κόκαλά µας, πράγµατι. 
  »Ελπίζω να έχει κάνα πανδοχείο στο δρόµο…» 

  «∆εν ξέρω τούτα τα µέρη, φίλε µου,» δήλωσε ο Τόλριν. «Κι εγώ 

πρώτη φορά έρχοµαι εδώ, όπως κι εσύ.» 

  «Κόργκαρ, στα Αργκανθικιανά Όρη κοιµόµασταν µέσα στο χιόνι,» 

είπε η Μάερνοµ. «Άλλη µια φορά, δε νοµίζω να µας σκοτώσει.» 

  «Στα Αργκανθικιανά Όρη είχαµε εκείνο τον Πνευµατοχτυπηµένο 

οδηγό, που µας έβρισκε σπηλιές για να ξεκουραζόµαστε, και άλλα 

παρόµοια κρησφύγετα. Αλλά, όπως και νάχει το πράγµα, δεν είναι 
µια εµπειρία που θέλω να επαναλάβω!» 

  «Ούτε εµείς –όµως πάψε να µας ζαλίζεις το κεφάλι!» πρόσταξε η 

Μάερνοµ. 

  Ως το µεσηµέρι, δεν είχαν προχωρήσει ιδιαίτερα, γιατί το χιόνι δεν 
τους το επέτρεπε·  ούτε είχαν συναντήσει κάποιο πανδοχείο, όπως 
ήλπιζε ο Κόργκαρ. 

  «Πού θα σταµατήσουµε;» ρωτούσε τώρα, την ίδια στιγµή που ο 

Τόλριν νόµιζε πως έβλεπε κάτι ευθεία µπροστά τους, µέσα στη 

θολούρα του χιονιά. 

  «Κάτι είναι εκεί,» είπε ο αγγελιαφόρος, υψώνοντας το δεξί του χέρι 
για να δείξει. 
  Η Μάερνοµ έφερε το άλογό της πλάι στο δικό του. «Τι;» 

Προσπάθησε να δει κι εκείνη αυτό που έβλεπε ο φίλος της, και είχε 
την εντύπωση πως διέκρινε κάτι: κάτι µαύρο και µεγάλο, σαν… 

«Άµαξα;» 
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  «Μη µ’αγνοείτε!» διαµαρτυρήθηκε ο Κόργκαρ. 

  «Μια άµαξα είναι µπροστά µας,» του είπε ο Τόλριν. «Θα 

πλησιάσουµε.» 

  «Πιστεύεις ότι ο αµαξάς θα µας αφήσει να µπούµε µέσα, για να 

καλυφθούµε απ’το χιόνι;» 

  «Μπορεί,» αποκρίθηκε ο αγγελιαφόρος, και ξεκίνησε να πηγαίνει 
προς το µαύρο πράγµα που έβλεπε µέσα στη θολούρα. 

  Πράγµατι, επρόκειτο για άµαξα, µια σκεπαστή µε ύφασµα, ξύλινη 

άµαξα, η οποία είχε κολλήσει µέσα στο χιόνι. Ένα άλογο ήταν 
δεµένο µπροστά της, αλλά έµοιαζε ανήµπορο να την τραβήξει πλέον. 
Πλάι της ήταν γονατισµένη µια κουκουλοφόρος φιγούρα, η οποία 

προσπαθούσε να βγάλει τους τροχούς της από το χιόνι, όπου είχαν 
βουλιάξει·  όµως οι προσπάθειές της ήταν, φανερά, µάταιες. 
  Μόλις άκουσε τους τρεις Σαραολνιανούς να ζυγώνουν, στράφηκε 
στο µέρος τους, και σηκώθηκε όρθια. Εκείνοι είδαν το πρόσωπό της 
µέσα από την κουκούλα: ένα γυναικείο πρόσωπο µε λεπτά, 

αριστοκρατικά χείλη και µεγάλα, γαλανά µάτια. 

  Η άγνωστη έκανε ένα βήµα προς τα πίσω. Μάλλον, φοβόταν ότι 
ήταν ληστές. 
  «Μη θορυβείσαι,» της είπε ο Τόλριν, αφιππεύοντας. «Είµαστε 
ταξιδιώτες, σαν κι εσένα. Ψάχναµε κάπου να σταµατήσουµε, για το 

µεσηµέρι, όταν είδαµε την άµαξά σου και πλησιάσαµε.» 

  «Ναι,» ένευσε η Μάερνοµ, καθώς αφίππευε κι εκείνη, µαζί µε τον 
Κόργκαρ. 

  Η άγνωστη χαµογέλασε. «Γεια και χαρά σας, τότε, και καλώς σας 
βρίσκω. Το όνοµά µου είµαι Νιρίλ, και είµαι τροβαδούρος και 
παραµυθού. Πήγαινα στο Κάστρο Βεµέντλιρ, όταν από κάποιο 

καπρίτσιο της Τύχης η άµαξά µου σταµάτησε µέσα στο χιόνι.» 

  Όχι και τόσο «καπρίτσιο της Τύχης», συλλογίστηκε ο Τόλριν. Όλος 
ο δρόµος είναι κλεισµένος! «Θα σε βοηθήσουµε να πας την άµαξά 

σου στο κοντινότερο χωριό, αν µπορούµε,» αποκρίθηκε. «Όµως απο 
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κεί και πέρα θα σου πρότεινα να την αφήσεις, γιατί, σίγουρα, θα 

δυσκολευτείς πολύ να ταξιδέψεις µαζί της µέσα στο χιόνι.» 

  «Σας ευχαριστώ,» είπε η Νιρίλ. «Θα σας είµαι αέναα ευγνώµων.» 

  «Είπες ότι πηγαίνεις στο Κάστρο Βεµέντλιρ;» τη ρώτησε η 

Μάερνοµ. 

  «Μάλιστα, καλή µου κυρία.» 

  «Αυτό είναι το κάστρο του Βαρόνου Έλκιζ, σωστά;» 

  «Μάλιστα,» ένευσε η Νιρίλ. «Τούτα τα µέρη δεν έχουν αισθανθεί 
την παρουσία σας πολλές φορές, υποθέτω…» 

  Μάλλον, ρωτάει: «∆εν έχετε περάσει πολλές φορές απο δώ, έτσι;» 

σκέφτηκε η Μάερνοµ. Γιατί µιλά τόσο παράξενα; «Εµ… Ναι.» 

  «Ποιον τόπο εγκαταλείψατε και προς ποιον οδεύετε;» ρώτησε η 

Νιρίλ. 
  Ο Τόλριν παρενέβη, προσπαθώντας να στρέψει την κουβέντα 

αλλού: «Πόσο µακριά είναι το κοντινότερο χωριό, είπαµε;» 

Καλύτερα να µην ξέρει και πολλά για µας αυτή η Αργκανθικιανή 

παραµυθού, συλλογίστηκε. Οι παραµυθάδες είχαν την άσχηµη 

συνήθεια το τόσο να το κάνουν ΤΟΣΟ, πράγµα που δε βόλευε 
καθόλου µε την αποστολή του αγγελιαφόρου. 

  Τα γαλανά µάτια της Νιρίλ σκιάστηκαν για µια στιγµή και 
στένεψαν λίγο, σα ν’αναρωτιόταν γιατί οι «άγνωστοι» απέφευγαν 
την ερώτησή της. Ύστερα, είπε: «Περίπου ένα χιλιόµετρο παρακάτω, 

ο δρόµος σκίζεται στα δυο, σαν από σπαθιά στρατιώτη, και το ένα 

σκέλος της διχάλας πηγαίνει ανατολικά, ενώ τ’άλλο νότια. 

Ακολουθώντας το ανατολικό για τρία χιλιόµετρα ακόµα, 

θ’απαντήσουµε ένα χωριό.» 

  Πάλι, θα χάσουµε χρόνο, σκέφτηκε ο Τόλριν. Αλλ’αφού της είπα ότι 

θα τη βοηθήσουµε, δε µπορούµε να κάνουµε πίσω, σωστά; Το 

πρόβληµα, όµως, ήταν πού σχεδίαζε να πάει η Νιρίλ µετά από το 

χωριό. Θα κατευθυνόταν νότια, προς το Κάστρο Βεµέντλιρ; Μα εκεί 
πήγαιναν, επίσης, αυτός και οι σύντροφοί του, εφόσον το εν λόγω 

µέρος ήταν η κατοικία του Βαρόνου Έλκιζ, συζύγου της 
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Πριγκίπισσας Φίνρα. Εποµένως… να έπαιρναν την τροβαδούρο µαζί 
τους; Αλλ’αν δεν ήθελαν να την πάρουν, τι επιλογή είχαν; 
Μπορούσαν να της απαγορέψουν να πάει κι εκείνη προς τα νότια; 

Απλά, δε θα της µιλάµε, κατέληξε ο Τόλριν. Πιστεύω, όλοι µπορούµε 

να συγκρατήσουµε τη γλώσσα µας. Ύστερα, έριξε µια µατιά στον 
Κόργκαρ, και µια λόγχη αµφιβολίας τού κέντρισε το νου. 

  «Ας δέσουµε τ’άλογά µας µπροστά απ’την άµαξα, για να την 
τραβήξουµε,» πρότεινε στους συντρόφους του. 

  «∆ε µας φτάναν’ όλα,» µουρµούρισε ο Κόργκαρ, «τώρα θα 

τραβάµε κι άµαξες µες στο χιόνι…!» Όµως έκανε όπως είπε ο 

αγγελιαφόρος, δένοντας το ζώο του επάνω στο όχηµα, πλάι στη 

φοράδα της Νιρίλ. 
  Όταν και ο Τόλριν κι η Μάερνοµ είχαν δέσει τ’άλογά τους, 
ανέβηκαν όλοι στη θέση του οδηγού, και η παραµυθού χτύπησε τα 

ζώα µε τα γκέµια, ξανά και ξανά. 

  «Ελάτε, γλυκά µου, ελάτε,» είπε. «Σύρατε τούτο το άθλιο ξύλινο 
κατασκεύασµα έξω απ’τον χιονένιο βούρκο ο οποίος, δολίως, µας 
έχει παγιδεύσει.» 

  Η Μάερνοµ αναποδογύρισε τα µάτια της. Συνεχεία έτσι µιλάει; Τι 

εκνευριστικό! 

  Η άµαξα έτριζε και ξαναέτριζε, καθώς οι τροχοί της προσπαθούσαν 
να ξεφύγουν από το χιόνι, και τελικά, άρχισε να κινείται, µε µπόλικα 

σκαµπανεβάσµατα, λες κι ήταν καράβι. (Ο Τόλριν και η Μάερνοµ, 

βέβαια, δεν είχαν ποτέ µπει σε καράβι, όµως κάπως έτσι υπέθεταν 
ότι θα ήταν.) 
  «Ω! κατόπιν πολλών κόπων, ταξιδεύουµε ξανά,» είπε η Νιρίλ. 
  Ο Κόργκαρ µειδίασε, κοιτώντας την Μάερνοµ. Προφανώς, έβρισκε 
αστείο τον τρόπο µε τον οποίο µιλούσε η τροβαδούρος. 
  Η άµαξα πήγε µέχρι ένα σηµείο του χιονοκαλυµµένου δρόµου όπου 
βρισκόταν µια πινακίδα, κι αυτή σκεπασµένη απ’το λευκό µανδύα 

του χιονιού. Εκεί έστριψε ανατολικά– 

  –και οι ρόδες της ξανακόλλησαν, κάνοντάς τη να τρανταχτεί. 
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  «Η Μοίρα µάς κοίταξε µε κακό µάτι, πάλι!» αναφώνησε η Νιρίλ. 
«Ελάτε, γλυκά µου,» παρότρυνε τα άλογα, χτυπώντας τα µε τα 

γκέµια, «ελάτε. Λευτερώστε µας από τούτα τα διαβολικά µάγια που 

έχουν υφάνει γύρω µας οι Αόρατες ∆υνάµεις.» 

  Μετά από το βασανιστήριο περίπου δέκα λεπτών, η άµαξα 

ξεκίνησε. 
  Χάνουµε πολύτιµο χρόνο, σκεφτόταν ο Τόλριν·  συνεχώς, χάνουµε 
πολύτιµο χρόνο… Τι ήθελα και της είπα ότι θα τη βοηθήσουµε; Αλλά 

µπορούσαµε και να την αφήσουµε αβοήθητη µέσα στον χιονισµένο 

δρόµο;… 

  Όταν η άµαξα ξαναβρήκε εµπόδιο και τα άλογα χρεµέτισαν 
θυµωµένα, η Νιρίλ ρώτησε τους «σωτήρες» της: «Μήπως θα 

επιθυµούσατε κάτι για να σβήσετε την πείνα σας, καλοί κύριοι και 
καλή κυρία;» 

  «Λίγο φαγητό θα ήταν ό,τι πρέπει, αγαπητή Νιρίλ,» αποκρίθηκε ο 

Κόργκαρ, που έµοιαζε να βρίσκει την τροβαδούρο διασκεδαστική. 

  «Σ’ένα φύσηµα τ’ανέµου επιστρέφω,» είπε εκείνη, και µπήκε στο 

εσωτερικό της άµαξας. 
  «Σ’ένα ‘φύσηµα τ’ανέµου’…» µουρµούρισε η Μάερνοµ, 

µορφάζοντας. 
  Ο Κόργκαρ γέλασε. 
  Ο Τόλριν ήταν ανήσυχος, γιατί έχαναν χρόνο. ∆εν έδινε και πολύ 

µεγάλη σηµασία στον τρόπο µε τον οποίο µιλούσε η παραµυθού. 

  Η Νιρίλ επέστρεψε στην θέση του οδηγού, και τους πρόσφερε 
σταρένιο ψωµί, τυρί, και µήλα. 

  «Σ’ευχαριστούµε,» είπε ο Τόλριν. Και ρώτησε: «Θα µπορούσα εγώ 

να πάρω τα ηνία απο δώ και στο εξής, να σε διευκολύνω λίγο;» 

  «Θα σας ήµουν αέναα ευγνώµων, γι’ακόµα µια φορά,» αποκρίθηκε 
η Νιρίλ. 
  Ο Τόλριν πήρε τα γκέµια στις γαντοφορεµένες του γροθιές και 
χτύπησε τα άλογα. Σε λίγο, η άµαξα, πάλι, προχωρούσε επάνω στον 
χιονισµένο δρόµο, ταλαντευόµενη. 
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  Καθώς ταξίδευαν, η Νιρίλ είπε: «Τόση ώρα έχω την τιµή να 

βρίσκοµαι στην ζεστή σας παρέα, αλλά δεν έχω λάβει γνώση των 
ονοµάτων σας…» 

  «Υποθέτω ότι θέλεις να ρωτήσεις πώς µας λένε,» αποκρίθηκε, 
κάπως ψυχρά, η Μάερνοµ. 

  «Το όνοµά µου είναι Κόργκαρ, αγαπητή Νιρίλ,» είπε ο Κόργκαρ. 

Σήκωσε το γαντοφορεµένο χέρι της τροβαδούρου και το φίλησε. 
  «Μάερνοµ,» συστήθηκε η διοικήτριά του. 

  «Τόλριν,» είπε ο αγγελιαφόρος. 
  «Απαντώνται τούτα τα ονόµατα περισσότερο στην γη των σκαιών 
Σαραολνιανών, ή απατώµαι;» ρώτησε η Νιρίλ. 
  «Σκαιών»; σκέφτηκε η Μάερνοµ. Τι διάολο πάει να πει αυτό; Μας 

βρίζει, τώρα; 

  Ο Τόλριν δε µίλησε, µοιάζοντας καχύποπτος. 
  Όµως ο Κόργκαρ είπε: «Είµαστε απ’το Σαραόλν.» 

  Είναι χαζός; µούγκρισε εντός της η Μάερνοµ. Ήταν ανάγκη να το 

πει έτσι; Έβηξε δυνατά, βάζοντας τη γροθιά µπροστά στα χείλη της. 
Ελπίζω τούτο να τον προειδοποιήσει, και να µην πετάξει και καµια 

άλλη µπούρδα! 

  «Και πώς βρεθήκατε εδώ;» ρώτησε η Νιρίλ. 
  Προτού προλάβει να µιλήσει ο Κόργκαρ, ο Τόλριν είπε: «Κυρά, η 

δουλειά µας σε τούτα τα µέρη είναι δική µας και µόνο. Θα το 

εκτιµούσαµε αν δε µας έκανες άλλες ερωτήσεις.» 

  Πάλι, τα µεγάλα µάτια της Νιρίλ σκιάστηκαν, καθώς τον ατένιζε. 
«Όπως επιθυµείτε, καλοκύρη Τόλριν.» 

  Και σιγή έπεσε, καθ’όλη τη διάρκεια του υπόλοιπου ταξιδιού τους. 
Το οποίο κράτησε µέχρι το απόγευµα, οπότε έφτασαν στο χωριό που 

τους είχε πει η τροβαδούρος. Η χιονόπτωση είχε πάψει, για την ώρα, 

αλλά οι σκεπές των σπιτιών εµπρός τους ήταν όλες χιονισµένες. 
  Ο Τόλριν και οι υπόλοιποι κατέβηκαν από την άµαξα, και ο 

αγγελιαφόρος είπε: «Θα ξεκουραστούµε εδώ γι’απόψε. Τ’άλογά µας 
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κοντεύουν να σκάσουν απ’το τράβηγµα της άµαξας. Υπάρχει κάποιο 

πανδοχείο σε τούτο το µέρος, Νιρίλ;» 

  «Ναι, καλοκύρη Τόλριν,» αποκρίθηκε εκείνη. «Ακολουθήστε µε.» 

Έπιασε τα γκέµια ενός αλόγου και ξεκίνησε να βαδίζει. Τα άλλα 

προχώρησαν µαζί µε το πρώτο, τραβώντας το ξύλινο, σκεπαστό 

όχηµα της τροβαδούρου. 

  Η Νιρίλ έµοιαζε θυµωµένη που ο Τόλριν τής είχε µιλήσει όπως της 
είχε µιλήσει στον δρόµο, όµως η Μάερνοµ νόµιζε ότι καλά τής είχε 
κάνει. Ούτως ή άλλως, θα τους είχε πάρει τ’αφτιά µέχρι να φτάσουν 
στο χωριό, αν κάποιος δεν την είχε σωπάσει. 
  Ο Κόργκαρ, απ’την άλλη, δε φαινόταν να είναι και τόσο 

ευχαριστηµένος µε τον τρόπο που είχαν φερθεί στην παραµυθού. 

  Η Νιρίλ σταµάτησε την άµαξα µπροστά σε ένα µονώροφο χτίριο, 

και φώναξε στον σταβλίτη να βγει. 
  «Κυρία Νιρίλ!» είπε εκείνος, ένα αγόρι όχι πάνω από είκοσι 
χρονών. «Καλωσορίσατε. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Θα φροντίσω 

εγώ την άµαξα και τα ζώα σας.» 

  «Έχεις τις ευχαριστίες µου, εργατικέ Ζάφνορ,» αποκρίθηκε η 

Νιρίλ. 
  «Σε ξέρουν καλά εδώ πέρα,» της είπε ο Κόργκαρ, καθώς πλησίαζαν 
την κεντρική είσοδο του πανδοχείου, δίπλα απ’την οποία υπήρχε µια 

ταµπέλα που έγραφε: ΤΟ ΠΑΝ∆ΟΧΕΙΟ. (Προφανώς, ήταν το 

µοναδικό πανδοχείο του χωριού.) 

  «Αρκετά καλά, καλοκύρη Κόργκαρ,» τον διαβεβαίωσε η Νιρίλ, 
ανοίγοντας την πόρτα και µπαίνοντας στην σχεδόν άδεια τραπεζαρία 

του Πανδοχείου. 

  Μετά, απευθύνθηκε στον άντρα που στεκόταν πίσω από το µπαρ, 

στο βάθος του δωµατίου, πλάι στην ξύλινη σκάλα: «Καλοκύρη 

Σούµκερ, σε καλησπερίζω! Είµαι πανευτυχής που βρίσκοµαι, πάλι, 
κάτω απ’τη στέγη του Πανδοχείου.» 

  «Καλωσόρισες, Νιρίλ,» αποκρίθηκε εκείνος, µειδιώντας πλατιά. 

«Πώς θα µπορούσα να σε εξυπηρετήσω;» Ήταν ένας άντρας µετρίου 
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αναστήµατος, γύρω στα σαράντα, µε µακριά, σγουρά, µαύρα µαλλιά. 

Φορούσε µπλε πουκάµισο, µε τα µανίκια σηκωµένα. 

  «Προσφέροντας δωµάτια σε µένα και στους σωτήρες µου,» είπε η 

Νιρίλ. Και στρεφόµενη στο µέρος τους: «Θα επιθυµούσατε να έχετε 
ο καθένας την ηρεµία και τη γαλήνια ανάπαυση του ενός 
καταλύµατος;» 

  Τώρα, µάλλον, θέλει να µας ρωτήσει αν επιθυµούµε µονόκλινα 

δωµάτια ή όχι, σκέφτηκε η Μάερνοµ. «Θα βολευτούµε µε ένα 

τρίκλινο,» της είπε. 
  Η Νιρίλ στράφηκε, πάλι, στον πανδοχέα. «Τότε, ένα τρίκλινο 

δωµάτιο για τους σωτήρες µου και ένα µονόκλινο για τον εαυτό µου, 

καλοκύρη Σούµκερ. Εγώ πληρώνω.» Και, πλησιάζοντας το µπαρ, 

άφησε εκεί µερικά νοµίσµατα. 

  «Είπες ‘σωτήρες’, Νιρίλ; Τι εννοείς;» ρώτησε ο Σούµκερ. 

  «Πρόσφερε σε όλους µας τη γλύκα του πεντανόστιµου φαγητού του 

Πανδοχείου, και θα σ’τα διηγηθώ, µη σκιάζεσαι,» είπε η Νιρίλ. 
«Πάλι, εγώ πληρώνω.» 

  «Τότε, παρακαλώ, καθίστε,» τους παρότρυνε ο πανδοχέας. 
  Εκείνοι κάθισαν. 
  «∆εν ήταν ανάγκη να µας πληρώσεις και τα δωµάτια και το 

φαγητό,» είπε ο Τόλριν. 
  «Με βοηθήσατε πολύ, καλοκύρη Τόλριν,» αποκρίθηκε η Νιρίλ. 
«Αυτό δεν είναι παρά ένα φειδωλό ευχαριστώ από µένα.» 

  Μέσα σε λίγα λεπτά, το φαγητό τους έφτασε: αρνίσιο κρέας µε 
παχύρρευστη σάλτσα, και µια µυρωδιά που έκανε τα σάλια τους να 

τρέχουν. ∆ίχως καθυστέρηση, ξεκίνησαν να τρώνε, γιατί ήταν όλοι 
πολύ πεινασµένοι από την πορεία τους µέσα στα χιόνια. 

  Όταν τελείωσαν, ο Σούµκερ πλησίασε το τραπέζι τους, ρωτώντας: 
«Πώς ήταν το γεύµα σας, φίλοι µου;» 

  «Γλυκό σαν µέλι και χορταστικό σαν βόδι ολάκερο!» αποκρίθηκε η 

Νιρίλ, χαµογελώντας. «Κάθισε να µας κάνεις παρέα, και να σου πω 

πώς µε βρήκαν οι σωτήρες µου.» 
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  Ο Τόλριν σκέφτηκε ότι πιθανώς, µέσα στη διήγησή της, η 

τροβαδούρος να αποκάλυπτε ότι ήταν Σαραολνιανοί, και ο 

πανδοχέας να τους άρχιζε στις ερωτήσεις. Επίσης, µπορεί να 

ανέφερε κι αυτό που της είχε εκείνος πει, ότι η δουλειά τους σε 
τούτα τα µέρη ήταν δική τους και µόνο. Πράγµα που, σίγουρα, θα 

έβαζε σε υποψίες τον Σούµκερ. 

  «Εµείς καλύτερα να πηγαίνουµε στο δωµάτιό µας,» είπε ο 

αγγελιαφόρος. «Αύριο θα ξεκινήσουµε µε την αυγή.» Και προς τον 
πανδοχέα: «Μπορείτε να µας δώσετε το κλειδί, κύριε;» 

  «Ναι, φυσικά,» αποκρίθηκε εκείνος. «Μισό λεπτό.» 

  Ξανά, η Νιρίλ κοίταξε τον Τόλριν µ’εκείνο το καχύποπτο βλέµµα –

ένα βλέµµα που, ο αγγελιαφόρος έκρινε, δεν ταίριαζε καθόλου µε 
την γενικότερα ανάλαφρη συµπεριφορά της…  

  Η παραµυθού, όµως, δε µίλησε. 
  Ο Σούµκερ επέστρεψε και τους έδωσε το κλειδί τους. «Καλή 

ξεκούραση,» τους είπε. 
  «Καληνύχτα,» αποκρίθηκε ο Τόλριν. Και αυτός, η Μάερνοµ, κι ο 

Κόργκαρ σηκώθηκαν απ’το τραπέζι και πήγαν στον πάνω όροφο, 

όπου άνοιξαν το δωµάτιο τρία (αφού ο αριθµός 3 ήταν σκαλισµένος 
στο κλειδί) και µπήκαν. 
  «Αυτή η τροβαδούρος πηγαίνει εκεί όπου πηγαίνουµε κι εµείς,» 

είπε ο Τόλριν στους συντρόφους του. «Καλύτερα να ξεκινήσουµε 
πριν την αυγή, ώστε να την αποφύγουµε.» 

  «Γιατί να την αποφύγουµε;» απόρησε ο Κόργκαρ. «∆εν είναι κάνας 
ληστής!» 

  «Μη σκοτίζεστε,» είπε η Μάερνοµ·  «δεν πρόκειται να έρθει µαζί 
µας.» 

  «Πού το ξέρεις;» ρώτησε ο Τόλριν, καθώς καθόταν επάνω στο 

µεσαίο κρεβάτι. 
  «∆ε θα µπορεί να πάρει την άµαξά της µέσα σ’αυτό το χιόνι,» 

εξήγησε εκείνη. «Εποµένως, θα µείνει εδώ, µέχρι να φτιάξει ο 

καιρός, και ο δρόµος να καθαρίσει λίγο.» 
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  «Εκτός κι αν αφήσει την άµαξα…» 

  «Γιατί να την αφήσει; Τόσο βιάζεται;» 

  «∆εν ξέρω. ∆ε µας είπε το λόγο για τον οποίο πάει στο Κάστρο 

Βεµέντλιρ.» 

  Ο Κόργκαρ γέλασε και, έχοντας βγάλει τις µπότες του και την 
κάπα, ξάπλωσε στο δεξιό κρεβάτι. «Είστε κι οι δυο απίστευτοι! Μια 

απλή τροβαδούρος είναι. Τι άλλο λόγο να έχει για να πάει σ’ένα 

κάστρο, απ’το να πει ιστορίες στους άρχοντες και να τραγουδήσει 
τραγούδια;» 

  «Είναι κάτι στο βλέµµα της που µε ενοχλεί,» είπε ο Τόλριν. 
  «Σαν τι;» 

  Ο Τόλριν ανασήκωσε τους ώµους. «Κάτι.» 

  Ο Κόργκαρ ρουθούνισε. «Το κάτι δε µου λέει πολλά, µαντατοφόρε. 
Εµένα µια συνηθισµένη τροβαδούρος µού µοιάζει.» 

  «Εκνευριστική τροβαδούρος,» διαφώνησε η Μάερνοµ. 

  «∆εν έχεις γούστο, διοικήτρια. Η Νιρίλ, απλά, προσπαθεί να 

διασκεδάζει τον κόσµο·  γι’αυτό το λόγο κιόλας µιλάει έτσι 
παράξενα.» 

  «Καλά. Εγώ, πάντως, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να την 
αποφύγουµε. Και, µάλλον, δε θα δυσκολευτούµε·  δε νοµίζω να φύγει 
χωρίς την άµαξά της.» 

  «Μάερνοµ, γιατί να µην ξεκινήσουµε πριν την αυγή;» ρώτησε ο 

Τόλριν. «Τι έχουµε να χάσουµε, εκτός από µια ώρα ύπνου;» 

  Η πολεµίστρια, που ακόµα στεκόταν όρθια, σταύρωσε τα χέρια της 
κάτω απ’τα στήθη και ακούµπησε το σαγόνι στη γροθιά της, 
σκεπτική και κάνοντας βόλτες µέσα στο δωµάτιο. 

  «∆εν είναι και τόσο σπουδαία απόφαση, Μάερνοµ,» είπε ο Τόλριν. 
  «Ας φύγουµε µια ώρα πριν την αυγή, εντάξει,» αποκρίθηκε εκείνη. 

«Εγώ άλλο σκέφτοµαι, τώρα.» 

  «Τι;» 
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  «Εκείνο που είπες για το βλέµµα της. Κι εµένα µου φάνηκε κάπως 
παράξενο, σαν να αναλογιζόταν κάτι, όταν µας έβλεπε… σα να µας 
ήξερε, κατά κάποιο τρόπο.» 

  «Είστε κι οι δυο κουρασµένοι,» είπε ο Κόργκαρ. «Χαλαρώστε και 
κοιµηθείτε. Τίποτα το ασυνήθιστο δε συµβαίνει µε τη Νιρίλ.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο 

Μια πριγκίπισσα αλυσοδεµένη 
 

 

 Στρατηγός Κένβρινµορ µπήκε στην αρχοντική αίθουσα της 
Όρφαλχ, και χαιρέτησε την Νερενία στρατιωτικά, καθώς 
εκείνη ήταν καθισµένη στον ξύλινο θρόνο της.  

  «Στρατάρχισσα!» την προσφώνησε. «Οι στρατοί µας επέστρεψαν, 
φέρνοντας νέα µεγάλης νίκης: Το φουσάτο της ∆ούκισσας Βόνα έχει 
καταστραφεί·  µονάχα µερικά τµήµατά του ακόµα αποµένουν –

ορισµένοι άνθρωποι που έφυγαν απο δώ κι απο κεί, για να 

γλιτώσουν. Όµως κι αυτούς, αργά ή γρήγορα, θα τους βρούµε, και 
θα τους εξολοθρεύσουµε µέχρι τον τελευταίο!» 

  Η Νερενία παρατήρησε µια µοχθηρή λάµψη στα µάτια του 

Κένβρινµορ, καθώς µιλούσε για την εξολόθρευση των ανθρώπων. 
Γιατί οι δούκες του Σαραόλν είναι τόσο ηλίθιοι; σκέφτηκε η 

Στρατάρχισσα. Γιατί δε συµµαχούν µε τον Πόνκιµ; ∆ε βλέπουν πως 

αυτό τους συµφέρει καλύτερα; 

  «Επιπλέον, Στρατάρχισσα, οι δαίµονές µου σας έφεραν ένα δώρο,» 

πρόσθεσε ο Κένβρινµορ, µειδιώντας στραβά και δείχνοντας τα 

κοφτερά του δόντια. 

  «∆ώρο; Τι δώρο;» ρώτησε η Νερενία. 

Ο
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  «Τη ∆ούκισσα Βόνα,» αποκρίθηκε ο Μαγκραθµέλιος Στρατηγός. 
Και φώναξε προς τη µεριά της πόρτας: «Φέρτε τη µέσα!» 

  Ένας δαιµονάνθρωπος µπήκε, τραβώντας µια µελαχρινή γυναίκα 

µαζί του, από τις αλυσίδες που ήταν περασµένες στα χέρια της. Το 

κίτρινο φόρεµά της ήταν κουρελιασµένο, και στον αριστερό της ώµο 

φαινόταν ένα µακρύ τραύµα από κάποια αδέσποτη σπαθιά. Τα 

µακριά, µαύρα της µαλλιά έπεφταν ανακατεµένα γύρω απ’το 

µελανιασµένο της πρόσωπο. Τα πόδια της ήταν γυµνά και µατωµένα, 

σαν οι Μαγκραθµέλιοι να την τραβούσαν για ώρα µέσα στους 
δρόµους, προτού τη φέρουν εδώ. 

  Πίσω από τον πρώτο δαιµονάνθρωπο ήρθαν άλλοι δύο, βαστώντας 
γυµνολέπιδα ξίφη. 

  Η Νερενία κοίταξε την ταλαιπωρηµένη γυναίκα που βρισκόταν 
κάτω απ’το θρόνο της. «Αυτή είναι η περίφηµη ∆ούκισσα Βόνα, η 

αδελφή του Βασιληά Βένγκριλ; Χα-χα-χα-χα-χα!…» 

  «∆αιµονόφιλη σκύλα!» έφτυσε η Βόνα. Ο Μαγκραθµέλιος που 

βαστούσε τις αλυσίδες της γρύλισε µια κατάρα στη γλώσσα του, και 
την κλότσησε στην κλείδωση του δεξιού ποδιού, αναγκάζοντάς τη να 

γονατίσει. 
  «Γιατί έκανες τόσους κόπους να µας ξεφύγεις, ∆ούκισσα;» ρώτησε 
η Νερενία, στενεύοντας τα µάτια. «∆ε θα ήταν πολύ πιο απλό να 

είχες παραδοθεί εξ αρχής;» φώναξε. «Τι πέτυχες έτσι; Προτιµάς τον 
πόνο από την παράδοση;» 

  «Προτιµώ να πεθάνω απ’το να παραδοθώ σε σας!» αντιγύρισε η 

Βόνα. 

  «Θα ευχηθείς να είχες πεθάνει,» της υποσχέθηκε η Νερενία. 

Στράφηκε σε µια άλλη γυναίκα µέσα στην αρχοντική αίθουσα. «Η 

∆ούκισσα Θάρνα απο δώ ήταν πολύ πιο έξυπνη από σένα. 

Αποφάσισε να συµµαχήσει µε τον νέο Βασιληά.» 

  Η Βόνα την κοίταξε, εκεί όπου εκείνη καθόταν, κοντά σ’ένα τζάκι. 
«Η ∆ούκισσα Θάρνα;» 
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  Η Θάρνα µειδίασε και έκανε πίσω τα ξανθά της µαλλιά, µε το δεξί 
χέρι. «Καλωσόρισες, Βόνα. Είµαι σίγουρη ότι θα βρεις την Όρφαλχ 
πολύ… φιλόξενη πόλη.» 

  Η Νερενία γέλασε. 
  Η Βόνα εξακολουθούσε να κοιτά την Θάρνα, έτσι εκείνη είπε: 
«Και, σε περίπτωση που αναρωτιέσαι γιατί είµαι ∆ούκισσα, να σε 
πληροφορήσω πως η µητέρα µου, Αλκάρνα, δυστυχώς, είναι νεκρή.» 

  «Η µητέρα σου ποτέ δε θα συµφωνούσε µ’ετούτη την προδοσία στο 

Βασίλειο!» φώναξε η Βόνα, σφίγγοντας τις αλυσίδες της µέσα στις 
γροθιές της. Τα µάτια της γυάλιζαν από τα δάκρυα, και ατένιζαν την 
Θάρνα σα να προσπαθούσαν να κατανοήσουν τι είδους πλάσµα ήταν 
–σίγουρα, δε φαινόταν να την κατατάσσουν στην ανθρώπινη φυλή. 

  «Το ξέρω,» αποκρίθηκε η νέα ∆ούκισσα της Γκέχβιν. «Το ξέρω.» 

Ένα στραβό µειδίαµα χάραζε το πρόσωπό της. 
  «Και, παραταύτα, είσαι εδώ, µ’αυτούς;» έκανε η Βόνα. 

  «Ω, ναι. Σ’αντίθεση µε κάποιους άλλους, µπορώ να δω πού είναι το 

συµφέρον µου –το δικό µου και του λαού µου.» 

  «∆εν ξέρεις τίποτα για το τι θέλει ο λαός σου!» φώναξε η Βόνα, 

τρέµοντας ολόκορµη. 

  «Εκείνο που, παρορµητικά, θέλει ο λαός µου µπορεί να µην είναι 
πάντα καλό γι’αυτόν,» αντιγύρισε η Θάρνα. «Θα µου υποδείξουν 
απλοϊκοί χωρικοί και σιδεράδες πώς να κυβερνώ, Πριγκίπισσα;» 

  Πολύ ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση, σκέφτηκε η Νερενία, 

παρακολουθώντας τις δυο γυναίκες. Αν και, βέβαια, είναι πασιφανές 

ότι η Θάρνα έχει περισσότερο δίκιο. Αυτή η Βόνα πρέπει, πραγµατικά, 

να είναι Πνευµατοχτυπηµένη ηλίθια. 

  «Με αηδιάζεις!» είπε η ∆ούκισσα της Σάνβεκ στην Θάρνα. 

  Εκείνη ανασήκωσε τους ώµους. «Αδιαφορώ για την άποψή σου, 

Βόνα. Κι εσύ µε αηδιάζεις. Ειδικά έτσι όπως, τώρα, σέρνεσαι στο 

πάτωµα, τολµώντας να εκστοµίζεις βρισιές κι απειλές, ενώ θάπρεπε 
να µας παρακαλάς να σε λυπηθούµε.» 
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  «Όταν αυτοί οι καταραµένοι δαιµονάνθρωποι»–η Βόνα έριξε µια 

µατιά τριγύρω, στους φρουρούς της αίθουσας–«διωχτούν από το 

Σαραόλν, εσύ και το σινάφι σου θα φτύσετε αίµα για την απόφασή 

σας να συµµαχήσετε µαζί τους! –Οι πραγµατικοί Σαραολνιανοί θα 

σας παλουκώσουν ζωντανούς!– Οοοοχ…» Ο Μαγκραθµέλιος που 

βαστούσε τις αλυσίδες της την κλότσησε στα πλευρά, κάνοντάς τη 

να σωπάσει. 
  «Η ∆ούκισσα έχει αρχίσει να παραφέρεται,» είπε η Νερενία. 

«Πηγαίντε την στα µπουντρούµια. Μην τη σκοτώσετε, αλλά µην της 
φερθείτε και καθόλου καλά.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η δαιµονογυναίκα άνοιξε την βαθιά, επενδυµένη µε σίδερο, ξύλινη 

πόρτα, ώστε να περάσει ο δαιµονάνθρωπος που τραβούσε την Βόνα 

απ’τις αλυσίδες των χεριών της. Η ∆ούκισσα παραπατούσε, πια, από 

την κούραση και τον πόνο στις πατούσες της, γιατί οι δαιµονικοί 
Μαγκραθµέλιοι την τραβούσαν ξυπόλυτη, µέχρι να την φέρουν στην 
Όρφαλχ, για τρεις ολόκληρες µέρες. 
  Τώρα, αισθάνθηκε πάλι το τράβηγµα στους καρπούς της, καθώς ο 

δαιµονάνθρωπος περνούσε την πόρτα που είχε ανοίξει γι’αυτόν η 

δαιµονογυναίκα, µπαίνοντας σ’ένα ηµιφωτισµένο δωµάτιο. Στην 
αρχή της αιχµαλωσίας της, η Βόνα νόµιζε πως τα χέρια της θα 

εξαρθρώνονταν από τα ξαφνικά τράβηγµα, όµως τα είχε, πλέον, 
συνηθίσει. 
  Ο Μαγκραθµέλιος την παρέσυρε µαζί του, σε µια µακριά, πέτρινη 

σκάλα. Τα βήµατά του ήταν γρήγορα·  η ∆ούκισσα δε µπορούσε να 

τον προλάβει. «Περίµενε, πανάθεµά σε!» του φώναξε, αλλά εκείνος, 
απλά, γέλασε και βάδισε ακόµα γρηγορότερα. Ο µπάσταρδος, το 

κάνει επίτηδες! 

  Η Βόνα, ύστερα από τόσα µαρτύρια, δε µπόρεσε να κρατήσει την 
ισορροπία της για πολύ·  σκόνταψε και έπεσε –όµως ο 
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δαιµονάνθρωπος συνέχισε να την τραβά και να βαδίζει γρήγορα! Τα 

πόδια µου! σκέφτηκε η ∆ούκισσα, καθώς αισθανόταν τα γόνατά της 
να χτυπάνε βάναυσα επάνω στα πέτρινα σκαλοπάτια. Θα µου σπάσει 

τα πόδια! «Σταµάτα, καταραµένε!» ούρλιαξε. 
  Η µόνη απάντηση ήταν το γέλιο του δαιµονανθρώπου, καθώς την 
τραβούσε. Οι σκάλες έµοιαζαν ατελείωτες. Η Βόνα νόµιζε ότι οι 
πέτρες είχαν ζωντανέψει και την γρονθοκοπούσαν, ξανά και ξανά. 

Τα κόκαλά της… σίγουρα, θα είχε ήδη σπάσει πολλά κόκαλα. 

Προσπάθησε να σταµατήσει τον Μαγκραθµέλιο, ή να τον τραβήξει 
κάτω, µα δεν είχε δύναµη·  τα χέρια της είχαν σχεδόν παραλύσει, και 
τα πόδια της γλιστρούσαν επάνω στα σκαλοπάτια, τα γόνατά της δε 
µπορούσε να τα κινήσει. 
  Καταραµένοι νάναι όλοι τους! Καταραµένοι! Τα Πνεύµατα να τους 

ανεµοσκορπίσουν! 

  Κάποια στιγµή, οι ατελείωτες σκάλες τελείωσαν, και η Βόνα 

σωριάστηκε στο πέτρινο έδαφος, λαχανιασµένη και πονώντας 
παντού. Ο Μαγκραθµέλιος την έπιασε απ’την πλάτη του 

κουρελιασµένου φορέµατός της, για να τη σηκώσει. 
  «Όχι!» γρύλισε εκείνη. «Άσε µε εδώ! Άσε µε εδώ, να πεθάνω!» 

  «Η Στρατάρχισσα είπε να µη σε σκοτώσουµε,» αποκρίθηκε ο 

δαιµονάνθρωπος. Τη σήκωσε βίαια και, µε µια κλοτσιά στα πλευρά, 

την πέταξε µέσα σ’ένα κελί. 
  Η Βόνα έπεσε πάνω σε κάτι άχυρα, ανήµπορη να κουνηθεί. 
  «Και µην κάνεις πολύ φασαρία,» άκουσε τον Μαγκραθµέλιο να της 
λέει, ενώ έκλεινε την πόρτα και σκοτάδι την τύλιγε. 
  Ο ήχος του κλειδιού που γυρίζει µέσα στην κλειδαριά ήρθε 
στ’αφτιά της, καθώς έχωνε το πρόσωπό της στα άχυρα, κλαίγοντας. 
Γιατί, τουλάχιστον, δεν την άφηναν να πεθάνει; Γιατί δεν την 
άφηναν να ησυχάσει από τούτο το µαρτύριο; Ούτως ή άλλως, ποτέ 
δε θα έβγαινε απο δώ µέσα… ποτέ… 

  Άρχισε να ζαλίζεται·  νόµιζε ότι το ίδιο το σκοτάδι περιστρεφόταν 
γύρω της, και περιστρεφόταν……………..και περιστρεφόταν……… 
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………………………..και περιστρεφόταν…………………………... 

……….και περιστρεφόταν…………………………………………… 

………………………………….και περιστρεφόταν………………… 

…….Οι δαιµονάνθρωποι µάς πλησιάζουν.  

  Οι πολεµιστές µου είναι κουρασµένοι, τόσο κουρασµένοι· δε µπορούν 

ν’αντέξουν άλλο. Ήδη βαδίζουν τρεις µέρες δίχως τροφή –οι 

προµήθειές µας δε µας έφτασαν, τελικά, για να πάµε στην Γκέχβιν. Τα 

είχα σχεδιάσει έτσι ώστε να ανεφοδιαστούµε στην Όρφαλχ και, µετά, 

να συνεχίσουµε βόρεια, για τη Χάργκοχ… δεν ήξερα ότι η Όρφαλχ 

ήταν κατακτηµένη. 

  Γύρω µου, οι στρατιώτες µοιάζουν µε ζωντανούς-νεκρούς. 

Περπατούν κατάκοποι, σηκώνοντας το βάρος των όπλων και των 

αρµατωσιών τους. Πνεύµατα, σας παρακαλώ, δώστε τους δύναµη! 

  Οι δαιµονάνθρωποι µάς πλησιάζουν. 

  ∆ε µπορούµε άλλο να τρέχουµε µακριά τους· δεν είναι εξαντληµένοι 

σαν εµάς. 

  «Σταθείτε!» φωνάζω, υψώνοντας το δεξί χέρι και τραβώντας τα 

γκέµια του αλόγου µου. «Θα πολεµήσουµε!» 

  Έτσι κι αλλιώς, είναι ανώφελο να προσπαθούµε ν’αποµακρυνθούµε· 

οι δαιµονάνθρωποι βρίσκονται, πλέον, διακόσια µέτρα µακριά µας. 

Και πλησιάζουν. Όµως, τώρα, τουλάχιστον δε θα µας χτυπήσουν 

απ’τα νώτα. 

  Οι διοικητές µου µεταφέρουν την προσταγή µου στον στρατό· οι 

πολεµιστές γυρίζουν, ετοιµάζουν τα όπλα που ίσα που µπορούν να 

σηκώσουν. 

  Οι δαιµονάνθρωποι, µε δυνατές πολεµικές κραυγές, µας επιτίθενται. 

Το ένα κύµα θανάτου έρχεται µετά το άλλο. Μιλιούνια είναι. Οι 

ανιχνευτές µου τους έχουν υπολογίσει περίπου τριάντα χιλιάδες, αλλά 

εγώ δεν ξέρω· ίσως νάναι και περισσότεροι… ίσως νάναι 

εκατοµµύρια. Πάντως, είναι πολλοί· πολύ περισσότεροι από µας. 
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  Ο αγαπηµένος µου Κίορν τραβά το σπαθί του, ενώ στο άλλο χέρι 

βαστά την ασπίδα του. ∆ε µιλάει· καταλαβαίνει ότι όλοι είµαστε 

χαµένοι. 

  ∆άκρυα τρέχουν στα µάγουλά µου. «Σ’αγαπώ,» του λέω, και 

ξεθηκαρώνω τη λεπίδα µου. 

  Οι στρατιώτες µου συγκρούονται µε τους δαιµονανθρώπους. Οι ιαχές 

της µάχης γεµίζουν τον αέρα· οι ιαχές της σφαγής… 

  Οι γραµµές των Σαραολνιανών σπάνε, θρυµµατίζονται· εκείνοι 

τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις, οι Μαγκραθµέλιοι τους 

καταδιώκουν, τους σκοτώνουν πισώπλατα, τους τοξεύουν, ή τους 

χτυπάνε µ’άλλα διαβολικά κατασκευάσµατα. Πώς είναι δυνατόν να 

χάνουµε τόσο γρήγορα; Γιατί δεν τους δείχνουµε ότι δε µπορούν να 

έρχονται και να µας επιτίθενται στην πατρίδα µας; ∆εν είµαστε 

αδύναµοι!… Όµως έχουµε ήδη ηττηθεί… 

  Οι δαιµονάνθρωποι εφορµούν στους τελευταίους πολεµιστές µου, οι 

οποίοι έχουν δηµιουργήσει έναν προστατευτικό κλοιό γύρω από µένα 

και τον αγαπηµένο µου. Οι δαιµονάνθρωποι είναι πολλοί, και εµείς 

είµαστε κουρασµένοι· τα ξίφη τους βάφονται µε το αίµα µας. Ο Κίορν 

τούς επιτίθεται, διαγράφοντας µεγάλες, θανατηφόρες τροχιές, µε τη 

λεπίδα του σπαθιού του. Κουφάρια σωριάζονται. Όµως, ύστερα, οι 

Μαγκραθµέλιοι τον κυκλώνουν από παντού –η καρδιά µου σφίγγεται–, 

ένα κοντάρι βυθίζεται στα πλευρά του αλόγου του, ο Κίορν πέφτει… 

στα χέρια των δαιµόνων, που τον κρύβουν από µένα. Βλέπω µονάχα 

τα όπλα τους ν’ανεβοκατεβαίνουν, µανιασµένα, και αίµα να πετάγεται. 

  Ουρλιάζω. ∆εν ξέρω τι ουρλιάζω ακριβώς, αλλά ουρλιάζω. 

Μοιάζουν όλα µε εφιάλτη. 

  Μετά, η σειρά µου έρχεται. Με ζυγώνουν. Σκοτώνω έναν, σχίζοντάς 

του το λαιµό. Αλλά ποτέ δεν ήµουν ιδιαίτερα καλή στην ξιφοµαχία· δε 

µπορώ να τους αποµακρύνω. Ένας µ’άρπαζει απ’την κάπα και µε 

τραβά κάτω απ’το άλογο. Παλεύω να ξεφύγω. Μ’αφοπλίζουν· πετάνε 

το σπαθί µου κάπου όπου δε µπορώ, πια, να το δω. 
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  Μου σχίζουν τα ρούχα, µου βγάζουν µπότες και κάλτσες, και µου 

δένουν τους καρπούς µ’αλυσίδες. Με σηκώνουν όρθια και τυλίγουν τις 

αλυσίδες µου στη σέλα ενός αλόγου. Κοιτώ τριγύρω, και παντού 

αντικρίζω τα κουφάρια των πολεµιστών µου. Όµως τον Κίορν δε 

µπορώ να τον δω. Λες να είναι ζωντανός; Ω, µακάρι να είναι, τελικά, 

ζωντανός· µακάρι να είναι ζωντανός. 

  Ένας δαιµονάνθρωπος ανεβαίνει στο άλογο όπου είµαι δεµένη. «Για 

να δούµε πόσο γρήγορα τρέχεις, ανθρώπινη σκύλα,» µου λέει, και 

ξεκινά να καλπάζει. Όλο και πιο γρήγορα. Για λίγο αντέχω. Για πολύ 

λίγο. Ύστερα, σωριάζοµαι. Ουρλιάζω µέσα στη νύχτα. Τα µάτια µου 

είναι καρφωµένα στα φεγγάρια, στον ουρανό. 

  Ο Μαγκραθµέλιος σταµατά να καλπάζει. Κάποιοι µε σηκώνουν πάλι. 

Μια δαιµονογυναίκα µιλά στον δαιµονάνθρωπο που µε έσερνε· 

µοιάζει θυµωµένη. Όµως δεν καταλαβαίνω τι του λέει, γιατί δεν ξέρω 

τη γλώσσα τους. Μακάρι να του λέει να µη µου το ξανακάνει αυτό… 

  Ύστερα, αποµακρυνόµαστε από το πεδίο της µάχης. Ο 

Μαγκραθµέλιος µε τραβά απ’το άλογό του, αλλά δεν τρέχει, πια· 

πηγαίνει τόσο γρήγορα όσο µπορώ να περπατήσω. Κατασκηνώνουµε. 

Περνώ τη νύχτα µέσα σε µια σκηνή, παρέα µε τις αλυσίδες µου. 

  Το πρωί ξεκινάµε να πορευόµαστε. Εγώ, πάλι, είµαι δεµένη στο 

άλογο· βαδίζω ξυπόλυτη πάνω στην κρύα γη, ενώ ο χειµωνιάτικος 

αέρας παιχνιδίζει µέσα στα κουρελιασµένα µου ρούχα. Οι ώρες 

παύουν να έχουν σηµασία· µπερδεύοµαι· δεν υπολογίζω, πλέον, το 

χρόνο… 

  Πότε θα πάψουν να µε τραβάνε;………Πότε θα πάψουν;…………... 

……………………Πότε θα πάψουν;………………………………… 

…………………………………………Πότε θα πάψουν;…………… 

…Η Βόνα επανήλθε στην πραγµατικότητα, αποµακρύνοντας τις 
δυσάρεστες µνήµες από το µυαλό της. Κίορν, σκέφτηκε. Είσαι 
νεκρός, αγάπη µου; 
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  Προσπάθησε να κινηθεί·  µα, µόλις έκανε να σηκωθεί απ’τα άχυρα, 

ένας πόνος, προερχόµενος απ’τα πόδια της, τη διαπέρασε από πάνω 

ως κάτω. Ξανασωριάστηκε, βογκώντας. 
  Γιατί δε µε σκοτώνουν, καλύτερα;… Γιατί δε µε σκοτώνουν;… 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Βόνιορ έσφιγγε τα πορφυρά της µαλλιά µέσα στη γροθιά του, 

τόσο δυνατά που οι ρίζες της πονούσαν. Τα χείλη του ήταν 
κολληµένα στον δεξή της ώµο, τα δόντια του τη δάγκωναν·  νόµιζε 
ότι η σάρκα της θα σχιζόταν. Με έναν τελευταίο σπασµό κι ένα 

µουγκρητό, σηκώθηκε απότοµα από πάνω της και ξάπλωσε στο 

πλάι. 
  Η Νερενία άγγιξε τον ώµο της·  µε την αφή µπορούσε να ξεχωρίσει 
τα σηµάδια των δοντιών του. Γύρισε για να τον κοιτάξει, µ’ένα 

αδιόρατο µειδίαµα στα χείλη. Ο Βόνιορ ήταν άγριος άντρας, είχε 
παρατηρήσει και τις τρεις φορές που είχαν, µέχρι στιγµής, κοιµηθεί 
µαζί. Είχε αφήσει µπόλικα αχνάρια του περάσµατός του επάνω στο 

σώµα της: µικρές µελανιές στην πλάτη και στους καρπούς της, 
δαγκωµατιές στους ώµους και στα στήθη της. Επανειληµµένως, η 

Στρατάρχισσα είχε διαπιστώσει πως οι χειρότεροι άνθρωποι ήταν οι 
καλύτεροι στο κρεβάτι. 
  «Πού νοµίζει η γυναίκα σου ότι είσαι, τώρα;» τον ρώτησε. 
  «Νοµίζει ότι κάνω µια βόλτα στην πόλη,» αποκρίθηκε εκείνος. 
  «Και την προηγούµενη φορά, αυτό της είχες πει…» 

  «Η πόλη είναι µεγάλη.» 

  Η Νερενία γέλασε, και σηκώθηκε απ’το κρεβάτι, ρίχνοντας µια 

µαύρη ρόµπα επάνω της. Σαν φάντασµα, βάδισε µες στο ηµίφως ως 
το παράθυρο του δωµατίου, για να κοιτάξει την Όρφαλχ από κάτω, 

καθώς τα τέσσερα φεγγάρια του Άρµπεναρκ έλουζαν, µε τις ασηµιές 
τους αχτίνες, τα χτίριά της. 
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  «Πράγµατι, είναι µεγάλη,» συµφώνησε η Στρατάρχισσα. «Και 
σπουδαίο λιµάνι, επίσης. Όταν ο πόλεµος τελειώσει, θα είναι δική 

µου, Βόνιορ.» 

  «Είσαι τυχερή,» ακούστηκε η φωνή του πίσω της. «Ελπίζω ο 

Βασιληάς σου να κρατήσει κάτι και για µας.» 

  «Ο Βασιληάς Πόνκιµ είναι γενναιόδωρος µε όσους τον υπηρετούν 
καλά,» αποκρίθηκε η Νερενία, στρεφόµενη στο µέρος του. 

  «Όπως εσύ, έτσι;» 

  «Προσπαθώ να τον υπηρετώ όσο καλύτερα δύναµαι. Τι έχω να 

κερδίσω µε το να του εναντιώνοµαι; Μόνο ό,τι κέρδισε η ηλίθια 

∆ούκισσα Βόνα: ξύλο και ένα κρύο κελί.» 

  «Συµφωνώ µαζί σου, Νερενία,» είπε ο Βόνιορ. «Αλλά, όσο 

ευχάριστη κι αν είναι η παρέα σου, πρέπει να επιστρέψω από την 
‘βόλτα µου στην πόλη’. Η Θάρνα θ’αρχίσει ν’ανησυχεί για µένα.» 

  «Φυσικά,» αποκρίθηκε η Στρατάρχισσα, καθώς εκείνος σηκωνόταν 
απ’το κρεβάτι και άρχιζε να ντύνεται. 
  «Θα έρθεις, πάλι, αύριο το µεσηµέρι;» τον ρώτησε. 
  «Η ∆ούκισσά µου θα καταλάβει ότι κάτι παράξενο συµβαίνει, αν 
αυτές οι βόλτες στην πόλη γίνουν πολύ συχνές.» 

  «Βρες µια άλλη δικαιολογία, τότε! Ούτως ή άλλως, δε µπορείς 
πάντα να λες ότι πηγαίνεις βόλτα στην πόλη.» 

  «Θα το σκεφτώ.» 

  «Όχι, όµως, για πολύ. Γιατί, τόσες ώρες την ηµέρα µιλώ µε την 
Θάρνα·  πού ξέρεις; µπορεί κάτι να µου ξεφύγει, επάνω στην 
κουβέντα…» 

  Ο Βόνιορ έστρεψε το βλέµµα του στο πρόσωπό της. Τα 

γαλαζόγκριζα µάτια του δεν φανέρωναν θυµό. Πράγµα που 

παραξένεψε τη Νερενία, η οποία περίµενε ο ∆ούκας να οργιστεί µε 
την απειλή της. 
  «Είπα, θα το σκεφτώ,» αποκρίθηκε µονάχα εκείνος, τελειώνοντας 
µε το ντύσιµό του. «Καληνύχτα, Νερενία.» 

  «Καληνύχτα.» 
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  Ο Βόνιορ άνοιξε την πόρτα του δωµατίου και βγήκε. 
  Η Νερενία βάδισε ως το κρεβάτι, ξάπλωσε, και τυλίχτηκε µέσα στα 

σκεπάσµατα. Σχεδόν αµέσως, την πήρε ο ύπνος. Στα όνειρά της είδε 
τον Βόνιορ. Όµως, αυτή τη φορά, δεν τη δάγκωνε απλώς καθώς 
έκαναν έρωτα·  ούτε την έσφιγγε βίαια στην αγκαλιά του. Τη 

γρονθοκοπούσε, ενώ εκείνη προσπαθούσε να ξεφύγει, µην 
απολαµβάνοντας καθόλου την παρουσία του. Την ίδια στιγµή, 

µπορούσε ν’ακούσει τον Ωκεανό να αφρίζει έξω απ’το παράθυρό 

της. Μπορούσε να αισθανθεί τα κύµατα να φουσκώνουν και να 

έρχονται καταπάνω της, για να µαστιγώσουν, µε λύσσα, τα τείχη της 
Όρφαλχ. 
  Η Νερενία ξύπνησε µέσα στη βαθιά νύχτα, καταϊδρωµένη και 
τρέµοντας. Έξω, καταιγίδα είχε πιάσει. Τα παράθυρα και οι πόρτες 
έτριζαν, ενώ ο άνεµος λυσσοµανούσε. Η βροχή χτυπούσε πάνω στα 

τζάµια, στις οροφές, και στο πλακόστρωτο των δρόµων. Τα κύµατα 

είχαν φουσκώσει και ο Ωκεανός άφριζε. 
 

**  **  **  ** 

 

  «Έµεινε η σκύλα ικανοποιηµένη;» ρώτησε η Θάρνα τον Βόνιορ, 

όταν εκείνος µπήκε στο δωµάτιό τους, το οποίο ήταν τελείως 
σκοτεινό, δίχως ούτε ένα µικρό κερί αναµµένο. 

  «Έτσι νοµίζω,» αποκρίθηκε, πλησιάζοντας τη λάµπα πλάι στο 

κρεβάτι και ανάβοντάς την. Το σκοτάδι παραµέρισε, και ο ∆ούκας 
κοίταξε το πρόσωπο της γυναίκας του, η οποία βρισκόταν 
ξαπλωµένη κάτω από τη ζεστή κουβέρτα. Έσκυψε και της φίλησε το 

µάγουλο. 

  «Της φέρεσαι βίαια, όπως σου είπα;» 

  Ο Βόνιορ κάθισε πλάι της. «Ναι. Και πιστεύω πως έτσι της αρέσει 
περισσότερο.» 

  Η Θάρνα συνοφρυώθηκε. 
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  «Γιατί θέλεις να κοιµάµαι µαζί της;» τη ρώτησε ο Βόνιορ. «∆εν 
υπάρχει κάποια χρήσιµη πληροφορία που µπορώ να πάρω απ’αυτήν. 
Νοµίζω πως µας έχει πει ό,τι γνωρίζει. ∆εν ξέρει τίποτα παραπάνω.» 

  «∆εν έχει σηµασία, αγάπη µου. Όσο την πηδάς, έχω έναν δικό µου 

άνθρωπο κοντά της. Μπορεί ακόµα και να σου ζητήσω να τη 

σκοτώσεις, κάποια στιγµή…» 

  Ο Βόνιορ δε µίλησε. 
  «∆ε θα τη σκότωνες, αν σ’το ζητούσα;» ύψωσε ένα φρύδι η Θάρνα. 

  «Το ξέρεις ότι θα τη σκότωνα,» απάντησε εκείνος. «Θα µου ήταν 
πολύ εύκολο.» 

  «Και, ύστερα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι πέθανε κι αυτή από 

καρδιά,» πρόσθεσε η Θάρνα. «Ή»–γέλασε πνιχτά–«επάνω στον 
ερωτά της.» 

  «Όχι. Αυτό θα έµπλεκε κι εµένα, και το ξέρεις.» 

  «Απλά, χωρατεύω, αγάπη µου,» τον διαβεβαίωσε η σύζυγός του. 

«Βγάλε, τώρα, τα ρούχα σου και έλα να διασκεδάσουµε.» 

  «Είµαι κουρασµένος, Θάρνα·  θα κοιµηθώ.» 

  «Για µένα, ποτέ δεν είναι δυνατόν να είσαι κουρασµένος, αγάπη 

µου.» Ο Βόνιορ αισθάνθηκε τα νύχια του δεξιού της χεριού να 

µπήγονται δυνατά στο πίσω µέρος της παλάµης του. 

  Ύστερα από τρεις ώρες, άκουσαν κι οι δυο την καταιγίδα να ξεσπά 

έξω από το παλάτι της Όρφαλχ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο 

Ιστορικός 
 

 

 οµάδα των Μαγκραθµέλιων –µια ντουζίνα καβαλάρηδες– 

είχε περιπλανηθεί βαθιά µέσα στα δάση, καθώς οι σκιές του 

απογεύµατος τύλιγαν το περιβάλλον στην αγκαλιά τους, για 

να προϋπαντήσουν τον ερχοµό της νύχτας. Ο τεχνολογικός 
ανιχνευτής της οµάδας εντόπιζε κάποιους προς τα βόρειο-δυτικά. 

Τρεις·  µάλλον, ανθρώπους. Οι Μαγκραθµέλιοι ήθελαν να µάθουν αν 
ήταν από εκείνους που είχαν ξεφύγει από τη σφαγή του στρατού της 
∆ούκισσας Βόνα. Κι αν αποδεικνυόταν ότι ήταν, τότε, θα τους 
σκότωναν. 
  ∆ε µπορούσαν ακόµα να τους δουν από εδώ όπου βρίσκονταν, 
επειδή ο ανιχνευτής έλεγε στον Μαγκραθµέλιο που τον βαστούσε ότι 
οι άνθρωποι ήταν, περίπου, τρία χιλιόµετρα µακριά, και, φυσικά, 

µπόλικη βλάστηση παρεµβαλλόταν µέχρι εκεί.  
  Εκείνο που παραξένεψε τον δαιµονάνθρωπο ήταν πως, όταν αυτός 
κι οι συµπολεµιστές του πλησίαζαν, πλέον, ιδιαίτερα τους 
ανθρώπους (λιγότερο από µισό χιλιόµετρο), οι τελευταίοι δεν έκαναν 
καµία απολύτως κίνηση. Σύµφωνα µε ό,τι του έλεγε ο ανιχνευτής 
στο χέρι του πάντα. Μήπως, το µηχάνηµα έπαθε κάποια βλάβη; 

αναρωτήθηκε, γιατί δεν ήταν δυνατόν κανείς ν’ακούει καλπάζοντα 

άτια να έρχονται προς το µέρος του και να µην κουνιέται ρούπι. 
Ούτε οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο ηλίθιοι! 
  Αλλά, απ’την άλλη, ίσως να επρόκειτο για πληγωµένους 
στρατιώτες ή για κοιµισµένους οι οποίοι δεν είχαν βάλει κάποιο 

φρουρό, και ο βαρύς τους ύπνος –ύστερα από την κούραση που 

είχαν περάσει– θόλωνε τις αισθήσεις τους και δεν τους επέτρεπε 
ν’ακούσουν τ’άλογα που ζύγωναν. 

H



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

577 

  Όποια κι αν ήταν η αλήθεια, πάντως, οι άνθρωποι σύντοµα θα 

πέθαιναν. 
  Ο Μαγκραθµέλιος ξεθηκάρωσε το σπαθί του, καθώς εκείνος κι οι 
υπόλοιποι της οµάδας του διέσχιζαν τις τελευταίες δεκάδες µέτρα 

που τους χώριζαν από τους ανθρώπους. 
  Οι δώδεκα καβαλάρηδες πέρασαν ανάµεσα από δύο µεγάλα δέντρα, 

και βρέθηκαν µπροστά σε τρεις τοξότες –δυο άντρες και µια 

γυναίκα–, οι οποίοι, πάραυτα, έβαλαν καταπάνω τους, µε τα τόξα 

που βαστούσαν έτοιµα. Ο προπορευόµενος δαιµονάνθρωπος µε τον 
τεχνολογικό ανιχνευτή στο χέρι πέθανε πρώτος, καθώς το βέλος της 
γυναίκας µπήχτηκε στο δεξί του µάτι και του διαπέρασε τον 
εγκέφαλο. Τα υπόλοιπα δύο βέλη βρήκαν επίσης τον στόχο τους: το 

ένα διαπέρασε τον ώµο µιας δαιµονογυναίκας και τ’άλλο τα πλευρά 

ενός δαιµονανθρώπου. Κι οι δυο, φυσικά, έπεσαν απ’τ’άτια τους. 
  Προτού οι εννιά ακόµα µάχιµοι Μαγκραθµέλιοι προλάβουν να 

χιµήσουν στους ανθρώπους και να τους πετσοκόψουν, τέσσερις 
άλλοι τοξότες πετάχτηκαν από τα δεξιά και τέσσερις από τ’αριστερά. 

Ο ανιχνευτής των δαιµονανθρώπων δεν τους είχε εντοπίσει αυτούς, 
γιατί ήταν στραµµένος προς τα βόρεια-δυτικά, ενώ οι νέοι τους 
αντίπαλοι, προφανώς, ήταν κρυµµένοι βόρειο-ανατολικά και νότια. 

Η τεχνολογία των Μαγκραθµέλιων, εποµένως, είχε στραφεί εναντίον 
τους και, τώρα, βέλη τούς κατέκλυζαν.  
  Οι δαιµονάνθρωποι ούρλιαζαν, καθώς οι µεταλλικές αιχµές 
καρφώνονταν επάνω στα κορµιά τους, αλλά ήταν, πλέον, αργά·  οι 
Εκδικητές είχαν νικήσει αυτό το γύρο: το θήραµα είχε πέσει στα 

νύχια τους. 
  «Πόσοι ζωντανοί;» ρώτησε ο Χέρκαµ. 

  «Τέσσερις,» είπε ένας, µετρώντας τους. 
  «Μαζέψτε τους,» πρόσταξε ο Χέρκαµ. «Θα τους στείλουµε στα 

Πνεύµατα µέσα από τη φωτιά.» 

  Καθώς οι άνθρωποί του άρχιζαν να σηκώνουν τους αιµόφυρτους 
Μαγκραθµέλιους από το έδαφος, εκείνος παρατήρησε τον τρόπο µε 
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τον οποίο τον κοιτούσε µια κορακοµάλλα γυναίκα της οµάδας του. 

Ήταν από αυτούς που είχαν ορµίσει απ’τα νότια και στο δεξί της 
χέρι βαστούσε ένα κοντό τόξο. 

  «Ακόµα σκεπτική σε βλέπω, Νύχτα,» είπε ο Χέρκαµ. 

  «Πάντα θα είµαι σκεπτική, σχετικά µ’ετούτο το… έθιµο,» δήλωσε 
η τυχοδιώχτρια, περνώντας το τόξο της στον ώµο. 

  «Θα το συνηθίσεις, όταν δεις αρκετά απ’αυτά τα σκυλιά να 

καίγονται,» αποκρίθηκε ο Χέρκαµ. «Τα ουρλιαχτά τους θα είναι 
µουσική στ’αφτιά σου.» Γύρισε, και άρχισε να βαδίζει µέσα στην 
βλάστηση. 

  Η Νύχτα κούνησε το κεφάλι και στράφηκε στον Άνεµο. «Πώς 
µπορεί να τα πιστεύει αυτά τα πράγµατα;» 

  «Όλοι τους τα πιστεύουν, Νύχτα,» αποκρίθηκε εκείνος, 
ανασηκώνοντας τους ώµους. 
  Η τυχοδιώχτρια τον αγριοκοίταξε, ενώ οι Εκδικητές τραβούσαν 
τους τέσσερις δαιµονανθρώπους µαζί τους, αποµακρυνόµενοι. 
Ορισµένοι από αυτούς, µάλιστα, είχαν καταφέρει να πιάσουν και 
πέντε από τα άλογα των Μαγκραθµέλιων. Μάζευαν ό,τι έβρισκαν 
από τους εχθρούς τους: ζώα, όπλα, πανοπλίες. Ακόµα και τις 
δαιµονικές τους συσκευές µάζευαν, όµως αυτές µονάχα για να τις 
καταστρέψουν. 
  «Θες να πεις ότι δε σε νοιάζει;» ρώτησε η Νύχτα τον Άνεµο. 

  «Όχι, η αλήθεια είναι πως δε µε νοιάζει και τόσο,» παραδέχτηκε 
εκείνος. «Στην αρχή, µου φάνηκε κάπως φρικαλέο, όµως δε θα 

κάθοµαι, τώρα, να σκέφτοµαι την καλοπέραση των 
δαιµονανθρώπων, όταν δεν ξέρω αν θα καταφέρω να βγάλω την 
ηµέρα.» Και ξεκίνησε να βαδίζει πίσω από τους Εκδικητές. 
  Η Νύχτα τον ακολούθησε, απορώντας πώς κι εκείνος ήταν δυνατόν 
να πιστεύει αυτά τα πράγµατα. Είχαν πάει µε τους Εκδικητές από 

ανάγκη·  δεν ήταν υποχρεωµένοι να αρέσκονται και στις «παλιές 
µέθοδοί» τους, όπως τις αποκαλούσαν. Μέχρι στιγµής, η Νύχτα τούς 
είχε δει µία φορά να καίνε δαιµονανθρώπους, αλλά δεν είχε αντέξει 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

579 

να καθίσει να κοιτάζει ως το τέλος. Μετά από λίγο, είχε 
αποµακρυνθεί, προσπαθώντας ν’αποφύγει τα ουρλιαχτά τους, τα 

οποία την στοίχειωναν όλο εκείνο το βράδυ, που στριφογύριζε µέσα 

στην κουβέρτα της. 
  Η µετακινούµενη κατασκήνωση των Εκδικητών ήταν µιας ώρας 
δρόµος µακριά, µέσα στα δάση. Ποτέ δεν την άφηναν στο ίδιο 

σηµείο, από φόβο µήπως οι Μαγκραθµέλιοι τούς εντοπίσουν. Ειδικά 

τώρα τελευταία ο κίνδυνος ήταν πολύ µεγάλος, µε τόσες 
ανιχνευτικές οµάδες δαιµονανθρώπων που τριγύριζαν, ψάχνοντας 
για επιζώντες από τον κοµµατιασµένο στρατό της ∆ούκισσας Βόνα. 

  Η Νύχτα αναρωτιόταν αν η ∆ούκισσα ήταν ζωντανή. Αλλά υπέθετε 
ότι, µάλλον, οι Μαγκραθµέλιοι θα την είχαν σκοτώσει. ∆ιέθεταν 
αστείρευτο µίσος εναντίον των ανθρώπων. Ίσως, τελικά, οι 
Εκδικητές να είχαν δίκιο που τους τιµωρούσαν όπως τους 
τιµωρούσαν. Μα τι σκέφτοµαι τώρα! ∆ε µπορεί να το σκέφτοµαι αυτό! 

µάλωσε τον εαυτό της. Κι όµως, οι δαιµονάνθρωποι είχαν κάνει 
τόσα κακά στη χώρα της… 

  Όταν έφτασαν στην κατασκήνωση, όλοι τούς περίµεναν·  
προφανώς, οι αρουραίοι των δέντρων –όπως έλεγαν τους 
παρατηρητές τους οι Εκδικητές– τους είχαν δει από απόσταση. 

  «Έχουµε τα παλούκια και τ’άχυρα έτοιµα, Χέρκαµ!» είπε ένας 
άντρας που πριν από λίγο καιρό ανήκε στον στρατό της ∆ούκισσας 
Βόνα. Πολλοί από τους επιζώντες πολεµιστές αυτού του φουσάτου 

είχαν συµµαχήσει µε τους Εκδικητές, οι οποίοι τους είχαν προσφέρει 
ένα µέρος για να κρυφτούν από του Μαγκραθµέλιους και έναν 
εναλλακτικό τρόπο για να πολεµήσουν. 
  «Ας κάψουµε τους δαίµονες, τότε!» αποκρίθηκε ο Χέρκαµ, και 
φωνές ενθουσιασµού ακούστηκαν από τριγύρω. 

  Άντρες και γυναίκες έβγαιναν από τις σκουρόχρωµες σκηνές, για 

να παρακολουθήσουν το θέαµα. Εκείνοι που είχαν πιάσει τους 
δαιµονάνθρωπους άρχισαν να τους γδύνουν. Οι προσπάθειες των 
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τελευταίων να ξεφύγουν ήταν µάταιες·  τα τραύµατά τους δεν τους 
είχαν αφήσει και πολύ δύναµη: αισθάνονταν εξαντληµένοι. 
  Η Βερενέλη βγήκε από µια απ’τις σκηνές και κάθισε απόµερα από 

τους υπόλοιπους, επάνω σε µια πέτρα. Στα γόνατά της άνοιξε ένα 

βιβλίο. Βούτηξε την πένα της στο µελάνι κι άρχισε να καταγράφει 
ό,τι παρατηρούσε. Μέχρι στιγµής, είχε γεµίσει µονάχα µερικές από 

τις άδειες σελίδες του βιβλίου, όµως προέβλεπε, µε τον καιρό, να 

γεµίσει πολύ, πολύ περισσότερες. 
  Ο Ράµλεντ ήρθε και στάθηκε πλάι της, µε τα µεγάλα, µυώδη χέρια 

του σταυρωµένα στο στέρνο. Η έκφρασή του ήταν σκεπτική. 

  Αφού έγδυσαν τους δαιµονανθρώπους και από το τελευταίο τους 
ρούχο, οι Εκδικητές τούς έδεσαν σε πασσάλους. Τα ουρλιαχτά των 
Μαγκραθµέλιων αντηχούσαν µέσα στο δάσος, ενώ οι πληγές από τα 

βέλη –τα οποία είχαν ξεκαρφωθεί από πάνω τους µε βάναυσο 

τρόπο– έλουζαν µε αίµα τα κορµιά τους. 
  «∆ε µπορώ πάλι…» ψιθύρισε η Νύχτα στον Άνεµο. Γύρισε και 
έφυγε. 
  Οι Εκδικητές άναψαν δαυλούς και έβαλαν φωτιά στα άχυρα τα 

οποία βρίσκονταν στα πόδια των δαιµονανθρώπων, που τα 

ουρλιαχτά τους δυνάµωσαν, καθώς η γυµνή τους σάρκα καιγόταν. 
Καταριόνταν τους ανθρώπους ξανά και ξανά, στη γλώσσα τους. 
  Ο Χέρκαµ παρακολουθούσε ανέκφραστα·  τα µάτια του ήταν 
ψυχρά, σκληρά. Είχε αναλάβει τον ρόλο αρχηγού των Εκδικητών, κι 
ετούτος ο ρόλος δεν άφηνε περιθώρια λύπησης για τους δαίµονες. 
Όχι πως ο Χέρκαµ, ούτως ή άλλως, αισθανόταν καµια λύπηση εντός 
του γι’αυτούς. Ήθελε να καούν·  ήθελε να τους κάνει να πληρώσουν 

για όλα τους τα εγκλήµατα εναντίον των ανθρώπων. Τα ουρλιαχτά 

τους, όντως, ήταν µουσική στ’αφτιά του. 

  Ο Άνεµος περίµενε για λίγο, κοιτάζοντας τις εκφράσεις πόνου και 
τρόµου στα πρόσωπα των δαιµονανθρώπων. Ύστερα, γύρισε κι 
έφυγε κι αυτός, πηγαίνοντας να βρει την Νύχτα. 
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  Ο Ράµλεντ τον ατένισε ν’αποµακρύνεται, αλλά ο ίδιος δεν 
κουνήθηκε από τη θέση του. Είχε γίνει µάρτυρας και σε πολύ 

χειρότερα θεάµατα στη ζωή του. Αυτό, βέβαια, δε σήµαινε ότι 
συµφωνούσε µε τις µεθόδους των Εκδικητών. Ωστόσο, ως κάποιο 

βαθµό, µπορούσε να τους καταλάβει: Είχαν δει συγγενείς τους, 
συµπατριώτες τους, συµπολεµιστές τους να πεθαίνουν κάτω από τις 
λεπίδες των δαιµονανθρώπων·  δεν ήταν φυσικό να επιζητούν 
εκδίκηση –άγρια εκδίκηση; Το όνοµά τους ήταν, πράγµατι, πολύ 

ταιριαστό… 

  Η Βερενέλη είχε τα µάτια της καρφωµένα στο βιβλίο εµπρός της, 
διαβάζοντας ξανά τα όσα είχε γράψει µέχρι τώρα. Η αλήθεια, όµως, 
ήταν ότι δεν είχε ανάγκη να τα ξαναδιαβάσει·  απλά, δεν ήθελε να 

κοιτάζει τους δαιµονανθρώπους να καίγονται·  και το πιο βολικό 

µέρος για να στρέψει το βλέµµα της ήταν τα µαύρα γράµµατα που 

είχε ζωγραφίσει επάνω στο κιτρινισµένο χαρτί. 
  Η οσµή της σάρκας που ψήνεται είχε αρχίσει να προσβάλει τα 

ρουθούνια της… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Νύχτα! πού είσαι;» φώναξε ο Άνεµος. 
  Η Νύχτα κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο, κολλώντας την πλάτη της 
στον κορµό του. Αφουγκράστηκε τα βήµατα του Ανέµου να 

πλησιάζουν. Μόλις φάνηκε, του έβαλε τρικλοποδιά και έπεσε πάνω 

του. 

  «Ααχ!» µούγκρισε εκείνος, πιάνοντας τ’αριστερά του πλευρά. «Τι 
κάνεις; Είµαι τραυµατισµένος!» 

 «Ω, ναι, συγνώµη·  το ξέχασα,» είπε, ειλικρινά, η Νύχτα. Έσκυψε 
και τον φίλησε, δυνατά, στα χείλη, προσπαθώντας να επανορθώσει. 
  «Πρώτα, επιχειρείς να µε σκοτώσεις και, ύστερα, µε φιλάς;» 

απόρησε εκείνος. 
  Η Νύχτα γέλασε. «Έλα, σήκω,» είπε, και του έδωσε το χέρι της.  
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  Ο Άνεµος το πήρε και σηκώθηκε. «Μη φεύγεις έτσι·  είναι 
επικίνδυνο. ∆αιµονάνθρωποι τριγυρίζουν σε τούτα τα µέρη.» 

  «Αν είχαν έρθει τόσο κοντά, οι αρουραίοι των δέντρων θα τους 
είχαν εντοπίσει.» 

  «Ναι, όντως·  όµως νόµιζα ότι θα είχες πάει ακόµα πιο πέρα, γιαυτό 

ήρθα να σε βρω.» 

  «Απλά, ήθελα ν’αποµακρυνθώ από τις φωτιές,» εξήγησε η Νύχτα, 

που κι απο δώ µπορούσε ν’ακούσει τα ουρλιαχτά των 
δαιµονανθρώπων οι οποίοι καίγονταν. «∆εν αντέχω το θέαµα·  ούτε 
τις κραυγές τους.  
  »Αποµακρυνόµαστε κι άλλο; Και, µετά, επιστρέφουµε…» 

  Ο Άνεµος έγνεψε καταφατικά. 

  Και βάδισαν για λίγο, µέχρι που είπε: «Ως εδώ.» 

  Τα ουρλιαχτά των Μαγκραθµέλιων ακόµα έρχονταν στ’αφτιά τους, 
αλλά απόµακρα. 

  «∆εν πάµε πιο µακριά;» ρώτησε η Νύχτα. Ύστερα, είδε την 
έκφραση στο πρόσωπο του φίλου της·  ξεφύσησε και κάθισε σ’έναν 
βράχο, αφήνοντας το τόξο της στο έδαφος. «Καλά, ας περιµένουµε 
εδώ. ∆ε θ’αργήσουν να σωπάσουν, υποθέτω.» 

  Περίµεναν, και, πράγµατι, τα ουρλιαχτά των Μαγκραθµέλιων 
έπαψαν, µετά από λίγη ώρα. 

  «Πόσους ακόµα θα δούµε να καίγονται;» είπε η Νύχτα. 

  «Πού να ξέρω, Νύχτα;» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Όµως είναι 
δαιµονάνθρωποι, στο κάτω-κάτω. ∆ε θάπρεπε να σ’απασχολούν 
τόσο πολύ.» Σηκώθηκε από την πέτρα όπου είχε καθίσει. 
  Κι η Νύχτα σηκώθηκε. «Μα τους καίνε! Αν τους σκότωναν, 
εντάξει! Αλλά τους καίνε!» 

  Ο Άνεµος έσφιξε τα χείλη, ανασήκωσε τα χέρια. «Και τώρα τι να 

κάνουµε, δηλαδή; Αν δεν ήταν οι Εκδικητές, οι δαιµονάνθρωποι θα 

είχαν κάψει εµάς, Νύχτα –µην το ξεχνάς.» Άρχισε να βαδίζει προς 
τον καταυλισµό. 
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  «∆ε θα µας είχαν κάψει,» είπε εκείνη, ακολουθώντας τον. «Θα µας 
είχαν σκοτώσει.» 

  «Ε, εντάξει, τότε·  τους παρεξήγησα,» είπε ο Άνεµος. 
  Η Νύχτα γέλασε. «Έλα, Άνεµε·  ξέρεις τι εννοώ.» Τύλιξε το 

αριστερό της χέρι γύρω απ’τη µέση του κι ακούµπησε το κεφάλι της 
στον ώµο του, καθώς βάδιζαν. 
  Εκείνος αγκάλιασε τους δικούς της ώµους, µε το ένα χέρι. «Ξέρω. 

Όµως µην το σκέφτεσαι τόσο. ∆εν πρόκειται ν’αλλάξει τίποτα. Και 
δεν έχουµε πουθενά αλλού να πάµε, απ’το να µείνουµε εδώ, µε τους 
Εκδικητές.» Και ψιθύρισε στ’αφτί της: «Αλλά, όταν τελειώσει ο 

πόλεµος, θα πάµε στο άνοιγµα εκείνης της σήραγγας, κοντά στη 

θάλασσα, και θα µαζέψουµε το θησαυρό που έχουµε κρύψει!» 

Σήκωσε το σαγόνι της, µε δύο δάχτυλα του, και της φίλησε τα χείλη. 

«Θα ζήσουµε σα βασιληάδες!» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τα κατέγραψες όλα, αφεντικό;» ρώτησε ο Άνεµος τη Βερενέλη, 

καθώς εκείνος κι η Νύχτα περνούσαν πλάι της. 
  Η εξερευνήτρια, που καθόταν έξω απ’τη µικρή της σκηνή, του 

χαµογέλασε. Τώρα, κρατούσε κάποιες σηµειώσεις για τον τρόπο 

ζωής των Εκδικητών. Της είχαν κινήσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον, και 
προσπαθούσε να κάνει κάποια σύγκριση ανάµεσα σ’αυτούς και τους 
Βολχερθιανούς, µε όση βοήθεια µπορούσε να της προσφέρει ο 

Ράµλεντ, που είχε κάποτε ζήσει µε τους τελευταίους. 
  Καθώς η Νύχτα κι ο Άνεµος αποµακρύνονταν, είδε τον Χέρκαµ να 

πλησιάζει. «Καλησπέρα, Βερενέλη,» είπε. 
  Εκείνη σήκωσε το βλέµµα της από το βιβλίο µπροστά της. 
«Καλησπέρα, αρχηγέ.» 

  Ο Χέρκαµ κάθισε οκλαδόν πλάι της. Ποτέ ξανά δεν το είχε κάνει 
αυτό. Κάτι ήθελε… «Τι γράφεις;» τη ρώτησε. 
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  Η Βερενέλη έκλεισε, βιαστικά, το βιβλίο, σα να ντρεπόταν. 
«Γενικά… Σκέφτηκα πως κάποιος πρέπει να καταγράψει τι 
συµβαίνει εδώ, έτσι για να µην χαθούν τα γεγονότα.» 

  «Μπορώ να το δω;» Ο Χέρκαµ άπλωσε το χέρι του προς το βιβλίο. 

  «Εµ… ναι, φυσικά,» χαµογέλασε η Βερενέλη. «∆ες το.» Του το 

έδωσε. 
  Εκείνος το άνοιξε και άρχισε να γυρίζει, µία-µία, τις σελίδες. Τα 

µάτια του κινούνταν πέρα-δώθε, καθώς διάβαζε. 
  Τι θέλει να µάθει; σκέφτηκε η Βερενέλη. Θέλει να δει αν γράφω την 

αλήθεια γι’αυτόν και τους Εκδικητές; 

  Όταν ο Χέρκαµ είχε ρίξει µια µατιά σ’όλες τις γεµάτες σελίδες του 
βιβλίου, το έκλεισε και το επέστρεψε στην εξερευνήτρια. «Πώς θα 

σου φαινόταν, Βερενέλη, να γίνεις η επίσηµη ιστορικός των 
Εκδικητών;» τη ρώτησε. 
  Εκείνη παρέλυσε, για λίγο, προσπαθώντας να χωνέψει τι ακριβώς 
της έλεγε. «Επίσηµη ιστορικός των Εκδικητών;» 

  «Ναι,» είπε ο Χέρκαµ. «Απλά, θα γράφεις όσα βλέπεις να 

διαδραµατίζονται γύρω σου –αυτό που κάνεις ήδη, δηλαδή.» 

  «Ξέρω τι σηµαίνει να είσαι ιστορικός,» µειδίασε η Βερενέλη. 

«Όµως… Βέβαια, αν θέλεις, γιατί όχι;… Όµως δεν περίµενα να µου 

ζητήσεις κάτι τέτοιο…» 

  Ο Χέρκαµ πήρε ένα ξύλο από κάτω και το έριξε µέσα στις φλόγες 
της φωτιάς µπροστά τους. «Γιατί;» 

  «Γιατί… Μόλις πριν λίγες µέρες µε γνώρισες.» 

  «Τους περισσότερούς µου συντρόφους πριν από λίγες µέρες τους 
γνώρισα,» εξήγησε ο Χέρκαµ, µορφάζοντας αδιάφορα. 

  «Αχά… Ε, ναι… Τότε, αν θέλεις, εντάξει, θα γίνω η Ιστορικός των 
Εκδικητών,» συµφώνησε η Βερενέλη. 

  «Ωραία!» είπε ο Χέρκαµ. «Θα το γιορτάσουµε!» Έλυσε ένα φλασκί 
από τη ζώνη του και της το έδωσε. «Κρασί;» 
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  «Ευχαριστώ.» Η Βερενέλη το πήρε στα χέρια και ήπιε µια µεγάλη 

γουλιά. Ύστερα, το επέστρεψε στον αρχηγό των Εκδικητών, ο 

οποίος ήπιε µια ακόµα µεγαλύτερη, και σηκώθηκε όρθιος. 
  «Ακούστε µε, σκυλιά!» φώναξε στους υπόλοιπους. «Ακούστε µε, 
λέω!» 

  Όλοι όσοι ήταν τριγύρω στράφηκαν στο µέρος του, και µπόλικοι 
βγήκαν απ’τις σκηνές τους, για να τον κοιτάξουν. 
  «Γιατί µας διακόπτεις τον ύπνο, Χέρκαµ;» ρώτησε ο Περγκ –ένας 
ξανθός άντρας, µε γαλανά µάτια, µακριά, σγουρά µαλλιά, και λεπτά 

χαρακτηριστικά προσώπου. 

  «Σκάσε και άκου,» αποκρίθηκε ο Χέρκαµ. «Οι Εκδικητές, απο δώ 

και στο εξής, έχουν µία επίσηµη ιστορικό –την Βερενέλη!» Και της 
έδωσε το χέρι του, για να σηκωθεί όρθια. Εκείνη το πήρε και 
σηκώθηκε, νιώθοντας αµήχανα, καθώς όλοι την κοιτούσαν. «Ακόµα 

κι αν πεθάνουµε, πολεµώντας τους δαιµονανθρώπους, οι αγώνες µας 
δε θα ξεχαστούν! Θα παραµείνουν για πάντα στην Ιστορία!» 

  Ζητωκραυγές ακούστηκαν. 
  Όταν έπαψαν, ο Χέρκαµ είπε: «Τώρα, τα µαζεύουµε και 
πηγαίνουµε να κατασκηνώσουµε αλλού.» 

  «∆ε µένουµε δω, για τη νύχτα;» πρότεινε ένας Εκδικητής, και 
ορισµένοι άλλοι συµφώνησαν µαζί του. 

  «Όχι.» Ο Χέρκαµ ήταν απόλυτος. «Οι δαίµονες µπορεί να µας 
εντοπίσουν –και δε θέλω να το ρισκάρω. Θα κατευθυνθούµε δυτικά, 

προς τον καταυλισµό του Σάλβινρ.» 

  Ο Σάλβινρ αυτός δεν είχε καµία σχέση µε τον Σάλβινρ τον ∆ούκα 

της Χάργκοχ·  ήταν, απλά, ένας άλλος αρχηγός των Εκδικητών. 
Γιατί, φυσικά, οι Εκδικητές δεν ήταν µονάχα όσοι βρίσκονταν τώρα 

γύρω από την Βερενέλη. Προτιµούσαν να είναι διάσπαρτοι, ώστε οι 
δαιµονάνθρωποι να µη µπορούν να τους εντοπίσουν όλους. Κι 
ετούτη η µέθοδος ήταν πολύ αποτελεσµατική στον κλεφτοπόλεµο 

που έκαναν·  η Ιστορικός των Εκδικητών την είχε σηµειώσει στο 

βιβλίο της. 
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  Καθώς άπαντες άρχισαν να µαζεύουν τις σκηνές, τα όπλα, και τα 

λιγοστά προσωπικά τους αντικείµενα, η Βερενέλη τούς µιµήθηκε. 
Όµως, όταν προσπάθησε να µαζέψει τη δική της σκηνή, εκείνη έπεσε 
και την πλάκωσε. Η εξερευνήτρια προσπάθησε να βγει µέσα από το 

ύφασµα, αλλά µπερδεύτηκε και σκόνταψε. Αισθάνθηκε κάποιον να 

την πιάνει και να τη βοηθά να ξεµπλεχτεί. 
  «Η ιστορικός µας, προφανώς, δεν ξέρει πώς να µαζέψει τη σκηνή 

της,» είπε ο Χέρκαµ, µειδιώντας. 
  Η Βερενέλη κοκκίνισε. «Απλά, µπερδεύτηκα…» 

  Ο Χέρκαµ γέλασε. «Χαλάρωσε, αστειεύοµαι.» Και, δίνοντάς της 
µια στο δεξί µερί, άρχισε εκείνος να µαζεύει τη σκηνή της. 
  Η Βερενέλη κοκκίνισε περισσότερο, και στράφηκε απ’την άλλη, 

ώστε να µην την δει. 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο 

Θανατερή οµίχλη 
 

 

 Τόλριν ξύπνησε τον Κόργκαρ και τη Μάερνοµ µια ώρα πριν 
την αυγή. «Σηκωθείτε,» είπε. «Πρέπει να φύγουµε.» 

  Εκείνοι βγήκαν από τα λαγούµια των ζεστών τους 
κουβερτών διστακτικά. Τα περισσότερα ρούχα τους δεν τα είχαν 
βγάλει, όµως το κρύο τους διαπέρασε σα µαχαίρι·  έτσι, γρήγορα, 

φόρεσαν µπότες, γούνινα πανωφόρια, και κάπες. 
  «Επιµένω ότι δεν ήταν ανάγκη να φύγουµε πριν από την ανατολή 

του Λούντρινχ,» είπε ο Κόργκαρ. «Η Νιρίλ είναι µια άκακη 

τροβαδούρος, και µόνο.» 

Ο
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  «Επειδή, όµως, εγώ δεν είµαι σίγουρος γι’αυτό, θα φύγουµε τώρα –

πριν την ανατολή,» τόνισε ο Τόλριν, παίρνοντας τον σάκο του στον 
ώµο και ανοίγοντας την πόρτα. 

  «Τόσο καχύποπτοι είστε πάντα εσείς οι αγγελιαφόροι;» ρώτησε ο 

Κόργκαρ, δένοντας τη ζώνη του και ακολουθώντας τον έξω, στον 
διάδροµο του Πανδοχείου. 

  «Βούλωστο, πια!» είπε η Μάερνοµ. «Σε προστάζω.» 

  «Επειδή, δηλαδή, η Βαρονέσα σ’έκανε διοικήτρια, πρέπει, τώρα, να 

µας το κοπανάς στο κεφάλι κάθε λίγο και λιγάκι;» είπε ο Κόργκαρ, 

καθώς κατέβαιναν τη σκάλα. 

  «Ναι, γιατί είµαι άρρωστη κι έτσι τη βρίσκω –βούλωστο, λοιπόν!» 

µούγκρισε η Μάερνοµ. 

  Η τραπεζαρία του Πανδοχείου ήταν άδεια, αυτή την ώρα. Ο Τόλριν 
κι οι σύντροφοί του την διέσχισαν και βγήκαν στο τσουχτερό κρύο. 

Σήµερα δε χιόνιζε, αλλά το χιόνι ακόµα κάλυπτε τις οροφές των 
σπιτιών του χωριού, καθώς και τον δρόµο. Επιπλέον, ένας παγερός 
αέρας φυσούσε, που τους έκανε και τους τρεις να ξυλιάζουν. 
  Πήγαν στον στάβλο, όπου βρήκαν τον νεαρό σταβλίτη Ζάφνορ να 

κοιµάται, τυλιγµένος σε µια µάλλινη κουβέρτα και στα άχυρα. 

  «Τον ζηλεύω,» είπε ο Κόργκαρ. 

  Η Μάερνοµ στράφηκε στο µέρος του, σφυρίζοντας: «Βούλωστο!» 

  «Ας µην τον ενοχλήσουµε,» πρότεινε ο Τόλριν, παίρνοντας το 

άλογό του από το µέρος όπου ήταν σταβλισµένο κι αρχίζοντας να 

του φορά τη σέλα. 

  Η Μάερνοµ συµφώνησε, γνέφοντας καταφατικά. Εκείνη κι ο 

Κόργκαρ άρχισαν να φοράνε τις σέλες στα δικά τους ζώα. Όταν όλοι 
τελείωσαν, τα έβγαλαν από τον στάβλο και τα καβάλησαν. 
  «Σήµερα πρέπει να κερδίσουµε τον χαµένο χρόνο,» είπε ο Τόλριν, 
και έµπηξε τα τακούνια των µποτών του στα πλευρά του αλόγου του, 

ξεκινώντας να καλπάζει. 
  Έφτασαν στο σηµείο όπου είχε στρίψει η άµαξα της Νιρίλ, για να 

πάει στο χωριό, και κατευθύνθηκαν νότιο-ανατολικά, επάνω στον 
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χιονισµένο δρόµο. Απόρησαν µε το πόσο γρήγορα είχαν διένυσαν 
την απόσταση που χτες τους είχε πάρει ώρες. 
  Μέχρι το µεσηµέρι, συνάντησαν άλλα δύο χωριά στον δρόµο τους, 
και σταµάτησαν στο δεύτερο, για να ξεκουράσουν τα ζώα τους σε 
έναν στάβλο. Οι ίδιοι κάθισαν σε µια ταβέρνα, για να φάνε και να 

συνεχίσουν το ταξίδι µόλις τα άλογα είχαν αναπαυθεί επαρκώς. Επί 
τη ευκαιρία, ρώτησαν την ταβερνιάρισσα –µια χοντρή γυναίκα µε 
καστανά µαλλιά δεµένα κότσο– πόσο µακριά ακόµα ήταν το Κάστρο 

Βεµέντλιρ του Βαρόνου Έλκιζ. 
  «∆εν είναι πολύ µακριά,» τους απάντησε εκείνη. «Καµιά δεκαριά 

χιλιόµετρα προς τα νότια. Ακολουθήστε τον δρόµο κι αποκλείεται να 

το χάσετε. Εκτός κι αν στρίψετε δυτικά, τέσσερα χιλιόµετρα 

παρακάτω, οπότε θα οδηγηθείτε στην Ταρβίκ.» 

  «Πόλη είναι η Ταρβίκ;» ρώτησε ο Τόλριν. 
  «Ναι,» ένευσε η γυναίκα. «Η µεγαλύτερη της Βαρονίας.» 

  «Σ’ευχαριστούµε για τις πληροφορίες,» είπε ο αγγελιαφόρος, και 
της έδωσε ένα αργύριο. 

  Η ταβερνιάρισσα έφυγε κατευχαριστηµένη. 

  Ύστερα από τρεις ώρες, ο Τόλριν, η Μάερνοµ, και ο Κόργκαρ 

πήραν τ’άλογά τους από τον στάβλο και εγκατέλειψαν το χωριό. ∆εν 
είχαν χρόνο για χάσιµο, και το χιόνι που γέµιζε τον δρόµο ήδη τους 
καθυστερούσε αρκετά. 

  Ενώ ταξίδευαν, σουρούπωσε, αλλά δε σταµάτησαν σε κανένα απ’τα 

µικρά χωριά και τους οικισµούς που αντάµωσαν, παρά µόνο σε µια 

περιτριγυρισµένη από ξύλινο τείχος πόλη. Εκεί ρώτησαν τους 
φρουρούς αν βρίσκονταν ακόµα µακριά από το Κάστρο Βεµέντλιρ, 

κι εκείνοι τους απάντησαν πως το κάστρο του Βαρόνου δεν ήταν 
παρά έξι χιλιόµετρα πιο κάτω στον δρόµο. 

  «Όµως δε θα σας συνιστούσα να πάτε τώρα,» είπε ο γκριζοµάλλης 
πολεµιστής. «Καλύτερα να µείνετε εδώ, στην Όνρακ, για το βράδυ, 

και να κατευθυνθείτε εκεί το πρωί, που ο δρόµος θάχει κάπως 
καθαρίσει απ’το χιόνι.» 
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  «Καλή ιδ–» άρχισε ο Κόργκαρ, αλλά ο Τόλριν τον διέκοψε: 
«Σ’ευχαριστούµε για τη συµβουλή, φίλε µου, όµως βιαζόµαστε να 

δούµε το Βαρόνο.» 

  «Όπως νοµίζετε,» αποκρίθηκε ο φρουρός. «Πρόκειται για κάτι το 

ανησυχητικό;» 

  «Όχι·  δε χρειάζεται να σ’απασχολεί καθόλου,» τον διαβεβαίωσε ο 

Τόλριν. 
  Έφυγαν από την πόλη, κατευθυνόµενοι νότιο-ανατολικά, ενώ τα 

πόδια των αλόγων τους βούλιαζαν µέσα στο χιόνι, το οποίο 

πεταγόταν τριγύρω, όταν κάλπαζαν. Τώρα, δε φυσούσε κανένας 
παγερός άνεµος, όµως το περιβάλλον συνέχιζε να είναι κρύο και 
υγρό. Οι τρεις καβαλάρηδες είχαν τις κουκούλες τους στα κεφάλια 

και τις κάπες δεµένες σφιχτά γύρω τους, για περισσότερη ζεστασιά. 

  Όταν είδαν τη µορφή ενός κάστρου να αποκαλύπτετε από το 

φεγγαρόφωτο επάνω σ’έναν λόφο, κατάλαβαν ότι, επιτέλους, είχαν 
φτάσει στο Κάστρο Βεµέντλιρ του Βαρόνου Έλκιζ. Γύρω από τον 
λόφο φύτρωνε ένα µικρό δάσος από αειθαλή δέντρα, µέσα από το 

οποίο περνούσε ένας στενός δρόµος, καλυµµένος µε χιόνι. Στην 
αρχή του δρόµου βρισκόταν µια πινακίδα, που έγραφε: 
 

ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΒΕΜΕΝΤΛΙΡ 

ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΒΑΡΟΝΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΕΛΚΙΖ 

ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ ΒΑΡΟΝΕΣΑΣ ΦΙΝΡΑ 

 

  Ο Τόλριν, η Μάερνοµ, κι ο Κόργκαρ ακολούθησαν τον δρόµο 

ανάµεσα στα αειθαλή δέντρα. Σύντοµα, τον διέσχισαν, ανεβαίνοντας 
τον λόφο, και βρέθηκαν µπροστά στην πύλη του κάστρου. 

  «Ποιοι είστε;» ακούστηκε µια αντρική φωνή από πάνω τους. 
  Ύψωσαν τα κεφάλια, για ν’αντικρίσουν δύο φρουρούς να 

στέκονται στις επάλξεις, φορώντας κουκούλες και κάπες. 
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  «Ονοµάζοµαι Τόλριν,» φώναξε ο αγγελιαφόρος, «και φέρνω 

µήνυµα για την Πριγκίπισσα Βαρονέσα Φίνρα.» 

  Η πύλη σηκώθηκε, µε ένα δυνατό κροτάλισµα αλυσίδων και 
τρίξιµο σιδήρου. Χιόνι έπεσε από πάνω της. Οι Σαραολνιανοί 
µπήκαν στην αυλή του κάστρου, όπου κατέβηκαν απ’τ’άτια τους. 
Έξι φρουροί ήρθαν να τους προϋπαντήσουν, και ένας απ’αυτούς 
είπε: «Ελάτε µαζί µας, παρακαλώ.» Την ίδια στιγµή, ένας σταβλίτης 
ερχόταν από τον στάβλο, για να πάρει τα άλογά τους. 
  «Οδηγήστε µας,» παρότρυνε ο Τόλριν τους στρατιώτες. 
  Μπήκαν στο κεντρικό χτίριο του κάστρου, περνώντας από µια 

ξύλινη πόρτα, που ένας φρουρός ο οποίος στεκόταν πλάι της άνοιξε 
γι’αυτούς. Η ζεστασιά του µέρους, αµέσως, τους έκανε να 

αισθανθούν καλύτερα, περισσότερο ευκίνητοι, περισσότερο 

ζωντανοί.  
  Οι πολεµιστές του Βαρόνου, τελικά, τους πήγαν σε ένα σχετικά 

µεγάλο σαλόνι, γεµάτο µε πίνακες. Ένα πέτρινο τζάκι έπιανε το ένα 

τρίτο του τοίχου αντίκρυ τους, και από πάνω του κρεµόταν ένα 

µεγάλο ξίφος, ανάστροφα, µε τη λαβή προς τα πάνω και τη λάµα 

προς τα κάτω. 

  «Καθίστε εδώ, µέχρι να ειδοποιήσουµε τη Βαρονέσα,» είπε ο 

στρατιώτης που τους είχε µιλήσει και πριν. Αυτός κι άλλοι τρεις 
έφυγαν από το δωµάτιο, ενώ δύο έµειναν να στέκονται εκατέρωθεν 
της πόρτας. 
  Ο Τόλριν, η Μάερνοµ, και ο Κόργκαρ πλησίασαν το τζάκι για να 

ζεσταθούν. Ο αγγελιαφόρος έχωσε το δεξί χέρι µέσα στην κάπα του, 

για να βεβαιωθεί ότι το µήνυµα του Πρίγκιπα Κιόλβ ήταν εκεί όπου 

το είχε βάλει. Και, όντως, εκεί ήταν –πού να είχε πάει, άλλωστε; 
Έχω γίνει ιδιαίτερα ανήσυχος µ’αυτή την ιστορία, συλλογίστηκε ο 

Τόλριν. 
  Σε λίγο, βήµατα τούς έκαναν όλους να γυρίσουν, για να δουν µια 

ψηλή γυναίκα να µπαίνει στο σαλόνι. Φορούσε µακρύ, µπλε φόρεµα, 

και τα ανοιχτά-καστανά µαλλιά της συγκρατούσε πίσω µια µαύρη 
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χτένα, στολισµένη µε ηµιπολύτιµους λίθους. Στο στέρνο της 
κρεµόταν ένα αργυρό µενταγιόν. 
  «Καλησπέρα,» είπε. «Είµαι η Πριγκίπισσα Φίνρα.» 

  Ο Τόλριν έκανε µια σύντοµη υπόκλιση. «Υψηλοτάτη. Ο Πρίγκιπας 
Κιόλβ σάς στέλνει ένα µήνυµα.» Το έβγαλε µέσα από την κάπα του 

και της το έδωσε. 
  Η Φίνρα έσπασε τη σφραγίδα, το ξετύλιξε, και το διάβασε. 
Συνοφρυώθηκε. «Μου ζητά να έρθω επειγόντως στο παλάτι,» είπε. 
«Μήπως γνωρίζετε γιατί;» 

  Για να µη γράφει τίποτα περισσότερο ο Πρίγκιπας Κιόλβ, προφανώς 

θα θέλει ο ίδιος να µιλήσει στην αδελφή του για τη δολοφονία της 

βασιλικής οικογένειας, σκέφτηκε ο Τόλριν·  και αποκρίθηκε: «Όχι, 
Υψηλοτάτη·  δεν γνωρίζουµε.» 

  «Μάλιστα,» είπε η Φίνρα. «Εντάξει, τότε… θα έρθω στην 
∆ρέλιφον όσο πιο σύντοµα µπορώ. 

  »Παρακαλώ, ελάτε µαζί µου στην µεγάλη αίθουσα του κάστρου, να 

σας κεράσω κάτι.» 

  «Σας ευχαριστούµε, Υψηλοτάτη.» 

  Η Βαρονέσα τούς πήγε σε ένα µεγάλο δωµάτιο, στηριζόµενο σε 
τέσσερις χοντρές κολόνες. ∆ύο τζάκια το ζέσταιναν, και ένα µακρύ, 

ξύλινο τραπέζι υπήρχε στο κέντρο του. Στην κορυφή του τραπεζιού 

καθόταν ένας µελαχρινός άντρας µε µακριά µαλλιά και µούσι. 
Φορούσε µαύρο πουκάµισο και παντελόνι, και στο στέρνο του 
κρεµόταν ένα αργυρό µενταγιόν, παρόµοιο µ’αυτό της Πριγκίπισσας 
Φίνρα. Στη δεξιά µεριά του τραπεζιού κάθονταν δύο παιδιά: ένα 

καστανοµάλλικο αγόρι, περίπου οκτώ χρονών, κι ένα µελαχρινό 

κορίτσι, µερικά χρόνια µικρότερο. Έτρωγαν σούπα, ενώ στο κέντρο 

του τραπεζιού βρισκόταν ένα ψητό αγριογούρουνο. 

  «Ο σύζυγός µου, Βαρόνος Έλκιζ, και τα παιδιά µας, Βίκορ και 
Νίσα,» τους σύστησε η Βαρονέσα Φίνρα. «Παρακαλώ, καθίστε στο 

τραπέζι µας να φάτε. Υπηρέτες, σερβιρίστε τους!» Και στρεφόµενη 
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στον Βαρόνο Έλκιζ: «Αγαπηµένε µου, οι κύριοι και η κυρία είναι 
αγγελιοφόροι του αδελφού µου, Κιόλβ.» 

  Καθώς η Φίνρα καθόταν απέναντι από τα παιδιά της και οι 
Σαραολνιανοί λίγο παρακάτω στο µακρύ τραπέζι, ο σύζυγός της 
ρώτησε: «Τι ήθελε να σου πει ο Πρίγκιπας;» 

  «Μου ζήτησε να πάω στην ∆ρέλιφον, το συντοµότερο δυνατό,» 

αποκρίθηκε εκείνη, και έφαγε µια κουταλιά σούπα, ενώ δύο 

υπηρέτες άρχιζαν να σερβίρουν τον Τόλριν, τη Μάερνοµ, και τον 
Κόργκαρ. 

  «Γιατί;» παραξενεύτηκε ο Βαρόνος Έλκιζ. 
  «∆εν ξέρω,» ανασήκωσε τον δεξή ώµο η Πριγκίπισσα. «Ούτε οι 
αγγελιαφόροι ξέρουν. Όµως ο Κιόλβ τονίζει ότι ο λόγος είναι πολύ 

σηµαντικός.» 

  «Ο αδελφός σου είναι µικρός,» είπε ο Βαρόνος. «Μπορεί αυτό 

νάναι κάποιο απ’τα αστεία του.» 

  «∆ε µου µοιάζει για αστείο. Και δεν είναι τόσο µικρός, πια·  

δεκαοκτώ χρονών είναι.» 

  «Τέλος πάντων,» έκανε ο Βαρόνος. «Πότε σχεδιάζεις να φύγεις;» 

  «Αύριο, αν είναι δυνατόν.» 

  «∆εν περιµένεις, πρώτα, το χιόνι να λιώσει; Όλος ο δρόµος είναι 
καλυµµένος µε δαύτο·  καµια άµαξα δε µπορεί να ταξιδέψει επάνω 

του.» 

  «Θα πάω µε άλογο,» είπε η Πριγκίπισσα Φίνρα. 

  «Θέλεις να έρθω µαζί σου;» ρώτησε ο σύζυγός της. 
  «∆εν είναι ανάγκη. Καλύτερα να µείνεις εδώ. Εξάλλου, δε θέλω 

ν’αφήσω τα παιδιά µόνα τους στο κάστρο.» 

  «Καλά,» είπε ο Βαρόνος, συνεχίζοντας το φαγητό του. Όµως δεν 
έµοιαζε και τόσο ευχαριστηµένος µ’αυτό το απρόσµενο κάλεσµα του 

αδελφού της συζύγου του. 

  Οι Σαραολνιανοί έτρωγαν χωρίς να µιλούν. Εξάλλου, το φαγητό 

ήταν πολύ καλό για να χάνουν χρόνο µιλώντας. 
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  Όταν όλοι τελείωσαν, η Πριγκίπισσα είπε στα παιδιά της: «Είστε 
κουρασµένοι; Θέλετε να πάτε για ύπνο;» 

  «Ναι, µαµά,» αποκρίθηκε η Νίσα. 

  «Όχι, µαµά,» διαφώνησε ο Βίκορ. 

  «Εσύ δεν είσαι κουρασµένος, δηλαδή;» τον ρώτησε η µητέρα του. 

  «Όχι. Θέλω να µου πει η κυρά-Μίλνα ένα παραµύθι.» 

  «Τότε, θα σου πει ένα παραµύθι. Θέλεις κι εσύ, Νίσα, να σας πει η 

κυρά-Μίλνα ένα παραµύθι;» 

  Η κόρη της έγνεψε καταφατικά, καθώς χασµουριόταν. 
  «Ωραία. Πάµε να τη βρούµε,» είπε η Πριγκίπισσα Φίνρα. 

Σηκώθηκε απ’τη θέση της, πήρε τα παιδιά της απ’το χέρι, και βγήκε 
απ’την µεγάλη αίθουσα. 

  «∆ιοικήτρια, εσύ πότε θα κάνεις παιδιά, για να τα χαζεύω;» ρώτησε 
ο Κόργκαρ τη Μάερνοµ. 

  «∆ε θα θυµώσω µε τα λόγια σου,» του αποκρίθηκε εκείνη, «γιατί το 

φαγητό ήταν καλό.» 

  Ο Κόργκαρ µειδίασε. 
  Η Μάερνοµ δε µειδίασε. 
  Ο Τόλριν ήπιε µια γουλιά απ’το κρασί του, κοιτώντας τριγύρω, τις 
ταπετσαρίες του δωµατίου. 

  «Ήταν το ταξίδι σας δύσκολο;» τους ρώτησε ο Βαρόνος Έλκιζ, από 

την κορυφή του τραπεζιού. 

  «Ήταν, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο αγγελιαφόρος. «Όµως όχι 
τίποτα που δε µπορούσαµε ν’αντεπεξέλθουµε.» 

  «Οι δρόµοι είναι πολύ χιονισµένοι, ε;» 

  «Ναι, είναι. Ειδικά αυτός που οδηγεί στο κάστρο σας, Άρχοντά 

µου.» 

  Τότε, ένας στρατιώτης µπήκε στην µεγάλη αίθουσα. «Βαρόνε µου,» 

είπε. «Η τροβαδούρος Νιρίλ βρίσκεται εδώ.» 

  Οι Σαραολνιανοί κοκάλωσαν. Κι οι τρεις είχαν την ίδια σκέψη στο 

νου: Η τροβαδούρος Νιρίλ; 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

594 

  «Αφήστε την να περάσει,» πρόσταξε ο Βαρόνος Έλκιζ. «Τα 

παραµύθια της είναι ό,τι χρειαζόµαστε, µια τέτοια νύχτα.» 

  Την γνωρίζουν εδώ, σκέφτηκε ο Τόλριν. Γιαυτό ερχόταν στο 

κάστρο. 

  Ο φρουρός έφυγε, και η Νιρίλ µπήκε, µε ένα λαγούτο περασµένο 

στην πλάτη. «Πολύ καλησπέρα σας, Βαρόνε Έλκιζ!» είπε. «Η οικία 

σας είναι µια οπτασία, όταν την αντικρίζει κανείς λουσµένη από το 

φως των φεγγαριών. Το θέαµά της µε είχε µαγέψει, καθώς πλησίαζα, 

για να αισθανθώ τη ζεστασιά της.» 

  Πάλι τα ίδια αρχίσαµε… µούγκρισε από µέσα της η Μάερνοµ. 

  «Καλωσόρισες Νιρίλ!» αποκρίθηκε ο Βαρόνος, χαµογελώντας. 
«Έλα, κάθισε µαζί µας.» 

  Καθώς η τροβαδούρος πλησίαζε το τραπέζι, έστρεψε το βλέµµα της 
στους Σαραολνιανούς. «Εσείς εδώ;» είπε. «Τι ευχάριστη έκπληξη! 

Καλοσυνάτε Βαρόνε Έλκιζ, οι άνθρωποι που φιλοξενείτε στην οικία 

σας είναι οι σωτήρες µου.» 

  «Σωτήρες;» ρώτησε ο Βαρόνος. 
  «Ω, ναι,» αποκρίθηκε η Νιρίλ, καθώς καθόταν σε µια θέση του 
τραπεζιού, απέναντι από τον Τόλριν, τη Μάερνοµ, και τον Κόργκαρ. 

  Ωχ! σκέφτηκε ο πρώτος. Τώρα, θ’αποκαλύψει ότι είµαστε 

Σαραολνιανοί… 

  Εκείνη τη στιγµή, η Πριγκίπισσα Φίνρα µπήκε στο δωµάτιο, και, 
αντικρίζοντας την τροβαδούρο, το πρόσωπό της φωτίστηκε. «Νιρίλ! 
Πότε ήρθες; Πήγα για λίγο µέσα, και σε βρίσκω εδώ!» 

  «Μόλις τώρα ήρθα, όµορφή µου Πριγκίπισσα,» αποκρίθηκε εκείνη. 

«Η ζεστή φιλοξενία του σπιτικού σας πάντοτε µε καλεί, χωρίς τη 

θέλησή µου.» 

  «Τα παιδιά θα χαρούν πολύ που θα σε δουν,» είπε η Φίνρα, ενώ κι 
εκείνη καθόταν. «Για πόσο θα µείνεις; Θα είσαι ιδανική παρέα για 

τον Βίκορ και την Νίσα, όσο θα λείπω.» 

  «Για πού θα ταξιδέψετε, καλή µου Πριγκίπισσα;» ρώτησε η 

τροβαδούρος. 
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  «Για τη ∆ρέλιφον. Ο αδελφός µου, Πρίγκιπας Κιόλβ, µε καλεί. Λέει 
πως πρόκειται για κάτι πολύ σηµαντικό, που µε αφορά άµεσα. Οι 
κύριοι και η κυρία απο δώ µου µετέφεραν το µήνυµά του·  είναι 
αγγελιαφόροι.» 

  Η Νιρίλ στράφηκε στον Τόλριν και τους άλλους. «Αγγελιαφόροι; 
Τούτος ήταν, λοιπόν, ο λόγος της µεγάλης σπουδής σας;» 

  «Τους γνωρίζεις;» ρώτησε, αµέσως, η Φίνρα, προτού κανείς άλλος 
προλάβει να µιλήσει. 
  Θα µπλέξουµε άσχηµα, τώρα, σκέφτηκε ο Τόλριν. 
  «Ω, ναι, Πριγκιπέσα µου,» αποκρίθηκε η Νιρίλ. «Είναι οι σωτήρες 
µου. Με βοήθησαν να λευτερώσω την άµαξά µου από το ύπουλο 

χιόνι, που την είχε παγιδέψει. Τους είµαι χίλιες φορές ευγνώµων. 
Όµως δεν είναι παράξενο που φέρνουν µήνυµα από τον Πρίγκιπα 

Κιόλβ; Μου µαρτύρησαν ότι η καταγωγή τους είναι από τη ∆ύση.» 

  Η σκύλα! σκέφτηκε η Μάερνοµ. ∆ε λέει απευθείας ότι είµαστε 

Σαραολνιανοί· θέλει να κάνει και παιχνίδι µαζί µας! Έσφιξε το 

κουτάλι δυνατά µέσα στη γροθιά της. 
  «Από τη ∆ύση;» απόρησε η Φίνρα. «Τι εννοείς, Νιρίλ;» 

  «Από το Σαραόλν, ευγενική µου Πριγκιπέσα.» 

  Τα µάτια του Βαρόνου Έλκιζ καρφώθηκαν στον Τόλριν και τους 
συντρόφους του. «Σαραολνιανοί;» είπε. «Είστε Σαραολνιανοί;» 

  «Ναι, Βαρόνε µου,» απάντησε ο αγγελιαφόρος. ∆εν υπάρχει λόγος 

να του το κρύψω. Αυτό µονάχα θα µας µπλέξει περισσότερο. 

  «Και πώς είναι δυνατόν ο αδελφό µου να έστειλε Σαραολνιανούς 
για να µε ειδοποιήσουν;» απαίτησε η Πριγκίπισσα Φίνρα, 

συνοφρυωµένη και µοιάζοντας έτοιµη να φωνάξει τους φρουρούς 
του κάστρου. 

  «Παρακαλώ, Υψηλοτάτη, µην ταράζεστε,» είπε ο Τόλριν. «Έχετε 
ακούσει για τον πόλεµο στο Σαραόλν; Για την εισβολή των 
Μαγκραθµέλιων δαιµονανθρώπων από τα δυτικά;» 

  Η Φίνρα φάνηκε διστακτική, αλλά ο Έλκιζ είπε: «Ναι, κάποιες 
φήµες έχουν έρθει στ’αφτιά µου.» 
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  «Άρα, έχετε ακούσει για τον πόλεµο,» συµπέρανε ο Τόλριν. 
«Λοιπόν, είµαστε στο Άργκανθικ για να ζητήσουµε βοήθεια. Ο 

Αντιβασιλέας Σόλµορχ βρίσκεται, αυτή τη στιγµή, στην ∆ρέλιφον 
ως αντιπρόσωπός µας.» 

  «Και γιατί ο αδελφός µου έστειλε εσάς να µου µεταφέρετε το 

µήνυµά του, και όχι κάποιον άλλο;» ρώτησε η Φίνρα, παραξενεµένη 

και βλέποντάς τους µε κακό µάτι. 
  «Πριγκίπισσά µου, είχε τους λόγους του. Πρέπει να µας πιστέψετε, 
γιατί δε µπορούµε να σας αποκαλύψουµε τίποτα περισσότερο.» 

  «Τούτο είναι ιδιαίτερα ύποπτο!» είπε ο Έλκιζ στη σύζυγό του. 

«Αυτοί οι άνθρωποι ίσως να µας λένε ψέµατα. Μην πας µαζί τους 
στη ∆ρέλιφον.» 

  «Βαρόνε µου, µη µας αναγκάζετε να αποκαλύψουµε πράγµατα που 

ο Πρίγκιπας Κιόλβ επιθυµεί να πει στην Πριγκίπισσα Φίνρα 

ιδιαιτέρως,» είπε ο Τόλριν. 
  Ο Έλκιζ τον κοίταξε µε οργισµένο βλέµµα. «∆ηλαδή, προτείνεις να 

σας δώσω τη σύζυγό µου δίχως καµια περαιτέρω εξήγηση, 

Σαραολνιανέ;» φώναξε. «Μπορεί ακόµα και να την σκοτώσετε στο 

δρόµο. Πού σας ξέρω;» 

  Ο Τόλριν, η Μάερνοµ, και ο Κόργκαρ αλληλοκοιτάχτηκαν. 
  Τελικά, ο αγγελιαφόρος είπε: «Βαρόνε µου, το µήνυµα που σας 
φέραµε είχε επάνω τη βασιλική σφραγίδα–» 

  «Υπάρχουν πλαστές σφραγίδες,» τον διέκοψε εκείνος, σφίγγοντας 
τη δεξιά του γροθιά. 

  Ο Τόλριν ανασήκωσε τα χέρια. «Τότε, υποθέτω πως δεν υπάρχει 
τρόπος να σας πείσω…» Κοίταξε την Φίνρα. «Πριγκίπισσά µου, 

είστε σίγουρη πως προτιµάτε να τ’ακούσετε τούτο απ’τα δικά µου 

χείλη, κι όχι απ’του αδελφού σας;» 

  «Μα για τι πράγµα πρόκειται;» απόρησε η Βαρονέσα. «∆εν 
καταλαβαίνω.» 
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  Ο Τόλριν αναστέναξε. «Πρόκειται για ένα… πολύ προσωπικό και 
λεπτό ζήτηµα.» Παρατήρησε τα µεγάλα, γαλανά µάτια της Νιρίλ να 

τον διαπερνούν. 
  Η Φίνρα φάνηκε διστακτική, πάλι·  ύστερα, είπε: «Πες µου. Πες 
µου, αλλιώς δε νοµίζω να έρθω.» 

  «Η οικογένειά σας, η βασιλική οικογένεια… είναι όλοι τους νεκροί, 
εκτός απ’τον Πρίγκιπα Κιόλβ.» 

  Η Βαρονέσα έµεινε να τον κοιτάζει, ακίνητη, για λίγο. Σιγή 

απλώθηκε µέσα στην µεγάλη αίθουσα. Μετά, η Φίνρα βλεφάρισε, 
και είπε: «∆εν είν’αλήθεια.» Η φωνή της δυνάµωσε: «∆ε µου λες την 
αλήθεια!» 

  «Το περίµενα να µη µε πιστέψετε,» αποκρίθηκε ο Τόλριν. «Όµως, 
δυστυχώς, Υψηλοτάτη, είναι αλήθεια.» 

  «Πώς πέθαναν;» απαίτησαν η Φίνρα·  τα χείλη της έτρεµαν. «Πώς 
πέθαναν; ∆εν έχουµε πόλεµο! ∆ολοφονήθηκαν;» 

  Ο Τόλριν ένευσε. «Ναι. Ένας γάµος γινόταν στο βασιλικό παλάτι: η 

∆ούκισσα Ζέκαλ του Έβµορ παντρευόταν τον κύριο ∆όνορ 

Τόρνιλφερ, µετά από την άδεια του Βασιληά. Προς το τέλος του 

γάµου… κάποια απρόσµενα πράγµατα συνέβησαν, και… φονιάδες 
όρµησαν µέσα στην αίθουσα, και σκότωσαν τον Βασιληά Κάρχοκ 

και την οικογένειά του. Μονάχα ο Πρίγκιπας Κιόλβ γλίτωσε.» 

  Ο αγγελιαφόρος είδε δάκρυα να κυλούν στα µάγουλα της Φίνρα. 

Το δεξί της χέρι πήγε στα χείλη της. «Ω, Πνεύµατα…» ψιθύρισε. 
«Ω, Πνεύµατα…» 

  Ο Έλκιζ κοίταξε τους Σαραολνιανούς µε δυσπιστία. «Αν 

ψεύδεστε....» Υπήρχε ένας δυνατός τόνος απειλής στη φωνή του. 

  Ο Τόλριν κούνησε το κεφάλι αρνητικά. 

  Η Φίνρα σηκώθηκε από την καρέκλα της, κλαίγοντας, και βγήκε 
από την αίθουσα, µε γοργά βήµατα. Ο σύζυγός της την ακολούθησε, 
δίχως να πει κουβέντα στους Σαραολνιανούς ή στη Νιρίλ. 
  Η τροβαδούρος ήταν η πρώτη που έσπασε τη σιγή η οποία 

επακολούθησε: «Τα νέα που φέρνετε κάνουν την καρδιά µου να 
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σπαράζει,» είπε, και σκούπισε, µε το χέρι, ένα δάκρυ που κυλούσε 
στο δεξί της µάγουλο. 

  Όµως έδινε την εντύπωση στην Μάερνοµ ότι ήταν ένα ψεύτικο 

δάκρυ: το δάκρυ ενός ηθοποιού. 

  «Όλοι είµαστε λυπηµένοι, Νιρίλ,» αποκρίθηκε ο Κόργκαρ. 

  «Ποιοι κακόβουλοι και µοχθηροί άνθρωποι διέπραξαν τέτοιο 

έγκληµα;» ρώτησε η παραµυθού. 

  «∆ε γνωρίζουµε ακόµα,» είπε ο Κόργκαρ. «Όµως ο… εε, δε 
θυµάµαι, τώρα, το όνοµά του– Ο γιος του ∆ούκα Έσριθ, τέλος 
πάντων, ήταν µαζί τους.» 

  «Πνεύµατα, τι ακούν τ’αφτιά µου!» έκανε η Νιρίλ. «Ο γιος του 

καλόκαρδού µας ∆ούκα Έσριθ; Ποιος απ’τους δυο του γιους; Ο 

Βούνκαλ ή ο Ρίγκµιν;» 

  «Τώρα που λες το όνοµα, ο Ρίγκµιν ήταν, νοµίζω,» απάντησε ο 

Κόργκαρ. 

  «Και βρίσκεται ανάµεσα στους ζωντανούς ή κάποια δόλια λεπίδα 

του έκλεψε τη ζωή;» 

  «Εµ, είναι νεκρός,» τη διαβεβαίωσε ο Κόργκαρ. «Όπως και όλοι οι 
φονιάδες που εισέβαλαν στο παλάτι. ∆υστυχώς, µέσα στο χαλασµό, 

δεν πιάσαµε αιχµαλώτους για να τους ανακρίνουµε. Έµοιαζαν 
ιδιαίτερα αποφασισµένοι να σκοτώσουν ή να πεθάνουν.» 

  «Γιατί, το δίχως άλλο, γνώριζαν τι δυστυχής µοίρα τούς περίµενε, 
έτσι κι έπεφταν στα σιδηρά χέρια των βασανιστών της ∆ρέλιφον.» 

  «Ναι, µάλλον…» συµφώνησε ο Κόργκαρ. 

  «Και τι κάνουµε εµείς, τώρα;» έθεσε το ερώτηµα η Μάερνοµ. «Θα 

έρθει, τελικά, µαζί µας η Πριγκίπισσα Φίνρα, ή όχι;» 

  «Κανονικά, δεν έπρεπε να της είχαµε πει για τη δολοφονία της 
οικογένειάς της,» είπε ο Τόλριν, µελαγχολικά. «Κάτι ήξερε ο 

Πρίγκιπας Κιόλβ και δεν είχε αναφέρει τίποτα στο µήνυµά του. 

Εξάλλου, αυτά τα νέα είναι δέκα φορές χειρότερα κανείς να τα 

µαθαίνει από ξένους…» 
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  «Τα λόγια σας µε βρίσκουν απόλυτα σύµφωνη, καλοκύρη Τόλριν,» 

ένευσε η Νιρίλ. 
  «Αλλά εξαιτίας σου αναγκαστήκαµε να µιλήσουµε στην 
Πριγκίπισσα για τον θάνατο των συγγενών της!» είπε η Μάερνοµ, 

αγριοκοιτώντας την τροβαδούρο. 

  «Μην αµφιβάλετε, καλοκυρά Μάερνοµ, ότι εγώ είχα –όπως 
πάντοτε, άλλωστε, έχω– τις καλύτερες προθέσεις–» 

  «Γιαυτό είπες ότι είµαστε Σαραολνιανοί;» απαίτησε η πολεµίστρια. 

«Επειδή ‘είχες –όπως πάντοτε, άλλωστε, έχεις– τις καλύτερες 
προθέσεις’;» 

  «Πολύ φοβούµαι ότι µε παρεξηγείτε αδίκως…» αποκρίθηκε η 

Νιρίλ. «Μη λησµονείτε πως είστε οι σωτήρες µου·  σας χρωστάω την 
γοργή άφιξή µου σε τούτο το ζεστό σπιτικό.» 

  «Κόψε τις µπούρδες!» µούγκρισε η Μάερνοµ, κοπανώντας τη 

γροθιά της επάνω στο τραπέζι. «Το είπες επίτηδες!» 

  «Καλοκυρά Μάερνοµ, σας παρακαλώ, µην συλλογιέστε ότι ο νους 
µου λειτουργεί έτσι µοχθηρά και κακοπροαίρετα. Ίσως επάνω στην 
άγνοιά µου να έσφαλα, και ζητώ, ταπεινά, τη συγνώµη σας, εάν 
τούτο αληθεύει.» 

  Ο Τόλριν ακούµπησε το χέρι του στον ώµο της Μάερνοµ, και 
εκείνη δεν απάντησε στην Νιρίλ. 
  Βήµατα ακούστηκαν να έρχονται, και όλοι στράφηκαν στην είσοδο 

της µεγάλης αίθουσας, απ’όπου ένας εξηντάρης υπηρέτης µε µακριά 

γκρίζα µαλλιά παρουσιάστηκε. Φορούσε µαύρο πανωφόρι και 
παντελόνι, ενώ το πουκάµισό του ήταν λευκό. 

  «Ο Βαρόνος µού ζήτησε να σας οδηγήσω στα δωµάτιά σας, για να 

ξεκουραστείτε,» τους πληροφόρησε. «Παρακαλώ, ελάτε µαζί µου.» 

  Οι Σαραολνιανοί σηκώθηκαν, το ίδιο και η τροβαδούρος. Όµως ο 
υπηρέτης τής είπε: «Όχι εσείς, κυρία Νιρίλ. Θα επιστρέψω για σας 
ύστερα.» 

  «Όπως αγαπάτε, ευγενικέ Μάρνιν,» αποκρίθηκε εκείνη, µ’ένα 

χαµόγελο. 
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  Ο Τόλριν, η Μάερνοµ, και ο Κόργκαρ ακολούθησαν τον υπηρέτη 

µέσα στους διαδρόµους του Κάστρου Βεµέντλιρ, ενώ κι οι τρεις 
ανησυχούσαν για το τι θα γινόταν, τελικά, µε την Πριγκίπισσα 

Φίνρα. Θα ερχόταν µαζί τους, όπως επιθυµούσε ο Πρίγκιπας Κιόλβ, 

ή θα τους αγνοούσε, αποκαλώντας τους ψεύτες; 
  Ο Μάρνιν άνοιξε µια ξύλινη πόρτα και είπε στους Σαραολνιανούς: 
«Εδώ είναι το δωµάτιό σας, κύριοι. Η κυρία θα κοιµηθεί στο διπλανό 

δωµάτιο.» 

  Ο Τόλριν κοίταξε µέσα, και είδε έναν συµπαθητικό χώρο µε δύο 

κρεβάτια. Αντίκρυ βρισκόταν ένα παράθυρο, και στα δεξιά ένα 

αναµµένο τζάκι –το µοναδικό φως του δωµατίου. 

  Ύστερα, έστρεψε το βλέµµα του στην Μάερνοµ, η οποία ήταν 
έτοιµη να διαµαρτυρηθεί, λέγοντας ότι ήθελε να κοιµηθεί µε τους 
συντρόφους της. «∆εν πειράζει,» της είπε. «Ούτως ή άλλως, 
υπάρχουν δύο κρεβάτια εδώ πέρα. Ας µην βάλουµε τον άνθρωπο να 

µας φέρνει κι άλλο.» 

  «Κι άλλο;» έκανε εκείνη. «Από πότε χρειάζοµαι άλλο κρεβάτι, όταν 
κοιµάµαι στο ίδιο δωµάτιο µαζί σου; Μπορούµε άνετα να 

κοιµηθούµε σε ένα κρεβάτι, όσο στενό κι αν είναι –και δε βλέπω 

νάναι ιδιαίτερα στενό!» 

  Ο Τόλριν χαµογέλασε, κοκκινίζοντας λίγο. «Εµ,» είπε στον 
υπηρέτη. «Θα βολευτούµε όλοι σε ένα δωµάτιο, αν δεν υπάρχει 
πρόβληµα…» 

  «∆εν υπάρχει κανένα πρόβληµα,» αποκρίθηκε εκείνος, σοβαρά. 

«Κοιµηθείτε σε ένα, εάν έτσι επιθυµείτε.  
  »Καλή σας νύχτα,» τους ευχήθηκε, και τους άφησε µόνους. 
  «Γιατί δεν ήθελες να πας σ’άλλο δωµάτιο;» είπε ο Κόργκαρ στην 
Μάερνοµ. «Τώρα, θα είµαι υποχρεωµένος ν’ακούω τα σαλιαρίσµατά 

σας, όλο το βράδυ…» 

  Εκείνη τον αγριοκοίταξε, χτυπώντας το µποτοφορεµένο πόδι της 
στο πάτωµα. 
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  Ο Κόργκαρ ρουθούνισε και µπήκε στο δωµάτιο, ρίχνοντας κάτω 

τον σάκο του. Η Μάερνοµ κι ο Τόλριν τον µιµήθηκαν. 
  «Μια ‘απλή τροβαδούρος είναι’, ε;» του είπε η διοικήτριά του. 

  «Ναι. Γιατί, δεν είναι;» αποκρίθηκε εκείνος, βγάζοντας την κάπα 

του και κρεµώντας τη σε µια κρεµάστρα. 

  «∆εν ξέρω αν είναι ‘απλή’,» είπε η Μάερνοµ, «πάντως, σίγουρα, 

µας έβαλε σε µπελάδες.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Αργά το βράδυ, µέσα στους διαδρόµους του Κάστρου Βεµέντλιρ, 

µια κουκουλοφόρος µορφή βάδιζε, σιωπηλή σαν σκιά. Ο φρουρός 
πλάι στον οποίο παρουσιάστηκε αναπήδησε, τροµαγµένος. Έπειτα, 

κοίταξε στο εσωτερικό της κουκούλας της και χαµογέλασε. 
  «Με τρόµαξες,» παραδέχτηκε. «∆ε σ’άκουσα καθόλου να έρχεσαι.» 

  «Νοµίζω ότι είναι κάποιος εκεί,» είπε η γυναίκα, δείχνοντας στο 

βάθος του διαδρόµου. 

  Ο φρουρός στράφηκε, γι’ακόµα µια φορά ξαφνισµένος –και, 
προτού προλάβει να βλεφαρίσει, η µακριά, λιγνή λεπίδα ενός 
ξιφιδίου µπήχτηκε στο λαρύγγι του. Πέθανε µόνο µ’έναν πνιχτό ήχο 

από τα χείλη. 

  Η κουκουλοφόρος τράβηξε το ξιφίδιό της έξω απ’το κουφάρι, 
αφήνοντάς το να σωριαστεί στο έδαφος. Ύστερα, σκούπισε το όπλο 

της επάνω στον χιτώνα του νεκρού φρουρού, και το θηκάρωσε 
κάπου βαθιά µέσα στην κάπα της. 
  Αποµακρύνθηκε, και έστριψε λίγο παρακάτω. Βρέθηκε µπροστά σε 
µια κλειστή, ξύλινη πόρτα, και άπλωσε το χέρι της, για να την 
ανοίξει. 
  Αναπάντεχα: ελαφριά βήµατα! 

  Η φιγούρα τράβηξε, πάλι, το ξιφίδιό της, µε µια γρήγορη κίνηση. 

  Ένα κοριτσάκι φάνηκε στο βάθος του διαδρόµου. «Μαµά;…» 

έκανε. 
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  Η κουκουλοφόρος καταράστηκε, κάτω απ’την ανάσα της. Άνοιξε, 
απότοµα, την πόρτα και πέταξε µέσα ένα φιαλίδιο, βγάζοντας, 
συγχρόνως, απ’το στόµιό του τον φελλό, µε τον αντίχειρά της. 
  Μια γαλάζια οµίχλη άρχισε να απλώνεται στο εσωτερικό του 

δωµατίου του Βαρόνου Έλκιζ και της Πριγκίπισσας Φίνρα. 

  «Μαµά!» ούρλιαξε η µικρή Νίσα. 

  Αλλά η κουκουλοφόρος είχε ήδη φύγει. 
 

**  **  **  ** 

 

  «Μαµά! Μαµά!» 

  Τα κοριτσίστικα ουρλιαχτά αντηχούσαν µέσα στο Κάστρο 

Βεµέντλιρ, και ξύπνησαν την Μάερνοµ, η οποία ανασηκώθηκε 
επάνω στο κρεβάτι, ακουµπώντας, µε τον ένα αγκώνα, επάνω στο 

στέρνο του Τόλριν. 
  «Σιγά, αγάπη µου·  θα µε πνίξεις,» είπε εκείνος, που, επίσης, 
προσπαθούσε να σηκωθεί. 
  Ο Κόργκαρ αντίκρυ τους είχε ήδη πεταχτεί απ’το κρεβάτι, 
πιάνοντας τη ζώνη µε το θηκαρωµένο σπαθί του από κάτω. «Τι κάνει 
έτσι;» 

  Η Μάερνοµ παραµέρισε την κουβέρτα και πάτησε στα πόδια της, 
που ήταν ντυµένα µε χοντρές, µάλλινες κάλτσες. «Τι κάνει έτσι; 
Κάποιος ουρλιάζει·  δεν ακούς;» 

  «Σταθείτε,» είπε ο Τόλριν στους συντρόφους του, που έµοιαζαν 
έτοιµοι να πεταχτούν έξω απ’το δωµάτιο, τραβώντας τα σπαθιά τους. 
«Σταθείτε. Τούτο το κάστρο έχει φρουρούς, δεν έχει;» 

  Η Μάερνοµ αφουγκράστηκε, και άκουσε φωνές να ταράζουν την 
ησυχία στους νυχτερινούς διαδρόµους, και βήµατα επίσης. Τα 

βήµατα και οι φωνές µπλέκονταν αναµεταξύ τους·  δε µπορούσε να 

καταλάβει τι συνέβαινε. 
  «Τόλριν, πάµε να δούµε,» είπε, δένοντας την πέτσινη ζώνη στη 

µέση της, πάνω από τη λευκή τουνίκα που φορούσε. 
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  Οι φωνές στους διαδρόµους συνεχίζονταν. 
  Ο αγγελιαφόρος κούνησε το κεφάλι και σηκώθηκε απ’το κρεβάτι, 
πιάνοντας το παντελόνι του από δίπλα. 

  Η Μάερνοµ δεν έχασε χρόνο: άνοιξε την πόρτα και 
αφουγκράστηκε, πάλι, προσπαθώντας να καταλάβει τι γινόταν. 
Μπερδεµένες φωνές ήρθαν στ’αφτιά της: 
  «…αυτό!…» 

  «…πού πήγε ο…» 

  «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ, ΗΛΙΘΙΟΙ!» 

  Πνεύµατα! σκέφτηκε η Μάερνοµ, νιώθοντας την καρδιά της να 

παγώνει. Τι τρέχει εκεί πέρα; 

  Την τελευταία κραυγή την άκουσαν και ο Τόλριν κι ο Κόργκαρ, κι 
αµέσως, ήρθαν πλάι στην ξανθιά πολεµίστρια, που, τώρα πια, είχε 
βγει στον διάδροµο και κοιτούσε δεξιά κι αριστερά, µε το σπαθί 
γυµνολέπιδο στα χέρια της. 
  «Πάµε να δούµε,» είπε η Μάερνοµ, για δεύτερη φορά. 

  Ο Τόλριν έσφιξε τον ώµο της. «Όχι, αγάπη µου –περίµενε.» 

  Βήµατα από τη µεριά του διαδρόµου όπου τώρα δεν κοίταζαν. 
Μονάχα ο Κόργκαρ τ’άκουσε, και γύρισε, ξεθηκαρώντας το σπαθί 
του. Αντίκρισε µια σκιερή φιγούρα στο βάθος. 
  «Ποιος είν’εκεί;» απαίτησε. 
  «Καλοκύρη Κόργκαρ,» είπε η Νιρίλ, πλησιάζοντας. Ήταν ντυµένη 

µ’ένα µακρύ, µαύρο νυχτικό και φορούσε παντόφλες στα πόδια. 

«Τι… τι συµβαίνει σε τούτο τ’όµορφο κάστρο;» 

  «∆εν ξέρουµε ακόµα,» αποκρίθηκε εκείνος. 
  «Εσύ τι κάνεις εδώ;» ρώτησε η Μάερνοµ την τροβαδούρο. 

  «Εγώ; Εγώ άκουσα… άκουσα το σαµατά, και τρόµαξα τόσο·  η 

καρδιά αναπήδησε κάτω απ’τα στήθη µου.» 

  «Πάµε να δούµε,» είπε η Μάερνοµ, για τρίτη φορά, µοιάζοντας 
τώρα να µη σηκώνει άλλη κουβέντα. «Πάµε να δούµε τι διάολο 

συµβαίνει.» Και προχώρησε µέσα στους διαδρόµους, ακολουθώντας 
τον ήχο των φωνών. Το σπαθί της δεν το θηκάρωσε. 
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  Ο Τόλριν, ο Κόργκαρ, και Νιρίλ την πήραν στο κατόπι. 
  Σε µια διασταύρωση συνάντησαν πολλούς ανθρώπους 
συγκεντρωµένους: φρουρούς. 
  «Τι τρέχει;» τους ρώτησε η Μάερνοµ. 

  «Περιµένουµε να καθαρίσει η οµίχλη,» αποκρίθηκε ένας. 
  «Ποια οµίχλη;» Η πολεµίστρια κοίταξε προς τη µεριά όπου 

κοίταζαν κι εκείνοι, και είδε µια γαλάζια οµίχλη να διαλύεται, αργά-

αργά. Στο πάτωµα του διαδρόµου κείτονταν η µικρή Νίσα και η 

Πριγκίπισσα Φίνρα.  

  «Πνεύµατα!» αναφώνησε η Μάερνοµ. «Πνεύµατα! Τι έχουν; Είναι 
λιπόθυµες;» 

  «∆εν ξέρουµε ακόµα,» της απάντησε ο άντρας που της είχε µιλήσει 
και πριν: ένας συµπαθητικός τύπος µε κοντοκοµµένα, ξανθά µαλλιά. 

«Αλλά ποια είσαι;» 

  «Η Μάερνοµ. Εγώ κι οι σύντροφοί µου φέραµε στην Πριγκίπισσα 

το µήνυµα του Πρίγκιπα Κιόλβ.» 

  «Η οµίχλη έχει σχεδόν φύγει, πια,» είπε µια φρουρός. «Πάµε να 

δούµε πώς είναι η Βαρονέσα κι η κόρη της.» Και βάδισε πρώτη. 

  Όταν οι υπόλοιποι είδαν ότι δεν έπαθε τίποτα, την ακολούθησαν, 
αλλά, και πάλι, διστακτικά. Όλοι γονάτισαν πλάι στην Πριγκίπισσα 

και στο κοριτσάκι, ενώ ο Τόλριν έριξε µια µατιά µέσα στην ανοιχτή 

πόρτα αριστερά. Και εκεί είδε τον Βαρόνο Έλκιζ να βρίσκεται 
µπρούµυτα, στο χαλί του πατώµατος ενός υπνοδωµατίου. 

  «Ο Βαρόνος!» αναφώνησε. 
  Φρουροί µπήκαν. 
  «Η Βαρονέσα είναι νεκρή!» φώναξε η πολεµίστρια που είχε 
ζυγώσει πρώτη. «Είναι νεκρή!» 

  «Το ίδιο κι η κόρη της,» είπε, θλιµµένα, ένας στρατιώτης µε µακρύ 

µούσι, ο οποίος προσπαθούσε να βρει σφυγµό στην µικρή Νίσα, µα 

αποτύχαινε. 
  «Πώς στο δαίµονα παρουσιάστηκε αυτή η οµίχλη;» φώναξε ένας. 
«Ήταν κάποιου είδους αέριο. Τους σκότωσε!» 
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  «Και ο Βαρόνος είναι νεκρός, επίσης!» 

  «Πνεύµατα! ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάµεσά µας!» 

  Έγινε, λοιπόν, εκείνο που φοβόµουν, συλλογίστηκε η Μάερνοµ. 

Σκότωσαν την Πριγκίπισσα Φίνρα, για να µην ανεβεί στον 

Αλαβάστρινο Θρόνο. 

  Πράγµα που σηµαίνει ότι ο Πρίγκιπας Κιόλβ έχει σειρά. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Πού είναι το άλλο παιδί του Βαρόνου, ο Βίκορ;» ρώτησε ένας 
φρουρός. 
  «Στο δωµάτιό του πρέπει να είναι,» αποκρίθηκε µια πολεµίστρια. 

  «Πάµε να κοιτάξουµε.» 

  Έφυγαν, αµέσως. 
  Ο Τόλριν κι ο Κόργκαρ πλησίασαν την Μάερνοµ, που έµοιαζε 
χλοµή. «Σκέφτεστε αυτό που σκέφτοµαι;» τους ρώτησε. 
  «Ίσως να υπήρχε κάποιος άλλος λόγος…» υπέθεσε ο Τόλριν. 
  «Άλλος λόγος; ∆εν υπήρχε άλλος λόγος –τους σκότωσαν για να 

µην πάρει η Φίνρα το θρόνο. Που σηµαίνει ότι, τώρα, θα πάνε για 

τον Πρίγκιπα Κιόλβ. Πρέπει να τον ειδοποιήσουµε, το συντοµότερο 
δυνατό.» 

  «Ποιος διέπραξε αυτό το έγκληµα;» είπε ο Κόργκαρ. 

  «Ποιος άλλος ξένος ήταν στο παλάτι, εκτός από µας;» έθεσε το 

ερώτηµα η Μάερνοµ, και έστρεψε το βλέµµα της στη Νιρίλ, η οποία 

στεκόταν λίγο παραπέρα, ακουµπώντας την πλάτη στον τοίχο κι 
έχοντας το δεξί της χέρι στο στόµα. Τα µεγάλα, γαλανά της µάτια 

κοιτούσαν σοκαρισµένα τριγύρω. 

  «Μάερνοµ, νοµίζω ότι παραλογίζεσαι,» είπε ο Κόργκαρ. «Η 

τροβαδούρος δολοφόνησε την Πριγκίπισσα;» 

  Μια φωνή τους διέκοψε: «Κοιτάξτε τι βρήκα κάτω.» Ένας 
στρατιώτης βγήκε απ’το δωµάτιο του Βαρόνου, βαστώντας ένα 

άδειο φιαλίδιο. «Κάτι µου λέει ότι απο δώ προήλθε η οµίχλη.» 
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  Άπαντες έπεσαν γύρω του, σαν τις ακρίδες, για να δουν το εύρηµά 

του. 

  «Σοβαρέψου, Βενµ!» είπε κάποιος. «Σιγά µη βγήκε η οµίχλη από 

τούτο το µπουκαλάκι!» 

  Ένας άλλος: «Κι από πού να βγήκε, δηλαδή; Από το µπουκαλάκι 
βγήκε. Χαζός είσαι; δεν το βλέπεις;» 

  Μια γυναικεία φωνή: «Λέτε ανοησίες: ήταν µαγεία! Σκοτεινά µάγια 

σκότωσαν το Βαρόνο και τη Βαρονέσα!» 

  «Ποιος είναι ο δικός µας ρόλος, τώρα;» ρώτησε ο Κόργκαρ τους 
συντρόφους του. 

  «Πάµε πίσω στο δωµάτιό µας,» πρότεινε ο Τόλριν. «Αύριο 

φεύγουµε, αµέσως, για τη ∆ρέλιφον.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο 

Ελρούνιοι 
 

 

ι σκιές του απογεύµατος είχαν τυλίξει την Θέρληχ, 
πρωτεύουσα του Ωκεανού, σε πορτοκαλοκόκκινες 
αποχρώσεις. Οι λαµπεροί πύργοι της λαµποκοπούσαν στο 

φως των ήλιων που ολοκλήρωναν τους κύκλους τους, ο ένας 
βυθιζόµενος στα νερά της ∆ύσης κι ο άλλος στα νερά της Ανατολής. 
  Τότε ήταν που ο στόλος για τον οποίο είχε πληροφορηθεί χτες 
βράδυ η Βασίλισσα Αάνθα φάνηκε να έρχεται. Παραπάνω από χίλια 

σκάφη πλησίαζαν την Θέρληχ, ενώ η Κυρά του Ωκεανού στεκόταν 
σ’ένα απ’τα µπαλκόνια του παλατιού της και κοίταζε, µε µοναδική 

της παρέα την Σούλτριθ, Πριγκίπισσα των Καρνεβολθιανών. 
  «Πνεύµατα…» είπε η Αάνθα. «Πού θα τους βάλουµε, πάλι, αυτούς; 
Γιατί µαζεύονται όλοι στην Θέρληχ;» Αναστέναξε. «Εκτός από 

Ο
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µερικούς, θα πρέπει να οδηγήσουµε τους υπόλοιπους σε άλλα 

νησιά.» 

  «Ελπίζω να µην βρούµε δύσκολη την επικοινωνία µαζί τους…» 

είπε η Σούλτριθ. Γιατί οι νεόφερτοι ήταν από µια πόλη-κράτος για 

την οποία η Πριγκίπισσα δεν είχε καν ακούσει, και η Βασίλισσα του 

Ωκεανού είχε ακούσει µονάχα φήµες που έφερναν θαρραλέοι 
πραµατευτάδες οι οποίοι τολµούσαν να διασχίζουν τα νερά της 
Βηλβένµηθ, της Άγριας Θάλασσας. Επίσης, παρόµοιες φήµες είχε 
ακούσει κι από άλλους, όχι και τόσο θαρραλέους, πραµατευτάδες οι 
οποίοι πήγαιναν στην Ζίρκεφ –επειδή λεγόταν πως οι Ζιρκεφιανοί 
είχαν περισσότεροι επικοινωνία µε τους ανθρώπους αυτής της πόλης, 
σε σχέση µ’όλους τους υπόλοιπους λαούς που γνώριζε η Αάνθα. 

  Τούτος ήταν κι ο λόγος που η Βασίλισσα, τώρα, είχε καλέσει εδώ 

τον Οδηγό των Ζιρκεφιανών. Όµως εκείνος δεν είχε φανεί ακόµα, 

και η Κυρά του Ωκεανού απορούσε τι είχε γίνει. ∆εν τον είχαν βρει 
οι στρατιώτες της; Πού ήταν; 
  Καθώς, όµως, αυτές οι σκέψεις περνούσαν απ’το νου της, άκουσε 
βήµατα πίσω της, κι εκείνη κι η Σούλτριθ στράφηκαν συγχρόνως, 
για να δουν τον Κάλ’µλιρβ να έρχεται στο µπαλκόνι. Ήταν από τις 
λίγες φορές που είχε ντυθεί καλά: φορούσε καθαρό µαύρο, φαρδύ 
παντελόνι·  ψηλές µπότες που δένονταν λίγο πιο κάτω απ’το γόνατο, 

και κάποιος πρόσφατα τις είχε γυαλίσει·  λευκό πουκάµισο, µε 
αργυρά κουµπιά και µεγάλους γιακάδες·  και ένα µελανό πανωφόρι 
πάνω από το πουκάµισο, ξεκούµπωτο µπροστά, εκτός από τα 

τελευταία τρία χρυσά κουµπιά του. Στο λαιµό του Κάλ’µλιρβ ήταν 
τυλιγµένο ένα πορφυρό µαντίλι µε γαλάζιες άγκυρες κεντηµένες 
επάνω. Ανάµεσα από τα σγουρά, µακριά µαλλιά του περνούσε µια 

κόκκινη κορδέλα, και πάνω στο κεφάλι του βρισκόταν ένα 

πλατύγυρο καπέλο, µαύρου χρώµατος. Στον ώµο του ναυτικού ήταν 
πιασµένος ένας πρασινοκίτρινος παπαγάλος. 
  «Χαιρετώ, Μεγαλειοτάτη!» είπε ο Οδηγός, µ’ένα πλατύ χαµόγελο. 
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  «Καλησπέρα, κύριε Κάλ’µλιρβ,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα του 

Ωκεανού. «Σας περίµενα νωρίτερα, οφείλω να οµολογήσω…» 

  «Να µε συµπαθάτε,» αποκρίθηκε εκείνος. «Είχα κάποια… αµ… 

προσωπικά προβλήµατα,» εξήγησε, καθώς έριχνε ένα λοξό βλέµµα 

στον Ανώνυµο που καθόταν στον ώµο του. Είχε κάνει το παν για να 

διώξει το δαιµονοπούλι από πάνω του και να µην το πάρει µαζί του, 

όµως εκείνο δεν έλεγε να φύγει, το τρισκατάρατο! Κάποια στιγµή, θα 

το σουβλίσω, το µπασταρδεµένο –δε θα τη βγάλει καθαρή! «Και µε το 

συµπάθιο, επίσης, που φέρνω ετούτο το πτηνό µαζί µου, 

Μεγαλειοτάτη. ∆εν ήταν η πρόθεσή µου, ειλικρινά.» 

  «Μιλάτε για τον παπαγάλο;» είπε η Αάνθα, παραξενεµένη. «∆ε µε 
πειράζει.» 

  «Όπως αγαπάτε.» 

  «Οδηγέ, σας κάλεσα εδώ για να σας ρωτήσω τι γνωρίζετε για τους 
κατοίκους της Έλρουν. Έρχονται, καθώς θα µπορείτε να δείτε.» 

Έστρεψε το βλέµµα της στην θάλασσα, όπου φαινόταν να 

πλησιάζουν τα πλοία των επιζώντων αυτού του άγνωστου λαού. 

  «Αρκετά συχνά τους βλέπαµε στα λιµάνια της Ζίρκεφ, τους 
µπαγαπόντηδες από την Έλρουν,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Κι ορισµένοι 
Ζιρκεφιανοί πήγαιναν και στην δική τους πόλη. ∆εν είναι πολύ 

µακριά, ξέρετε, Μεγαλειοτάτη… σε σχέση µε τις άλλες νότιες χώρες, 
φυσικά. Πρέπει να είναι κάπου…» Ο Οδηγός φάνηκε σκεπτικός. 
«Κάπου εφτακόσια µε εφτακόσια-πενήντα µίλια νότιο-δυτικά των 
δυτικών ακτών της Ζίρκεφ πρέπει να είναι. Εκεί περίπου. Σε 
σύγκριση µε κάτι άλλες χώρες είναι κοντά, ναι…» 

  «Τέλος πάντων,» είπε, ανυπόµονα, η Αάνθα. «∆ε µε ενδιαφέρει 
πόσο µακριά βρίσκονται·  περισσότερο µ’ενδιαφέρει µε τι είδους 
ανθρώπους θα έχω να κάνω.» 

  «Μπαγαπόντηδες είναι όλοι τους,» τη διαβεβαίωσε ο Κάλ’µλιρβ. 

«Αλλιώς πώς νοµίζατε ότι θα περνούσανε την Βηλβένµηθ, 
Μεγαλειοτάτη; Κωλοπετσωµένοι, µε το συµπάθιο.» 
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  «Μάλιστα…» είπε η Αάνθα. Όµως το «µπαγαπόντηδες» δεν της 
έλεγε και πολλά·  ούτε το «κωλοπετσωµένοι». «Και τι είδους εξουσία 

έχουν εκεί, στην Έλρουν;» 

  Ο Κάλ’µλιρβ έτριψε τα µούσια του. «Χµ. Που λέτε, Μεγαλειοτάτη, 

καθότι δεν έχω πάει απο κεί, να πούµε, θα σας πω µονάχα ό,τι έχω 

ακούσει –δηλαδή, µη σας πάρω και στο λαιµό µου.» 

  «Εντάξει, µην ανησυχείς·  πες µου ό,τι έχεις ακούσει.» Η Αάνθα 

άρχισε να του µιλάει στον ενικό, γιατί δεν πίστευε πως κάτι τέτοιο 

θα τον πείραζε ιδιαίτερα. 

  Ο Κάλ’µλιρβ δε φάνηκε να πρόσεξε την έλλειψη του πληθυντικού. 

«Το λοιπόν: Λένε πως στην Έλρουν έχουνε δύο άρχοντες –έναν 
άρχοντα και µια αρχόντισσα, ουσιαστικά –κάτι σα βασιληά και 
βασίλισσα, να πούµε. Όµως τι είναι το παράξενο: ο ένας απ’αυτούς, 
ο Εξουσιαστής των Όπλων, είναι πάντα άντρας·  η άλλη, η 

Εξουσιάστρια του Χρήµατος, είναι πάντα γυναίκα. Όταν πεθάνει ο 

Εξουσιαστής των Όπλων, παίρνει κάποιος στρατιωτικός διοικητής τη 

θέση του –άντρας πάντα. Όταν πεθάνει η Εξουσιάστρια του 

Χρήµατος, παίρνει µια εµπόρισσα τη θέση της –γυναίκα πάντα. 

Τώρα, πώς ακριβώς γίνεται η εκλογή δεν έχω ιδέα, Μεγαλειοτάτη.» 

  Να και µια χρήσιµη πληροφορία, σκέφτηκε η Αάνθα. Τουλάχιστον, 

θα ξέρω σε ποιους ν’απευθυνθώ, όταν έρθουν. «Τα παιδιά τους –του 

Εξουσιαστή και της Εξουσιάστριας– δεν έχουν κανένα δικαίωµα 

στην εξουσία;» 

  «∆εν ξέρω, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ, κουνώντας 
το κεφάλι. 
  «Θεωρούνται παντρεµένοι, έτσι δεν είναι;» ρώτησε η Σούλτριθ. 
  «Εµ, ναι –απ’ό,τι έχω ακούσει.» 

  «Τότε, λογικά, τα παιδιά τους θα έχουν κάποιο δικαίωµα στην 
εξουσία,» συµπέρανε η Καρνεβολθιανή Πριγκίπισσα. 

  «Ίσως,» συµφώνησε ο Κάλ’µλιρβ. «Πάντως, δε µου έχουν πει κάτι 
γι’αυτό. Αλλά η Έλρουν είναι και ολίγον τι µακριά από τη Ζίρκεφ, 

έτσι;» 
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  «Έτσι! Έτσι! Έτσι!» έκρωξε ο Ανώνυµος επάνω στον ώµο του. 

  Ο Οδηγός των Ζιρκεφιανών τού έκλεισε το ράµφος, µε δυο του 
δάχτυλα. «Μόκο, γκαντεµοπούλι.» Και προς την Αάνθα: «Συγνώµη, 

Μεγαλειοτάτη.» 

  Η Βασίλισσα έστρεψε το βλέµµα της στο λιµάνι της Θέρληχ (όπου 

τα πλοία είχαν κάπως αραιώσει, καθώς πολλοί από τους πρόσφυγες 
είχαν σταλεί σε άλλα νησιά του Ωκεανού), για να δει ένα µεγάλο 

Ελρούνιο σκάφος να µπαίνει, περιτριγυρισµένο από 

ιπποκαµποκαβαλάρηδες της βασιλικής της φρουράς. Το καράβι ήταν 
τρικάταρτο, και επάνω στα πανιά του ήταν κεντηµένο το κεφάλι ενός 
πελώριου θαλάσσιου ερπετού, που έµοιαζε ν’αναδύεται από το νερό, 

έχοντας το στόµα του ανοιχτό και βαστώντας ανάµεσα στα σαγόνια 

του µια πόλη, όχι σα να ήταν έτοιµο να την καταπιεί, αλλά λες και 
ήθελε να την κρατήσει εκεί ψηλά, να την προστατέψει. Περίεργο 

έµβληµα, παρατήρησε η Αάνθα. 

  Στην πλώρη του καραβιού ήταν λαξευµένο το κεφάλι ενός 
παρόµοιου ερπετού, όµως αυτό δε βαστούσε τίποτα στα δόντια του. 

Τα µάτια του, ωστόσο, έµοιαζαν να είναι ρουµπινένια, έτσι όπως 
άστραφταν στο φως των ήλιων που ολοκλήρωναν τους κύκλους 
τους. 
  Ενδιαφέρον λαός πρέπει να είναι αυτοί οι Ελρούνιοι, συλλογίστηκε 
η Βασίλισσα του Ωκεανού. 

  Και είπε στον Οδηγό των Ζιρκεφιανών και στην Καρνεβολθιανή 

Πριγκίπισσα: «Πάµε κάτω, στην αίθουσα του θρόνου, να τους 
συναντήσουµε.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ένας άντρας και µια γυναίκα µπήκαν στην βασιλική αίθουσα του 

παλατιού της Θέρληχ, περιτριγυρισµένοι από φρουρούς. 
  Ο άντρας ήταν ψηλός και µαυριδερός. Τα µαύρα, µακριά του 

µαλλιά ήταν µαζεµένα σε έναν χοντρό κότσο πίσω από το κεφάλι 
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του. Γύρω απ’τους κροτάφους του περνούσε ένα σιδερένιο στέµµα, 

µε σκαλίσµατα επάνω σε κάποια γλώσσα που ούτε η Αάνθα, ούτε η 

Σούλτριθ, ούτε ο Κάλ’µλιρβ γνώριζαν·  και εκεί όπου το στέµµα 

κάλυπτε το µέτωπο του άντρα υπήρχε λαξευµένο ένα ξίφος. Το 

σώµα του άρχοντα ήταν ντυµένο στο χρυσάφι, στο µετάξι, και στο 
ατσάλι, καθώς πάνω από τα ρούχα του, σε πολλά σηµεία, φορούσε 
κοµµάτια αρµατωσιάς, άγνωστης τεχνοτροπίας. Πίσω του έπεφτε 
ένας µανδύας από µαύρο µετάξι, φοδραρισµένος µε χρυσή κλωστή. 

Στο πλευρό του κρεµόταν ένα µεγάλο ξίφος, θηκαρωµένο µέσα σε 
περίτεχνα σκαλισµένο θηκάρι. 
  Και, αν ο άντρας ήταν µία φορά πλούσια ντυµένος και 
στολισµένος, η γυναίκα ήταν δέκα. Μετάξια και βελούδα κάλυπταν 
το σώµα της, και κοσµήµατα από χρυσάφι, ασήµι, και µπρούντζο 

κρέµονταν επάνω της. Το δέρµα της ήταν µαυριδερό, σαν του άντρα·  

και τα µαλλιά της, µαύρα σαν τη νύχτα, χύνονταν στους λεπτούς της 
ώµους, ενώ στο κεφάλι της ήταν περασµένη µια κορόνα, καµωµένη 

εξ ολοκλήρου από χρυσάφι και µε παρόµοια σκαλίσµατα στην 
επιφάνειά της, όπως σ’αυτήν του άρχοντα πλάι της. Εκεί όπου 

κάλυπτε το µέτωπό της ήταν λαξευµένο ένα νόµισµα, πάνω στο 

οποίο απεικονιζόταν ένα θαλάσσιο ερπετό. 

  «Σας παρουσιάζω την Αυτού Μεγαλειότητα, Εξουσιαστή των 
Όπλων, Νε-Μόρλιν!» φώναξε ένας Ελρούνιος πολεµιστής, 
χτυπώντας το κοντάρι του δυνατά στο πάτωµα. 

  «Σας παρουσιάζω την Αυτού Μεγαλειότητα, Εξουσιάστρια του 

Χρήµατος, Νι-∆άτλα!» φώναξε µια Ελρούνια πολεµίστρια, 

χτυπώντας το δικό της κοντάρι στο πάτωµα. 

  «Καλωσορίσατε στο παλάτι µου, στην Θέρληχ, και στο Βασίλειο 

µου,» είπε η Αάνθα, καθώς σηκωνόταν από τον Κοραλλένιο Θρόνο. 

«Είµαι η Αάνθα, Βασίλισσα του Ωκεανού.» 

  «Χαίρετε, Βασίλισσα Αάνθα,» είπε η Νι-∆άτλα, µιλώντας την 
Κοινή Αρµπεναρκιανή µε µια παράξενη, βαριά προφορά. «Ο 

Μεγάλος Σεισµός κατέστρεψε την πατρίδα µας, και, µην έχοντας 
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πού αλλού να στραφούµε, αποφασίσαµε να ζητήσουµε καταφύγιο 

στο Βασίλειό σας.» 

  «Είστε ευπρόσδεκτοι εδώ,» δήλωσε η Αάνθα. «Ο Ωκεανός είναι 
ανοιχτός σε όλους όσους έρχονται ειρηνικά.» Ελπίζω, όµως, να είναι 

και αρκετός, επίσης, πρόσθεσε νοερά. Φοβόταν, µε τόσους 
αγνώστους που είχαν συγκεντρωθεί –και θα συγκεντρώνονταν– στο 

Βασίλειό της. 
  «Μάθαµε ότι ο Μεγάλος Σεισµός είχε µυθική έκταση, Βασίλισσά 

µου,» είπε ο Νε-Μόρλιν, κι αυτός µε βαριά προφορά. «Το Βασίλειο 

της Ζίρκεφ καταστράφηκε, επίσης.» 

  «Και όχι µονάχα αυτό… Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε η Σούλτριθ, 
ελπίζοντας ότι η προσφώνηση «Μεγαλειότατε» ήταν σωστή γι’αυτόν 
τον άντρα –εξάλλου, ο στρατιώτης είχε πει «την Αυτού 

Μεγαλειότητα». «Και η δική µου πατρίδα, το Βασίλειο του 

Κάρνεβολθ, καταστράφηκε.» 

  «Μα τα Ερπετά!» έκανε ο Νε-Μόρλιν, «πόσο µεγάλος ήταν, τελικά, 

αυτός ο σεισµός; ∆εν έχω ούτε καν ακούσει για το Βασίλειό σας.» 

  «Σας φάνηκε… φυσιολογικός σεισµός, Μεγαλειότατε;» τον ρώτησε 
ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Τίποτα παρόµοιο δεν έχει πλήξει ξανά την Μεγάλη Έλρουν,» τον 
διαβεβαίωσε ο Νε-Μόρλιν.  
  Και η Νι-∆άτλα έγνεψε καταφατικά. «Ούτε σε µύθους. 
  »Αλλά ποιος είστε, κύριε; Πείτε µας.» 

  «Συµπαθάτε µε·  παράληψή µου. Είµαι ο Κάλ’µλιρβ, Οδηγός των 
Ζιρκεφιανών.» 

  «Ακούσαµε για εσάς, ερχόµενοι προς τα εδώ. Η Βασίλισσα 

Ταρµαρία φηµολογείται ότι είναι νεκρή, σωστά;» 

  «Σωστά, Μεγαλειοτάτη,» ένευσε ο Κάλ’µλιρβ. «Αλλά στο 

προκείµενο, να πούµε: Τι ξέρετε για τον Κρύσταλλο του Νότου;» 

  «Μιλάτε, Οδηγέ, για εκείνο το κειµήλιο που λεγόταν ότι 
φυλάσσεται στο βασιλικό παλάτι της Ζίρκεφ;» ρώτησε η Νι-∆άτλα. 
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  «Ναι,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Γι’αυτό µιλάω.» Και τους διηγήθηκε, εν 
συντοµία, την ιστορία µε τον Μάργκανθελ και το Νότιο Κέντρο 

Σταθερότητας. 
  Η Νι-∆άτλα και ο Νε-Μόρλιν αλληλοκοιτάχτηκαν, σα να 

δυσκολεύονταν να πιστέψουν τα λόγια του –σα να τον θεωρούσαν 
µπαγαπόντη που έλεγε παραµύθια. Μάλλον, δεν είχαν και καµια 

σπουδαία άποψη για τους Ζιρκεφιανούς. 
  «Είναι αλήθεια όσα σας διηγήθηκε ο Οδηγός,» τους διαβεβαίωσε η 

Αάνθα. «Και, µάλιστα, φοβόµαστε µήπως κινδυνεύει και το Κέντρο 

Σταθερότητας του Ωκεανού, εδώ στην Θέρληχ.» 

  «Εννοείτε, Βασίλισσά µου, πως ό,τι συνέβη στην Έλρουν και σ’όλη 

τη Νότια Γη µπορεί να συµβεί και στο Βασίλειό σας;» ρώτησε η Νι-
∆άτλα, χλοµιάζοντας. 
  «Είναι πιθανό,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Αν κάποιος πειράξει το 

Πορφυρό Κοχύλι.» 

  «Βασίλισσά µου, έχετε λάβει µέτρα προστασίας;» θέλησε να µάθει 
ο Νε-Μόρλιν, µε σκληρή φωνή, λες και βρισκόταν στο δικό του 

παλάτι κι όχι σ’αυτό της Θέρληχ. 
  «Μέτρα προστασίας έχουν ληφθεί,» είπε η Αάνθα. «Μείνετε 
ήσυχος, Μεγαλειότατε.» 

  «Ο στρατός της Έλρουν βρίσκεται στη διάθεσή σας, για την 
προστασία του Κέντρου Σταθερότητας,» δήλωσε ο Νε-Μόρλιν. 
  «Ευχαριστώ για την προσφορά σας, Μεγαλειότατε, όµως το 

Πορφυρό Κοχύλι ήδη φυλάσσεται πολύ καλά… από τους ειδικούς. 
Γιατί, αν ο Μάργκανθελ παρουσιαστεί εδώ, σύµφωνα µ’ό,τι γνωρίζω 

γι’αυτόν, ούτε δέκα χιλιάδες δικοί σας –ή δικοί µου– στρατιώτες δε 
θα µπορούν να τον εµποδίσουν απ’το να θρυµµατίσει την 
Ισορροπία.» 

  «Μα τα Ερπετά!» αναφώνησε ο Νε-Μόρλιν. «Και ποιοι είναι οι 
‘ειδικοί’ που αναφέρατε, Βασίλισσά µου;» 

  «Οι Μυστικιστές της Θάλασσας.» 

  «Μάγοι;» 
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  Η Αάνθα µόρφασε. «Κατά κάποιο τρόπο…» 

  «Εµπιστεύεστε το Βασίλειό σας στα χέρια µάγων;» παραξενεύτηκε 
ο Νε-Μόρλιν. 
  «Εµπιστεύοµαι το Βασίλειό µου στους Μυστικιστές της Θάλασσας, 
Μεγαλειότατε. Πιστέψτε µε, αν εκείνοι δε µπορούν να κάνουν κάτι 
εναντίον του Μάργκανθελ, τότε, εµείς είµαστε σκόνη στον άνεµο 

µπροστά του.» 

  «Ελπίζω αυτό το τέρας να µην φτάσει ποτέ εδώ,» είπε η Νι-∆άτλα. 

«Όµως, σε περίπτωση που έχετε ανάγκη από χρήµατα για την 
καλύτερη προστασία του Κέντρου Σταθερότητας, µη διστάσετε να 

ζητήσετε τη βοήθειά µου.» 

  «Θα το έχω υπόψη µου, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε η Αάνθα. 

«Τώρα. Υπάρχει ένα άλλο θέµα που πρέπει να κουβεντιάσουµε.» 

  «Σας ακούµε, Βασίλισσά µου,» είπε η Νι-∆άτλα. 

  «Ο λαός σας δε µπορεί να µείνει σύσσωµος στην Θέρληχ·  θα 

πρέπει να σταλούν πολλοί άνθρωποι και σ’άλλα νησιά του Ωκεανού, 

εκτός από την Νήσο Ράλβοχ.» 

  «∆εν υπάρχει κανένα πρόβληµα µ’ετούτο, Βασίλισσά µου,» τη 

διαβεβαίωσε η Εξουσιάστρια του Χρήµατος. 
  Και ο Εξουσιαστής των Όπλων έγνεψε καταφατικά. «Ναι, 
Βασίλισσά µου, κανένα απολύτως πρόβληµα.» 

  «Ήδη η φιλοξενία σας µας αφήνει υπόχρεους σε σας και στο 

Βασίλειό σας για χίλια χρόνια,» είπε η Νι-∆άτλα. 

  «∆εν υπάρχει λόγος, Μεγαλειοτάτη·  προσπαθώ µόνο να βοηθήσω,» 

αποκρίθηκε, ευγενικά, η Αάνθα. «Τώρα, οι υπηρέτες µου θα σας 
οδηγήσουν στα διαµερίσµατά σας µέσα στο παλάτι, για να 

ξεκουραστείτε.» 

  «Σας ευχαριστούµε,» είπε η Νι-∆άτλα. 

  Η Αάνθα έκανε νόηµα σε δύο υπηρέτες, οι οποίοι ζήτησαν από τον 
Εξουσιαστή των Όπλων και την Εξουσιάστρια του Χρήµατος να 

τους ακολουθήσουν. Εκείνοι τους ακολούθησαν, και βγήκαν από την 
βασιλική αίθουσα, µαζί µε τους φρουρούς του. 
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  «Συνεχώς αυξανόµαστε, να πούµε…» σχολίασε ο Κάλ’µλιρβ, 

ανάβοντας το τσιµπούκι. 
  «Αυξανόµαστε! Αυξανόµαστε! Αυξανόµαστε!» έκρωξε ο 

Ανώνυµος στον ώµο του. 

  Ο Οδηγός τον λοξοκοίταξε. 
  «Κάλ’µλιρβ, µοιάζεις να έχεις ιδιαίτερη έχθρα εναντίον αυτού του 

παπαγάλου,» παρατήρησε η Αάνθα, υποµειδιώντας. 
  «Το πουλί είναι γκαντέµικο, Μεγαλειοτάτη,» τόνισε εκείνος. 
«Πιθανώς νάναι και καταραµένο –βρισκότανε, σε κάποια φάση, στα 

δυτικά νερά, ξέρετε, εκεί όπου χάνονταν τα σκαριά µας.» 

  Η Αάνθα συνοφρυώθηκε, σαν να θυµήθηκε κάτι. «Μα φυσικά!» 

είπε. «Είναι ο παπαγάλος που είχαν φέρει εδώ η κυρία Ερία, ο Σοφός 
του Κύκλου του Φτερού Φάλµαριν, και ένας άντρας που λεγόταν 
Άνεµος. Ο Φάλµαριν είχε κάνει το πτηνό να µιλήσει, να µας πει τι 
είχε ακούσει στο µέρος όπου χάνονταν τα πλοία.» 

  «Και τι είχε πει, Μεγαλειοτάτη;» 

  «Κάτι ασυνάρτητες κραυγές µάς είχε µεταφέρει, Οδηγέ.» 

  «Μά’στα…» έκανε ο Κάλ’µλιρβ, καπνίζοντας σκεπτικός. «Και, 
που λέτε, τι υποθέτετε τώρα να γίνεται στα δυτικά νερά;» 

  Η Αάνθα αναστέναξε. «Ούτε τι γίνεται ξέρω, ούτε τίποτα µπορώ να 

υποθέσω. Κι επιπλέον, δεν έχω το χρόνο ν’ασχοληθώ 

εµπεριστατωµένα µε το ζήτηµα. Ο Γιάρεχ µού είπε ότι έχει στείλει 
ανθρώπους να ερευνήσουν την υπόθεση, όµως κανένα νέο δεν έχει 
έρθει µέχρι στιγµής.» 

  Ο Γιάρεχ είχε πει και άλλα πράγµατα στην Αάνθα·  της είχε πει, 
επίσης, να µην στείλουν πολλούς Ωκεάνιους στρατιώτες βόρεια, στο 

Σαραόλν. Της είχε προτείνει να στείλουν το πολύ δέκα χιλιάδες. Με 
τόσους Ζιρκεφιανούς και Καρνεβολθιανούς διατεθειµένους να 

βοηθήσουν δε θα υπήρχε έλλειψη µαχητών. Η Βασίλισσα ήταν 
διστακτική, όµως. Αν έστελνε µονάχα πρόσφυγες να πάρουν πίσω τα 

νότια εδάφη του Σαραόλν, αυτό θα είχε δύο µειονεκτήµατα: Πρώτον, 
δε θα µπορούσε να επιβάλει την τάξη όπως εκείνη ήθελε·  γιατί δέκα 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

616 

χιλιάδες πολεµιστές δε θα ήταν τίποτα µπροστά στις εκατόν-τόσες 
χιλιάδες των προσφύγων, Ζιρκεφιανών και Καρνεβολθιανών. 
∆εύτερον, υπήρχε κίνδυνος να µη φανεί αυτή η εκστρατεία ως µία 

κίνηση συµπαράστασης του Ωκεανού –µία εκστρατεία βοήθειας 
προς τους Σαραολνιανούς–, παρά ως µια εισβολή Νοτίων, που είχε 
καταστραφεί η πατρίδα τους και προσπαθούσαν να κατακτήσουν νέα 

εδάφη για να µείνουν. Η κατάσταση ήταν πολύ, πολύ λεπτή, 

καταλάβαινε η Αάνθα. 

  Πνεύµατα, τι θα κάνω; αναρωτήθηκε. Ίσως, τελικά, να µην έπραξα 

σωστά που υποσχέθηκα στους πρόσφυγες λάφυρα, πληρωµή, και γη 

για να κατοικήσουν… Από την άλλη, βέβαια, δε µπορώ να τους 

κρατήσω όλους στο Βασίλειο του Ωκεανού· θα προκαλέσουν 

προβλήµατα. Κι έτσι όπως έρχονται και καινούργιοι.... Η Αάνθα 

αισθανόταν απελπισµένη. Χρειαζόταν κάποια λύση, γρήγορα. 

  Μία λύση, όµως, υπήρχε, και το ήξερε: Έπρεπε να σταθεροποιήσει 
ξανά το Νότιο Κέντρο Σταθερότητας, όπως της είχε ζητήσει το 

πελώριο σαλάχι, η Βάρνα. Έπρεπε να βρει εκείνον τον άντρα που της 
είχε αναφέρει. 
  Μακάρι να ήξερα ποιος ήταν… Μακάρι να ήξερα… 

  «Μεγαλειοτάτη, έχω µια ιδέα,» είπε ο Κάλ’µλιρβ, διακόπτοντάς 
την απ’τις σκέψεις της.  
  «Ναι,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Πες µου, Οδηγέ. Τι ιδέα;» 

  «Σχετικά µε τις εξαφανίσεις στα δυτικά νερά του Βασιλείου σας,» 

εξήγησε ο Κάλ’µλιρβ. «Προτείνω να ρωτήσετε τους Ελρούνιους τι 
είδαν ερχόµενοι εδώ·  γιατί, σίγουρα, ήρθαν από τα δυτικά, 

Μεγαλειοτάτη, και ίσως κάτι να πήρε το µάτι τους.» 

  «Θα τους ρωτήσω, Κάλ’µλιρβ,» υποσχέθηκε η Αάνθα. «Αύριο το 

πρωί, όµως.» 

  «Όπως αγαπάτε, Μεγαλειοτάτη.» 

 

**  **  **  ** 
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  Η Αάνθα δε µπορούσε να κοιµηθεί εύκολα εκείνο το βράδυ, γιατί 
πολλές σκέψεις βάραιναν το νου της. Και, όταν, τελικά, την πήρε ο 

ύπνος, ήταν βαθύς και χωρίς όνειρα. Ξυπνώντας, διαπίστωσε πως 
είχε παρακοιµηθεί και οι δύο ήλιοι του Άρµπεναρκ βρίσκονταν στον 
ουρανό. Γρήγορα, ντύθηκε, χτενίστηκε, και κατέβηκε στην αίθουσα 

του θρόνου, όπου βρήκε όλους της τους συµβούλους 
συγκεντρωµένους γύρω από το µεγάλο τραπέζι. Εκτός από τον 
Βόνρεχ, που στεκόταν µπροστά από τον µαγικό καθρέφτη του 

Κράντµον, µε τα χέρια σταυρωµένα πίσω απ’την πλάτη και 
καπνίζοντας. Η Αάνθα δεν ήθελε ούτε να το πλησιάζουν οι υπήκοοί 
της αυτό το κάτοπτρο. 

  «Θα µπορούσα να σε βοηθήσω σε κάτι;» ρώτησε η Κυρά του 

Ωκεανού τον σύµβουλο οικονοµικών. 
  «Όχι, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε εκείνος, µασώντας το 

τσιµπούκι του. «Απλά, το κοιτάζω. Τούτο το µαραφέτι είναι, 
σίγουρα, πιο επικίνδυνο απ’ό,τι φαίνεται.» 

  «Όχι πια,» τον διαβεβαίωσε η Αάνθα. «Η Πριγκίπισσα Σούλτριθ 
φρόντισε γι’αυτό. Τώρα, είναι µόνο για επικοινωνία.» 

  «∆ε σας είδα, όµως, να µιλάτε µε τον Βασιληά Πόνκιµ, 

τελευταία…» 

  Πάντα ανάκριση έπρεπε να της κάνει ο Βόνρεχ; «∆εν υπήρχε 
λόγος. Αλλά, αν υπάρξει, ο καθρέφτης είναι εκεί. Μέχρι τότε, όµως, 
θα προτιµούσα κανείς να µην τον πλησιάζει. Ποτέ δεν ξέρεις τι 
µπορεί να συµβεί,» τόνισε, και πήγε να καθίσει στον θρόνο της. 
  «Φρουρέ!» φώναξε σε έναν κοραλλοντυµένο πολεµιστή. «Κάλεσε 
τους Ελρούνιους άρχοντες ενώπιόν µου.» 

  Εκείνος υποκλίθηκε, και έφυγε από την αίθουσα. 

  Σε λίγο, ο Εξουσιαστής των Όπλων και η Εξουσιάστρια του 

Χρήµατος βρίσκονταν µπροστά στην Βασίλισσα Αάνθα, µοιάζοντας 
αρκετά αναζωογονηµένοι από την ξεκούρασή τους στο παλάτι. 
  «Ελπίζω να βρήκατε τη φιλοξενία µου επαρκή,» είπε η Κυρά του 

Ωκεανού. 
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  «Και µε το παραπάνω, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε η Νι-∆άτλα, 

και ο Νε-Μόρλιν έγνεψε καταφατικά. Αυτός δεν ήταν και πολύ της 
ευγένειας, σε αντίθεση µε τη σύντροφό του, είχε παρατηρήσει η 

Αάνθα. Αλλά και η Εξουσιάστρια του Χρήµατος είχε κάτι το… 

διαφορετικό επάνω της. Άλλοι λαοί, άλλα έθιµα, άλλες νοοτροπίες, 

σκέφτηκε η Κυρά του Ωκεανού. 

  «Καθίστε, αν θέλετε,» τους πρότεινε, δείχνοντας µερικά καθίσµατα 

κοντά στον θρόνο της. Εκείνοι κάθισαν. «Θα επιθυµούσα να σας 
ρωτήσω κάτι σχετικά µε το ταξίδι σας µέχρι εδώ…» 

  Ο Νε-Μόρλιν συνοφρυώθηκε, αλλά η Νι-∆άτλα είπε: «Ελεύθερα.» 

  «Καθώς ερχόσασταν, σίγουρα, θα περάσατε από τα δυτικά νερά 

του Βασιλείου µου, σωστά;» Οι Ελρούνιοι άρχοντες έγνεψαν. 
«Είδατε κάτι παράξενο εκεί;» 

  «Βασίλισσά µου, θέλαµε να σας το αναφέρουµε από πριν, αλλά 

χτες το ξεχάσαµε, επάνω στην άφιξή µας,» είπε ο Νε-Μόρλιν. 
  «∆εν πειράζει·  πείτε µου τώρα.» 

  «Κατ’αρχήν, είχαµε διασχίσει την Βηλβένµηθ, όπου χάσαµε δυο 

πλοία από µια επίθεση πειρατών, οι οποίοι γρήγορα υποχώρησαν, 
γιατί, φυσικά, δεν µπορούσαν να τα βάλουν µ’όλο µας τον στόλο.» 

  «Καταλαβαίνω.» 

  «Λοιπόν, κάποιες µέρες ύστερα, πλέοντας πια στα νερά του 

Βασιλείου σας, κάτι περίεργο συνέβη, ενώ περνούσαµε κοντά από 

ένα σχετικά µικρό νησί. Μια οµίχλη ήρθε προς το µέρος µας, απ’την 
οποία ουρλιαχτά και κραυγές ακούγονταν που µας πάγωναν 
σύγκορµους. Εγώ, που δεν τροµάζω εύκολα, Μεγαλειοτάτη, και είχα 

κοκαλώσει από τον φόβο για µερικά λεπτά, καθώς η οµίχλη τύλιγε 
ένα από τα σκάφη µας, τρελαίνοντας τους επιβάτες. Τα υπόλοιπα 

καράβια του στόλου άρχισαν ν’αποµακρύνονται, όσο πιο γρήγορα 

µπορούσαν, γιατί ήταν πασιφανές πως επρόκειτο για σκοτεινή 

µαγεία. Ωστόσο, τα πληρώµατα άλλων δύο πλοίων έπεσαν θύµατα 

της οµίχλης. Τα καράβια έχασαν την πορεία τους και τσακίστηκαν 
στα βράχια του νησιού. 
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  »Σας λέω, Βασίλισσά µου, δεν έχω ποτέ ξανά στη ζωή µου δει κάτι 
τέτοιο. Με σόκαρε.» 

  «Κι εµένα,» ένευσε η Νι-∆άτλα. 

  Καλά, πρέπει πάντα τα λόγια του ενός να τα επιβεβαιώνει ο άλλος; 

αναρωτήθηκε η Αάνθα, παρατηρώντας ότι αυτό γινόταν συνέχεια µε 
τούτους τους δυο. 

  Ύστερα, οι σκέψεις της στράφηκαν στα όσα της είχε πει η κυρία 

Ερία, στην Όρφαλχ, σχετικά µε το νησί όπου χάνονταν τα πλοία. Της 
είχε µιλήσει για κάποιες κρυστάλλινες στήλες που διέγραφαν την 
περιφέρεια του νησιού και που άρπαζαν τις ψυχές των ναυτικών, για 

να φορτίσουν, µέσω καλωδίων που περνούσαν κάτω απ’το έδαφος, 
ένα µηχάνηµα των δαιµονανθρώπων. Το µηχάνηµα απ’το οποίο 

προήλθε ο Μάργκανθελ, όταν η Ερία και η οµάδα της το έσπασαν. Η 

Αάνθα, όµως, δε θυµόταν η Σαραολνιανή πολεµίστρια να είχε ποτέ 
αναφέρει τίποτα για καµια οµίχλη που ούρλιαζε. Καινούργιο κόλπο 

των Μαγκραθµέλιων ήταν τούτο; 

  «Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες σας,» είπε στους 
άρχοντες του Έλρουν. 
  «Τι ήταν αυτό που είδαµε, Βασίλισσά µου;» ρώτησε ο Νε-Μόρλιν. 
  «Φοβάµαι πως δε µπορώ να σας απαντήσω, γιατί, προς το παρόν, κι 
εγώ δεν γνωρίζω. Ωστόσο, εκείνο που µπορώ να σας πω είναι ότι και 
παλιότερα είχαν υπάρξει προβλήµατα στη συγκεκριµένη περιοχή –

διαφορετικά, όµως.» 

  Σηκώθηκε απ’το θρόνο της. «Τώρα, µε συγχωρείτε·  πρέπει να πάω 

κάπου.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Αάνθα πήγε στην Αίθουσα του Πορφυρού Κοχυλιού, όπου βρήκε 
πέντε Μυστικιστές της Θάλασσας να φρουρούν το εν λόγω Στήριγµα 

Ισχύος, µε ήρεµες όψεις στα πρόσωπά τους, σαν τον Ωκεανό όταν 
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δεν είναι φουρτουνιασµένος. Ανάµεσά τους ήταν και ο Χάεβορ, ο 

Γέρος της Θάλασσας, όπως πολλοί τον ήξεραν. 
  Η Βασίλισσα απευθύνθηκε σ’αυτόν. «Έχω ένα πρόβληµα για το 

οποίο θα επιθυµούσα να σας µιλήσω.» 

  «Μίλησέ µου, Προστάτιδα,» αποκρίθηκε ο Χάεβορ, ατενίζοντάς 
την µ’εκείνα τα µάτια που έµοιαζαν να την κρίνουν. 
  Η Αάνθα τού είπε γι’αυτά που συνέβαιναν τώρα στα δυτικά νερά 

του Βασιλείου τους. 
  Ο Γέρος της Θάλασσας έµεινε, για λίγο, σιωπηλός, σα να 

συλλογιζόταν·  κατόπιν, είπε: «Το καλύτερο που έχεις να κάνεις, 
Προστάτιδα, είναι να προστάξεις να µην πλησιάζει κανείς εκείνο το 

συγκεκριµένο σηµείο, για την ώρα.» 

  «Αυτό σηµαίνει πως δεν υπάρχει τρόπος να διώξω την οµίχλη;» 

ρώτησε η Αάνθα. «Ή ότι δεν ξέρετε τι είναι αυτή;» 

  «Έχω µια υποψία για το τι είναι, όµως δεν γνωρίζω αν µπορούµε να 

τη διώξουµε,» εξήγησε ο Χάεβορ. 

  «Τι υποψία;» 

  Ο Γέρος της Θάλασσας χάιδεψε τα γένια του. «Ψυχική ενέργεια. 

Όταν το µηχάνηµα καταστράφηκε, οι παγιδευµένες ψυχές 
απελευθερώθηκαν, και τώρα δηµιούργησαν αυτό που βλέπουµε –

αυτή την οµίχλη.» 

  «Μα ο Μάργκανθελ βγήκε από το µηχάνηµα…» 

  «∆εν είχε, όµως, προλάβει να… καταναλώσει όλες τις παγιδευµένες 
ψυχές, προφανώς. Ορισµένες… έµειναν πίσω, πλανήθηκαν άσκοπα 

επάνω και γύρω από το νησί, και, τέλος, δηµιούργησαν την οµίχλη. 

Τουλάχιστον, αυτό πιστεύω ότι συνέβη –δεν είµαι απόλυτα 

σίγουρος.» 

  Η Αάνθα δάγκωσε το χείλος της, σκεπτική. «Είχατε πάει σ’αυτό το 

νησί παλιότερα;» ρώτησε. 
  «Είχαµε; Ποιοι είχαµε;» 

  «Οι Μυστικιστές της Θάλασσας, φυσικά.» 
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  «Ίσως κάποιος ή κάποιοι από έµας να είχαν πάει,» είπε ο Χάεβορ. 

«Αυτοί που έµεναν στα δυτικά νερά του Ωκεανού. Πάντως, δε 
λάβαµε νέα τους. Και, σύµφωνα µ’όσα µας είπες για τη φύση του 

κινδύνου, Προστάτιδα, ήταν πολύ πιθανόν να µη µπορούσαµε να 

κάνουµε τίποτα…» 

  Η Αάνθα συνοφρυώθηκε, παραξενεµένη. «Γιατί;» Όλοι ήξεραν –

και εκείνη το ίδιο πίστευε– ότι οι Μυστικιστές της Θάλασσας ήταν 
πολύ ισχυροί µάγοι. 
  «∆ιότι αυτό που συνέβαινε στο νησί δεν είχε καµια σχέση µε το 

Στοιχείο µας,» εξήγησε ο Χάεβορ. «Εµείς είµαστε αφιερωµένοι στη 

θάλασσα, στο Νερό. ∆εν γνωρίζουµε πολλά για ψυχοαρπαχτές και 
πώς µπορεί κανείς να τους εµποδίσει. Ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού που στάλθηκε σ’αυτή την αποστολή, σίγουρα, θα ήταν πολύ 

πιο αποτελεσµατικός από τον οποιοδήποτε δικό µας Μυστικιστή.» 

  Μα, αν δεν είχαν τίποτα αξιοσηµείωτες δυνάµεις, τότε, πώς θα 

σταµατούσαν τον Μάργκανθελ, αν ερχόταν για το Πορφυρό Κοχύλι; 
αναρωτήθηκε, ανήσυχη, η Αάνθα. Και εξέφρασε την απορία της 
στον Γέρο της Θάλασσας. 
  «Μην ανησυχείς, Προστάτιδα,» αποκρίθηκε ο Χάεβορ. «Σε τούτη 

δω την αίθουσα όπου βρισκόµαστε –επάνω στις ίδιες της τις πέτρες– 

έχουν υφανθεί αρχαία ξόρκια, πριν από αµέτρητους αιώνες. Και 
προστατεύουν το Κοχύλι καλά.» 

  «∆εν υπήρχαν αντίστοιχα ξόρκια και στην Ζίρκεφ, εκεί όπου 

φυλασσόταν ο Κρύσταλλος του Νότου;» είπε η Αάνθα. 

  Και είδε µια σκιά να περνά απ’την όψη του Χάεβορ·  και τα λόγια 

του δεν την καθησύχασαν καθόλου: «Υπήρχαν, Προστάτιδα.» 

  «Τότε…;» ρώτησε αδύναµα η Αάνθα. Αισθάνθηκε το κορµί της να 

τρέµει. Αν ερχόταν εδώ αυτός ο τρελός µισός-Θεός, θα κατέστρεφε 
το Βασίλειό της και όλους τους ανθρώπους επάνω του, και το µόνο 

που µπορούσε εκείνη να κάνει ήταν να ελπίζει; 

  «Προστάτιδα,» είπε ο Χάεβορ, παρατηρώντας τον τρόµο της. «∆εν 
χάθηκαν όλα ακόµα. Κατ’αρχήν, δεν έχουµε αισθανθεί την παρουσία 
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του Μάργκανθελ εδώ κοντά. Αν είχε πλησιάσει τούτο το παλάτι, ή 

την Θέρληχ, ή την Νήσο Ράλβοχ, θα τον είχαµε αντιληφθεί. Ο 

Ωκεανός µάς προφυλάσσει από τους κινδύνους και µας 
προειδοποιεί.» 

  «Κι αν έρθει ο Μάργκανθελ;» απαίτησε η Αάνθα, σφίγγοντας τις 
γροθιές της και προσπαθώντας να κάνει τον εαυτό της να ηρεµήσει. 
«Θα µπορείτε να τον εµποδίσετε;» 

  «Θα είµαστε έτοιµοι γι’αυτόν, Προστάτιδα,» τόνισε ο Χάεβορ. 

«Τώρα, καλύτερα θα ήταν να µας αφήσεις.» 

  ∆εν ήταν πρόταση·  ήταν διαταγή. Και η Αάνθα µπορούσε να το 

καταλάβει πολύ καλά. Ο Γέρος της Θάλασσας δεν ήθελε να της 
µιλήσει περισσότερο. Αλλά ποιος είναι αυτός, που µε προστάζει –

έστω και µε έµµεσο τρόπο– µέσα στο ίδιο µου το παλάτι; 

συλλογίστηκε, θυµωµένη. Κανονικά, έπρεπε να απαντά, ασυζητητί, 
σε όσες ερωτήσεις τού έκανε. Όµως, ύστερα, σκέφτηκε ότι πάντα 

έτσι ήταν µε τους Μυστικιστές της Θάλασσας. Γιατί, απλά, δεν 
µπορείς να διατάζεις κάποιον που έχεις ανάγκη. Και, συνήθως, οι 
βασιληάδες του Ωκεανού, οι Προστάτες του Πορφυρού Κοχυλιού, 

είχαν ανάγκη τους Μυστικιστές·  είχαν ανάγκη τα µάγια τους και τις 
συµβουλές τους επάνω σε πολύ λεπτά και συγκεκριµένα ζητήµατα. 

Πράγµατα που κανείς άλλος δε µπορούσε να τους προσφέρει, εκτός 
απ’αυτούς τους παράξενους ερηµίτες, που κατοικούσαν σε σπηλιές 
κοντά στη θάλασσα. 

  «Όπως επιθυµείτε,» είπε η Αάνθα στον Χάεβορ, χωρίς θυµό στη 

φωνή της. Γύρισε και έφυγε από την Αίθουσα του Κοχυλιού, 

αναρωτούµενη αν οι Μυστικιστές της Θάλασσας µπορεί να είχαν 
καµια σχέση µε τη Βάρνα, το πελώριο σαλάχι που είχε αντικρίσει 
µαζί µε τον Βένγκριλ και που αργότερα είχε ονειρευτεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο 

Εξουσία και δύναµη 
 

 

υτή η ζωή ήταν ωραία. Έτσι έπρεπε να ζει πάντα, και να 

βασιλεύει, σκεφτόταν ο Κράντµον, καθισµένος στον Θρόνο 

του Σαραόλν και φορώντας το Στέµµα του Ωκεανού που είχε 
κλέψει από την Αάνθα. Στα πόδια του βρισκόταν η Μινράδλιν, 
φορώντας ένα άσεµνο, πορφυρό φόρεµα, και ακουµπώντας το ξανθό 

της κεφάλι στο γόνατό του. Πράγµα που συνέβαινε συχνά-πυκνά 

στην βασιλική αίθουσα, τις τελευταίες µέρες·  δεν ήταν κάτι 
καινούργιο. Και, φυσικά, είχε γίνει βούκινο η «άπρεπη συµπεριφορά 

της συµβούλου δηµοσίων έργων». Ο σύζυγός της, σύµφωνα µε ό,τι 
είχε µάθει ο Κράντµον, βρισκόταν στα πρόθυρα του φόνου ή της 
αυτοκτονίας. Αλλά τι τον ένοιαζε εκείνον; Αν αυτοκτονούσε, ας 
αυτοκτονούσε·  ανάγκη τον είχε, στο κάτω-κάτω; Κι αν ερχόταν να 

τον σκοτώσει– Χα! σα ν’αυτοκτονούσε, πάλι, θάταν. 
  Ο Κράντµον χάιδεψε, µε το δεξί χέρι, τα ξανθά µαλλιά της 
Μινράδλιν, ενώ έπινε µια γουλιά κρασί από την κούπα που 

βαστούσε στο αριστερό. Ο Πόνκιµ πιθανώς να θύµωνε µε όλη αυτή 

την κατάσταση, όταν επέστρεφε από το ∆ουκάτο Χάργκοχ. Όµως, 
όταν τον είχε αναθέσει Αντιβασιλέα του Σαραόλν, του είχε πει 
µονάχα να είναι προσεχτικός·  δεν του είχε πει να µη διασκεδάσει µε 
την εξουσία του. Βέβαια, ίσως κανείς να µπορούσε να χαρακτηρίσει 
τις ενέργειές του «απρόσεχτες», αντιλαµβανόταν ο Κράντµον, αλλά 

η αλήθεια ήταν ότι ήξερε πολύ καλά τι του γινόταν µέσα στο παλάτι 
–απλά, ήθελε κι εκείνος να περάσει λίγο καλά·  τόσα πολλά ζητούσε; 
Άλλωστε, ήταν γεννηµένος για τούτη τη ζωή –ήταν γεννηµένος για 

να διοικεί, για να εξουσιάζει, για να άρχει. Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν 
τού το είχε πει. Μέσα σ’όλα του τα ψέµατα, είχε ξεστοµίσει και µια 

αλήθεια. 

Α
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  Πάντως, ο Πόνκιµ, σίγουρα, θα θύµωνε, όταν επέστρεφε. Αλλά 

γιατί σκεφτόταν αν θα θύµωνε ο Πόνκιµ; Τι ήταν; Υποδεέστερος 
αυτού; Όχι, φυσικά! Ήταν συνέταιροι. Μαζί είχαν καταφέρει ό,τι 
είχαν καταφέρει. Ο Πόνκιµ τού χρωστούσε λίγες ευχάριστες µέρες, 
για όλα όσα είχε περάσει γι’αυτόν. 
  Ήπιε κι άλλο κρασί. Έσκυψε και φίλησε τα χείλη της Μινράδλιν, 
που ανταποκρινόταν πάντα πρόθυµα, σαν ζαλισµένη. Και ήταν, 
πράγµατι, λιγάκι ζαλισµένη από τα Πνεύµατα… αλλά αυτό δεν είχε 
και µεγάλη σηµασία για τον Κράντµον. 
  Κάποιες φορές, σκεφτόταν ότι θα ήταν πολύ όµορφα να είχε την 
Αάνθα έτσι, ζαλισµένη, να σέρνεται στα πόδια του, να θέλει µόνο να 

τον φιλήσει και τίποτ’άλλο. Και, κάποτε, είχε φτάσει στο σηµείο να 

το καταφέρει! Την είχε κάνει να τον παντρευτεί –και, µάλιστα, δίχως 
να χρησιµοποιήσει τις πνευµατικές του δυνάµεις: η υπόθεση, τότε, 
ήταν πολύ σηµαντική, και τα µάγια του ίσως να έσπαγαν κάποια 

απρόσµενη –άβολη– στιγµή·  οπότε, δε µπορούσε να το ρισκάρει. 
Εξάλλου, η χρήση της πραγµατικής του γοητείας αποτελούσε 
µεγάλη πρόκληση γι’αυτόν. Και ήξερε ότι ήταν γοητευτικός. Εκείνος 
που έχει µια ικανότητα και δεν ξέρει ότι την έχει, είναι ανόητος –ο 

Κράντµον δεν ήταν ανόητος. 
  Κατέβασε ακόµα µια γουλιά κρασί, χτυπώντας τα χείλη του. Το 

Βασίλειο του Ωκεανού, σκέφτηκε. Κάποτε, πάλι… Κάποτε, πάλι θα 

είναι δικό µου. Κι αυτή τη φορά, Αάνθα, θα είσαι σκλάβα µου. 

Άρπαξε την Μινράδλιν απ’τα µαλλιά, σήκωσε το κεφάλι της, και τη 

φίλησε άγρια. Εκείνη δεν πρόβαλε καµία αντίσταση. 

  Η µεγάλη, διπλή θύρα της βασιλικής αίθουσας άνοιξε, κάνοντάς 
τον να στραφεί προς τα κει. Είδε τρεις Μαγκραθµέλιους να 

µπαίνουν. Ο ένας ήταν τραυµατισµένος στον δεξή ώµο, και οι άλλοι 
–µια δαιµονογυναίκα κι ένας δαιµονάνθρωπος– τον υποστήριζαν, 
ώστε να µπορεί να περπατά. 

  «Υψηλότατε!» φώναξε ο δαιµονάνθρωπος. «Αγγελιαφόρος!» 
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  «Αγγελιαφόρος;» απόρησε ο Κράντµον, καθώς σηκωνόταν απ’το 

θρόνο του, κάνοντας νόηµα στην Μινράδλιν να µείνει εκεί όπου 

ήταν. «Από πού;» 

  «Λέει µόνο ότι είναι αγγελιαφόρος, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε ο 

δαιµονάνθρωπος. 
  Ο Κράντµον πλησίασε τον τραυµατία µε γοργά βήµατα, περνώντας 
µπροστά από το τραπέζι των βασιλικών συµβούλων, οι οποίοι είχαν 
τα µάτια τους καρφωµένα επάνω του. 

  «Από πού έρχεσαι;» ρώτησε ο Αντιβασιλέας τον χτυπηµένο 

Μαγκραθµέλιο. 

  «…Βάρµπελθ…» κατάφερε να κρώξει εκείνος·  αλλά έµοιαζε να 

παραληρεί. 
  Βάρµπελθ; σκέφτηκε ο Κράντµον. Έρχεται από την πρωτεύουσα της 

Νότιας Μάγκραθµελ της Βόρειας Γης; «Αυτός ο δαίµονας είναι 
εµπύρετος,» είπε στους άλλους. «Πηγαίνετέ τον κάπου να συνέλθει. 
Μέσα στο παλάτι.» 

  «Πού, Υψηλότατε;» ρώτησε η δαιµονογυναίκα. 

  Βάρµπελθ… Η λέξη δε µπορούσε ν’αφήσει το νου του Κράντµον. Τι 
συµβαίνει εκεί; «Ελάτε µαζί µου,» πρόσταξε, και άρχισε να βαδίζει 
γρήγορα, µε τους Μαγκραθµέλιους στο κατόπι του. 

  ∆ιέσχισε το παλάτι και έφτασε στο δωµάτιό του. Άνοιξε και µπήκε. 
«Ξαπλώστε τον,» είπε. 
  Ο δαιµονάνθρωπος και η δαιµονογυναίκα ξάπλωσαν τον τραυµατία 

στο κρεβάτι. «Να φέρουµε έναν θεραπευτή, Υψηλότατε;» ρώτησε η 

δεύτερη. 

  «Ναι, αµέσως,» αποκρίθηκε εκείνος. 
  Βάρµπελθ… 

  Μόλις οι δύο Μαγκραθµέλιοι έφυγαν, ο Κράντµον κάθισε πλάι 
σ’εκείνον που βρισκόταν στο κρεβάτι. «Τι συµβαίνει στην 
Βάρµπελθ;» τον ρώτησε. «Μίλησέ µου·  µη φοβάσαι. Είµαι ένας από 

τους Εκλεκτούς του Ύψιστου Άρχοντα.» 
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  «…η…  Βάρµπελθ… έπεσε… Οι… οι άνθρωποι!» Υπήρχε µίσος 
στην τελευταία λέξη –πολύ µίσος. 
  Η πρωτεύουσα της Νότιας Μάγκραθµελ έπεσε στους ανθρώπους; 

σκέφτηκε ο Κράντµον. Ποιους ανθρώπους; ∆ε µπορεί οι 

Σαραολνιανοί να το έκαναν αυτό, έτσι δεν είναι; ∆εν καταλαβαίνω. 

  «Ποιοι άνθρωποι;» ρώτησε, επίµονα. 

  «Οι άνθρωποι!… οι δούλοι!…» έκρωξε ο εµπύρετος 
Μαγκραθµέλιος. 
  Αρχαίοι δαίµονες! δε θα βγάλουµε άκρη, µούγκρισε εντός του ο 

Κράντµον. Πρέπει, πρώτα, να συνέλθει ο τρισκατάρατος. 

  «Εντάξει, ξεκουράσου,» του είπε. Και πέρασε το χέρι του πάνω 

απ’τα µάτια του Μαγκραθµέλιου, επικαλούµενος τα Πνεύµατα. 

«Ξεκουράσου… Κοιµήσου…» 

  Τα βλέφαρα του δαιµονανθρώπου έκλεισαν, κι εκείνος κοιµήθηκε. 
  Σε λίγο, οι δυο προηγούµενοι επέστρεψαν, µαζί µε έναν τρίτο, που 

πρέπει να ήταν ο θεραπευτής τον οποίο είχε ζητήσει ο Κράντµον. 
  «Κάνε ό,τι µπορείς,» του είπε. «Κάντον καλά.» 

  «Μάλιστα, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε εκείνος, και έπιασε δουλειά. 

  «Μόλις καλυτερεύσει, ενηµέρωσε µε, αµέσως,» τόνισε ο 

Κράντµον, και έφυγε από το δωµάτιο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Όµως ήρθε το βράδυ, και ακόµα ο τραυµατισµένος Μαγκραθµέλιος 
δεν είχε καλυτερέψει. Μονάχα παραληρούσε, λέγοντας κάτι 
ασυναρτησίες, στη γλώσσα των δαιµόνων (την οποία ο Κράντµον 
γνώριζε), για τους ανθρώπους, για την έλλειψη πολεµιστών, για την 
τροµερή καταστροφή, για την βάρβαρη σφαγή, για την εξέγερση των 
τρισκατάρατων δούλων, και άλλα λιγότερο κατανοητά. 

  Ο Κράντµον, αγανακτισµένος, αποσύρθηκε στα βασιλικά 

διαµερίσµατα. Γιατί, αφού είχε παραχωρήσει στον τραυµατία το δικό 

του δωµάτιο, εκείνος πού θα έµενε; Έπρεπε να βρει κάπου να 
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κοιµηθεί. Και τα βασιλικά διαµερίσµατα ήταν ό,τι έπρεπε. Εξάλλου, 

ήταν Αντιβασιλέας, τώρα, σωστά; 

  Μαζί του πήρε και την Μινράδλιν, η οποία, ασφαλώς, δε 
διαφώνησε. Ο Κράντµον αδιαφορούσε για το τι θα έλεγε ο άντρας 
της ή οι υπόλοιποι σύµβουλοι. Εκείνος ήταν, επί του παρόντος, η 

απόλυτη αρχή εδώ –και θα έπραττε όπως νόµιζε. 
  Έγδυσε την Μινράδλιν και κυλίστηκε επάνω στο µεγάλο κρεβάτι 
µαζί της, µέχρι αργά το βράδυ, µετά τα µεσάνυχτα. Ύστερα, την 
άφησε να κοιµηθεί και πλησίασε το παράθυρο. Μια ανεξήγητη 

ανησυχία τον είχε καταλάβει. Η λέξη Βάρµπελθ ακόµα στριφογύριζε 
µέσα στο µυαλό του. Τι γινόταν εκεί; Η πρωτεύουσα της Νότιας 
Μάγκραθµελ είχε πέσει, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του 

τραυµατισµένου αγγελιαφόρου, αλλά από ποιους; Το «άνθρωποι» 

δεν έλεγε και πολλά στον Κράντµον –υπήρχαν τόσοι και τόσοι 
άνθρωποι στον Άρµπεναρκ. Απ’όσο ήξερε, µπορούσαν κάλλιστα να 

είναι Ωκεάνιοι! 
  Λες; σκέφτηκε, ξαφνικά. Λες να είναι η καταραµένη Αάνθα; Όµως, 
όχι, το σχέδιό της δεν έµοιαζε να είναι αυτό. ∆εν ήταν αυτό. Ο 

αγγελιαφόρος σε κάποιους άλλους πρέπει να αναφερόταν. 
  Άνθρωποι της Πελ-Χάγκοθ, ίσως; Ο Κράντµον δεν ήξερε σχεδόν 
τίποτα γι’αυτούς. Ποτέ δεν είχε ασχοληθεί µαζί τους. Μπορεί οι 
Πελχαγκοθιανοί, λοιπόν, να είχαν επιτεθεί στην Νότια 

Μάγκραθµελ;– 

  Αισθάνθηκε κάτι να τον πλησιάζει από παντού γύρω, να έρχεται 
κοντά του –κοντά στην ψυχή του. 

  Τι! σκέφτηκε, τροµαγµένος και προσπαθώντας να το διώξει. Τι 
διάολος ήταν τούτος; 
  ΌΧΙ! αντήχησε µια φωνή µέσα του. Περίµενε, θνητέ! Κρύψε µε! 

Κρύψε µε! 

  Ποιος–; άρχισε ο Κράντµον. Αλλά, ξαφνικά, κατάλαβε. Είχε 
αισθανθεί ξανά αυτή την παρουσία. Μάργκανθελ! 

  Κρύψε µε, θνητέ! 
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  Να σε κρύψω; Πώς ξέφυγες από τους καταραµένους ερηµίτες; 

  Έσπασα την γυάλινη φυλακή τους. Είµαι ελεύθερος πάλι! Κρύψε µε, 

θνητέ –θα σ’ανταµείψω! 

  Θα µ’ανταµείψεις; Ο Κράντµον γέλασε. Είσαι, πραγµατικά, τρελός, 

Μάργκανθελ! Πώς µπορείς εσύ να µ’ανταµείψεις; 

  ΑΝΟΗΤΕ! Θα σου δώσω ∆ΥΝΑΜΗ, θα σου δώσω ΕΞΟΥΣΙΑ! Μονάχα 

κρύψε µε! 

  ∆ε θα σε κρύψω, Μάργκανθελ –δε θα σ’αφήσω να καταστρέψεις τον 

Ωκεανό, ούτε την Βόρεια Γη! Ήδη έκανες αρκετά στον Νότο. Εσύ 
είσαι ο ανόητος! Ξέρεις τι χάος προκάλεσες; 

  Ναι… 

  Και τούτη ήταν η πρώτη φορά που ο Κράντµον νόµιζε ότι 
µπορούσε να αισθανθεί αληθινή θλίψη από το µέρος του 

Μάργκανθελ. 
  Στόχος µου ήταν να αναµορφώσω… Αναπάντεχα η «φωνή» 

δυνάµωσε: Το όραµά µου ήταν τέλειο! Τέλειο! ΤΕΛΕΙΟ! Όµως… –και 
η «φωνή» έχασε δύναµη, πάλι– δεν είµαι εκείνος που ήµουν, πλέον… 

Κράντµον, κρύψε µε –σε ικετεύω. Θα εξυπηρετήσουµε ο ένας τον 

άλλο, Κράντµον. Μπορώ να αισθανθώ ότι ζητάς πολλά που δεν έχεις 

–εγώ θα σ’τα δώσω –θα σε βοηθήσω να τ’αρπάξεις! Το µόνο που σου 

ζητώ είναι να µε κρύψεις µέσα σου. Θα εξυπηρετήσουµε ο ένας τον 

άλλο. Έχεις ποτέ νιώσει να σε διαπερνά θεϊκή δύναµη, και να την 

ελέγχεις, Κράντµον; Θα σου δωρίσω τις δυνάµεις µου, φτάνει να µε 

κρύψεις. 

  ∆ε µπορείς να κρύψεις τον εαυτό σου, Μάργκανθελ; 

  Όχι. Αν µπορούσα, θα ερχόµουν εδώ, σα ζητιάνος; 

  Ο Κράντµον όφειλε να παραδεχτεί ότι είχε µπει σε πειρασµό. Ο 

Μάργκανθελ, προφανώς, είχε χάσει όλη του την αρχική 

αυτοπεποίθηση·  ήθελε µονάχα να κρυφτεί, όπως ένα λαβωµένο 

θηρίο που το καταδιώκουν. Κι αν τον άφηνε να κρυφτεί µέσα του, θα 

του έδινε τις θεϊκές του δυνάµεις… 
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  Όµως θα τον έλεγχε; Ή ο Μάργκανθελ θα έλεγχε εκείνον; Αλλά, αν 
µπορούσε να τον ελέγξει, δε θα το έκανε εξ αρχής; Μάλλον, πίστευε 
ότι ο Κράντµον είχε αρκετή ψυχική δύναµη εντός του, για να µπορεί 
να τον διώξει, όποτε ήθελε. Είχε, επίσης, αρκετή δύναµη για να τον 
κρύψει από αυτούς που τον καταδίωκαν. Κοίτα να δεις πώς έρχονται, 

κάποιες φορές, τα πράγµατα… αναλογίστηκε. Ο εχθρός σου γίνεται 

σύµµαχος. ∆εν επιθυµεί, πλέον, να καταστρέψει τον Ωκεανό ή τη 

Βόρεια Γη, οπότε δεν έχω τίποτα εναντίον του. Πράγµατι, 

Μάργκανθελ: ίσως καταφέρουµε να εξυπηρετήσουµε ο ένας τον 

άλλο… 

  Μπορούσε να αισθανθεί την παρουσία του µισού-Θεού να γίνεται 
όλο και πιο ανυπόµονη. Και άκουσε τη φωνή του: Αποφάσισε, 

Κράντµον. ∆εν έχω χρόνο. Μπορεί, πάλι, τα καταραµένα ανθρωπάκια 

να µε βρουν. 

  Πέρασε, Μάργκανθελ, τον προσκάλεσε ο Κράντµον, και άφησε το 

Πνεύµα να µπει µέσα του. 

  Ένιωσε όπως δεν είχε νιώσει ποτέ ξανά στη ζωή του. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο 

Αϋπνίες 
 

 

 Νιρίλ το έκανε·  είµαι σίγουρη,» έλεγε η Μάερνοµ, καθώς 
καθόταν οκλαδόν επάνω στο κρεβάτι, ντυµένη µόνο µε την 
τουνίκα της. 

  «∆εν έχεις αποδείξεις, όµως,» χασµουρήθηκε ο Κόργκαρ, που 

βρισκόταν στο απέναντι κρεβάτι,  µισοξαπλωµένος, µε τα χέρια 

σταυρωµένα µπροστά στο στέρνο του. 

H
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  «Αποδείξεις;» έκανε η Μάερνοµ. «Αποδείξεις; Έχεις κάνει πολύ 

παρέα µε τους Αργκανθικιανούς, µου φαίνεται. ∆ε χρειάζοµαι 
αποδείξεις –είναι φανερό ότι εκείνη σκότωσε την Πριγκίπισσα, το 

σύζυγό της, και την κόρη της.» 

  «Μάερνοµ, κανείς δε θα σε πιστέψει, αν το υποστηρίξεις αυτό,» 

είπε ο Τόλριν, καθώς σηκωνόταν από το ξύλινο σκαµπό µπροστά 

στο τζάκι. Ήταν ντυµένος µε την τουνίκα και το πέτσινο παντελόνι 
του, που και τα δύο ήταν επενδυµένα µε γούνα. «Επιπλέον, δεν 
έχουµε χρόνο για να καθυστερήσουµε άλλο εδώ·  πρέπει να 

επιστρέψουµε στην ∆ρέλιφον, για να ειδοποιήσουµε τον Πρίγκιπα 

Κιόλβ.» Κοίταξε τον ανατέλλοντα Λούντρινχ έξω απ’το τζάµι του 

παραθύρου. 

  «Και να την αφήσουµε ατιµώρητη;» απαίτησε η Μάερνοµ, 

µουτρώνοντας και παίρνοντας µια θυµωµένη έκφραση. Τα γαλανά 

της µάτια ήταν καρφωµένα επάνω στον Τόλριν. 
  Εκείνος αναστέναξε. Τώρα, πάλι, της είχε σφηνωθεί κάτι στο 

µυαλό, και δεν έλεγε να της φύγει! «Και είναι δική µας δουλειά να 

την τιµωρήσουµε;» τη ρώτησε. 
  «Είναι φόνισσα!» 

  «Κι εµείς αγγελιαφόροι. Ο Πρίγκιπας Κιόλβ µάς έστειλε εδώ για να 

µεταφέρουµε το µήνυµά του στην Πριγκίπισσα Φίνρα, όχι για να 

κυνηγάµε κατασκόπους και δολοφόνους. Αν υποτεθεί ότι η Νιρίλ 
είναι κάτι από αυτά τα δύο.» 

  «Πολύ καλά,» είπε, ψυχρά, η Μάερνοµ·  «ας τρέξουµε να φύγουµε, 
σαν δειλοί.» Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι κι άρχισε να βάζει το 

δερµάτινο παντελόνι της. 
  «Μπερδεύεις τα πράγµατα,» παρατήρησε ο Τόλριν, απορώντας µε 
τον ξαφνικό της θυµό. «∆εν είµαστε δειλοί και, σίγουρα, δεν 
τρέχουµε να φύγουµε. Επιστρέφουµε από την αποστολή µας –αυτό 

κάνουµε.» 
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  «Και συµφωνώ κι εγώ,» είπε ο Κόργκαρ, καθώς κι εκείνος 
σηκωνόταν απ’το κρεβάτι κι άρχιζε να ντύνεται. «Καλύτερα να 

ειδοποιήσουµε τον Πρίγκιπα…» 

  «Ποιος σε ρώτησε εσένα!» τον στραβοκοίταξε η Μάερνοµ, 

µορφάζοντας, καθώς κούµπωνε το παντελόνι της. 
  «Μάερνοµ…» άρχισε ο Τόλριν. Ύστερα, κούνησε το κεφάλι και 
ξεφύσησε, δίχως να τελειώσει τα λόγια του. Κάθισε στο ξύλινο 

σκαµπό κι άρχισε να φορά τις µαύρες του µπότες. 
  «Τι είναι;» ρώτησε η ξανθιά πολεµίστρια, στρεφόµενη, απότοµα, 

προς το µέρος του. 

  «Αρνείσαι να καταλάβεις γιατί είναι καλύτερα να φύγουµε,» είπε ο 

Τόλριν, ενώ όλοι συνέχιζαν να ντύνονται. «Πιθανώς η Νιρίλ νάναι η 

δολοφόνος, όµως δεν έχουµε το χρόνο ν’ασχοληθούµε µ’αυτήν. Ο 

Πρίγκιπας Κιόλβ µάς χρειάζεται περισσότερο. Πρέπει να µάθει τι 
έγινε εδώ·  πρέπει να µάθει ότι η ζωή του κινδυνεύει.» 

  «Τέλος πάντων…» αποκρίθηκε η Μάερνοµ. Και ο Τόλριν άκουσε 
αρκετό από τον θυµό να φεύγει απ’τη φωνή της. 
  Όταν ήταν έτοιµοι, κατέβηκαν στην αυλή του κάστρου, και πήγαν 
στον στάβλο, για να πάρουν τα άλογά τους. Έξω από αυτόν 
βρίσκονταν ήδη συγκεντρωµένοι κάµποσοι πολεµιστές του νεκρού 

Βαρόνου Έλκιζ. 
  «Τι συµβαίνει;» ρώτησε η Μάερνοµ. 

  «Πηγαίνουµε στον ∆ούκα Έσριθ,» αποκρίθηκε ένας διοικητής, 
ανεβαίνοντας στην σέλα του αλόγου του. «Πρέπει να του πούµε πώς 
έχει η κατάσταση στην Βαρονία. Και πρέπει να τον ρωτήσουµε τι θα 

γίνει µε το παιδί του Βαρόνου, τον µικρό Βίκορ, που είναι ο µόνος 
επιζών της οικογένειας. 
  »Εσείς πού κατευθύνεστε;» 

  «Στην ∆ρέλιφον,» απάντησε ο Τόλριν. «Νοµίζουµε ότι η ζωή του 
Πρίγκιπα Κιόλβ πιθανώς να βρίσκεται σε κίνδυνο.» 
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  «Μάλιστα…» είπε ο διοικητής, κοιτώντας τους µε µισό µάτι, σα να 

υποψιαζόταν ότι εκείνοι ήταν υπεύθυνοι για τον φόνο του Βαρόνου, 

της Πριγκίπισσας, και της κόρης τους. 
  Αν είναι δυνατόν ποτέ να πιστεύει κάτι τέτοιο! σκέφτηκε η 

Μάερνοµ. Είναι όλοι τους τυφλοί; ∆ε βλέπουν ότι η καταραµένη 

παραµυθού τα έκανε όλα; 

  Και, σα να την επικαλέστηκε µε το νου της, η Νιρίλ, εκείνη την 
ώρα, βγήκε απ’το στάβλο, τραβώντας πίσω της το άλογό της, 
σελωµένο και έτοιµο για ιππασία. 

  «Η σηµερινή µέρα, αν και λαµπερή και ζεστότερη από τη χτεσινή, 

είναι στις ψυχές µας παγερή σαν τις κορυφές των βουνών στην 
καρδιά του Χειµώνα,» είπε η τροβαδούρος. «Εποµένως, δε µπορώ να 

σας ευχηθώ ‘Καληµέρα’, γιατί αισθάνοµαι µια απέραντη θλίψη να 

µε πνίγει.» Η όψη της ήταν στενοχωρηµένη. 

  Τι θέατρο παίζει αυτή η σκύλα! σκέφτηκε η Μάερνοµ. Κι εκείνη τη 

στιγµή, ρώτησε όλους τους παρευρισκόµενους: «Έχει κανείς κάποια 

υποψία για το ποιος µπορεί να ήταν ο δολοφόνος –ή η δολοφόνος– 

του Βαρόνου και της οικογενείας του;» 

  Οι στρατιώτες αλληλοκοιτάχτηκαν νευρικά. Το «η δολοφόνος», 

φαίνεται, είχε χτυπήσει κάποιες ευαίσθητες χορδές τους. 
  «Πρέπει, πρώτα, να συµβουλευτούµε τον ∆ούκα Έσριθ, προτού 

πάρουµε την οποιαδήποτε απόφαση,» είπε ο διοικητής. 
  «Ως τότε, πιθανώς ο εγκληµατίας να βρίσκεται πολύ, πολύ 

µακριά,» του αποκρίθηκε η Μάερνοµ. Αλλά δεν κοιτούσε αυτόν·  
κοιτούσε την Νιρίλ, τόσο επιδεικτικά που δε µπορούσε κανείς να 

έχει αµφιβολία ότι θεωρούσε πως η τροβαδούρος ήταν η δολοφόνος. 
  «Πόσο σωστά είναι τα λόγια σας, καλοκυρά Μάερνοµ,» 

αποκρίθηκε η Νιρίλ, σα να ήταν η µόνη που δεν είχε καταλάβει ότι η 

Σαραολνιανή πολεµίστρια την κατηγορούσε (αν και, βέβαια, η 

Μάερνοµ ήταν σίγουρη ότι την είχε καταλάβει, αλλά έπαιζε τη 

χαζή). «Πρέπει να φύγουµε µε µεγάλη σπουδή, να φτάσουµε 
σύντοµα στην Μπένχρηθ, ώστε ο καλόκαρδός µας ∆ούκας Έσριθ να 
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µπορέσει να τιµωρήσει αυτόν τον στυγερό εγκληµατία, που φόνευσε, 
µε τέτοιο θράσος, µέσα στο ίδιο το Κάστρο Βεµέντλιρ, τον Βα–» 

  «Βούλωστο,» τη διέκοψε, παγερά, η Μάερνοµ, και µπήκε στον 
στάβλο, µε σφιγµένες γροθιές, για να πάρει το άλογό της. 
  Ο Τόλριν και ο Κόργκαρ την ακολούθησαν·  όµως πρόλαβαν να 

δουν, για λίγο, την έκπληκτη έκφραση στο πρόσωπο της Νιρίλ. 
Μάλλον, η τροβαδούρος δεν είχε συνηθίσει να τη διακόπτουν. 
  Όταν οι Σαραολνιανοί βγήκαν από τον στάβλο, αντίκρισαν την 
πύλη του κάστρο σηκωµένη και τους ιππείς του µακαρίτη Βαρόνου 

να τους περιµένουν να έρθουν, προτού ξεκινήσουν το ταξίδι τους για 

την Μπένχρηθ, πρωτεύουσα του ∆ουκάτου Τάρµεν. Η Μάερνοµ, ο 

Τόλριν, και ο Κόργκαρ καβάλησαν τ’άλογά τους και όλοι µαζί 
εγκατέλειψαν το Κάστρο Βεµέντλιρ, καλπάζοντας. 
  Σήµερα δε χιόνιζε, και το χιόνι που βρισκόταν στη γη είχε σχεδόν 
λιώσει. Εποµένως, ο Τόλριν υπέθετε πως, αν τίποτα δεν πήγαινε 
στραβά, ως το βραδάκι θα βρίσκονταν στον προορισµό τους. Αν 

τίποτα δεν πήγαινε στραβά, υπενθύµισε στον εαυτό του. 

  Η Νιρίλ ταξίδευε µαζί τους·  δεν είχε πει, όµως, µέχρι πού θα τους 
ακολουθούσε, και η Μάερνοµ αναρωτιόταν αν θα τους άφηνε για να 

πάει να βρει την άµαξά της, ή αν θα τους ακολουθούσε µέχρι την 
Μπένχρηθ. Αναµφίβολα, αν γινόταν το πρώτο, θα ήταν πρόφαση, για 

να αποµακρυνθεί και να γλιτώσει µε τη δολοφονία δύο αρχόντων κι 
ενός αθώου παιδιού. Καλά την είχα υποψιαστεί από την αρχή, 

σκεφτόταν η Μάερνοµ. ∆ε µου φαινόταν και τόσο έµπιστο άτοµο. Θα 

µιλούσε ποτέ ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος σαν κι αυτήν –

τροβαδούρος ή µη; Τα λόγια της πάντα είναι περίεργα, σα να θέλει να 

πει κάτι αλλά να µην το λέει· ή σα να θέλει να κρύψει κάτι. 

  Και, δυστυχώς, µάλλον, θα τη γλιτώσει. Τέτοιοι γλοιώδεις άνθρωποι 

δεν πιάνονται εύκολα. Το θέµα, όµως, είναι, ποιος την έβαλε να 

δολοφονήσει την Πριγκίπισσα. Γιατί, σίγουρα, δεν το αποφάσισε µόνη 

της. Ποιος, άραγε, τη χρηµατοδοτεί; Τα µάτια της Μάερνοµ 
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στένεψαν, καθώς παρατηρούσε την Νιρίλ να καλπάζει, µε την 
µακριά κοτσίδα των ξανθών της µαλλιών ν’ανεµίζει πίσω της. 
 

**  **  **  ** 

 

  «Η καρδιά µου λυπάται πραγµατικά γι’αυτό, αλλά σε τούτη τη 

στροφή του δρόµου πρέπει να σας εγκαταλείψω,» δήλωσε η 

τροβαδούρος, το απόγευµα, που είχαν φτάσει στο σηµείο όπου 

εκείνη είχε προχτές στρίψει την άµαξά της, για να την πάει στο 

χωριό. 

  «Υποθέτω πως βιάζεσαι,» της είπε η Μάερνοµ, αγριοκοιτώντας 
την. 
  «Ναι, όντως,» ένευσε η Νιρίλ. «Η ψυχή µου σπαρταρά στη σκέψη 

ότι µπορεί κάποιος κακόβουλος άνθρωπος να κλέψει το ξύλινο 

τροχοφόρο σπίτι µου.» 

  «Γιατί; Φοβάσαι ότι θα βρει δολοφονικά όργανα µέσα;»  

  «Ω!» έκανε η Νιρίλ, φαινοµενικά σοκαρισµένη. «Καλοκυρά 

Μάερνοµ, πώς σας πέρασε τούτο απ’το πρακτικό σας νου; Το δίχως 
άλλο, αστειεύεστε…» 

  «Το δίχως άλλο,» αποκρίθηκε, ξερά, η Σαραολνιανή πολεµίστρια. 

  «Σας χαιρετώ όλους, λοιπόν!» είπε η Νιρίλ. «Η καρδιά κι η ψυχή 

µου θα βρίσκονται, διαρκώς, µαζί σας, µέχρι να ξανανταµώσουµε!» 

Τους έσκασε ένα πλατύ (κοροϊδευτικό;) χαµόγελο, έστριψε τ’άλογό 

της προς τ’ανατολικά κι έφυγε. 
  «Μόλις αφήσατε τη δολοφόνο του Βαρόνου σας να ξεφύγει,» είπε 
η Μάερνοµ στον διοικητή, που το µεσηµέρι είχε µάθει πως 
ονοµαζόταν Κάµρο και ήταν ο ανώτερος αξιωµατικός του Κάστρου 

Βεµέντλιρ. 

  «∆εν γνωρίζουµε ότι είναι η δολοφόνος!» έκανε εκείνος. «Γιατί 
εσείς µοιάζετε τόσο βέβαιη, κυρία Μάερνοµ; Η Νιρίλ είναι γνωστή 

τροβαδούρος σε τούτα τα µέρη –ποτέ δε θα σκότωνε κάποιον.» 
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  Η Σαραολνιανή πολεµίστρια δεν αποκρίθηκε. Μα η έκφρασή της 
µιλούσε γι’αυτήν, και έλεγε ότι τα λόγια του διοικητή δεν την 
έπειθαν καθόλου. 

  «Τέλος πάντων,» είπε ο Κάµρο, στρέφοντας τ’άτι του προς τα 

βόρειο-δυτικά. «Ας συνεχίσουµε. Σύντοµα, θα είµαστε στην 
Μπένχρηθ.» 

  Και πράγµατι, δεν άργησαν να βρεθούν στην µεγάλη λιθόστρωτη 

δηµοσιά και µπροστά στην πύλη της πρωτεύουσας του ∆ουκάτου 

Τάρµεν, όταν οι δύο ήλιοι του Άρµπεναρκ είχαν, πλέον, χαθεί στον 
ορίζοντα, και τα τέσσερα φεγγάρια φώτιζαν τον κόσµο µε την 
ασηµιά τους ακτινοβολία. 

  Οι φύλακες της πόλης κατέβηκαν από τις επάλξεις, ρωτώντας τους 
τι δουλειά είχαν εδώ·  γιατί µπορούσαν καθαρά να δουν ότι ήταν 
παραπάνω από µια ντουζίνα και πάνοπλοι, και τόσο µεγάλες 
οπλισµένες οµάδες δεν έµπαιναν στην Μπένχρηθ δίχως λόγο. 

  Ο ∆ιοικητής Κάµρο αποκρίθηκε πως έρχονταν για να µιλήσουν 
στον ∆ούκα Έσριθ, σχετικά µε τη δολοφονία του Βαρόνου Έλκιζ, 
της συζύγου του, Πριγκίπισσας Φίνρα, και της κόρης τους, Νίσα. Τα 

νέα αναστάτωσαν τον αρχηγό των φρουρών της πύλης, έτσι τους 
έδωσε αµέσως άδεια να περάσουν και να πάνε στο παλάτι της 
Μπένχρηθ. 
  «Εµείς δε θα σας ακολουθήσουµε περισσότερο,» είπε ο Τόλριν 
στον Κάµρο, καθώς έµπαιναν στην πρωτεύουσα του Τάρµεν. «Θα 

κοιµηθούµε σ’ένα πανδοχείο απόψε, κι αύριο θα συνεχίσουµε για τη 

∆ρέλιφον.» 

  «Καλό ταξίδι, και τα Πνεύµατα µαζί σας, φίλε µου,» αποκρίθηκε 
εκείνος, και χώρισαν µέσα στους αρχαίους δρόµους της Μπένχρηθ. 
  «Πάµε, ξανά, στον Άυπνο;» ρώτησε ο Τόλριν τους συντρόφους του. 

  «Ναι, γιατί όχι;» αποκρίθηκε ο Κόργκαρ, ενώ η Μάερνοµ έγνεψε 
καταφατικά. Και, όταν πλησίαζαν το εν λόγω πανδοχείο, εκείνη, 

πάλι, κοιτούσε καλά-καλά το οικοδόµηµα πλάι του, µε τα παράξενα 

σκαλίσµατα σ’όλους του τους τοίχους. 
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  Ο Τόλριν γέλασε. «Τελικά, αυτό το σπίτι πρέπει να σου έχει κάνει 
τροµερή εντύπωση!» 

  Η Μάερνοµ όφειλε να παραδεχτεί πως, όντως, της είχε κάνει·  όµως 
δεν είπε τίποτα, καθώς έµπαιναν στον Άυπνο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Τρεις ώρες αργότερα, µέσα στο αλλόκοτα σκαλισµένο σπίτι που 

είχε κινήσει την περιέργεια της Μάερνοµ, η Νιρίλ περίµενε. 
  Καθόταν στον µαλακό καναπέ ενός σαλονιού, µε τα πόδια της 
σταυρωµένα, ενώ στο δεξί της χέρι βαστούσε ένα κρυστάλλινο 

ποτήρι γεµάτο κρασί. Παραδίπλα η φωτιά ενός τζακιού έκαιγε, 
ζεσταίνοντας τον χώρο. Στο δάπεδο βρισκόταν ένα σκούρο-πράσινο 

χαλί. Από το ταβάνι κρεµόταν ένα πολύφωτο, τα κεριά του οποίου, 

όµως, δεν ήταν αναµµένα. 

  «Ο Άρχοντας Βούνκαλ, σε λίγο, θα βρίσκεται µαζί σας, κυρία 

Νιρίλ,» είπε µια γυναίκα που στεκόταν µπροστά από την 
τροβαδούρο. Ήταν ψηλή και φορούσε ένα µαύρο, αραχνοΰφαντο 

φόρεµα κι έναν µαύρο, ανάλαφρο µανδύα. Τα γκρίζα της µαλλιά 

έπεφταν στους ώµους της, καλοχτενισµένα. Το πρόσωπό της ήταν 
σπασµένο από την ηλικία, αλλά τα µάτια της στραφτάλιζαν σαν 
µαύρα ζαφείρια. Η Νιρίλ ήξερε ότι το όνοµά της ήταν Ρινέ, 
Αρχόντισσα Ρινέ. Παράξενο όνοµα: παλιό, απ’ό,τι γνώριζε η 

τροβαδούρος. 
  «Σας ευχαριστώ για τη ζεστή σας φιλοξενία, γι’ακόµα µια φορά, 

καλή µου αριστοκράτισσα,» αποκρίθηκε η Νιρίλ, χαµογελώντας 
φιλικά και πίνοντας µια γουλιά κρασί. 
  Η Αρχόντισσα Ρινέ έφυγε από το δωµάτιο, αφήνοντάς την µόνη. 

  Η Νιρίλ προσπάθησε να βολευτεί επάνω στον µαλακό καναπέ, µα 

δεν µπορούσε·  είχε ένα παράξενο συναίσθηµα –ότι οι τοίχοι του 
σπιτιού την κοιτούσαν. Πάντα είχε αυτό το συναίσθηµα, όταν 
βρισκόταν εδώ. 
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  Κοίταξε τους τοίχους, προσπαθώντας να διακρίνει τα σκαλίσµατα 

επάνω τους. Μπορούσε, αλλά µε δυσκολία, και όχι όλα. Τόσο παλιό 

ήταν τούτο το σπίτι. Ούτε η τροβαδούρος δεν ήξερε από πότε ήταν 
εδώ, στην Μπένχρηθ, την αρχαιότερη πόλη του Άργκανθικ. Ίσως, 
µάλιστα, και να στεκόταν εδώ προτού οικοδοµηθεί η Μπένχρηθ. Η 

σκέψη την συνάρπαζε. 
  Όµως τα σκαλίσµατα στους τοίχους έπρεπε να παραδεχτεί ότι την 
τρόµαζαν·  έκαναν ένα ρίγος να τη διαπερνά, πού και πού, γιατί 
ένιωθε πως δεν ήταν µόνη: ένιωθε πως την παρακολουθούσαν. 
Κάποιοι την παρακολουθούσαν –τα ίδια τα Πνεύµατα ίσως. 
  Ανοησίες της ζωηρής µου φαντασίας! συλλογίστηκε. 
  Ύστερα, άκουσε βήµατα να έρχονται. Γύρισε, και είδε την µορφή 

του Βούνκαλ να ξεπροβάλει µέσα από το σκοτάδι. Τα µάτια της 
κόλλησαν, για µια στιγµή, στο πρόσωπό του –το ασχηµότερο 

πρόσωπο που είχε ποτέ της αντικρίσει η Νιρίλ: πιο άσχηµο κι 
απ’αυτό του ∆ούκα Έσριθ!– και, µετά, στράφηκαν, γρήγορα, αλλού 

–στο στέρνο του, όπου κρεµόταν ένα οπάλιο από µια χρυσή αλυσίδα. 

  «Καλησπέρα, Άρχοντά µου,» χαιρέτησε. 
  «Καλησπέρα, καλή µου Νιρίλ,» αποκρίθηκε ο Βούνκαλ, µε τη 

βραχνή του φωνή. «Τι νέα µου φέρνεις;» 

  «Σίγουρα, ήδη θα ξέρεις, Άρχοντά µου,» είπε η Νιρίλ. 
  Ο Βούνκαλ κάθισε πλάι της στον καναπέ. Η τροβαδούρος ρίγησε·  
κάρφωσε, πάλι, το βλέµµα της στο οπάλιο που κρεµόταν στο στήθος 
του. 

  «Η Πριγκίπισσα είναι νεκρή, σωστά;» 

  «Ναι,» ένευσε η Νιρίλ. «Είναι νεκρή.» 

  Τον άκουσε να γελά, αργόσυρτα. «Ωραία. Πες µου, όµως, κι άλλα. 

∆εν έχεις τίποτα άλλο ενδιαφέρον να µου αναφέρεις;» 

  Η Νιρίλ συνέχισε να κοιτάζει το οπάλιο. «Συνάντησα τρεις… 

ξένους στο δρόµο, που αποδείχτηκε ότι, τελικά, ήταν αγγελιαφόροι 
του Πρίγκιπα Κιόλβ –Σαραολνιανοί όλοι τους. Πήγαιναν µήνυµα 

στην Πριγκίπισσα Φίνρα.» 
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  «Ο καταραµένος µικρός µπάσταρδος,» είπε ο Βούνκαλ, µοιάζοντας 
να διασκεδάζει. «Έστειλε Σαραολνιανούς. Πολύ έξυπνη κίνηση… 

  »Τι έγραφε το µήνυµα, Νιρίλ;» 

  «∆εν ξέρω, Άρχοντά µου.» 

  «Γιατί δεν έµαθες;» 

  «∆εν είχα χρόνο. Κάτι απρόσµενο συνέβη, κι αναγκάστηκα να 

βιαστώ. Όταν πλησίαζα το δωµάτιο του Βαρόνου και της 
Βαρονέσας, η κόρη τους παρουσιάστηκε στο διάδροµο. Έπρεπε να 

δράσω γρήγορα…» 

  «Πώς τους ξεφορτώθηκες;» 

  «Με γλυκαιθέριο ιοχθόνιο.» 

  «Γιαυτό είναι όλοι τους νεκροί. Μπράβο, Νιρίλ.» 

  «Ευχαριστώ, Άρχοντά µου.  

  »Τώρα… όσον αφορά τους σκαιούς Σαραολνιανούς, είµαι βέβαιη 

πως µε υποψιάζονται. Τουλάχιστον, µία απ’αυτούς –ονόµατι 
Μάερνοµ– µου το είπε σχεδόν κατάµουτρα.» 

  «Και πού είναι, επί του παρόντος;» 

  «Εδώ, στην Μπένχρηθ, σίγουρα. Όµως σε ποιο πανδοχείο δεν 
γνωρίζω. Σκοπεύουν να πάνε στην ∆ρέλιφον, το συντοµότερο 

δυνατό, και να ειδοποιήσουν τον Πρίγκιπα Κιόλβ ότι κινδυνεύει κι 
εκείνος.» 

  Ο Βούνκαλ έµεινε σιωπηλός, και η Νιρίλ ύψωσε το βλέµµα της, για 

να δει την έκφραση στο αποκρουστικό πρόσωπό του. Της φάνηκε 
σκεπτικός, αλλά τίποτα περάν τούτου. 

  Τελικά, ο γιος του ∆ούκα του Τάρµεν είπε: «Καλύτερα θα ήταν ο 

µικρός Πρίγκιπας –ή, µάλλον, ο µικρός Βασιληάς, πλέον– να αργήσει 
να µάθει για τον θάνατο της αδελφής του…» 

  Η Νιρίλ τον περίµενε να συνεχίσει. Τι ήθελε; Να σκοτώσει τους 
Σαραολνιανούς; Αναµφίβολα, θα µπορούσε να το καταφέρει εύκολα, 

µε τις εξώκοσµες δυνάµεις που κατείχε. 
  «Οι Σαραολνιανοί αγγελιαφόροι του πρέπει να πεθάνουν. Μόνο αν 
ήξερα πού βρίσκονται, τώρα, µέσα στην πόλη… 
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  »Νιρίλ!» 

  «Μάλιστα, Άρχοντά µου.» 

  «Φέρε στο νου σου την εικόνα του προσώπου αυτής της Μάερνοµ, 

και µην παραξενευτείς ό,τι και να αισθανθείς·  απλά, αφήσου 

ελεύθερη: άφησέ µε να αντλήσω πληροφορίες από το συνειδητό 

σου.» 

  Η τροβαδούρος ξεροκατάπιε. Θέλει να χρησιµοποιήσει τη µαγεία 

του επάνω µου… «Μάλιστα, Άρχοντά µου.» Έκλεισε τα µάτια και 
έφερε στο µυαλό της το πρόσωπο της Μάερνοµ. 

  Ένιωσε ένα γαργαλητό µέσα της, αλλά δεν αντιστάθηκε·  αφέθηκε 
ελεύθερη, όπως της είχε ζητήσει ο Βούνκαλ. Τα µάτια της συνέχιζαν 
να είναι κλειστά. 

  «Άνοιξέ τα µάτια σου, Νιρίλ,» άκουσε, σε λίγο. 

  Τα άνοιξε, κι αντικρίσει το πρόσωπο του µάγου, που δεν ήταν και 
το καλύτερο πράγµα να βλέπεις, µόλις ανοίγεις τα µάτια σου. 

  «Τους βρήκα,» την πληροφόρησε εκείνος. «Είναι πολύ κοντά, στον 
Άυπνο.» 

  «Στον Άυπνο! ∆ίπλα µας, δηλαδή;» 

  «Ναι,» ένευσε ο Βούνκαλ. 
  «Τι θα κάνεις, Άρχοντά µου;» 

  Εκείνος φάνηκε ελαφρώς προβληµατισµένος. «∆ε µου έχει µείνει, 
πια, κανένας σύµµαχος στο ∆ουκάτο Τάρµεν, Νιρίλ…» 

  Η τροβαδούρος συνοφρυώθηκε. «Κανένας σύµµαχος;» 

  «Κανένας Κλειδοκράτορας. Οι απώλειες στο παλάτι της ∆ρέλιφον 
ήταν απερίγραπτες –καταστροφικές– για όλους µας.» 

  «Εποµένως, δε µπορείς να τους ξεφορτωθείς;» Τα µάτια της Νιρίλ 
πήγαν, πάλι, στο οπάλιο που κρεµόταν στο στέρνο του Βούνκαλ·  δεν 
άντεχε να τον κοιτά καταπρόσωπο για πολύ. 

  Εκείνος αναστέναξε. «Θα δυσκολευτώ, γιατί δε θέλω να 

προκαλέσω αναστάτωση µέσα στην πόλη.» 

 

**  **  **  ** 
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  Η πόρτα του σκοτεινού δωµατίου άνοιξε σα νάχε δική της θέληση, 

και πίσω απ’αυτήν σκιερές µορφές αποκαλύφθηκαν στο φως της 
λάµπας του διαδρόµου. 

  Η Μάερνοµ, όµως, δεν κοιµόταν. Ήταν ξύπνια επάνω στο στενό 

της κρεβάτι, µε τα γαλανά µάτια της ανοιχτά και µε το γυµνολέπιδο 

ξίφος της αγκαλιά, κάτω απ’την κουβέρτα. Είχε την υποψία ότι κάτι 
µπορεί να συνέβαινε απόψε. Γιατί, αν η Νιρίλ ήταν η δολοφόνος της 
Πριγκίπισσας Φίνρα (που σίγουρα ήταν), µάλλον, δε θα ήθελε να 

ειδοποιηθεί νωρίς ο Πρίγκιπας Κιόλβ για τον κίνδυνο·  και, µάλλον, 
θα προσπαθούσε να σταµατήσει την Μάερνοµ και τους συντρόφους 
της από το να τον ειδοποιήσουν. Έτσι, η πολεµίστρια είχε 
αποφασίσει να µην κλείσει µάτι απόψε, βέβαιη ότι, αργά ή γρήγορα, 

η διαβολική τροβαδούρος θα επιχειρούσε να τους σκοτώσει. 
  Και είχε δίκιο, τελικά. 

  Όµως ο τρόπος µε τον οποίο είχε ανοίξει η πόρτα τής είχε παγώσει 
τα κόκαλα, επειδή δε µπορούσε παρά να επρόκειτο για µαγεία. 

  Έσφιξε τη λαβή του ξίφους γερά στη γροθιά της, δαγκώνοντας το 

χείλος της. Κρύος ιδρώτας είχε αρχίσει να την λούζει. 
  Ένας από τους ανθρώπους που βρίσκονταν έξω, στον διάδροµο, 

ύψωσε τα χέρια του ως τη µέση, και µουρµούρισε κάποια λόγια τα 

οποία η πολεµίστρια δε µπορούσε ν’ακούσει καθαρά. 

  Πνεύµατα, προστατέψτε µας, σκέφτηκε. Τι κάνει αυτός; Τι κάνει; 
Ήταν µάγος. Πρέπει να ήταν µάγος. Η Μάερνοµ είχε φοβηθεί τόσο 

που νόµιζε ότι θα κατουριόταν επάνω της. Έτρεµε, και προσευχόταν 
να µη µπορούσαν οι σκιερές φιγούρες στην πόρτα να δουν το 

τρέµουλό της. Αν, απλά, ορµούσαν µέσα για να τη σκοτώσουν, θα 

ήξερε πώς να αντιδράσει: θα πεταγόταν επάνω, φωνάζοντας, για να 

ειδοποιήσει τους συντρόφους της και να πολεµήσει τους εχθρούς 
της. Όµως, τώρα, τι να έκανε; Ήθελε να ουρλιάξει απ’τον τρόµο, µα 

συγκρατούσε τον εαυτό της. Ας περίµενε –λίγο– να δει τι 
προσπαθούσε να κατορθώσει αυτός ο µάγος. Ας περίµενε –λίγο… 
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Πρέπει να είµαι τρελή. Τούτο δεν το είχε δει ούτε στους χειρότερούς 
της εφιάλτες. 
  ∆ίχως κάποιο φανερό λόγο, ο µάγος έπαψε να υποτονθορύζει, και 
κατέβασε τα χέρια του. «Σκοτώστε τους,» είπε, µε βραχνή φωνή. Και 
οι σκιερές φιγούρες µπήκαν στο δωµάτιο, βαστώντας γυαλιστερά 

ξιφίδια στα χέρια. Τέσσερις ήταν, συνολικά, και ο πρώτος κρατούσε 
και µια λάµπα στ’άλλο χέρι. 
  Σ’αυτόν η Μάερνοµ όρµησε, καθώς πεταγόταν έξω απ’την 
κουβέρτα της, ουρλιάζοντας: «Τόοοοολριιιιιιν!» 

  Το σπαθί της πέτυχε τον άντρα στο πρόσωπο, και η ξανθιά 

πολεµίστρια άκουσε κόκαλα να σπάζουν. Η λάµπα έφυγε απ’το χέρι 
του, και έπεσε επάνω στο κρεβάτι του Τόλριν, που εκείνη την ώρα 

σηκωνόταν, ξαφνιασµένος, όπως και ο Κόργκαρ. 

  «Τι διάολο συµβαίνει εδώ;» φώναξε ο τελευταίος, πιάνοντας τον 
καρπό του άντρα που πήγαινε να τον µαχαιρώσει. 
  Το µυαλό της Μάερνοµ, εν τω µεταξύ, ήταν στον µάγο (είχε 
ακούσει πολλές ανατριχιαστικές ιστορίες για µάγους, και ήξερε πόσο 

επικίνδυνοι µπορούσαν να είναι). Κάρφωσε στην κοιλιά τον άντρα 

που πλησίαζε τον Τόλριν και, αρπάζοντας τη λάµπα απ’το κρεβάτι, 
την εκσφενδόνισε προς τη µεριά εκείνου που είχε πριν από λίγο 

υψώσει τα χέρια, µουρµουρίζοντας. Το γυαλί έσπασε επάνω στο 

ξύλινο πάτωµα, βάζοντας φωτιά. Η Μάερνοµ είδε τον µάγο να 

υποχωρεί µερικά βήµατα. 

  Ο Κόργκαρ γρονθοκόπησε στο διάφραγµα τον φονιά που ήταν από 

πάνω του. Εκείνος διπλώθηκε µε µια κραυγή, ενώ, τώρα, το 

µοναδικό φως µέσα στο δωµάτιο προερχόταν από τη φωτιά που είχε 
αρπάξει το πάτωµα, µπροστά στην πόρτα. 

  Ο µόνος µαχαιροβγάλτης που, επί του παρόντος, στεκόταν όρθιος 
ούρλιαξε, κατατροµαγµένος, και έτρεξε προς τις φλόγες, για να τις 
πηδήξει και να βγει από το δωµάτιο. Όµως ο µυστηριώδης άντρας 
πίσω απ’αυτές ύψωσε το χέρι του, στέλνοντάς τον πίσω, να 

κοπανήσει στο δάπεδο και να µείνει εκεί, ακίνητος. 
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  Πνεύµατα! σκέφτηκε ο Τόλριν. Ένας µάγος! Και θυµήθηκε, 
ξαφνικά, τι είχαν κάνει την άλλη φορά εκείνος, ο Άνθρωπος-Με-
Μισή-Ψυχή, και η Αλζάρα, για να ξεφύγουν από το δωµάτιο όπου 

ήταν παγιδευµένοι. 
  «Ακολουθήστε µε!» φώναξε στους συντρόφους του. Και, καθώς 
πεταγόταν από το κρεβάτι του, άνοιξε το παράθυρο και πήδησε έξω, 

δίχως δεύτερη σκέψη –και ελπίζοντας πως το ότι ήταν στον πρώτο 

όροφο θα του γλίτωνε µερικά σπασµένα κόκαλα. 

  Η Μάερνοµ τον µιµήθηκε, πολύ τροµαγµένη από τον µάγο για να 

δράσει διαφορετικά. Ούτως ή άλλως, αν έµενε µέσα, νεκρή θα 

κατέληγε… 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Βούνκαλ είδε τους δύο αγγελιαφόρους του Πρίγκιπα Κιόλβ να 

πηδούν έξω απ’το παράθυρο. Το µοναδικό πράγµα που είχε δει 
καθαρά µέχρι στιγµής, ανάθεµα αυτές τις φλόγες και το σκοτάδι! 
Και ανάθεµα τα δυνατά βήµατα των αδέξιων µπράβων του! –ένας 
από τους Σαραολνιανούς (που στην αρχή δε µπορούσε να διακρίνει 
ποιος ήταν, αλλά, ύστερα, κατάλαβε ότι ήταν η γυναίκα που λεγόταν 
Μάερνοµ) τους είχε ακούσει. 
  Τα πάντα είχαν ανατραπεί εντελώς, παρότι τα είχε σχεδιάσει τόσο 

καλά. Ακόµα και Πεδίο Σιγής είχε υφάνει γύρω από το δωµάτιο, σε 
περίπτωση που γινόταν κάποια φασαρία. 

  Όµως δε θα του ξέφευγαν όλοι. Οι Σαραολνιανοί ήταν τρεις, και 
είχαν πηδήσει µόνο οι δύο. Περίµενε να δει και τον τρίτο να 

πλησιάζει το παράθυρο. 

  Και, µέσα στο διάστηµα µιας ανάσας, τον είδε –µια µαύρη φιγούρα 

που πλησίαζε το φεγγαροφώτιστο άνοιγµα στον τοίχο. 

  Επικαλέστηκε τις πνευµατικές του δυνάµεις και τον άρπαξε, προτού 

προλάβει να φύγει. 
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**  **  **  ** 

 

  Ο Τόλριν κοπάνησε άγρια στο πλακόστρωτο, και αισθάνθηκε έναν 
δυνατό πόνο στο δεξί πόδι. Έναν πόνο που του διαπέρασε όλα του τα 

κόκαλα και τον έκανε να δαγκώσει τα χείλη του, µατώνοντάς τα, 

καθώς σωριαζόταν. 
  Η Μάερνοµ έπεσε ύστερα απ’αυτόν και, κατά την πτώση της, 
πιάστηκε, µε το ένα χέρι, από το µεγάλο περβάζι του παραθύρου της 
κουζίνας του Άυπνου. Στη συνέχεια, προσγειώθηκε ανάλαφρα στα 

γυµνά της πόδια. Πνεύµατα, ήµουν τυχερή! σκέφτηκε.  
  Και το βλέµµα της στράφηκε στον Τόλριν, που βρισκόταν 
κουλουριασµένος στο έδαφος, κρατώντας το δεξί του πόδι και 
τρίζοντας τα δόντια.  

  «Αγάπη µου!» είπε η Σαραολνιανή πολεµίστρια. 

  Μετά, µια κραυγή ήρθε από πάνω της. Η Μάερνοµ κοίταξε και είδε 
τον Κόργκαρ. Ο καστανοµάλλης άντρας βρισκόταν µπροστά στο 

παράθυρο και σφάδαζε, λες και κάτι τον κρατούσε από τον λαιµό, 

µην αφήνοντάς τον να φύγει. Ο µάγος! συλλογίστηκε η πολεµίστρια, 

συµπεραίνοντας πως δε µπορούσε να κάνει τίποτα για να βοηθήσει 
τον σύντροφό της. 
  «Αγάπη µου,» είπε ξανά, και προσπάθησε να βοηθήσει τον Τόλριν 
να σηκωθεί από το πλακόστρωτο του σοκακιού. «Πρέπει να 

φύγουµε! Ο µάγος µάς κυνηγά.» 

  Πέρασε το δεξί του χέρι γύρω απ’τους ώµους της και τον έκανε να 

προχωρήσει µε το ζόρι µέσα στις στενές, αρχαίες παρόδους της 
Μπένχρηθ…  

  …ενώ επάνω, στο δωµάτιο, ο Βούνκαλ στραγγάλιζε τον Κόργκαρ. 

(Και ο µαχαιροβγάλτης τον οποίο είχε γρονθοκοπήσει ο τελευταίος 
στο διάφραγµα προσπαθούσε να φύγει µακριά από τη φωτιά που 

ερχόταν, σαν πεινασµένο θηρίο, προς το µέρος του.) 

  Μόλις ο Σαραολνιανός πολεµιστής έπαψε να σφαδάζει, ο 

Πνευµατιστής τον άφησε και, γρήγορα, αποµακρύνθηκε µέσα στον 
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διάδροµο του πανδοχείου, για να µην τον προλάβουν οι φλόγες που 

εξαπλώνονταν. Χίλιες κατάρες, συλλογίστηκε. Πρέπει να τους 

σκοτώσω όλους. Αν έστω και ένας ξεφύγει, αυτός φτάνει για να 

ειδοποιήσει τον Πρίγκιπα Κιόλβ. 

  (Ο µοναδικός όρθιος µαχαιροβγάλτης µέσα στο δωµάτιο άρχισε να 

ουρλιάζει, καθώς το παντελόνι του έπιανε φωτιά… αλλά οι κραυγές 
του δεν ακούγονταν, λόγω του Πεδίου Σιγής του Βούνκαλ…) 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο 

Στενόχωρη απόδραση από την Μπένχρηθ 
 

 

απνός υψωνόταν στον νυχτερινό ουρανό από την φωτιά που 

είχε αρπάξει ο Άυπνος, και η Μάερνοµ ήξερε ότι έπρεπε, 
γρήγορα, εκείνη κι ο Τόλριν να αποµακρυνθούν απο δώ, 

αλλιώς ο µάγος θα τους έβρισκε και θα τους σκότωνε. 
  «Πόσο άσχηµα είσαι;» ρώτησε τον φίλο της, καθώς διέσχιζαν τις 
παρόδους της Μπένχρηθ. Ξυπόλυτοι και ελαφρά ντυµένοι, το ψύχος 
της νύχτας τούς διαπερνούσε και τους δυο, κάνοντάς τους να 

τρέµουν. Η Μάερνοµ νόµιζε ότι τα δάχτυλα του δεξιού της χεριού θα 

µούδιαζαν τόσο που το ξίφος θα έπεφτε απ’τη χούφτα της. 
  «Πολύ άσχηµα,» αποκρίθηκε ο Τόλριν, κουτσαίνοντας και 
τρίζοντας τα δόντια. «Πρέπει να έχω σπάσει το πόδι µου.» 

  «Μπορείς να συνεχίσεις, όµως, έτσι;» Του έριξε ένα ανήσυχο 

βλέµµα, και είδε την πονεµένη έκφραση στο πρόσωπό του. 

  «Έχω κι άλλη επιλογή;» αντιγύρισε εκείνος. 
  «Η αλήθεια είναι πως όχι. Πρέπει να φύγουµε από τη Μπένχρηθ. 
Θα µας σκοτώσουν.» 

Κ
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  «Επειδή δε θέλουν να ειδοποιήσουµε τον Πρίγκιπα Κιόλβ,» 

πρόσθεσε ο Τόλριν, ατενίζοντας τις σκιές του σοκακιού που 
περνούσαν. Το µέρος ήταν έρηµο, εκτός από µερικές γάτες. 
Ευτυχώς, σκέφτηκε ο αγγελιαφόρος, κοιτάζοντας µε την άκρη του 

µατιού του το αιµατοβαµµένο σπαθί στο δεξί χέρι της Μάερνοµ. ∆ε 

θα ήθελα να δω την αντίδραση κάποιου ανθρώπου σ’αυτό.  

  «Σκούπισέ το!» είπε στη φίλη του. 

  «Τι;» έκανε εκείνη, ξαφνιασµένη από τον απότοµο τόνο στη φωνή 

του και σταµατώντας να βαδίζει. 
  «Σκούπισε το σπαθί σου από το αίµα,» είπε, πιο ήρεµα, ο Τόλριν. 
«Αν κάποιος το δει… καταλαβαίνεις.» 

  «Ναι, σωστά,» συµφώνησε η Μάερνοµ. Το γύρισε ανάστροφα µέσα 

στη γροθιά της και το σκούπισε επάνω στην τουνίκα της, βάφοντας 
κόκκινο ένα σηµείο της δεξιάς της µεριάς. 
  «Τώρα, εσύ µοιάζεις τραυµατισµένη!» 

  «Καλύτερα αυτό, παρά να φαίνεται ότι πριν από λίγο έσφαξα 

κάποιον,» είπε η Μάερνοµ, και έστρεψε το βλέµµα της πίσω, για να 

δει τι γινόταν µε τη φωτιά. ∆ιαπίστωσε ότι καπνός είχε γεµίσει τον 
ουρανό. Το πράγµα έχει χειροτερέψει, συλλογίστηκε. Καηµένε 

Κόργκαρ… Αισθάνθηκε ενοχές που δε µπόρεσε να τον βοηθήσει και 
τον άφησε στο έλεος του µάγου. Όµως: ∆εν υπάρχει χρόνος για 

τέτοια! θύµισε, απότοµα, στον εαυτό της. 
  «Αγάπη µου, πρέπει να βρούµε άλογα,» είπε στον Τόλριν. 
  Εκείνος κατένευσε. «Ναι, και να φύγουµε από την Μπένχρηθ. 
Έχεις χρήµατα µαζί σου, για να τ’αγοράσουµε;» 

  «Φυσικά και δεν έχω, έτσι όπως φύγαµε απ’το πανδοχείο. Ούτε 
ρούχα και µπότες δεν έχουµε, µα τα Πνεύµατα! Αλλά τα άλογα θα τα 

κλέψουµε –είναι ανάγκη. 

  »Έλα, πάµε να βρούµε ένα στάβλο.» 

 

**  **  **  ** 
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  Οι φρουροί και αρκετοί από τους πολίτες της Μπένχρηθ 
συγκεντρώνονταν στον Άυπνο που καιγόταν, προσπαθώντας να 

σβήσουν τη φωτιά. Έτσι, οι υπόλοιποι δρόµοι είχαν µείνει έρηµοι. Ο 

Τόλριν και η Μάερνοµ περνούσαν απαρατήρητοι, δίχως ιδιαίτερο 

πρόβληµα. Αν και βέβαια, η καρδιά τους σπαρταρούσε, κάθε φορά 

που άκουγαν βιαστικά βήµατα να περνούν από κάπου κοντά τους, ή 

πανοπλίες να κουδουνίζουν. Επιπλέον, το κρύο τούς είχε ξυλιάσει 
πραγµατικά, έτσι όπως ήταν ντυµένοι. Η Μάερνοµ φορούσε µονάχα 

την τουνίκα της και τα εσώρουχά της, ενώ ο Τόλριν ένα τρικό και 
µια περισκελίδα. Ωστόσο, εκείνο που, τώρα, είχε προτεραιότητα στο 

νου τους δεν ήταν να ντυθούν·  ήταν να βρουν άλογα και να φύγουν 
από την πόλη. Στο κάτω-κάτω, µπορούσαν να ζητιανέψουν κάτι από 

ένα πανδοχείο του δρόµου, ή από κάποιον ταξιδιώτη·  όµως, αν δεν 
εγκατέλειπαν σύντοµα την Μπένχρηθ, αυτοί που τους κυνηγούσαν 
θα τους σκότωναν. 
  Όταν βρήκαν ένα στάβλο, σ’έναν έρηµο δρόµο, σταµάτησαν, και η 

Μάερνοµ είπε στον Τόλριν: «Στηρίξου στον τοίχο, για λίγο, ώστε 
ν’ανοίξω.» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος, και στηρίχτηκε. 
  Η πολεµίστρια επιχείρησε να σπρώξει την ξύλινη πόρτα, αλλά 

διαπίστωση ότι ήταν κλειδωµένη, φυσικά. Καταράστηκε κάτω 

απ’την ανάσα της, και σκέφτηκε: Λίγη άσκηση θα µε ζεστάνει µ’αυτό 

το κρύο. Και κλότσησε, δυνατά, την πόρτα, δύο φορές. Αµέσως 
µετά, χοροπήδησε προς τα πίσω, νιώθοντας έναν διαπεραστικό πόνο 

στα δάχτυλα του ποδιού της. 
  «Είσαι καλά;» τη ρώτησε ο Τόλριν. 
  Η Μάερνοµ σήκωσε το πόδι της και ψηλάφισε τα δάχτυλα. Τίποτα 

σπασµένο, ευτυχώς. Αλλιώς θα την είχαν άσχηµα, αν δε µπορούσαν 
κι οι δυο να περπατούσαν –όχι πως και τώρα τα πράγµατα ήταν 
εύκολα, δηλαδή… «Ναι,» απάντησε. Τι βλακείες κάνω; σκέφτηκε, 
κοιτώντας το ξίφος στο χέρι της. Τούτη η πόρτα δε µοιάζει κι απ’τις 

καλύτερες, όµως δε φαίνεται και τόσο χάλια, ώστε να πέσει µε µια 
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κλοτσιά. Χτύπησε το λουκέτο της εισόδου του στάβλου, µε το 
ατσαλένιο της όπλο. Ένα δυνατό κλανκ! ακούστηκε, αλλά το 

λουκέτο δεν έσπασε. Η Μάερνοµ το κοπάνησε ακόµα µια φορά, και 
τώρα κατάφερε ν’ανοίξει. 
  «Ωραία,» είπε. Και στρεφόµενη στον Τόλριν: «Σε λίγο, θα είµαστε 
µακριά απο δώ.» 

  «Και κάπου πολύ πιο ζεστά, ελπίζω,» αποκρίθηκε εκείνος. «Αλλά, 

δυστυχώς, δεν το νοµίζω.» 

  Η Μάερνοµ µπήκε στον στάβλο, ενώ ο Τόλριν περίµενε έξω, 

κοιτώντας µε αγωνία τον δρόµο, µην τυχόν παρουσιαστεί κανείς. 
Τελικά, η φωτιά στο πανδοχείο µάς βοήθησε ιδιαίτερα, συλλογίστηκε. 
Όλοι οι φρουροί έχουν συγκεντρωθεί εκεί… Αλλά –και τούτο ήρθε 
στο νου του για πρώτη φορά– πού είναι ο Κόργκαρ; Τόση ώρα, δεν 
είχε προσέξει την απουσία του καστανοµάλλη πολεµιστή, λόγω του 

σουβλερού πόνου στο πόδι του και του κρύου που τον περόνιαζε. 
Έµεινε πίσω; Ο µάγος τον έπιασε; Είναι ζωντανός, µα τα Πνεύµατα; 

  Εκείνη τη στιγµή, η Μάερνοµ βγήκε απ’τον στάβλο, τραβώντας 
µαζί της δύο σελωµένα άλογα. «Παρουσιάστηκε κανείς;» ρώτησε, 
κοιτώντας δεξιά κι αριστερά στον δρόµο, ο οποίος δεν ήταν από τους 
ιδιαίτερα µεγάλους της πόλης, αλλά όχι και από τα σοκάκια. Από 

απόσταση, µπορούσε να δει τον καπνό της φωτιάς στον Άυπνο, µα 

κανένας περαστικός δεν φαινόταν να βαδίζει εδώ κοντά. 

  «Όχι,» της απάντησε ο Τόλριν. «Αλλά πού είναι ο Κόργκαρ, 

Μάερνοµ;» 

  «Ο µάγος τον σκότωσε,» είπε εκείνη. «Έλα να σε βοηθήσω 

ν’ανεβείς στο άλογο, αγάπη µου.» 

  Ο αγγελιαφόρος έσφιξε, µε το ένα χέρι, τον ώµο της πολεµίστριας 
(ενώ σκεφτόταν: Ο µάγος τον σκότωσε;), πάτησε µε το καλό του πόδι 
στον αναβατήρα, και προσπάθησε να περάσει το άλλο πόδι –το 

σπασµένο– πάνω από τη ράχη του αλόγου. Ο πόνος τον έκανε να 

µουγκρίσει και να τρίξει τα δόντια, ενώ δάκρυα έρχονταν στα µάτια 

του, όµως, τελικά, κατάφερε να καβαλικέψει το ζώο. 
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  Η Μάερνοµ τα πήρε και τα δύο από τα γκέµια και µπήκε στις 
παρόδους της Μπένχρηθ. «Προς τα πού πάµε, τώρα, για την βόρεια 

πύλη;» 

  Ο Τόλριν κοίταξε τους αστερισµούς στον ουρανό, ενώ αισθανόταν 
ζαλισµένος από τους πόνους. «Απο κεί,» µουρµούρισε, δείχνοντας. 
«Από κεί.» 

  Η Μάερνοµ µπήκε στο σοκάκι που έδειξε ο φίλος της, δίχως 
αργοπορία. Του είχε εµπιστοσύνη –οι αγγελιαφόροι του Σαραόλν 
ήξεραν πολύ καλά πώς να προσανατολίζονται·  τους χρειαζόταν στη 

δουλειά τους. 
  Καθώς βάδιζαν, εκείνη πεζή κι εκείνος επάνω στο άλογο, του έριξε 
ένα βλέµµα, για να δει πώς ήταν. Και παρατήρησε ότι ο Τόλριν 
προσπαθούσε να σταθεί ευθυτενής, όµως ήταν πασιφανές ότι 
υπέφερε από τον πόνο του σπασµένου του ποδιού. Η Μάερνοµ 

καταράστηκε τη Μοίρα, που δεν της είχε δώσει χρόνο, για να 

περιποιηθεί το σπάσιµό του. Γιατί η πολεµίστρια γνώριζε κάποια 

πράγµατα από θεραπευτική. Φυσικά, δεν ήταν τόσο καλή όσο µια 

θεραπεύτρια, µιας και δεν ήταν αυτή η δουλειά της, όµως στα δυτικά 

σύνορα του Σαραόλν χρειαζόταν πολλές φορές και ο απλός 
στρατιώτης να ξέρει πώς να δένει πρόχειρα ένα τραύµα. 

  Όταν, από το βάθος ενός σοκακιού, η Μάερνοµ αντίκρισε την 
βόρεια πύλη της πόλης, σταµάτησε να βαδίζει. Και καταράστηκε, 
ξανά, τη Μοίρα. Η πύλη ήταν κλειστή για το βράδυ! Και τι να 

έκαναν, τώρα; ∆ε µπορούσαν να πλησιάσουν και να ζητήσουν από 

τους φρουρούς να τους ανοίξουν, όχι όπως ήταν ντυµένοι (ή, 

µάλλον, γυµνοί). Σίγουρα, θα τους κινούσαν τις υποψίες, και θα τους 
ρωτούσαν ένα σωρό πράγµατα. Ή µπορεί και να τους κρατούσαν για 

να τους ανακρίνουν. Ή οτιδήποτε άλλο που θα τους καθυστερούσε 
αρκετά ώστε να τους βρει ο µάγος και να τους σκοτώσει. 
  Χίλιες κατάρες! γρύλισε εντός της η Μάερνοµ. 

  Στράφηκε στον Τόλριν. «Αντιλαµβάνεσαι το πρόβληµα;» 

  «∆υστυχώς, ναι,» ένευσε εκείνος. 
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  «Τι προτείνεις;» 

  Ο αγγελιαφόρος σούφρωσε τα χείλη, δυσανασχετώντας. ∆εν 
γνώριζε καθόλου τούτη την πόλη, κι έτσι δεν ήξερε αν υπήρχε 
κάποιος άλλος τρόπος για να βγουν. 
  «Θέλετε να περάθετε την πύλη, υποθέτω,» ακούστηκε µια φωνή 

απ’τ’αριστερά της. 
  Η Μάερνοµ, πάραυτα, γύρισε, στρέφοντας το ξίφος της προς τα κει. 
Η αιχµή σταµάτησε πόντους µπροστά από τη µύτη ενός αγοριού που 

στεκόταν µε την πλάτη ακουµπισµένη στον τοίχο. Πριν, ούτε η 

πολεµίστρια ούτε ο αγγελιαφόρος το είχαν δει, έτσι καλυµµένο από 

τις σκιές καθώς ήταν, µην κάνοντας τον παραµικρό θόρυβο. 

  Το αγόρι δεν πρέπει να ήταν πάνω από δεκάξι χρονών, είχε 
κοντοκοµµένα, κόκκινα µαλλιά, φακίδες στα µάγουλα, δύο στενά, 

φιδίσια, πράσινα µάτια, και φορούσε φαρδιά, βρόµικα ρούχα, ενώ τα 

µικρά του πόδια ήταν ξυπόλυτα, και µονάχα τα δάχτυλά τους 
ξεπρόβαλαν από τις άκριες των µπατζακιών του παντελονιού του. 

  «Ποιος είσαι συ;» απαίτησε η Μάερνοµ. «Και για πόση ώρα µάς 
ακολουθείς;» 

  «Θαθ ακολουθώ;» έκανε ο µικρός. «∆ε θαθ ακολουθώ·  εδώ ήµουν 
από τα µεθάνυχτα.» 

  Η Μάερνοµ συνέχιζε να έχει το ξίφος της µπροστά από το αγόρι. 
Και εκείνη και ο Τόλριν αντιλαµβάνονταν ότι, κατά πάσα 

πιθανότητα, είχαν πέσει σε έναν κλέφτη ή ζητιάνο. «Από τα 

µεσάνυχτα, ε; Και τι περίµενες;» 

  Ο µικρός χαµογέλασε συνωµοτικά. «Μήπωθ κανείθ θέλει να βγει 
απ’την πόλη, χωρίθ να περάθει από την πύλη,» εξήγησε. 
  «Αχά…!» έκανε η Μάερνοµ, στενεύοντας το ένα της µάτι και 
λοξοκοιτώντας τον µικρό. 

  «Εθείς δε θέλετε να βγείτε δίχωθ να περάθετε από την πύλη;» έθεσε 
το ερώτηµα το αγόρι. 
  «Ξέρεις κάποιο καλύτερο δρόµο, µεγάλε;» τον ρώτησε ο Τόλριν. 
  «Ναι, αλλά θα θαθ κοθτίθει,» δήλωσε το αγόρι. 
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  Ο µικρός παζαρεύει κιόλας! σκέφτηκε η Μάερνοµ. Να πάρει και να 

σηκώσει, δεν έχω καθόλου λεφτά µαζί µου. «Πόσα;» 

  «Τρία αργύρια.» 

  ∆ιάολε! Ούτε τρία αργύρια δεν έχω! Η Μάερνοµ δεν είχε αισθανθεί 
ποτέ της µεγαλύτερη απόγνωση. Μα, τρία αργύρια;… Αναστέναξε. 
  «Τι;» ρώτησε ο µικρός. «Τρία αργύρια είναι. Όχι και τόθο 

παράλογη τιµή.» 

  «∆εν έχουµε τρία αργύρια,» του είπε η Μάερνοµ. 

  «Μη µου λέτε πθέµατα,» αποκρίθηκε το αγόρι. 
  «Μάερνοµ, δώσ’του το σπαθί σου,» πρότεινε ο Τόλριν. 
  Εκείνη στράφηκε στο µέρος του. «Τι!» Να δώσω το σπαθί µου! 

Τρελάθηκε;  

  «Είναι από Σαραολνιανό ατσάλι, µεγάλε,» είπε ο Τόλριν στο αγόρι. 
«Καλό και γερό ατσάλι. Θα µπορέσεις να το πουλήσεις εδώ πολύ 

ακριβότερα από τρία αργύρια.» 

  Η Μάερνοµ µούγκρισε. ∆ε µπορούσε να του δώσει το σπαθί της. 
Μετά, τι θα είχαν για να προστατεύονται; ∆εν κουβαλούσαν επάνω 

τους ούτε ένα κουζινοµάχαιρο… 

  Το αγόρι κοίταξε εξεταστικά το όπλο της πολεµίστρια. «Ναι,» είπε. 
«Άµα µου δώθετε το θπαθί, θα θαθ δείξω πώθ µπορείτε να βγείτε 
από την πόλη απαρατήρητοι.» 

  «Λοιπόν;» ρώτησε ο Τόλριν την Μάερνοµ, ξέροντας πως θα 

φαινόταν διστακτική να παραδώσει το ξίφος της·  έδινε πάντα µεγάλη 

αξία στα όπλα. 

  Η πολεµίστρια δάγκωσε το κάτω της χείλος. ∆αίµονες της 

Μάγκραθµελ! ∆εν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να τον 

πληρώσουµε; αναρωτήθηκε. Ύστερα, ρώτησε τον µικρό: «Θέλεις την 
τουνίκα µου, αντί το ξίφος;» Προτιµούσε να µείνει µε το µπούστο 
της µέσα στο κρύο, παρά να αποχωριστεί την ατσαλένια της λεπίδα. 

Γιατί, αν της παρουσιαζόταν κάποιος κίνδυνος, πώς θα τον 
αντιµετώπιζε; –ειδικά έτσι όπως ήταν τραυµατισµένος ο Τόλριν. 
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  Το αγόρι κοίταξε την τουνίκα, όπως είχε κοιτάξει το σπαθί. Και 
κούνησε το κεφάλι του αρνητικά. «Έχει αίµατα επάνω τηθ·  δεν τη 

θέλω. Θα µε βάλει θε µπελάδεθ.» 

  Η Μάερνοµ, εκείνη τη στιγµή, πραγµατικά αισθάνθηκε µια 

παρόρµηση να το σκοτώσει το σκασµένο, ενώ ο Τόλριν 
συλλογιόταν: Μα γιατί αργεί τόσο, και δεν το δίνει το καταραµένο 

ξίφος, να ξεµπερδεύουµε; 

  «Μάερνοµ,» είπε –«δώστο!» 

  Εκείνη στράφηκε, πάλι, να τον κοιτάξει. Υπήρχε µεγάλος 
δισταγµός µέσα της. ∆εν καταλαβαίνει ότι χωρίς το σπαθί µου θα 

είµαστε ανυπεράσπιστοι, στον δρόµο προς τη ∆ρέλιφον; απόρησε. 
  «∆ώστο,» επέµεινε ο Τόλριν, «ειδάλλως δεν πρόκειται να φύγουµε 
απ’την πόλη!» 

  Η Μάερνοµ αναστέναξε (Αφού δεν υπάρχει άλλη λύση…), και 
έστρεψε τη λαβή του ξίφους της προς το αγόρι. (Ας αποφασίσουν τα 

Πνεύµατα αν θα καταφέρουµε να φτάσουµε στη ∆ρέλιφον ζωντανοί…) 

  «Ευχαριθτώ,» είπε ο µικρός, παίρνοντας το όπλο. Και ξεκίνησε να 

βαδίζει. «Ελάτε, ελάτε.» Τα ξυπόλυτα πόδια του έκαναν ένα 

ανάλαφρο παπ-παπ επάνω στο πλακόστρωτο της Μπένχρηθ. 
  Η Μάερνοµ τράβηξε τα άλογα απ’τα γκέµια, και πήγαν πίσω του. 

  ∆ιέσχισαν ένα σοκάκι και βρέθηκαν σε αδιέξοδο. 

  «Τι είν’αυτό;» έκανε η ξανθιά πολεµίστρια. «Σε πληρώσαµε για να 

µας φέρεις εδώ;» 

  «Θιγά, κυρία,» αποκρίθηκε το αγόρι. «Τι νοµίζετε, ότι θα θαθ 
κλέψω;» 

  Ναι, σωστά· τι παράλογη που είµαι, να σκέφτοµαι τέτοια πράγµατα, 

συλλογίστηκε, ειρωνικά, η Μάερνοµ. Και είδε τον µικρό να 

µετακινεί έναν µεγάλο, ξύλινο τροχό από τον τοίχο, έτσι ώστε να 

αποκαλυφθεί ένα άνοιγµα κοντά στο έδαφος, από το οποίο µπορούσε 
κανείς να περάσει σερνόµενος. 
  «Αυτό είναι;» ρώτησε η πολεµίστρια. 
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  Το αγόρι χαµογέλασε, ακουµπώντας το ξίφος της στους ώµους. 
«Ναι.» 

  «Και πώς θα βγάλουµε τ’άλογά µας απο δώ;» 

  Ο µικρός έριξε µια µατιά στο άνοιγµα. «Μάλλον, δε θα µπορούν να 

περάθουν…» 

  «Αλήθεια; τι µου λες!» έκανε η Μάερνοµ. «∆ε µας το είχες 
αναφέρει αυτό,» τόνισε, κοιτώντας τον κατηγορηµατικά. 

  Ο Τόλριν αντίκρισε το µικρό άνοιγµα και ρίγησε. Όχι από το κρύο, 

αλλά από τη σκέψη του πώς θα περνούσε απο κεί µέσα, µε το 

σπασµένο του πόδι. 
  Ο µικρός ανασήκωσε τους ώµους, αποκρινόµενος στη Μάερνοµ: 

«∆ε µε ρωτήθατε.» 

  «Τέλος πάντων,» είπε ο Τόλριν. «Υποχρεωτικά, θα βγούµε απο 

δώ.» (Κι ελπίζω να τα καταφέρω.) «Όµως θα πάρεις τ’άλογά µας σαν 
πληρωµή, και όχι το σπαθί της φίλης µου.» Προτίµησε να µην πει 
«Μάερνοµ», γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού µπορεί να πήγαινε να το 

µαρτυρήσει αυτός ο µικρός µπαγαπόντης. 
  Το αγόρι έκανε µερικά βήµατα. «Α, όχι, δε µε θυµφέρει,» είπε. 
«Πού να τραβάω τα άλογα, τώρα; Το κθίφοθ θέλω.» Και έτρεξε 
µέσα σ’ένα σκιερό σοκάκι. 
  «Ε! έλα δω!» φώναξε η Μάερνοµ, έτοιµη να το κυνηγήσει. 
  «Μάερνοµ!» την πρόλαβε ο Τόλριν, προτού αποµακρυνθεί. Εκείνη 

σταµάτησε, ατενίζοντάς τον πάνω απ’τον ώµο της. «Άστον να φύγει·  
δεν πειράζει. Κι ας φύγουµε κι εµείς, γρήγορα.» 

  Η πολεµίστρια µπορούσε να δει ότι ο φίλος της είχε δίκιο. Έγνεψε 
καταφατικά, και τον βοήθησε να κατεβεί από το άλογο. Μια παγερή 

λόγχη πόνου διαπέρασε το πόδι του Τόλριν, ο οποίος έβγαλε ένα 

σιγανό βογκητό. 

  «Αγάπη µου,» είπε η Μάερνοµ, «πέσε κοντά στο άνοιγµα, ώστε, 
όταν βγω εγώ πρώτη, να είσαι έτοιµος να µε ακολουθείς και να 

µπορώ εύκολα να σε τραβήξω.» 
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  Ο Τόλριν έγνεψε καταφατικά, προσπαθώντας ν’αποµακρύνει τον 
πόνο απ’το νου του. Άµα δεν τον σκέφτοµαι, δεν υπάρχει, 

προσπάθησε να πείσει τον εαυτό του. Άµα δεν τον σκέφτοµαι, δεν 

υπάρχει –δεν υπάρχει! 

  Η Μάερνοµ βοήθησε τον φίλο της να ξαπλώσει, µπρούµυτα, στο 

πλακόστρωτο. «Εντάξει;» τον ρώτησε. «Θα µπορέσεις να περάσεις;» 

  «Θα προσπαθήσω,» αποκρίθηκε εκείνος, αγκοµαχώντας από τον 
πόνο. 

  «Αγάπη µου…» είπε η Μάερνοµ, που η καρδιά της σπάραζε να τον 
βλέπει έτσι. Φίλησε πεταχτά το µάγουλό του και µπήκε στην τρύπα 

του τείχους της πόλης. ∆ίχως ιδιαίτερη δυσκολία, πέρασε και 
βρέθηκα από την άλλη µεριά, έξω απ’την Μπένχρηθ, µε το 

παγωµένο χώµα να χαϊδεύει τα γυµνά της πόδια και να την κάνει να 

τρέµει απ’το κρύο. Θα αρρωστήσουµε άσχηµα, µετά από τούτο, 

συλλογίστηκε. 
  Έπειτα, στράφηκε στον Τόλριν, µπορώντας ν’αντικρίσει το 

πρόσωπό του µέσα από το στενό άνοιγµα. «Έλα, αγάπη µου, έλα!» 

  Εκείνος άρχισε να σέρνεται, προσπαθώντας να περάσει. Και η 

Μάερνοµ τον είδε να δαγκώνει τα χείλη του απ’τον πόνο, να 

στενεύει τα µάτια, και να γρυλίζει σαν θηρίο, ενώ ιδρώτας τον 
έλουζε. Του έπιασε τον καρπό κι άρχισε να τον τραβάει, για να τον 
βοηθήσει. 
  Όταν ο Τόλριν κατάφερε να βγει απο κεί µέσα, έµεινε, για λίγο, 

µπρούµυτα στο έδαφος, βαριανασαίνοντας. Το παγωµένο χώµα δεν 
τον ενοχλούσε καθόλου. Ήθελε, απλά, να κλείσει τα µάτια του και 
να κοιµηθεί… να κοιµηθεί… 

  Όµως η Μάερνοµ, σαν βασανιστής, τον έπιασε απ’τη µασκάλη, 

τραβώντας τον όρθιο. «Αγάπη µου,» την άκουσε να του λέει·  «µην 
τα παρατάς, αγάπη µου. Πρέπει να φύγουµε, θυµάσαι; Πρέπει να 

φύγουµε!» 

  Ναι, σωστά·  έπρεπε να φύγουν. Ο Τόλριν πέρασε το δεξί του χέρι 
γύρω από τους ώµους της φίλης του, καθώς ερχόταν, πάλι, στα 
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συγκαλά του. Πνεύµατα, σκέφτηκε, παραλίγο να καθίσω και να 

πεθάνω εκεί πέρα! 

  «Να βρούµε άλογα…» ψιθύρισε, λαχανιασµένα, στην Μάερνοµ. 

«Να βρούµε άλογα…» 

  «Ναι,» συµφώνησε εκείνη. «Πρέπει να βρούµε άλογα. Αλλά ας 
προχωρήσουµε τώρα, αγάπη µου·  λίγο κουράγιο ακόµα, σε 
παρακαλώ. Φοβάµαι ότι µπορεί κάποιος φρουρός από τις επάλξεις 
να µας δει.» Βέβαια, αµφέβαλε αν υπήρχαν φύλακες εδώ κοντά, 

αλλιώς δε θα χρησιµοποιείτο αυτό το άνοιγµα στα τείχη. Σωστά; 

 

**  **  **  ** 

 

  Κανένα χιλιόµετρο βόρεια της Μπένχρηθ, σταµάτησαν µέσα σε ένα 

σύδεντρο, και η Μάερνοµ άφησε τον Τόλριν να καθίσει στο έδαφος, 
για να ξεκουραστεί. Την πλάτη του ακούµπησε στον κορµό ενός 
δέντρου. 

  «Είµαι τόσο κουρασµένος…» είπε ο αγγελιαφόρος. «Ίσα που 

µπορώ να κρατήσω τα µάτια µου ανοιχτά… Όµως, Μάερνοµ, δεν 
πρέπει να σταµατήσουµε τώρα –πρέπει να συνεχίσουµε.» 

  «Ναι,» ένευσε η πολεµίστρια. «Πρέπει να συνεχίσουµε.» Αν και 
αισθανόταν κι εκείνη πολύ κουρασµένη, που βοηθούσε τον φίλο της 
να βαδίζει όλο αυτό το δρόµο. «Όµως σταµάτησα για να δέσω το 

πόδι σου,» εξήγησε, ψάχνοντας στο έδαφος και βρίσκοντας ένα 

αρκετά µακρύ, λιγνό ξύλο, το οποίο έσπασε επάνω στο γόνατό της, 
στο σηµείο που ήθελε. 
  Πλησίασε τον Τόλριν και γονάτισε δίπλα του, ψηλαφίζοντας την 
δεξιά του κνήµη. Εκείνος έτριξε τα δόντια, για να µην κραυγάσει 
απ’τον πόνο. «Εδώ είναι ένα σπάσιµο…» µουρµούρισε η Μάερνοµ. 

«Ελπίζω να µην υπάρχει και κάποιο άλλο πιο ψηλά,» πρόσθεσε, και 
ψηλάφισε το γόνατο και τον µηρό του. «Όχι, εντάξει,» διαπίστωσε, 
ανακουφισµένη. 
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  «Λοιπόν,» του είπε. «Θα πονέσεις λίγο.» Κοίταξε την έκφραση στο 

πρόσωπό του. ∆εν έµοιαζε και πολύ χαρούµενος απ’τα λόγια της –
όπως ήταν φυσικό, άλλωστε! Η Μάερνοµ αισθάνθηκε ένα δάκρυ να 

τρέχει από κάθε της µάτι. Τεντώθηκε και τον φίλησε στα χείλη. 

«Κουράγιο, αγάπη µου.» Πήρε ένα ξυλαράκι από κάτω και του το 

έδωσε. «∆άγκωσε αυτό.» 

  Ο Τόλριν το κράτησε, για µερικές στιγµές, κοιτώντας το. 

Αναστέναξε και το δάγκωσε. 
  «Μη µου φέρεις αντίσταση,» του είπε η Μάερνοµ. Πήρε το πόδι 
του και στα δύο χέρια και το έστριψε, προσπαθώντας να φέρει τα 

κόκαλα, ξανά, στη θέση του. 

  Ο Τόλριν έκανε το κεφάλι του, απότοµα, πίσω, κοπανώντας το στον 
κορµό του δέντρου, ενώ ένας θηριώδης βρυχηθµός έβγαινε απ’τα 

στήθη του. 

  Τώρα, χρειάζοµαι ένα κοµµάτι σκοινί, σκέφτηκε η Μάερνοµ. 

∆ιάολοι της Μάγκραθµελ, δεν έχω τίποτα µαζί µου! ∆ίχως δεύτερη 

σκέψη, έβγαλε την τουνίκα της κι άρχισε να τη σκίζει λωρίδες. 
Πέρασε το µακρύ ξύλο κάτω απ’το πόδι του Τόλριν και το έδεσε 
επάνω του. Ήξερε ότι η εργασία της ήταν, επιεικώς, 
προχειροδουλειά, όµως δε µπορούσε να κάνει τίποτα καλύτερο, και 
βιάζονταν. Όταν φτάσουµε σε κάποια πόλη, θα τον πάω σε θεραπευτή. 

Ύστερα, σκέφτηκε πως δεν είχαν καθόλου χρήµατα. Χίλιες κατάρες, 

ανάθεµα τα Πνεύµατα! 

  Ο Τόλριν έβγαλε το ξύλο απ’το στόµα του και το πέταξε 
παραδίπλα. «Σ’ευχαριστώ, Μάερνοµ,» είπε, αδύναµα. 

  Εκείνη τεντώθηκε, πάλι, και τον φίλησε. «Συγνώµη, αν σ’έκανα να 

πονέσεις,» ψιθύρισε. 
  «Ήταν αναγκαίο, όµως,» αποκρίθηκε εκείνος. 
  Η Μάερνοµ έγνεψε καταφατικά, και σηκώθηκε όρθια. «Έλα,» είπε. 
«Πρέπει να συνεχίσουµε.» Τον βοήθησε κι αυτόν να σηκωθεί 
όρθιος. 
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  Και προχώρησαν µέσα στη νύχτα, ελπίζοντας πως δεν ερχόταν 
κανένας εχθρός πίσω τους. 
 

**  **  **  ** 

 

  Πέντε χιλιόµετρα βόρεια της Μπένχρηθ. 
  Η Μάερνοµ ατένισε ένα πανδοχείο εµπρός τους. Τα φώτα του 
έσχιζαν το µαύρο µανδύα της νύχτας. «Το θυµόµουν ότι είχαµε 
περάσει απο δώ, όταν ερχόµασταν,» είπε στον Τόλριν. «Σ’αφήνω 

λίγο και πάω στον στάβλο, εντάξει;» 

  Ο αγγελιαφόρος απεχθανόταν την ιδέα ότι θα έκλεβαν, καθώς και 
ότι η Μάερνοµ θα πήγαινε µόνη της εκεί πέρα, άοπλη, όµως έγνεψε 
καταφατικά, ξέροντας πως η φίλη του είχε δίκιο. Ακούµπησε την 
πλάτη του σ’ένα γυµνό δέντρο, για να στέκεται όρθιος, κι άφησε την 
Μάερνοµ να φύγει. Η µορφή της έµοιαζε µε φάντασµα, λουσµένη 

από το φεγγαρόφωτο, καθώς η κουρελιασµένη της τουνίκα κρεµόταν 
επάνω της. 
  Ο Τόλριν σταύρωσε τα χέρια του και έτριψε τους βραχίονές του, 

προσπαθώντας –ανεπιτυχώς– να σταµατήσει να τρέµει από το κρύο. 

  Η Μάερνοµ πλησίασε τον στάβλο του πανδοχείου. Επιχείρησε 
ν’ανοίξει την πόρτα, µα διαπίστωσε ότι ήταν κλειστή·  εδώ, όµως, µε 
κάποιον σύρτη, από τη µέσα µεριά, όχι µε λουκέτο. 

  Έριξε µια γενικότερη µατιά στο πανδοχείο, προσπαθώντας να 

µαντέψει πόσους σταβλίτες µπορεί να είχε. Το χτίριο ήταν αρκετά 

µεγάλο και διώροφο, όµως η πολεµίστρια υπέθετε πως, µάλλον, δε 
θα του χρειαζόταν πάνω από ένας σταβλίτης. 
  Χτύπησε την πόρτα, δυνατά, µε τη γροθιά. «Άνοιξε!» 

  «Τώρα… τώρα…» ήρθε µια βαριεστηµένη γυναικεία φωνή από 

µέσα. Η σταβλίτισσα έµοιαζε µόλις να είχε ξυπνήσει. 
  Ωραία, σκέφτηκε η Μάερνοµ. Θα την πιάσω απροετοίµαστη. Σχεδόν 
χοροπηδώντας από το κρύο, έσφιξε τις γροθιές της. 
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  Άκουσε τον σύρτη να τραβιέται από µέσα, και είδε την ξύλινη 

πόρτα να ανοίγει. Εµπρός της αντίκρισε µια ξανθιά γυναίκα µε κοντά 

µαλλιά, η οποία φορούσε µάλλινη µπλούζα και πέτσινο παντελόνι. 
Αµέσως, την γρονθοκόπησε στην κοιλιά, όσο πιο δυνατά µπορούσε. 
  «Οοοοο…» έκανε εκείνη, καθώς διπλωνόταν·  και η Μάερνοµ την 
χτύπησε, µε την άλλη της γροθιά, στον κρόταφο, σωριάζοντάς την 
στο ξύλινο δάπεδο, αναίσθητη. 

  Εύκολο ήταν τούτο, σκέφτηκε, µπαίνοντας στον στάβλο. Κοίταξε, 
όµως, τριγύρω επιφυλακτικά, µην τυχόν και βρισκόταν και κάποιος 
άλλος σταβλίτης εδώ µέσα. 

  Και για κακή της τύχη βρισκόταν! 
  Ένας µουσάτος άντρας που δεν είχε ακόµα καλά-καλά σηκωθεί από 

τις µάλλινές του κουβέρτες στο πάτωµα. 

  «Ξιπασµένη σκύλα!» φώναξε, καθώς πεταγόταν επάνω, 

αρπάζοντας µια µεγάλη τσουγκράνα από δίπλα. 

  Η Μάερνοµ στάθηκε εκεί όπου ήταν, περιµένοντάς τον να της 
ορµήσει. Και, όταν αυτό έγινε, έσκυψε κάτω απ’την τσουγκράνα του 

–η οποία ερχόταν προς το κεφάλι της– και τον γρονθοκόπησε 
στ’αχαµνά. 

  «Αγκχρρρ…!» βόγκησε ο σταβλίτης, και διπλώθηκε όπως είχε 
διπλωθεί η συνάδελφός του στην πόρτα. 

  Η Μάερνοµ, µη χάνοντας χρόνο, τον κοπάνησε στον αυχένα, µε τον 
δεξή της αγκώνα. 

  Ο άντρας έπεσε στο έδαφος, και έµεινε εκεί, ακίνητος. 
  Η πολεµίστρια σέλωσε δύο άλογα, όσο πιο γρήγορα µπορούσε, και 
τα πήρε απ’τον στάβλο, βγαίνοντας στον κρύο αγέρα και 
πηγαίνοντας κοντά στον Τόλριν, που την περίµενε ακουµπισµένος 
στο δέντρο όπου τον είχε αφήσει και τρίβοντας τον εαυτό του, για να 

ζεσταθεί. 
  Αµέσως, καβαλίκεψαν τα ζώα κι άρχισαν να καλπάζουν προς τα 

βόρεια. 
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  «∆ε θα σταµατήσουµε καθόλου,» είπε ο αγγελιαφόρος. «Θα 

ταξιδέψουµε σα διάβολοι µέχρι που τ’άλογα να σκάσουν.» 

  Η Μάερνοµ κατένευσε, καταλαβαίνοντας πως όσο πιο πολύ 

αποµακρύνονταν από την Μπένχρηθ, τόσο το καλύτερα. Ας 

ελπίσουµε, όµως, πως θα φτάσουµε στη ∆ρέλιφον ζωντανοί, 

σκέφτηκε, νιώθοντας ήδη το κρύο να έχει αρχίσει να παγώνει το 

αίµα της. 
  Μετά, καταράστηκε τον εαυτό της, που δεν είχε πάρει τα ρούχα της 
σταβλίτισσας και του σταβλίτη. Ηλίθια! Ηλίθια! συλλογίστηκε. 
Μπορεί να παγώσετε ζωντανοί γι’αυτή σου τη βλακεία! ∆εν έπρεπε να 

βιάζεσαι τόσο. 

  Όµως, τώρα πλέον, ήταν πολύ αργά, καθώς κάλπαζαν βόρεια. 

 

**  **  **  ** 

 

  Κατά τη διάρκεια της νύχτας, βρέθηκαν κοντά σε µια πόλη 

µικρότερη από την Μπένχρηθ, µα δε µπήκαν·  προτίµησαν να την 
προσπεράσουν, διασχίζοντας την ύπαιθρο γύρω της και ελπίζοντας 
ότι κάπου θα έβρισκαν έναν µοναχικό ταξιδιώτη, για να ληστέψουν.  
  (Τι κατάντια κι αυτή, µα τα Πνεύµατα! σκεφτόταν ο Τόλριν. Να 

περιµένουµε να ληστέψουµε, για να προστατευτούµε απ’το κρύο και να 

φάµε τίποτα!…) 

  Η Μοίρα –την οποία είχε, µέχρι στιγµής, χιλιοκαταραστεί η 

Μάερνοµ– τους χαµογέλασε, επιτέλους, για µια φορά, και, λίγο πριν 
την αυγή, είδαν έναν οδοιπόρο να κοιµάται στο έδαφος, 
κουλουριασµένος µέσα σε µια βαριά κουβέρτα και βρισκόµενος πλάι 
σε µια φωτιά. 

  Η Μάερνοµ, πάραυτα, κατέβηκε από το άλογό της, έτρεξε κοντά 

του, και τον κλότσησε στα πλευρά. Εκείνος ανασηκώθηκε, 
τροµαγµένος. Η πολεµίστρια τον ξανακλότσησε·  τούτη τη φορά, 

καταπρόσωπο, κάνοντάς τον να ζαλιστεί. Ο άγνωστος κραύγασε, 
καθώς έχασε δύο δόντια, αλλά όχι και τις αισθήσεις του. Από ένα 
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θηκάρι στη µέση του έκανε να τραβήξει ένα ξιφίδιο. Όµως µια τρίτη 

κλοτσιά της Μάερνοµ τον έστειλε, τελικά, για ύπνο, µε τη µύτη και 
το στόµα του µατωµένα. 

  Η πολεµίστρια τον έγδυσε και του πήρε τα υπάρχοντα: προµήθειες 
για τρεις µέρες, το ξιφίδιο µε το οποίο εκείνος σκόπευε να τη 

µαχαιρώσει, οκτώ χρυσά νοµίσµατα και δεκατρία αργύρια, και έναν 
δερµάτινο σάκο για να βάζει µέσα όλα τα προαναφερθέντα. Τις 
µπότες του ταξιδιώτη τις φόρεσε, το ίδιο και την κάπα του, ενώ στον 
Τόλριν έδωσε το παντελόνι (το οποίο για να φορέσει εκείνος, η 

Μάερνοµ έπρεπε να λύσει τον πρόχειρό της νάρθηκα από το δεξί του 

πόδι και να τον ξαναδέσει, µετά), το πουκάµισο, το πανωφόρι, και 
την κουβέρτα (που ο αγγελιαφόρος προσάρµοσε επάνω του σαν 
κάπα). 

  Συνέχισαν να ταξιδεύουν, δίχως στάση. Μονάχα το πρωί, πλέον, 
κατάφερε η Μάερνοµ να πείσει τον Τόλριν να σταµατήσουν λίγο τα 

άλογά τους, ίσα για ν’ανασάνουν. «Καλύτερα να µας πάνε ως τη 

∆ρέλιφον, παρά να µας αφήσουν δέκα χιλιόµετρα πριν απ’αυτήν, και 
µέσα σε εκείνα τα δέκα χιλιόµετρα να µας προλάβουν οι εχθροί 
µας,» του είπε. 
  Όταν τα ζώα είχαν ξεκουραστεί αρκετά (και εκείνοι είχαν φάει από 

τις προµήθειες του ταξιδιώτη που είχαν ληστέψει τη νύχτα), τα 

καβάλησαν, πάλι, και κάλπασαν για τη ∆ρέλιφον. Η µέρα πέρασε 
ήσυχα, δίχως κανένα ανεπιθύµητο συναπάντηµα, ενώ τα άλογά τους 
συνέχιζαν να τα πιέζουν να πάνε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το 

βράδυ, όµως, η Μάερνοµ έπεισε, ξανά, τον Τόλριν να τα αφήσουν 
λίγο να ξεκουραστούν. «Τρεις-τέσσερις ωρίτσες µονάχα, αγάπη 

µου,» του είπε. «∆ε θέλεις να µας παρατήσουν στον δρόµο, τώρα 

που πλησιάζουµε, έτσι;» Εκείνος κατένευσε, ανήσυχα, 

αναρωτούµενος αν κι αυτή τη στιγµή που µιλούσαν µπορεί ο 

Πρίγκιπας Κιόλβ να ήταν νεκρός ή να βρισκόταν σε θανάσιµο 

κίνδυνο. 
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  Ο αγγελιαφόρος και η πολεµίστρια κατάφεραν να κοιµηθούν λίγο 

εκείνο το βράδυ, και, µε την αυγή, ανέβηκαν στα άλογά τους και 
κάλπασαν βόρεια. Οι οπλές τους βροντοκοπούσαν επάνω στη 

λιθόστρωτη δηµοσιά, και οι ανάσες των καηµένων ζώων πρόδιδαν 
ότι βρίσκονταν στα όρια της αντοχής τους. Όµως πέρασε δεν πέρασε 
µία ώρα, και η Μάερνοµ κι ο Τόλριν είδαν εµπρός τους τα τείχη της 
∆ρέλιφον. 
  «Α, τόσο κοντά ήµασταν!» έκανε η πρώτη. «∆εν το είχα 

καταλάβει…» 

  «Ούτε κι εγώ,» παραδέχτηκε ο αγγελιαφόρος. «Τελικά, µάλλον, 
µπορούσαµε να είχαµε φτάσει από χτες βράδυ. Να πάρει και να 

σηκώσει! ίσως, σε λίγο, να καταριόµαστε την ώρα και τη στιγµή που 

αργοπορήσαµε, επάνω στην άγνοιά µας για τούτη τη χώρα.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20ο 

Αρχιερέας του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν 
 

 

ταν έφτασε το φουσάτο από την Βαρονία του Κνάβορ, ο 

Πόνκιµ στεκόταν στις επάλξεις του κάστρου της Τάθβιλ, 
αγναντεύοντας τις ατελείωτες σειρές των Μαγκραθµέλιων, 

καθώς τα κράνη κι οι πανοπλίες τους άστραφταν στο φως των ήλιων 
που βασίλευαν. 
  Ο Βασιληάς του Σαραόλν ήταν ντυµένος µε φολιδωτή πανοπλία 

Μαγκραθµέλιας κατασκευής, ενώ πάνω από τους ώµους του ανέµιζε 
µεγαλόπρεπα ένας πορφυρός µανδύας, πιασµένος µε χρυσές 
αλυσίδες στους ώµους του. Στο κεφάλι του βρισκόταν το Στέµµα 

των Οφθαλµών, που τα παρατηρούσε όλα. 

Ό
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  Γύρω από το κάστρο βρίσκονταν κατασκηνωµένοι άλλοι 
δαιµονάνθρωποι, και ο καταυλισµός τους αποτελείτο από αµέτρητες 
σκηνές και αναµµένες φωτιές, για να διώχνουν το κρύο της 
ερχόµενης νύχτας. Ο Πόνκιµ ήξερε ότι αυτοί οι Μαγκραθµέλιοι ήταν 
εκατό χιλιάδες, στο σύνολό τους, και εκείνοι που πλησίαζαν 
αριθµούσαν, περίπου, πενήντα χιλιάδες. Μαζί, θα έκαναν ένα 

φουσάτο το οποίο θα έτρεµε οποιοδήποτε ανθρώπινο φρούριο –και 
µ’αυτό ακριβώς το φουσάτο ο Βασιληάς του Σαραόλν σκόπευε να 

σµπαραλιάσει εκείνους που αντιστέκονταν στην εξουσία του: τον 
∆ούκα Σάλβινρ και όλους τους υπόλοιπους αντιστασιακούς στην 
Χάργκοχ. 
  Ο Πόνκιµ άκουσε βήµατα πίσω του. Οι πνευµατικές του αισθήσεις 
των προειδοποίησαν για τις αύρες αυτών που τον πλησίαζαν. Η 

Εδρισία παρουσιάστηκε από τα δεξιά του, ενώ ο Μότγκιργκοθ από 

τ’αριστερά·  και ο Στρατάρχης Καρνταµάρ στάθηκε λίγο πιο δίπλα 

από την Πριγκίπισσα της Βόρειας Μάγκραθµελ, ενώ ο Βασιληάς 
Καρθαβλέρν λίγο πιο δίπλα απ’τον γιο του. Όλοι τους ήταν ντυµένοι 
µ’αρµατωσιές, για να δείξουν στους πολεµιστές τους ότι ήταν καιρός 
για νέες µάχες και νέες κατακτήσεις. 
  Η Εδρισία ακούµπησε τα ατσαλοντυµένα της χέρια στις επάλξεις, 
καθώς το φουσάτο που ζύγωνε το κάστρο σταµατούσε µπροστά στον 
µεγάλο καταυλισµό. «Μαχητές της Μάγκραθµελ!» φώναξε. «Της 
Βόρειας και της Νότιας Μάγκραθµελ! Είµαστε όλοι αδέλφια σε 
τούτους τους δύσκολους καιρούς! Έχουµε έναν κοινό εχθρό –τους 
Σαραολνιανούς!» Ο Πόνκιµ τής είχε ζητήσει να µην πει «τους 
ανθρώπους», γιατί είχε υποστηρίξει πως είχε άλλα σχέδια. Τώρα, τι 
µπορούσε να εννοεί ο Πόνκιµ µε το «άλλα σχέδια», η Εδρισία δεν 
ήθελε ούτε να υποθέσει –ο µάγος ήταν το πιο περίεργο πλάσµα που 

είχε ποτέ της την τύχη (ή ατυχία;) να συναναστραφεί. «Επιτέλους, 
µετά από αιώνες, µετά από αµέτρητους αγώνες των προγόνων µας, 
το Σαραόλν είναι σχεδόν δικό µας!» συνέχισε η Πριγκίπισσα. «Μόνο 
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µια µικρή αντίσταση, πλέον, παραµένει: µερικοί εχθροί που 

αρνούνται να υποταχθούν στην εξουσία µας, όπως αρµόζει!» 

  «Και κρύβονται στην πόλη της Χάργκοχ!» πήρε, τώρα, το λόγο ο 

Μότγκιργκοθ (όπως εκείνος, η Εδρισία, και οι υπόλοιποι είχαν 
σχεδιάσει·  γιατί ήθελαν να δείξουν ότι η Βόρεια και η Νότια 

Μάγκραθµελ ήταν, πραγµατικά, Ένα). «Μια ακόµα πράξη 

γενναιότητας χρειάζεται εκ µέρους σας, για να ανατραπούν, και όλα 

όσα ποθούσαµε τόσο καιρό να γίνουν δικά µας!» Κι εδώ δυνάµωσε 
τη φωνή του: «Να γίνουν δικά µας όσα ήταν των προπατόρων µας –

των δαιµόνων της Πρώιµης Εποχής!» 

  Ζητωκραυγές ακούστηκαν από το πλήθος των Μαγκραθµέλιων 
κάτω από το κάστρο. 

  «Βόρειοι και Νότιοι Μαγκραθµέλιοι σήµερα είναι Ένα!» φώναξε ο 

Μότγκιργκοθ. «Θα πολεµήσουµε µαζί! Και θα νικήσουµε!» Τράβηξε 
το σπαθί του από το θηκάρι, µε µια ιεροτελεστική κίνηση. Ο Πόνκιµ 

έκανε ένα βήµα προς τα πίσω (όπως είχαν, πάλι, σχεδιάσει), και ο 

Πρίγκιπας της Νότιας Μάγκραθµελ και η Πριγκίπισσα της Βόρειας 
συναντήθηκαν ακριβώς µπροστά από τον Βασιληά του Σαραόλν. Η 

Εδρισία πέρασε το χέρι της γύρω απ’την αρµατωµένη µέση του 

Μότγκιργκοθ, κι εκείνος ακούµπησε το δικό του χέρι επάνω στους 
αρµατωµένους της ώµους, ενώ ύψωσε το γυµνολέπιδο σπαθί του, το 

οποίο κράτησαν µαζί πάνω από τα κεφάλια τους. 
  «Ζήτω ο Πρίγκιπας Μότγκιργκοθ και η Πριγκίπισσα Εδρισία!» 

φώναξε ο Καρθαβλέρν, και, τραβώντας κι εκείνος το ξίφος του, 

ακούµπησε την αιχµή του επάνω σ’αυτήν του ξίφους του 
Μότγκιργκοθ. 
  Οι Μαγκραθµέλιοι από κάτω ζητωκραύγασαν δυνατότερα από 

πριν. 
  Ο Καρθαβλέρν χαµογέλασε, δείχνοντας τα κοφτερά του δόντια, 

ενώ τα µάτια του γυάλιζαν, γεµάτα ευχαρίστηση. Το σχέδιο του γιου 
του και της κόρης του µακαρίτη –και πάλι καλά που τον 

ξεφορτωθήκαµε, τον µπάσταρδο– Χάµαγκορκ έµοιαζε να δουλεύει 
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καλύτερα απ’ό,τι πίστευαν ότι θα δούλευε. Ας ελπίσουµε µονάχα πως 

ο ενθουσιασµός των πολεµιστών µας είναι πραγµατικός κι όχι ψευδής, 

συλλογίστηκε ο Βασιληάς της Νότιας Μάγκραθµελ. Αν και του 

φαινόταν πραγµατικός, από την εµπειρία που είχε. 
  Ο Καρνταµάρ ξεθηκάρωσε τρίτος το σπαθί του, και το ακούµπησε 
επάνω σ’εκείνα του Καρθαβλέρν και του Μότγκιργκοθ. Κανείς, 
όµως, δεν ακούστηκε να ζητωκραυγάζει γι’αυτόν. 
  Μετά, η φιγούρα του Πόνκιµ φάνηκε σε όλους τους πολεµιστές από 

κάτω να µεγαλώνει και να µεγαλώνει. Και ο Εκλεκτός του Ύψιστου 
έµοιασε ν’ανοίγει τα χέρια του και ν’αγκαλιάζει τους τρεις 
Μαγκραθµέλιους άρχοντες και τον ανθρώπινο στρατάρχη. Η µορφή 

του ήταν επιβλητική και σκοτεινή, και όσοι είχαν πιστέψει ότι ο 

Εκλεκτός είχε χάσει τις δυνάµεις του µε τον καταποντισµό του 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, αµέσως άλλαξαν γνώµη, νιώθοντας ένα 

ανείπωτο δέος µέσα στην ψυχή τους. 
  Και ο Πόνκιµ µίλησε σαν ιερέας της Πρώιµης Εποχής, και είπε, µε 

ασυνήθιστα ισχυρή και έντονη φωνή: «Κι έτσι ευλογώ τούτη την 

ιερή Ένωση της Μάγκραθµελ, ώστε το αρχαίο της λαµπρό 

µεγαλείο να επιστρέψει, όπως είναι η επιθυµία του Υψίστου, 

όπου κι αν ευρίσκεται. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζεται πως 

πάντα είναι µαζί σας.» 

  Η ίδια σκέψη πέρασε από τα µυαλά της Εδρισία, του Μότγκιργκοθ, 
του Καρθαβλέρν, και του Καρνταµάρ: ∆εν το είχαµε σχεδιάσει αυτό! 

  Όµως οι Μαγκραθµέλιοι πολεµιστές από κάτω τους φάνηκαν να 

έλαβαν θάρρος από τα λόγια του Μονάρχη του Σαραόλν, και το 

κάστρο της Τάθβιλ κι όλα του τα περίχωρα αντήχησαν από τις 
ζητωκραυγές και τους αλαλαγµούς τους. 
  Και ατένισαν τον Πόνκιµ σαν απεσταλµένο από τους αρχαίους 
Θεούς. 
 

**  **  **  ** 
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  Η νύχτα πέρασε γεµάτη ελπίδες για τους δαιµονανθρώπους της 
Μάγκραθµελ, ελπίδες και όνειρα κατάκτησης όλων όσων πάντοτε 
έπρεπε να ήταν δικά τους, ως κληρονοµιά από τους περίλαµπρους 
δαίµονες της Πρώιµης Εποχής. 
  Ο Καρνταµάρ κοιµήθηκε ευχαριστηµένος, γιατί δε µπορούσε, 
πλέον, να διακρίνει καµια διάθεση –ή κίνηση– προδοσίας εναντίον 
του Βασιληά του από το µέρος των Μαγκραθµέλιων. Κι όσο ο 

Πόνκιµ παρέµενε ιερός γι’αυτούς και «Εκλεκτός του Ύψιστου 

Άρχοντα», εκείνοι που τον υπηρετούσαν θα είχαν πάντοτε µια 

υψηλή θέση στο νέο Σαραόλν. Έτσι, φυσικά, υψηλή θέση θα είχε και 
ο Καρνταµάρ, και η Νερενία… Η Νερενία, την οποία ο Στρατάρχης 
σκεφτόταν πολύ εκείνο το βράδυ, καθώς ατένιζε τους τόπους της 
Βαρονίας της Τάθβιλ έξω απ’το παράθυρό. Κι όταν, πλέον, ο ύπνος 
τον πήρε στην οµιχλώδη αγκαλιά του, ο Καρνταµάρ ονειρεύτηκε. 
Και είδε, ξανά, το όνειρο µε τον Γρύπα: Βρισκόταν σε ένα απέραντο 

πεδίο µάχης, γεµάτο αίµα και σφαγµένους, κι εµπρός του ορθωνόταν 
το µυθικό θηρίο, απλώνοντας πέρα για πέρα τις φτερούγες του και 
κρώζοντας διαπεραστικά, µε το χοντρό του ράµφος, προκαλώντας 
τον Στρατάρχη του νέου Σαραόλν να το αντιµετωπίσει. 
  Σ’ένα άλλο δωµάτιο του κάστρου της Τάθβιλ, η Πριγκίπισσα 

Εδρισία της Βόρειας Μάγκραθµελ ήταν προβληµατισµένη σχετικά 

µε τα σηµερινά «κόλπα» του Πόνκιµ. Ο Εκλεκτός δεν είχε καθόλου 

χάσει τις δυνάµεις του, µε την εξαφάνιση του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν: 
τούτο ήταν το σίγουρο. Όµως αυτό που δυσαρεστούσε την Εδρισία 

ήταν ότι φαινόταν, πάλι, να αρπάζει τον έλεγχο από τα χέρια εκείνης 
και των υπόλοιπων δαιµόνων και να τον κρατά όλο για τον εαυτό 

του, για πάντα επιβλέποντας τους πάντες, για πάντα παίζοντας µε τα 

νήµατα τούτου του κόσµου.  

  Η Πριγκίπισσα άνοιξε, γι’άλλη µια φορά, το βιβλίο της που 

µιλούσε για τους ανθρώπινους µάγους. Γιατί, όµως, της φαινόταν 
τόσο άχρηστο και τόσο ακατανόητα τα όσα έγραφε µέσα; 

Τρισκατάρατοι άνθρωποι! συλλογίστηκε. 
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  Ο Καρθαβλέρν και ο Μότγκιργκοθ, ξαπλωµένοι στα δικά τους 
δωµάτια, είχαν παρόµοιες ανησυχίες µ’αυτές της Εδρισία. 

Χαίρονταν που, σύντοµα, θα κατακτούσαν την Χάργκοχ και θα 

τσάκιζαν την τελευταία ανθρώπινη αντίσταση, όµως δεν 
επιθυµούσαν, σε καµία περίπτωση, να βρίσκονται υπό την απόλυτη 

κυριαρχία του Πόνκιµ. ∆ίχως να το γνωρίζουν, είχαν παρόµοια 

συναισθήµατα µε τους κάποτε άρχοντες και εξουσιαστές της 
Πρώιµης Εποχής και λίγο αργότερα, οι οποίοι είχαν 
ν’αντιµετωπίσουν την τροµερή επιρροή των ιερέων των Θεών επάνω 

στους λαούς τους. 
  Όµως, επίσης, ο Βασιληάς και ο Πρίγκιπας της Νότιας 
Μάγκραθµελ έκαναν όνειρα: Ονειρεύονταν µέσα σε λίγα χρόνια 

ολάκερη η Μάγκραθµελ να είναι δική τους –να µην υπάρχει, πλέον, 
Βόρεια και Νότια –και εκείνοι να κυριαρχούν –εκείνοι που κάποτε 
είχαν αψηφήσει την εξουσία της γενιάς του Χάµαγκορκ. 

  Και ο Πόνκιµ στο δικό του δωµάτιο αισθανόταν κουρασµένος. 
Αλλά ήταν µια γλυκιά κούραση: η κούραση που νιώθει κανείς 
ύστερα από µια µέρα σκληρής δουλειάς, που όµως θα αποφέρει 
πολλά οφέλη. Γιατί ο Βασιληάς του Σαραόλν είχε απλώσει τις 
πνευµατικές του δυνάµεις σ’όλο τον χώρο γύρω από το κάστρο της 
Τάθβιλ, καθώς µιλούσε στους Μαγκραθµέλιους, ώστε να στρέψει, 
πάλι, την προσοχή τους επάνω του, και να επανακτήσει το παλιό του 

κύρος. Μέρες προετοίµαζε τον εαυτό του για τούτο, ενώ περίµενε 
την άφιξη του φουσάτου από τη Βαρονία του Κνάβορ. Και, τώρα, 

ήταν ικανοποιηµένος µε το αποτέλεσµα των µόχθων του. Το 
Σαραόλν θα ήταν δικό του, για πάντα. 

 

**  **  **  ** 

 

  Το πρωί, ο Πόνκιµ, ο Καρνταµάρ, και οι Μαγκραθµέλιοι άρχοντες 
έβαλαν σε εφαρµογή το σχέδιο για το οποίο είχαν προ πολλού 

συζητήσει. Έσπασαν το τεράστιο φουσάτο τους σε δύο κύρια µέρη. 
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Το ένα από αυτά –εβδοµήντα-τέσσερις χιλιάδες πολεµιστές– θα 

όδευε προς την Χάργκοχ από την ανατολική µεριά των λόφων που 

βρίσκονταν βόρεια του κάστρου της Τάθβιλ, ενώ το άλλο µέρος –

πάλι, εβδοµήντα-τέσσερις χιλιάδες µαχητές– θα πήγαινε από την 
δυτική µεριά των λόφων, ακολουθώντας την δηµοσιά που οδηγούσε 
στην πρωτεύουσα του ∆ουκάτου. Σε ένα συγκεκριµένο σηµείο του 
δρόµου (κάπου δώδεκα χιλιόµετρα µακριά από την πόλη), θα έσπαγε 
σε δύο µέρη ακόµα, το καθένα τριάντα-εφτά χιλιάδες πολεµιστές 
ισχυρό. Το ένα από αυτά τα µέρη θα χτυπούσε την Χάργκοχ από τα 

δυτικά, το άλλο θα έκανε τον κύκλο και θα τη χτυπούσε από τα 

βόρεια, ενώ, την ίδια στιγµή, το φουσάτο που θα είχε έρθει από την 
ανατολική µεριά των λόφων θα πολιορκούσε την νότια και την 
ανατολική µεριά της πόλης, σπάζοντας κι αυτό σε δύο ισάριθµα 

µέρη. Έτσι, ο ∆ούκας Σάλβινρ και οι σύµµαχοί του θα έβρισκαν τους 
εαυτούς τους περικυκλωµένους από Μαγκραθµέλιους, οι οποίοι θα 

τους συνέθλιβαν, σαν ένας µεγάλος σιδερένιος δακτύλιος. 
  Ο Βασιληάς Πόνκιµ πήγε µε εκείνους που θα χτυπούσαν τη 

Χάργκοχ από τα νότια και τα ανατολικά·  µαζί του ήρθε η 

Πριγκίπισσα Εδρισία. Ο Στρατάρχης Καρνταµάρ πήγε µε το 

φουσάτο που θα πολιορκούσε την πόλη από τα δυτικά και τα βόρεια·  

µαζί του ήρθαν ο Βασιληάς Καρθαβλέρν και ο Πρίγκιπας 
Μότγκιργκοθ. 
  Κι έτσι προέλασαν επάνω στα εδάφη του ∆ουκάτου Χάργκοχ, 
πλησιάζοντας την πρωτεύουσα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21ο 

Θεϊκή τρέλα 
 

 

ετά από δύο µέρες, ο πυρετός του ασθενή έπεσε αρκετά, 

ώστε εκείνος, πλέον, να µην παραληρεί και να µπορεί να 

επικοινωνήσει µε το περιβάλλον του. Οπότε, ο θεραπευτής, 
αµέσως, κάλεσε τον Αντιβασιλέα Κράντµον, ο οποίος έσπευσε να 

έρθει. 
  Τα γαλανά του µάτια καρφώθηκαν επάνω στον Μαγκραθµέλιο που 

ήταν ξαπλωµένος στο κρεβάτι του δωµατίου του. «Μίλησέ µου,» τον 
πρόσταξε. 
  Ο δαιµονάνθρωπος κοίταξε τον θεραπευτή, παραξενεµένος. 
Εκείνος του είπε, στην γλώσσα των δαιµόνων: «Αυτός είναι ο 

Κράντµον, Εκλεκτός του Ύψιστου Άρχοντα.» 

  Τα µάτια του Μαγκραθµέλιου, τότε, γούρλωσαν, καθώς ατένιζαν 
τον ξανθοµάλλη ευγενή του Ωκεανού µε δέος. 
  «Ναι,» είπε ο Κράντµον, «είµαι ο Εκλεκτός του 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν. Μίλησέ µου. Τι συνέβη στην Βάρµπελθ; 
Έλεγες κάτι για την Βάρµπελθ, όταν ήρθες εδώ. Παραληρούσες.» 

  «Ααα,» έκανε ο Μαγκραθµέλιος. «Η Βάρµπελθ έπεσε στους 

ανθρώπους, Εκλεκτέ…» Υπήρχε πραγµατική θλίψη στη φωνή του. 

  «Ποιους ανθρώπους;» απαίτησε ο Κράντµον, ενώ µπορούσε 
ν’ακούσει τον Μάργκανθελ να ουρλιάζει µέσα του: Ώστε είναι, 

τελικά, αλήθεια αυτό που µου έλεγες –µία απ’τις πόλεις των τέκνων 

µου έπεσε!  Τι τροµερή καταστροφή! 

  Ησύχασε, Μάργκανθελ, πρόσταξε ο Κράντµον. Μη µ’αποσπάς τώρα. 

  «Τους Βολχερθιανούς!» αποκρίθηκε ο τραυµατισµένος 
Μαγκραθµέλιος στον Αντιβασιλέα του Σαραόλν. «Οι τρισκατάρατοι 
δούλοι! Σµπαράλιασαν την πόλη µας, την βεβήλωσαν µε φωτιά και 

ατσάλι. Ήµασταν πολύ λίγοι… πολύ λίγοι για να τους αντιταχθούµε. 

Μ
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Όλοι οι πολεµιστές µας είχαν έρθει εδώ, στο Σαραόλν, ακολουθώντας 

τον Ύψιστο Άρχοντα. Μπορεί να µας βοηθήσει, τώρα; Μπορεί να µας 

βοηθήσει ο Ύψιστος;»  

  Ο Κράντµον έβλεπε µια απεγνωσµένη αναζήτηση για ελπίδα στο 

βλέµµα του δαιµονανθρώπου. «Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν δεν είναι µαζί 
µας. Χάθηκε.» 

  «Χάθηκε;…» έκανε, ξέπνοα, ο Μαγκραθµέλιος. 
  Ο Κράντµον ένευσε. «Ναι. Ένας από τους Σοφούς του Κύκλου του 
Φτερού τον σκότωσε, και σκοτώθηκε κι εκείνος µαζί του.» Άραγε, 

είναι κι οι δυο τους νεκροί; αναρωτήθηκε, καθώς θυµόταν το όνειρο 

που είχε δει στον Πύργο του Φτερού, µε τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν και 
τον Φάλµαριν. Αλλ’αυτό ήταν µονάχα ένα όνειρο. Παρότι έµοιαζε 

τόσο αληθινό… 

  Ο δαιµονάνθρωπος ξεροκατάπιε. «Και… και τι σηµαίνει αυτό; ∆ε 

µπορούµε να πάρουµε πίσω την Βάρµπελθ;» 

  Τα τέκνα µου πρέπει να πάρουν πίσω την πόλη τους! ούρλιαξε ο 

Μάργκανθελ µέσα στο νου του Κράντµον. 
  Βούλωστο, απείλησε εκείνος, ειδάλλως θα σε παραδώσω στους 

Σοφούς. 

  Σου έδωσα δύναµη –χρησιµοποίησέ τη! 

  Θα τη χρησιµοποιήσω όταν νοµίζω ΕΓΩ, Μάργκανθελ! 

  «Φίλε µου,» είπε ο Κράντµον στον τραυµατισµένο δαιµονάνθρωπο. 

«Είσαι κουρασµένος. Σίγουρα δεν θέλεις να κοιµηθείς; να 

ξεκουραστείς;» Και επικαλέστηκε τις πνευµατικές του δυνάµεις, 
ατενίζοντας µέσα στα κιτρινόµαυρα µάτια του Μαγκραθµέλιου, τα 

οποία, σύντοµα, έκλεισαν, σαν εκείνος, ξαφνικά, να κυριεύθηκε από 

µια ασυγκράτητη επιθυµία για ύπνο. 

  Ύστερα, ο Κράντµον στράφηκε στον θεραπευτή, που έµοιαζε 
τροµαγµένος, λες και είχε καταλάβει ότι «ανθρώπινη µαγεία» είχε 
διεξαχθεί εµπρός του. 

  «Κοίτα µε,» τον διέταξε ο Εκλεκτός. 
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  «Υψηλότατε, νο-νοµίζω ότι-ότι έχω µια δουλειά, και λέω να-να 

πηγ–»  

  Ο Μαγκραθµέλιος σηκώθηκε από την καρέκλα του και έκανε να 

φύγει, µα ο Κράντµον τον διέκοψε, µε µια διαπεραστική φωνή που 

του παρέλυσε το σώµα και του πάγωσε την ψυχή: 

  «Μείνε εδώ, θεραπευτή. Και κοίταξέ µε.» 

  Ο δαιµονάνθρωπος γύρισε, αργά, τρέµοντας ολόκληρος. Ιδρώτας 
γυάλιζε επάνω στο µέτωπό του. «Υψηλότατε,» είπε, προσπαθώντας 
να σταθεροποιήσει τη φωνή του. «Ασφαλώς, Υψηλότατε. Όπως 
επιθυµείτε. Θα θέλατε κάτι ακόµα από εµένα;» 

  «Ναι –κοίταξέ µε.» Και τα µάτια του Κράντµον καρφώθηκαν 
επάνω σ’αυτά του Μαγκραθµέλιου θεραπευτή, προτού εκείνος 
προλάβει να τ’αποφύγει. 
  Και ο Εκλεκτός του µίλησε, µε φωνή που έµοιαζε να προέρχεται 
από κάποιο απύθµενο χάσµα: «Ποτέ δεν ήρθες σε τούτο το δωµάτιο. 

Ποτέ δε σε κάλεσα. Ποτέ δεν περιποιήθηκες τούτο τον ασθενή. Ποτέ 

δεν άκουσες για την καταστροφή στην Βάρµπελθ.» 

  Ο δαιµονάνθρωπος κατένευσε, αµέσως. «Μάλιστα, Αφέντη!» 

  Ο Κράντµον βλεφάρισε. Καθάρισε το λαιµό του. «Λοιπόν, 
θεραπευτή, τι κάνεις ακόµα εδώ;» 

  Ο Μαγκραθµέλιος κοίταξε τριγύρω, µοιάζοντας πραγµατικά 

παραξενεµένος. «Εγώ… Εε… Υψηλότατε… δεν θυµάµαι.» 

  Ο Κράντµον µειδίασε. «∆εν πειράζει·  σε συγχωρώ, γι’αυτή τη 

φορά. Τώρα, πήγαινε.» 

  «Μάλιστα, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε ο θεραπευτής, και βγήκε 
απ’το δωµάτιο. 

  Μάργκανθελ, η θεϊκή σου ενέργεια κάνει αυτές τις… συνδιαλλαγές 
µου µε τους Μαγκραθµέλιους παιχνιδάκι, είπε ο Κράντµον, νοερά. 

  Θνητέ, σου έδωσα τις δυνάµεις µου για να– 

  –σε κρύψω από τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού, Μάργκανθελ, 

σωστά; 

  Ναι, αλλά– 
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  Χα-χα-χα-χα-χα! γέλασε από µέσα του ο Κράντµον. Μάργκανθελ: 

εκείνοι που βρίσκονται σε ανάγκη δεν παζαρεύουν. Συµφωνείς; 

  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΟΥ, ΘΝΗΤΕ; «άκουσε» τον 
µισό-Θεό να βρυχιέται µέσα του. 

  Καθόλου. Εσύ µου ζήτησες να σε κρύψω. Κι έπρεπε να µε πληρώσεις 

γι’αυτό –δεν κρύβω ανθρώπους –ή οποιοδήποτε άλλο πλάσµα– δίχως 

πληρωµή. Αλλά, ούτως ή άλλως, ποιο είναι το πρόβληµά σου, τώρα; 

  Τα τέκνα µου. Μην παίζεις µαζί τους, Κράντµον… Σε… σε 

ικετεύω…! 

  Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, Μάργκανθελ –το ότι µε ικετεύεις. Αλλά 

η αλήθεια είναι ότι δεν παίζω µαζί τους. 

  Τότε, γιατί δε µοιάζεις καθόλου πρόθυµος να τους βοηθήσεις να 

επανακτήσουν την Βάρµπελθ; απαίτησε ο Μάργκανθελ. 
  Θα τους βοηθήσω να την επανακτήσουν, εξήγησε ο Κράντµον, αλλά 

κι αυτό πρέπει να γίνει στην ώρα του. 

  Και πότε θα είναι η ώρα του; 

  Όταν πάψουν τα προβλήµατα στο Σαραόλν. Ο Πόνκιµ έχει δίκιο 

σ’ετούτο, και συµφωνώ µαζί του: πρέπει τα πάντα να γίνονται ένα-

ένα. Και τώρα, προέχει να σταθεροποιήσουµε την κατάσταση στο 

Σαραόλν. Επιπλέον, Μάργκανθελ, ο Πόνκιµ δεν ξέρει ακόµα τίποτα 

για την πτώση της Βάρµπελθ… Κάποια στιγµή, θα πρέπει να τον 

ενηµερώσω. Εξάλλου, συνεχίζουµε να είµαστε συνέταιροι, παρότι, επί 

του παρόντος, κατέχω δυνάµεις µε τις οποίες µπορώ να τον τσακίσω. 

  Αυτός ο Πόνκιµ πρέπει να είναι πολύ ισχυρός Πνευµατιστής, 

Κράντµον… 

  Είναι, τον διαβεβαίωσε ο ευγενής του Ωκεανού. Είναι. Όµως δε θα 

ελέγχει, πλέον, τη µοίρα µου. Το Βασίλειο της Αάνθα, αργά ή γρήγορα, 

θα γίνει δικό µου. 

  Ο Ωκεανός, ε; ρώτησε ο Μάργκανθελ. 
  Ναι. 

  Εκεί όπου βρίσκεται το Πορφυρό Κοχύλι, το Στήριγµα Ισχύος που 

τοποθέτησε η Φάνραζ επάνω στο Κέντρο Σταθερότητας. 
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  Μη σου µπαίνουν ιδέες… 

  Ω, µην ανησυχείς, Κράντµον. Αντιλαµβάνοµαι, πλέον, ότι δεν κατέχω 

κοσµοπλαστικές δυνάµεις, όπως εκείνος που ήµουν κάποτε… Υπήρχε 
ένας τόνος µελαγχολίας στην «φωνή» του Μάργκανθελ. 
  Να το θυµάσαι αυτό, τόνισε ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν. Και 
κοίταξε τον τραυµατισµένο Μαγκραθµέλιο που κοιµόταν επάνω στο 

κρεβάτι του. 

  Πρέπει και τούτον να τον κάνω να ξεχάσει, σκέφτηκε, βαθιά µέσα 

στο µυαλό του, εκεί όπου δε µπορούσε να τον «ακούσει» ο 

Μάργκανθελ (ή, τουλάχιστον, έτσι πίστευε, ότι δε µπορούσε να τον 
ακούσει). 
  Ύψωσε τα χέρια του πάνω από τον δαιµονάνθρωπο κι 
επικαλέστηκε τις δυνάµεις των Πνευµάτων. Ψυχική ενέργεια 

χτύπησε τον νου του Μαγκραθµέλιου και αναζήτησε τις πιο 

σύντοµές του µνήµες –µνήµες της µάχης της Βάρµπελθ, του ταξιδιού 
του ως το Σαραόλν και την Μάρβαθ, και του ερχοµού του εδώ– και 
τις διέγραψε όλες, όπως κανείς τραβά µια γραµµή επάνω από τα 

γράµµατα µιας σελίδας ενός βιβλίου. Ήταν τόσο εύκολο –ειδικά µε 
τις επιπλέον δυνάµεις του Μάργκανθελ. Ο Κράντµον, για πρώτη 

φορά εδώ και καιρό, αισθανόταν µια απερίγραπτη ψυχική ανάταση. 

Και, τελειώνοντας τα µάγια του επάνω στον Μαγκραθµέλιο, έκανε 
το κεφάλι του πίσω και γέλασε. 
  Αυτό είναι καλό, σκέφτηκε. Καλύτερο απ’ό,τι είχα ποτέ φανταστεί– 

Ή, µάλλον, όχι· είχα φανταστεί και πολύ καλύτερα πράγµατα. Όµως: 

τίποτα από αυτά δεν µπορεί, πια, να πραγµατοποιηθεί· αλλά τούτο 

είναι πραγµατικότητα. Μέσα µου κρύβεται ένας Θεός –ένας µισός-

Θεός–, και µε κάνει ισχυρότερο από τον Πόνκιµ και τη Σαντέ’ενθιν 

µαζί! 

  Αάνθα, το Βασίλειο του Ωκεανού θα γίνει δικό µου. Μετά από τόσα 

βάσανα, επιτέλους, οι αγώνες µου θα δικαιωθούν. 

  Ο Κράντµον, Βασιλεύς του Ωκεανού, θα άρχει επάνω σ’ολάκερο τον 

Άρµπεναρκ! 
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**  **  **  ** 

 

  Όταν ο Κράντµον κατέβηκε στην βασιλική αίθουσα του παλατιού 

της Μάρβαθ, βρήκε εκεί έναν άντρα να µιλά µε την Μινράδλιν, η 

οποία καθόταν στα σκαλιά του θρόνου, ντυµένη τόσο λιτά όσο ο 

Αντιβασιλέας επιθυµούσε. Οι υπόλοιποι σύµβουλοι, βρισκόµενοι 
γύρω από το ξύλινο τραπέζι, τους ατένιζαν να λογοµαχούν. 
  Ο Κράντµον, αν και ποτέ δεν τον είχε δει, υπέθεσε ότι αυτός πρέπει 
να ήταν ο σύζυγος της πανέµορφης συµβούλου δηµοσίων έργων, και 
του έριξε ένα εξεταστικό βλέµµα. Ήταν ένας άντρας µετρίου 

αναστήµατος, λιγάκι στρουµπουλός, µε µακριά, ψαρά µαλλιά, 

δεµένα αλογοουρά. Φορούσε ένα µαύρο πανωφόρι το οποίο από την 
πίσω µεριά έπεφτε ως τα γόνατά του και είχε ένα µεγάλο σχίσιµο, 

σχήµατος ανάποδου V. Το παντελόνι του ήταν σκούρο-µπλε, και τα 

παπούτσια του γυαλιστερά. 

  «Έλα µαζί µου, τώρα!» φώναζε, τραβώντας την Μινράδλιν από το 

µπράτσο, την ώρα που ο Κράντµον µπήκε. 
  Ο Αντιβασιλέας καθάρισε, ηχηρά, το λαιµό του. «Θα µπορούσα 

κάπως να σας βοηθήσω, κύριε;» ρώτησε. 
  Ο σύζυγος της συµβούλου στράφηκε, απότοµα, στο µέρος του, 

ξαφνιασµένος, γιατί δεν τον είχε ακούσει να έρχεται. «Τι! Εσύ!» 

έκανε, µε γουρλωµένα µάτια και εξαγριωµένος. «Τολµάς να το 

κάνεις αυτό στη γυναίκα µου;» 

  Ο Κράντµον µειδίασε. «Η σύζυγός σας, κύριε, δε µου φαίνεται να 

έχει ιδιαίτερο πρόβληµα, µένοντας εδώ. Τώρα, εάν δεν έχετε κάτι 
σηµαντικό να µας πείτε, θα σας παρακαλούσα να φύγετε. Ήδη έχετε 
αποσπάσει τους συµβούλους µου από τις καθηµερινές τους 
εργασίες,» είπε, ρίχνοντας µια γρήγορη µατιά σ’αυτούς. 
  Ο άντρας δεν είχε ακόµα αφήσει το χέρι της γυναίκας του. 

«Μινράδλιν, έλα µαζί µου! Έλα, να φύγουµε απο δώ! ∆ε βλέπεις ότι 
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τούτο το τέρας σε χρησιµοποιεί; Εσύ ποτέ δε θα το έκανες αυτό! ∆ες 
σε τι χάλια βρίσκεσαι!» 

  «Άσε µε!» γρύλισε η Μινράδλιν, προσπαθώντας να του ξεφύγει. 
  «Κύριε, παρακαλώ, πάρτε τα χέρια σας από τη σύµβουλό µου,» 

είπε ο Κράντµον. «Έχουµε δουλειές στη βασιλική αίθουσα.» 

  «∆ουλειές;» φώναξε ο άντρας, τρίζοντας τα δόντια του και 
σφίγγοντας την ελεύθερη γροθιά του. «Μπορώ να δω πολύ καθαρά 

τι δουλειές έχετε!» πρόσθεσε, ατενίζοντας το άσεµνο φόρεµα της 
συζύγου του. 

  «Τούτη είναι η τελευταία φορά, κύριε, που σας το ζητώ ευγενικά: 

Φύγετε,» πρόσταξε ο Κράντµον. 
  «Μόνο αν η γυναίκα µου έρθει µαζί µου!» 

  «Φοβάµαι πως αυτό είναι ανέφικτο.» 

  «Καταραµένε δαιµονόφιλε σφετεριστή!» γρύλισε ο άντρας. «Έφυγε 
ο άλλος κι άφησε εσένα –εσύ είσαι χειρότερος απ’αυτόν!–» 

  Με µια ξαφνική κίνηση του χεριού του Κράντµον, ο σύζυγος της 
Μινράδλιν σηκώθηκε απ’το έδαφος, ελευθερώνοντας την σύµβουλο 

δηµοσίων έργων. Τα πόδια του κλοτσούσαν φρενήρη τον αέρα, ενώ 

τα χέρια του προσπαθούσαν µάταια να διώξουν αυτό που έσφιγγε το 

λαιµό του, µην αφήνοντάς τον ν’αναπνεύσει. 
  «∆εν είµαι υποχρεωµένος ν’ανέχοµαι τις προσβολές σου, 

ανθρωπάριο,» δήλωσε ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν. «Όταν λέω 

φύγε από την αίθουσα του θρόνου, θα γίνεσαι καπνός.» Και έγειρε το 

κεφάλι, ρωτώντας: «Με κατανόησες;» 

  Ο άντρας κατένευσε, ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, βγάζοντας 
πνιχτούς ήχους απ’τα χείλη. 

  Ο Κράντµον τον ελευθέρωσε, αφήνοντάς τον να σωριαστεί στο 

έδαφος, βήχοντας. 
  «Τώρα, φύγε!» πρόσταξε, δυναµώνοντας τη φωνή του για πρώτη 

φορά. 

  Ο άντρας της Μινράδλιν έγινε καπνός (όπως είχε προ ολίγου πει ο 

Κράντµον), τρέχοντας σαν µανιακός προς την έξοδο της βασιλικής 
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αίθουσας, ενώ µερικοί Μαγκραθµέλιοι φρουροί χασκογελούσαν και 
οι σύµβουλοι γύρω από το τραπέζι είχαν χλοµιάσει. 
  Η Μινράδλιν, ξαφνικά, βλεφάρισε. «Γιατί του το έκανες αυτό;» 

φώναξε, αρχίζοντας να κλαίει. «Γιατί του το έκανες αυτό;» 

Σηκώθηκε όρθια. 

  ∆ιάολε, σκέφτηκε ο Κράντµον. Ο πνευµατικός του έλεγχος επάνω 

της είχε σπάσει. Συνέβαιναν αυτά τα προβλήµατα µερικές φορές·  τα 

Πνεύµατα ποτέ δεν ήταν απολύτως αξιόπιστα. 

  Η Μινράδλιν έριξε µια µατιά στον εαυτό της. «Ωω!» αναφώνησε. 
«Πώς είµαι ντυµένη έτσι!» Τα µάτια της είχαν γουρλώσει. 
  «Αγαπητή Μινράδλιν, µην αναστατώνεσαι,» είπε ο Κράντµον, 
µ’ένα γοητευτικό χαµόγελο, πλησιάζοντάς την. «Η καταιγίδα 

πέρασε, τώρα, και όλα θα επιστρέψουν στον κανονικό τους ρυθµό.» 

Άπλωσε το χέρι του προς το µέρος της. 
  «Όχι!» ούρλιαξε εκείνη. «Μη µ’αγγίζεις! Μη µ’αγγίζεις!» 

Πλαγιοπάτησε, προσπαθώντας ν’αποµακρυνθεί από τον Αντιβασιλέα 

κι από τον Θρόνο του Σαραόλν. «∆εν είµαι ο εαυτός µου… Τι µου 
έκανες;» 

  «Τίποτα που δεν επιθυµούσες, αγαπητή µου,» αποκρίθηκε ο 

Κράντµον. «Έλα κοντά µου,» πρόσθεσε, καλώντας τις πνευµατικές 
του δυνάµεις. «Έλα κοντά µου, Μινράδλιν.» 

  «Όχι!» αντιγύρισε εκείνη, συνεχίζοντας ν’αποµακρύνεται. «Άσε µε 
ήσυχη! Θέλω να πάω στο σπίτι µου, στον σύζυγό µου!» 

  Τι στην Μάγκραθµελ είχε πάει στραβά, τώρα; Γιατί δεν τον 
υπάκουγε; Τα Πνεύµατα τον είχαν απογοητέψει. Προφανώς, το σοκ 

που είχε υποστεί η σύµβουλος, βλέποντας τον άντρα της να πνίγεται, 
είχε ξυπνήσει κάτι µέσα της –είχε ισχυροποιήσει τόσο τη βούλησή 

της, που οι πνευµατικές του δυνάµεις δε µπορούσαν να της 
θολώσουν το νου. Πώς είναι αυτό δυνατόν, τώρα που φέρω τόση ισχύ 

εντός µου; 

  Και ένας απάνθρωπος βρυχηθµός βγήκε µέσα από τον Κράντµον, 
συνταράζοντας ολάκερη την αίθουσα του θρόνου, σαν να την είχε 
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χτυπήσει αστροπελέκι. Τα γαλανά του µάτια άστραψαν παράξενα, 

και στις χούφτες των χεριών του άναψαν κυανοπόρφυρες φλόγες. 
  Οι σύµβουλοι στο τραπέζι ούρλιαξαν, τροµοκρατηµένοι, και 
µπήκαν από κάτω του, λες και φοβόνταν ότι είχε, ξαφνικά, πιάσει 
σεισµός·  ενώ η Μινράδλιν έπεσε στα γόνατα από το τροµερό 

ταρακούνηµα, κρύβοντας το πρόσωπο µέσα στα χέρια της και 
κλαίγοντας. 
  Οι φύλακες της αίθουσας, άνθρωποι και δαιµονάνθρωποι, 
πανικοβλήθηκαν, και δεν ήξεραν πώς ν’αντιδράσουν. 
  «ΡΡΡΡΑΑΑΑΑΑΡΡΡΡΝΝ!» βρυχήθηκε, ξανά, ο Κράντµον –ένας 
δεύτερος βρυχηθµός που ούτε εκείνος δεν ήξερε από πού 

προερχόταν·  αισθανόταν να µη µπορεί να ελέγξει τον ίδιο του τον 
εαυτό–, και οι κυανοπόρφυρες φλόγες έφυγαν από τα χέρια του κι 
έβαλαν φωτιά στο µεγάλο χαλί του δωµατίου. 

  Ύστερα, ο Αντιβασιλέας ένιωσε την παράξενη τρέλα να του 

περνάει και πισωπάτησε, βαριανασαίνοντας, λαχανιασµένος. 
Παραπάτησε και έπεσε, ενώ οι σύµβουλοι και οι φρουροί φώναζαν 
ότι η βασιλική αίθουσα είχε αρπάξει φωτιά και κάποιοι έπρεπε 
αµέσως να φέρουν νερό, για να τη σβήσουν. 
  Μάργκανθελ! φώναξε µέσα του ο Κράντµον. Εσύ το έκανες αυτό; 

  Όχι, ηλίθιε! αντιγύρισε ο µισός-Θεός, µοιάζοντας εξοργισµένος. 
Εσύ το έκανες, µόνος σου! 

  Πώς; ∆εν καταλαβαίνω! 

  ∆ε µπορείς να ελέγξεις τον θυµό σου, άφρονα; 

  (Ένας τρελός αποκαλεί εµένα άφρονα! συλλογίστηκε ο Κράντµον.) 
  Αυτό το… πράγµα δεν προήρθε από µένα! 

  Από σένα προήρθε. Φέρεις θεϊκές δυνάµεις, τώρα, εντός σου, 

Κράντµον. Πρόσεχε, λοιπόν· πρόσεχε πολύ, τον προειδοποίησε ο 

Μάργκανθελ. 
  «Υψηλότατε,» άκουσε έναν πολεµιστή να του λέει, προσπαθώντας 
να τον σηκώσει στα πόδια του. «Υψηλότατε.» 
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  Ο Κράντµον τον παραµέρισε και σηκώθηκε µόνος. ∆ε χρειαζόταν 
κανενός τη βοήθεια. Κοίταξε τις φλόγες που χόρευαν επάνω στο 

µεγάλο χαλί. 
  «Πρέπει να βγείτε από εδώ µέσα, Υψηλότατε,» είπε ο πολεµιστής. 
  «Ναι,» ένευσε ο Κράντµον, και βγήκε από την αίθουσα του θρόνου, 

µαζί του. 

  Έξω τον περίµεναν οι βασιλικοί σύµβουλοι, µε έντροµες εκφράσεις 
στα πρόσωπά τους. Όλοι τους τον κοιτούσαν επιφυλακτικά, λες και 
µπορούσε, πάλι, από στιγµή σε στιγµή, να πετάξει φωτιά απ’τα χέρια 

του και να τους κάψει. 
  ∆ειλοί! σκέφτηκε, περιφρονητικά, ο Κράντµον. Και έψαξε, µε το 

βλέµµα, για την Μινράδλιν, όµως δεν την είδε πουθενά. 

 

**  **  **  ** 

 

  Λίγο αργότερα, στο υπνοδωµάτιο των βασιλικών διαµερισµάτων, 
κοίταξε τις παλάµες των χεριών του, και διαπίστωσε ότι είχαν 
εγκαύµατα. Ή, µάλλον, όχι εγκαύµατα ακριβώς, αλλά κάτι σαν ουλές 
από εγκαύµατα. Νιώθοντας πανικός να τον έχει καταλάβει, άρχισε 
να µιλά στον Μάργκανθελ, κάνοντας πέρα-δώθε, από το παράθυρο 

ως το γραφείο και απ’το γραφείο ως το παράθυρο –ενώ, συνεχώς, 
κοιτούσε τις σηµαδεµένες του παλάµες. 
  Ξέρεις τι ήταν αυτό, εποµένως άρχισε να µου εξηγείς! απαίτησε. 
  Ήδη σου εξήγησα, Κράντµον. Πρέπει να είσαι προσεκτικός µε τον 

θυµό σου, γιατί, πλέον, φέρεις µέσα σου θεϊκές δυνάµεις. 

  Και τι µ’αυτό; 

  Τι µ’αυτό; ∆εν είσαι ένας απλός θνητός, πια. Είσαι επικίνδυνος. 

  Το ίδιο κι ο Πόνκιµ! 

  Ο Πόνκιµ προστάζει µονάχα τα Πνεύµατα, τα οποία ελέγχονται 

ευκολότερα. 

  Εµένα µου λες!… 
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  Πίστεψέ µε, Κράντµον: οι ψυχικές σου δυνάµεις δεν έχουν καµια 

σχέση µε τις θεϊκές δικές µου. Όµως, τώρα, είµαστε ένα, και πρέπει να 

µάθουµε να συζούµε. Εσύ µε κρύβεις, εγώ σου προσφέρω δύναµη. 

Αλλά πρόσεχε µε τη δύναµη που κατέχεις. Σκέψου προτού θυµώσεις. 

  Να σκεφτώ προτού θυµώσω; Τι να σκεφτώ, δηλαδή; 

  Ότι βρίσκοµαι µέσα σου· ότι πρέπει να συγκρατήσεις την ενεργειακή 

ροή που αρχίζει να σε κυριεύει. Είναι κάτι σαν το αίµα, Κράντµον. 

Εσύ ως θνητός, σίγουρα, θα το έχεις αισθανθεί. ∆εν έχεις νιώσει το 

αίµα σου να βράζει; 

  Εκείνος ένευσε, πνευµατικά. 

  Έτσι θα «βράζει» και η θεϊκή ενέργεια µέσα σου, όποτε θυµώνεις, ή 

όποτε άλλα ισχυρά συναισθήµατα σε καταλαµβάνουν. Να το έχεις στο 

νου σου αυτό. 

  Θα το έχω, αποκρίθηκε ο Κράντµον·  και το εννοούσε. Όµως γιατί 
τα χέρια µου κάηκαν; Γιατί σηµαδεύτηκαν έτσι; 

  «Άκουσε» τον Μάργκανθελ να γελά. Γιατί, φυσικά, δεν είσαι Θεός, 

και το σώµα σου είναι αδύναµο· δε µπορεί ν’αντέξει τόση ισχύ. 

  Πώς είναι να είσαι Θεός; 

  Αααα, Κράντµον. Είσαι νησιώτης, σωστά; 

  Ναι, αλλά τι σχέση έχει– 

  Περίµενε. Φαντάσου ότι είσαι ένα ποντίκι, στη µέση ενός νησιού. 

Μπορείς να καταλάβεις ότι βρίσκεσαι σε νησί; 

  Υποθέτω πως όχι. Εκτός κι αν βρίσκοµαι κάπου κοντά στην ακτή. 

Αλλά, και πάλι, αν είµαι ποντίκι, δεν ξέρω άµα θα µπορώ να το 

καταλάβω. 

  Ακριβώς, συµφώνησε ο Μάργκανθελ. Λοιπόν, το ποντίκι είσαι εσύ, 

ένας θνητός· το νησί είµαι εγώ –ή, καλύτερα, ήµουν εγώ–, ένας Θεός. 

∆ε µπορείς να καταλάβεις έναν Θεό, Κράντµον. Οι Θεοί είναι αόρατες 

δυνάµεις. Οι θνητοί δεν έχουν τη δύναµη να τους αντιληφθούν 

ολόκληρους –µονάχα διάφορες… εκφάνσεις τους µπορούν 

ν’αντιληφθούν. Γιαυτό κιόλας αδυνατώ να σου εξηγήσω πώς είναι να 

είσαι Θεός. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

678 

  Πώς ξέρω ότι µου λες αλήθεια; Είσαι τρελός, στο κάτω-κάτω, 

Μάργκανθελ. 

  Ίσως και να µην είµαι τόσο όσο νοµίζεις, αποκρίθηκε εκείνος, και 
γέλασε µέσα στο κεφάλι του Κράντµον. 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22ο 

Ζουµερός καρπός 
 

 

ατά το βραδάκι, δύο δαιµονογυναίκες και ένας 
δαιµονάνθρωπος µπήκαν στην αρχοντική αίθουσα του 
παλατιού της Όρφαλχ, όλοι τους τραυµατισµένοι. 

  Η Νερενία, που καθόταν στον ξύλινό της θρόνο, αισθάνθηκε το 

αίµα της να βράζει από θυµό. Πάλι, αυτοί οι παράνοµοι στους λόφους 

και στα δάση; συλλογίστηκε. Γιατί δε µπορούν, επιτέλους, να τους 

εξολοθρεύσουν οι ηλίθιοι δαιµονάνθρωποι; Οι αναφορές που είχε η 

Στρατάρχισσα έλεγαν ότι οι εν λόγω άνθρωποι έκαιγαν τους 
Μαγκραθµέλιους, προσπαθώντας να ακολουθήσουν τις παλιές 
µεθόδους των προγόνων τους. Η Νερενία θεωρούσε αυτές τις 
«παλιές µεθόδους», µάλλον, αποκρουστικές και βάρβαρες. Από πού 

είχαν έρθει, τέλος πάντων, τούτοι οι αντιστασιακοί; 
  Τώρα, κοίταξε τους τρεις πολεµιστές εµπρός της. «Τι συνέβη;» 

απαίτησε, σίγουρη πως θ’άκουγε ξανά: «Μας έστησαν ενέδρα, 

Στρατάρχισσα· πετάχτηκαν απο κεί όπου δεν τους περιµέναµε,» όπως 
συνήθως. 
  Όµως η µία απ’τις δύο δαιµονογυναίκες δεν είπε αυτό, αλλά κάτι 
παρεµφερές: «Ερχόµαστε από τα δυτικά, Στρατάρχισσα. Ο ∆ούκας 
Άλβαρ µάς έστησε ενέδρα στους λόφους. Οι ανιχνευτές µας, για 

Κ
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κάποιο ανεξήγητο λόγο, δε εντόπισαν τους κρυµµένους ανθρώπους –
δεν ξέρουµε γιατί.» 

  «Πώς είπες;» έκανε η Νερενία, νιώθοντας να ζαλίζεται. «Είχα 

στείλει τριάντα-πέντε χιλιάδες από εσάς, για να τσακίσετε τον 
Άλβαρ!» 

  Η δαιµονογυναίκα ένευσε, ρίχνοντας το βλέµµα στο έδαφος. «Ναι, 
Στρατάρχισσα…» 

  «Και πόσοι από εσάς βρίσκονται τώρα εδώ;» απαίτησε η Νερενία. 

  «Μονάχα εµείς οι τρεις, Στρατάρχισσα…» 

  «ΤΙ!» ούρλιαξε η Νερενία, καθώς σηκωνόταν, απότοµα, από τον 
ξύλινο θρόνο της, σφίγγοντας τις γροθιές της. 
  Οι δαιµονάνθρωποι πισωπάτησαν, σαν η όψη της να ήταν 
πραγµατικά τροµερή. 

  Ήρθα εδώ, στην Όρφαλχ, µε εκατό χιλιάδες Μαγκραθµέλιους, 

σκέφτηκε η Νερενία, κι έτσι απλά χάνω τριάντα-πέντε χιλιάδες από 

αυτούς; Στράφηκε στον Στρατηγό Κένβρινµορ, ο οποίος καθόταν 
λίγο παραπέρα. «Είναι οι πολεµιστές σου τόσο άχρηστοι, Στρατηγέ;» 

  Εκείνος στράβωσε τη µούρη του, προσβεβληµένος. ∆εν απάντησε 
στην Νερενία, αλλά ρώτησε τη δαιµονογυναίκα που είχε µιλήσει 
πριν: «Τι ακριβώς συνέβη, ∆ιοικήτρια Μαρνακλέβηρ;» 

  «Όπως είπα, Στρατηγέ, οι τεχνολογικοί µας ανιχνευτές δε µπόρεσαν 
να τους εντοπίσουν. ∆εν ξέρω γιατί. ∆ε δούλευαν σωστά. Έτσι, 
προελάσαµε επάνω στον δρόµο που περνούσε ανάµεσα από τους 
λόφους, και… οι άνθρωποι πετάχτηκαν από δεξιά κι αριστερά του 

στρατεύµατός µας, εξαπολύοντας βέλη. Ήµασταν στριµωγµένοι·  
σίγουρα, θα καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη ήταν η θέση µας. Όλοι 
πολεµήσαµε γενναία, όµως… όµως µας κατατρόπωσαν, Στρατηγέ. 
Γιατί, ύστερα από τους τοξότες, µας επιτέθηκαν ανθρώπινοι 
καβαλάρηδες, και µετωπικά και απ’τα νώτα·  και, µετά απ’αυτούς, 
που µας είχαν αφήσει σχεδόν κοµµατιασµένους, έπεσε πάνω µας το 

πεζικό τους, ενώ οι τοξότες εξακολουθούσαν να βάλουν εναντίον 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

680 

όσων από εµάς δεν είχαµε αµέσως εµπλακεί σε µάχη σώµα µε 
σώµα.» 

  Ο Κένβρινµορ έτριψε το σαγόνι του, φανερά εκνευρισµένος µε 
τούτη την τροµερή ήττα. Όµως ρώτησε, σχετικά ήρεµα: «Έχεις 
καµια θεωρία γιατί δεν δούλεψαν σωστά οι ανιχνευτές σας, 
διοικήτρια;» 

  «Όχι, Στρατηγέ. Πραγµατικά, δεν έχω ιδέα. Ίσως… ίσως να ήταν η 

σκοτεινή µαγεία των ανθρώπων.» Ρίγησε. 
  «Εντάξει,» αποκρίθηκε ο Κένβρινµορ. «Πηγαίνετε να 

αναπαυθείτε.» 

  Οι τρεις Μαγκραθµέλιοι έφυγαν από την αρχοντική αίθουσα. 

  «Τι σηµαίνει αυτό, τώρα;» ρώτησε η ∆ούκισσα Θάρνα, που 

καθόταν στο ξύλινο τραπέζι, µαζί µε τον σύζυγό της, Βόνιορ. «Θα 

έχουµε να κάνουµε µε τον ∆ούκα Άλβαρ; Θα έρθει εδώ, να 

κατακτήσει την Όρφαλχ; Η πόλη µου, η Γκέχβιν, βρίσκεται στον 
δρόµο του.» 

  «Αλλά εσύ δε θα το κουνήσεις απο δώ, ∆ούκισσά µου,» τόνισε η 

Νερενία, για να της το ξεκαθαρίσει από την αρχή. «Σας χρειάζοµαι 
όλους κοντά µου. Γιατί, όταν ο Άλβαρ προελάσει εναντίον µας, θα 

είναι προτιµότερο να είµαστε ενωµένοι.» 

  «Στρατάρχισσα,» είπε ο Κένβρινµορ, «χάσαµε τριάντα-πέντε 
χιλιάδες πολεµιστές, αλλά µας µένουν ακόµα άλλες εξήντα-πέντε 
περίπου (µείον κάποιες λιγοστές απώλειες που είχαµε, 
αντιµετωπίζοντας το φουσάτο της ∆ούκισσας Βόνα). Καθώς και 
δυόµισι χιλιάδες άνθρωποι. Πιστεύετε ότι ο ∆ούκας µπορεί να µας 
νικήσει; Πόσους µαχητές έχει µαζί του; Επιπλέον, µην ξεχνάτε ότι 
εµείς είµαστε οχυρωµένοι. Αν τολµήσει να µας επιτεθεί, όχι µόνο 

έχουµε τη δύναµη να κρατήσουµε την Όρφαλχ, αλλά µπορούµε και 
να τον συνθλίψουµε, µε µια ξαφνική έξοδο.» 

  «Ναι,» συµφώνησε η Νερενία, «δεν αµφιβάλλω.» Όµως ήταν 
σκεπτική. «Πώς νοµίζετε, Στρατηγέ, ότι αχρήστεψε τους 
τεχνολογικούς ανιχνευτές των πολεµιστών µας;» ρώτησε. 
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  «Πιθανώς η ∆ιοικήτρια Μαρνακλέβηρ να έχει δίκιο και να ήταν 
ανθρώπινη µαγεία που τους αδρανοποίησε,» υπέθεσε ο Κένβρινµορ. 

  Η Νερενία µόρφασε. Τι προκατειληµµένοι που ήταν αυτοί οι 
δαιµονάνθρωποι! Ανθρώπινη µαγεία! Αλλά, από την άλλη, ο 

Βασιληάς της, ο Πόνκιµ, δεν ήταν πανίσχυρος µάγος; Λες ο Άλβαρ 

να έχει µαζί του κάποιον µάγο; αναρωτήθηκε. Και ρώτησε σχετικά 

την ∆ούκισσα Θάρνα. 

  «∆ε γνωρίζω, Στρατάρχισσα,» αποκρίθηκε εκείνη. «Όµως το 

αµφιβάλλω. Τι δουλειά έχει αυτός µε µάγους; Εκτός… Λες να τον 
συντρέχουν οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού;» 

  Η Νερενία στράβωσε τα χείλη της. «Οι Σοφοί δεν ξεµυτίζουν από 

τον πύργο τους, σύµφωνα µ’ό,τι έχω ακούσει για δαύτους.» Ύστερα, 

όµως, θυµήθηκε, και πρόσθεσε: «Αν και βέβαια, ένας Σοφός είχε 
πάει µαζί µε την Ερία, στην αναζήτηση των χαµένων πλοίων…» 

  Η Θάρνα έριξε µια µατιά στον Βόνιορ, λες κι εκείνος µπορούσε να 

έχει την απάντηση στο ερώτηµά τους. Όταν δεν είδε καµια απόκριση 

από τον σύζυγό της, στράφηκε, πάλι, στην Νερενία. «Αν βοήθησαν 
το Σαραόλν τότε, γιατί να µην το κάνουν και τώρα;» 

  «∆ηλαδή, θεωρείς ότι είναι πιθανό να έχουµε ν’αντιµετωπίσουµε 
έναν από τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού;» 

  «Ή περισσότερους… 

  »Στρατηγέ Κένβρινµορ, µπορεί µόνο ένας µάγος να αδρανοποιήσει 
τους ανιχνευτές σας;» 

  «Πού να ξέρω εγώ, ∆ούκισσα Θάρνα;» αποκρίθηκε εκείνος. «Οι 
άνθρωποι γνωρίζουν τούτα τα ζητήµατα. Αυτοί είναι µάγοι.» 

  Η Θάρνα µειδίασε. «Το αστείο είναι ότι κάποτε είχα ακούσει πως ο 

Χάµαγκορκ, ο µακαρίτης Βασιληάς της Βόρειας Μάγκραθµελ, ήταν 
µάγος.» 

  «Ανοησίες…» ρουθούνισε ο Κένβρινµορ. «Εσείς οι άνθρωποι ό,τι 
δεν το καταλαβαίνετε το αποκαλείτε µαγεία. Οι δαίµονες έχουν 
επιστήµονες, όχι… µάγους.» 
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  Και ποια είναι η διαφορά; συλλογίστηκε η Νερενία. Τι βλακείες λέει 

αυτός ο δαιµονάνθρωπος! «Τέλος πάντων, Στρατηγέ,» είπε. «Το 

θέµα, τώρα, είναι αν ο Άλβαρ έχει κάποιον Σοφό του Κύκλου του 

Φτερού µαζί του, ή όχι. Πώς µπορούµε να το µάθουµε;» 

  Η Θάρνα ξανάκανε να στρέψει το βλέµµα στον σύζυγό της, αλλά 

εκείνος καθάρισε επιδεικτικά το λαιµό του, βάζοντας τη δεξιά του 
γροθιά µπροστά στο στόµα του, και η ∆ούκισσα στράφηκε αλλού –

στην Νερενία, πάλι. «∆εν ξέρω, Στρατάρχισσα,» είπε. 
  Γιατί συνέχεια κοιτάζει τον Βόνιορ; αναρωτήθηκε εκείνη. Λες να 

έχει καταλάβει ότι κοιµάµαι µαζί του; Όµως δε µου µοιάζει να είναι 

αυτό… Λες ο Βόνιορ να γνωρίζει τίποτα για τους Σοφούς του Κύκλου 

του Φτερού; Απόψε θα τον ρωτήσω. 

  «Μάλιστα,» είπε. Και προς τον Κένβρινµορ: «Ούτε εσείς, 
Στρατηγέ;» 

  «Φυσικά,» αποκρίθηκε ο Μαγκραθµέλιος. 
  Σπουδαία βοήθεια είναι οι συµβουλάτορές µου, σκέφτηκε, 
αγανακτισµένα, η Νερενία. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Είσαι χαζή;» µούγκρισε ο Βόνιορ, όταν αυτός και η Θάρνα 

µπήκαν στο δωµάτιό τους µέσα στο παλάτι της Όρφαλχ. 
  Η ∆ούκισσα τον ατένισε µε οργισµένο βλέµµα. 

  «Γιατί µε κοιτούσες συνέχεια;» είπε εκείνος. «Ήθελες η Νερενία να 

καταλάβει τι συµβαίνει µαζί µου; Έχασες το µυαλό σου;» 

  «Μη µου µιλάς εµένα µ’αυτό τον τρόπο, Βόνιορ!» σφύριξε η 

Θάρνα. 

  «Ακόµα κι αν ήξερα,» συνέχισε ο σύζυγός της, «λες να σου 

απαντούσα εκεί; Μέσα στην αρχοντική αίθουσα;» Ξεφύσησε, 
κουνώντας το κεφάλι, και πλησίασε το τζάκι. Με µια κίνηση του 

χεριού του, τα ξύλα άναψαν, και η θερµότητα της φωτιάς άρχισε να 

πληµµυρίζει το δωµάτιο. 
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  «Ξέρεις, λοιπόν;» ρώτησε η Θάρνα. «Τώρα, δεν είµαστε στην 
αρχοντική αίθουσα·  πες µου. Ξέρεις αν ο Άλβαρ έχει κάποιον Σοφό 

µαζί του; Ή µπορείς να µάθεις;» 

  «∆εν ξέρω. Ούτε ξέρω αν µπορώ να µάθω,» αποκρίθηκε ο Βόνιορ, 

ζεσταίνοντας τα χέρια του µπροστά από τη φωτιά. 

  «Τότε, σε τι χρησιµεύουν οι… δυνάµεις σου;» σφύριξε, πάλι, η 

Θάρνα. 

  «Σε τι χρησιµεύουν οι δυνάµεις µου;» έκανε ο Βόνιορ, 

πλησιάζοντάς την. «Όταν σκότωσα τη µάνα σου, για να πάρεις το 

∆ουκάτο της και το στρατό της, οι δυνάµεις µου σου φαίνονταν 
αρκετά χρήσιµες, ε;» 

  Η Θάρνα δεν πήρε το βλέµµα της από το πρόσωπό του. «Ήταν 
χρήσιµες, τότε,» παραδέχτηκε. «Όµως, τώρα, θέλω να µάθω αν ο 

Άλβαρ έχει µαζί του κάποιον µάγο.» 

  «∆ε µπορώ να κάνω τα πάντα, αγαπηµένη µου,» εξήγησε ο Βόνιορ. 

«Ούτε µπορώ να γνωρίζω τα πάντα.» 

  Η Θάρνα σούφρωσε τα χείλη. Είπε: «Νόµιζα ότι µπορούσες να 

µάθεις…» 

  «Ίσως και να καταφέρω κάτι. Αλλά πρέπει ο… ‘µάγος’ να 

βρίσκεται σχετικά κοντά µου και να χρησιµοποιεί τις δικές του 

δυνάµεις.» 

  «Κατάλαβα.» Σταύρωσε τους πήχεις της πίσω από τον λαιµό του 

και έκανε να τον φιλήσει. Αλλά ο Βόνιορ τη σταµάτησε, 
παραµερίζοντάς την –και είδε τον θυµό ν’ανάβει, για µια στιγµή, στα 

µάτια της·  η Θάρνα δεν ήταν από τις γυναίκες που ανέχονταν να τις 
παραµερίζουν. 
  «Πρέπει να πάω στη Νερενία,» της είπε. «Μου το ζητά εδώ και 
µέρες. Απειλεί ότι θα έρθει σε σένα και θα τα µαρτυρήσει όλα,» 

µειδίασε. «Χα-χα-χα…» 

  «Εντάξει, πήγαινε σ’αυτήν,» αποκρίθηκε η ∆ούκισσα. «Όµως να 

την κακοµεταχειρίζεσαι ακόµα περισσότερο –δεν θέλω να σε 
απολαµβάνει όπως σ’απολαµβάνω εγώ,» τόνισε. 
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  «∆εν είναι του χαρακτήρα µου να κακοµεταχειρίζοµαι τις γυναίκες 
στο κρεβάτι,» είπε ο Βόνιορ.  

  Γύρισε και έφυγε από το δωµάτιο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Νερενία εξεπλάγη που απόψε ο Βόνιορ ήταν ήπιος –σχεδόν 
τρυφερός– µαζί της. Όταν τελείωσαν, πήρε καθιστή θέση στο 

κρεβάτι και τον κοίταξε, αναρωτούµενη αν κάτι του είχε συµβεί 
σήµερα. Το πρόσωπό του της φανέρωνε πως, όντως, κάτι τον 
απασχολούσε, µα η Στρατάρχισσα δε µπορούσε να πει τι ακριβώς 
ήταν αυτό. 

  «Τι έχεις;» τον ρώτησε. 
  Εκείνος ύψωσε το βλέµµα του, για να την αντικρίσει. «Τίποτα,» 

αποκρίθηκε. «Σου µοιάζει να έχω κάτι;» 

  «∆ε µε δάγκωσες ούτε µία φορά,» είπε, µε σοβαρό ύφος, η 

Νερενία. 

  Ο Βόνιορ γέλασε. «Και γιαυτό µε ρωτάς;» 

  «Όχι µόνο.» 

  Ο ∆ούκας συνοφρυώθηκε. «Τι άλλο είναι;» 

  «Μπορώ να καταλάβω ότι κάτι σε απασχολεί, Βόνιορ. Θέλεις να 

συζητήσουµε;» 

  Εκείνος κούνησε το κεφάλι. Ως άρνηση ότι κάτι τον απασχολούσε; 
Ή ως άρνηση ότι ήθελε να το κουβεντιάσει µαζί της; 
  Η Νερενία υπέθεσε ότι ήταν το δεύτερο, επειδή σίγουρα κάτι τον 
απασχολούσε. «Γιατί;» 

  «Συνήθως, συζητώ τέτοια πράγµατα µε τη γυναίκα µου,» απάντησε 
ο Βόνιορ, χαϊδεύοντας το γόνατό της, κάτω απ’την κουβέρτα. 

  Η Νερενία ξάπλωσε, πάλι, ακουµπώντας το κεφάλι της στο χέρι και 
τον αγκώνα του χεριού της στο στρώµα. «Πες µου κι εµένα. Ποια 

είναι η διαφορά;» 

  Ο Βόνιορ δε µίλησε. 
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  «Καλά,» είπε η Νερενία. «Θα σε ρωτήσω κάτι εγώ. Πρόσεξα ότι η 

Θάρνα σε κοιτούσε… κάπως… όσο βρισκόµασταν στην αρχοντική 

αίθουσα, και αναρωτήθηκα: ξέρεις τίποτα για τους Σοφούς του 

Κύκλου του Φτερού;» 

  «Εγώ; Από πού κι ως πού;» έκανε ο Βόνιορ. 

  «Νόµιζα ότι η Θάρνα περίµενε κάποια απάντηση από σένα.» 

  Το ήξερα ότι δεν έπρεπε να µε κοιτάζει έτσι! σκέφτηκε, θυµωµένα, ο 

Βόνιορ. ∆εν το καταλάβαινε ότι η Νερενία θα υποψιαζόταν κάτι; 

«Όχι, κάνεις λάθος.» 

  «Τότε, γιατί συχνά-πυκνά στρεφόταν στο µέρος σου και σε 
κοιτούσε ερωτηµατικά;» 

  Ο Βόνιορ αναστέναξε. Πώς θα το δικαιολογήσω, τώρα, αυτό; 

Θάρνα, σε µπελάδες µ’έβαλες… «∆εν ξέρω.» 

  «Λες να υποπτεύεται τίποτα για µας;» 

  «∆εν το νοµίζω. Αν υποπτευόταν, θα το έλεγε. Η Θάρνα δεν είναι 
από τις γυναίκες που τα κρύβουν αυτά τα πράγµατα.» 

  «Εσύ, όµως, κάτι µου κρύβεις, Βόνιορ.» 

  «Πρέπει να σου τα λέω όλα; ∆εν είµαστε παντρεµένοι, στο κάτω-

κάτω.» 

  «Αλλά βρίσκεσαι στο κρεβάτι µου,» τόνισε η Νερενία, και 
σκαρφάλωσε επάνω του. Τον ρώτησε, παίρνοντας το κεφάλι του 

ανάµεσα στα χέρια της: «Μήπως θάπρεπε ν’αρχίσω να υποπτεύοµαι 
ότι είσαι µε τον εχθρό; Κατάσκοπος του ∆ούκα Άλβαρ και του 

∆ούκα Σάλβινρ –και εσύ και η σύζυγός σου;» 

  ∆εν έπεσε πολύ µακριά, σκέφτηκε ο Βόνιορ, νιώθοντας την καυτή 

της ανάσα στο πρόσωπό του. Είµαι κατάσκοπος της γυναίκας µου. 

Εκείνη µε στέλνει εδώ. Είχε το άσχηµο συναίσθηµα ότι τον 
χρησιµοποιούσαν, και η Θάρνα και η Νερενία. 

  «Είσαι, λοιπόν;» απαίτησε η Στρατάρχισσα, συνεχίζοντας να βαστά 

το κεφάλι του ανάµεσα στα χέρια της. Τα πράσινά της µάτια 

κοιτούσαν βαθιά µέσα στα δικά του·  τον τρόµαζαν. 
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  «Φυσικά και δεν είµαι,» της είπε. «Τι είν’αυτά που λες;» Μισώ 

τούτο το ηλίθιο παιχνίδι! 

  Η Νερενία τον φίλησε. «Θα µείνεις µαζί µου λίγο περισσότερο 

απόψε.» 

  «Η Θάρνα θα–» 

  «Είπα, θα µείνεις µαζί µου λίγο περισσότερο απόψε,» επανέλαβε η 

Νερενία, µε απόλυτο τόνο στη φωνή της. 
  Πρέπει, κάπως, να ξεµπλέξω απ’αυτή την κατάσταση, σκέφτηκε ο 

Βόνιορ. Φανταζόταν τον εαυτό του σαν έναν ζουµερό καρπό, που η 

γυναίκα του και η Στρατάρχισσα πετούσαν η µια στην άλλη, για να 

τον δαγκώσει η καθεµία µε τη σειρά της… 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23ο 

Ισχυρότερη από βασίλισσα 
 

 

ταν έφτασαν στο παλάτι, ήταν σε µαύρα χάλια. Έτσι, ο 
Αντιβασιλέας Σόλµορχ και η Βαρονέσα Τάθβιλ τούς πήγαν 
και τους δύο σε ένα δωµάτιο, και τους έβαλαν να ξαπλώσουν 

σε αντικριστά κρεβάτια. Οι τελευταίες τους αντοχές τούς είχαν 
εγκαταλείψει, και το ότι βάδιζαν σχεδόν γυµνοί µέσα στον ψυχρό 

αγέρα άρχιζε να τους επηρεάζει τώρα, προκαλώντας τους πυρετό και 
σύγκρυο. 

  Ο Σόλµορχ πρόσταξε τους υπηρέτες που τους είχαν βοηθήσει να 

έρθουν ως το δωµάτιο να τους φέρουν ζεστό φαγητό και κρασί, ενώ 

µια άλλη υπηρέτρια άναβε το τζάκι. 
  «Είναι ο Πρίγκιπας καλά;» ρώτησε ο Τόλριν, κάτω απ’τις 
κουβέρτες µε τις οποίες τον είχαν σκεπάσει. 

Ό
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  «Ο Πρίγκιπας καλά είναι,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Αλλά τι 
συνέβη σε σας; Απ’ό,τι µπορώ να δω, το πόδι σου είναι σπασµένο.» 

  «Χρειάζεται έναν θεραπευτή,» είπε η Μάερνοµ, προτού προλάβει ο 

Τόλριν να µιλήσει. «Το έδεσα όσο πιο καλά µπορούσα, αλλά η 

δουλειά µου είναι αµφίβολη.» 

  «Τάθβιλ,» είπε ο Σόλµορχ, «κάλεσε έναν θεραπευτή.» 

  Η Βαρονέσα άνοιξε την πόρτα. 

  «Και ειδοποίησε και τον Πρίγκιπα Κιόλβ,» πρόσθεσε ο 

Αντιβασιλέας. 
  Η Τάθβιλ βγήκε στον διάδροµο και την άκουσαν να φωνάζει έναν 
υπηρέτη και να του δίνει διαταγές. 
  «Μάλιστα, Βαρονέσα µου,» αποκρίθηκε εκείνος, και τα βήµατά του 

αντήχησαν, καθώς αποµακρυνόταν. 
  Η Τάθβιλ ξαναµπήκε στο δωµάτιο. 

  «Καταφέρατε, τουλάχιστον, να πάτε το µήνυµα στην Πριγκίπισσα 

Φίνρα;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 
  «Ναι,» απάντησε ο Τόλριν. «Όµως το πρόβληµα είναι άλλο…» Τα 

µάτια του γέµισαν λύπη, και αναστέναξε. 
  «Ποιο είναι το πρόβληµα;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 
  «Η Πριγκίπισσα Φίνρα είναι νεκρή.» 

  «Νεκρή;» έκανε ο Αντιβασιλέας, ενώ η έκπληξη ήταν φανερή στο 

πρόσωπο της Τάθβιλ. 
  «Ναι,» είπε ο Τόλριν. «Τη δολοφόνησαν, ενώ ακόµα βρισκόµασταν 
στο κάστρο.» 

  «Κάποιοι θέλουν να σκοτώσουν όλη τη βασιλική οικογένεια,» 

πρόσθεσε η Μάερνοµ. «Και τα καταφέρνουν. Τώρα, µονάχα ο Κιόλβ 

µένει. Και τα παιδιά του νεκρού Βαρόνου Χόρναρ.» 

  Ο Σόλµορχ κούνησε το κεφάλι του, ξεφυσώντας. Η συµµαχία µε το 

Άργκανθικ άρχισε, πάλι, να φαντάζει µακρινός και δύσκολος στόχος. 
  Η Τάθβιλ κάρφωσε µε το βλέµµα της την Μάερνοµ. «∆ιοικήτρια,» 

είπε, τονίζοντας το αξίωµα που της είχε η ίδια προσδώσει, «τώρα 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

688 

που το θυµήθηκα, γιατί δεν µε ρώτησες, προτού ακολουθήσεις τον 
Τόλριν σ’αυτή την αποστολή;» Έβαλε τα χέρια της στη µέση. 

  Η Μάερνοµ πήρε µια αθώα έκφραση. «Βαρονέσα µου, δεν είπατε 
στον Τόλριν να επιλέξει να τον συντροφεύσουν δύο πολεµιστές, 
όποιοι εκείνος νοµίζει;» 

  «Μα δεν του είπα να επιλέξει την διοικήτρια των πολεµιστών!» 

τόνισε η Τάθβιλ. «Αρχίζω να µετανιώνω για το αξίωµα που σου 

έδωσα.» 

  «Τάθβιλ,» είπε ο Σόλµορχ, «δεν είναι η ώρα τώρα γι’αυτό. 

Μπορούµε να το συζητήσουµε αργότερα.» 

  «Εντάξει,» αποκρίθηκε εκείνη. «Μπορούµε να το συζητήσουµε 
αργότερα –και θα το συζητήσουµε, Μάερνοµ·  µην αµφιβάλεις 
καθόλου για τούτου.» 

  «Όπως επιθυµείτε, Βαρονέσα µου,» ένευσε η πολεµίστρια. 

  Αντί να µου ζητά συγνώµη έχει κι αυτό το ύφος στο πρόσωπό της! 

σκέφτηκε, θυµωµένη, η Τάθβιλ, συνεχίζοντας να την αγριοκοιτάζει. 
  Τότε, η πόρτα άνοιξε και ο Ζάρβηµ µπήκε στο δωµάτιο, µαζί µε την 
Χόλκραδ. 
  «Πατέρα,» είπε η Τάθβιλ. «∆ε σου ξεφεύγει τίποτα.» 

  «Έχει βουίξει ο τόπος µε τον ερχοµό τούτων των δυο, θυγατέρα 

µου,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. «Όλοι οι υπηρέτες το κουβεντιάζουν, 
σ’όλους τους διαδρόµους του παλατιού.» 

  «Ελπίζω να µην κουβεντιάζουν και ότι ο αγγελιαφόρος γύρισε…» 

είπε ο Σόλµορχ. 
  Ο Ζάρβηµ έγνεψε αρνητικά. «Όχι, νέε µου, µην ανησυχείς για 

τούτο. Κανείς δεν γνωρίζει για την αποστολή τους. Η οποία… 

πέτυχε;» Έριξε ένα ερωτηµατικό βλέµµα στον Τόλριν. 
  «Θα µας τα πουν µόλις έρθει και ο Πρίγκιπας Κιόλβ,» είπε ο 

Σόλµορχ. 
  «Κι αυτός ο θεραπευτής γιατί αργεί;» απόρησε η Τάθβιλ, 
χτυπώντας το πόδι της, νευρικά, στο πάτωµα. «Πρόσταξα  τον 
υπηρέτη να τον φέρει γρήγορα.» 
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  Εκείνη την ώρα, ένας χτύπος ήρθε από την πόρτα, και µια φωνή 

ακούστηκε: «Ο θεραπευτής.» 

  «Ορίστε! –πάντα είσαι έτοιµη να κακολογήσεις τους απλούς 
ανθρώπους,» είπε ο Ζάρβηµ στην κόρη του. 

  «…µπαµπά!…» έκανε εκείνη. 

  Η Χόλκραδ άνοιξε την πόρτα, και ένας σαραντάρης άντρας µπήκε, 
κουβαλώντας έναν µαύρο σάκο µαζί του.  

  «Χαίρετε,» είπε. «Πού είναι ο ασθενής;» 

  «Εµ, κι οι δυο δεν είναι και τόσο καλά,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 
«Όµως ο κύριος απο δώ πρέπει να έχει σπασµένο πόδι.» 

  «Θα τον κοιτάξω αµέσως, Υψηλότατε.» Ο θεραπευτής πλησίασε το 

κρεβάτι του Τόλριν, τράβηξε την κουβέρτα, κι έλυσε τα πρόχειρα 

δεσίµατα της Μάερνοµ από το δεξί του πόδι. 
  Ενώ εκείνος δούλευε, ο Σόλµορχ ρώτησε τον αγγελιαφόρο: «∆εν 
είχες πάρει κι άλλον ένα στρατιώτη µαζί σου;» 

  Ο Τόλριν αναστέναξε. «Ναι.» 

  «Και τι του συνέβη;» 

  «Νοµίζουµε ότι είναι νεκρός, κύριε Σόλµορχ,» εξήγησε η 

Μάερνοµ. «Τουλάχιστον, την τελευταία φορά που τον είδα κάποιος 
τον στραγγάλιζε…» 

  «Κάποιος τον στραγγάλιζε;» απόρησε η Τάθβιλ. «Και δεν τον 
βοήθησες;» 

  «∆ε µπορ–» 

  Η πόρτα άνοιξε ξανά, και ο Πρίγκιπας Κιόλβ µπήκε στο δωµάτιο, 

ντυµένος µε κίτρινη τουνίκα και µαύρο παντελόνι και µπότες. Πίσω 

του ερχόταν η Λοΐρα, πλούσια ντυµένη πλέον, και όχι σαν 
υπηρέτρια. 

  «Επιστρέψατε,» είπε ο γιος του Κάρχοκ στον Τόλριν. «Τι συνέβη;» 

  «Μισό λεπτό, Υψηλότατε, να τελειώσει ο κύριος µε το δέσιµο του 
σπασµένου ποδιού του Τόλριν,» είπε ο Σόλµορχ, κλείνοντάς του το 

µάτι, σα να πρόσθετε: «Καλύτερα να µη συζητάµε για αυτά τα 

θέµατα µπροστά σε τρίτους.» 
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  Ο Κιόλβ, αµέσως, κατάλαβε το υπονοούµενο του Αντιβασιλέα του 

Σαραόλν και έγνεψε καταφατικά. 

  Όλοι έµειναν σιωπηλοί, ενόσω ο θεραπευτής ασχολιόταν µε το 

σπασµένο πόδι του Τόλριν, και, όταν τελείωσε, ο Σόλµορχ είπε: 
  «Πρέπει να έχουν και πυρετό, φίλε µου. ∆ες–» 

  Ο Ζάρβηµ, όµως, ύψωσε το χέρι του. «Άστο αυτό σε µένα, νέε 
µου.» Και προς τον θεραπευτή: «Μπορείτε να πηγαίνετε, κύριε.» 

  Εκείνος έριξε µια µατιά στον Σόλµορχ και τον Πρίγκιπα Κιόλβ, οι 
οποίοι του έκαναν νόηµα ότι, όντως, µπορούσε να πηγαίνει. 
  Μόλις ο θεραπευτής βγήκε απ’το δωµάτιο, ο Κιόλβ στράφηκε στον 
Τόλριν και την Μάερνοµ: «Πήρε η αδελφή µου το µήνυµα;» 

  «Καλύτερα, πρώτα, να καθίσετε κάπου, Υψηλότατε,» πρότεινε ο 

αγγελιαφόρος. 
  Εκείνος συνοφρυώθηκε. «Γιατί; Τι είναι;» 

  «Ακούστε µε που σας λέω.» 

  Ο Κιόλβ και οι υπόλοιποι πρόσταξαν µερικούς υπηρέτες να τους 
φέρουν καρέκλες. Έτσι, άπαντες κάθισαν γύρω από τα κρεβάτια του 

Τόλριν και της Μάερνοµ. Την ίδια στιγµή, ήρθε και ζεστό φαγητό 

και κρασί για τον αγγελιαφόρο και την πολεµίστρια, οπότε εκείνοι 
άρχισαν να διηγούνται την περιπέτειά τους τρώγοντας. 
  Τα νέα τους ήταν φανερό ότι τάραξαν τον Κιόλβ, καθώς ο µικρός 
Πρίγκιπας άρχισε να κλαίει, µόλις άκουσε για τον θάνατο της 
αδελφής του. Ακούµπησε το κεφάλι του στον ώµο της Λοΐρα, κι 
εκείνη τον αγκάλισε, χαϊδεύοντας τα καστανά του µαλλιά και 
ψιθυρίζοντάς του παρηγορητικά λόγια στ’αφτί. Όµως τίποτα δε 
µπορούσε να παρηγορήσει τον Κιόλβ. Είχε χάσει όλη του την 
οικογένεια εδώ, στην ∆ρέλιφον, και τώρα έχανε και την τελευταία 

του αδελφή, Φίνρα. 

  «Πρέπει να φανείς δυνατός,» του είπε ο Ζάρβηµ, µόλις εκείνος 
σταµάτησε να κλαίει και σκούπισε τα δάκρυα από τα µάτια του. 

«∆εν είσαι Πρίγκιπας, πλέον·  είσαι Βασιληάς του Άργκανθικ.» 

  Βασιληάς του Άργκανθικ. 
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  Η φράση έµοιασε να µένει για λίγο στον αέρα, καθώς αντηχούσε 
ξανά και ξανά στ’αφτιά όλων. Κανείς δε µπορούσε να το πιστέψει. Ο 

Κιόλβ Βασιληάς του Άργκανθικ… 

  Και πιο πολύ απ’όλους δε µπορούσε να το πιστέψει ο ίδιος ο Κιόλβ. 

Άλλωστε, ήταν το τέταρτο παιδί του Κάρχοκ·  ποτέ δεν είχε σκεφτεί 
ότι το Στέµµα θα ερχόταν να καθίσει στο δικό του κεφάλι. Κι ετούτη 

τη στιγµή, µπορούσε να αισθανθεί πόσο µεγάλο ήταν το βάρος του 

Στέµµατος του Άργκανθικ. 

  «Μα δε θέλω να είµαι Βασιληάς,» είπε, κουνώντας θλιµµένα το 

κεφάλι. «Θέλω την οικογένειά µου πίσω.» 

  Τι µπορούσαν, τώρα, να του αποκριθούν οι υπόλοιποι; Κανένας δεν 
έβρισκε τα κατάλληλα λόγια για να πει κάτι. 
  Όµως ο Ζάρβηµ έχει δίκιο, σκέφτηκε ο Κιόλβ. Πρέπει να φανώ 

δυνατός. Απο δώ και στο εξής θα είµαι Βασιληάς, είτε το θέλω είτε 

όχι.  

  «Τόλριν, Μάερνοµ,» είπε. «Συνεχίστε.» 

  Κι εκείνοι συνέχισαν την ιστορία τους, µέχρι τον ερχοµό τους στην 
∆ρέλιφον. Φρόντισαν να τονίσουν ιδιαίτερα τις υποψίες τους ότι 
κάποιος ήθελε να αφανίσει όλους τους Βέρντλεν·  και η Μάερνοµ 

τόνισε, επίσης, ότι η φαινοµενικά αθώα τροβαδούρος Νιρίλ πρέπει 
να ήταν µπλεγµένη σ’αυτή την υπόθεση, και καλά θα έκανε ο 

Πρίγκιπας Κιόλβ να έστελνε κατασκόπους του να µάθουν για την 
αφεντιά της. Εκείνος συµφώνησε. 
  Έπειτα, η Χόλκραδ µίλησε, για πρώτη φορά αφότου είχε µπει στο 

δωµάτιο·  και, ως συνήθως, όταν η Χόλκραδ µιλούσε, σιγή έπεσε 
γύρω. «Είδατε καθόλου το πρόσωπο του µάγου που σας επιτέθηκε 
στο πανδοχείο;» ρώτησε τον Τόλριν και την Μάερνοµ. 

  «Ήταν σκοτεινά,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια, σουφρώνοντας τα 

χείλη. 

  «Ναι, αλλά όταν έβαλες φωτιά;» επέµεινε η Χόλκραδ. «∆εν 
αποκαλύφθηκε, τότε, τίποτα απ’το πρόσωπό του; Ή κάτι 
χαρακτηριστικό επάνω του;» 
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  «Πραγµατικά, δε θυµάµαι. Βρισκόµουν σε έξαλλη κατάσταση, και 
το τελευταίο πράγµα στο µυαλό µου ήταν να παρατηρήσω το 

πρόσωπο του µάγου.» 

  «Έχεις κάποια υποψία, Χόλκραδ, για το ποιος µπορεί να ήταν;» 

ρώτησε ο Σόλµορχ. 
  «Όχι,» αποκρίθηκε εκείνη. «Όµως µερικά στοιχεία για την 
ταυτότητά του δε θα µας έβλαπταν.» 

  «Μια άλλη µάγισσα θέλουµε απεγνωσµένα να µάθουµε πού 

βρίσκεται, αλλά, δυστυχώς, δε µπορείς να µας πεις.» 

  «Η Σαντέ’ενθιν δε µε αφήνει να την εντοπίσω,» απάντησε η 

Χόλκραδ. «Όµως, για να συµβαίνει αυτό, σηµαίνει ότι βρίσκεται 
κάπου εδώ κοντά. Μέσα στην ∆ρέλιφον, ίσως.» 

  Τούτα ο Σόλµορχ τα είχε ακούσει πολλάκις µέχρι στιγµής. Και τον 
ανησυχούσαν ιδιαίτερα, γιατί αυτή η γυναίκα ήταν αποδεδειγµένα 

επικίνδυνη και συνεργός του Πόνκιµ. Θα έκανε το παν για να τους 
σκοτώσει και να σταµατήσει την συµµαχία ανάµεσα στο Σαραόλν 
και στο Άργκανθικ –η οποία, και χωρίς τη δική της επέµβαση, ο 

Αντιβασιλέας αµφέβαλε αν, τελικά, ποτέ θα γινόταν·  ή αν θα γινόταν 
προτού η χώρα του έπεφτε ολοκληρωτικά στα χέρια των 
δαιµονανθρώπων. 
  Για να βρει τη Σαντέ’ενθιν, είχε µιλήσει στην ∆ούκισσα Ζέκαλ, 
επειδή υπέθετε ότι εκείνη, µάλλον, θα γνώριζε πού κρυβόταν η 

µάγισσα. Αλλά δεν είχε πάρει καµία απάντηση απ’αυτήν·  και, 
µάλιστα, η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ υποστήριζε πως δεν είχε ιδέα 

πού µπορεί να κρυβόταν η Σαντέ’ενθιν, επί του παρόντος. Ο 

Σόλµορχ, όµως, στην αρχή, δεν ήθελε να την πιστέψει, εφόσον κι 
εκείνη συνεργός του Πόνκιµ ήταν. Έτσι, κουβέντιασε µε τον Κιόλβ 

και του είπε για την κατάσταση. Ο Πρίγκιπας αποφάσισε 
ν’αναγκάσουν την ∆ούκισσα να τους µιλήσει. Οπότε, ένα απόγευµα 

την στρίµωξαν µε φρουρούς στην αίθουσα του θρόνου κι άρχισαν να 

της κάνουν ερωτήσεις, ενώ ο Κιόλβ διαβεβαίωσε τον σύζυγό της, 
∆όνορ, πως, στην πραγµατικότητα, δε θα της έκαναν τίποτα κακό·  
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απλά, ήθελαν να την τροµάξουν αρκετά, ώστε να τους πει πού 

κρυβόταν η Σαντέ’ενθιν. Η Ζέκαλ, όµως, εξακολούθησε να επιµένει 
ότι δεν ήξερε πού βρισκόταν η σύµµαχος του Πόνκιµ. Και, 
προσπαθώντας να τους αποδείξει ότι έλεγε αλήθεια, ξεκίνησε να 

τους διηγείται όλες τις περιπέτειες που είχε περάσει µαζί της. 
Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι η Σαντέ’ενθιν είχε σκοτώσει τους 
κατασκόπους Ήκνορ και Μίκθαλ, καθώς και την Αρχόντισσα Σιλίζα, 

την κόρη του µακαρίτη Βαρόνου Ρούζνελ Ρέγκοθ. Τότε, ο Σόλµορχ 
τής ζήτησε να σταµατήσει την δίκη εναντίον τους, και εκείνη 

συµφώνησε, για να δείξει την καλή της πίστη προς εκείνον και τους 
υπόλοιπους Σαραολνιανούς. Υποστήριξε ότι η Σαντέ’ενθιν την 
εκβίαζε τόσο καιρό, για να κάνει πράγµατα ενάντια στη θέλησή της. 
Και το ίδιο την είχε εκβιάσει και ο Πόνκιµ, για να στείλει 
κατασκόπους στο Σαραόλν. Η ∆ούκισσα του Έβµορ ζήτησε 
συγχώρεση από τον Αντιβασιλέα του γειτονικού Βασιλείου και από 

τον Πρίγκιπα Κιόλβ·  µια συχώρεση που εκείνοι δε µπορούσαν να 

της αρνηθούν, ύστερα από όλα όσα τους είχε αποκαλύψει. 
  Επί του παρόντος, ο Σόλµορχ άκουσε τον Κιόλβ να λέει: 
«Συµφώνησα πριν να στείλω κατασκόπους µου στο ∆ουκάτο 

Τάρµεν, για να µάθουν τι συµβαίνει µ’αυτή την τροβαδούρο, όµως η 

αλήθεια είναι πως δεν ξέρω ποιους να εµπιστευτώ…» Και στράφηκε 
στον Ζάρβηµ, σα να περίµενε απάντηση από κείνον. 
  Ο πατέρας της Τάθβιλ άναψε το τσιµπούκι του. «Νεαρέ µου 

Πρίγκιπα,» είπε, «δε µπορώ εγώ για πάντα να σου λύνω όλα τα 

δύσκολα προβλήµατα, σωστά;» 

  Τα λόγια του φάνηκαν ν’απογοήτευσαν τον Κιόλβ, που κατέβασε 
το βλέµµα, σφίγγοντας τα χείλη. 

  «Όµως,» πρόσθεσε ο Ζάρβηµ, «ενόσω είµαι εδώ, γιατί να µη σου 

προσφέρω όση βοήθεια µπορώ;» 

  Ο Κιόλβ ύψωσε, ξανά, το βλέµµα και µειδίασε, πονηρά. «Ζάρβηµ, 

µακάρι να είχα έναν πατέρα σαν κι εσένα –και να µην ήσουν νεκρός, 
φυσικά!» 
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  Ο Ζάρβηµ γέλασε. Και έριξε στην κόρη του ένα λοξό βλέµµα, 

γεµάτο νόηµα. Εκείνη αναποδογύρισε τα µάτια, ρουθουνίζοντας. 
  Ύστερα, ο Άρχοντας είπε στον Κιόλβ: «Λοιπόν, µικρέ, νοµίζω ότι 
πρέπει να βρεις έναν τρόπο να καθαρίσεις το χώµα από την κοπριά.» 

  «Μη µιλάς έτσι στον Πρίγκιπα, πατέρα!» τον µάλωσε η Τάθβιλ. 
  Όµως ο Κιόλβ δε φάνηκε να πειράχτηκε από τα λόγια του Ζάρβηµ. 

«Και πώς θα το κάνω αυτό; Πώς θα µπορέσω να ξεκαθαρίσω ποιοι 
από τους κατασκόπους µου είναι πραγµατικά πιστοί σε µένα και 
ποιοι, απλά, υποκρίνονται.» 

  «Χρειάζεσαι µονάχα έναν από τους πιστούς για να το πετύχεις,» 

αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ, υψώνοντας το δάχτυλό του, για έµφαση. 

  «Έναν…» είπε ο Κιόλβ, σκεπτικός. Και δυναµώνοντας τη φωνή 

του: «Ο ∆όνορ!» 

  «Έτσι νοµίζω κι εγώ,» ένευσε ο Ζάρβηµ, καπνίζοντας. 
  «Θα του µιλήσω µετά το µεσηµεριανό.» 

  «Ναι,» συµφώνησε ο Σόλµορχ. «Γιατί, τώρα, πιστεύω πως έχουµε 
και άλλα πράγµατα να κουβεντιάσουµε, Υψηλότατε. Κατ’αρχήν, τα 

µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία σας.» Ο Κιόλβ 

ξεφύσησε. «Υψηλότατε, πρέπει να ληφθούν µέτρα για την 
προστασία σας,» τόνισε ο Αντιβασιλέας. 
  «Και, µάλιστα, ιδιαίτερα µέτρα,» πρόσθεσε η Χόλκραδ. 
  «Τι εννοείς;» τη ρώτησε ο Σόλµορχ. Ήταν εκνευριστικό έτσι όπως 
µιλούσε αινιγµατικά κάθε φορά. Μα τα Πνεύµατα, εξασκείται επάνω 

σ’αυτό; 

  Η Χόλκραδ απάντησε: «Έχουµε να κάνουµε µε τους… 

‘τοποτηρητές του Άργκανθικ’, όπως έχω ξαναπεί. Τούτο σηµαίνει 
ότι οι αντίπαλοί µας είναι µάγοι ισχυροί, των οποίων οι τάξεις, όµως, 
δέχτηκαν τροµερό πλήγµα στον γάµο της ∆ούκισσας Ζέκαλ. Αλλά, 

όταν το θηρίο πληγώνεται, κλοτσά, άγρια…» 

 

**  **  **  ** 

 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

695 

  Ο Βούνκαλ µπήκε στην ∆ρέλιφον, επάνω στο γκρίζο του άτι, 
φορώντας κάπα και κουκούλα, γιατί δεν ήθελε κανείς να τον 
αναγνωρίσει, καθώς ερχόταν εδώ·  και µ’αυτή την αµφίεση δεν ήταν 
παρά ένας απλός ταξιδιώτης. 
  Προχώρησε µέσα στους δρόµους της πόλης, αναζητώντας ένα 

συγκεκριµένο πανδοχείο, ενώ οι αναµνήσεις της προχτεσινής βραδιά 

στοίχειωναν το µυαλό του……………………………………………. 

…Όταν ο Σαραολνιανός ήταν νεκρός και η φωτιά είχε, πλέον, 

αγριέψει, έφυγε από το πανδοχείο, προσπαθώντας ν’αποµακρυνθεί 

από τον κόσµο που συγκεντρωνόταν εκεί. Έπρεπε να εντοπίσει τους 

απεσταλµένους του Πρίγκιπα Κιόλβ, και να τους εξολοθρεύσει το 

συντοµότερο δυνατό, προτού φτάσουν στην ∆ρέλιφον. Έτσι, σταµάτησε 

σε ένα σοκάκι και, ακουµπώντας τα χέρια του στους κροτάφους, έφερε 

στο νου του το πρόσωπο της Μάερνοµ, ακριβώς όπως το είχε 

«κλέψει» από τις αναµνήσεις της Νιρίλ. Αργά-αργά, µπροστά στα 

πνευµατικά του µάτια δηµιουργήθηκε µια εικόνα: Η ξανθιά γυναίκα 

έσπαγε το λουκέτο ενός στάβλου, έµπαινε, και, ύστερα από λίγο, 

έβγαινε µε δύο σελωµένα άλογα· τέλος, βοηθούσε τον φίλο της να 

ανεβεί στο ένα απ’αυτά. Αλλά πού ήταν; Ο δρόµος, εξ αρχής, δεν 

θύµιζε τίποτα στον Βούνκαλ. Έπειτα, όµως, όταν τους παρακολούθησε 

λίγο ακόµα, θυµήθηκε. Και άρχισε να πηγαίνει, βιαστικά, προς τα κει.  

  Όταν έφτασε, δεν τους βρήκε πουθενά τριγύρω. Καταράστηκε και 

ξαναεπικαλέστηκε τα Πνεύµατα, φέρνοντας στο νου του την Μάερνοµ. 

Την είδε να παζαρεύει µ’ένα αγόρι, το οποίο υποστήριζε πως 

µπορούσε να της πει πώς να βγει από την πόλη δίχως να περάσει από 

την βόρεια πύλη. Ο Βούνκαλ γνώριζε για τι πράγµα µιλούσε ο µικρός: 

για το «Άνοιγµα του Ποντικού», όπως το αποκαλούσε ο υπόκοσµος 

της Μπένχρηθ. Ανάθεµα! σκέφτηκε, γνωρίζοντας πως δεν προλάβαινε 

να τρέξει ως εκεί και να τους σταµατήσει. Είχε χάσει χρόνο µε τις 

επικλήσεις των Πνευµάτων. Απ’την άλλη, βέβαια, δίχως αυτές, τώρα, 

δε θα γνώριζε πού ήταν οι δύο καταραµένοι Σαραολνιανοί.  
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  Πρέπει να βιαστώ, συλλογίστηκε. Και έτρεξε προς το παλάτι του 

πατέρα του, για να πάρει απο κεί ένα γρήγορο άτι. Χίλιες κατάρες! Αν 
δε µας είχε βρει αυτή η πανωλεθρία στην ∆ρέλιφον, τώρα θα 

έστελνα έναν άλλο Κλειδοκράτορα, για να τους σκοτώσει. Όµως, επί 
του παρόντος, έπρεπε να βασιστεί στον εαυτό του. 

  Μπήκε στο παλάτι της Μπένχρηθ και ξύπνησε τον σταβλίτη µε 

κλοτσιές. Ο άντρας πετάχτηκε πάνω κατατροµαγµένος. «Το 

γρηγορότερο άτι του στάβλου!» πρόσταξε ο Βούνκαλ. «Ετοίµασέ το, 

τώρα!» 

  «Μάλιστα, Άρχοντα µου,» αποκρίθηκε, αµέσως, ο άντρας, και 

τσακίστηκε να υπακούσει. 

  Ο Βούνκαλ πήδησε επάνω στη σέλα και έµπηξε τα τακούνια των 

µποτών του στα πλευρά του µαύρου ζώου, ενώ, συγχρόνως, τραβούσε 

τα γκέµια. Το άλογο χρεµέτισε, σηκώθηκε στα πισινά του πόδια, 

κλότσησε τον αέρα µε τα µπροστινά, και ξεκίνησε να καλπάζει. 

  «Ανοίξτε την πύλη, ηλίθιοι!» φώναξε ο Βούνκαλ στους φρουρούς που 

στέκονταν κοντά στην καγκελωτή είσοδο του κήπου. 

  Οι στρατιώτες, πάραυτα, υπάκουσαν, και εκείνος έτρεξε µέσα στους 

νυχτερινούς δρόµους της Μπένχρηθ. Οι πεταλωµένες οπλές του 

αλόγου του αντηχούσαν στο πλακόστρωτο και πέταγαν σπίθες, ενώ η 

φωτιά στον Άυπνο υψωνόταν στον σκοτεινό ουρανό, πάνω από τα 

χτίρια. 

  «Την ΠΥΛΗ!» φώναξε, πάλι, ο Βούνκαλ, φτάνοντας στην βόρεια 

πύλη της πόλης. «ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΥΛΗ!» 

  «Ποιος είν’εκεί;» απαίτησε ένας φρουρός, κατεβαίνοντας από το 

φυλάκιο. «Σταµάτα! Σταµάτα! Ποιος είσαι;» 

  Ο Βούνκαλ τράβηξε τα γκέµια του αλόγου του, κάνοντάς το, ξανά, να 

χλιµιντρίσει και να σηκωθεί στα πισινά του πόδια, κλοτσώντας τον 

αέρα. Η µαύρη χαίτη του ζώου τιναζόταν ξέφρενα επάνω στο κεφάλι 

του. Ο γιος του ∆ούκα Έσριθ έβγαλε την κουκούλα του, για να δει ο 

στρατιώτης το πρόσωπό του (και, φυσικά, να πισωπατήσει από 

αποστροφή). 
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  «Άνοιξε την πύλη, σου λέω, βλάκα!» 

  «Την πύλη!» φώναξε ο φρουρός στους συναδέλφους του. «Σηκώστε 

την πύλη! Ο Άρχων Βούνκαλ επιθυµεί να βγει!» 

  Μ’ένα δυνατό τρίξιµο αλυσίδων, η πύλη άρχισε να σηκώνεται. Ο 

Βούνκαλ παρατηρούσε, προσεκτικά, πότε το άνοιγµα θα ήταν αρκετά 

µεγάλο, για να φύγει αµέσως, σκυφτός επάνω στο άτι του. Και, µόλις 

αυτή η στιγµή ήρθε, ξεκίνησε να καλπάζει, κατεβάζοντας το κεφάλι, 

για να µην χτυπήσει. 

  Μετά, σταµάτησε για λίγο, και κοίταξε τριγύρω, προσπαθώντας να 

εντοπίσει, µε το βλέµµα, την Μάερνοµ και τον σύντροφό της. Όµως 

δεν τους είδε πουθενά. Πάλι, πρέπει να χάσω χρόνο! καταράστηκε, 

και επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, φέρνοντας στο µυαλό του το πρόσωπο 

της ξανθιάς Σαραολνιανής. Την εντόπισε να δένει το σπασµένο πόδι 

του φίλου της, µέσα σε µια συστάδα δέντρων. Όµως πού ακριβώς ήταν 

αυτή η συστάδα; Ο Βούνκαλ αισθάνθηκε αγανακτισµένος, γιατί δεν 

γνώριζε ούτε την αύρα της Μάερνοµ ούτε του συντρόφου της, για να 

την ακολουθήσει. Ωστόσο, έστειλε τις πνευµατικές του αισθήσεις 

τριγύρω, επιχειρώντας να δει τι θα έβρισκαν. Εντόπισε τρεις 

ανθρώπους να έρχονται από τα βόρεια –αποκλείεται να ήταν αυτοί 

που έψαχνε–, εντόπισε µια σχετικά µεγάλη οµάδα στα δυτικά –ούτε 

αυτοί πρέπει να ήταν–, εντόπισε κάπου ακόµα περισσότερες αύρες –

κάποιο πανδοχείο, µάλλον. Άπλωνε τις πνευµατικές του αισθήσεις 

πολύ µακριά –είχε πανικοβληθεί. Όµως έπρεπε να συγκεντρωθεί, και 

να επικεντρωθεί εδώ κοντά, γύρω από την Μπένχρηθ. Άλλωστε, πόσο 

θα είχαν αποµακρυνθεί οι καταραµένοι Σαραολνιανοί, όσο ο ένας 

ήταν τραυµατισµένος; 

  Έτσι έψαξε τα περίχωρα της πόλης, ώσπου εντόπισε δύο αύρες να 

κατευθύνονται προς τα βόρεια. Αυτοί είναι! σκέφτηκε, και κάλπασε 
προς εκείνη την κατεύθυνση, για να τους προλάβει, διασχίζοντας την 

ύπαιθρο και πιέζοντας τ’άτι του να πηγαίνει όλο και πιο γρήγορα. Θα 

τους τσακίσω τα κόκαλα! 
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  Ξαφνικά, όµως, το άλογο στραβοπάτησε, από την µεγάλη ταχύτητα µε 

την οποία κάλπαζε, και έσπασε το πόδι του. Χλιµίντρισε, ξέφρενα, και 

πέταξε τον Βούνκαλ στον αέρα. Ο Κλειδοκράτορας, πέφτοντας, 

χτύπησε το κεφάλι του επώδυνα στο έδαφος, και σκοτάδι τον τύλιξε. 

  Μετά από κάποιες ώρες, ο πατέρας του, ∆ούκας Έσριθ, ανησύχησε 

και έστειλε µερικούς στρατιώτες για να τον βρουν. Και από τις φωνές 

αυτών ήταν που ο Βούνκαλ συνήλθε. Τους ρώτησε για το άλογό του, κι 

εκείνοι του αποκρίθηκαν ότι το είχαν εντοπίσει λίγο παρακάτω και ότι 

το πόδι του ήταν σπασµένο. Τέλος, τον παρότρυναν να έρθει µαζί τους, 

στο παλάτι, γιατί ο πατέρας του ανησυχούσε. 

  Ο Βούνκαλ τούς ακολούθησε, και συνάντησε τον ∆ούκα Έσριθ και τη 

∆ούκισσα Κυράλια σ’ένα µικρό σαλόνι. Οι γονείς του ήταν, φυσικά, 

γεµάτοι ερωτήσεις –έµοιαζαν ν’ανησυχούν ιδιαίτερα γι’αυτόν, από 

τότε που σκοτώθηκε ο Ρίγκµιν. Ο Κλειδοκράτορας τούς εξήγησε πώς 

είχε η κατάσταση, και η µητέρα κι ο πατέρας του συµφώνησαν ότι 

έπρεπε να σκοτωθούν οι Σαραολνιανοί, προτού ειδοποιηθεί ο 

Πρίγκιπας Κιόλβ. Καλύτερα, λοιπόν, θα ήταν να πρόσταζαν τους 

στρατιώτες τους να τους καταδιώξουν. Ο Βούνκαλ, όµως, διαφώνησε, 

λέγοντας πως δεν ήθελε να προκληθεί αναστάτωση. «Εγώ θα τους 

ξεφορτωθώ. Όσο πιο ‘αθόρυβα’ γίνεται,» επέµεινε. 

  «Μα, είσαι τραυµατισµένος!» διαφώνησε η Κυράλια. 

  Ο Βούνκαλ άγγιξε την µεγάλη µελανιά στο πίσω µέρος του κεφαλιού 

του. «Αυτό δεν είναι τίποτα, µητέρα,» τη διαβεβαίωσε. «Ήµουν 

τυχερός που δεν έσπασα κανένα κόκαλο από τέτοια πτώση.  

  »Τώρα, πρέπει να φεύγω. Το µόνο που θέλω από σας είναι ένα 

γρήγορο άλογο.» 

  Όσο περίµενε το άτι του να ετοιµαστεί, ο Βούνκαλ προσπάθησε να 

εντοπίσει, πάλι, µέσω των Πνευµάτων, την Μάερνοµ –πράγµα που 

είχε αρχίσει, πλέον, να τον κουράζει–, και είδε µπροστά στα 

πνευµατικά του µάτια εκείνη και τον σύντροφό της να καλπάζουν 

βόρεια. Προφανώς, είχαν βρει άλογα από κάπου. Τα περιθώριά µου 

στενεύουν, σκέφτηκε ο Βούνκαλ. 
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  Όταν το άτι του ήταν έτοιµο, το καβάλησε και έφυγε από την 

Μπένχρηθ, καλπάζοντας τούτη τη φορά επάνω στην λιθόστρωτη 

δηµοσιά, όπου ήταν πιο ασφαλής. Ούτως ή άλλως, το όλο θέµα, πια, 

ήταν να τρέξει γρηγορότερα από αυτούς, ώστε να τους προλάβει 

προτού φτάσουν στην ∆ρέλιφον…………….…………………………. 

…Τελικά, όµως, δεν τα είχε καταφέρει. Και έµπαινε, τώρα, στην 
πρωτεύουσα του Άργκανθικ µετά από τους δύο καταραµένους 
Σαραολνιανούς. Καθισµένος επάνω στην σέλα του κουρασµένου 
αλόγου του, κατευθυνόταν προς το πανδοχείο «Οι Τρεις ∆ρόµοι», 

µερικά τετράγωνα βόρειο-ανατολικά της νότιας πύλης της ∆ρέλιφον. 
Εκεί θα συναντούσε τον µοναδικό Κλειδοκράτορα που βρισκόταν, 
τούτη τη στιγµή, µέσα στην πόλη. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Χόλκραδ,» είπε ο Κιόλβ, «σε ποιους ‘τοποτηρητές του 

Άργκανθικ’ αναφέρεσαι;» 

  Η µάγισσα φάνηκε σκεπτική, για λίγο. Ύστερα, αποκρίθηκε: 
«Κανονικά, κανένας Ελεγκτής Πνευµάτων δεν επιτρέπεται να µιλά 

γι’αυτούς, ειδάλλως τον περιµένει τροµερή µοίρα. Όµως τώρα, όπως 
έχουν έρθει τα πράγµατα… Κατά πρώτον, καθώς ήδη είπα, οι 
τοποτηρητές έχουν αποδυναµωθεί αρκετά·  κατά δεύτερον, πιστεύω –

ή, µάλλον, πλέον, είµαι σίγουρη– ότι υπάρχει σχίσµα ανάµεσά τους. 
  »Πρίγκιπά µου, ο θείος σου, ο Βαρόνος Χόρναρ, ήταν ένας 
απ’αυτούς… και τον σκότωσαν.» 

  «Μα, τέλος πάντων, ποιοι είναι αυτοί;» απαίτησε ο Κιόλβ. 

  «Οι Κλειδοκράτορες του Άργκανθικ, Υψηλότατε,» απάντησε η 

Χόλκραδ. «Ελέγχουν όλους τους υπόλοιπους Πνευµατιστές που 

µπαίνουν στο Βασίλειό σας, γιατί επιθυµούν εκείνοι να έχουν την 
απόλυτη κυριαρχία –στα πάντα.» 

  «Στα πάντα;» είπε ο Κιόλβ. Αλλά, προφανώς, η πραγµατική του 

ερώτηση ήταν: «Ακόµα και στο ποιος κάθεται στον θρόνο;» 
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  «Ναι,» απάντησε η Χόλκραδ. «Ακόµα και ποιος κάθεται στον 
θρόνο. Και δε νοµίζω, τώρα, να επιθυµούν να καθίσεις εσύ. 

Τουλάχιστον, αρκετοί απ’αυτούς δεν το επιθυµούν.» 

  «Και οι υπόλοιποι;» 

  «Οι υπόλοιποι, µάλλον, τους εναντιώνονται. Αλλά… ο θείος σου 
είναι νεκρός·  το ίδιο και ορισµένοι σύµµαχοί του που βρίσκονταν 
στον γάµο της ∆ούκισσας Ζέκαλ.» 

  «∆ηλαδή, δεν υπάρχει κανείς, τώρα, για να προστατέψει τον 
Πρίγκιπα;» ρώτησε ο Ζάρβηµ, φυσώντας καπνό απ’τα ρουθούνια 

του. Το γενειοφόρο πρόσωπό του είχε σκιαστεί, σαν δυσοίωνες 
σκέψεις να περνούσαν απ’το νου του. 

  «Υπάρχουν κάποιοι,» απάντησε η Χόλκραδ: «εµείς.» 

  «Είσαι αρκετά ισχυρή για ν’αντιµετωπίσεις αυτούς τους 
Κλειδοκράτορες, Χόλκραδ;» θέλησε να µάθει ο Σόλµορχ. 
  «Ίσως να µπορώ να τα βάλω µε έναν, αλλά µε περισσότερους…;» 

Κούνησε το κεφάλι αρνητικά. 

  «Τότε;» 

  «∆εν είµαι µόνη, Υψηλότατε,» τόνισε η Χόλκραδ. «Είναι κι ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή εδώ. Και η Αλζάρα έχει αρχίσει κάπως 
να συνέρχεται.» 

  «Η Αλζάρα δεν είναι σε θέση να πολεµήσει,» είπε η Τάθβιλ. «∆ε 
µπορεί να σηκωθεί απ’το κρεβάτι κι αµέσως ζαλίζεται.» 

  «Ναι,» ένευσε η Χόλκραδ, «µα δεν ξέρουµε αν οι Κλειδοκράτορες 
θα επιχειρήσουν να δολοφονήσουν τον Πρίγκιπα σήµερα ή αύριο ή 

σε δέκα µέρες. Μέχρι τότε, ίσως να είναι καλά. 

  »Ωστόσο, εγώ θα λάβω µέτρα, για όλες τις ώρες…» 

  «∆ηλαδή;» ρώτησε ο Σόλµορχ. «Μ’εκνευρίζει πάντα να σε πιέζω 

για να µας µιλήσεις, Χόλκραδ –πες µας, για µια φορά, ακριβώς τι 
έχεις στο µυαλό σου!» 

  «Θυµάστε τι συνέβη στον γάµο, Υψηλότατε;» αποκρίθηκε η 

Χόλκραδ, που κι εκείνη εκνευριζόταν να της ζητούν διαρκώς να τους 
εξηγεί όσα αυτή θεωρούσε προφανή, ή όσα απαιτούσαν 
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µακροσκελείς, χρονοβόρες εξηγήσεις. «Κάποιοι είχαν κάνει τους 
φρουρούς του παλατιού να ξεχάσουν ότι εισβολείς µπήκαν στον 
κήπο. Αυτοί οι κάποιοι το δίχως άλλο ήταν οι Κλειδοκράτορες που 

παρουσιάστηκαν στην αίθουσα όπου έγινε ο γάµος της ∆ούκισσας 
Ζέκαλ–» 

  «Τι σχέση έχει αυ–;» άρχισε ο Σόλµορχ. 
  Αλλά η Χόλκραδ τον διέκοψε: «Αυτή τους την ενέργεια µπορούν, 
κάλλιστα, να την επαναλάβουν.» 

  «Να µπουν στο παλάτι, κάνοντας τους φρουρούς να ξεχάσουν;» 

πετάχτηκε η Τάθβιλ. 
  «Ναι,» απάντησε η Χόλκραδ. «Κι από αυτό ακριβώς θα φροντίσω 

να µας προστατέψω.» 

  «Πώς;» θέλησε να µάθει ο Σόλµορχ. 
  «Με τη µαγεία µου,» είπε εκείνη, για να ξεµπερδεύει. Ούτως ή 

άλλως, τι να του έλεγε, τώρα; Τι ακριβώς σκόπευε να βάλει τα 

Πνεύµατα να κάνουν; 
  «Μάλιστα,» αποκρίθηκε ο Αντιβασιλέας, λιγάκι ξερά, σα να είχε 
θυµώσει µαζί της. 
  Πάλι τα ίδια,  συλλογίστηκε η Χόλκραδ. Πάντα τα ίδια… 

  Ο Κιόλβ µίλησε: «Κύριε Σόλµορχ, υποστηρίξατε ότι έχουµε 
διάφορα θέµατα να πούµε. Εκτός, λοιπόν, από την κατάλληλη 

προστασία του παλατιού –για την οποία θα φροντίσει η κυρία 

Χόλκραδ–, τι άλλο θα συζητήσουµε;» 

  «Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, Υψηλότατε,» παρενέβη η 

µάγισσα, «αλλά εγώ δε θα φροντίσω για όλη την προστασία του 

παλατιού. Θα φροντίσω για συγκεκριµένα ζητήµατα σχετικά 

µ’αυτήν. Τα υπόλοιπα θα πρέπει εσείς να τα αναλάβετε.» 

  Ο Κιόλβ κατένευσε προς τη µεριά της, και κοίταξε ερωτηµατικά 

τον Αντιβασιλέα του Σαραόλν. 
  «Ένα άλλο θέµα είναι η στέψη σας,» είπε ο Σόλµορχ. «Όσο 

συντοµότερα γίνει, τόσο το καλύτερο.» 
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  «Φυσικά,» συµφώνησε, αµέσως, ο Ζάρβηµ. «Πρέπει να 

κοινοποιηθεί γρήγορα ποιος είναι ο νέος Βασιληάς του Άργκανθικ. 

Θα πρότεινα οι προετοιµασίες ν’αρχίσουν από σήµερα.» 

  «Εντάξει,» είπε ο Κιόλβ. 

  Και ο Ζάρβηµ σκέφτηκε: Τι παράξενο… Τούτη είναι η πρώτη φορά 

που Σαραολνιανοί καθοδηγούν έναν Αργκανθικιανό µονάρχη. 

Σίγουρα, αυτό θ’αλλάξει πολλά πράγµατα στην ροή της άγραφης 

ακόµα Ιστορίας της Βόρειας Γης. Ίσως οι καιροί να καλυτερέψουν… ή 

ίσως όχι. 

  «Και το τρίτο θέµα,» είπε ο Σόλµορχ, «είναι η ολική εξολόθρευση 

όσων απειλούν άµεσα την εξουσία σας.» 

  Ένα σύγκρυο διαπέρασε την ράχη του Κιόλβ. «Ναι,» είπε. «Πρέπει 
να εξολοθρευτούν το συντοµότερο δυνατό.» Απεχθανόταν να 

αισθάνεται συνεχώς κυνηγηµένος, λες και πάντα πίσω του βρισκόταν 
κάποιος που παραφυλούσε να τον σκοτώσει. 
  «Όµως, για να επιτελεστεί τούτο, µικρέ, πρέπει, πρώτα, να µάθεις 
ποιοι είναι µαζί σου και ποιοι εναντίον σου,» τόνισε ο Ζάρβηµ. 

«Οπότε, φρόντισε να µιλήσεις στον ∆όνορ.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Βούνκαλ µπήκε στην τραπεζαρία των Τριών ∆ρόµων και, 
περνώντας ανάµεσα απ’τον κόσµο, προχώρησε ως την γυναίκα που 

στεκόταν πίσω από το µπαρ. Ήταν ξανθιά, µετρίου αναστήµατος, και 
φορούσε µαύρη ποδιά και λευκή πουκαµίσα. 

  «Είµαστε τα κλειδιά…» της ψιθύρισε. 
  «…που ανοίγουµε όλες τις θύρες του Βασιλείου,» του απάντησε 
εκείνη. «Ακολουθήστε µε, παρακαλώ, κύριε.» Και προχώρησε προς 
µια πόρτα στο πλάι της τραπεζαρίας, εκεί όπου το ταβάνι γινόταν 
λίγο πιο χαµηλό και µια σβηστή λάµπα κρεµόταν. 
  Η γυναίκα άνοιξε την πόρτα, και µέσα ο Βούνκαλ αντίκρισε ένα 

δωµάτιο στο κέντρο του οποίου βρισκόταν ένα τραπέζι. Επάνω στο 
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τραπέζι ήταν µια λάµπα, αυτή αναµµένη, µιας και δεν υπήρχε κανένα 

άλλο φως εδώ πέρα, εκτός από εκείνο ενός µικρού τζακιού, στο 

βάθος. Σε µια καρέκλα, µπροστά σε κάτι χαρτιά, καθόταν ένας 
καστανός άντρας, µε τα µακριά του µαλλιά δεµένα αλογοουρά πίσω 

απ’το κεφάλι του. 

  «Αδελφέ Άδνορ,» είπε ο Βούνκαλ, µπαίνοντας στο δωµάτιο, ενώ η 

γυναίκα του µπαρ έκλεινε την πόρτα πίσω του. «Σε χαιρετώ.» 

  Ο Άδνορ συνοφρυώθηκε. «Αδελφέ Βούνκαλ. Μου µοιάζεις 
ταραγµένος.» 

  «Οι συµπατριώτες σου, όπου κι αν πάνε, προκαλούν προβλήµατα,» 

είπε ο γιος του Έσριθ, καθώς ερχόταν να καθίσει αντίκρυ του. 

  «Τι προβλήµατα; ∆εν άκουσα τίποτα να συµβαίνει στο παλάτι, τις 
τελευταίες µέρες.» 

  «Στο παλάτι δεν συµβαίνει τίποτα, ίσως. Όµως στο ∆ουκάτο 

Τάρµεν συνέβησαν πολλά.» 

  «Στο ∆ουκάτο Τάρµεν;» απόρησε ο Άδνορ. «Πότε έφυγαν οι 
Σαραολνιανοί απο δώ; Τούτο σίγουρα θα το είχα µάθει Βούνκαλ.» 

  «∆εν έφυγαν όλοι τους. Αλλά ο Πρίγκιπας Κιόλβ έστειλε τρεις 
απ’αυτούς, ως αγγελιαφόρους, για να µεταφέρουν ένα µήνυµα στην 
Πριγκίπισσα Φίνρα.» 

  «Ο µικρός είναι πονηρός,» παραδέχτηκε ο Άδνορ. «Αλλά τι έγινε, 
τελικά;» 

  «Οι απεσταλµένοι του συνάντησαν τη δολοφόνο µου, η οποία 

πήγαινε να σκοτώσει την Πριγκίπισσα…» 

  «Και; Η Πριγκίπισσα είναι νεκρή ή όχι;» 

  «Νεκρή είναι,» τον διαβεβαίωσε ο Βούνκαλ. 
  «Τότε, όλα είναι εντάξει,» συµπέρανε ο Άδνορ. 

  «Όχι. Γιατί, όταν δολοφονήθηκε η Φίνρα, οι Σαραολνιανοί 
βρίσκονταν στο Κάστρο Βεµέντλιρ, κι αµέσως, έφυγαν για να 

ειδοποιήσουν τον Κιόλβ ότι η ζωή του κινδυνεύει. Τους κυνήγησα, 

αλλά, δυστυχώς, δεν κατάφερα να τους σταµατήσω. Έναν τον 
σκότωσα·  οι άλλοι δύο ξέφυγαν –σακατεµένοι µεν, µα ξέφυγαν.» Ο 
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Βούνκαλ αναστέναξε. «Άδνορ, οι Κλειδοκράτορες ποτέ ξανά δε θα 

είναι όπως παλιά… Χάσαµε πολλούς ανθρώπους µας στο γάµο της 
∆ούκισσας Ζέκαλ. Οι τάξεις µας έχουν αποδυναµωθεί.» Και 
πρόσθεσε, έντονα: «Αν είχα έναν ακόµα Πνευµατιστή στην 
Μπένχρηθ, οι καταραµένοι συµπατριώτες σου τώρα θα βρίσκονταν 
στον Κόσµο των Πνευµάτων!» 

  «Ηρέµησε, Βούνκαλ,» συµβούλεψε ο Άδνορ·  «δεν χάθηκαν όλα. Κι 
επιπλέον, έχουµε να τακτοποιήσουµε το ζήτηµα της διαδοχής του 

Χόρναρ. Ποιος θα είναι Μέγας Θυροφύλαξ, τώρα;» 

  «Φυλάγαµε τη θέση για τον Κάβµορντ.» 

  «Ναι, αλλά ο Κάβµορντ είναι νεκρός –ο Κάρχοκ τον 
αποκεφάλισε.» 

  «Ήµουν εκεί, το ξέρω,» είπε ο Βούνκαλ. «Όµως ποιος θα 

αντικαταστήσει τον Χόρναρ; Έχεις καµια ιδέα;» Σίγουρα έχεις: τον 

εαυτό σου. Αλλά αµφιβάλλεις αν οι υπόλοιποι θα σε δεχτούν… 

  «Όχι,» απάντησε ο Άδνορ. «Ούτε νοµίζω πως έχει και κανείς 
άλλος.» 

  Γιατί, απλά, όλοι θέλουν εκείνοι να είναι ο Μέγας Θυροφύλαξ, 

πρόσθεσε νοερά ο Βούνκαλ. «Έτσι είναι,» συµφώνησε. 
«Εποµένως…;» 

  «Εποµένως, θα έλεγα να γίνει ψηφοφορία.» 

  «Ψηφοφορία;» Ο Βούνκαλ στράβωσε τη µούρη του. 

  «Ναι, αδελφέ. Πιστεύεις ότι υπάρχει δικαιότερος τρόπος;» 

  ∆ικαιοσύνη, Άδνορ; Τώρα, µου µιλάς για δικαιοσύνη; Τι σχέδιο έχεις 

στο µυαλό σου; Πώς σκοπεύεις ν’αρπάξεις τη θέση του Μεγάλου 

Θυροφύλακα; «Σέλα Ράγις ερ Βίρους σολράουν βεντίρα νος 

Γεµαντίς,» αποκρίθηκε ο Βούνκαλ, προφέροντας τα λόγια που 

βρίσκονταν λαξευµένα στην επιγραφή επάνω από την ψηλή είσοδο 

του Μεγάλου ∆ικαστηρίου της ∆ρέλιφον, και τα οποία σήµαιναν: 
Είθε ο Νόµος και η ∆ικαιοσύνη να περιφρουρούν αιώνια το Βασίλειό 

µας. 
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  «Ακριβώς,» ένευσε ο Άδνορ, υποµειδιώντας. «Σέλα Ράγις ερ Βίρους 

σολράουν βεντίρα νος Γεµαντίς.» 

  «Όµως,» τόνισε ο Βούνκαλ, «υπάρχουν ακόµα Κλειδοκράτορες οι 
οποίοι δεν είναι µε το µέρος µας.» 

  «Με το µέρος µας;» έκανε ο Άδνορ. «Ποιο µέρος µας; Τώρα, 

υπάρχουµε µόνο εµείς·  ο Χόρναρ, που µας εναντιωνόταν, είναι 
νεκρός.» 

  «Ναι, αλλά πιστεύεις ότι όσοι διαφωνούσαν µαζί µας και 
συµφωνούσαν µαζί του έπαψαν, πια, να προασπίζονται τις ιδέες 
τους, αδελφέ;» 

  Ο Άδνορ στράβωσε τα χείλη. «Όχι,» παραδέχτηκε. 
  «Άρα,» είπε ο Βούνκαλ. «Ας αποφασίσουµε µεταξύ µας ποιος θα 

είναι απο δώ και στο εξής Μέγας Θυροφύλαξ.» 

  «Όχι,» διαφώνησε, αµέσως, ο Άδνορ. «Αυτό δε γίνεται·  το ξέρεις.» 

  Ναι, γιατί δεν θέλεις εγώ να πάρω τη θέση του Χόρναρ, όπως µου 

αξίζει, σκέφτηκε ο Βούνκαλ. Αλλά είπε: «Ας πάρουµε µε τη σειρά 

τους συµµάχους που µας έχουν αποµείνει, αδελφέ, για να δεις ότι 
έχω δίκιο: Μας έχει µείνει ένας στο ∆ουκάτο Ντάναρλ, ένας στο 

Άρβεντµοκ, ένας στο Κάορχαλ, ένας στο Θέρµπον, ένας στο 

Θάλβερκ, και ένας στο Έβµορ. Συνολικά, έξι·  και µε εµάς, οκτώ. 

Ενώ οι επιζώντες αντίπαλοί µας πρέπει να είναι…» Έκανε έναν 
γρήγορο υπολογισµό, µε το νου του. «Εννέα, αδελφέ·  εννέα είναι οι 
εχθροί µας. Συνεπώς, θα βγάλουν, πάλι, δικό τους Θυροφύλακα.» 

  «Μοιάζει να χάσαµε το παιχνίδι,» είπε ο Άδνορ, σκεπτικός. 
  «Καθόλου!» διαφώνησε ο Βούνκαλ. «Φτάνει να παίξουµε 
προσεχτικά. ∆ε χρειάζονται ψηφοφορίες κι άλλες τέτοιες ‘δίκαιες’ 

διαδικασίες. Σε µας αξίζει η εξουσία. Και, κατ’αρχήν, πρέπει να 

επικεντρώσουµε τις προσπάθειές µας στο να σκοτώσουµε τον 
Πρίγκιπα Κιόλβ.» 

  «Ήρθες έχοντας κάποιο σχέδιο κατά νου;» 

  «Όχι, αλλά θα εκπονήσω ένα. Τώρα, πες µου: έχεις επικοινωνήσει 
καθόλου µε τη Σαντέ’ενθιν;» 
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  «Προσπάθησα, µα εκείνη µε διώχνει.» 

  «Προφανώς, φοβάται µήπως κανένας εχθρός της την εντοπίσει,» 

είπε ο Βούνκαλ. «Και, µην γνωρίζοντας την αύρα σου, δε σ’αφήνει 
να έρθεις σε επαφή µαζί της.» 

  «Ενώ τη δική σου αύρα τη γνωρίζει, έτσι;» 

  Ο Βούνκαλ ένευσε µε το κεφάλι. «Ναι.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Σαντέ’ενθιν καθόταν επάνω στο κρεβάτι της και βαριόταν. Τώρα, 

είχε δικό της δωµάτιο στο πανδοχείο που ονοµαζόταν «Το 

Παλατάκι». Και πάλι καλά, δηλαδή, γιατί δε θα άντεχε ακόµα µια 

µέρα µε τον Τράνθλας και εκείνον τον Κόρµανλον. Έτσι, 
τουλάχιστον, είχε την ησυχία της. Και η Νυφίτσα δεν την ενοχλούσε. 
Γιατί, ας την ενοχλούσε άµα ήθελε, και θα έβλεπε τι είχε να πάθει ο 

Ερηµοχαµένος Αργκανθικιανός! 
  Η Σαντέ’ενθιν χασµουρήθηκε. Εγώ κάθοµαι εδώ πέρα και κοιµάµαι 

όρθια, ενώ ο Πόνκιµ πηγαίνει να ξεκινήσει πολιορκία. Ο Βασιληάς 
του Σαραόλν είχε χτες βράδυ επικοινωνήσει µαζί της, και της είχε 
πει πως οι στρατοί των δαιµονανθρώπων προέλαυναν βόρεια, και το 

απόγευµα της εποµένης θα βρισκόταν έξω από τα τείχη της 
Χάργκοχ, η οποία, σύντοµα, θα έπεφτε, και το Βασίλειο, πλέον, θα 

ανήκε δίχως καµία αµφισβήτηση σε κείνον. 
  Η Σαντέ’ενθιν ζήλευε. Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν τής είχε υποσχεθεί 
ολάκερη την Νότια Γη. Κανονικά, έπρεπε τώρα να ήταν 
Κοσµοκράτειρα, αλλά δεν ήταν ούτε ιδιοκτήτρια τούτου δω του 
καταραµένου πανδοχείου όπου κοιµόταν! 
  Και είχε έρθει στο Άργκανθικ για να γίνει Βασίλισσα… Σκατά 

ελέφαντα! Όλα είχαν ανατραπεί. Πώς να γινόταν Βασίλισσα, όταν δε 
µπορούσε καν να πλησιάσει το παλάτι; 
  Αναστέναξε. Και το µυαλό της γύρισε, πάλι, στα λόγια του Πόνκιµ 

χτες βράδυ. Εκτός από το ότι την είχε πληροφορήσει για την 
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προέλαση των Μαγκραθµέλιων, την είχε ρωτήσει κιόλας πώς 
πήγαιναν τα πράγµατα µε τους Σαραολνιανούς. Είχαν κάνει καµία 

πρόοδο προς τη συµµαχία µε το Άργκανθικ; Κανένα βήµα; Εκείνη 

του απάντησε πως δεν είχε µάθει κάτι τέτοιο. Όλα ήταν ήσυχα, για 

την ώρα, του είπε·  και αισθάνθηκε τον Πόνκιµ ευχαριστηµένο από 

τα νέα. Ο Βασιληάς του Σαραόλν την καληνύχτισε και έφυγε από το 

µυαλό της. 
  Χωρίς να τη ρωτήσει καν πώς πήγαιναν τα δικά της σχέδια! Αν το 

έβλεπε εφικτό, τελικά, να καταφέρει να φτάσει στον Θρόνο του 

Άργκανθικ.  

  Πράγµα που, επί του παρόντος, της φαινόταν βουνό.  

  Ίσως οι δυνάµεις της να την είχαν εγκαταλείψει. Όχι οι πνευµατικές 
της δυνάµεις. Εκείνες µια χαρά λειτουργούσαν, όπως πάντα. Όµως η 

Σαντέ’ενθιν δε µπορούσε να σκεφτεί κάποια καλή χρήση γι’αυτές. 
Εκτός από το να προστατεύει τον εαυτό της από όσους ήθελαν να 

την εντοπίσουν. Είχε υφάνει µια πνευµατική ασπίδα γύρω της, που 

την ειδοποιούσε όποτε κάποιος την έψαχνε στον Πνευµατικό Κόσµο. 

Η Σαντέ’ενθιν «κοιτούσε» την αύρα του και ανάλογα τον άφηνε να 

την βρει ή όχι. Μέχρι στιγµής, δεν είχε αφήσει κανέναν να την 
εντοπίσει. Και πόσες φόρες το είχε προσπαθήσει τούτο αυτή η 

Ερηµοχαµένη µάγισσα η Χόλκραδ, που η Ζούγκλα να την 
κατασπάραζε! 
  Άλλαξε θέση επάνω στο κρεβάτι, ακουµπώντας την πλάτη στον 
τοίχο και σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά της. Έκανε να διπλώσει 
τα πόδια από κάτω της, αλλά µόρφασε από τη σουβλιά που της έριξε 
ο δεξής της µηρός (εκεί όπου την είχε πετύχει το ξιφίδιο του 

Ζάρβηµ), και τα άπλωσε ξανά επάνω στο στρώµα.  

  Ο νους της πήγε στην Ζέκαλ. Μα τι καθυστερηµένη που ήταν αυτή 

η ∆ούκισσα! Προχτές η Σαντέ’ενθιν είχε µάθει, κατασκοπεύοντας το 

παλάτι µέσω των Πνευµάτων (και µην ανησυχώντας για τους 
Κλειδοκράτορες, γιατί αµφέβαλε αν, πια, υπήρχαν τέτοιοι στην 
∆ρέλιφον, µε τόσους που είχαν εξοντωθεί στον γάµο), ότι η 
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Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ τα είχε µαρτυρήσει όλα στους 
Σαραολνιανούς. Η Πνευµατοχτυπηµένη ηλίθια! Τους τα είχε 
µαρτυρήσει όλα! Και είχε αποσύρει και τις κατηγορίες εναντίον 
τους. Είχε υποστηρίξει ότι εκείνη –η Σαντέ’ενθιν– την εκβίαζε τόσο 

καιρό. Η σκύλα! Που παρακαλούσε να την κάνει την δεύτερη 

δυνατότερη γυναίκα στο Άργκανθικ! Που την είχε βοηθήσει να µην 
καεί ζωντανή στο ∆ίκοπο Μαχαίρι! Που την είχε περιθάλψει µετά 

από το βιασµό της από εκείνο το αγόρι! Που την είχε σώσει 
αναρίθµητες φορές από φονιάδες! Που, στο κάτω-κάτω, τον άντρα 

της, τον ∆όνορ, χάρη στη Σαντέ’ενθιν τον είχε γνωρίσει! 
  Μερικοί άνθρωποι δεν είχαν καθόλου, µα καθόλου, ευγνωµοσύνη –

δε σέβονταν κανέναν και τίποτα –δεν αναγνώριζαν ό,τι κι αν τους 
έκανες… 

  Και τώρα, η Ζέκαλ την περνούσε ζάχαρη στο παλάτι της ∆ρέλιφον, 
µαζί µε τον ∆όνορ, ενώ οι Σαραολνιανοί δεν ήταν, πια, εναντίον της, 
ούτε και ο Κιόλβ. Και η Σαντέ’ενθιν καθόταν εδώ, σε τούτο το 
Ερηµοχαµένο πανδοχείο, σαν παρακατιανή! Εκείνη που έπρεπε, 
κανονικά, να είναι η Κοσµοκράτειρα της Νότιας Γης! ∆εν ήταν 
δίκαιο! 

  Τους µισώ! σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. Τους µισώ όλους! 

  Και τότε ήταν που αισθάνθηκε κάποιον να την αναζητά στον 
Πνευµατικό Κόσµο. Ποιος ήταν; Η αύρα του… Ο Βούνκαλ! Τι 
ήθελε ο Βούνκαλ, τώρα; Η Σαντέ’ενθιν δεν ήξερε καν αν ήταν 
ζωντανός, µετά από τον γάµο της Ζέκαλ. 
  Τον άφησε να έρθει σε επικοινωνία µαζί της. 
  Σε χαιρετίζω, Σαντέ’ενθιν, είπε. 
  Γεια σου, Βούνκαλ. Πού ήσουν όλο αυτό τον καιρό; 

  Είχα επείγουσες δουλειές στο ∆ουκάτο Τάρµεν. 

  Τι θέλεις; 

  Τον «άκουσε» να γελά. Κατευθείαν στο ψητό, ε, Σαντέ’ενθιν; 

  Για να επικοινωνείς µαζί µου, σίγουρα, κάτι θέλεις από µένα. 

  ∆εν έχεις κι άδικο. Θέλω να σου µιλήσω. Από κοντά. 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

709 

  Μην ανησυχείς. Κανείς δε µας παρακολουθεί· το έχω φροντίσει. 

  Το ξέρω. Όµως, παραταύτα, θα προτιµούσα να σου µιλήσω από 

κοντά. 

  Η Σαντέ’ενθιν αναστέναξε. (Γιατί όχι; σκέφτηκε. Ούτως ή άλλως, 

δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω· και, µε τον Βούνκαλ, ίσως να 

βρω.) Πότε και πού; τον ρώτησε. 
  Το απογευµατάκι, στο πανδοχείο που ονοµάζεται «Οι Τρεις 
∆ρόµοι». 

  ∆εν έχω ιδέα πού είναι. 

  Βόρειο-ανατολικά της νότιας πύλης της ∆ρέλιφον. Στην Οδό 

Τουλίπας. 

  Μάλιστα. ∆εν πιστεύω να δυσκολευτώ να το βρω…; 

  Ούτε κι εγώ πιστεύω εσύ να δυσκολευτείς, Σαντέ’ενθιν, αποκρίθηκε 
ο Βούνκαλ. Όπως και νάχει, θα σε περιµένω απέξω. Σε χαιρετώ, για 

την ώρα. Και έφυγε. 
  «Χµ!» είπε στον εαυτό της η Σαντέ’ενθιν. «Να και κάτι 
ενδιαφέρον, επιτέλους…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ζέκαλ έκανε βόλτα στον κήπο του παλατιού της ∆ρέλιφον, 
πιασµένη αγκαζέ µε τον ∆όνορ, ο οποίος είχε βγάλει, πια, τον 
νάρθηκα από το αριστερό του χέρι, αλλά της έλεγε ότι ακόµα τον 
πονούσε µερικές φορές, ειδικά όταν το κούραζε. Και εκείνη, φυσικά, 

του είχε προτείνει ποτέ, µα ποτέ, να µην το κουράζει. Και, όποτε τον 
έβλεπε να πηγαίνει να σηκώσει κάτι βαρύ µ’αυτό το χέρι, ή µε τα 

δύο χέρια, τον σταµατούσε, και φώναζε κάποιον υπηρέτη για να 

κάνει τη δουλειά. Ο ∆όνορ τής είχε επανειληµµένως τονίσει ότι 
υπερέβαλε, µα η Ζέκαλ δεν άκουγε κουβέντα. 

  Οι απογευµατινές σκιές είχαν πληµµυρίσει τον κήπο του βασιλικού 

παλατιού, κάνοντας το περιβάλλον µυστηριώδες και εφιαλτικό, όµως 
η ∆ούκισσα του Έβµορ αισθανόταν ήρεµη. ∆εν περνούσε από το νου 
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της πως κάποιος µπορεί να τους παρακολουθούσε, κρυµµένος στα 

φυλλώµατα, ή πως µπορεί ακόµα και τούτη τη στιγµή κάποιος άλλος 
να τους σηµάδευε µε µια οπλισµένη βαλλίστρα. Η παρουσία του 

∆όνορ έµοιαζε να διώχνει όλους τους κινδύνους από το µυαλό της. Η 

Ζέκαλ δεν ήξερε αν αυτό ήταν καλό –επειδή την χαλάρωνε– ή κακό 

–επειδή την έκανε απρόσεκτη. 

  Απρόσµενα, ο σύζυγό της σταµάτησε να βαδίζει. Η ∆ούκισσα τον 
κοίταξε, παραξενεµένη, και τον είδε να ατενίζει κάτι στο βάθος. 
Στράφηκε κι εκείνη προς τα κει –όπου πριν από δευτερόλεπτα 

ατένιζε κι η ίδια– και αντίκρισε τον Πρίγκιπα Κιόλβ να στέκεται 
επάνω στο λιθόστρωτο µονοπάτι του κήπου. 

  «Υψηλότατε,» είπε ο ∆όνορ, σε χαιρετισµό. 

  «Καλησπέρα, ∆όνορ,» αποκρίθηκε εκείνος, πλησιάζοντας. 
«∆ούκισσά µου.» 

  «Καλησπέρα, Υψηλότατε,» χαιρέτησε η Ζέκαλ. 
  «Θα ήθελα να σου µιλήσω,» είπε ο Κιόλβ στον σύζυγό της. 
«Ιδιαιτέρως.» 

  «Ζέκαλ, θα σε πείραζε να µε περιµένεις εκεί;» ρώτησε ο ∆όνορ, 

δείχνοντας µια παράκαµψη στο λιθόστρωτο µονοπάτι, η οποία, όπως 
γνώριζε η ∆ούκισσα, οδηγούσε σε ένα µικρό ξέφωτο, µε δυο 

πέτρινους καναπέδες, ντυµένους µε δέρµα, και µια λιµνούλα µε 
νούφαρα και βατράχια. 

  Τι έχουν να πουν, που δε θέλουν εγώ να το ξέρω; αναρωτήθηκε η 

Ζέκαλ, συνοφρυωµένη. Αλλά αποκρίθηκε: «Φυσικά, αγάπη µου. ∆εν 
υπάρχει πρόβληµα.» 

  «Ωραία,» είπε ο Κιόλβ. «Έλα µαζί µου, ∆όνορ.» 

  Εκείνος τον ακολούθησε, και οι δύο άντρες έστριψαν αριστερά. 

  Η Ζέκαλ έµεινε µόνη. Κοίταξε για µια στιγµή την παράκαµψη που 

της είχε δείξει ο σύζυγός της, δεξιά. Ύστερα, κοίταξε την 
παράκαµψη που είχαν ακολουθήσει εκείνος κι ο Πρίγκιπας, 
αριστερά. Την έτρωγε η περιέργεια να µάθει τι είχαν να πουν. Όµως, 
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µάλλον, θα την άκουγαν, αν ερχόταν πίσω τους·  ήταν κι οι δύο πολύ 

καλοί σ’αυτό.  

  Αλλά θα την αντιλαµβάνονταν, αν πήγαινε µέσα από τα δέντρα του 

κήπου; Η Ζέκαλ µειδίασε και βάδισε ανάµεσα στους κορµούς και 
στις φυλλωσιές, στρίβοντας αριστερά. Στ’αφτιά της έρχονταν 
καθαρά ο ήχος των βηµάτων των µποτοφορεµένων ποδιών του 

Κιόλβ και του ∆όνορ. Μα τι έχει να του πει, τέλος πάντων; Τι είναι 

αυτό το τόσο σπουδαίο, που δε θέλει να το αποκαλύψει σε µένα; Αν 
ήταν ο Πρίγκιπας να βάλει τον σύζυγό της σε µπελάδες, δεν ήταν 
δικό της καθήκον να βοηθήσει τον ∆όνορ; 

  Σε κάποιο σηµείο, τους άκουσε να σταµατάνε. Εδώ ήταν 
αποµονωµένα εντελώς·  ψυχή δεν ακουγόταν. Η Ζέκαλ πλησίασε, 
πατώντας στις µύτες των ποδιών της. Κρύφτηκε πίσω από έναν 
κορµό και κρυφάκουσε. 
  «…Καταλαβαίνεις γιατί δε σ’το ανέφερα, λοιπόν;» έλεγε ο Κιόλβ. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο ∆όνορ. «Ωστόσο, Υψηλότατε, δε θα έπρεπε 
να έχετε αµφιβολίες για µένα. ∆εν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σας 
προδώσω. Οι Τόρνιλφερ πάντοτε ήταν πιστοί στο Στέµµα.» 

  «Το γνωρίζω. Γιαυτό αποφάσισα να µιλήσω σε σένα, και µόνο σε 
σένα, για τούτο το συγκεκριµένο ζήτηµα. Ένας θα το ξέρει, για αρχή, 

και κανείς άλλος.» 

  «Σας ακούω.» 

  «Θέλω να κάνεις µια δουλειά για µένα.» 

  «Πάντα στις υπηρεσίες σας, Πρίγκιπά µου.» 

  Στέλνει τον ∆όνορ σε δουλειά, σκέφτηκε η Ζέκαλ. Μα είναι 

τραυµατισµένος! Κι εξάλλου, είναι σύζυγός µου, τώρα –∆ούκας µου. 

∆ε µπορεί ο Πρίγκιπας να το κάνει αυτό! 

  «Όπως σου είπα, δεν εµπιστεύοµαι κανέναν, για την ώρα, ∆όνορ. 

Όµως τούτο δε µπορεί να συνεχιστεί·  θέλω να µάθω ποιοι είναι µε το 

µέρος µου και ποιοι όχι. Ειδικά τώρα, που η αδελφή µου Φίνρα είναι 
νεκρή, και θα γίνω Βασιληάς.» 
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  «Πώς είπατε, Πρίγκιπά µου; Η αδελφή σας είναι νεκρή; Μα τώρα 

µόλις δε µου αναφέρατε πως στείλατε Σαραολνιανούς για να της 
µεταφέρουν το µήνυµά σας;» 

  «Ναι. Και την ίδια µέρα –την ίδια νύχτα– που οι Σαραολνιανοί 
βρίσκονταν εκεί, κάποιος τη δολοφόνησε –και εκείνη και τον άντρα 

της και τη µικρή της κόρη.» 

  «Έχετε τα συλλυπητήριά µου, Υψηλότατε.» 

  «Σ’ευχαριστώ.» Η φωνή του Κιόλβ ακουγόταν συγκινηµένη. Και η 

Ζέκαλ σκέφτηκε: Μήπως οι Σαραολνιανοί δολοφόνησαν την 

Πριγκίπισσα Φίνρα; Μήπως αυτοί το έκαναν; Για να ανεβάσουν τον 

Κιόλβ στον Αλαβάστρινο Θρόνο, επειδή µπορούν να ελέγχουν; Τους 
είχε δει πώς τον περιτριγύριζαν συνέχεια. 

  «∆ε µου αναφέρατε, όµως, ακόµα τη δουλειά για την οποία µε 
θέλετε, Πρίγκιπά µου.» 

  «Ναι. Εκείνο που θέλω από σένα είναι να µάθεις ποιοι κατάσκοποι 
βρίσκονται µε το µέρος µου και ποιοι όχι. Ποιοι είναι προδότες και 
ποιοι πιστοί σε µένα. Και οι προδότες θα φροντίσω να 

εξολοθρευτούν.» 

  «Θα γίνει όπως προστάζετε, Πρίγκιπά µου.» 

  Όχι, ∆όνορ! σκέφτηκε η Ζέκαλ. Γιατί µου το κάνεις τούτο; Τι 

δουλειά έχεις, τώρα, εσύ µ’αυτά;– Αλλά καλύτερα να πηγαίνω εκεί 

όπου υποτίθεται ότι πρέπει να τον περιµένω. Και θα του µιλήσω –θα 

µε καταλάβει.  

  Η ∆ούκισσα γύρισε να φύγει, αλλά– 

  Κρατς! 

  –ένας λεπτός ήχος την έκανε να παγώσει στη θέση της. Είχε 
πατήσει ένα ξυλαράκι, σπάζοντάς το. Σταµάτησε ακόµα και 
ν’αναπνέει, καθώς αφουγκραζόταν. Όµως δεν άκουσε καµια κίνηση 

από τη µεριά του Κιόλβ και του ∆όνορ. Μάλλον, ο θόρυβος δεν είχε 
φτάσει στα δικά τους αφτιά. 

  Ευτυχώς… 
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  Η Ζέκαλ άρχισε να βαδίζει, γρήγορα. Πρέπει να φτάσω στη 

λιµνούλα πριν από κείνον, αλλιώς µπορεί να µε υποψιαστεί, 

σκεφτόταν. 
  Ύστερα, όµως, ένας ξαφνικός ήχος την έκανε να στραφεί στα δεξιά 

της, µε µια πνιχτή κραυγή. Και εκεί είδε, µε γουρλωµένα µάτια και 
µε το στόµα της να σχηµατίζει ένα ολοστρόγγυλο Ο, τον Πρίγκιπα 

Κιόλβ να στέκεται. 
  Αµέσως µετά, ένας άλλος ήχος ήρθε απ’τ’αριστερά της, και η 

∆ούκισσα στράφηκε προς τα κει –για να δει τον ∆όνορ να πετάγεται. 
  «Ζέκαλ;» έκανε ο σύζυγός της. 
  Εκείνη χαµογέλασε (µε κάποια δυσκολία). «Αγάπη µου;» 

  «Τι κάνεις εδώ;» τη ρώτησε ο ∆όνορ. 

  «Αµ… ε… Βόλτα!» 

  «Μας ακολούθησε,» είπε ο Κιόλβ από πίσω της. «Τι άκουσες, 
∆ούκισσα;» 

  Η Ζέκαλ γύρισε να τον κοιτάξει. «Εεε… Τίποτα το σπουδαίο, 

Πρίγκιπά µου. Κάτι ότι δεν εµπιστεύεστε τους κατασκόπους σας και 
ότι η αδελφή σας είναι δολοφονηµένη.» 

  Ο ∆όνορ ξεφύσησε. «Τι θα κάνουµε µαζί της, Υψηλότατε;» 

  Ο Κιόλβ πήρε µια σκληρή, αλύγιστη έκφραση. «Θα τη 

σκοτώσουµε, φυσικά.» 

  «Θα µε σκοτ–;» έκανε η Ζέκαλ, και γύρισε απ’την άλλη µεριά, 

προς τον ∆όνορ –για να τον δει να τραβά ένα στιλέτο µέσα απ’το 

πανωφόρι του. Την ίδια στιγµή, αισθάνθηκε τα χέρια του Πρίγκιπα 

να την αρπάζουν από τους ώµους, σαν µέγγενη. 

  Ούρλιαξε. 
  Οι δύο άντρες γέλασαν. Και ο σύζυγός της εξαφάνισε, πάλι, το 

στιλέτο του µέσα στο πανωφόρι. «Αστειάκι,» είπε, µ’ένα χαµόγελο 

ως τ’αφτιά. 

  Αστειάκι! «∆εν ήταν καθόλου αστείο!» αντιγύρισε η Ζέκαλ, που 

είχε κοντέψει να πάψει να λειτουργεί η καρδιά της και είχε 
κατουρηθεί επάνω της. 
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  «Εµείς, πάντως, γελάσαµε,» είπε ο Κιόλβ. 

  Η Ζέκαλ στράφηκε να τον κοιτάξει. Ο ηλίθιος Πρίγκιπας 
χαµογελούσε! Ύστερα, στράφηκε, πάλι, στον ∆όνορ. Κι αυτός 
συνέχιζε να χαµογελά! Είµαι µεγαλύτερη κι απ’τους δυο τους, και µε 

κοροϊδεύουν! σκέφτηκε, οργισµένη, η ∆ούκισσα. 

  «Εσύ µη γελάς καθόλου!» σφύριξε στον σύζυγό της. 
  «Πράγµατι,» συµφώνησε ο ∆όνορ, «δε θα έπρεπε να γελάω.» (Πάλι 

καλά που λογικεύτηκε!) «Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή, Ζέκαλ.» (Τι 

εννοεί, τώρα, µ’αυτό;) 

  «∆ε θα πω τίποτα σε κανέναν,» υποσχέθηκε η ∆ούκισσα. 

  «Ναι,» είπε ο ∆όνορ, «γιατί πάντα θα είσαι µαζί µου, απο δώ και 
στο εξής.» Και προς τον Κιόλβ: «Πρίγκιπά µου;» 

  «Συµφωνώ,» δήλωσε εκείνος. «Να την προσέχεις. Γιατί, αν 
διαρρεύσει ότι ψάχνεις για τους… λιγότερο πιστούς σε µένα, η ζωή 

σου θα κινδυνέψει.» 

  Η ζωή του ∆όνορ θα κινδυνέψει; σκέφτηκε η Ζέκαλ. Ε, πράγµατι, 

δεν πρόκειται να πω τίποτα σε κανέναν. Ούτε στη µάνα µου –σίγουρα 

όχι στη µάνα µου! 

  «Ναι,» είπε ο σύζυγός της, ως απάντηση στα λόγια του Κιόλβ. Και 
προς την ∆ούκισσα: «Καλύτερα να πηγαίνουµε, καλή µου.» Την 
πήρε απ’το χέρι και την οδήγησε µέχρι το κοντινότερο λιθόστρωτο 

µονοπάτι του κήπου, όπου άρχισαν να βαδίζουν, πάλι, αγκαζέ. 
  «Πάµε στο δωµάτιό µας, πρώτα;» ρώτησε η Ζέκαλ. 
  «Γιατί;» 

  «Θέλω να επισκεφτώ την τουαλέτα,» αποκρίθηκε εκείνη, γιατί 
ντρεπόταν να πει: «Θέλω ν’αλλάξω εσώρουχα.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Το µεσηµέρι η Χόλκραδ έφαγε λίγη και ελαφριά τροφή, για να µην 
βαρύνει τον εαυτό της. Ύστερα, όταν οι υπόλοιποι κατευθύνθηκαν 
στα δωµάτιά τους, για να αναπαυθούν, εκείνη ανέβηκε τις σκάλες 
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του παλατιού της ∆ρέλιφον, µέχρι τον ψηλότερο πυργίσκο, όπου 

πήγε και στάθηκε µπροστά σε ένα παράθυρο, πλάι στο οποίο την 
περίµενε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. Τα τυφλά του µάτια δεν την 
έβλεπαν, αλλά οι πνευµατικές του αισθήσεις τον είχαν ειδοποιήσει 
για τον ερχοµό της. 
  «Έτοιµος;» τον ρώτησε. 
  «Πάντα είµαι έτοιµος, Χόλκραδ,» αποκρίθηκε εκείνος. «Άλλωστε, 
από εµένα θέλεις µονάχα την ψυχική µου δύναµη, σωστά;» 

  «Ναι,» απάντησε η µάγισσα. Και κοίταξε, έξω απ’το παράθυρο, το 

παλάτι από κάτω και τον κήπο του. Σήκωσε τα χέρια της µέχρι το 

ύψος του λαιµού της και άρχισε να διαγράφει αρχαϊκά σύµβολο στον 
αέρα, ενώ ψιθύριζε απόκρυφα λόγια, για να τραβήξει την προσοχή 

των Πνευµάτων. Συγχρόνως, καλούσε την εσωτερική ψυχική της 
δύναµη, αφήνοντας αυτή του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή άγγιχτη για 

την ώρα. Πρώτα, έπρεπε να αυτοσυγκεντρωθεί καλά, γιατί η 

µαγγανεία που σχεδίαζε ήταν µεγάλη σε έκταση και επικίνδυνη για 

τον εαυτό της. 
  Χρόνος κύλησε, τον οποίο η Χόλκραδ δε µπορούσε και τόσο να 

καταλάβει στην κατάσταση που βρισκόταν. Όµως µπορούσε να 

καταλάβει πολύ καλά πότε ήταν καιρός να αντλήσει δύναµη από τον 
Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, και το έκανε. Αισθάνθηκε την ισχύ του 

να πληµµυρίζει το σώµα και το πνεύµα της. Πόσο ισχυρός ήταν! 
Μόνο αν ήξερε να επικεντρώνεται καλύτερα·  αν ήταν πιο 

συγκεντρωµένος… Όµως, τώρα, καλά θα έκανε εκείνη να ήταν πιο 

συγκεντρωµένη στη δουλειά της. 
  Άρχισε να υφαίνει ένα µεγάλο ψυχικό δίχτυ γύρω από το παλάτι 
και τον κήπο του: ένα δίχτυ που, όµως, έπρεπε να υφαίνει 
προσεχτικά, όχι µονάχα να το δηµιουργεί αλλά, συγχρόνως, να το 

καθιστά και δύσκολο στον εντοπισµό από άλλους Πνευµατιστές. ∆εν 
είχε την δύναµη να το κάνει εντελώς αόρατο: αν κάποιος 
επικεντρωνόταν επάνω του, µε τις πνευµατικές του αισθήσεις, θα 

αντιλαµβανόταν την παρουσία του, όµως δε θα µπορούσε να το 
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αντιληφθεί αν δεν ήταν επικεντρωµένος σ’αυτό. Κι ετούτο ήταν που 

ενδιέφερε την Χόλκραδ·  δεν ήθελε κάποιος Κλειδοκράτορας –ή η 

Σαντέ’ενθιν– να εντοπίσει «τυχαία» την Πνευµατική της 
Συγκέντρωση, γιατί την θεωρούσε πολύ, πολύ σηµαντική για την 
προστασία του Πρίγκιπα Κιόλβ και όλων τους. 
  Ώρες αργότερα, όταν είχε τελειώσει, πήγε σε ένα µικρό, ερηµικό 

σαλόνι του παλατιού και γέµισε ένα ποτήρι κρασί για τον εαυτό της. 
Κάθισε σε µια πολυθρόνα ντυµένη µε γούνες και έβγαλε τις µπότες 
της, απλώνοντας τα πόδια της µπροστά στις φλόγες του τζακιού, για 

να ξεκουραστεί. Αισθανόταν αποκαµωµένη, στα όρια της 
λιποθυµίας, παρότι είχε την ψυχική δύναµη του Ανθρώπου-Με-
Μισή-Ψυχή για να τη βοηθά στη µαγγανεία της. Συγκεκριµένα, 

χωρίς τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, δε θα είχε ποτέ καταφέρει να 

κάνει αυτή τη µαγγανεία. Παλιότερα, στο κάστρο της Τάθβιλ, πίσω 

στο Σαραόλν, είχε πραγµατοποιήσει κάτι το οποίο κανείς θα 

µπορούσε να αποκαλέσει παρόµοιο, αλλά τούτο που είχε 
κατορθώσει τώρα ήταν πολύ δυσκολότερο: µεγαλύτερο σε έκταση 

και, ουσιαστικά, διαφορετικό σε αποτελεσµατικότητα. 

  Μετά από µερικές µικρές γουλιές κρασί, ο ύπνος πήρε την 
Χόλκραδ, εκεί στην πολυθρόνα όπου καθόταν. 
  Λίγα λεπτά κύλησαν, και ο Ζάρβηµ, περνώντας έξω απ’το 

σαλονάκι, παρατήρησε ότι η µάγισσα ήταν µέσα, και µπήκε. 
Κοιµάται, σκέφτηκε. Και, ύστερα, άθελά του, της έριξε ένα βλέµµα 

από κάτω ως πάνω: ξεκίνησε απ’τα γυµνά της πόδια, πήγε στις 
κνήµες της, στα γόνατά της, στην κοιλιά, στην µέση της, στα στήθη, 

στο λαιµό –και, όταν έφτασε στο πρόσωπό της, ο Ζάρβηµ πρόσεξε 
ότι τα µάτια της είχαν ανοίξει! 
  «Με συγχωρείς που σε ενοχλώ, Χόλκραδ,» είπε αµέσως, 
κοκκινίζοντας. ∆εν ήθελε η µάγισσα να πιστέψει ότι καθόταν εκεί 
και την κοιτούσε καµια ώρα ολόκληρη! «Μόλις µπήκα, και… 

προφανώς, σε ξύπνησα. Και πάλι, µε συγχωρείς.» Έκανε να γυρίσει 
να φύγει.  
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  Αλλά εκείνη τον πρόλαβε: «Ζάρβηµ.» 

  Ο Άρχοντας γύρισε, αργά, φοβούµενος ότι η µάγισσα είχε 
παρεξηγηθεί. Όχι, φυσικά, ότι νόµιζε πως µπορούσε να τον κάνει 
βάτραχο, και τέτοιου είδους ιστορίες για άφρονες! 
  «Ο καπνός σου µε ξύπνησε, όχι εσύ,» εξήγησε η Χόλκραδ. 
  Ο Ζάρβηµ γέλασε. 
  «Γαληνόχορτο, σωστά;» είπε η µάγισσα. 

  Ο Ζάρβηµ έβγαλε το τσιµπούκι του απ’το στόµα. «Ω, ναι. Το 

πέτυχα χτες στην Μεγάλη Αγορά της ∆ρέλιφον.» 

  «Κάθισε να µου κάνεις παρέα,» τον προσκάλεσε η Χόλκραδ. «Και 
να µου δώσεις κι εµένα να καπνίσω λίγο,» πρόσθεσε, υποµειδιώντας, 
καθώς έβγαζε µια µακριά, λιγνή πίπα απ’το φόρεµά της, η οποία 

πρέπει να ήταν καµωµένη από το κόκαλο κάποιου ζώου, άγνωστου 

στον Ζάρβηµ –ή που, τουλάχιστον, εκείνη την ώρα δεν πήγαινε ο 

νους του. 

  «Φυσικά,» αποκρίθηκε, και κάθισε στην πολυθρόνα κοντά σ’αυτή 

της µάγισσας. Άνοιξε το σακουλάκι στη ζώνη του και είπε: «∆ος µου 

την πίπα σου.» Η Χόλκραδ τού την έδωσε. Ο Ζάρβηµ την γέµισε µε 
γαληνόχορτο και της την επέστρεψε. 
  «Φωτιά;» ζήτησε εκείνη. 

  Ο Ζάρβηµ σηκώθηκε από την πολυθρόνα του και της άναψε την 
πίπα. 

  «Ευχαριστώ,» είπε η Χόλκραδ, καπνίζοντας. «Πολύ καλός καπνός, 
Ζάρβηµ.» 

  Εκείνος ξανακάθισε στην πολυθρόνα του. «Είσαι κουρασµένη, ε;» 

  «Είµαι,» τον διαβεβαίωσε η µάγισσα, κουνώντας το κεφάλι 
καταφατικά. «Όµως άξιζε τον κόπο…» 

  Ο Ζάρβηµ δεν τη ρώτησε τίποτα περισσότερα. Μονάχα έµειναν 
εκεί, κοντά στη φωτιά του τζακιού, απολαµβάνοντας την θερµότητά 

της και καπνίζοντας γαληνόχορτο. 

 

**  **  **  ** 
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  Η Σαντέ’ενθιν ετοιµάστηκε. Φόρεσε ένα µαύρο φόρεµα, πέρασε 
µαύρες, δερµάτινες µπότες στα πόδια της –πάνω από τις ζεστές 
γκρίζες κάλτσες µε τις οποίες ήταν ντυµένα– και µακριά, λευκά 

γάντια στα χέρια. Έδεσε την λεπτή της ζώνη στη µέση (απ’όπου 

κρεµόταν ένα ξιφίδιο), και την µελανή της κάπα στους ώµους. Όλη 

της την καινούργια γκαρνταρόµπα τής την είχε αγοράσει ο Τράνθλας 
από την Μικρή Αγορά (γιατί τσιγκουνευόταν να την αγοράσει από 

την Μεγάλη), στην ανατολική µεριά της ∆ρέλιφον. Πράγµα που η 

Νυφίτσα δεν είχε κάνει και µε τόση µεγάλη ευχαρίστηση, αλλά δε 
µπορούσε να της πει και όχι. 
  Όπως ούτε τώρα µπορούσε να της πει όχι, που του είχε ζητήσει να 

έρθει µαζί της εκεί όπου θα πήγαινε –και αυτός και οι 
δαιµονάνθρωποί του. Βέβαια, δε θα τη συνόδευαν φανερά –δε θα 

είχε κανένα νόηµα κάτι τέτοιο–, παρά θα την ακολουθούσαν από 

κάποια απόσταση, κοιτώντας την από τις παρόδους της πόλης. 
  Η Σαντέ’ενθιν είχε ρωτήσει τον Τράνθλας πού ακριβώς ήταν η 

Οδός Τουλίπας και πού το πανδοχείο «Οι Τρεις ∆ρόµοι», και εκείνος 
της είχε απαντήσει λες και γνώριζε αυτά τα πράγµατα από 

γεννησιµιού του. Τώρα, η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια επαναλάµβανε 
τις οδηγίες της Νυφίτσας µέσα στο µυαλό της. ∆εν τις έβρισκε και 
ιδιαίτερα δύσκολες:  Κατ’αρχήν, θα πήγαινε στην νότια πύλη της 
∆ρέλιφον·  ύστερα, θα έπαιρνε έναν λοξό δρόµο δεξιά·  στη συνέχεια, 

θα βάδιζε ευθεία·  θα έκοβε αριστερά, εκεί όπου θα έβλεπε ένα 

ραφείο το οποίο ονοµαζόταν «Το Χρυσό Ψαλίδι»· θα προχωρούσε, 
πάλι, ευθεία, και, στον πρώτο µεγάλο δρόµο δεξιά, θα έστριβε. Αυτή 

θα ήταν η Οδός Τουλίπας, και, στο τέλος, της η Σαντέ’ενθιν θα 

συναντούσε τους Τρεις ∆ρόµους, ακριβώς επάνω στη γωνία. 

  Για την ώρα, απλά, άνοιξε την πόρτα και βγήκε απ’το δωµάτιό της. 
Κατέβηκε τις σκάλες του πανδοχείου και στην τραπεζαρία 

συνάντησε τον Τράνθλας, καθισµένο στο µπαρ, µε µια κούπα κρασί 
στο χέρι. Τον ζύγωσε και του ψιθύρισε: 
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  «Έχουµε δουλειά, ξέχασες;» 

  «Φυσικά και όχι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Αλλά θα βγούµε µετά από 

σένα. Είναι πιο… διακριτικό έτσι.» 

  Η Σαντέ’ενθιν αποµακρύνθηκε από τον Τράνθλας, διέσχισε την 
γεµάτη τραπεζαρία του πανδοχείου, πέρασε την εξώθυρα, και βγήκε 
στον δρόµο, απ’όπου µπορούσε ν’αντικρίσει το βασιλικό παλάτι της 
∆ρέλιφον, που… θα έπρεπε να ήταν δικό µου! σκέφτηκε, αλλά 

συνέχισε το δρόµο της, δίχως να σταµατήσει ούτε για µια στιγµή. 

Φόρεσε την κουκούλα της, για καλό και για κακό, και βάδισε µέχρι 
την όµορφη Πλατεία Κύκνων, την οποία προσπέρασε, χωρίς να 

καθυστερήσει. Ακολούθησε έναν µακρύ δρόµο και, τελικά, βρέθηκε 
στην µεγάλη νότια πύλη της ∆ρέλιφον. 
  Έριξε µια µατιά τριγύρω και εύκολα εντόπισε την λοξή οδό για την 
οποία της είχε µιλήσει ο Τράνθλας. Εκεί προχώρησε ευθεία. Σε λίγο, 

αντίκρισε ένα κλειστό πέτρινο χτίριο (ήταν απόγευµα προς βράδυ, 

και οι περισσότερες δουλειές ήταν κλειστές), πάνω από την πόρτα 

του οποίου βρισκόταν κρεµασµένη µια ξύλινη ταµπέλα, που έγραφε 
µε χρυσαφένια γράµµατα: Το Χρυσό Ψαλίδι. 

  Το ραφείο, σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν, και έστριψε αριστερά. 

Προχώρησε µερικά βήµατα και σταµάτησε. Άραγε ο Τράνθλας και οι 

δαιµονάνθρωποί του µε ακολουθούν, όπως τους είπα; αναρωτήθηκε. 
Και τους έψαξε µε το βλέµµα της. ∆εν τους βρήκε πουθενά. Ένα 

συναίσθηµα ανησυχίας άρχισε να την καταλαµβάνει. Μετά, όµως, 
χρησιµοποίησε τις πνευµατικές της αισθήσεις και τους εντόπισε 
άπαντες: Η Νυφίτσα ερχόταν από τα δεξιά, ο Κόρµανλον ήταν 
αριστερά της, το ίδιο και η Τενιρισία, ενώ ο Λάγκρελφορθ την είχε 
πάρει στο κατόπι. Ωραία, συλλογίστηκε η Σαντέ’ενθιν, και συνέχισε 
την πορεία της. 
  Έστριψε δεξιά στον πρώτο µεγάλο δρόµο που είδε, και διάβασε την 
πινακίδα η οποία βρισκόταν εκεί: Οδός Τουλίπας. Καλά είχε έρθει. 
Βάδισε ευθεία και, στο τέλος του δρόµου, στην γωνία, αντίκρισε ένα 

πανδοχείου που έφερε το όνοµα «Οι Τρεις ∆ρόµοι». Απέξω ήταν 
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σταθµευµένη µια άµαξα. Ο Βούνκαλ, όµως, δεν βρισκόταν εκεί, 
όπως της είχε υποσχεθεί, όταν είχαν µιλήσει µέσω των Πνευµάτων. 
  Έψαξε γι’αυτόν µε τις ψυχικές της αισθήσεις –και τον εντόπισε την 
ώρα που εκείνος έβγαινε πίσω απ’την άµαξα. 

  «Καλησπέρα, Σαντέ’ενθιν,» είπε. 
  Η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια αντίκρισε το πρόσωπό του. Ο Ρίγκµιν 
τής είχε πει ότι ο αδελφός του ήταν άσχηµος, µα εκείνη δεν περίµενε 
να ήταν τόσο άσχηµος. Ο Βούνκαλ, όντως, ήταν ασχηµότερος από 

τον πατέρα του, τον ∆ούκα Έσριθ! Μα τον Ποταµό, σε κανέναν 

άνθρωπο δεν αξίζει αυτή η φάτσα! συλλογίστηκε η Σαντέ’ενθιν. Και 
σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει να κοιτά αυτή τη φάτσα. 

  Ωστόσο, η φωνή της δεν φανέρωσε το σοκ της. «Καλησπέρα, 

Βούνκαλ,» αποκρίθηκε. 
  «Προφανώς, δε µε είχες ξαναδεί,» είπε εκείνος. 
  Η Σαντέ’ενθιν αναρωτήθηκε πώς είχε καταλάβει τις σκέψεις της. 
Άραγε, τα µάτια της είχαν γουρλώσει, προς στιγµή; Το στόµα της 
είχε µισανοίξει; Ή είχε, µήπως, αργήσει λίγο να του απαντήσει; Ναι, 
µάλλον αυτό θα ήταν: είχε αργήσει λίγο να του απαντήσει. 
  Έγλειψε τα χείλη της. «Όχι, δε σε έχω ξαναδεί. Αλλά εσύ πρέπει να 

έχεις δει εµένα, αν δεν κάνω λάθος. Στον γάµο της ∆ούκισσας 
Ζέκαλ.» 

  «Ναι, σε έχω δει, Σαντέ’ενθιν,» παραδέχτηκε ο Βούνκαλ. Και η 

Ζιρκεφιανή διέκρινε µια νότα βαθιάς µελαγχολίας στη φωνή του, λες 
και ο γιος του ∆ούκα Έσριθ ζήλευε την οµορφιά της, ή λες και την 
ποθούσε ερωτικά, αλλά σκεφτόταν πως, φυσικά, εκείνη ποτέ δε θα 

ήταν δυνατόν ν’ανταποκριθεί στις επιθυµίες του. 

  Η Σαντέ’ενθιν αισθάνθηκε µεγάλη λύπηση γι’αυτόν. Μεγαλύτερη 

απ’ό,τι είχε αισθανθεί για οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο. Και η 

Πνευµατίστρια δεν αισθανόταν συχνά λύπηση για κανέναν. 
  «Θα κουβεντιάσουµε εδώ;» τον ρώτησε. 
  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Βούνκαλ. «Έλα µαζί µου.» Βάδισε προς την 
πόρτα του πανδοχείου και την άνοιξε, µπαίνοντας στην τραπεζαρία. 
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  Η Σαντέ’ενθιν τον ακολούθησε, αναρωτούµενη αν θα µπορούσαν 
να έρθουν µαζί οι «συνοδοί» της εκεί όπου την πήγαινε. 
  «Απο δώ,» της είπε ο Βούνκαλ, όταν βρισκόταν µέσα. Και βάδισε, 
τώρα, προς µια άλλη πόρτα, στην δεξιά µεριά της τραπεζαρίας. 
Σ’εκείνο το σηµείο το ταβάνι ήταν χαµηλότερο, και µια λάµπα ήταν 
αναµµένη, για να διώχνει το σκοτάδι. 
  Ο Βούνκαλ άνοιξε την πόρτα, και η Σαντέ’ενθιν τον ακολούθησε 
στο εσωτερικό ενός δωµατίου, φωτιζόµενου από µια λάµπα επάνω 

στο τραπέζι που βρισκόταν στο κέντρο του και από τη φωτιά ενός 
µικρού τζακιού. Σε µια καρέκλα, καθόταν ένας άντρας που η 

Ζιρκεφιανή δεν γνώριζε·  ένας καστανός άντρας µε µακριά µαλλιά. 

  «Καλησπέρα,» τη χαιρέτησε. 
  «Καλησπέρα,» αποκρίθηκε εκείνη. 

  «Είστε η Σαντέ’ενθιν, υποθέτω.» 

  «Ναι, κι εσείς;» 

  «Το όνοµά µου είναι Άδνορ, και ίσως να µη σας είµαι τόσο 

άγνωστος όσο νοµίζετε…» 

  «Φοβάµαι πως δεν καταλαβαίνω,» είπε η Σαντέ’ενθιν, ενώ ο 

Βούνκαλ έκλεινε την πόρτα και της πρότεινε να καθίσει σε µια 

καρέκλα. 

  «Η Βαρονέσα Τάθβιλ είναι αδελφή µου,» εξήγησε ο Άδνορ. 

  «Η Βαρονέσα Τάθβιλ;» έκανε, έκπληκτη, η Σαντέ’ενθιν, καθώς 
καθόταν. «Πολύ… απρόσµενο, οφείλω να οµολογήσω. Γνωρίζει ότι 
είστε εδώ;» 

  «Όχι,» απάντησε, ξερά, ο Άδνορ. «Ούτε σκοπεύω να το µάθει, αν 
δεν είναι εντελώς απαραίτητο.» 

  «Μάλιστα…» είπε η Σαντέ’ενθιν. Και τότε, θυµήθηκε κάτι που της 
είχε πει ο Κάβµορντ: ότι ένας του συνεργάτης τού είχε ζητήσει να 

µην πάθει κανένα κακό η Βαρονέσα Τάθβιλ ή ο πατέρας της, ο 

Άρχοντας Ζάρβηµ. Αυτός πρέπει να του το είχε ζητήσει, λοιπόν, 

συµπέρανε, τώρα, η Ζιρκεφιανή. Ο Άδνορ. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

722 

  «Σαντέ’ενθιν,» είπε ο Βούνκαλ, καθισµένος πλάι της. «Πρέπει να 

σου µιλήσω για ένα γεγονός που, µάλλον, δεν γνωρίζεις…» 

  «Μίλησέ µου,» τον παρότρυνε εκείνη, περίεργη. 

  Ο Βούνκαλ τής είπε για τους Σαραολνιανούς απεσταλµένους του 

Κιόλβ στην Βαρονία του Έλκιζ. «Όπως, λοιπόν, θα καταλαβαίνεις,» 

συνέχισε, «ο Πρίγκιπας, τώρα, θα είναι προετοιµασµένος, και θα έχει 
κάποια συγκεκριµένα άτοµα για να τον προστατεύουν. Αυτά τα 

άτοµα είναι, επίσης, Σαραολνιανοί.» 

  «Η Χόλκραδ, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, και η Αλζάρα,» 

άρθρωσε η Σαντέ’ενθιν. «Αν και βέβαια, η Αλζάρα δεν είναι 
Σαραολνιανή·  είναι Ζιρκεφιανή, σαν εµένα, και κάποτε ήταν ιέρειά 

µου, αλλά µε πρόδωσε. Πάντως, ούτως ή άλλως, αυτή δεν έχει 
ακόµα συνέλθει από την επίθεσή µου εναντίον της, στο γάµο της 
Ζέκαλ –όπου, δυστυχώς, δεν κατόρθωσα, τελικά, να την σκοτώσω.» 

Αλλά –ποιος ξέρει;– ίσως έτσι να είναι καλύτερα. Άστην να 

βασανίζεται, η σκύλα! 

  «Οπότε, η άµυνα του Πρίγκιπα είναι, βασικά, η µάγισσα Χόλκραδ 
κι αυτός ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, σωστά;» 

  Η Σαντέ’ενθιν ένευσε. 
  «Εσύ τους ξέρεις καλύτερα·  γιαυτό κιόλας σε καλέσαµε εδώ. 

Επιπλέον, ο αριθµός των Κλειδοκρατόρων, γενικότερα, έχει µειωθεί, 
µετά από αυτή την µάχη στο γάµο·  και, ειδικότερα, ο αριθµός των 
συµµάχων µας –των Νεωτεριστών– έχει µειωθεί, Σαντέ’ενθιν.» 

  «Εν ολίγοις, θέλετε τη βοήθειά µου,» συµπέρανε εκείνη. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Βούνκαλ. 
  «Αλλά τι έχω εγώ να κερδίσω, βοηθώντας σας;» έθεσε το ερώτηµα 

η Σαντέ’ενθιν. 
  «Μπορούµε να σε προστατεύσουµε από τους άλλους 

Κλειδοκράτορες,» τόνισε ο Άδνορ. 

  «Αυτό το έχω ξανακούσει.» 

  Ο Άδνορ φάνηκε να θυµώνει·  το βλέµµα του σκοτείνιασε. 
«Χλευάζεις την ισχύ των Κλειδοκρατόρων στο Άργκανθικ, 
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Ζιρκεφιανή γυναίκα;» είπε. Και όλα τα φώτα φάνηκαν να σβήνουν 
µέσα στο δωµάτιο και µονάχα η µορφή του να παραµένει φωτεινή. 

  Με µια απλή κίνηση του χεριού της Σαντέ’ενθιν, τα φώτα, πάλι, 
άναψαν. «Τέτοιου είδους φτηνά κόλπα µπορεί να εντυπωσιάζουν 
κανέναν Αργκανθικιανό αρχοντάκο, αλλά όχι εµένα, Άδνορ. Πρέπει 
να έχω κάτι να κερδίσω για να σας συντρέξω.» 

  «Αµ, Σαντέ’ενθιν…» είπε ο Βούνκαλ, σκεπτικός. «Το 

αναλογιζόµασταν τούτο καιρό και, τελικά, νοµίζω πως βρισκόµαστε 
στη θέση να σου προτείνουµε να γίνεις Κλειδοκράτειρα, εάν το 

επιθυµείς και εάν είσαι πρόθυµη να υπηρετήσεις το Βασίλειο του 

Άργκανθικ.» 

  «∆ηλαδή, να µη φύγω ποτέ απο δώ;» 

  «Αυτή είναι µία από τις προϋποθέσεις του να είσαι 
Κλειδοκράτορας.» 

  Να µείνω για πάντα στο Άργκανθικ… συλλογίστηκε η Σαντέ’ενθιν. 
Αλλά πού να πάω, έτσι κι αλλιώς; Η Ζίρκεφ έχει καταστραφεί, το ίδιο 

κι όλη η Νότια Γη. Εξάλλου, εγώ δεν ήµουν που ήθελα να γίνω 

Βασίλισσα τούτου του τόπου; Όµως µπορεί µια Βασίλισσα να είναι και 

Κλειδοκράτειρα, συγχρόνως; Χµ… γιατί όχι; Ο Χόρναρ ήταν 

Πρίγκιπας, Βαρόνος, και Μέγας Θυροφύλαξ. Θα µπορούσα, άραγε, κι 

εγώ να γίνω Μεγάλη Θυροφύλαξ; Σίγουρα, αυτό το… αξίωµα είναι 

ισχυρότερο από το να είµαι µια απλή βασίλισσα… Η ιδέα άρχισε να 

της αρέσει ολοένα και περισσότερο. 

  Μειδίασε. «Βούνκαλ,» είπε, «δέχοµαι. Θα γίνω Κλειδοκράτειρα, 

και θα σας βοηθήσω.» 

  «Πρώτα, θα µας βοηθήσεις και, µετά, θα γίνεις Κλειδοκράτειρα,» 

διαφώνησε ο Άδνορ. 

  «Πώς!» σφύριξε η Σαντέ’ενθιν. 
  «Όχι,» είπε ο Βούνκαλ·  «θα γίνεις Κλειδοκράτειρα τώρα, εφόσον 
το επιθυµείς.» 
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  Ο Άδνορ τον αγριοκοίταξε, σαν τσακάλι. Τα καστανά του µάτια 

στένεψαν, και µέσα τους αντανακλάστηκε το φως της λάµπας του 

τραπεζιού. 

  «Ο αριθµός µας ήδη είναι µειωµένος, αδελφέ,» του θύµισε ο 

Βούνκαλ. «Μην πετάς στα σκουπίδια µια αξιόλογη προσφορά που 

σου γίνεται.» 

  Ο Άδνορ ακούµπησε την πλάτη του στην καρέκλα, και είπε: 
«Καλωσόρισες στους Κλειδοκράτορες, Σαντέ’ενθιν·  και καλά 

ξεµπερδέµατα.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24ο 

Πρώτη ηµέρα της Πολιορκίας της Χάργκοχ: 
Τα λόγια ενός διπλωµάτη 

 

 

ίχε σκοτεινιάσει, όταν οι στρατοί των δαιµονανθρώπων 
συγκεντρώθηκαν γύρω από την Χάργκοχ, περικυκλώνοντάς 
την και µην αφήνοντας καµία διέξοδο διαφυγής. Οι ανιχνευτές 

του ∆ούκα Σάλβινρ τούς είχαν εντοπίσει εδώ και µερικές ώρες, και 
όλοι οι υπερασπιστές βρίσκονταν τώρα µέσα στα τείχη της πόλης, η 

οποία είχε από καιρό µετατραπεί σε φρούριο –το τελευταίο φρούριο 

των Σαραολνιανών εναντίον της σκοτεινής καταιγίδας των δαιµόνων 
που έπληττε το Βασίλειο. Οι έµποροι είχαν προ πολλού εγκαταλείψει 
την Χάργκοχ, και ο περισσότερός της πληθυσµός είχε φύγει, µε 
πρώτους τους ηλικιωµένους και τα παιδιά. Μονάχα πέντε χιλιάδες 
γενναίοι άντρες και γυναίκες είχαν µείνει, για να πολεµήσουν µαζί 
µε τους Σαραολνιανούς στρατιώτες, ώστε η χώρα τους να µην πέσει 
στα χέρια των Μαγκραθµέλιων·  γιατί αναριγούσαν και µόνο στη 

σκέψη ότι θα γίνονταν δούλοι των δαιµονανθρώπων και θα 

Ε
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υπέφεραν όσα ακουγόταν πως υπέφεραν οι άνθρωποι που 

κατοικούσαν στην Βόρεια και στην Νότια Μάγκραθµελ, κάτω από 

τον ζυγό των διαβολικών τους αφεντάδων. Όµως ο ∆ούκας Σάλβινρ 

είχε βάλει στην εφεδρεία αυτούς τους πολίτες που επιθυµούσαν να 

πολεµήσουν, επειδή δεν ήθελε να εµπλακούν σε µάχη, παρά µονάχα 

στην µεγαλύτερη των αναγκών. Άλλωστε δεν ήταν εκπαιδευµένοι 
όπως ένας σωστός µισθοφόρος και, τις περισσότερες φορές, µάλλον 
στα πόδια των πραγµατικών βετεράνων θα µπλέκονταν παρά 

τίποτ’άλλο. Ο Άρχοντας της Χάργκοχ τούς ανέθεσε 
συµπληρωµατικά καθήκοντα, όπως να περιθάλπουν τους τραυµατίες, 
να φέρνουν νερό και φαγητό, ή όπλα, και τα σχετικά. 

  Τώρα, καθώς οι στρατοί της Μάγκραθµελ ζύγωναν την πόλη του 

από το Βορρά, το Νότο, τη ∆ύση, και την Ανατολή, ο Σάλβινρ 

στεκόταν στις επάλξεις του νότιου τείχους της Χάργκοχ, µαζί µε 
τους πολεµιστές του. Ήταν ντυµένος µε την αρθρωτή του αρµατωσιά 

και στο αριστερό του χέρι βαστούσε µια µεγάλη, µεταλλική ασπίδα, 

ενώ στο δεξί έναν δίκοπο πέλεκυ. Οι σύµµαχοί του του είχαν 
προτείνει να µην εµπλακεί από τόσο νωρίς στην πολιορκία, γιατί 
πριν εννέα µέρες ήταν που είχε τραυµατιστεί, προσπαθώντας να 

εµποδίσει τους δαιµονανθρώπους από το να πάρουν τον Βασιληά 

Καρθαβλέρν από τα µπουντρούµια της Χάργκοχ. Όµως ο Σάλβινρ 

διαφώνησε µαζί τους, λέγοντας πως, αν εκείνος δεν έβγαινε πρώτος 
στα τείχη να υπερασπιστεί την πόλη του, τότε, πώς µπορούσε να έχει 
την απαίτηση οι άλλοι να βγουν; 
  Το ίδιο είχε πει και η ∆ούκισσα Άλχα, όταν της είχαν προτείνει –
και, µάλιστα, η ∆ούκισσα Τουάθα είχε επιµείνει πάνω σ’αυτό– να 

µείνει πίσω τις πρώτες µέρες, για να αναρρώσει. Εκτός από το 

γεγονός ότι είχε γελάσει µες στη µούρη τους, τονίζοντας πως στα 

δυτικά σύνορα είχε δεκάδες φορές πληγωθεί πολύ χειρότερα και, 
ωστόσο, την εποµένη συνέλεγε κεφάλια δαιµονανθρώπων µπροστά 

απ’το φρούριό της. 
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  Τώρα, η ∆ούκισσα Άλχα στεκόταν πλάι στον Σάλβινρ, ντυµένη 

µ’αλυσιδωτή αρµατωσιά και βαστώντας ασπίδα και ξίφος, ενώ στο 
κεφάλι φορούσε ένα κράνος που έκρυβε το πρόσωπό της. 
  Στις επάλξεις του νότιου τείχους, επίσης, ήταν ο Γκόρντλαν, ο γιος 
της Άλχα, ο οποίος ήθελε να είναι κοντά στην µητέρα του, για να την 
προστατεύει. Στις επάλξεις του δυτικού τείχους βρίσκονταν ο 

Έντρηλ, ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών της Μάρβαθ, και η 

Μπόρνεφ, ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών. 

Στις επάλξεις του ανατολικού τείχους στέκονταν η Ερία, που έφερε 
πλέον τιµητικά τον τίτλο της ∆ιοικήτριας του δεύτερου τάγµατος 
των Αργυρών Σπαθιών, η ∆ούκισσα Τουάθα, και ο Μπάχτον. Στις 
επάλξεις του βόρειου τοίχους της Χάργκοχ ήταν ο ∆ούκας Φερχ, ο 
Ωκεάνιος ∆ιοικητής Τόγκραν, ο Στρατηγός Μόρντον, και η σύζυγός 
του, ∆ιοικήτρια Βάρθα. 

  Όλοι ατένιζαν τις µάζες των Μαγκραθµέλιων να συγκεντρώνονται 
γύρω από την πόλη τους, σαν µια ατελείωτη θάλασσα σιδήρου και 
ατσαλιού·  και σ’όλων το µυαλό βρίσκονταν οι διαβολικές µηχανές 
των εχθρών τους, τις οποίες έτρεµαν, γιατί λίγο µπορούσαν να τις 
καταλάβουν και ποτέ δεν ήξεραν ακριβώς τι να περιµένουν 
απ’αυτές. 
  Οι στρατοί της Μάγκραθµελ σταµάτησαν να κινούνται και άρχισαν 
να κατασκηνώνουν. Και ο ∆ούκας Σάλβινρ, που κοιτούσε νότια, 

αντίκρισε στην αρχή του φουσάτου των δαιµόνων έναν καβαλάρη 

επάνω σε µαύρο άλογο: έναν άνθρωπο καβαλάρη, ντυµένο µε 
φολιδωτή αρµατωσιά, στου οποίου τους ώµους ανέµιζε ένας 
πορφυρός µανδύας, και στο κεφάλι του στερεωνόταν µια χρυσή 

κορόνα, περιτριγυρισµένη από µαύρα ζαφείρια, που γυάλιζαν σαν 
µάτια. 

  «∆ούκα Σάλβινρ!» φώναξε ο ιππέας, µε ασυνήθιστα δυνατή 

φωνή. «Γνωρίζεις ποιος είµαι;» 

  «Πόνκιµ…» ψιθύρισε ο Σάλβινρ, κάτω απ’την ανάσα του. 
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  Μα ο εχθρός φάνηκε να τον άκουσε, κι αποκρίθηκε: «Ναι, είµαι ο 

Πόνκιµ, ο νέος σου Βασιληάς, ∆ούκα της Χάργκοχ. Και 
σας προστάζω, εσένα και τους πολεµιστές σου, να 

κατεβάσετε τα όπλα σας, να ανοίξετε την πύλη της πόλης, 
και να υποταχθείτε στην εξουσία µου!» Η φωνή του Πόνκιµ 

αντηχούσε σε όλη την Χάργκοχ και στα περίχωρά της, σα να ήταν τα 

λόγια κάποιου αρχαίου Θεού που έρχονταν από το υπερπέραν. 
  Αλλά ο Σάλβινρ απάντησε: «∆εν έχουµε δαιµονόφιλους 
βασιληάδες στο Σαραόλν, σφετεριστή Πόνκιµ!» 

  Και οι πολεµιστές γύρω του ζητωκραύγασαν, υψώνοντας τα όπλα 

τους και προσπαθώντας να γεµίσουν τις καρδιές τους µε θάρρος, 
καθώς στέκονταν µπροστά στην καταστροφική θάλασσα των 
δαιµόνων της Μάγκραθµελ, που τους πάγωνε το αίµα µε την 
απεραντοσύνη της. 

  «Αφού αρνείσαι να υποταχθείς στην εξουσία του 
δικαιωµατικού σου Βασιληά, ∆ούκα Σάλβινρ, τότε, δεν 
µου αφήνεις άλλη επιλογή από το να σε πολεµήσω,» είπε ο 

Πόνκιµ, µε την εξώκοσµα δυνατή του φωνή, που έµοιαζε να την 
παρασέρνει ο άνεµος και να την µεταφέρει παντού. 

  «Όµως, ∆ούκα µου: ας µην είναι απαραίτητα η δική σου 

µοίρα και η µοίρα των κατοίκων του Σαραόλν! Προσκαλώ 

όποιον επιθυµεί να µ’ακολουθήσει ν’ανοίξει τις πύλες της 
Χάργκοχ και να έρθει µαζί µου. Υπόσχοµαι στο στέµµα 

και στο Βασίλειό µου ότι δεν θα πειραχτεί από κανέναν! 
  »Αλλά σας προειδοποιώ: θα περιµένω µέχρι την αυγή· 

γιατί τότε η οργή µου θα πέσει επάνω στο κεφάλι του 

προδότη ∆ούκα Σάλβινρ και σ’όλων των άλλων που θα 

επιλέξουν να υπηρετήσουν αυτόν αντί για εµένα.» 

  Και µετά, σιγή απλώθηκε στην πόλη της Χάργκοχ. 
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**  **  **  ** 

 

  Η Έρια κοίταξε τα πρόσωπα των πολεµιστών γύρω της. Μπορούσε 
να διακρίνει αµφιβολία εκεί, λες και περνούσε απ’το νου τους να 

παραδοθούν στον σφετεριστή! Και µόνο η σκέψη εξόργιζε την 
µαυροµάλλα πολεµίστρια, που έσφιξε το σπαθί περισσότερο µέσα 

στην ατσαλοντυµένη της γροθιά. 

  Ύστερα, όµως, το βλέµµα της έπεσε στην ∆ούκισσα Τουάθα, και 
παρατήρησε ότι η Αρχόντισσα της Κάντνοµ ατένιζε το ανατολικό 

φουσάτο των Μαγκραθµέλιων λες και ήταν το τελευταίο πράγµα που 

επρόκειτο να δει στη ζωή της. 
  Όχι, σκέφτηκε η Ερία. ∆εν πρέπει να χάσουµε το θάρρος µας τώρα! 

Ύψωσε το σπαθί της πάνω από το κεφάλι της και φώναξε: «Κανείς 
δε θα προδώσει τη Χάργκοχ! Όχι σήµερα!» 

  Κάποιοι ύψωσαν κι αυτοί τα όπλα τους και επανέλαβαν τα λόγια 

της, όµως δεν ήταν πολλοί… 

  Η Ερία αναρωτήθηκε αν µπορούσε να περνά, τούτη τη στιγµή, από 

το µυαλό όλων ν’ανοίξουν τις πύλες και να τρέξουν στον 
σφετεριστή, για να τους σώσει. Οι ηλίθιοι! ∆εν καταλαβαίνουν ότι θα 

γίνουν σκλάβοι των δαιµονανθρώπων; Ό,τι κι αν τους λέει ο Πόνκιµ, 

σκλάβους θα τους κάνει. Σωστά; Ξαφνικά, βλεφάρισε, καθώς έπιασε 
και τον εαυτό της να σκέφτεται ότι ίσως ο νέος Βασιληάς του 

Σαραόλν µπορούσε να τη σώσει από το θάνατο. Ο σφετεριστής –όχι ο 

Βασιληάς, συλλογίστηκε, αµέσως. Και δεν πρόκειται ποτέ να 

παραδοθώ σ’αυτόν τον δαιµονόφιλο! 

  Κοίταξε τον Μπάχτον, που στεκόταν πλάι της, βαστώντας το τόξο 

του στο δεξί χέρι, µε ένα βέλος ήδη περασµένο. Μια φολιδωτή 

αρµατωσιά τον έντυνε, καθώς και µια πράσινη κάπα, της οποίας η 

κουκούλα βρισκόταν στο κεφάλι του αρχηγού της πέµπτης 
ανιχνευτικής οµάδας της Χάργκοχ, κι έτσι η Ερία δε µπορούσε να 

διακρίνει καλά το πρόσωπό του. Άραγε, σκέφτεται κι αυτός την 
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περίπτωση να παραδοθούµε; Όχι, ο Μπάχτον ποτέ δε θα παραδινόταν 

στους δαιµονανθρώπους –τους σιχαίνεται! 

  Η Ερία ξεροκατάπιε κι έστρεψε, ξανά, το βλέµµα της στο φουσάτο 

των Μαγκραθµέλιων το οποίο καταυλιζόταν µπροστά απ’τα 

ανατολικά τείχη της Χάργκοχ. 
  Ο αέρας γύρω της µύριζε προδοσία, και η µαυροµάλλα πολεµίστρια 

αναρίγησε. 
 

**  **  **  ** 

 

  Ο Σάλβινρ δεν απάντησε στα τελευταία λόγια του Πόνκιµ. 

Εξάλλου, τι µπορούσε ν’αποκριθεί; Τι να έλεγε στους πολεµιστές 
του; «Μην τολµήσει κανείς να πάει µαζί του»; Γέλασε από µέσα του 

και µόνο στη σκέψη. Οι Σαραολνιανοί ήξεραν για τι µάχονταν·  δε 
χρειαζόταν εκείνον να τους το θυµίσει. Μάχονταν για τη χώρα και 
την ελευθερία τους. 
  Ο Πόνκιµ, κάτω από τα τείχη, έστρεψε το µαύρο του άλογο από την 
άλλη και αποµακρύνθηκε µέσα στο στρατόπεδο που ετοίµαζαν οι 
δαιµονάνθρωποι. 
  Γεµάτος ύπουλα λόγια είναι ο Πόνκιµ, συλλογίστηκε ο Σάλβινρ. 

Λόγια που ρέουν σαν µέλι, αλλά καίνε σαν οξύ. Ο Άρχοντας της 
Χάργκοχ είχε, για µια στιγµή, ένα ανήσυχο συναίσθηµα, λες και 
φοβήθηκε την πρόσκληση του σφετεριστή προς τους στρατιώτες του. 

Όχι –δεν τον φοβάµαι! Μπορώ να εµπιστευτώ τους πολεµιστές µου, 

προσπάθησε να πείσει τον εαυτό του. Όµως το ανήσυχο συναίσθηµα 

δεν έλεγε να τον αφήσει. Κανείς δε θα µε προδώσει· κανείς δε θα 

προδώσει την Χάργκοχ… 

  Ένα ατσαλοντυµένο χέρι ακούµπησε τον ώµο του, και η ∆ούκισσα 

Άλχα ρώτησε: «Σάλβινρ, είσαι καλά;» 

  Εκείνος, ξαφνικά, διαπίστωσε ότι είχε γείρει και στερεωνόταν 
επάνω στον µεγάλο, δίκοπο πέλεκύ του, σαν αποκαµωµένος. Ωραίο 

παράδειγµα δίνω στους στρατιώτες µου!  
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  Ξεροκατάπιε. «Ναι, Άλχα, καλά είµαι. Αλλά…» Στράφηκε να 

κοιτάξει τα µάτια της ∆ούκισσα του Σνόργκ, µέσα από τις σχισµές 
του κράνους της. «…έχω ένα δυσοίωνο συναίσθηµα…» 

  «Ξέρω τι εννοείς,» αποκρίθηκε εκείνη. «Κι εγώ το ίδιο 

αισθάνοµαι…» 

  Τα λόγια της ανησύχησαν τον Σάλβινρ ακόµα περισσότερο. 

  Ενώ, αρκετή απόσταση από τις επάλξεις των νότιων τειχών της 
Χάργκοχ, ο Πόνκιµ κατέβαινε από το µαύρο του άλογου, γελώντας. 
Σάλβινρ, σκεφτόταν, είσαι το ίδιο ανόητος όσο κι ο Βένγκριλ. Και το 

ίδιο εύκολος να σε παραπλανήσει κανείς –όπως κι όλοι οι 

Σαραολνιανοί, άλλωστε… «Χα-χα-χα-χα!…» 

  Στράφηκε σε έναν µηχανικό των Μαγκραθµέλιων, και τον 
πρόσταξε: «Από αύριο θ’αρχίσετε την κατασκευή των µηχανών του 

πόλεµου.» 

  «Μάλιστα, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε εκείνος, κλίνοντας το 

κεφάλι. 
 

**  **  **  ** 

 

  «∆ε θα επιτεθούν απόψε,» είπε η Μπόρνεφ, κοιτάζοντας τους 
Μαγκραθµέλιους στην δυτική µεριά της Χάργκοχ να 

κατασκηνώνουν. 
  «Όχι,» συµφώνησε ο Έντρηλ, «δε θα επιτεθούν. Όµως τα λόγια του 

Αφέντη τους ήταν αρκετά για να µην περάσουµε καθόλου καλή 

βραδιά απόψε, Μπόρνεφ.» 

  Η Μπόρνεφ έβγαλε το κράνος της και τίναξε τα πορφυρά της 
µαλλιά στο παγερό αεράκι. «Πιστεύεις ότι κάποιος θα µας προδώσει; 
Πιστεύεις ότι κάποιος από εµάς εδώ –που περιµέναµε τόσο καιρό 

τούτη την επίθεση, και προετοιµαζόµασταν για να πολεµήσουµε 
τους δαιµονανθρώπους– θα φύγει από τη Χάργκοχ και θα 

συµµαχήσει µαζί του;» 
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  «Εγώ ξέρω µόνο ότι αυτός ο στρατός είναι το τροµακτικότερο 

θέαµα που έχω αντικρίσει…» αποκρίθηκε ο Έντρηλ. 
  «∆εν έχεις άδικο,» παραδέχτηκε η Μπόρνεφ. Και έµεινε σιωπηλή 

για λίγο, καθώς ατένιζε τους δαιµονανθρώπους να φτιάχνουν την 
κατασκήνωσή τους. Ύστερα, ρώτησε: «Πώς είναι δυνατόν η φωνή 

του –του Πόνκιµ εννοώ– να είναι τόσο δυνατή; Έµοιαζε όχι µόνο 

ν’ακούγεται παντού, αλλά να έρχεται κι από παντού.» 

  «∆εν έχεις ακούσει τις ιστορίες του Μπάχτον για τον σφετεριστή;» 

ρώτησε ο Έντρηλ. «Ο Πόνκιµ είναι µάγος, και µάλιστα πολύ 

δυνατός.» 

  Η Μπόρνεφ έγλειψε τα ξεραµένα της χείλη. «Και θα µπορεί να 

βοηθήσει τους Μαγκραθµέλιους στη µάχη, µε τη µαγεία του; Θα 

µπορεί να τους προσφέρει κάποιο πλεονέκτηµα που εµείς δεν 
έχουµε;» 

  Ο Έντρηλ ανασήκωσε τους ώµους. «∆εν ξέρω από µαγεία, 

Μπόρνεφ. Αλλά ελπίζω πως όχι.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η νύχτα άπλωσε τον µαύρο µανδύα της πάνω από την Χάργκοχ, 
ενώ απόψε τα τέσσερα φεγγάρια του Άρµπεναρκ ήταν κρυµµένα 

πίσω από σύννεφα, σα να φοβόνταν να κοιτάξουν τα δρώµενα στην 
γη. Έτσι, το σκοτάδι είχε τυλίξει τους δρόµους και τα σοκάκια της 
πόλης… καθώς και το µυαλό πολλών ανθρώπων, οι οποίοι 
σκέφτονταν πως ίσως, τελικά, κατάφερναν να βγουν ζωντανοί από 

την πολιορκία –και, µάλιστα, ν’ανταµειφθούν!– αν πρόδιδαν τους 
συµπολεµιστές τους στον Πόνκιµ, τον νέο Μονάρχη (σφετεριστής ή 

δικαιωµατικός Βασιληάς δεν είχε σηµασία) του Σαραόλν.  
  Επιπλέον, µία ώρα πριν από τα µεσάνυχτα είχε απλωθεί οµίχλη 

στην Χάργκοχ, και πολλοί ψιθύριζαν ότι ήταν δώρο του Πόνκιµ προς 
εκείνους που ήθελαν να επιχειρήσουν να παραδώσουν την πόλη 

σ’αυτόν·  γιατί είχαν ακούσει ότι ήταν πανίσχυρος µάγος, που 
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µπορούσε να σκοτώσει ανθρώπους µονάχα µε το βλέµµα του, και η 

φωνή του µπορούσε ν’ακουστεί ως τα πέρατα του Βασιλείου –όπως 
είχε, άλλωστε, αποδείξει σήµερα. 

  Εποµένως, στο εσωτερικό της τελευταίας πόλης-φρουρίου του 
Σαραόλν, ο ένας κοιτούσε τον άλλο µε καχυποψία, υποψιαζόµενος 
µήπως αυτός ήταν που θα πρόδιδε την πόλη και τον ∆ούκα Σάλβινρ, 

ή φοβούµενος ότι εκείνος που τον κοιτούσε υποψιαζόταν τα 

προδοτικά του σχέδια ή τις προδοτικές του σκέψεις. Κανένας δεν 
ήταν ήρεµος. Και, µέσα από τις σκιερές γωνιές των δρόµων και από 

τα βάθη των σοκακιών και των παρόδων, κανείς µπορούσε να 

διακρίνει παρέες των τριών και των τεσσάρων ατόµων να 

κουβεντιάζουν ψιθυριστά. Τα άτοµα αυτά, όταν κάποιος ζύγωνε, 
διαλύονταν βιαστικά, κινώντας υποψίες σ’όλους όσους τα έβλεπαν. 
  Ένταση. Όχι από φόβο για τους έξω, αλλά για τους µέσα. 

  Κάποιοι το έριξαν στο ποτό, κρυφά από τους διοικητές τους, 
κατεβαίνοντας στα κελάρια των πανδοχείων και ανοίγοντας βαρέλια 

µε κρασί και µπίρα. Ίσως έτσι κατάφερναν να ηρεµήσουν, 
σκέφτονταν. 
  Κάποιοι ακόνιζαν νευρικά τα όπλα τους, και ο µεταλλικός ήχος που 

έκαναν γέµιζε τον αέρα γύρω τους, ηλεκτρίζοντας περισσότερο την 
ατµόσφαιρα. 

  Κάποιοι έλεγαν ανέκδοτα, για να χαλαρώσουν·  αλλά όλων το γέλιο 

ήταν νευρικό και όχι αυθόρµητο, σα να προσπαθούσαν να γελάσουν, 
σα να ήθελαν να πείσουν τους εαυτούς τους ότι γελούσαν. 
  Κάποιοι σχεδίαζαν την πτώση της Χάργκοχ, µέσα στην οµίχλη και 
στο σκοτάδι –και δεν ήταν δαιµονάνθρωποι, ούτε δηλωµένοι 
δαιµονόφιλοι. 
  Και κάποιοι άλλοι έψαχναν ακριβώς για αυτούς τους επίδοξους 
προδότες… 

 

**  **  **  ** 
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  «Ανησυχείς υπερβολικά, Ερία,» ψιθύρισε η Μπόρνεφ. «Αυτό είναι 
σκέτη παραφροσύνη! –κανείς δεν πρόκειται να έρθει ν’ανοίξει την 
πύλη.» Καθόταν οκλαδόν στο πλακόστρωτο ενός σοκακιού, 

τυλιγµένη σε µια µαύρη κάπα, έχοντας την κουκούλα της 
κατεβασµένη στο κεφάλι. Φορούσε µονάχα δερµάτινη αρµατωσιά, 

για να µην κάνουν θόρυβο οι κινήσεις της, και στη ζώνη της ήταν 
θηκαρωµένο ένα ξιφίδιο. 

  Η Ερία, που βρισκόταν πλάι της, ήταν παρόµοια ντυµένη. «Τότε, 
γιατί είσαι εδώ, Μπόρνεφ;» τη ρώτησε. 
  «Για να µην κάνεις καµια ανοησία, ως συνήθως,» αντιγύρισε 
εκείνη. «Κάποτε ήµουν εκπαιδεύτριά σου, θυµάσαι;» 

  «Κάποτε,» τόνισε η Ερία. «Αλλά όχι πια. Παραδέξου το: κι εσύ 

ανησυχείς. Όλη η Χάργκοχ ανησυχεί. Ο Πόνκιµ δε χρειάστηκε παρά 

να πει µερικά λόγια, και µας έκανε όλους άνω-κάτω.» 

  «Και να θεωρείς τους εαυτούς µας τυχερούς που είπε µονάχα αυτά 

τα ‘µερικά λόγια’.» Ήταν ο Μπάχτον που µίλησε, καθισµένος 
απέναντι από τις δύο γυναίκες, και ντυµένος κι εκείνος παρόµοια 

µ’αυτές. Όµως πίσω από την πλάτη είχε κρυµµένο το τόξο του και 
µια φαρέτρα γεµάτη βέλη. «Φοβάµαι τις δυνάµεις του. Και κανείς 
δεν περίµενε ότι θα τον βλέπαµε εδώ. Όταν τον εντόπισα να έρχεται 
από τα νότια, ιππεύοντας στην εµπροσθοφυλακή του στρατού του, 

το αίµα µου πάγωσε.» 

  «Υπερβάλλεις,» είπε η Ερία. «Είναι επικίνδυνος, αλλά δε µπορεί να 

είναι τόσο επικίνδυνος.» 

  «Τότε, γιατί τα λόγια του µας έχουν επηρεάσει όλους;» έθεσε το 

ερώτηµα ο Μπάχτον. 
  «Πιστεύεις ότι αυτό ήταν κάποιου είδους ξόρκι;» απόρησε η Ερία. 

  «Πιθανώς…» 

  «Υπερβάλλεις ξανά. Ήταν, απλά, µια πρόταση –που έχει ιδιαίτερη 

βαρύτητα όταν είσαι περικυκλωµένος από εκατόν-πενήντα χιλιάδες 
δαιµονανθρώπους.» 

  Ο Μπάχτον, όµως, δεν έµοιαζε πεπεισµένος. 
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  «Μακάρι να είχαµε τη Νύχτα και τον Άνεµο εδώ,» είπε, ύστερ’από 

λίγο. «Αυτοί θα µπορούσαν να ξετρυπώσουν τους επίδοξους 
προδότες της Χάργκοχ –είναι πολύ καλοί σε κάτι τέτοια.» 

  «Επέλεξαν να λιποτακτήσουν,» αποκρίθηκε η Ερία, µορφάζοντας, 
για να δείξει τη γνώµη της για τους δυο τυχοδιώχτες. «Πράγµα που 

αποδεικνύει πόσο Σαραολνιανοί είναι… Εξάλλου, κι εδώ να ήταν, 
µάλλον, θα σκέφτονταν πώς να µας προδώσουν, παρά να βρουν τους 
προδότες!» 

  «Όχι, αποκλείεται να το έκαναν αυτό,» διαφώνησε ο Μπάχτον. 
  Τούτη τη φορά, η Ερία δεν έµοιαζε καθόλου πεπεισµένη. Στράφηκε 
στην Μπόρνεφ και ρώτησε: «Είπες στον Έντρηλ ότι θα ερχόσουν 
εδώ;» 

  «Όχι.» 

  «Γιατί;» 

  «Έχει αρκετές σκοτούρες στο κεφάλι του, ατενίζοντας τους 
δαιµονανθρώπους στα δυτικά·  δεν υπήρχε λόγος να τον επιβαρύνω 

µε µία παραπάνω. Εξάλλου, όταν αργότερα πάω για να πάρω τη 

θέση του στις επάλξεις, θα του πω τι συνέβη εδώ –αν, τελικά, συµβεί 
κάτι.» 

  «Αν δεν έχει συµβεί τίποτα µέχρι τότε, ζήτησε από τον Έντρηλ να 

έρθει να µας βρει, γιατί εµείς ακόµα εδώ θα είµαστε και θα 

περιµένουµε·  και ένας επιπλέον σύµµαχος είναι πάντα χρήσιµος.» 

  Η Μπόρνεφ διέκρινε αυτή την έκφραση στο πρόσωπο της Ερία, την 
οποία η δεύτερη είχε πάντα όταν µιλούσε για έναν άντρα που είχε 
βάλει στο µάτι. Πώς µπορεί να έχει το µυαλό της σε τέτοια πράγµατα, 

ενώ βρισκόµαστε περικυκλωµένοι από Μαγκραθµέλιους;  

  «Θα το σκεφτώ.» 

  «Θα το σκεφτείς; Πες του να έρθει –τον χρειαζόµαστε εδώ.» 

  «Μπορεί να στείλω έναν στρατιώτη. ∆εν είναι η δουλειά του 

∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών να κρύβεται µέσα σε σοκάκια, δε 
νοµίζεις, Ερία;» 
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  «Και είναι η δουλειά µιας διοικήτριας των Αργυρών Σπαθιών;» 

αντιγύρισε εκείνη. «Γιατί δεν έστειλες έναν στρατιώτη, παρά ήρθες 
εσύ;» 

  «Γιατί… δεν ήξερα ποιον να εµπιστευτώ, γιαυτό!» είπε, έντονα, η 

Μπόρνεφ, εκνευρισµένη από τον τρόπο που της απαντούσε η Ερία. 

  «Αλλά θα ξέρεις ποιον να εµπιστευτείς, όταν είναι να φωνάξεις τον 
Έντρηλ;» 

  Θα τη στραγγαλίσω! «Θα δω! Ίσως να µη χρειαστεί να τον φωνάξω 

καθόλου. Μέχρι τότε, θα δω!» 

  Η Ερία µειδίασε, σκεπτόµενη: Κάποιες φορές, φέρεσαι τόσο ανόητα, 

Μπόρνεφ. Τι νοµίζεις, ότι θα σ’τον κλέψω απόψε, µα τα Πνεύµατα; 

Με τον Μπάχτον µπροστά; Βέβαια, έπρεπε να παραδεχτεί –

τουλάχιστον, στον εαυτό της– ότι είχε και µια, κάπως, «κακή φήµη» 

στον Σαραολνιανό στρατό. Αλλά αυτό δεν αποτελούσε καθόλου 

καλό λόγο για να φέρεται η Μπόρνεφ έτσι χαζά! 

  Σιγή έπεσε, για κάποια ώρα, και µετά, ο Μπάχτον είπε: «Μήπως 
είµαστε στη λάθος πύλη, Ερία;» 

  «Όχι,» διαφώνησε εκείνη. «Αν κάποιος αποφασίσει να προδώσει 
την Χάργκοχ, θα το κάνει από την νότια πύλη. Γιατί από τα νότια 

µίλησε ο Πόνκιµ, και, σίγουρα, θα θέλει να πάει προς αυτόν, κι όχι 
να βρεθεί µέσα σε έναν από τους άλλους καταυλισµούς των 
Μαγκραθµέλιων.» 

  «Ναι, συµφωνώ,» είπε ο Μπάχτον, «όµως µέχρι τώρα δεν έχουµε 
δει καµια ύποπτη κίνηση. Σκέψου, επίσης, ότι η νότια πύλη είναι µία 

από τις µικρές πύλες της Χάργκοχ, ενώ η ανατολική και η δυτική 

είναι οι µεγαλύτερες.» 

  «Ίσα-ίσα, πιο εύκολα κανείς µπορεί ν’ανοίξει µια µικρότερη πύλη, 

παρά µια µεγαλύτερη,» επέµεινε η Ερία. «Εδώ θα έρθουν, αν έρθουν 
–και προσωπικά πιστεύω ότι θα έρθουν·  γιαυτό καλά θα κάνουµε να 

περιµένουµε.» 

  Μετά από καµια ώρα, ο Μπάχτον διέκρινε µέσα από την πυκνή 

οµίχλη µερικές φιγούρες να πλησιάζουν το φυλάκιο δίπλα στην 
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νότια πύλη της Χάργκοχ. Έριξε µια γρήγορη µατιά στην Μπόρνεφ 

και στην Ερία, και συµπέρανε ότι οι δυο γυναίκες δεν τις είχαν δει. 
Τους έκανε νόηµα, δείχνοντάς τες. 
  Η Ερία συνοφρυώθηκε, προσπαθώντας να τις διακρίνει·  και, 
πραγµατικά, θαύµασε τα µάτια του Μπάχτον, που τις είχε 
παρατηρήσει αµέσως –Είναι καλός σε κάτι τέτοιες δουλειές, πολύ 

καλός. Τράβηξε, αργά, το ξιφίδιο από τη µέση της. «Τέσσερις;» 

ψιθύρισε. 
  «Έξι,» τη διόρθωσε ο Μπάχτον. 
  Πράγµατι, έξι ήταν·  απλά, οι δύο ήταν πιο πίσω και η Ερία δεν τους 
είχε προσέξει. Κοίταξε την Μπόρνεφ, πάνω απ’τον ώµο της, καθώς 
ανασηκωνόταν. Ένα ξιφίδιο γυάλιζε στο χέρι της πορφυροµάλλας 
διοικήτριας. 
  Έγλειψε τα χείλη, περιµένοντας να δει τι θα έκαναν οι προδότες (;) 
που παρακολουθούσαν. Πίσω της άκουσε τον Μπάχτον να τραβά 

ένα βέλος απ’τη φαρέτρα και να τεντώνει τη χορδή του τόξου του.  

  Μία από τις µυστηριώδεις φιγούρες ζύγωσε το φυλάκιο από τα 

πλάγια, ώστε να µη µπορεί να την αντικρίσει ο στρατιώτης µέσα, και 
τράβηξε ένα κοντόσπαθο. 

  «Ρίξτου!» σφύριξε η Ερία στον Μπάχτον. 
  Ένα βέλος πέρασε, σφυρίζοντας, πάνω απ’τον ώµο της και τόσο 

κοντά στ’αφτί της που ένα εκατοστό πιο δίπλα να ήταν θα της το 

έκοβε. 
  «Ααγκρχ!» κραύγασε ο άντρας, που δέχτηκε το βλήµα του 

Μπάχτον στο στήθος. 
  «ΠΡΟ∆ΟΤΕΣ!» φώναξε η Ερία, και, βγαίνοντας από την κρυψώνα 

της, χίµησε στον πρώτο που βρήκε µπροστά της. Ήταν µια γυναίκα, 

τόσο αιφνιδιασµένη που η πολεµίστρια τής κάρφωσε τη λεπίδα της 
κάτω απ’το σαγόνι προτού εκείνη προλάβει βγάλει κιχ. 
  Η Μπόρνεφ έπεσε πάνω σ’έναν άλλο, και τον χτύπησε στα πλευρά, 

αλλά η Ερία άκουσε το ξιφίδιο της πορφυροµάλλας πολεµίστριας να 

κοπανά σε πανοπλία, δίχως να καταφέρνει να τη διαπεράσει. 
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  Ένα ακόµα βέλος σφύριξε, και πέτυχε κάποιον στην κοιλιά. 

  Ο στρατιώτης που βρισκόταν στο φυλάκιο πετάχτηκε έξω, µε το 

σπαθί του ξεθηκαρωµένο και προσπαθώντας να καταλάβει τι γινόταν 
µέσα στην οµίχλη. 

  Φωνές ήρθαν από τα τείχη: «Προδότες; Πού;» 

  Η Ερία είδε έναν άντρα να γυρίζει για να τη χτυπήσει, και πήδησε 
παραδίπλα, για ν’αποφύγει τον κεφαλοθραύστη του. Κοίταξε το 

πρόσωπό του κάτω απ’την κουκούλα, καθώς βρέθηκαν ο ένας 
αντίκρυ στον άλλο. Τον ήξερε αυτόν τον άντρα! Είχε κοιµηθεί τρεις 
ή τέσσερις φορές µαζί του (δε θυµόταν πόσες ακριβώς), και τον 
έλεγαν Σόλµορχ. 
  Ο Σόλµορχ τής επιτέθηκε, πάλι. Η Ερία ύψωσε το ξιφίδιό της, κι 
απέκρουσε τον κεφαλοθραύστη του. Αλλά, αµέσως, το µετάνιωσε, 
γιατί το µικρό της όπλο ίσα που δεν έσπασε µπροστά στην ορµή του 

βαρύ όπλου του εχθρού της. Και ο προδότης την έσπρωξε προς τα 

πίσω, κολλώντας την σ’έναν τοίχο, και καρφώνοντας το γόνατό του 

στο κατώτερο σηµείο της κοιλιάς της. Η Ερία γρύλισε, δαγκώνοντας 
τα χείλη της·  αλλά ήξερε ότι έπρεπε να κάνει κάτι γρήγορα, και 
έδρασε: Τον κοπάνησε καταπρόσωπο, µε το µέτωπό της, και 
αισθάνθηκε τα δόντια του να σπάνε από την δυνατή σύγκρουση. 

  Ο Σόλµορχ πισωπάτησε, µε το αριστερό του χέρι µπροστά στο 

στόµα του και αίµα να τρέχει επάνω στο σαγόνι του, ενώ έµοιαζε 
ζαλισµένος. Όµως και η Ερία ήταν το ίδιο ζαλισµένη µ’αυτόν, από 

το χτύπηµά του, καθώς και από την κεφαλιά που του είχε δώσει. 
  Ευτυχώς, ένα βέλος του Μπάχτον τον πήρε στο λαιµό, σωριάζοντάς 
τον στο έδαφος, για να πεθάνει. 
  Η Ερία ακούµπησε στον τοίχο, προσπαθώντας να συνέλθει, ενώ 

γύρω της µπορούσε ν’ακούσει καθαρά της ιαχές της µάχης. Μα τι 
γινόταν; Μονάχα έξι προδότες δεν ήταν; Μάλλον, όχι, συµπέρανε. Οι 
υπόλοιποι πρέπει να περίµεναν κάπου πιο πέρα, και δεν τους είδε ο 

Μπάχτον. Τώρα, όµως, είναι χαµένοι, οι µπάσταρδοι, ό,τι κι αν 

κάνουν! 
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  Λίγο παραπέρα, η Μπόρνεφ είχε ξεπαστρέψει τον πρώτο της 
αντίπαλο και είχε αρπάξει από κάτω το σπαθί του, στρεφόµενη 

σ’έναν άλλο. Μ’αρέσει που η Ερία ήθελε «διακριτικότητα», και 

επέµενε να κουβαλάµε µονάχα αυτά τα Πνευµατοχτυπηµένα ξιφίδια, 

σκεφτόταν, καθώς απέκρουε την πρώτη επίθεση του εχθρού της. 
Πολύ που µας χρειάστηκε η διακριτικότητά της! Πισωπάτησε ένα 

βήµα, και περίµενε ο πολεµιστής να της επιτεθεί ξανά. Μόλις αυτό 

έγινε, η Μπόρνεφ πλαγιοπάτησε, αποφεύγοντας το χτύπηµά του, και 
του έσχισε τα πλευρά, µε το νεοαποκτηµένο ξίφος της, πετώντας 
αίµα τριγύρω. Ύστερα, ένα ακόµα βέλος σφύριξε στον αέρα, και η 

πορφυροµάλλα πολεµίστρια άκουσε µια γυναικεία κραυγή πόνου. 

Πάλι καλά που ο Μπάχτον πήρε το τόξο του µαζί. 

  Κοιτώντας γύρω της, η Μπόρνεφ διαπίστωσε ότι είχαν 
συγκεντρωθεί µπόλικοι στρατιώτες που µάχονταν ο ένας τον άλλο. 

Προφανώς, οι προδότες ήταν περισσότεροι από έξι, που είχαν 
εντοπίσει αρχικά. Κι άλλωστε, ήταν λογικά·  µόνο έξι δε θα 

αποτολµούσαν να διαπράξουν µια τόσο µεγάλη προδοσία. 

  Μέσα από την οµίχλη, είδε δύο άντρες να ξεπροβάλλουν και να 

έρχονται καταπάνω της, βαστώντας κοντόσπαθα. «Ανόητοι!» τους 
είπε. «Σκοπεύατε να προδώσετε την πατρίδα σας!» Κι απέκρουσε τις 
σπαθιές τους, πισωπατώντας. 
  «Θα πεθάνουµε όλοι, άµα δεν ανοίξει αυτή η πύλη, ∆ιοικήτρια 

Μπόρνεφ!» αντιγύρισε ο ένας από τους δύο αντιπάλους της. 
  Η Μπόρνεφ τον ήξερε αυτόν τον άνθρωπο·  κάτι της θύµιζε, όµως 
δε µπορούσε να πει ακριβώς ποιος ήταν. Μάλλον, ήταν κάποιος 
«ανώνυµος» στρατιώτης που είχε δει κάµποσες φορές. 
  «∆εν είναι έτσι,» του αποκρίθηκε. «Αν ανοίξει η πύλη, τότε, όλοι θα 

πεθάνουµε.» 

  «Καλύτερα να πεθάνεις εσύ παρά εµείς!» σφύριξε ο άλλος άντρας 
(που δεν της θύµιζε τίποτα), και επιχείρησε να την καρφώσει. Η 

Μπόρνεφ παραµέρισε το κοντόσπαθό του, µ’ένα επιδέξιο χτύπηµα 
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του δικού της, και τον λόγχισε στα πλευρά, τρυπώντας την πανοπλία 

του. Εκείνος µούγκρισε καθώς διπλωνόταν. 
  Η πολεµίστρια έσκυψε κάτω απ’τη λεπίδα του πρώτου αντίπαλού 

της, και την άκουσε να σφυρίζει πάνω από το κεφάλι της, σχίζοντας 
τον αέρα. Έπειτα, του κάρφωσε το όπλο της στην κοιλιά, 

σκοτώνοντάς τον. 
  «Πανάθεµά σας!» καταράστηκε. «Γιατί; Γιατί πρέπει συνέχεια να 

µας βάζουν να δολοφονούµε ο ένας τον άλλο;» Τούτο το 

περιστατικό τής θύµιζε την µάχη έξω από το κάστρο της Βαρονέσα 

Τάθβιλ, όπου οι Σαραολνιανοί είχαν, ξανά, σφαχτεί αναµεταξύ τους. 
Ευτυχώς, όµως, που αυτή τη φορά το φαινόµενο ήταν πολύ 

µικρότερης κλίµακας –µικρή παρηγοριά, βέβαια, αλλά καλύτερα να 

πεθαίνουν λιγότεροι παρά περισσότεροι… 

  Καθώς ο άντρας που είχε καρφώσει σωριαζόταν στο 

αιµατοβαµµένο πλακόστρωτο του δρόµου, η Μπόρνεφ παρατήρησε 
ότι η προδοσία είχε λάβει τέλος. Οι υπερασπιστές της Χάργκοχ είχαν 
νικήσει τους ύπουλους συµπατριώτες τους. 
  Η πορφυροµάλλα πολεµίστρια ξεφύσησε, ανακουφισµένη που 

τούτη η απειλή είχε περάσει. 
 

**  **  **  ** 

 

  Όταν οι ιαχές της µάχης έπαψαν να έρχονται από το εσωτερικό των 
τειχών της Χάργκοχ και η νότια πύλη δεν είχε ανοίξει, ο Πόνκιµ 

σταύρωσε τα χέρια µπροστά του και µονολόγησε: «Κρίµα, χάσατε 
την ευκαιρία σας…» 

  Ένα διαβολικό µειδίαµα διαγράφηκε στο πρόσωπό του, και ο 

Βασιληάς του Σαραόλν στράφηκε προς την σκηνή του µέσα στο 

νότιο στρατόπεδο των Μαγκραθµέλιων. 
  Η πολιορκία µόλις άρχισε, συλλογίστηκε, ικανοποιηµένος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25ο 

Τα γενέθλια της Βασίλισσας 
 

 

εκατρείς του µήνα Τελόπαγου. 

  Η Βασίλισσα Αάνθα είχε τα γενέθλια της. Έτσι, δεν είχε 
σηκωθεί και πολύ νωρίς σήµερα, γιατί η αλήθεια ήταν πως 

βαριόταν. Μία από τα ίδια θα γίνονταν. Οι σύµβουλοι θα είχαν 
αγγαρέψει τους δύσµοιρους τους υπηρέτες να στολίσουν την 
αίθουσα του θρόνου και ολάκερο το παλάτι µέσα σε µια νύχτα, 

ώστε, όταν η Κυρά του Ωκεανού ξυπνήσει, να της κάνουν 
«έκπληξη». Κατά πάσα πιθανότητα, θα είχε έρθει κι ο αδελφός της, 
Θέρεν, από την Νήσο Βέθµορθ, κι αυτός κατά τη διάρκεια της 
νύχτας (για να της κάνει «έκπληξη», επίσης, φυσικά). 

  Η Αάνθα ντύθηκε µε τα καλά της, νωχελικά. Και, όταν τελείωσε, 
κοίταξε τον εαυτό της στον καθρέφτη: Ήταν στολισµένη, από πάνω 

ως κάτω, στο χρυσάφι και στο ασήµι, στα µαργαριτάρια και στα 

σµαράγδια, στα κοχύλια και στα όστρακα. Έψαξε για ρυτίδες στο 

µέτωπό της (τριάντα-πέντε χρονών γινόταν σήµερα) και δεν βρήκε 
καµία παραπάνω από αυτές που ήδη είχε –δηλαδή, ελάχιστες. 
  Φόρεσε ψηλοτάκουνα, αργυρά σανδάλια και βγήκε από τα 

βασιλικά της διαµερίσµατα. Μόλις άνοιξε την πόρτα, στον τοίχο 

αντίκρυ της είδε µια µεγάλη πέτρα, επάνω στην οποία ήταν 
λαξευµένη µια επιγραφή, που τα γράµµατα της ήταν γεµισµένα µε 
χρυσάφι: 
 

ΕΙΘΕ ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ ΑΕΝΑΑ  

ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΣ 

 

∆
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  Και πάνω από την επιγραφή ήταν προσαρµοσµένο ένα πορφυρό 

κοχύλι. 
  Η Αάνθα δε µπόρεσε παρά να χαµογελάσει. Ναι µεν τα βαριόταν 
αυτά κάθε χρόνο, όµως δεν ήταν κι άσχηµα! 

  Την ίδια στιγµή, οι πολεµίστριες που στέκονταν εκατέρωθεν της 
εξώπορτας των διαµερισµάτων της είπαν, σχεδόν συγχρόνως: «Είθε 
να ζήσετε αέναα ωσάν τον Ωκεανό, Βασίλισσά µας.» 

  «Ευχαριστώ,» αποκρίθηκε η Αάνθα. Και, φεύγοντας, άρχισε να 

κατεβαίνει προς την βασιλική αίθουσα, παρατηρώντας πως γύρω της 
τα πάντα ήταν όµορφα στολισµένα, µε όστρακα και κοχύλια, 

ταπετσαρίες και πίνακες. 
  Κανέναν υπηρέτη δεν συνάντησε καθ’οδόν, και όταν η διπλή πόρτα 

της βασιλικής αίθουσας άνοιξε, για να την υποδεχτεί, µια δυνατή 

φωνή ήρθε στ’αφτιά της Αάνθα –ή, µάλλον, πολλές φωνές που 

µίλησαν συγχρόνως: «ΑΕΝΑΑ ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ ΝΑ ΖΗΣΕΙ Η 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ!» Και άκουσε κοντάρια να χτυπούν δυνατά στο δάπεδο 

του µεγάλου δωµατίου. 

  Η Αάνθα γέλασε και κοίταξε τριγύρω, για να δει συγκεντρωµένους 
στο ξύλινο τραπέζι όλους της τους σύµβουλους: τον Τέλκαρ, τον 
Έλζορ, την Σίνρικ, τον Βόνρεχ, τον Γιάρεχ, και την Μίρθα. ∆εξιά 

του τραπεζιού στέκονταν κάµποσοι Ζιρκεφιανοί: φυσικά, ο Οδηγός 
Κάλ’µλιρβ και οι στενοί του φίλοι, Νάρντα και Γκόρ’θλαµπ, καθώς 
και ο Καπετάν Τρέτβερ, η Μιλιρία η Πρώτη του Συµβουλίου των 
Ευγενών της Ζίρκεφ, ο Κελ’σρέν ο ∆εύτερος του εν λόγω 

Συµβουλίου, και ο Σόρντ’κφαρ ο Τρίτος του Συµβουλίου. Αριστερά 

του τραπεζιού βρίσκονταν οι Καρνεβολθιανοί: η Πριγκίπισσα 

Σούλτριθ, ο Βασιληάς Νόβµορ, η Αρχόντισσα Άρρα (που, µάλλον, 
είχε βλέψεις να γίνει Βασίλισσα), και οι βασιλικοί σύµβουλοι. Λίγο 

πιο πίσω απ’αυτούς ήταν οι Ελρούνιοι Άρχοντες, ο Εξουσιαστής των 
Όπλων, Νε-Μόρλιν, και η Εξουσιάστρια του Χρήµατος, Νι-∆άτλα, 

µαζί µε κάµποσους στρατιώτες τους. Αριστερά τους στεκόταν ο 

Κέργκναρ, Βασιληάς του Άδραντ, ενός Νότιου Βασιλείου, οι 
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επιζώντες κάτοικοι του οποίου είχαν φτάσει στην Θέρληχ µόλις χτες 
βράδυ, και η Αάνθα δεν γνώριζε πολλά γι’αυτούς, πέρα από το ότι 
ήταν όλοι τους «επικίνδυνοι µάγοι» (σύµφωνα µε φήµες πάντα). 

Κοντά στον Βασιληά του Άδραντ, η Βασίλισσα του Ωκεανού 

µπορούσε να δει τον Αντιπρόσωπο των κατοίκων του Βασιλείου 

Ζερ-Μογκλ, το οποίο βρισκόταν νότια του Κάρνεβολθ και είχε 
επιτεθεί στο τελευταίο, όσο ήταν υπό την κυριαρχία του 

Γελωτοποιού (που, πια, θεωρείτο νεκρός). Οι ίδιοι οι Μογκλιανοί 
(που είχαν έρθει κι αυτοί χτες, µαζί µε τους Αδράντιους), όµως, 
υποστήριζαν πως η επίθεση δεν είχε γίνει από δική τους επιθυµία·  

ήταν, στην πραγµατικότητα, σκλάβοι του Γελωτοποιού, ο οποίος 
είχε σφετεριστεί το θρόνο του Βασιληά τους. Επίσης, λεγόταν πως ο 

Γελωτοποιός πιθανώς να είχε έρθει από το Άδραντ, αλλά ο Βασιληάς 
Κέργκναρ του εν λόγω Βασιλείου υποστήριζε πως δεν ήξερε τίποτα 

γι’αυτόν. Άραγε, έλεγε την αλήθεια; αναρωτιόταν η Αάνθα. 

  «ΑΕΝΑΑ ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ ΝΑ ΖΗΣΕΙ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ!» 

αντήχησαν, πάλι, οι φωνές όλων µέσα στην αίθουσα.  

  Και η Αάνθα είδε έναν άντρα να ξεχωρίζει από το πλήθος και να 

την πλησιάζει. Ήταν ψηλός και είχε πυρόξανθα, µακριά µαλλιά και 
γαλάζια µάτια. Φορούσε λευκό παντελόνι και τουνίκα, όλα 

στολισµένα µε χρυσάφι, ενώ στους ώµους του έπεφτε ένας πορφυρός 
µανδύας. 
  «Αάνθα µου!» αναφώνησε. «Αιώνια ωσάν τον Ωκεανό να ζήσεις 
και να βασιλεύεις στην Θέρληχ!» Την αγκάλιασε σφιχτά, φιλώντας 
της το µάγουλο. 

  Και η Αάνθα φίλησε τον αδελφό της, Πρίγκιπα Θέρεν. «Το ήξερα 

ότι θα ερχόσουν για τα γενέθλιά µου. Πάντα έρχεσαι. Καλύτερα, 

όµως, θα ήταν να σε έβλεπα πολύ πιο συχνά.» 

  Ο Θέρεν, βαστώντας τους ώµους της, κοίταξε το πρόσωπό της. 
«Αφού δε µε κάλεσες στον γάµο σου,» είπε, πειρακτικά, 

«αποφάσισα να έρθω µε δική µου πρωτοβουλία στα γενέθλιά σου.» 
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  Η Αάνθα µειδίασε, κάπως µελαγχολικά. «Καλύτερα που δεν ήρθες 
σ’εκείνον τον παρορµητικό και ηλίθιο γάµο. Μάλιστα, καλύτερα θα 

ήταν εκείνος ο γάµος να µην είχε γίνει ποτέ.» 

  «Ναι, άκουσα,» αποκρίθηκε ο Θέρεν·  και η εύθυµη διάθεση 

φάνηκε, ξαφνικά, να τον εγκαταλείπει. «Ο Κράντµον ήθελε να 

σφετεριστεί τον θρόνο σου…» 

  Η Αάνθα κατένευσε. «Και καταριέµαι τον εαυτό µου κάθε µέρα, 

που δε µπόρεσα από την αρχή να αντιληφθώ τις προθέσεις του.» 

  «∆ε φταις εσύ,» είπε ο Θέρεν. «Κι εγώ, όταν είχα δει τον 
Κράντµον, µου είχε φανεί µια χαρά άνθρωπος. Ποτέ δε θα 

φανταζόµουν ότι ήταν δαιµονόφιλος και επιθυµούσε να σφετεριστεί 
την εξουσία σου. Μα τον Ωκεανό! ακόµα και τώρα που το 

συλλογιέµαι, µου φαίνεται απίθανο –νοµίζω ότι µιλάµε για κάποιον 
άλλο Κράντµον. 
  »Ήταν φυσικό να θέλεις να παντρευτείς τον πρώτο Κράντµον, 
Αάνθα, εκείνον που είχα γνωρίσει κι εγώ. Μάλιστα, αν θυµάσαι, σου 
είχα προτείνει κιόλας να τον παντρευτείς, και να µην κάθεσαι να 

σκέφτεσαι τον… προδότη –ξέρεις ποιον εννοώ.» 

  «Ναι, τον  Όντβιν, ξέρω,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Και τ’όνοµά του 

δε µε πειράζει, πια –συγκεκριµένα, µ’αφήνει αδιάφορη, παρότι 
τελευταία τον είδα.» 

  «Τον είδες;» έκανε ο Θέρεν. 
  «Ναι, αλλ’αυτό είναι µια άλλη ιστορία. Σήµερα έχω τα γενέθλιά 

µου, και πρέπει να γιορτάσουµε, σωστά;» 

  «Απολύτως!» χαµογέλασε ο αδελφός της, και αγκάλιασε τους 
ώµους της, στρεφόµενος στους υπόλοιπους που ήταν 
συγκεντρωµένοι στην βασιλική αίθουσα. «Ας γιορτάσουµε!» 

  Και τότε, ένας άλλος άντρας ξεχώρισε µέσα από το πλήθος και 
έκανε µερικά βήµατα προς την Αάνθα. Ήταν καλοντυµένος, όπως 
όλοι γύρω του, αλλά η Βασίλισσα δεν κάθισε καθόλου ν’ασχοληθεί 
µε την ενδυµασία του·  τα πράσινά της µάτια, αµέσως, καρφώθηκαν 
στο πρόσωπό του –ένα πρόσωπο που γνώριζε πολύ καλά. 
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  «…Βένγκριλ;…» άρθρωσε, αδύναµα, η Βασίλισσα του Ωκεανού, 

νιώθοντας κάτι να κλείνει το λαιµό της. 
  «Ωσάν τον Ωκεανό αιώνια να ζήσεις, Αάνθα,» αποκρίθηκε εκείνος, 
χαµογελώντας και προτείνοντάς της το χέρι του. 

  Η Αάνθα το έσφιξε µε τα δύο δικά της (µε τέτοιο τρόπο, που έκανε 
τον Θέρεν, την Σούλτριθ, την Σίνρικ, και τον Βόνρεχ να 

συνοφρυωθούν, παραξενεµένοι). «Βένγκριλ!» είπε, καθώς τώρα κι 
εκείνη χαµογελούσε πλατιά δίχως να το καταλαβαίνει. «Βένγκριλ. Τι 
κάνεις εδώ; Πώς… πώς είναι δυνατόν να είσαι εδώ;» 

  «Φοβάµαι, καλή µου Βασίλισσα Αάνθα,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς 
του Σαραόλν, µε σιγανή και πονεµένη φωνή, «ότι µαύρα και κακά 

συµβάντα µε φέρνουν στο Βασίλειό σου. Η γιορτή τούτη είναι το πιο 

ευχάριστο γεγονός στο οποίο έχω βρεθεί εδώ και καιρό.» 

  Η Αάνθα συνέχιζε να κρατά το χέρι του µέσα στα δικά της –

παραξενεύοντας πολλούς από τους παρευρισκόµενους. «Βένγκριλ, 
ξέρω τι συµβαίνει στο Σαραόλν…» 

  Ο Βένγκριλ, καταλαβαίνοντας ότι σε λίγο όλοι θα άρχιζαν να 

µουρµουρίζουν πολλά και διάφορα για εκείνον και τη Βασίλισσα του 

Ωκεανού, τράβηξε πίσω το χέρι του, όσο πιο ευγενικά µπορούσε, αν 
και η κίνηση αυτή του κοµµάτιαζε την καρδιά. «Κι εγώ ξέρω τι 
σχεδιάζεις για το Βασίλειό µου, Αάνθα,» αποκρίθηκε. «Και δεν έχω 

λόγια να σ’ευχαριστήσω γι’αυτό. Ερχόµενος προς τα εδώ, καθώς κι 
όταν έφτασα αργά το βράδυ στην Θέρληχ, έµαθα ότι σχεδιάζεις να 

φέρεις ενενήντα χιλιάδες µαχητές σου στην Όρφαλχ, καθώς και 
µισθοφόρους από τη Ζίρκεφ και το Κάρνεβολθ, για να την 
ελευθερώσεις από τους Μαγκραθµέλιους. Αάνθα, τούτο δε θα το 

ξεχάσω µέχρι να πεθάνω. Έχεις την αιώνια ευγνωµοσύνη µου. Και,» 

πρόσθεσε, µε όσο πιο ψιθυριστή φωνή µπορούσε, «την καρδιά µου, 

για πάντα…» 

  Η Αάνθα αισθάνθηκε δάκρυα να τρέχουν στα µάγουλά της. 
«Βένγκριλ…» άρθρωσε. «Σου είπα ότι θα σε βοηθήσω στο 
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Σαραόλν.» Χαµογέλασε, σκουπίζοντας τα δάκρυα µε τα 

δαχτυλιδοφορεµένα δάχτυλά της. 
  Ο Βένγκριλ στράφηκε προς τους παρευρισκόµενους στην βασιλική 

αίθουσα. «Άρχοντές µου, αρχόντισσές µου,» είπε, «µπορώ να έχω 

για λίγο την προσοχή σας;»  

  Όλοι έπαψαν να µιλούν µέσα στο µεγάλο δωµάτιο, και γύρισαν να 

τον κοιτάξουν. 
  «Για όσους δε µε γνωρίζουν, ονοµάζοµαι Βένγκριλ και είµαι ο 

Βασιληάς του Σαραόλν.» (Κάποιοι ψίθυροι ακούστηκαν.) «Το 

Βασίλειό µου, επί του παρόντος, βρίσκεται σε µεγάλο κίνδυνο. 

Συγκεκριµένα, έχει να βρεθεί σε τέτοιο κίνδυνο εδώ και αιώνες. Οι 
δαιµονάνθρωποι της Μάγκραθµελ έχουν εισβάλει από τα δυτικά και 
ένας σφετεριστής –ένας δαιµονόφιλος, που παλιότερα ήταν 
βασιλικός µου διπλωµάτης– κάθεται στον θρόνο µου.» (Όλοι οι 
άρχοντες έριξαν λοξές, φευγαλέες µατιές στους συµβούλους τους.) 
«Αναζήτησα συµµαχία µε το Άργκανθικ, ανατολικά του Σαραόλν, 
αλλά, δυστυχώς, υπήρξαν… επιπλοκές, και δεν είµαι καθόλου 

βέβαιος εάν, τελικά, αυτή η συµµαχία θα πραγµατοποιηθεί. Έτσι, 
ζητώντας απεγνωσµένα βοήθεια, αποφάσισα να κατευθυνθώ νότια, 

στον Ωκεανό, γιατί είχα την τύχη να γνωρίζω αρκετά καλά την 
Βασίλισσα Αάνθα και ήλπιζα ότι θα µπορούσε να µε συντρέξει στον 
αγώνα µου. Προφανώς, όµως, έλαβα περισσότερα –πολύ 

περισσότερα– απ’ό,τι περίµενα. Η Βασίλισσά σας σκέφτεται πριν 
από εµένα για το καλό του λαού µου. Και γι’αυτό θα πρέπει να 

αισθάνεστε περήφανοι. Ένα πραγµατικά πανέµορφο ‘πορφυρό 

κοχύλι’ κάθεται στον Θρόνο του Ωκεανού, έχοντας στο νου της όχι 
µονάχα τον εαυτό της και τα πλούτη του λαµπρού Βασιλείου της, 
αλλά και όλο τον Άρµπεναρκ. Η Βασίλισσα Αάνθα θα έπρεπε να είναι 
Βασίλισσα του Άρµπεναρκ!» (Η Αάνθα είχε γίνει κατακόκκινη, και 
δεν ήξερε πού να βάλει τα χέρια της·  τελικά, τα σταύρωσε µπροστά 

της, προσπαθώντας να µη χαµογελά πολύ και την παρεξηγήσουν.) 
«Και για τούτο το λόγο»–ξεθηκάρωσε το σπαθί απ’τη µέση του–
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,«της προσφέρω το ξίφος µου»–το κράτησε από τη λάµα, µε τη λαβή 

στραµµένη προς την Αάνθα–«και την αιώνιά µου συµπαράσταση και 
συµµαχία!» 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού πήρε τη λαβή του σπαθιού του Βένγκριλ 
και το κράτησε στα χέρια της, λέγοντας: «Ο Βασιληάς Βένγκριλ µε 
τιµά µε τα λόγια του, όσο δε θα µπορούσα ποτέ να φανταστώ. Και 
ορκίζοµαι να τιµήσω κι εγώ ανάλογα το ξίφος που εκείνος µου 

προσφέρει.» Και βάστηξε το σπαθί µπροστά στον Βένγκριλ, µε τη 

λεπίδα να γυαλίζει ανάµεσά τους. «Το Βασίλειο του Ωκεανού και το 

Βασίλειο του Σαραόλν, απο δώ και στο εξής και µέχρι το Τέλος του 

Χρόνου, θα θεωρούνται Ένα!» 

  Ο Βένγκριλ κράτησε τη λαβή του ξίφους µαζί µε την Αάνθα, και 
φώναξε: «Ένα!» 

  Και ύψωσαν τη λεπίδα πάνω απ’τα κεφάλια τους, για ν’αστράψει 
στις ακτίνες των δίδυµων ήλιων του Άρµπεναρκ, που έµπαιναν από 

τα παράθυρα της βασιλικής αίθουσας του παλατιού της Θέρληχ. 
  Οι παρευρισκόµενοι ζητωκραύγασαν και χτύπησαν τα χέρια τους, 
ενώ οι πολεµιστές του Ωκεανού κοπανούσαν τα κοντάρια τους στο 

δάπεδο, συµβάλλοντας στην βαβούρα. 

  Που όταν καταλάγιασε, η Αάνθα έδωσε το σπαθί πίσω στον 
Βένγκριλ, κι εκείνος το θηκάρωσε και είπε στον συγκεντρωµένο 

κόσµο: «Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον Πρίγκιπα 

Θέρεν, ο οποίος µε βοήθησε να γλιτώσω από µία από τις καταιγίδες 
του Βασιλείου του.» Και στράφηκε στον αδελφό της Αάνθα, 

χαµογελώντας. 
  Εκείνος γέλασε, λέγοντας: «Βασιληά Βένγκριλ, ήταν δική µου η 

ευχαρίστηση. Ούτως ή άλλως, κι οι δυο είχαµε την ίδια ρότα!» 

  Έσφιξαν χέρια. 

 

**  **  **  ** 

 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

747 

  Η γιορτή ξεκίνησε, και οι µουσικοί άρχισαν να γεµίζουν την 
µεγάλη αίθουσα του θρόνου µε µελωδίες, ενώ οι παραµυθάδες 
έλεγαν ιστορίες για να διασκεδάζουν τους άρχοντες, και οι υπηρέτες 
µετέφεραν µεγάλους δίσκους µε γλυκά, φαγητά, και ποτά. 

  Η Βασίλισσα Αάνθα καθόταν µπροστά σε ένα µεγάλο τζάκι, µαζί 
µε τον Βασιληά Βένγκριλ, τον Πρίγκιπα Θέρεν, την Πριγκίπισσα 

Σούλτριθ, και τον Αντιπρόσωπο των Μογκλιανών, Ρινκ ον Γκνερφ: 

έναν άντρα µετρίου αναστήµατος µε µαύρα, κοντά µαλλιά και 
µουστάκι, ο οποίος δεν µιλούσε και πολύ καλά την Κοινή 

Αρµπεναρκιανή, γιατί, στις νότιες χώρες της Νότιας Γης, σύµφωνα 

µε ό,τι είχε µάθει η Αάνθα, δε χρησιµοποιούσαν αυτή την Κοινή 

Αρµπεναρκιανή, αλλά µια άλλη, δική τους γλώσσα που, όµως, πάλι, 
ονόµαζαν «Κοινή Αρµπεναρκιανή». Για αποφυγή µπερδέµατος και 
παρεξηγήσεων, λοιπόν, η Βασίλισσα του Ωκεανού είχε πάρει 
απόφαση να την µετονοµάσουν σε Νότια Αρµπεναρκιανή, ενώ την 
γλώσσα που µιλούσαν οι Ωκεάνιοι σε Κεντρο-Αρµπεναρκιανή 

(επειδή υποψιαζόταν πως και οι λαοί που λεγόταν ότι κατοικούσαν 
στα βόρεια µέρη της Βόρεια Γης, επίσης, άλλη γλώσσα θα µιλούσαν, 
την οποία, µάλλον, θα έπρεπε να πουν Βόρεια Αρµπεναρκιανή). 

  «Βένγκριλ, µίλησέ µου για όλα όσα συµβαίνουν στο Βασίλειό 

σου,» ζήτησε η Αάνθα, καθώς υπηρέτες πρόσφεραν σε όλους γλυκά, 

ποτά, και φαγητό. 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν ήπιε µια γουλιά από το κρασί του και 
άρχισε να διηγείται τα γεγονότα από τότε που έφτασε στην Χάργκοχ 
και, σχεδόν αµέσως, έφυγε για το Άργκανθικ. Καθώς µιλούσε, ήρθαν 
ν’ακούσουν και ο Εξουσιαστής και η Εξουσιάστρια της Έλρουν, 
καθώς και ο Βασιληάς Κέργκναρ του Άδραντ, που µια διερµηνέας 
του µετέφραζε τι έλεγε ο Βένγκριλ, γιατί εκείνος γνώριζε µόνο τη 

Νότια Αρµπεναρκιανή. Πλάι του βρισκόταν ο γελωτοποιός του που 

έφερε το όνοµα Φούσκας, καθότι χοντρός. 
  Όταν ο Μονάρχης του Σαραόλν τελείωσε, και ήπιε, ξανά, µια 

γουλιά απ’το κρασί του, για να υγράνει το στόµα του, ο Βασιληάς 
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Κέργκναρ τού µίλησε, δίχως εκείνος να τον καταλαβαίνει. Αλλά η 

διερµηνέας (µια µελαχρινή κοπέλα, µε µακριά, λεία µαλλιά και 
λεπτό πρόσωπο), αµέσως, µετέφρασε τα λόγια του Άρχοντά της, µε 
βαριά προφορά: 

  «Πραγµατικά λυπάµαι για τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεστε, 
Βασιληά Βένγκριλ, καθώς και για τα δεινά τα οποία υποφέρει ο λαός 
σας. Αν υπάρχει κάποιος τρόπος να σας βοηθήσω, δε θα διστάσω να 

το πράξω, εάν υποσχεθείτε µία θέση στο Σαραόλν για το δικό µου 

λαό.» 

  Ο Βένγκριλ ατένισε τον Κέργκναρ, έναν ηλικιωµένο άντρα που είχε 
περάσει τα εξήντα, και τα µαλλιά και τα γένια του ήταν ψαρά, ενώ 

το δέρµα του µαυριδερό. Το δεξί του αφτί έλειπε, και στο δεξί του 

µάγουλο υπήρχε µια µακριά ουλή, µάλλον από σπαθιά. Πράγµα που 

έκανε τον Σαραολνιανό Βασιληά να συµπεράνει ότι τούτος ήταν 
πολεµιστής, όχι κάποιος άρχοντας των σαλονιών. Και είχε το 

συνήθειο να εµπιστεύεται τους πολεµιστές. 
  «Όσο στρατό µπορείτε να διαθέσετε για την εκστρατεία στο 

Σαραόλν, θα είναι, φυσικά, ευπρόσδεκτος από εµένα, Μεγαλειότατε. 
Και, όταν το Βασίλειό µου είναι ελεύθερο, µην αµφιβάλετε πως θα 

υπάρξει µια θέση και για το λαό σας, ανάµεσα σ’όλους τους 
υπόλοιπους λαούς που θα φιλοξενήσω.» 

  Η διερµηνέας µετέφερε τα λόγια του στον Κέργκναρ. Εκείνου τα 

µάτια στράφηκαν στον Σαραολνιανό µονάρχη, και χαµογέλασε πίσω 

από τα µούσια µου. Ακούµπησε τα χέρια στη λαβή του µεγάλου 

σπαθιού που κρεµόταν στη ζώνη του και έκανε µια σύντοµη 

υπόκλιση, αποκρινόµενος µε µονάχα µία φράση: «Σερνέ, Νιµουρί 

Βένγκριλ.» 

  Την οποία η διερµηνέας µετέφρασε ως: «Ευχαριστώ, Βασιληά 

Βένγκριλ.» 

  Και τότε, ο Ρινκ ον Γκνερφ µίλησε, και είπε: «Βασιληά Βένγκριλ, 
εγώ έχω λίγους πολεµιστές να σας προσφέρω, καθότι ελάχιστοι από 

τους κατοίκους του Ζερ-Μογκλ κατόρθωσαν να γλιτώσουν από τον 
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Μέγα Όλεθρο. Ωστόσο, ζητώ, αν θα ήταν δυνατό, και ορισµένοι από 

το λαό µου να κατοικήσουν στο Βασίλειό σας, όταν ο πόλεµος 
τελειώσει. Κατέχουµε γνώσεις µε τις οποίες θα µπορούσαµε να 

βοηθήσουµε ιδιαίτερα στην ανοικοδόµηση.» 

  «Όλοι οι τραυµατισµένοι Νότιοι λαοί είναι ευπρόσδεκτοι στο 

Βασίλειό µου,» τον καθησύχασε ο Βένγκριλ. 
  «Όµως δε θα φορτώσουµε το Σαραόλν µε περισσότερο κόσµο από 

ό,τι µπορεί να αντέξει,» είπε η Αάνθα. «Πρώτα, το Βασίλειο του 

Ωκεανού θα κρατήσει όσους δύναται και, ύστερα, κάποιοι θα 

µεταφερθούν στο Σαραόλν και κάποιοι στο Άργκανθικ·  γιατί µην 
ξεχνάµε πως υπάρχει κι αυτό, και είναι κοντά µας.» Και πάλι, όµως, 

θα καταφέρουµε έτσι να ρυθµίσουµε ικανοποιητικά την κατάσταση; 

αναρωτήθηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού. Και θυµήθηκε γι’άλλη µια 

φορά την Βάρθα, το πελώριο σαλάχι. Μονάχα η επανασταθεροποίηση 

του Νότιου Κέντρου Σταθερότητας θα µας γλιτώσει από τις 

περισσότερες αρνητικές συνέπειες του Ολέθρου της Νότιας Γης. Όµως 

πώς θα κατορθώσουµε να το επανασταθεροποιήσουµε, το 

καταραµένο; 

  Ο Θέρεν κατένευσε. «Γνωρίζω αρκετούς Αργκανθικιανούς σε 
υψηλές θέσεις, Αάνθα. Θα µπορέσω να βοηθήσω ιδιαίτερα στην 
µετακίνηση των προσφύγων στο Άργκανθικ. Συγκεκριµένα, ο 

∆ούκας Έσριθ του Τάρµεν είναι προσωπικός µου φίλος·  το ίδιο κι ο 

γιος του, Ρίγκµιν.» 

  Αφού αντέχεις να κάνεις παρέα µε Αργκανθικιανούς, πρέπει να έχεις 

πολύ κουράγιο, συλλογίστηκε ο Βένγκριλ, µασώντας το κρέας ενός 
µεγάλου ψαριού που του είχαν φέρει οι υπηρέτες. 
  «Αυτό θα µας εξυπηρετήσει ιδιαίτερα, Θέρεν,» είπε η Αάνθα στον 
αδελφό της, ενώ ακόµα στο νου της στροβιλιζόταν το ερώτηµα: Πώς 

θα σταθεροποιήσω τη Νότια Γη, όπως µου ζήτησε η Βάρθα; 

  «Βασιληά Βένγκριλ,» είπε ο Νε-Μόρλιν, «ονοµάζοµαι Νε-Μόρλιν, 
και είµαι ο Εξουσιαστής των Όπλων της Μεγάλης Έλρουν. Απο 

δώ»–έδειξε ευγενικά την γυναίκα πλάι του–«βρίσκεται η Νι-∆άτλα, 
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Εξουσιάστρια του Χρήµατος της Μεγάλης Έλρουν. Θα γνωρίζετε, 
σίγουρα, για την πόλη µας…;» 

  «Φοβάµαι πως δεν γνωρίζω… εµ…» 

  «Μεγαλειότατε,» του ψιθύρισε η Αάνθα στ’αφτί. 
  «…Μεγαλειότατε,» τελείωσε την πρότασή του ο Βένγκριλ. 
  «Μα τα Ερπετά, τούτο είναι παράδοξο, για µία τόσο δοξασµένη 

πόλη σαν την Έλρουν,» είπε ο Νε-Μόρλιν, ενώ η Νι-∆άτλα έµοιαζε 
να έχει µια (προσποιητά;) ξαφνιασµένη όψη στο πρόσωπό της. 
«Νόµιζα ότι η φήµη της είχε διασχίσει τον Ωκεανό και είχε 
ταξιδέψει ως και την Βόρεια Γη, µα προφανώς έσφαλα…» 

  «Μεγαλειότατε, το ότι δεν την ξέρω εγώ δεν σηµαίνει τίποτα –

άλλωστε, δεν ήµουν ποτέ άνθρωπος του εµπορίου. Όµως είµαι 
βέβαιος ότι πολλοί από το λαό µου θα έχουν ακουστά για την 
Μεγάλη Έλρουν.» 

  Τούτο φάνηκε να ικανοποίησε τον Νε-Μόρλιν και την Νι-∆άτλα, 

και ο πρώτος είπε: «Θα ήθελα να σας πληροφορήσω, Βασιληά 

Βένγκριλ, πως κι εµείς είµαστε πρόθυµοι να σας βοηθήσουµε στην 
εκστρατεία σας εναντίον αυτών των Μαγκραθµέλιων 
δαιµονανθρώπων, για τους οποίους, βέβαια, λίγα γνωρίζουµε, εκτός 
από το ότι κάποιες φορές έχουν επιτεθεί σε πλοία µας που έπλεαν 
στον Ωκεανό και στην Ανατολική Βηλβένµηθ.» 

  «Και η δική σας βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη,» τους διαβεβαίωσε ο 

Βένγκριλ, κουρασµένος από αυτή την ατελείωτη προσφορά βοήθειας 
από όλους. Μα τα Πνεύµατα, αισθάνοµαι κουρασµένος από την 

προσφορά βοήθειας! συλλογίστηκε, νιώθοντας, επιτέλους, ότι το 
Σαραόλν είχε πολλές ελπίδες να αποτινάξει τους διαβολικούς 
δαιµονανθρώπους. «Καθώς και όλων όσων επιθυµούν να µε 
συντρέξουν.» Αυτοί οι Νότιοι θα κάνουν το παν για να βρουν µια 

καινούργια πατρίδα. Ποτέ δεν περίµενα να έρθω στον Ωκεανό και να 

συναντήσω τόσους ανθρώπους πρόθυµους να πολεµήσουν στο πλευρό 

µου!… 

  Πόνκιµ, τελικά, το κεφάλι σου θα στολίσει τις επάλξεις της Μάρβαθ! 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

751 

 

**  **  **  ** 

 

  Μετά από ένα χορταστικό µεσηµεριανό γεύµα στην αίθουσα του 

θρόνου, η Βασίλισσα Αάνθα έφυγε για λίγο απο κεί και 
κατευθύνθηκε προς ένα µπαλκόνι του παλατιού της, για να πάρει 
αέρα. Το µεγάλο δωµάτιο ήταν γεµάτο µε κόσµο, και φωτιές τζακιών 
έκαιγαν για να το ζεσταίνουν·  η Κυρά του Ωκεανού πήγαινε να 

σκάσει, εκτός του ότι είχε ζαλιστεί από τη βαβούρα. Κι επιπλέον, δεν 
άντεχε να βλέπει τόση ώρα τον Βένγκριλ και να µη µπορεί να τον 
αγκαλιάσει, να τον φιλήσει, ενώ εκείνος βρισκόταν τόσο κοντά 

της… Σίγουρα, χρειαζόταν λίγο αέρα. 

  Ανέβηκε τις σκάλες, άνοιξε µια πόρτα, και βγήκε σ’ένα µπαλκόνι 
το οποίο κοιτούσε προς τα νότια, προς τα µεγάλα δάση στο κέντρο 

της Νήσου Ράλβοχ… που, επί του παρόντος, Μαγκραθµέλιοι 
κρύβονταν κάπου µέσα σ’αυτά– Αλλά όχι, δε θ’άρχιζε, πάλι, να 

σκέφτεται τα προβλήµατα του Βασιλείου. Ήθελε να ηρεµήσει για 

µερικά λεπτά. Ήθελε τον Βένγκριλ, για να ξαπλώσει επάνω στο 

πλατύ του στέρνο και να– Ούτε αυτά πρέπει να τα σκέφτοµαι. 

Ακούµπησε τους αγκώνες της στην δρύινη κουπαστή του 

µπαλκονιού και άφησε το βλέµµα της να χαθεί στους δασότοπους, 
που λούζονταν από το φως των δίδυµων ήλιων, ενώ πουλιά 

πετούσαν από πάνω τους, κρώζοντας. 
  «Πανέµορφη δεν είναι αυτή η θεά, Αάνθα;» 

  Η Βασίλισσα στράφηκε, απότοµα, και είδε την Σούλτριθ να 

στέκεται πλάι στην πόρτα του µπαλκονιού, µε την πλάτη της 
ακουµπισµένη στον τοίχο. Πρέπει να στεκόταν εκεί προτού έρθει η 

Αάνθα. Αλλά φαντάσου σε τι κατάσταση βρίσκοµαι, που δεν την 

είδα… 

  «Γεια σου, Σούλτριθ,» είπε. «∆ε σε είχα προσέξει. Συγνώµη.» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

752 

  «Εγώ φταίω, που ήµουν έτσι ακουµπισµένη στον τοίχο,» 

αποκρίθηκε εκείνη. Και συνοφρυώθηκε. «Η άφιξη του Βασιληά 

Βένγκριλ σε αναστάτωσε, έτσι;» 

  «Εµ, ναι·  δεν περίµενα να τον δω τόσο σύντοµα,» αποκρίθηκε η 

Αάνθα. «Συγκεκριµένα, δεν ήξερα πού βρισκόταν, αυτό τον καιρό. 

Τον είχα χάσει. ∆εν γνώριζα καν αν ήταν ζωντανός.» 

  «Όµως υποθέτω ότι, τώρα που τον ξαναβλέπεις, είσαι χαρούµενη, 

σωστά; Είχατε περάσει πολλά µαζί…» 

  Η Αάνθα έστρεψε, πάλι, το βλέµµα της νότια, στα δάση. «Ω, ναι, 
είχαµε περάσει πάρα πολλά µαζί. Κάποιες φορές, σκέφτοµαι ότι 
ήταν θαύµα που βγήκαµε ζωντανοί από τις περιπέτειές µας…» 

  Άκουσε την Σούλτριθ να βηµατίζει πίσω της. «Πρέπει να έχετε 
συνδεθεί πολύ ο ένας µε τον άλλο, µετά από όλ’αυτά…» 

  Τι υπονοεί; Σίγουρα, δε µπορεί να ξέρει για τον Βένγκριλ και εµένα… 

Αλλά µήπως ξέρει, τελικά; Ανοησίες, Αάνθα! Μη λες ανοησίες. 

Φυσικό δεν είναι να έχεις συνδεθεί µε έναν άνθρωπο που 

αγωνιστήκατε µαζί για τις ζωές σας; Αυτό λέει η Σούλτριθ µονάχα. 

«Ναι,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα, «έχουµε συνδεθεί πολύ µε τον 
Βένγκριλ…» 

  Άκουσε την Καρνεβολθιανή Πριγκίπισσα να πλησιάζει ακόµα 

περισσότερο·  τώρα, πρέπει να στεκόταν ακριβώς πίσω της. «Τον 
αγαπάς, έτσι;» Η φωνή της Σούλτριθ ήταν ψιθυριστή·  ένα φύσηµα 

του ανέµου. 

  Η Αάνθα πάγωσε. Το υποθέτει ή το ξέρει; Γύρισε, για να την 
κοιτάξει. «Μα τι είν’αυτά που λες; Τον Βένγκριλ τον εκτιµώ·  

αγωνιστήκαµε µαζί.» 

  Όµως τα µάτια της Σούλτριθ έλεγαν: Ξέρω. «∆εν κοιτάς έτσι 
κάποιον που απλά εκτιµάς. Κι εσύ τον είχες φάει µε το βλέµµα σου, 

στην αίθουσα του θρόνου·  όπως κι εκείνος εσένα. Αισθάνοµαι ότι 
δεν είναι τυχαίο, Αάνθα. Ούτε, νοµίζω, ήταν τυχαίος ο τρόπος µε τον 
οποίο του άγγιξες το χέρι, όταν τον πρωτοείδες·  ούτε ο τρόπος µε 
τον οποίο ο Βένγκριλ απέσυρε διακριτικά το χέρι του.» 
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  Η Βασίλισσα του Ωκεανού δε µίλησε. Μπορούσε ν’ακούσει την 
καρδιά της πεντακάθαρα, λες και χτυπούσε µέσα στο κεφάλι της·  και 
αντιλαµβανόταν, επίσης πεντακάθαρα, κάθε της ανάσα. Τα µάτια 

της, όµως, δεν άφησαν µήτε για µια στιγµή το πρόσωπο της 
Σούλτριθ. Γιατί προδίδω τον εαυτό µου; συλλογιόταν η Αάνθα. Γιατί 

προδίδω τον εαυτό µου; 

  «∆ε χρειάζεται ν’ανησυχείς,» είπε η Πριγκίπισσα του Κάρνεβολθ. 
«Το µυστικό σου είναι ασφαλές µαζί µου. ∆ε θα το µαρτυρήσω 

πουθενά.» 

  Η Αάνθα την πίστευε. Όµως γιατί έπρεπε η Σούλτριθ 
ν’ανακατεύεται σε ζητήµατα που δεν την αφορούσαν; Έγνεψε 
καταφατικά, για να της δείξει ότι δεν της κρατούσε κακία. Εξάλλου, 

εκείνη ίσως να µην ήθελε να ανακατευτεί·  ίσως, απλά, να πρόσεξε τη 

συµπεριφορά της Αάνθα προς τον Βένγκριλ και του Βένγκριλ προς 
την Αάνθα… 

  Ύστερα, όµως, η Σούλτριθ είπε: «Το είχα καταλάβει από την αρχή, 

από τότε που σας είχαµε βρει στο Κάρνεβολθ, αλλά δεν ήµουν 
σίγουρη…» 

  Τι! σκέφτηκε η Αάνθα. Πώς το είχε καταλάβει; Μας 

παρακολουθούσε; 

  Η Σούλτριθ µειδίασε. «∆ε θάπρεπε ν’απορείς που το αντιλήφθηκα. 

Κανείς από τους δυο σας δε ζήτησε να µείνετε σε ξεχωριστές 
σκηνές, παρά προτιµήσατε να βρίσκεστε στην ίδια.» 

  Φυσικά… συλλογίστηκε η Αάνθα. Φυσικά… ∆ε χρειαζόταν κανείς 

να µας παρακολουθεί, για να το καταλάβει. 

  «Πάντως, όπως είπα, το µυστικό σας είναι ασφαλές µαζί µου,» 

συνέχισε η Σούλτριθ. «∆εν πρόκειται να το πω σε κανέναν, γιατί, 
απ’ό,τι έχω ακούσει, ο Βασιληάς Βένγκριλ είναι παντρεµένος, 
σωστά;» 

  Η Αάνθα ένευσε. Και, ξαφνικά, κατάλαβε πως είχε να µιλήσει από 

τότε που η Πριγκίπισσα τής είχε τονίσει ότι ήταν σίγουρη για τη 

σχέση της µε τον Βένγκριλ. 
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  «Σου ανέφερα ότι το ξέρω, απλά, για να το γνωρίζεις, Αάνθα. 

Ελπίζω αυτό να µην αλλάζει τίποτα µεταξύ µας. Είµαστε ακόµα 

φίλες;» 

  Η Βασίλισσα έγλειψε τα χείλη. «Ασφαλώς και είµαστε, Σούλτριθ,» 

αποκρίθηκε. «Εσένα δε σε φοβάµαι, αλλά κάτι άλλο τώρα 

αισθάνοµαι να µε απασχολεί…» 

  Η Πριγκίπισσα έσµιξε τα φρύδια της. «Τι είναι, Αάνθα; Πες µου, κι 
αν µπορώ, θα σε βοηθήσω.» 

  «∆εν ξέρω αν µπορείς να µε βοηθήσεις επάνω σ’αυτό το ζήτηµα, 

όµως σκέφτηκα ότι… αφού εσύ κατάλαβες για εµένα και τον 
Βένγκριλ, δεν είναι πιθανό να κατάλαβε και κάποιος άλλος; 
  »Και δεν ξέρω, Σούλτριθ, πόσους από τους παρευρισκόµενους στην 
αίθουσα του θρόνου µπορώ να εµπιστευτώ…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Το βράδυ, η Αάνθα έκανε βόλτες ξυπόλυτη µέσα στα βασιλικά της 
διαµερίσµατα, µε την πορφυρή της ρόµπα να αναδεύεται γύρω της. 
Περνούσε πλάι απ’το κρεβάτι της, από το τζάκι, από τον καναπέ, 
από το άλλο τζάκι, από τον καναπέ, από το τζάκι ξανά, από το άλλο 

τζάκι, από το κρεβάτι, ξάπλωνε λίγο στο κρεβάτι, ξανασηκωνόταν, 
περνούσε από το τζάκι…. 

  Και το µυαλό της κατακλυζόταν από ονόµατα: Κάλ’µλιρβ, Ρινκ ον 

Γκνερφ, Σόρντ’κφαρ, Νι-∆άτλα, Νε-Μόρλιν, Καπετάν Τρέτβερ, 

Αρχόντισσα Άρρα, Βασιληάς Νόβµορ, Βασιληάς Κέργκναρ, Σίνρικ, 

Τέλκαρ, Γιάρεχ, Κάλ’µλιρβ, Τρέτβερ, Ρινκ ον Γκνερφ, Νι-∆άτλα, 

Βασιληάς Κέργκναρ.... –Ποιος µπορεί να είχε καταλάβει για τη σχέση 

της µε τον Βένγκριλ; Και ποιος µπορεί να προσπαθούσε να την 
χρησιµοποιήσει προς όφελός του;  

  Και ο Πόνκιµ; Ήξερε, µήπως, κι αυτός; Ο Κράντµον; Ω, µα τον 

Ωκεανό! Μα τον Ωκεανό! 
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  Ενώ περνούσε µπροστά από τον καναπέ, για περίπου εκατοστή 

φορά, η εξώπορτα των διαµερισµάτων της χτύπησε, και η φωνή µιας 
από τις δυο πολεµίστριες που στέκονταν απέξω ακούστηκε: 
«Βασίλισσά µου, ο Βασιληάς Βένγκριλ είναι εδώ. Λέει πως θέλει να 

σας µιλήσει.» 

  Η Αάνθα σταµάτησε να κόβει βόλτες και έφτιαξε, γρήγορα, τα 

µαλλιά της µπροστά στον πρώτο καθρέφτη που βρήκε. «Αφήστε τον 
να περάσει,» φώναξε. 
  Η πόρτα άνοιξε, και ο Βένγκριλ µπήκε. 
  Η πόρτα έκλεισε, και η Αάνθα έπεσε πάνω του, τύλιξε τα χέρια της 
πίσω απ’το λαιµό του, και τον φίλησε δυνατά στα χείλη. «Μου 

έλειψες,» του ψιθύρισε. «Γιατί έφυγες; Γιατί έφυγες έτσι µακριά 

µου; ∆ε µ’εµπιστεύεσαι;» 

  «Αάνθα…» είπε ο Βένγκριλ, σαν το όνοµά της να είχε γλυκιά 

γεύση στο στόµα του. «Γι’αυτό ακριβώς το θέµα ήρθα να σου 

µιλήσω.» 

  «Πάµε µέσα,» πρότεινε εκείνη, και τον τράβηξε απ’το χέρι, για να 

µπουν στο υπνοδωµάτιό της. 
  Μόλις ήταν µέσα, ο Βένγκριλ στάθηκε εµπρός της, και είπε: 
«Αάνθα, θέλω να µε συγχωρήσεις. Ήµουν τόσο µπερδεµένος εκείνες 
τις ηµέρες, που όχι µόνο δεν έβλεπα τι ήταν σωστό να κάνω µ’εσένα, 

αλλά ούτε τι ήταν σωστό να κάνω µε το Βασίλειό µου. Γιατί δεν 
ήξερα την κατάσταση. Όταν, πια, βρέθηκα στην Όρφαλχ, ο 

Άρχοντας Φερχ µε πληροφόρησε για την εισβολή των 
Μαγκραθµέλιων από τα δυτικά και για τη συγκέντρωση των 
Σαραολνιανών στρατών στην Χάργκοχ–» 

  «Ναι, κι εµένα µου τα ανέφερε αυτά ο Άρχοντας Φερχ… και µου 
έκρυψε ότι ήσουν εκεί·  µου είπε ότι δε σε είχε δει καθόλου–» 

  «Εγώ του το ζήτησα, Αάνθα, γιατί….» 

  «Γιατί, Βένγκριλ; Γιατί; ∆εν ήθελες να σε βρω; ∆εν ήθελες να µε 
δεις; Γιατί;» 
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  Ο Βένγκριλ αναστέναξε, και χάιδεψε το αριστερό της µάγουλο, 

περνώντας τα δάχτυλά του µέσα στα µεταξένια, πορφυρά της 
µαλλιά. Πνεύµατα, πώς θα µπορέσω να της το εξηγήσω αυτό; 

αναρωτήθηκε. Θα µε καταλάβει; «∆εν ήθελα τίποτ’άλλο απ’το να σε 
δω, Αάνθα,» είπε. «∆εν ήθελα τίποτ’άλλο απ’το να σε έχω για πάντα 

µαζί µου. Γιαυτό έφυγα: γιατί ήταν η µοναδική µου ευκαιρία να µη 

σε ξαναδώ ποτέ, να σε ξεχάσω…» 

  «Τώρα, όµως, είσαι εδώ…» 

  Επειδή δεν έχω άλλη επιλογή. «Μα µπορώ να µείνω για πάντα µαζί 
σου, Αάνθα; Μπορώ να µείνω για πάντα εδώ;» 

  «Φυσικά και όχι,» είπε εκείνη, και έκανε ένα βήµα προς τα πίσω. 

«Είναι και η ∆ήνκα.» Σταύρωσε τα χέρια µπροστά της και στράφηκε 
απ’την άλλη, µ’ένα απότοµο τίναγµα πορφυρών µαλλιών κι ένα 

ανέµισµα της ρόµπας της. Βάδισε ως το παράθυρο και στάθηκε εκεί, 
κοιτάζοντας προς το λιµάνι της Θέρληχ. «Και πού βρίσκεται τώρα, 

Βένγκριλ; Πού βρίσκεται η ∆ήνκα; Είναι εδώ, µαζί σου; Θα σε 
βοηθήσει εκείνη να ξαναπάρεις το Σαραόλν;» 

  Ο Βένγκριλ αισθάνθηκε την καρδιά του να σφίγγεται. Πήγε κοντά 

της και την αγκάλιασε, φιλώντας της τον λαιµό, ενώ τα χέρια του 

χάιδευαν το κορµί της. 
  Μετά από κάµποση ώρα, βρίσκονταν ξαπλωµένοι στο πάτωµα, 

µπροστά από τις φλόγες του τζακιού, η Αάνθα έχοντας ρίξει ξανά 

την ρόµπα επάνω της και ο Βένγκριλ φορώντας µονάχα µια 

περισκελίδα. 

  «Η ∆ήνκα,» είπε, καθώς στο νου του ερχόταν, πάλι, η προηγούµενή 

τους κουβέντα, «είναι αιχµάλωτη του Πόνκιµ. ∆εν ξέρω καν αν είναι 
ζωντανή. Αλλά υποθέτω πως είναι. Ο Πόνκιµ δε θα τη σκότωνε –δε 
νοµίζω, τουλάχιστον, να τη σκότωνε– όταν µπορεί να έχει άλλες 
χρήσεις γι’αυτόν.» 

  «Όπως;» 

  «Να µε εκβιάσει.» 
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  Η Αάνθα αναστέναξε και κάθισε οκλαδόν. «Βένγκριλ, σ’αγαπώ,» 

είπε. 
  «Το ξέρω,» αποκρίθηκε εκείνος, κοιτάζοντάς την µε ένα αχνό 

µειδίαµα στα χείλη. «Κι εγώ σ’αγαπώ.» 

  «Ναι, αλλά τι θα κάνουµε;» έθεσε το ερώτηµα η Αάνθα. «∆ε θέλω 

να φύγεις πάλι, Βένγκριλ. Θέλω να µείνεις εδώ, µαζί µου.» 

  «Κι εγώ, Αάνθα, νοµίζεις ότι δεν επιθυµώ όσο τίποτ’άλλο να µείνω 

µαζί σου; Το Βασίλειο του Ωκεανού είναι υπέροχο·  και εσύ είσαι 
δέκα φορές πιο υπέροχη από αυτό.» 

  Γιατί µου τα λέει τούτα; συλλογίστηκε η Βασίλισσα. Απλά, θα τα 

θυµάµαι όταν φύγει, και θα πονάω περισσότερο. Βάδισε στα τέσσερα, 

πλησιάζοντας τον·  έσκυψε και φίλησε τα χείλη του, καθώς εκείνος 
ήταν ξαπλωµένος. «Βένγκριλ,» είπε, «όλα αυτά τα κάνω για σένα. 

Για σένα, θα πάρω πίσω την Όρφαλχ από τους δαιµονανθρώπους, 
και θα σου προσφέρω το κεφάλι της Νερενία, και του Πόνκιµ, και 
όποιου άλλου εχθρού επιθυµείς!» 

  Γιατί µου τα λέει τούτα; σκέφτηκε ο Βένγκριλ. Πώς θα µπορέσω να 

φύγω από κοντά της, όταν τα λόγια της θα ηχούν ξανά και ξανά 

στ’αφτιά µου; –«Όλα αυτά τα κάνω για σένα. Για σένα, θα πάρω πίσω 

την Όρφαλχ από τους δαιµονανθρώπους, και θα σου προσφέρω το 

κεφάλι της Νερενία, και του Πόνκιµ, και όποιου άλλου εχθρού 

επιθυµείς!» 

  «Μονάχα ένα πράγµα σου ζητώ, αγάπη µου,» συνέχισε η Αάνθα: 

«Μείνε µαζί µου –για πάντα.» 

  Ο Βένγκριλ ξεροκατάπιε. «Αάνθα, το ξέρεις ότι δεν µπορώ να το 
κάνω αυτό…» 

  «Γιατί;» φώναξε η Βασίλισσα του Ωκεανού. Και σηκώθηκε όρθια 

τόσο απότοµα που τον τρόµαξε. «Γιατί;» Έκανε µερικά βήµατα µέσα 

στο δωµάτιο, έχοντάς του γυρισµένη την πλάτη. Ύστερα, στράφηκε, 
πάλι, προς το µέρος του, αρπάζοντας το ένα από τα ξύλινα 

στηρίγµατα των κουρτινών του µεγάλου της κρεβατιού, µε το 

αριστερό της χέρι. «Για την ∆ήνκα!» Τα πράσινά της µάτια στένεψαν 
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και τα χείλη της στράβωσαν, καθώς τα δόντια της σφίγγονταν. «Θα 

τη σκοτώσω, Βένγκριλ!» γρύλισε. 
  Ο Βασιληάς του Σαραόλν σηκώθηκε από το έδαφος. «Μα τα 

Πνεύµατα, Αάνθα! Τι είναι αυτά τα πράγµατα που λες;»  

  «Θα σκοτώσω αυτήν, που δε µ’αφήνει να σ’έχω –θα σκοτώσω τη 

Νερενία, που δολοφόνησε τον Νέρντιν –θα σκοτώσω τον Κράντµον, 
που µε κορόιδεψε!» 

  Ο Βένγκριλ δε µίλησε. Μονάχα στεκόταν και την κοιτούσε, 
προσπαθώντας να αναγκάσει τον εαυτό του να αναπνέει αργά. 

  «Πες κάτι!» πρόσταξε η Αάνθα. «Πες κάτι!» Και: «Μη µε κοιτάς 
έτσι, Βένγκριλ! Μη µε κοιτάς έτσι, λες και είµαι τρελή, Βένγκριλ! 
Μη µε κοιτάς έτσι!» ∆άκρυα άρχισαν να τρέχουν από τα µάτια της. 
Κάθισε στο κρεβάτι και έχωσε το πρόσωπο µέσα στις χούφτες της, 
κλαίγοντας µε λυγµούς. 
  Ο Βένγκριλ κάθισε πλάι της και την αγκάλιασε. «Μα τα Πνεύµατα, 

Αάνθα, δε νοµίζω ότι είσαι τρελή,» της ψιθύρισε. «Αλλά µη µου λες 
αυτά τα πράγµατα, σε παρακαλώ.» 

  Εκείνη δεν αποκρίθηκε, µένοντας µέσα στην αγκαλιά του και 
κλαίγοντας, ενώ τα δάχτυλά της έσφιγγαν το γυµνό του δέρµα. 

  «Και θα µείνω µαζί σου,» πρόσθεσε ο Βασιληάς του Σαραόλν, 
χαϊδεύοντας τα πορφυρά της µαλλιά. «Θα µείνω µαζί σου, 

αγαπηµένη µου.» Αλλά για πόσο; αναρωτήθηκε. 
  «Για πάντα…» είπε η Αάνθα, λες και µπορούσε να διαβάσει τις 
σκέψεις του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26ο 

Η Αποδοχή 
 

 

την µεγάλη βασιλική αίθουσα του παλατιού της ∆ρέλιφον 
βρίσκονταν συγκεντρωµένοι όλοι οι αντιπρόσωποι από το 

Σαραόλν –εκτός από τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή και την 
Αλζάρα, οι οποίοι ήταν στο δωµάτιό τους, στα επάνω πατώµατα–, η 

∆ούκισσα Ζέκαλ, η Αρχόντισσα Σιρίµα, οι βασιλικοί σύµβουλοι, ο 

Πρίγκιπας (και µελλοντικός Βασιληάς) Κιόλβ, η Λοΐρα (που κάθε 
άλλο παρά υπηρέτρια ήταν τώρα –ειδικά αν έκρινε κανείς από το 

ντύσιµό της–, και πολλοί, µάλιστα, ψιθύριζαν ότι ο Κιόλβ σκόπευε 
να την κάνει Βασίλισσα –και, φυσικά, «κάτι αποτρόπαιο σαν κι αυτό 

δεν έπρεπε να συµβεί!»), και τα µέλη του Συµβουλίου των Αρχόντων 
από τους Βόρειους Οίκους των Σογκράθων και των Λέιρναροθ, 
∆ούκας Τόρµπαλ και ∆ούκισσα Σενίβα αντίστοιχα. 

  Οι τελευταίοι είχαν έρθει πριν από µερικές µέρες, λόγω των 
µηνυµάτων που είχαν σταλεί σ’αυτούς για την έκτακτη συνεδρίαση 

του Συµβουλίου. Ο ∆ούκας Τόρµπαλ του Άρβεντµοκ δεν ήξερε 
τίποτα για την δολοφονία όλων των µελών πλην ενός της βασιλικής 
οικογένειας των Βέρντλεν, µέχρι που έφτασε εδώ και ο Κιόλβ και οι 
Σαραολνιανοί τού µίλησαν για τα δυσάρεστα γεγονότα. Η ∆ούκισσα 

Σενίβα, όµως, είχε πληροφορηθεί γι’αυτά από τον ∆ούκα Βάνρελ 
του Θάλβερκ. 

  Ο ∆ούκας Τόρµπαλ Σογκράθος άκουσε ήρεµα όσα είχαν να του 

πουν, και δεν έδειξε καµία ευχαρίστηση για τον θάνατο των 
αντιπάλων του·  όµως, επίσης, δεν έδειξε και καµία λύπη, σαν η 

δολοφονία του Κάρχοκ και της οικογενείας του να ήταν κάτι που, 

αργά ή γρήγορα, έπρεπε να συµβεί. Η απάθειά του σόκαρε ιδιαίτερα 

την Βαρονέσα Τάθβιλ. 

Σ
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  Η ∆ούκισσα Σενίβα Λέιρναροθ, από την άλλη µεριά, όχι µόνο 

φάνηκε να λυπάται από τους ξαφνικούς θανάτους των Βέρντλεν, µα 

έδωσε και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Πρίγκιπα Κιόλβ. 

Πράγµα που ο ∆ούκας Τόρµπαλ δεν είχε κάνει. Τουλάχιστον, όλοι οι 
Βόρειοι Αργκανθικιανοί δεν ήταν αναίσθητοι! συµπέρανε η Τάθβιλ. 
  Τώρα, άπαντες περίµεναν την άφιξη της ∆ούκισσας ∆άρα, η οποία 

ανήκε στον Βόρειο Οίκο των Ντάζβριλ, διαφεντευτών του ∆ουκάτου 
Κάορχαλ, που βρισκόταν βόρειο-δυτικά του Σάρεντρεφ, πάνω από 

τα Αργκανθικιανά Όρη. Η Τάθβιλ αναρωτιόταν πώς θα αντιδρούσε 
αυτή η Βόρεια Αρχόντισσα στη δολοφονία του Κάρχοκ και της 
οικογένειάς του. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ένας άντρας µπήκε στην βασιλική αίθουσα και, κάνοντας µια 

βαθιά υπόκλιση µπροστά στον Πρίγκιπα Κιόλβ, που καθόταν στον 
Αλαβάστρινο Θρόνο, ανέφερε τον ερχοµό της ∆ούκισσας ∆άρα 

Ντάζβριλ στο παλάτι. Ύστερα από λίγο, η µεγάλη πόρτα άνοιξε, 
πάλι, και η εν λόγω Αρχόντισσα µπήκε στο ζεσταινόµενο από έξι 
τζάκια δωµάτιο, συνοδευόµενη από δύο φρουρούς. 
  Όλοι στράφηκαν στο µέρος της, µε µεγάλο ενδιαφέρον, γιατί οι 
περισσότεροι δεν την είχαν δει ποτέ ξανά –η ∆άρα είχε πρόσφατα 

γίνει ∆ούκισσα του Κάορχαλ, ύστερα από τον θάνατο του πατέρα 

της στα χέρια των Σογκράθων του ∆ουκάτου Άρβεντµοκ. Ήταν µια 

ψηλή γυναίκα στα τριάντα-πέντε της χρόνια, µε µαύρα, λεία, µακριά 

µαλλιά τα οποία έπεφταν µπερδεµένα στους ώµους και στην πλάτη 

της. Γύρω από το κεφάλι της βρισκόταν περασµένο ένα πεύκινο 

στεφάνι, για να συγκρατεί τα µαλλιά της πίσω·  παρ’όλ’αυτά, δύο 

µακριές τρίχες έπεφταν µπροστά στο πρόσωπό της. Τα µάτια της 
ήταν γκρίζα, και έµοιαζαν, για κάποιο λόγο, να κοιτούν µε 
περιφρόνηση όλους όσους βρίσκονταν εµπρός της. 
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  Η ενδυµασία της δεν ήταν καθόλου αυτό που οι Νότιοι 
Αργκανθικιανοί θα αποκαλούσαν «καθωσπρέπει ενδυµασία κυρίας»: 

Φορούσε καφέ, πέτσινο παντελόνι, και γούνινες µπότες µε λουριά, 

ενώ το πάνω µέρος του σώµατός της κάλυπτε ένα επίσης γούνινο 

πανωφόρι µε σταυρωτά δεσίµατα. Από την χαλαρά δεµένη, πέτσινη 

ζώνη της κρεµόταν ένα χοντροκοµµένο σπαθί. Στον λαιµό της 
βρισκόταν πιασµένη η χρυσή αγκράφα της πράσινης, ταξιδιωτικής 
της κάπας, η οποία ήταν σκονισµένη από τον δρόµο –όπως, 
άλλωστε, κι όλα τα υπόλοιπά της ρούχα. 

  Ο Κιόλβ, όµως, δεν ενδιαφερόταν για τις ενδυµασίες των άλλων. 
Ωστόσο, δε µπορούσε παρά να είναι σκεπτικός, όταν είχε να κάνει 
µε χρόνιους εχθρούς του Οίκου του –και οι Ντάζβριλ, όπως και οι 
Σογκράθοι, είχαν χρόνια έχθρα µε τους Βέρντλεν. Το καλό, βέβαια, 

ήταν, σκεφτόταν ο νεαρός Πρίγκιπας, πως οι Ντάζβριλ και οι 
Σογκράθοι ήταν, επίσης, εχθροί µεταξύ τους, οπότε… Ίσως αυτό, 

κάποια στιγµή, µπορέσω να το χρησιµοποιήσω προς όφελός µου… 

  Παίρνοντας το βλέµµα του από την ∆άρα, ο Κιόλβ το έστρεψε 
στους σωµατοφύλακες δεξιά κι αριστερά της. Ο πρώτος –αυτός που 

στεκόταν στα δεξιά– ήταν ένας γεροδεµένος άντρας τεραστίων 
διαστάσεων, µε µαύρα µούσια και µακριά, µαύρα µαλλιά, ο οποίος 
έµοιαζε σχεδόν πρωτόγονος. Ήταν ντυµένος µε γούνα, δέρµα, και 
ατσάλι, τόσο καλά µπερδεµένα που κανείς θα νόµιζε ότι όλα 

αποτελούσαν µία στολή. Στην πλάτη του βρισκόταν µια µεγάλη, 

παχιά ασπίδα από ξύλο και σίδερο, ενώ στο δεξί του χέρι βαστούσε 
ένα κοντό, βαρύ δόρυ καµωµένο από ξύλο δρυός. 
  Ο άλλος σωµατοφύλακας –αυτός στ’αριστερά– δεν ήταν το ίδιο 

γιγαντόσωµος µε τον πρώτο·  ήταν λεπτός, αλλά νευρώδης, και, 
δίχως αµφιβολία, σκληρός σαν ατσάλι. Τα µακριά, ξανθά του µαλλιά 

τα είχε δεµένα αλογοουρά πίσω από το κεφάλι του, και ήταν 
ντυµένος µε µαύρο δέρµα και αλυσιδωτό θώρακα, ενώ πίσω από την 
πλάτη του κρεµόταν ένας µεγάλος πέλεκυς, που έµοιαζε ιδιαίτερα 

βαρύς, επικίνδυνος, και γρήγορος συνάµα. Ο Κιόλβ θα µπορούσε να 
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ορκιστεί ότι είχε επάνω του γραµµένη τη λέξη Θάνατος µε αόρατα 

γράµµατα. 

  «Καλωσορίσατε, ∆ούκισσα ∆άρα,» είπε. 
  Η Βόρεια Αρχόντισσα τον ατένισε για λίγο αµίλητη, καθώς εκείνος 
καθόταν στον Αλαβάστρινο Θρόνο. «Είναι ο Βασιληάς Κάρχοκ τόσο 

νέος και δεν το ήξερα;» απαίτησε. 
  «Ο πατέρας µου, ∆ούκισσα ∆άρα, είναι νεκρός,» αποκρίθηκε ο 

Κιόλβ. 

  «Νεκρός;» 

  «Ναι. Όπως κι όλη η υπόλοιπή µου οικογένεια.» Ο Κιόλβ 

προσπαθούσε να µιλά όσο πιο απαθώς µπορούσε, όµως δεν ήξερε 
κατά πόσο τα κατάφερνε. Πάντως, απ’ό,τι έβλεπε από την έκφραση 

της ∆άρα, δεν έµοιαζε να µην τα καταφέρνει κιόλας. «Θα σας 
εξηγήσω αµέσως τι εννοώ. 

  »Παρακαλώ, καθίστε, εσείς και οι πολεµιστές σας.» 

  Η ∆ούκισσα έκανε νόηµα στους σωµατοφύλακές της να καθίσουν, 
και εκείνοι κάθισαν κοντά σε ένα τζάκι. Η ίδια, όµως, πήρε θέση στο 

µεγάλο τραπέζι των συµβούλων. 
 

**  **  **  ** 

 

  Αφού ο Πρίγκιπας Κιόλβ τής µίλησε για την δολοφονία των µελών 
του Οίκου των Βέρντλεν, η Τάθβιλ κοίταξε προσεκτικά την ∆άρα, 

ώστε να δει την αντίδρασή της και να µπορέσει να σχηµατίσει µια 

εικόνα για τους Βόρειους Αργκανθικιανούς. 
  Η ∆ούκισσα του Κάορχαλ φάνηκε ευχαριστηµένη! «Αυτό σηµαίνει 
ότι δε θα γίνει η συνεδρίαση του Συµβουλίου;» ρώτησε. Τελικά, οι 
Βόρειοι Αργκανθικιανοί ήταν καθάρµατα, συµπέρανε η Τάθβιλ. Πώς 
µπορούσαν να είναι τόσο ψυχροί; 
  «Μάλλον, θα γίνει µετά τη στέψη µου,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ. Κι 
εκείνον τον είχε ενοχλήσει η ευχαρίστηση που καθρεπτίστηκε στα 

µάτια της ∆άρα, αλλά προσπάθησε να µη δείξει τη δυσαρέσκειά του. 
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  «Σχετικά µε το θέµα των ληστών;» 

  «Και σχετικά µε το θέµα της συµµαχίας µε το Σαραόλν.» 

  Η ∆άρα έριξε µια αργή µατιά στους Σαραολνιανούς… καθόλου 

φιλική, απ’ό,τι έκρινε η Τάθβιλ. 
  «Αυτά είναι όλα;» ρώτησε η ∆ούκισσα τον Κιόλβ.  

  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Οι υπηρέτες του παλατιού θα σας 
οδηγήσουν στο δωµάτιο που έχει ετοιµαστεί για σας, εάν 
επιθυµείτε.» 

  «Το επιθυµώ,» είπε η ∆άρα, καθώς σηκωνόταν από την καρέκλα 

της. 
  Ο Κιόλβ πρόσταξε τους υπηρέτες να πάνε εκείνη και τους 
σωµατοφύλακές της σε δωµάτια, ώστε να αναπαυθούν. 
  Έτσι, η ∆ούκισσα του Κάορχαλ βγήκε από την βασιλική αίθουσα. 

  «Να προσέχετε αυτή τη γυναίκα, Υψηλότατε,» είπε ο ∆ούκας 
Τόρµπαλ στον Κιόλβ, και εγκατέλειψε κι αυτός την βασιλική 

αίθουσα από µια πλαϊνή πόρτα, προτού προλάβει κανείς να τον 
ρωτήσει οτιδήποτε. 
  Ο Πρίγκιπας στράφηκε στην ∆ούκισσα Σενίβα Λέιρναροθ, µια 

ηλικιωµένη γυναίκα, ντυµένη µε χοντρό γκρίζο φόρεµα και πολλά 

κοσµήµατα. «Θα µε συµβουλεύατε κι εσείς να προσέχω την 
∆ούκισσα ∆άρα, ∆ούκισσά µου;» 

  «Ασφαλώς, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε εκείνη. «Έχω ακούσει φήµες 
ότι είναι µαύρη µάγισσα.» Και χάιδεψε το γεράκι που ήταν 
γαντζωµένο στον ώµο της, έχοντας ένα µελανό κολάρο γύρω από 

τον λεπτό του λαιµό. Ύστερα, έφυγε κι εκείνη από την αίθουσα του 

θρόνου. 

  Ο Σόλµορχ ρώτησε τον Κιόλβ: «Υψηλότατε, πότε προβλέπετε να 

γίνει η συνεδρίαση του Συµβουλίου, σχετικά µε τη συµµαχία;» 

  «Το συντοµότερο δυνατό,» είπε εκείνος. 
  «Και όσοι άρχοντες έχουν φύγει; ∆εν πρέπει να τους 
ξανακαλέσετε;» 
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  «Η κυρία Ροβιγκάν, πιστεύω, θα φροντίσει γι’αυτό,» αποκρίθηκε ο 

Κιόλβ, και στράφηκε να κοιτάξει την σύµβουλο της πολιτείας, η 

οποία είχε πρόσφατα –στον γάµο της ∆ούκισσας Ζέκαλ– χάσει τον 
σύζυγό της και έµοιαζε συντετριµµένη, εδώ και µέρες. 
  Ωστόσο, είπε: «Όπως επιθυµείτε, Υψηλότατε,» πάντα συνεπής στα 

καθήκοντά της και πιστή στον Θρόνο (όπως όλοι οι Τόρνιλφερ). 

  «Επίσης, θα πρέπει να βρίσκονται εδώ και για τη στέψη µου, 

σωστά;» ρώτησε ο Κιόλβ. 

  «Ασφαλώς, Υψηλότατε,» ένευσε η Ροβιγκάν. «Μην ανησυχείτε·  θα 

τα φροντίσω όλα.» Όµως η θλίψη ήταν φανερή στη φωνή της. ∆εν 
εκτελούσε µε καµία ευχαρίστηση τα καθήκοντά της, αλλά τα 

εκτελούσε παρ’όλ’αυτά. 

  Η Τάθβιλ σταύρωσε τα χέρια µπροστά της κι ακούµπησε την πλάτη 

της στην καρέκλα όπου καθόταν, σκεπτόµενη: Οι Αργκανθικιανοί 

είναι απερίγραπτοι! Ποτέ δε θα ξεµπλέξουµε απο δώ. Το ζήτηµα της 
συµµαχίας είχε αρχίσει να την κουράζει, γιατί δεν έβλεπε να οδηγεί 
πουθενά. Συνέχεια, κάποιο εµπόδιο βρισκόταν στο δρόµο εκείνης 
και των συντρόφων της, πάνω που έλεγαν ότι, επιτέλους, αυτό το 

καταραµένο συµβούλιο θα γινόταν! 
 

**  **  **  ** 

 

  Η Σαντέ’ενθιν βγήκε από το πανδοχείο «Το Παλατάκι», ντυµένη 

όπως χτες βράδυ που είχε συναντήσει τον Βούνκαλ και τον Άδνορ 

στους Τρεις ∆ρόµους. Κι απόψε ήταν να συναντήσει αυτούς τους δύο 
Κλειδοκράτορες στο ίδιο µέρος, το οποίο γνώριζε, πλέον, καλά πού 

βρισκόταν. Έτσι, ξεκίνησε να βαδίζει στους νυχτερινούς δρόµους 
της ∆ρέλιφον –πάντα µε την κουκούλα της στο κεφάλι, για να µην 
την αναγνωρίσει κανείς–, κοιτώντας τριγύρω ανέµελα, τον κόσµο 

και τα καταστήµατα που έµεναν ανοιχτά µέχρι ετούτη την ώρα. 

  Αυτή τη φορά, ο Τράνθλας και οι Μαγκραθµέλιοί του δεν την 
ακολουθούσαν, γιατί, ούτως ή άλλως, δεν είχαν πρόσβαση στους 
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Τρεις ∆ρόµους, εποµένως της ήταν τελείως άχρηστοι. Καθ’οδόν προς 
το εν λόγω πανδοχείο δεν πίστευε ότι θα συναντούσε κάποιον 
κίνδυνο. Όχι πως και µέσα, δηλαδή, πίστευε ότι θα συναντούσε. 
Ακόµα κι ο Άδνορ, που στην αρχή αρνιόταν να την αποδεχτεί ως 
Κλειδοκράτειρα, είχε, τελικά, συµφωνήσει µε τον Βούνκαλ. 
  Και απόψε ήταν η µεγάλη στιγµή –η Σαντέ’ενθιν θα έµπαινε στους 
Κλειδοκράτορες του Άργκανθικ. 

  ∆ε µπορούσε να πει πως δεν αισθανόταν ένα σφίξιµο στην κοιλιά, 

ένα ελαφρύ χτυποκάρδι. Αν και, κανονικά, δεν θάπρεπε να νιώθει 
έτσι, εκείνη που είχε ανακαλύψει πνευµατικές δυνάµεις εντός της, 
που της είχε µιλήσει ένας περιλαµπής αρχαίος δαίµονας, που είχε 
γίνει Αρχιέρεια του Φιδιού στην Ζίρκεφ– Κι όµως, συνέχιζε να είναι 
ανήσυχη. Κάθε φορά που κάτι µεγάλο επρόκειτο να της συµβεί, 
αισθανόταν έτσι. Μάλλον, αυτή ήταν η ανθρώπινη φύση, 

συλλογίστηκε. Ποτέ δε µπορείς ν’αγνοήσεις κάτι σηµαντικό που 

ξέρεις ότι θα σ’επηρεάσει, ενώ τόσα άλλα σηµαντικά τ’αγνοείς 
επειδή, απλά και µόνο, δε θα σ’επηρεάσουν –λες και εσύ είσαι το 

κέντρο του κόσµου. Αλλά δεν είναι, τώρα, ώρα ν’αρχίσω να 

φιλοσοφώ. Γιατί, σύντοµα, θα είµαι µία από τους ανθρώπους που 

βρίσκονται στο κέντρο των γεγονότων του Άργκανθικ. Σύντοµα, θα 

έχω την ίδια δύναµη όπως όταν ήµουν Αρχιέρεια. Ή, µήπως, όχι; 

Όταν ήµουν Αρχιέρεια, οι άλλοι µε υπάκουγαν πάντα. Τώρα, θα 

συµβαίνει το ίδιο; Με τους υπόλοιπους Κλειδοκράτορες, σίγουρα, όχι. 

Όµως θα έχω τη δύναµη να ελέγχω τα δρώµενα στο Άργκανθικ! Και –

που ξέρεις;– στο τέλος, ίσως να καταφέρω να γίνω Μεγάλη 

Θυροφύλαξ. Χαµογέλασε αχνά, καθώς διέσχιζε την Πλατειά 

Κύκνων. 
  …Ούτε που πρόσεξε τα µάτια του ∆όνορ που την 
παρακολουθούσαν, πίσω από ένα δέντρο… 

  Συνέχισε την πορεία της, κατευθυνόµενη προς την Μεγάλη Αγορά. 

∆ε θα πήγαινε απόψε στους Τρεις ∆ρόµους από την νότια πύλη της 
∆ρέλιφον, γιατί ο Τράνθλας τής είχε πει έναν πιο γρήγορο δρόµο. 
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Αλλά έπρεπε να προσέξει, της είχε τονίσει, να µη χαθεί µέσα στην 
αγορά·  και της είχε δείξει αναλυτικούς χάρτες (τους οποίους οι 
Σαντέ’ενθιν αναρωτήθηκε πού τους είχε βρει, η καταραµένη 

Νυφίτσα). 

  Ενόσω περνούσε µέσα από την Μεγάλη Αγορά, µπορούσε να 

αισθανθεί τα µάτια πολλών και διάφορων ανθρώπων να την 
παρατηρούν. Όµως δεν έδωσε σε κανέναν σηµασία. Τουλάχιστον, 
δεν έστρεψε το κεφάλι ή το βλέµµα της προς αυτούς. Αλλά 

αυτοσυγκεντρώθηκε κι ενεργοποίησε τις πνευµατικές της αισθήσεις, 
ανιχνεύοντας πρώτα εµπρός, µετά δεξιά, αριστερά, και τέλος πίσω –

όπου κι εντόπισε µια γνωστή αύρα. 

  Ο ∆όνορ! συλλογίστηκε. Βρίσκεται τυχαία εδώ ή µε παρακολουθεί; 

  Συνέχισε να κρατά τις πνευµατικές της αισθήσεις εν ενεργεία, και 
κατέληξε: Με παρακολουθεί. Ο Ερηµοχαµένος! πώς µ’εντόπισε, αφού 

φοράω τούτη την καταραµένη κουκούλα; 

  Έπρεπε να του ξεφύγει. ∆εν έπρεπε, σε καµία περίπτωση, να τον 
οδηγήσει στο πανδοχείο «Οι Τρεις ∆ρόµοι», αφού εκεί κρύβονταν οι 
Κλειδοκράτορες. Ίσως το καλύτερο θα ήταν να τον σκότωνε. Αλλά 

εδώ, µες στη µέση της Μεγάλης Αγοράς, δε µπορούσε. Γρύλισε, 
κάτω απ’την ανάσα της, και έριξε µια λοξή µατιά στα σοκάκια που 

σχηµατίζονταν ανάµεσα στις σκηνές, τις τέντες, και τα χτίρια. 

Μονάχα νάξερα τούτη την πόλη λιγάκι καλύτερα…! 

  –Αλλά δε βαριέσαι! Έστριψε σε ένα από τα δροµάκια µεταξύ ενός 
πανδοχείου κι ενός κοσµηµατοπωλείου. Εκεί σταµάτησε, 
περιµένοντας. ∆εν έστρεψε το βλέµµα της στον ∆όνορ, αλλά είχε τις 
πνευµατικές της αισθήσεις συνεχώς επικεντρωµένες σ’αυτόν. 
  Ο Τόρνιλφερ δεν κινήθηκε. Έµεινε αρκετά µέτρα µακριά της, 
παρακολουθώντας την. ∆εν πλησιάζει, σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. 
Ξέρει πόσο επικίνδυνη είµαι, και µε φοβάται. 

  Να τον σκοτώσω, τώρα; Από απόσταση; Αν, όµως, η Χόλκραδ τον 

παρακολουθεί; Ή ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή; Ή η Αλζάρα; Θα 

καταλάβουν πού βρίσκοµαι. Και τι µ’αυτό; θα τους κρυφτώ, πάλι! 
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Αλλά, απ’την άλλη, γιατί να σκότωνε τον ∆όνορ, αν δεν υπήρχε 
καλός λόγος για να το πράξει; 
  Μειδίασε, καθώς παρατήρησε µια µικρή πόρτα στ’αριστερά της –
εκεί όπου βρισκόταν το κοσµηµατοπωλείο. Την πλησίασε κι έκανε 
να την ανοίξει. Κλειδωµένη. 

  Ένιωσε, µε τις πνευµατικές της αισθήσεις, το ενδιαφέρον του 

∆όνορ να µεγαλώνει. Και ο Τόρνιλφερ πλησίασε µερικά βήµατα, 

νοµίζοντάς την απασχοληµένη. 

  Μη µε κάνεις να σε σκοτώσω χωρίς λόγο, ηλίθιε! Η Σαντέ’ενθιν 
επικαλέστηκε τα Πνεύµατα και διέρρηξε εύκολα την κλειδαριά. 

Άνοιξε και µπήκε, για να βρεθεί σε ένα µικρό εργαστήριο µε 
πάγκους, εργαλεία, και κοσµήµατα. Κανείς δεν ήταν εδώ (Ευτυχώς). 

Μια πόρτα υπήρχε στ’αριστερά της, κι από µέσα µπορούσε 
ν’ακούσει φωνές να κουβεντιάζουν –µάλλον, είχε κόσµο ο 

κοσµηµατοπώλης: καλό αυτό. Και, µάλιστα, ακόµα καλύτερο ήταν 
το γεγονός ότι υπήρχε ένα κλειστό παράθυρο αντίκρυ της. Είµαι 
τυχερή σήµερα. 

  Στράφηκε, πάλι, στην πόρτα και, µε µια απλή χειρονοµία, την 
κλείδωσε, προτού προχωρήσει ως το παράθυρο. Οι πνευµατικές της 
αισθήσεις τής έλεγαν ότι ο ∆όνορ πλησίαζε, βιαστικά –ήταν 
φοβισµένος αλλά και περίεργος. 
  Η Σαντέ’ενθιν ξεµαντάλωσε το παράθυρο. Πίσω της άκουσε τον 
Τόρνιλφερ να προσπαθεί ν’ανοίξει την πόρτα –κι αισθάνθηκε την 
έκπληξή του, που δε µπορούσε. Η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια 

µειδίασε λεπτά, και κοίταξε έξω, αντικρίζοντας ένα στενορύµι, το 

οποίο βροµούσε κάτουρα –πράγµα που λίγο την απασχολούσε, επί 
του παρόντος. 
  Αυτοσυγκεντρώθηκε και έστειλε ένα πνευµατικό µήνυµα στο νου 
του άντρα που την κατασκόπευε: Πρόσεχε τον εαυτό σου, ∆όνορ. 

Σήµερα µε βρήκες σε καλή διάθεση. Αλλά αυτό δε θα συµβαίνει πάντα. 

Αντίο. Και δώσε στην Ζέκαλ ένα γερό χαστούκι, από µέρος µου. Χα-

χα-χα-χα-χα-χα!… 
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  Και, µ’αυτά τα λόγια, η Σαντέ’ενθιν πήδησε έξω από το παράθυρο, 

και το έκλεισε, πάλι, µε την πνευµατική της µαγεία, προτού αρχίσει 
να βαδίζει γρήγορα. 

  Ύστερα’από λίγο, αισθανόταν, πλέον, την αύρα του ∆όνορ πολύ 

µακριά, και σε λάθος κατεύθυνση. Όµως το πρόβληµα ήταν, ότι, 
τώρα, είχε χαθεί κάπως, µην ξέροντας ακριβώς πού βρισκόταν. 
  Σταµάτησε έναν περαστικό και του είπε:  «Με συγχωρείτε, κύριε. 
Μήπως γνωρίζετε πώς µπορώ να πάω στην Οδό Τουλίπας;» 

  «Φυσικά,» αποκρίθηκε ο µουσάτος, καστανοµάλλης άντρας. 
«Πηγαίνετε σ’αυτόν τον δρόµο,» έδειξε, «προχωρήστε λίγο, στρίψτε 
δεξιά, στην Οδό Ενδυµάτων, και, ύστερα, θα δείτε στο αριστερό σας 
χέρι την Οδό Τουλίπας.» 

  «Σας ευχαριστώ πολύ,» είπε η Σαντέ’ενθιν, και ακολούθησε, δίχως 
δισταγµό, τις οδηγίες του. 

  ∆εν άργησε να φτάσει έξω από τους Τρεις ∆ρόµους, όπου εκείνη η 

άµαξα συνέχιζε να είναι σταθµευµένη, και η Ζιρκεφιανή 

αναρωτήθηκε αν ήταν του Βούνκαλ. Όπως και νάχε, δεν κάθισε 
ν’ασχοληθεί άλλο µε το τροχοφόρο·  έσπρωξε την πόρτα του 

πανδοχείο και µπήκε στην τραπεζαρία. Ζύγωσε την γυναίκα στο 

µπαρ και της ψιθύρισε: 
  «Είµαστε τα κλειδιά…» 

  «…που ανοίγουµε όλες τις θύρες του Βασιλείου,» αποκρίθηκε 
εκείνη. Και έπειτα: «Ακολουθήστε µε, παρακαλώ.» 

  Βάδισε µέχρι την γνωστή, πλέον, πόρτα στη δεξιά µεριά της 
τραπεζαρίας και την άνοιξε. Η Σαντέ’ενθιν µπήκε, και βρήκε µέσα 

τον Βούνκαλ και τον Άδνορ να την περιµένουν. 
  «Καλησπέρα,» είπε. 
  «Καλησπέρα, Σαντέ’ενθιν,» αποκρίθηκε ο Βούνκαλ. 
  Εκείνη κατέβασε την κουκούλα της, ρίχνοντάς την στους ώµους. 
«Εδώ θα γίνει;» ρώτησε. «Εδώ θα µε κάνετε Κλειδοκράτειρα; Τι 
ακριβώς χρειάζεται για να γίνω Κλειδοκράτειρα;» 
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  «Θα πάρεις κάποιους όρκους,» εξήγησε ο Άδνορ, καθώς 
σηκωνόταν όρθιος. «Και θα σηµαδευτείς.» 

  Θα σηµαδευτώ; σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν, ενώ εκείνος πήγαινε στην 
πιο σκοτεινή γωνία του δωµατίου και πίεζε µια πέτρα στον τοίχο, για 

ν’αποκαλύψει µια κρυφή δίοδο, που άνοιξε µε ένα υπόκωφο τρίξιµο. 

  «Απο δώ,» της είπε. Πήρε µια λάµπα από δίπλα και την άναψε. Το 

φως που ξεχύθηκε από µέσα της φανέρωσε πέτρινα σκαλοπάτια στα 

µάτια της Σαντέ’ενθιν. 
  Μα τη Ζούγκλα, αυτές οι Αργκανθικιανές πόλεις όλο µυστικά είναι! 

συλλογιζόταν η Ζιρκεφιανή, καθώς βάδιζε µέχρι το άνοιγµα, για να 

κοιτάξει κάτω. 

  «Προχώρησε, παρακαλώ,» την προέτρεψε ο Άδνορ. 

  Η Σαντέ’ενθιν άρχισε να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια, δίχως ιδιαίτερη 

βιασύνη. Πίσω της άκουσε τους δύο Κλειδοκράτορες να έρχονται, 
ενώ η µυστική δίοδος έκλεινε, τρίζοντας –ο ξερός ήχος της πέτρας 
επάνω σε πέτρα. 

  «Πού πηγαίνουµε;» ρώτησε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, 

προσπαθώντας να κρύψει τον φόβο –µικρό φόβο!– από τη φωνή της. 
  «Σ’ένα υπόγειο,» την πληροφόρησε ο Άδνορ. 

  «Κι εγώ που νόµιζα ότι θα βγαίναµε στην ταράτσα,» έκανε, 
ειρωνικά, η Σαντέ’ενθιν. Ο Κλειδοκράτορας, όµως, δεν της 
απάντησε. 
  Όταν η σκάλα έφτασε στο τέλος της, η Ζιρκεφιανή κοίταξε 
τριγύρω, προσπαθώντας να προσδιορίσει τα όρια του άγνωστου 

χώρου στον οποίο είχε βρεθεί. Μόλις κι ο Άδνορ κατέβηκε, η 

Σαντέ’ενθιν κατάφερε στο φως της λάµπας του να δει ότι ήταν σε 
ένα όχι ιδιαίτερα µεγάλο δωµάτιο, καµωµένο από πέτρα. Στο κέντρο 

του δωµατίου βρισκόταν ένα δρύινο τραπέζι, στα δεξιά ένα τζάκι και 
µια κλειστή πόρτα, και στ’αριστερά άλλη µια κλειστή πόρτα. 

  «Πού οδηγούν οι πόρτες;» ρώτησε. 
  «Αυτό σ’απασχολεί ή να γίνεις Κλειδοκράτειρα;» αποκρίθηκε ο 

Άδνορ, ακουµπώντας τη λάµπα του στο τραπέζι. 
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  Ο αδελφός της Βαρονέσας Τάθβιλ είναι µεγάλος κόπανος, σκέφτηκε 
η Σαντέ’ενθιν, αλλά δεν είπε τίποτα φωναχτά.  

  Στράφηκε στον Βούνκαλ. «Λοιπόν;» 

  «Πρώτα, πρέπει να ορκιστείς,» της είπε εκείνος. «Είσαι έτοιµη;» 

  «Ναι,» απάντησε η Σαντέ’ενθιν, ενώ ο Άδνορ άναβε το τζάκι, µε 
µια αδιάφορη κίνηση του δεξιού του χεριού. 

  «Αδελφέ Άδνορ, συναινείς να σταθείς µάρτυρας σε τούτη την 
Αποδοχή;» ρώτησε ο Βούνκαλ, ιεροτελεστικά. 

  «Συναινώ, αδελφέ Βούνκαλ, να σταθώ µάρτυρας στην Αποδοχή της 
µέλλουσας αδελφής Σαντέ’ενθιν,» είπε εκείνος. 
  Και ο κακάσχηµος γιος του ∆ούκα Έσριθ στράφηκε στην 
Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, αρθρώνοντας, επίσης ιεροτελεστικά: 

«Σαντέ’ενθιν, ορκίζεσαι να υπηρετείς το Βασίλειο του Άργκανθικ; 

Ορκίζεσαι να το περιφρουρείς από εσωτερικούς κι εξωτερικούς 
κινδύνους, ακόµα και µε την ίδια σου τη ζωή; Ορκίζεσαι να ενεργείς 
πάντοτε για το καλό του Βασιλείου;» Σταµάτησε, περιµένοντας την 
απόκρισή της. 
  «Ορκίζοµαι,» είπε η Σαντέ’ενθιν, σκεπτόµενη πόσο ασαφείς ήταν οι 
όρκοι των Κλειδοκρατόρων. Να υπηρετείς το Άργκανθικ; Πώς; ∆εν 
έλεγε. Να το περιφρουρείς από εσωτερικούς κι εξωτερικούς 
κινδύνους; Και τι θεωρείτο «κίνδυνος»; Αυτό που µπορεί να 

θεωρούσε «κίνδυνο» εκείνη, ίσως να µην το θεωρούσε κάποιος 
άλλος. Και να ενεργείς πάντοτε για το καλό του Βασιλείου; Τι ήταν 
«καλό» για το Βασίλειο; Μ’αρέσουν τούτοι οι όρκοι! 

  «Ορκίζεσαι να µην δρας εναντίον των αποφάσεων των υπόλοιπων 
Νεωτεριστών;» 

  Αυτός ο όρκος είναι πιο συγκεκριµένος από τους άλλους, και σίγουρα 

«συµπλήρωµα» των Νεωτεριστών. «Ορκίζοµαι.» 

  «Ορκίζεσαι να περιορίζεις οποιονδήποτε παρείσακτο µάγο 

εισχωρήσει στο Άργκανθικ, και να του θυµίζεις πως η επίκληση των 
Πνευµάτων η οποία βλάπτει το Βασίλειο ή τους κατοίκους αυτού 

είναι απαγορευµένη και αξιόποινη πράξη;» 
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  Κι ετούτος ο όρκος συγκεκριµένος, ακούγεται. «Ορκίζοµαι.» 

  «Τότε, τελειώσαµε,» είπε ο Βούνκαλ. «Μόνο ένα ακόµα πράγµα 

µένει για να θεωρείσαι, επισήµως, Κλειδοκράτειρα.» 

  «Να σηµαδευτείς,» πρόσθεσε ο Βούνκαλ. 
  Η Σαντέ’ενθιν στράφηκε να τον κοιτάξει, και τον είδε να έχει ήδη 

βάλει ένα µακρύ, µεταλλικό εργαλείο µέσα στις φλόγες. «Τι διάολο 

είναι αυτό;» ρώτησε. 
  «Βγάλε έξω τον δεξή σου βραχίονα, Σαντέ’ενθιν,» της ζήτησε ο 

Άδνορ. 

  Όχι φωτιά, ξανά! σκέφτηκε εκείνη. Όχι φωτιά! Όµως δεν θα έκανε 
πίσω τώρα. Φυσικά και όχι. Ένα µικρό καψιµατάκι δε θα τη 

σταµατούσε απ’το να µπει στους Κλειδοκράτορες. 
  Έλυσε την κάπα απ’τον λαιµό της και την άφησε στο δρύινο 

τραπέζι. Καθώς άρχισε να ξεθηλυκώνει τα κουµπιά στην πλάτη του 

φορέµατός της, µπορούσε να αισθανθεί τα µάτια του Βούνκαλ επάνω 

της. Ο Άδνορ, ωστόσο, δεν την κοιτούσε·  έµοιαζε ν’ατενίζει 
απορροφηµένος τις φλόγες. 
  «Είσαι έτοιµη, Σαντέ’ενθιν;» τη ρώτησε. 
  Η Ζιρκεφιανή άφησε το φόρεµα να πέσει µέχρι τα µισά του 
στήθους της και ακούµπησε τα χέρια της στο τραπέζι. «Έτοιµη 

είµαι.» 

  Ο Άδνορ έβγαλε το εργαλείο από τις φλόγες και το κοίταξε. Στην 
άκρη του υπήρχε ένα µικρό κλειδί, το οποίο, τώρα, ήταν 
κατακόκκινο από τις φλόγες. Η Σαντέ’ενθιν πήρε το βλέµµα της από 

πάνω του·  κοίταξε το τραπέζι. «Ξεµπέρδευε µ’αυτό το παραµύθι,» 

είπε, µε σταθερή φωνή. Γιατί φωτιά, ξανά; Γιατί φωτιά; ∆εν έχω 

αρκετά εγκαύµατα επάνω µου; 

  Ο Άδνορ πλησίασε·  µπορούσε ν’ακούσει τα βήµατά του στο 

πέτρινο πάτωµα. Και ύστερα– 

  Ο πόνος ήταν τροµερός. Νόµισε ότι, ξαφνικά, ολόκληρο το δεξί της 
χέρι είχε πάρει φωτιά. Γρύλισε, καθώς βαστούσε το τραπέζι. Ιδρώτας 
έλουσε το κορµί της. Η ανάσα της έγινε γρήγορη όσο ποτέ. 
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  Τα βήµατα του Άδνορ ακούστηκαν, πάλι, επάνω στο πάτωµα·  

τώρα, αποµακρυνόταν. 
  Ένα χέρι ακούµπησε τον αριστερό της ώµο (αυτόν που είχε την 
ουλή από το έγκαυµα στη φωτιά του ∆ίκοπου Μαχαιριού). 

«Σαντέ’ενθιν;» είπε η φωνή του Βούνκαλ. 
  Η Ζιρκεφιανή αποτραβήχτηκε. «Καλά είµαι!» έκανε, απότοµα, 

ανεβάζοντας το φόρεµά της. 
  «Περίµενε,» τη σταµάτησε ο Βούνκαλ. «Πρέπει να δέσουµε το 

κάψιµο. Κάθισε.» 

  Η Σαντέ’ενθιν πήρε θέση σε µια από τις καρέκλες του τραπεζιού, 

και ο γιος του ∆ούκα Έσριθ άνοιξε ένα σακούλι που βρισκόταν 
επάνω στο τραπέζι. Από µέσα πήρε ένα πλατύ φύλλο, µε το οποίο 

σκέπασε το µικρό έγκαυµα στον δεξή βραχίονα της Σαντέ’ενθιν. Το 

άγγιγµά του ήταν ευγενικό, συγκρατηµένο, λες και ντρεπόταν 
γι’αυτό που έκανε. Η Ζιρκεφιανή ύψωσε το βλέµµα της να τον 
κοιτάξει, και συνάντησε το δικό του βλέµµα –και το ειδεχθές του 

πρόσωπο. Αισθάνθηκε, για λίγο, τον λαιµό της να ξεραίνεται, καθώς 
αντίκρισε τον θυµό στα µάτια του (Θυµός; Γιατί;). Έπειτα, όµως, ο 

Βούνκαλ γύρισε απ’την άλλη, για να πάρει έναν επίδεσµο από ένα 

ξύλινο κουτάκι. Η Σαντέ’ενθιν δεν τον ξανακοίταξε, καθώς εκείνος 
τύλιγε τον βραχίονά της µε την ίδια προσοχή και ευγένεια όπως πριν. 
Προφανώς, ο θυµός στο βλέµµα του δεν τον επηρέαζε. Αλλά από 

πού προερχόταν αυτός ο θυµός; Είναι θυµωµένος µε µένα; ∆ε 

νοµίζω. Γιατί να είναι; Κι όµως.... 

  Ο Βούνκαλ τελείωσε µαζί της, και αποµακρύνθηκε, σαν φάντασµα. 

  «Σ’ευχαριστώ,» του είπε η Σαντέ’ενθιν, καθώς σηκωνόταν όρθια, 

κουµπώνοντας το φόρεµά της. 
  Εκείνος δεν αποκρίθηκε. 
  Ο Άδνορ σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. «Είσαι Κλειδοκράτειρα, 

τώρα, λοιπόν.» 

  «Που σηµαίνει τι;» 

  «Ότι θα πρέπει να τηρείς τους όρκους σου, φυσικά.»  
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  «∆εν είχα σκοπό να τους πατήσω,» τον διαβεβαίωσε η Σαντέ’ενθιν. 
  «Αυτό είναι καλό για σένα,» αποκρίθηκε ο Άδνορ. «∆ιότι όσοι 
πατούν τους όρκους τους πεθαίνουν.» 

  «Τότε, γιατί δεν πέθαναν όλοι οι Νεωτεριστές;» 

  «Να πεθάνουν, αδελφή Σαντέ’ενθιν; Μα γιατί;» είπε ο Άδνορ. «Οι 
Νεωτεριστές δεν πάτησαν τους όρκους τους –και το Βασίλειο 

υπηρετούν, και από κινδύνους το προστατεύουν, και για το καλό του 

ενδιαφέρονται, και τους παρείσακτους µάγους φροντίζουν να 

κρατούν περιορισµένους. Οι Νεωτεριστές είναι σχίσµα –όπως 
κάποτε ήταν σχίσµα και όλοι οι Κλειδοκράτορες.» 

  «Ναι, ξέρω,» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Η ιστορία µε τους Σοφούς του 
Κύκλου του Φτερού.» 

  Τα φρύδια του Άδνορ ανασηκώθηκαν. «Ποιος σ’το είπε αυτό;»  

  «Ο Κάβµορντ.» 

  Ο Άδνορ κούνησε το κεφάλι του, αναστενάζοντας. «Πάντα του το 

έλεγα ότι είχε πολλές αδυναµίες, παρά τις ιδιαίτερα µεγάλες 
πνευµατικές του δυνάµεις. 
  »Αδελφή Σαντέ’ενθιν, µάθε πως η Ιστορία των Κλειδοκρατόρων 
είναι µυστική, και δεν πρέπει να µιλήσεις γι’αυτήν σε κανέναν.» 

  «∆εν πρόκειται να πω τίποτα,» υποσχέθηκε εκείνη. «Και, ούτως ή 

άλλως, δεν έχω πει τίποτα, µέχρι στιγµής.» 

  Ο Άδνορ ένευσε αργά. «Ωραία.» 

  «Τώρα, όµως,» συνέχισε η Σαντέ’ενθιν, «θέλω να µου µιλήσετε για 

εσάς. Θέλω να µου πείτε όλες σας τις διασυνδέσεις, τα σχέδιά σας, 
τα πάντα. Θέλω να συµµετάσχω ενεργά.» 

  «Και θα συµµετάσχεις, αδελφή·  σ’το εγγυώµαι,» αποκρίθηκε ο 

Άδνορ, υποµειδιώντας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27ο 

∆εύτερη ηµέρα της Πολιορκίας της Χάργκοχ: 
Έκπληξη κρυµµένη πίσω από τα τείχη 

 

 

πό την αυγή άρχισαν την κατασκευή των πολεµικών µηχανών 
τους, και το κροτάλισµα των µετάλλων είχε γεµίσει την 
περιοχή γύρω από την Χάργκοχ. Οι Μαγκραθµέλιοι δεν 

βιάζονταν ιδιαίτερα, γιατί µπορούσαν καθαρά να αντιληφθούν ότι οι 
άνθρωποι δεν είχαν την δύναµη να βγουν και να τους επιτεθούν. Το 

µόνο που χρειαζόταν ήταν να ρίξουν τις πύλες και τα τείχη της πόλης 
τους και να εισβάλουν. Και σκόπευαν να εισβάλουν από τριγύρω. ∆ε 
θα αρκούνταν σε ένα άνοιγµα –µία πεσµένη πύλη ή ένα 

κατεστραµµένο τµήµα του τείχους–· θα προσπαθούσαν να κάνουν 
όσο το δυνατόν περισσότερα ανοίγµατα, απ’όλες τις µεριές, ώστε οι 
άνθρωποι να µη µπορούν να τους σταµατήσουν. Γιατί µία µονάχα 

δίοδο ακόµα και λίγοι υπερασπιστές έχουν τη δυνατότητα να την 
κρατήσουν ενάντια στον πενταπλάσιο αριθµό επιτιθέµενων. Και οι 
Μαγκραθµέλιοι, παρότι πολλοί σε πλήθος, ήθελαν να χάσουν όσο το 

δυνατόν λιγότερους πολεµιστές. Σ’αυτό συµφωνούσαν όλοι: και ο 

Βασιληάς Καρθαβλέρν, και ο Πρίγκιπας Μότγκιργκοθ, και ο 

Στρατάρχης Καρνταµάρ, και η Πριγκίπισσα Εδρισία, και φυσικά ο 

Βασιληάς Πόνκιµ. 

  Και ο ήχος των µετάλλων επάνω σ’άλλα µέταλλα συνεχιζόταν, 
καθώς οι Μαγκραθµέλιοι έδεναν τα κοµµάτια των πολεµικών τους 
µηχανών, οι οποίες θα τους χάριζαν τη νίκη εναντίον των ηλίθιων 
ανθρώπων. Το κλικ, κλανκ, κολνκ, κλινκ, κλακ, είχε γεµίσει τον αέρα. 

  Ο Πόνκιµ, βγαίνοντας από την σκηνή του, έκανε µια βόλτα στο 

νότιο στρατόπεδο, επιβλέποντας τις κατασκευές. Η αλήθεια ήταν 
πως δεν γνώριζε και πολλά από τα µηχανήµατα των 
Μαγκραθµέλιων. Ο δάσκαλός του, Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, του είχε 

Α
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εξηγήσει την χρήση των περισσότερων συσκευών των υπηρετών 
του, όµως ουδέποτε του είχε εξηγήσει πώς ο ίδιος θα µπορούσε να 

κατασκευάσει µία. Ίσως να είχε αποφασίσει να µην του πει τίποτα 

επειδή το ανθρώπινο µυαλό λειτουργούσε τόσο διαφορετικά από 

αυτό ενός δαιµονανθρώπου, που ποτέ δε θα µπορούσε να 

κατανοήσει τα λόγια του –όχι, ασφαλώς, εξαιτίας περιορισµένης 
ευφυίας. 
  Ο Βασιληάς του Σαραόλν σταµάτησε να βαδίζει µπροστά σε ένα 

µηχανικό… πράγµα, του οποίου τα τρία µεταλλικά πόδια 

προσπαθούσαν να στήσουν µερικοί Μαγκραθµέλιοι. Μία 

δαιµονογυναίκα, ντυµένη µε γκρίζο χιτώνα, τον χαιρέτησε 
στρατιωτικά, ενώ στο άλλο χέρι βαστούσε µερικά κοµµάτια χαρτί. 
  «Αυτά είναι τα σχέδια της µηχανής;» τη ρώτησε ο Πόνκιµ, 

κοιτώντας τα χαρτιά. 

  «Ναι, Μεγαλειότατε.» 

  Ο Βασιληάς άπλωσε το χέρι του κι εκείνη του τα έδωσε, για να τα 

κοιτάξει. Η πρώτη σελίδα είχε κάτι κωδικούς και µερικές σηµειώσεις 
στη γλώσσα των δαιµόνων. Ο Πόνκιµ την γύρισε, αδιαφορώντας, επί 
του παρόντος, γι’αυτήν και ψάχνοντας για κάποιο σκίτσο της 
µηχανής. Στην επόµενη σελίδα υπήρχε κάτι που θα µπορούσε κανείς 
να ονοµάσει σκίτσο: 

 

                                 /<<<<<<(1)___[6]__ 

<(1!)<<<<//<<<<<</                ======== 

========                               /        |        \ 

/   +   |   +  \       

   

  Πολύ ενδιαφέρον, σκέφτηκε ο Πόνκιµ, καταλαβαίνοντας µονάχα 

πως οι κάθετες γραµµές κάτω από τα άλλα σχήµατα πρέπει να ήταν 
τα πόδια που τώρα έστηναν οι Μαγκραθµέλιοι. 
  Στην επόµενη σελίδα είχε, πάλι, κάτι κώδικες και σηµειώσεις·  
οπότε, ο Βασιληάς επέστρεψε τα χαρτιά στην επιστήµονα και 
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αποµακρύνθηκε από αυτή τη µηχανή του πολέµου, για να συνεχίσει 
την επίβλεψή του στο στρατόπεδο. Είδε κι άλλες παρόµοιες µηχανές, 
όπως την πρώτη, που, για την ώρα, οι Μαγκραθµέλιοι έστηναν τα 

µεταλλικά τους πόδια. 

  Είναι, πράγµατι, αξιοθαύµαστα όντα, οι δαιµονάνθρωποι, σκέφτηκε 
ο Πόνκιµ. Αν µπορούσαν να συνυπάρξουν ειρηνικά µε τους 

ανθρώπους, όλα θα ήταν καλύτερα στον Άρµπεναρκ. Και κάτι τέτοιο 

ήλπιζε εκείνος να πετύχει: το Σαραόλν θα ήταν, απο δώ και στο εξής, 
ένα βασίλειο όπου οι δαιµονάνθρωποι και οι άνθρωποι θα 

συγκατοικούσαν ειρηνικά, επί ίσοις όροις. 
  Ο Πόνκιµ άρχισε να ψάχνει για καµια άλλη µηχανή που έφτιαχναν 
οι Μαγκραθµέλιοι, και εντόπισε µονάχα µερικούς πολιορκητικούς 
πύργους και καταπέλτες. Καταλάβαινε ότι ήταν τέτοιοι από το 

γενικότερο τους σχήµα. Επίσης, δεν ήταν µεταλλικοί, παρά ξύλινοι, 
εκτός από ορισµένα τους σηµεία όπου οι δαιµονάνθρωποι είχαν 
προσθέσει κάποιο µεταλλικό τµήµα µε χαράγµατα κι εντολόλιθους 
επάνω, για λόγους άγνωστους στον Πόνκιµ. Εκτός κι αν επρόκειτο 

για ανιχνευτές. Μα τι δουλειά µπορεί να είχαν οι ανιχνευτές επάνω 

στους καταπέλτες και στους πολιορκητικούς πύργους; 
  Τι προσπαθώ, τώρα; να µπω στο µυαλό των Μαγκραθµέλιων; 

συλλογίστηκε. Ας τους αφήσω, καλύτερα, να κάνουν τη δουλειά τους· 

γιατί την κάνουν καλά… όπως πάντα. 

  Τότε, είδε την Εδρισία να έρχεται προς το µέρος του, τυλιγµένη σε 
µια µαύρη, βαριά κάπα, επειδή ένας δυνατός, παγερός άνεµος 
φυσούσε σήµερα από τα βόρεια, φέρνοντας µαζί του νερόχιονο. 

  «Καληµέρα, Πριγκίπισσα,» τη χαιρέτησε ο Πόνκιµ. «Πώς πηγαίνει 
η κατασκευή των µηχανών στο ανατολικό στρατόπεδο;» 

  «Πολύ καλά, όπως κι εδώ,» αποκρίθηκε εκείνη. «Ήρθα να σε 
ρωτήσω πότε πιστεύεις ότι πρέπει ν’αρχίσουµε τις επιθέσεις.» 

  «Μα όταν οι πολεµικές µηχανές είναι έτοιµες, φυσικά, αγαπητή 

Εδρισία,» είπε ο Πόνκιµ. 
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  «Αυτής της γνώµης είµαι κι εγώ,» ένευσε εκείνη, ενώ ο αγέρας 
παρέσερνε τα ποικιλόχρωµα µαλλιά της. «Μίλησες στον 
Καρθαβλέρν και τον Μότγκιργκοθ;» 

  «Νοµίζεις ότι θα έχουν αντίρρηση;» 

  «Καλό θα ήταν να τους ρωτήσεις, όµως.» 

  Ο Πόνκιµ έκλεισε, για λίγο, τα µάτια, εντόπισε τις αύρες του 

Βασιληά και του Πρίγκιπα της Νότιας Μάγκραθµελ, καθώς και του 

Στρατάρχη Καρνταµάρ, και τους έστειλε ένα πνευµατικό µήνυµα: 

Ελάτε να µε βρείτε στο νότιο στρατόπεδο. Τώρα. 

  «Θα έρθουν σύντοµα,» είπε στην Εδρισία. 

  Η Πριγκίπισσα συνοφρυώθηκε, παραξενεµένη. 

  Τους φώναξα, αγαπητή Εδρισία, εξήγησε ο Πόνκιµ, µέσα στο νου 
της. 
  Εκείνη αναπήδησε, πισωπατώντας, και ο Βασιληάς του Σαραόλν 
γέλασε. 
  «Προσπαθείς να µε µαγέψεις, Πόνκιµ;» σφύριξε η Πριγκίπισσα. 

  Ο Πόνκιµ µειδίασε. «∆εν υπάρχει λόγος.» 

  Όταν ήρθαν ο Μότγκιργκοθ, ο Καρνταµάρ, και τελευταίος ο 

Καρθαβλέρν, ο Μονάρχης του Σαραόλν τούς είπε: 
  «Πριν από λίγο, κουβέντιαζα µε την Πριγκίπισσα Εδρισία σχετικά 

µε το πότε θα ήταν η σωστή ώρα να επιτεθούµε. Και οι δύο είµαστε 
της γνώµης πως η ‘σωστή ώρα’ θα ήταν µόλις οι µηχανές του 

πολέµου είναι έτοιµες. Τι λέτε εσείς;» 

  «∆ε θα µπορούσα να συµφωνώ περισσότερο, Βασιληά µου,» 

αποκρίθηκε ο Καρνταµάρ. Αλλά ο Πόνκιµ είδε στο βλέµµα του κάτι 
να τον απασχολεί, και απόρησε, γιατί, µάλλον, δεν είχε καµια σχέση 

µε την παρούσα κουβέντα. 

  «Κι εγώ συµφωνώ, Πόνκιµ,» δήλωσε ο Καρθαβλέρν, και ο 

Μότγκιργκοθ έγνεψε καταφατικά. «Όσο γρηγορότερα καταφέρουµε 
να τσακίσουµε τους ανθρώπους, τόσο το καλύτερο. Με τις λιγότερες 
δυνατές απώλειες, φυσικά.» 
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  «Τότε, κανονίστηκε,» είπε ο Πόνκιµ. «Μόλις είναι έτοιµες οι 
µηχανές, θα επιτεθούµε.» Ύψωσε το δεξί του φρύδι. «∆ηλαδή, 

πότε;» 

  «Ως το µεσηµέρι, περίπου,» αποκρίθηκε ο Μότγκιργκοθ. 
  «Καλώς,» είπε ο Πόνκιµ. «Μπορείτε να πηγαίνετε. Εκτός από 

εσένα, Στρατάρχη Καρνταµάρ. Επιθυµώ να σου µιλήσω ιδιαιτέρως. 
Έλα µαζί µου.» 

  «Όπως επιθυµείτε, Μεγαλειότατε,» απάντησε εκείνος, και βάδισε 
µε τον Βασιληά του Σαραόλν, µέσα στο νότιο στρατόπεδο. 

  Ο Πόνκιµ έριξε µια µατιά πίσω του, στους Μαγκραθµέλιους 
άρχοντες, και τους είδε να κάνουν πηγαδάκι και να κουβεντιάζουν 
σε χαµηλούς τόνους. Ποτέ δε βάζουν µυαλό… 

  «Καρνταµάρ, κάτι σε απασχολεί·  το αισθάνοµαι.» 

  «Πράγµατι, κάτι µε απασχολεί, Βασιληά µου. Μα δεν είναι 
σηµαντικό. Απλά, δεν κοιµήθηκα καλά το βράδυ.» 

  «Ονειρεύτηκες, Στρατάρχη;» 

  Ο Καρνταµάρ δίστασε ν’αποκριθεί. «Ονειρεύτηκα, Βασιληά 

µου…» είπε, τελικά. 

  «Ααα… Και τι ονειρεύτηκες, Στρατάρχη;» θέλησε να µάθει ο 

Πόνκιµ, καθώς πλησίαζαν τη σκηνή του. 

  «Κάτι που συχνά ονειρεύοµαι, τελευταία… Αλλά τούτη τη φορά 

ήταν πιο έντονο!» 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν σήκωσε την κουρτίνα της σκηνής του. 

«Πέρασε, Καρνταµάρ.» Εκείνος µπήκε, και ο Πόνκιµ τον 
ακολούθησε. «Κάθισε όπου νοµίζεις,» τον προέτρεψε, και ο 

Στρατάρχης πήρε θέση σε µια καρέκλα του µικρού τραπεζιού-

γραφείου. 

  «Τι όνειρα βλέπεις, λοιπόν;» ρώτησε ο µονάρχης, και κάθισε 
αντίκρυ του. 

  «Βλέπω ότι… πολεµάω ένα µυθικό πλάσµα: έναν γρύπα, µε σώµα 

που είναι από τη µέση και κάτω λιονταριού κι από τη µέση και πάνω 

αετού…» 
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  «Γνωρίζεις ότι το έµβληµα της Χάργκοχ και του ∆ούκα Σάλβινρ 

είναι ο Γρύπας, σωστά;» 

  Ο Καρνταµάρ ένευσε. 
  «Θυµάσαι το όνοµα που σου έδωσα κάποτε στην Μάρβαθ, 
Στρατάρχη;» ρώτησε ο Πόνκιµ. 

  «Θάνατος,» ψιθύρισε ο Καρνταµάρ. 

  «Ναι, Θάνατος,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Το όνοµά σου είναι 
Θάνατος, και το πεπρωµένο σου είναι να σκοτώσεις τον ∆ούκα 

Σάλβινρ της Χάργκοχ.» 

  Ο άντρας αντίκρυ του φάνηκε να µην τον πιστεύει. 
  «Το είδα, Καρνταµάρ,» τόνισε ο Μονάρχης του Σαραόλν. «Το είδα, 

τότε, στην βασιλική αίθουσα του παλατιού της Μάρβαθ. Παντού 

γύρω σου βρίσκονταν νεκροί, όµως εσύ στεκόσουν ακόµα, φέροντας 
πέλεκυ στο δεξί χέρι και κοντό, πλατυλέπιδο ξίφος στο αριστερό. 

Και ήταν και τα δυο αιµατοβαµµένα, και το ίδιο και η αρθρωτή, 

σκούρα-µπλε αρµατωσιά σου… 

  »Θυµάσαι που σου είχα ζητήσει να έχεις ως όπλα σου τον πέλεκυ 

και το κοντό, πλατυλέπιδο ξίφος;» 

  Ο Καρνταµάρ ένευσε πάλι. 
  «Επίσης, σου είχα πει να φοράς αρθρωτή αρµατωσιά. ∆εν σου είχα, 

όµως, πει τίποτα για το χρώµα της. Κι ωστόσο, όταν 
ξαναπαρουσιάστηκες εµπρός µου, φορούσες αρθρωτή πανοπλία 

σκούρου-µπλε χρώµατος! –ακριβώς όπως στο όραµά µου, 

Καρνταµάρ.» 

  Ο Στρατάρχης ρίγησε. Ξεροκατάπιε. Ρώτησε: «Όµως, πώς το 

γνωρίζετε, Βασιληά µου, ότι εγώ θα σκοτώσω τον ∆ούκα Σάλβινρ;» 

  «Στο όραµά µου, επίσης, είδα τον Άρχοντα της Χάργκοχ να 

κείτεται αιµόφυρτος στα πόδια σου. ∆εν ήταν νεκρός ακόµα, µα 

άλλο ένα χτύπηµα έφτανε για να τον στείλει στον Πνευµατικό 

Κόσµο. Φρόντισε, λοιπόν, να του χαρίσεις αυτό το τελευταίο 

χτύπηµα, όταν η στιγµή έρθει, Καρνταµάρ.» 
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**  **  **  ** 

 

  Όταν οι δίδυµοι ήλιοι του Άρµπεναρκ βρίσκονταν στο κέντρο του 

ουρανού, ο Πόνκιµ ανέβηκε στο µαύρο του άτι, ντυµένος µε 
φολιδωτή αρµατωσιά, πορφυρό µανδύα, και το Στέµµα των 
Οφθαλµών. Προχώρησε ως την αρχή των πολεµιστών του και 
ατένισε τον άντρα που στεκόταν στις επάλξεις της Χάργκοχ, πλάι 
στην παλιά σηµαία του Σαραόλν –αυτή µε το φτερό και τα δύο 

ανάστροφα ξίφη–, η οποία κυµάτιζε στον αέρα. 

  «∆ούκα Σάλβινρ!» φώναξε, µεγεθύνοντας τη φωνή του µέσω 

των Πνευµάτων. «Σου έδωσα την ευκαιρία να τελειώσεις 
τούτη την πολιορκία µε µονάχα µια λέξη: Παραδίνοµαι. 

Ωστόσο, εσύ αποφάσισες πως ο λαός σου πρέπει να 

πεθάνει. Λυπάµαι βαθιά γι’αυτό, γιατί οι Σαραολνιανοί 
είναι και δικός µου λαός –πάντοτε ήταν. Έτσι, σε ρωτάω 

για ακόµα µία –και µόνο– φορά: Παραδίνεσαι;» 

  Και ο Σάλβινρ αποκρίθηκε από τις επάλξεις των νότιων τειχών της 
Χάργκοχ όπου στεκόταν: «Η απάντησή µου συνεχίζει να µένει ίδια, 

Πόνκιµ: Όχι!  

  »Τώρα, πλέον, κανένας προδότης δεν υπάρχει µέσα στην πόλη µου, 

κανένας δαιµονόφιλος –οι τελευταίοι εξολοθρεύτηκαν χτες το 

βράδυ. Μόνο οι πραγµατικοί Σαραολνιανοί παραµένουν, και δε 
δεχόµαστε τους δαίµονες για κύριούς µας!» 

  Ο Πόνκιµ στράφηκε στους µαχητές του, µε µια φωνή που αντήχησε 
παντού στην Χάργκοχ και γύρω της: «Ξεκινήσατε την 

πολιορκία!» 

  Και είδε τις µηχανές που κατασκεύαζαν σήµερα το πρωί οι 
Μαγκραθµέλιοι να µπαίνουν σε λειτουργία. Ήταν κάτι αλλόκοτα 

δηµιουργήµατα που στέκονταν σε τρία µεταλλικά πόδια, πάνω στα 

οποία υπήρχε ένας δίσκος, και πάνω στον δίσκο ένα κάθισµα και 
ένας σιδερένιος κύλινδρος, που στην αρχή του βρισκόταν ένας 
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µακρύς σωλήνας –καµωµένος από µέταλλο και δέρµα–, ο οποίος 
έφτανε ως έναν άλλο στηριζόµενο σε τρία πόδια δίσκο. Επάνω 

σ’αυτόν τον δίσκο ήταν δύο δαιµονάνθρωποι κι ένα κιβώτιο που 

περιείχε έξι µεγάλα, ατσάλινα καρφιά µε σκαλίσµατα στις επιφάνειές 
τους και εντολόλιθους. Οι Μαγκραθµέλιοι, τώρα, έπαιρναν ένα από 

αυτά τα καρφιά, το περνούσαν στον σωλήνα, και– 

  Μια βροχή από βράχους έπεσε καταπάνω στο στράτευµα του 

Πόνκιµ, µε στόχο τις µηχανές των δαιµονανθρώπων. Καταπέλτες 
πίσω από τα τείχη! σκέφτηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν. ∆αίµονες! 
έπρεπε να το είχα προβλέψει. 

  Τώρα, όµως, κοιτώντας γύρω του, αντίκρισε τα κατασκευάσµατα 

των πολεµιστών του να χτυπιούνται από τους βράχους και να σπάνε. 
Φωτιές άναψαν κάτω από τους µεταλλικούς δίσκους που έφεραν τον 
σιδερένιο κύλινδρο, και οι δαιµονάνθρωποι που κάθονταν εκεί 
πήδησαν κάτω από τα µηχανήµατα. Ενώ άλλα από αυτά εκτόξευσαν 
βλήµατα κατά λάθος. Ένα από τα βλήµατα πέτυχε τα νότια τείχη της 
Χάργκοχ σε ψηλό σηµείο, και ο Πόνκιµ είδε εκείνο το συγκεκριµένο 

τµήµα να τρέµει ολάκερο, λες και ξαφνικά είχε πιάσει σεισµός. 
Πέτρες έπεσαν, όµως κανένας από τους υπερασπιστές δεν έπεσε µαζί 
τους, καθώς όλοι γρήγορα αποµακρύνθηκαν. Αλλά, τώρα, υπήρχε 
ένα µεγάλο ρήγµα στο τοίχος. 
  Ένα άλλο βλήµα πέτυχε το έδαφος µέσα στο στρατόπεδο των 
Μαγκραθµέλιων, και, πάλι, ένας µικρός σεισµός άρχισε, ρίχνοντας 
µπόλικους πολεµιστές στο έδαφος και χαλώντας σκηνές·  όµως 
µεγάλη ζηµιά δεν προκλήθηκε, ούτε ζωές χάθηκαν. 
  Ο Πόνκιµ τράβηξε τα γκέµια του αλόγου του, προσπαθώντας να το 

ηρεµήσει, καθώς εκείνο κλοτσούσε τον αέρα µε τα µπροστινά του 

πόδια, τροµαγµένο. 

  ∆υνατές κραυγές ήρθαν από τη µεριά της Χάργκοχ: «ΣΑΡΑΟΛΝ! 

ΣΑΡΑΟΛΝ! ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΞΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ!» 

  Ο Πόνκιµ έτριξε τα δόντια του. «Ηλίθιοι!» έφτυσε. «Τι νοµίζετε ότι 
καταφέρατε τώρα, εκτός απ’το να µας καθυστερήσετε λίγο; Η 
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καταραµένη σας πόλη, αργά ή γρήγορα, θα πέσει, και όλοι σας θα 

σφαχτείτε!» Όµως δεν είπε τίποτα φωναχτά. Και, καθώς η βροχή 

από τις πέτρες σταµατούσε, έστρεψε το άτι του προς το στρατόπεδο, 

για να κάνει τον απολογισµό των ζηµιών, που δεν αµφέβαλε 
καθόλου ότι θα ήταν µεγάλες, όσων αφορούσε τις µηχανές των 
Μαγκραθµέλιων. 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28ο 

Τρίτη ηµέρα της Πολιορκίας της Χάργκοχ: 
Μια ανθρώπινη ιδέα και ένα διαβολικό όνειρο 

 

 

 Πόνκιµ τριγύριζε, πάλι, στο νότιο στρατόπεδο, επιβλέποντας 
την επιδιόρθωση των ζηµιών των µηχανών των 
Μαγκραθµέλιων, οι οποίοι της είχαν σύρει αρκετά µακριά 

τώρα, για να µην µπορούν να τις φτάσουν οι καταπέλτες της 
Χάργκοχ. 
  ∆ράσαµε ηλίθια χτες, σκεφτόταν ο Βασιληάς του Σαραόλν. Ο 

Σάλβινρ και οι πολεµιστές του µας παρακολουθούσαν από τις 

επάλξεις, και είχαν στρέψει τις πολεµικές τους µηχανές πίσω από τα 

τείχη, έτσι ώστε να σηµαδεύουν τα κατασκευάσµατα των 

δαιµονανθρώπων. Με αποτέλεσµα να τα κάνουν κοµµάτια και 

θρύψαλα. Αλλά πώς να το είχαν αποτρέψει; Τα µηχανήµατα των 
Μαγκραθµέλιων δε µπορούσαν να πετύχουν την Χάργκοχ από πιο 

µακριά, απ’ό,τι του είχαν πει οι επιστήµονες. Αν µπορούσαν, ο 

Πόνκιµ θα πρόσταζε να στηθούν εκτός του βεληνεκούς των 
καταπελτών κι απο κεί να ρίχνουν. Όµως…. 

  Οι καταπέλτες των δαιµονανθρώπων, βέβαια, ακόµα και τούτη τη 

στιγµή, έστελναν πέτρες επάνω στα τείχη της πόλης του Σάλβινρ, 

Ο
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προσπαθώντας να τα ρίξουν. Και οι υπερασπιστές της Χάργκοχ 
αποκρίνονταν µε δικές τους πέτρες, οι οποίες προσπαθούσαν να 

κοµµατιάσουν τις πολεµικές µηχανές των αντιπάλων τους. Οι 
καταυλισµοί των Μαγκραθµέλιων είχαν αποµακρυνθεί µερικές 
δεκάδες µέτρα από την αρχική τους θέση, για να µην τους 
πετυχαίνουν τα βλήµατα των Σαραολνιανών. Μονάχα, φυσικά, οι 
καταπέλτες είχαν µείνει εκεί όπου ήταν, για να µπορούν να χτυπούν. 
  Όµως έτσι η πολιορκία θα καθυστερούσε, γιατί ο Πόνκιµ γνώριζε 
πολύ καλά ότι τα τείχη της Χάργκοχ δεν ήταν καµωµένα από χαρτί, 
αλλά από συµπαγή βράχο, δύσκολο να τον ρίξεις. Εκτός κι αν οι 
Μαγκραθµέλιοι επιδιόρθωναν και κατάφερναν να χρησιµοποιήσουν 
τους σεισµωτές τους (έτσι ονοµάζονταν οι µηχανές που τους είχαν 
καταστρέψει χτες οι Σαραολνιανοί), οι οποίοι θα έκαναν τα 

περήφανα τείχη της πόλης του Σάλβινρ να τρέµουν πατόκορφα. 

  Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να µη µπορούν να πετύχουν τους 

σεισµωτές, σκέφτηκε ο Πόνκιµ, ατενίζοντας µερικούς 
δαιµονανθρώπους να επιδιορθώνουν έναν απ’αυτούς. Τα µάτια του 

Βασιληά του Σαραόλν πήγαν στα µεταλλικά πόδια του µηχανήµατος. 
Μονάχα να µπορούσε να περπατήσει, για ν’αποφεύγει τους βράχους 
των Σαραολνιανών… 

  Αυτό είναι! 

  Ο Πόνκιµ γέλασε. Και, στρεφόµενος απ’την άλλη, βάδισε γρήγορα 

µέχρι το δυτικό στρατόπεδο, για να βρει τον Πρίγκιπα Μότγκιργκοθ, 
που ήταν αυθεντία στις µηχανές των δαιµονανθρώπων. 
 

**  **  **  ** 

 

  «Φτιάχνουν πάλι αυτά τα δαιµονισµένα πράγµατα,» είπε η Ερία, 

ατενίζοντας µακριά τους δαιµονανθρώπους να επισκευάζουν τα 

µηχανήµατα µε τα οποία είχαν επιχειρήσει να τους χτυπήσουν χτες. 
Εκείνη κι ο Μπάχτον στέκονταν κοντά στην ∆ούκισσα Τουάθα, στο 

ανατολικό τείχος της Χάργκοχ. Και, φυσικά, ήταν όλοι 
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γονατισµένοι, γιατί βράχια έπεφταν απο δώ κι απο κεί, δίχως καµία 

προειδοποίηση. 

  «Άστους να τα φτιάχνουν,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. «Άµα 

ζυγώσουν ξανά, για να µας ρίξουν µε δαύτα, θα τα κάνουµε 
θρύψαλα.» 

  «Έχω το προαίσθηµα, φίλε µου, ότι δε θα επαναλάβουν το ίδιο 

λάθος,» είπε η ∆ούκισσα Τουάθα, κοιτάζοντας τους καταπέλτες των 
Μαγκραθµέλιων από το άνοιγµα µιας πολεµίστρας. «Με κάποιο 

άλλο τρόπο θα προσπαθήσουν να µας επιτεθούν.» 

  «Έτσι νοµίζω κι εγώ, ∆ούκισσά µου,» είπε η Ερία. «Όµως αυτά τα 

µηχανήµατα οφείλω να οµολογήσω ότι ήταν πολύ αποτελεσµατικά. 

Είδατε τι έγινε όταν ένα από τα βέλη τους χτύπησε το βόρειο σηµείο 

του τείχους όπου στεκόµαστε…» 

  Η Τουάθα έγνεψε καταφατικά. Θυµόταν πολύ καλά τι είχε συµβεί. 
Ολάκερο το τείχος είχε ταρακουνηθεί, σαν ξαφνικός σεισµός να 

έπιασε, και, ύστερα, µια πελώρια ρωγµή είχε µείνει στο σηµείο όπου 

το είχε πετύχει το βλήµα των δαιµονανθρώπων. Παρόµοιες 
καταστροφές είχαν γίνει και στο νότιο, στο βόρειο, και στο δυτικό 
τείχος της πόλης, απ’ό,τι είχε ακούσει η ∆ούκισσα της Κάντνοµ. 

  «Τι διαβολοκατασκευάσµατα είν’αυτά;» συνέχισε να µιλά η Ερία. 

«Στη Μάρβαθ, όπου εκπαιδεύτηκα, ποτέ δε µας είχαν πει για δαύτα. 

Απορώ γιατί. Είναι καινούργια εφεύρεση των Μαγκραθµέλιων, ή 

είχαν τόσο καιρό να τη χρησιµοποιήσουν εναντίον µας που είχε 
ξεχαστεί;» 

  «Ίσως οι Μαρβάθιοι να µην πίστευαν ότι οι δαιµονάνθρωποι θα 

έφταναν ποτέ τόσο κοντά στην πόλη τους, στην καρδιά του 

Σαραόλν,» είπε ο Μπάχτον. 
  «∆ηλαδή, εννοείς ότι οι άρχοντες των δυτικών συνόρων γνωρίζουν 
γι’αυτά τα µηχανήµατα;» 

  «Μάλλον.» 

  «Απο κεί δεν είσαι;» 
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  «Ναι, αλλά έφυγα απ’το ∆ουκάτο Σνοργκ πολύ µικρός, δε σου έχω 

πει;» 

  Το τείχος από κάτω τους ταρακουνήθηκε, καθώς µια ακόµα 

κοτρόνα το πέτυχε. 
  Η Ερία αναστέναξε. «Πότε θα έρθει αυτή η βοήθεια από το 

Άργκανθικ;» 

  «∆εν ξέρω, µα σίγουρα είµαστε ακόµα στην αρχή της πολιορκίας,» 

τη διαβεβαίωσε η ∆ούκισσα Τουάθα. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ο Πόνκιµ,» έδειξε η Μπόρνεφ, που στεκόταν στο δυτικό τείχος 
της Χάργκοχ, µαζί µε τον Έντρηλ. 
  «Ναι,» συµφώνησε ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών, 

κοιτάζοντας τον σφετεριστή από µία απ’τις πολεµίστρες. Ο Πόνκιµ 

ήταν, όπως συνήθως, ντυµένος µε τη φολιδωτή του αρµατωσιά, και 
ένας πορφυρός µανδύας ανέµιζε πίσω του, ενώ στο κεφάλι του 
βρισκόταν µια ολόχρυση κορόνα. «Αα, πόσο θα ήθελα να µπορούσα 

να τον τοξέψω απο δώ, τον καταραµένο µπάσταρδο! Να περάσω ένα 

βέλος µέσα απ’το λαιµό του!» 

  «Αναµφίβολα, δεν είσαι ο µόνος σε τούτες τις επάλξεις που το 

σκέφτεται αυτό,» είπε η Μπόρνεφ. «Όµως στο σηµείο όπου 

βρίσκεται ο Πόνκιµ ούτε οι καταπέλτες δεν τον φτάνουν.» 

  Ο Έντρηλ συνέχισε να παρακολουθεί τον σφετεριστή, και τον είδε 
να µπαίνει σε µία από τις σκηνές του δυτικού στρατοπέδου των 
Μαγκραθµέλιων. «Κάποια µέρα, θα τον συναντήσω στη µάχη,» 

σφύριξε ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών, σφίγγοντας τη λαβή 

του ξίφους στη ζώνη του, «και τότε, τίποτα δε θα µπορεί να τον 
γλιτώσει!» 

 

**  **  **  ** 

 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

786 

  «Καληµέρα, Πρίγκιπά µου.» 

  «Βασιληά Πόνκιµ,» είπε ο Μότγκιργκοθ. «Ελάτε. Καθιστέ, 
παρακαλώ.» 

  Ο Πόνκιµ πήρε θέση αντίκρυ του στο µικρό, ξύλινο γραφείο που 

ήταν στηµένο µέσα στη σκηνή. Τα µάτια του έπεσαν επάνω στον 
χάρτη που µελετούσε ο γιος του Καρθαβλέρν: έναν χάρτη του 

Σαραόλν, µε κάποια σηµάδια επάνω, τα οποία ο µονάρχης δεν 
πρόλαβε να δει καλά ή να κατανοήσει, γιατί ο Μότγκιργκοθ σχεδόν 
αµέσως τύλιξε το χαρτί και το έβαλε σε ένα συρτάρι. Μου κρύβει 

κάτι; αναρωτήθηκε ο Πόνκιµ. Οι ανόητοι δαιµονάνθρωποι! ∆εν 

αντιλαµβάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν από µένα; ότι 

ενεργώ για το συµφέρον τους; –για το συµφέρον όλων µας; 

  «Τι θα επιθυµούσατε να κουβεντιάσουµε, Μεγαλειότατε;» ρώτησε 
ο Πρίγκιπας. 
  «Σκεφτόµουν κάτι σχετικά µε τους σεισµωτές,» είπε ο Πόνκιµ. 

«Πώς θα µπορούσαµε να τους προστατέψουµε από τους 
υπερασπιστές της Χάργκοχ…» 

  Έρχεται ο άνθρωπος να µας κάνει προτάσεις πώς να φτιάξουµε τις 

µηχανές µας; σκέφτηκε ο Μότγκιργκοθ. «Έχετε κάποια ιδέα, 

Βασιληά µου;» 

  «Αν µπορούσαν να κινηθούν, τότε, δε θα ήταν τόσο εύκολος 
στόχος, σωστά;» 

  «Πιθανώς. Αλλά δε νοµίζω ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό.» Τι 

ανθρώπινες ηλιθιότητες είν’αυτές! «Αν µπορούσαν να κινηθούν,» 

λέει! 

  «Θέλεις να πεις, Πρίγκιπά µου, ότι θα ήταν αδύνατο να 

προσαρµοστούν τροχοί στα πόδια των σεισµωτών, έτσι ώστε άλογα 

να έχουν τη δυνατότητα να τους σέρνουν, όπως µια άµαξα;» 

  Μα τους Αρχαίους! ο άνθρωπος υποστηρίζει κάτι λογικό… Πώς δεν 

το είχα σκεφτεί εγώ αυτό; Ο Μότγκιργκοθ συνοφρυώθηκε. «Βασιληά 

Πόνκιµ, βρίσκω την ιδέα σας… ιδιαίτερα καλή.» 
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  Ή, µήπως, εννοείς «ιδιαίτερα έξυπνη για άνθρωπο», Μαγκραθµέλιε; 

συλλογίστηκε ο Πόνκιµ. Τελικά, είστε πραγµατικά ηλίθιοι µέσα στην 

µαταιοδοξία σας. «Εποµένως, θα µπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, 

έτσι;» 

  «Ω, ναι, Βασιληά Πόνκιµ,» παραδέχτηκε ο Μότγκιργκοθ·  «θα 

µπορούσε.» Όµως ακόµα δυσκολευόταν να πιστέψει ότι ο άνθρωπος 

–Εκλεκτός του Ύψιστου Άρχοντα Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν ή µη– είχε 
σκεφτεί κάτι πριν από κείνον, όσον αφορούσε τα µηχανήµατα. Ίσως 

κάποιος από τους επιστήµονές µας να του το είπε, και τώρα να έρχεται 

εδώ και να το προβάλει ως δική του ιδέα… 

  «Οπότε, Πρίγκιπα Μότγκιργκοθ,» είπε ο Πόνκιµ, καθώς 
σηκωνόταν όρθιος, «περιµένω ως αύριο όλοι οι σεισµωτές να έχουν 
τροχούς και να τους τραβάνε άλογα.» 

  «Ελπίζω να το προλάβουµε και αυτό ως αύριο –µαζί µε τις 
επισκευές,» αποκρίθηκε εκείνος. 
  «Πόσο άσχηµες ήταν οι ζηµιές;» ρώτησε ο Μονάρχης του 

Σαραόλν. 
  «Οι µισοί, τουλάχιστον, σεισµωτές παραλίγο να καούν από την 
κρυσταλλική ενέργεια,» εξήγησε ο Μότγκιργκοθ. «Επιπλέον, οι 
περισσότεροι από τους ενεργειακούς κρυστάλλους µε τους οποίους 
τροφοδοτούνται τα µηχανήµατα καταστράφηκαν. Πράγµα που 

σηµαίνει ότι θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε νέους από τα 

αποθέµατά µας. Πράγµα που, µε τη σειρά του, σηµαίνει ότι 
τ’αποθέµατά µας θ’αρχίσουν να λιγοστεύουν.» 

  Ο Πόνκιµ σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. «Και τι θα συµβεί όταν 
τελειώσουν;» 

  «Οι συσκευές µας θα πάψουν να είναι χρήσιµες, και θα πρέπει 
κάποιοι να επιστρέψουν στην Μάγκραθµελ, για να µας φέρουν 
καινούργιους κρυστάλλους.» 

  Ο Πόνκιµ δεν γνώριζε, µέχρι στιγµής, ότι οι µηχανές των 
Μαγκραθµέλιων χρειάζονταν αυτούς τους κρυστάλλους για να 

λειτουργήσουν. Ο δάσκαλός του δεν του το είχε αναφέρει. Όπως δεν 
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του είχε αναφέρει και πολλά άλλα. Αντί, πια, να εκτιµά τον 
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, είχε αρχίσει να τον µισεί ολοένα και 
περισσότερο. Λες και οι κρυστάλλινες στήλες σ’εκείνο το νησί του 

Ωκεανού να προέρχονταν από την Μάγκραθµελ; αναρωτήθηκε. Όµως 
δεν είχε χρόνο τώρα να το καλοσκεφτεί. 
  Είπε στον Μότγκιργκοθ: «Οπότε, τούτος είναι ακόµα ένας καλός 
λόγος, Πρίγκιπά µου, για να τελειώσουµε αυτή την πολιορκία το 

συντοµότερο δυνατό.» 

  «Με βρίσκετε απόλυτα σύµφωνο, Μεγαλειότατε.» 

  Ο Πόνκιµ προχώρησε προς την έξοδο της σκηνής. 
  Και ο Πρίγκιπας πρόσθεσε: «Σας ευχαριστώ κιόλας για την ιδέα µε 
τους σεισµωτές.» 

  «Παρακαλώ, Μότγκιργκοθ,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, δίχως να 

γυρίσει. «Άλλωστε, µαχόµαστε για τον ίδιο σκοπό, σωστά;» Και 
βγήκε από την σκηνή. 

 

**  **  **  ** 

 

  Το βράδυ, ο ∆ούκας Σάλβινρ κατέβηκε από τις νότιες επάλξεις και 
πήγε στο παλάτι του, για να ξεκουραστεί. Ο ύπνος τον κατέβαλε 
αµέσως, όταν ξάπλωσε στο µεγάλο, µαλακό κρεβάτι πλάι στη 

σύζυγό του. Και τότε, ο Άρχοντας τη Χάργκοχ ονειρεύτηκε. Είδε το 

πιο παράξενο όνειρο που είχε δει ποτέ στην ενήλικη ζωή του: 

Βρισκόταν σε ένα πεδίο µάχης, γεµάτο νεκρούς, ανθρώπους και 
δαιµονανθρώπους. Στο δεξί του χέρι µπορούσε να αισθανθεί ότι 
βαστούσε έναν βαρύ πέλεκυ, ενώ στο αριστερό µια ασπίδα. Το 

κουρασµένο του κορµί έντυνε η αρµατωσιά του. Βαριανάσαινε, σα 

να είχε πολεµήσει ώρες πολλές, κι απ’το νου του περνούσαν οι 
εκφράσεις των προσώπων των Μαγκραθµέλιων που είχε σκοτώσει. 
Το τσεκούρι του είχε σωριάσει πολλούς αντιπάλους στο 

αιµατοβαµµένο έδαφος, όµως εκείνοι ακόµα συνέχιζαν να έρχονται. 
Μακριά του ο Σάλβινρ µπορούσε ν’ακούσει πολεµικές κραυγές και 
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την κλαγγή των όπλων. Αλλά µερικά µέτρα γύρω του απόλυτη σιγή 

επικρατούσε, και κανείς δεν ζύγωνε, εχθρός ή φίλος. 
  Ο ∆ούκας, για µια στιγµή, αναρωτήθηκε πού βρισκόταν. Ήταν 
τούτο το µέρος κάπου κοντά στην Χάργκοχ ή όχι; Προτού προλάβει 
να ολοκληρώσει τη σκέψη του, µέσα από το χάος της µάχης, 
αντίκρισε µια φιγούρα να ξεπροβάλει·  µια φιγούρα ντυµένη µε 
σκούρα-µπλε αρµατωσιά, κλειστό κράνος, και πορφυρό µανδύα, η 

οποία στο δεξί χέρι έφερε πέλεκυ, ενώ στ’αριστερό ένα κοντό, 

πλατυλέπιδο ξίφος. 
  «Ποιος είσαι;» έκρωξε ο Σάλβινρ, νιώθοντας τον λαιµό του ξερό 

και έναν απόκοσµο, µεταφυσικό τρόµο να τον καταλαµβάνει, 
παγώνοντας το µέχρι στιγµής ξαναµµένο από τη µάχη κορµί του. 

  Θάνατος, άκουσε να έρχεται µια φωνή από… κάπου… Θάνατος – 

Θάνατος – Θάνατος – Θάνατος——— 

  Ο ∆ούκας πισωπάτησε τροµοκρατηµένος, γιατί του φάνηκε ότι ο 

εχθρός του µε τη σκούρα-µπλε πανοπλία άρχισε να ψηλώνει και να 

ψηλώνει, και να γίνεται σωστός γίγαντας, που πυργωνόταν από πάνω 

του. Προσπάθησε ν’αποµακρυνθεί, αλλά σκόνταψε και έπεσε στα 

αίµατα που είχαν κάνει λίµνες στο έδαφος. 
  «Χα-χα-χα!» ακούστηκε η φωνή του γίγαντα µέσα από το κράνος. 
«Γρύπα της Χάργκοχ, µην προσπαθείς να µου κρυφτείς. Είναι 

αναπόφευκτο. Βρίσκοµαι εδώ για έναν και µοναδικό λόγο: να σου 

πάρω τη ζωή.» 

  Ο Σάλβινρ σηκώθηκε όρθιος, ενώ έβλεπε τα πάντα να 

στροβιλίζονται. Οι Σαραολνιανοί και οι Μαγκραθµέλιοι που 

µάχονταν είχαν γίνει ένα πορφυρόµαυρο σύννεφο, µια οµίχλη από 

κορµιά, ανάκατα µέλη, και όπλα. Οι ιαχές της µάχης αντηχούσαν 
τόσο δυνατές µέσα στ’αφτιά του, που νόµιζε ότι τα τύµπανά του θα 

έσπαγαν. 
  Ο πέλεκυς του Θανάτου κατέβηκε και χτύπησε την ασπίδα του 

∆ούκα, στέλνοντάς τον, πάλι, να σωριαστεί στο έδαφος. Τι δύναµη 

είχε! Ο Σάλβινρ δε µπορούσε να προβάλει καµια αντίσταση. 
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  «Τελείωσε, Γρύπα της Χάργκοχ· ο αγώνας κρίθηκε. Είσαι νεκρός, 

και η πόλη σου θα πέσει!» Το πόδι του γίγαντα πάτησε επάνω του, 

και το κοντόσπαθό του διαπέρασε το αριστερό στήθος του ∆ούκα, 

κατακρεουργώντας ατσάλι, σάρκα, και κόκαλο –και φτάνοντας στην 
καρδιά του. 

  «ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!» κραύγασε εκείνος… 

  …και ανασηκώθηκε επάνω στο κρεβάτι του, λουσµένος στον 
ιδρώτα. 

  «Σάλβινρ;» άκουσε τη φωνή της Λάρκνα πλάι του. 

  Γύρισε για να την κοιτάξει. Τα µάτια της τον ατένιζαν γουρλωµένα. 

«∆εν είναι τίποτα,» της είπε. «Ένα όνειρο.» Κούνησε το κεφάλι, 
ξεφυσώντας. «Αυτή η πολιορκία θα µε τρελάνει… θα µας τρελάνει 
όλους.» 

  Η Λάρκνα σηκώθηκε από το κρεβάτι, ντυµένη µε το µεταξωτό, 

µαύρο της νυχτικό. «Θα σου φέρω κάτι να πιεις.» Βγήκε απ’το 

δωµάτιο και, σε λίγο, επέστρεψε, βαστώντας ένα ποτήρι, το οποίο 

έδωσε στο σύζυγό της. 
  Εκείνος το πήρε στα χέρια του. «Νερό;» είπε. «Θα προτιµούσα 

κρασί.» Ωστόσο, το ήπιε όλο, γιατί ο λαιµός του ήταν ξερός, 
ακριβώς όπως στο όνειρο. 

  «Το κρασί το µόνο που µπορεί να κάνει είναι να θολώσει το µυαλό 

σου,» είπε η Λάρκνα. 

  «Λες και δεν είναι ήδη αρκετά θολό…» αποκρίθηκε ο ∆ούκας, 
αφήνοντας το ποτήρι στο κοµοδίνο δεξιά του. 

  «Ξέρω τι θα σε κάνει να ξεχαστείς για λίγο,» είπε εκείνη, κι άρχισε 
να ξεκουµπώνει τα κουµπιά του νυχτικού της, ενώ ακόµα στεκόταν 
όρθια. 

  «Λάρκνα, όχι,» έκανε ο Σάλβινρ, υψώνοντας το χέρι του. «∆εν έχω 

διάθεση γι’αυτό, ενώ οι δαιµονάνθρωποι βρίσκονται γύρω από τη 

Χάργκοχ.» 

  Η σύζυγός του άφησε τα κουµπιά του νυχτικού της και ξάπλωσε 
στο κρεβάτι, ακουµπώντας το κεφάλι στον ώµο του. Για µερικά 
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λεπτά, δε µίλησε κανείς·  ύστερα, η Λάρκνα είπε: «Αύριο, θα έρθω κι 
εγώ µαζί σου στις επάλξεις.» 

  Ο Σάλβινρ, αµέσως, σκέφτηκε να διαφωνήσει, όµως… Ούτως ή 

άλλως, ή όλοι θα πεθάνουµε ή θα έρθει βοήθεια από το Άργκανθικ και 

θα µας γλιτώσει. Οπότε, απλά, χάιδεψε τα µαλλιά της ∆ούκισσάς του 

και φίλησε το µέτωπό της. 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29ο 

Τέταρτη ηµέρα της Πολιορκίας της Χάργκοχ: 
Αναµονή για το επόµενο µεγάλο χτύπηµα των 

πολεµιστών της Μάγκραθµελ 
 

 

πό τα χαράµατα οι Μαγκραθµέλιοι άρχισαν να σφυροκοπούν 
τα τείχη της Χάργκοχ µε τους καταπέλτες τους.  
  Η Ερία είχε την τελευταία βάρδια της νύχτας, έτσι ήταν από 

τους πρώτους που είδαν τις κοτρόνες να έρχονται, πάλι, προς την 
πόλη τους, και έσκυψε, για να µην την πετύχουν. Το έδαφος από 

κάτω της ταρακουνιόταν, µε κάθε χτύπηµα, και µπορούσε ν’ακούσει 
τις πέτρες απ’τις οποίες ήταν χτισµένα τα τείχη να µουγκρίζουν και 
να γρυλίζουν, σαν οργισµένα θηρία. Όµως δεν έπεφταν·  συνέχιζαν 
ν’αντέχουν, πεισµατάρικα. Η Χάργκοχ ήταν η δεύτερη µεγαλύτερη 

πόλη του Σαραόλν, µετά από την Μάρβαθ, και από τις πιο καλά 

οχυρωµένες. 
  Τους καταπέλτες έχει τη δύναµη να τους υποµένει για καιρό πολύ, 

όµως αν, πάλι, εκείνες οι τρισκατάρατες µηχανές πλησιάσουν… Το 

βλέµµα της Ερία πήγε στα µεταλλικά κατασκευάσµατα που 

επιδιόρθωναν από απόσταση οι δαιµονάνθρωποι. Κατά την διάρκεια 

Α
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της νύχτας, οι Μαγκραθµέλιοι είχαν πάψει να εργάζονται, όµως 
τώρα είχαν ξαναπιάσει δουλειά, τόσο πυρετωδώς σαν τα πάντα να 

εξαρτιόνταν από τις συσκευές που έφτιαχναν. Και, µάλλον, τα πάντα 

εξαρτώνται από αυτές… Βέβαια, απ’την άλλη, όπως είπε κι ο 

Μπάχτον, αν τολµήσουν και πλησιάσουν, θα τις κοµµατιάσουµε ξανά. 

Η Ερία προσπάθησε να πάρει θάρρος απ’αυτό: αν τολµήσουν και 

πλησιάσουν, θα τις κοµµατιάσουµε ξανά. Όµως θα ήταν οι 
δαιµονάνθρωποι τόσο ηλίθιοι, ώστε να επαναλάβουν το ίδιο λάθος; 
Προσωπικά, το αµφέβαλε. Αλλά, αν δε σκοπεύουν να 

χρησιµοποιήσουν τις µηχανές τους, γιατί τις επιδιορθώνουν; Τούτη η 

σκέψη έκανε ένα ρίγος να τη διαπεράσει. 
  Άκουσε βήµατα να έρχονται από τη σκάλα του τείχους, και 
στράφηκε, για να δει τον Μπάχτον. 
  «Τα πράγµατα έχουν αγριέψει,» είπε ο τοξότης και την πλησίασε, 
σκυφτός, ενώ τα πάντα ταρακουνιόνταν από κάτω τους, και η Ερία, 

για µια στιγµή, πίστεψε ότι, τελικά, το τείχος θα έπεφτε·  όµως εκείνο 

στάθηκε στην θέση του, πεισµατάρικα όσο ποτέ. 
  «Πράγµατι, έχουν,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια. «Ή τα νεύρα µας 
κοντεύουν να σπάσουν απ’αυτή την κατάσταση.» 

  «Λίγο κι απ’τα δύο υποθέτω,» είπε ο Μπάχτον, βγάζοντας το τόξο 

από την πλάτη του και κρυφοκοιτώντας µέσα από το άνοιγµα µιας 
πολεµίστρας. «Οι διάολοι!» καταράστηκε. «Είναι µακριά, και δε 
µπορώ να τους πετύχω, ακόµα κι αν τα Πνεύµατα οδηγούσαν τα 

βέλη µου. Ούτε και πιστεύω ότι θα πλησιάσουν, γιατί, αν το 

πράξουν, ξέρουν τι τους περιµένει.» 

  «Θέλουν, πρώτα, να ρίξουν τα τείχη µας και, µετά, θα επιτεθούν, 
από όλες τις µεριές,» είπε η Ερία. 

  «Πώς το ξέρεις;» 

  «Αυτό µπορώ να συµπεράνω από τη συµπεριφορά τους. ∆εν έχουν 
κάνει καµια προσπάθεια να κατακλύσουν τα τείχη µε τον αριθµό 

τους, επειδή δεν είµαστε και τόσο λιγότεροι σε σχέση µ’αυτούς. Ναι, 
είναι, σίγουρα, οι διπλάσιοι από µας, αλλά, όταν εµείς βρισκόµαστε 
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εδώ πάνω, ενώ εκείνοι προσπαθούν ν’ανεβούν, έχουµε και µε το 

παραπάνω τη δύναµη να τους κοµµατιάσουµε.» 

  «Πράγµατι,» ένευσε ο Μπάχτον. Και κοίταξε το πρόσωπό της. 
«∆εν πας, όµως, να ξεκουραστείς, τώρα; Μπορώ να δω ότι σου 
χρειάζεται λίγη ξεκούραση.» 

  Η Ερία φάνηκε διστακτική. 

  «Το τείχος θ’αντέξει και χωρίς εσένα να το συγκρατείς,» είπε ο 

Μπάχτον. 
  Η Ερία µειδίασε, τον φίλησε στα χείλη, και άρχισε να φεύγει. «Θα 

επιστρέψω µετά από κάποιες ώρες,» υποσχέθηκε. 
  «Με την ησυχία σου,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. Και, καθώς εκείνη 

κατέβαινε τις σκάλες, ψιθύρισε κάτω απ’την ανάσα του: «Κι ελπίζω 

η πόλη να µην έχει πέσει µέχρι να ξυπνήσεις.» Τα µάτια του, γεµάτα 

ανησυχία, πήγαν στα µηχανήµατα που επιδιόρθωναν οι 
δαιµονάνθρωποι. Ο ήχος του µετάλλου επάνω σε µέταλλο ερχόταν 
µέχρις εδώ, προσβάλλοντας τα αφτιά του: Κλονκ, κλακ, κλικ, κλανκ, 

κλονκ, κλικ. 

  Γιατί τα ξαναφτιάχνουν; σκέφτηκε ο Μπάχτον. Πώς σκοπεύουν να 

ζυγώσουν, για να µας ρίξουν; Η Ερία έχει δίκιο: έχουν κάποιο σχέδιο, 

οι δαιµονισµένοι, κάποιο σχέδιο που δε µπορούµε να καταλάβουµε, να 

πάρει και να σηκώσει…! 

  Όταν η ∆ούκισσα Τουάθα ανέβηκε στις επάλξεις, ο τοξότης 
στράφηκε στο µέρος της και την καληµέρισε ευγενικά. 

  «Καληµέρα, Μπάχτον,» αποκρίθηκε εκείνη. «Συγνώµη που άργησα 

να έρθω. Με πήρε ο ύπνος·  δεν ξέρω τι µ’έπιασε…» 

  «∆ε χρειάζεται να δικαιολογήστε σε µένα, ∆ούκισσά µου. 

∆ικαίωµά σας είναι να έρχεστε στα τείχη όποτε το επιθυµείτε.» 

  «Πώς πάει η πολιορκία;» ρώτησε η Τουάθα, αλλάζοντας θέµα. 

  «Όλο και χειρότερα, απ’ό,τι βλέπω. Βοήθεια δεν έρχεται, και οι 
δαιµονάνθρωποι συνεχίζουν να µας σφυροκοπούν. Επίσης, είναι κι 
αυτές οι Πνευµατοχτυπηµένες µηχανές που επισκευάζουν. Με 
κάνουν να αισθάνοµαι σαν κάποια τροµερή µοίρα να µας περιµένει.» 
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  «Σε καταλαβαίνω,» είπε η Τουάθα. «Κι εγώ έτσι αισθάνοµαι, 
Μπάχτον.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Σκύψε,» είπε ο Σάλβινρ στην σύζυγό του, όταν ανέβηκαν στις 
επάλξεις. «Και µείνε σκυµµένη.» 

  Η Λάρκνα υπάκουσε, ενώ οι πέτρες των Μαγκραθµέλιων 
καταπελτών κοπανούσαν, ξανά και ξανά, το τείχος, κάνοντάς το να 

τρέµει ως τα θεµέλια του. Η ∆ούκισσα ήταν ντυµένη µε δερµάτινη 

αρµατωσιά (γιατί αισθανόταν τις άλλες υπερβολικά άβολες και 
βαριές), γαλάζια κάπα, και ψηλές, µαύρες µπότες. Από το ζωνάρι 
στη µέση της κρεµόταν ένα µακρύ ξίφος, ενώ στο αριστερό της χέρι 
έφερε µια µικρή, στρογγυλή ασπίδα. Τούτη ήταν η πρώτη φορά 

σ’όλη της τη ζωή που φορούσε τέτοια ρούχα και κουβαλούσε όπλα. 

Ένιωθε… παράξενα και καλά, συγχρόνως. Παράξενα γιατί, απλά, 

ήταν κάτι που ποτέ δεν είχε ξανακάνει, και καλά γιατί βρισκόταν 
εδώ µε τον σύζυγό της και πολεµούσε για την πόλη της και ολάκερο 

το Σαραόλν: αυτό την γέµιζε µ’ένα συναίσθηµα περηφάνιας. 
  Το βλέµµα της πήγε στην ∆ούκισσα Άλχα, η οποία στεκόταν λίγο 

παραδίπλα, µαζί µε τον γιο της, Γκόρντλαν. Κι οι δυο τους φάνταζαν 
τροµερά σκληροί άνθρωποι στην Λάρκνα. Πώς µπορούσε η 

∆ούκισσα να κουβαλά τόσο ατσάλι επάνω της; Εκείνη θα την είχε 
πάρει κάτω·  δε θα µπορούσε ούτε καν να περπατήσει. 
  «Τι κάνουµε τώρα, αγάπη µου;» ρώτησε τον Σάλβινρ. 

  «Τίποτα,» αποκρίθηκε εκείνος. «Περιµένουµε.» 

  Το τείχος ταρακουνήθηκε από κάτω τους. 
  Ο ∆ούκας της Χάργκοχ ατένισε το νότιο στρατόπεδο των 
δαιµονανθρώπων, και στο µυαλό του ήρθε, ξανά, το όνειρο που είχε 
δει χτες βράδυ. Ένας γίγαντας, σκέφτηκε. Ναι, µοιάζουν µε γίγαντα. 

Το φουσάτο τους είναι τόσο µεγάλο… Μα ποτέ δε θα τους αφήσω να 

ρίξουν τη Χάργκοχ! Μετά, όµως, θυµήθηκε τη δύναµη του ονειρικού 
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του εχθρού: εκείνο το τσεκούρι που κατέβηκε χτύπησε πάνω στην 
ασπίδα του και τον σώριασε στο αιµατοβαµµένο έδαφος. Ο Σάλβινρ 

δε µπορούσε να το εµποδίσει, µε κανένα τρόπο. Και, ύστερα, ο 

γίγαντας τον ποδοπάτησε, και τον κάρφωσε στην καρδιά. Ηλίθια 

όνειρα! µούγκρισε µέσα του ο ∆ούκας. Γιατί πρέπει να υπάρχουν 

αυτά τα καταραµένα όνειρα; 

  Εµπιστεύοµαι τον Βένγκριλ. Ο Βένγκριλ θα φέρει βοήθεια από το 

Άργκανθικ. Θα διαλύσει την πολιορκία, και θα σωθούµε. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Πόνκιµ τριγύριζε, πάλι, στο νότιο στρατόπεδο, επιβλέποντας την 
επιδιόρθωση των σεισµωτών. Παρατήρησε ότι σε κανένα από τα 

µηχανήµατα δεν είχαν προσαρτηθεί ρόδες, όπως είχε ζητήσει. Τι 
διάολο έκαναν οι καταραµένοι δαιµονάνθρωποι; 
  Πλησίασε έναν επιστήµονα και τον ρώτησε: «∆εν λάβατε διαταγή 

να βάλετε τροχούς στους σεισµωτές;» 

  «Λάβαµε, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε εκείνος. «Όµως, δυστυχώς, 
τα µηχανήµατα δεν έχουν φτιαχτεί ακόµα. Οι ζηµιές που µας 
προκάλεσαν οι άνθρωποι ήταν άσχηµες. Χρειαζόµαστε χρόνο.» 

  «Βιαστείτε,» πρόσταξε ο Πόνκιµ. «Η πόλη πρέπει να πέσει –το 

συντοµότερο δυνατό.» 

  «Όπως επιθυµείτε, Μεγαλειότατε.» 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν αποµακρύνθηκε από τον επιστήµονα. Για 

πολλούς και ποικίλους λόγους έπρεπε τούτη η πολιορκία να 

τελειώσει γρήγορα. Κατ’αρχήν, ο Πόνκιµ ήθελε να επιστρέψει στην 
Μάρβαθ, για να δει πώς πήγαιναν εκεί τα πράγµατα. Σε καµία 

περίπτωση δεν εµπιστευόταν απόλυτα τον Κράντµον. Ήταν ανόητος·  
δεν είχε καθόλου πρακτικό νου. Επίσης, ο Πόνκιµ επιθυµούσε να 

µάθει τι συνέβαινε στην Όρφαλχ, τι έκανε η Στρατάρχισσα Νερενία. 

  Η Εδρισία σταµάτησε τον άσκοπό του περίπατο. «Σκέφτεσαι;» τον 
ρώτησε. 
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  «∆υστυχώς,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. 

  Η Εδρισία µειδίασε, δείχνοντας τα σουβλερά της δόντια. «Θέλω να 

σου µιλήσω,» είπε, ύστερα. 

  «Μίλησέ µου.» 

  «Στη σκηνή σου θα ήταν καλύτερα.» 

  Έτσι, πήγαν στη σκηνή του. Η Πριγκίπισσα της Βόρειας 
Μάγκραθµελ πήρε µισοξαπλωτή θέση επάνω στα µαξιλάρια που 

βρίσκονταν στο έδαφος, και ο Πόνκιµ κάθισε λίγο παραδίπλα. 

Γέµισε δύο ποτήρια κρασί και της πρόσφερε το ένα. 

  «Σ’ακούω, αγαπητή Εδρισία,» είπε. 
  «∆ε σε έχω ρωτήσει γι’αυτό από τότε που σε ξαναείδα,» άρχισε 
εκείνη, «και σκέφτηκα να σε ρωτήσω τώρα…» Χαµήλωσε τη φωνή 

της, λες και κάποιος µπορεί να τους κρυφάκουγε: «Είναι ο αδελφός 
µου νεκρός, όπως µου υποσχέθηκες;» 

  Ο Πόνκιµ ανασήκωσε τους ώµους. «Φυσικά και είναι. Όταν τούτος 
ο πόλεµος τελειώσει, η Βόρεια Μάγκραθµελ θα γίνει δική σου, 

Εδρισία. Ποτέ δεν αθετώ το λόγο µου. Και περιµένω κι από τους 
άλλους να κάνουν το ίδιο.» 

  Αυτός ήταν πλάγιος τρόπος για να µου πει «Έχω καταλάβει ότι 

µηχανορραφείτε για να µου πάρετε την εξουσία», σκέφτηκε η Εδρισία. 

Όµως εκείνη και οι υπόλοιποι Μαγκραθµέλιοι, ουσιαστικά, δεν 
ήθελαν να του πάρουν την εξουσία –σκόπευαν να αφήσουν το 

Σαραόλν στη δική του φροντίδα. Όµως, επίσης, δεν ήθελαν ο Πόνκιµ 

να τους κυριεύει. ∆εν ήταν ο Ύψιστος Άρχων Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, 
στο κάτω-κάτω. Ήταν, απλά, ένας πολύ έξυπνος και πολύ χρήσιµος 
άνθρωπος –Ένας ασυνήθιστα έξυπνος και χρήσιµος άνθρωπος, αφού 

κατόρθωσε να νικήσει τον πατέρα µου, συλλογίστηκε η Εδρισία, που 

ήξερε ότι κανονικά έπρεπε να τον µισεί γι’αυτό κι ωστόσο τον 
θαύµαζε, παρά τις φωνές οι οποίες, πού και πού, στοίχειωναν τη 

συνείδησή της. Όµως τι έπρεπε κανείς να κάνει µε τους χρήσιµους 
ανθρώπους; Να συµµαχεί µαζί τους και να τους χρησιµοποιεί, 
φυσικά·  όχι να τους υπακούει, σα να ήταν οι ίδιοι οι Αρχαίοι! 
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  «Γιατί το βλέµµα σου µε περιεργάζεται έτσι, Εδρισία;» ρώτησε ο 

Πόνκιµ. «Κάτι θέλεις να µε ρωτήσεις; ∆εν επιθυµείς, πλέον, η 

Βόρεια Μάγκραθµελ να γίνει δική σου;» 

  «Φυσικά και το επιθυµώ,» αποκρίθηκε εκείνη. «Απλά, είναι πρωί 
ακόµα κι αισθάνοµαι το µυαλό µου µουδιασµένο. Ίσως να 

χρειάζοµαι λίγο πορφυρό για να συνέλθω. Αλλά, υποθέτω, δε θα 

έχεις στη σκηνή σου, οπότε θα βολευτώ µε τούτο.» Ήπιε µια µεγάλη 

γουλιά κρασί. 
  «Πότε πιστεύεις ότι οι σεισµωτές θα είναι έτοιµοι;» είπε ο Πόνκιµ. 

  «Ρώτα τον Μότγκιργκοθ. Εκείνος τα ξέρει αυτά.  

  »Πάντως, η ιδέα σου για τους τροχούς και τα άλογα ήταν κάτι το… 

µη-αναµενόµενο. Όλα τα στρατόπεδα το σχολιάζουν. Ορισµένοι, 
µάλιστα, φτάνουν στο σηµείο να λένε ότι έχεις δαιµονικό αίµα εντός 
σου.» 

  «Ίσως οι µέρες που πέρασα µε τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν να µε 
επηρέασαν περισσότερο απ’ό,τι πιστεύω,» υπέθεσε ο Πόνκιµ. 

«Όµως η µητέρα και ο πατέρας µου ήταν, σίγουρα, άνθρωποι·  δεν 
έχω καµια αµφιβολία για τούτο.» Και τι άνθρωποι κι οι δυο τους, 

πρόσθεσε νοερά. Ο ένας Βασιληάς του Σαραόλν κι η άλλη µια 

περιπλανώµενη µάγισσα. 

  «Αλήθεια, Πόνκιµ, ποιοι ήταν οι γονείς σου;» ρώτησε η Εδρισία. 

«∆ε µου έχεις ποτέ µιλήσει γι’αυτούς.» 

  «Ούτε χρειάζεται,» αποκρίθηκε ο µονάρχης. «Έτσι κι αλλιώς, 
ουδέποτε νοιάστηκαν για µένα. Ο Ύψιστος Άρχοντάς σας οφείλω να 

οµολογήσω ότι νοιάστηκε περισσότερο από κείνους.» Και γέλασε, 
καθώς σκεφτόταν: Νοιάστηκε περισσότερο για µένα αυτός που µε 

χρησιµοποίησε –τροµερό αστείο! 

  Η Εδρισία είδε µια µελαγχολία να σκιάζει το βλέµµα του. 

Τεντώθηκε και τον φίλησε. Ο Πόνκιµ πέρασε το δεξί του χέρι γύρω 

απ’τους ώµους της, ενώ µε το αριστερό παραµέρισε τα 

ποικιλόχρωµα µαλλιά απ’το πρόσωπό της, αφού πρώτα άφησε το 

κρασοπότηρό του παραδίπλα. 
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  «Κι εσένα σε σχολιάζουν όλοι οι Μαγκραθµέλιοι, Πριγκίπισσα,» 

της είπε. 
  «Αδιαφορώ,» αποκρίθηκε η Εδρισία, κι άφησε κι εκείνη το 

κρασοπότηρό της κοντά στο δικό του. 

 

**  **  **  ** 

 

  Όλη την ηµέρα οι καταπέλτες των Μαγκραθµέλιων 
σφυροκοπούσαν τα τείχη της Χάργκοχ, προκαλώντας τίποτα 

περισσότερο από µερικές µικρές ρωγµές. Όταν, όµως, η νύχτα έπεσε, 
ο Πόνκιµ πληροφορήθηκε ότι οι περισσότεροι σεισµωτές είχαν 
επισκευαστεί, και αύριο οι επιστήµονες θα φρόντιζαν να 

προσαρµοστούν τροχοί στα πόδια τους, έτσι ώστε άλογα να µπορούν 
να τους σέρνουν. 
  Η πτώση της Χάργκοχ έµοιαζε, πλέον, πολύ κοντά στα µάτια του 

νέου Βασιληά του Σαραόλν. 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30ο 

Πέµπτη ηµέρα της Πολιορκίας της Χάργκοχ: 
Μεταλλικές άµαξες του ολέθρου 

 

 

άλι, η Ερία είχε την τελευταία βάρδια, και έµεινε στις 
επάλξεις ως την αυγή. Το βράδυ, οι Μαγκραθµέλιοι είχαν 
πάψει να σφυροκοπούν την Χάργκοχ µε τους καταπέλτες 

τους, πράγµα που είχε ανακουφίσει κάπως την µαυροµάλλα 

πολεµίστρια. Τουλάχιστον, δεν είχε το µπαµ-µπουµ συνέχεια 

στ’αφτιά της·  γιατί πώς να «ανακουφιστεί» κανείς, όταν βρίσκεται 

Π
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µέσα σε µια πόλη πολιορκούµενη από δεκάδες χιλιάδες 
δαιµονανθρώπους; 
  Τώρα, καθώς ο Λούντρινχ έσκαγε µύτη από την Ανατολή, η Ερία 

περίµενε τους καταπέλτες των Μαγκραθµέλιων ν’αρχίσουν, ξανά, να 

βαράνε. Όµως δεν άρχισαν. Η σιγαλιά παραξένεψε την πολεµίστρια·  

τα νεύρα της τσιτώθηκαν. Γιατί το ότι δεν είχαν ξεκινήσει να 

σφυροκοπούν την Χάργκοχ σήµαινε πως σχεδίαζαν κάτι άλλο. Η 

Ερία αισθάνθηκε µια παγωνιά να τυλίγει την κοιλιά της. Και τα 

µαύρα της µάτια έψαξαν µέσα στο ανατολικό στρατόπεδο των 
δαιµονανθρώπων, µε την ελπίδα ν’ανακαλύψει τι συνέβαινε, τι 
σκόπευαν να κάνουν. Ευχόταν να µην ήταν, πάλι, κάποια καινούργια 

καταραµένη µηχανή. 

  Είδε αρκετούς Μαγκραθµέλιους να βγαίνουν από τις σκηνές τους 
και να πηγαίνουν κοντά σε κείνα τα µηχανήµατα που έριχναν βέλη 

στα τείχη και προκαλούσαν σεισµό. Σίγουρα, δε µπορούν να µας 

πλησιάσουν, συλλογίστηκε. Θα τα καταστρέψουµε πάλι. Ακόµα κι αν 

τα έχουν επιδιορθώσει, δε µπορούν να µας πλησιάσουν. Και οι 
δαιµονάνθρωποι δε φάνηκε να θέλουν να πλησιάσουν τη Χάργκοχ·  
όµως άρχισαν να δουλεύουν επάνω στις µηχανές τους. Το κλινκ, 

κλακ, κλονκ, κλικ, κλακ γέµισε τον αέρα. 

  Αλλά ούτε µία πετριά από τους καταπέλτες δεν ήρθε προς την 
πόλη. 

  Όταν ο Μπάχτον ανέβηκε στο τείχος, µαζί µε τη ∆ούκισσα Τουάθα, 

η Ερία τούς είπε: «Κάτι πολύ αλλόκοτο συµβαίνει. ∆εν µας 
χτυπάνε.» 

  «Αυτό θα έλεγα πως είναι ευτυχές, αν από το µυαλό µου δεν 
περνούσε το ερώτηµα τι µπορούν να σχεδιάζουν,» αποκρίθηκε ο 

τοξότης. 
  Η Τουάθα κοίταξε πέρα, το ανατολικό στρατόπεδο των 
Μαγκραθµέλιων. «Ακόµα φτιάχνουν τις µηχανές τους,» είπε. 
  «Ναι, αλλά γιατί δε µας ρίχνουν µε τους καταπέλτες;» έθεσε το 

ερώτηµα η Ερία. «∆ε νοµίζω να το ξέχασαν.» 
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  «Σπάσαµε κάµποσους από δαύτους χτες, µε τους δικούς µας,» είπε 
ο Μπάχτον. «Ίσως να θέλουν να τους επιδιορθώσουν κι αυτούς, και 
µετά να µας επιτεθούν, µ’όλη τους τη δύναµη.» 

  «Είναι πιθανό,» παραδέχτηκε η Ερία. «Αλλά, και πάλι, δεν το 

πιστεύω.» Αναστέναξε. «Τέλος πάντων, Μπάχτον. Πηγαίνω να 

ξεκουραστώ, και θα έρθω σε µερικές ώρες. Άµα, όµως, συµβεί κάτι 
σηµαντικό, έλα να µε φωνάξεις.» 

  Εκείνος έγνεψε καταφατικά, και η Ερία κατέβηκε από τις επάλξεις, 
για να κατευθυνθεί προς το πανδοχείο που παλιά ονοµαζόταν «Τα 

∆εντράκια» αλλά, τώρα, είχε µετατραπεί σε στρατώνα, φυσικά. Όπως 
κι όλη η Χάργκοχ. Μπήκε στην τραπεζαρία, και είδε οκτώ άντρες να 

κοιµούνται, κουκουλωµένοι στις κουβέρτες τους. Κανείς δεν 
ξύπνησε από τα βήµατά της, καθώς εκείνη βάδισε ως το στενό χώρο 

πίσω από το µπαρ, όπου είχε αφήσει τη δική της κουβέρτα και τα 

λιγοστά της πράγµατα. Έβγαλε την πανοπλία, την κάπα, και τις 
µπότες της, και έπεσε για ύπνο. 

  Σαν ύστερ’από ένα λεπτό, µια φωνή την ξύπνησε: «Πού στη 

Μάγκραθµελ είναι αυτός ο καταραµένος µάγειρας;» 

  Κάποιος γέλασε. «∆εν έχουµε µάγειρα, µωρή σκουριασµένη 

λόγχη!» 

  «Ναι, αλλά δε θάπρεπε να έχουµε;» αντιγύρισε ο πρώτος άντρας. 
«Και πρόσεξε πώς µου µιλάς εµένα, γιατί θα σου περάσω µια 

σκουριασµένη λόγχη στον κώλο!» 

  «Κόπιασε!» αποκρίθηκε ο άλλος. «Αλλά κλάνεις µαλλί, µη σου 

κάνω τη µάπα χειρότερη απ’ό,τι είναι!» 

  Τώρα, ένας τρίτος κι ένας τέταρτος γέλασαν. 
  Η φασαρία τους είχε ζαλίσει την Ερία, που µόλις είχε ξυπνήσει, και 
µε κακή διάθεση µάλιστα. Σηκώθηκε όρθια πίσω από το µπαρ και 
ακούµπησε τους αγκώνες της επάνω του. «∆ε βγάζετε το σκασµό 

όλοι σας, κοπρίτες;» είπε, όχι δυνατά, αλλά µε φανερά ενοχληµένο 

τόνο στη φωνή της. 
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  Άπαντες στράφηκαν στο µέρος της. Και ένας ξανθός, µονόφθαλµος 
άντρας, µε κοντά, σγουρά µαλλιά, µίλησε: «Ερία. Ήσουν εδώ; ∆ε 
σ’ακούσαµε να µπαίνεις…» Τον λέγανε Βόλρακ, και ήταν πολύ 

ανυπόµονος τύπος στο κρεβάτι, απ’ό,τι είχε διαπιστώσει η 

µαυροµάλλα πολεµίστρια. 

  «Γιατί όλοι κοιµόσασταν σαν βόδια,» αποκρίθηκε. 
  «Βόδια, ε;» έκανε ένας µελαχρινός τύπος, µε µακριά µαλλιά και 
χοντρή κοιλιά. Από τη φωνή του η Ερία έκρινε ότι ήταν εκείνος που 

είχε διαµαρτυρηθεί για την έλλειψη µάγειρα. ∆εν ήξερε το όνοµά 

του. «Α-χα-χα-χα-χα!» Έπειτα, συνοφρυώθηκε, και είπε, πολύ, πολύ 

σοβαρά: «Με έθιξες, τώρα, ∆ιοικήτρια Ερία.» 

  Προφανώς, εκείνος την ήξερε. Και κορόιδευε το γεγονός ότι ήταν, 
πλέον, διοικήτρια µονάχα στα χαρτιά. Η προσβολή του άγνωστου 

πολεµιστή και το γεγονός ότι είχε ξυπνήσει µε κακή διάθεση και µε 
αυτή τη φασαρία στ’αφτιά της, είχε ως αποτέλεσµα να αισθανθεί το 

αίµα να της αναβαίνει στο κεφάλι. Αλλά αποφάσισε να συγκρατηθεί. 
  «Και είχα µια φαγούρα πρωινιάτικα,» του αποκρίθηκε. 
  «Φαγούρα;» είπε εκείνος, πλησιάζοντας το µπαρ. «Θες να σε 
ξύσω;» Την άρπαξε, απότοµα, από τον καρπό, καθώς οι αγκώνες της 
ήταν ακουµπισµένοι επάνω στο µπαρ. «Ή προτιµάς να ξύσεις εσύ 
εµένα; –είσαι διάσηµη σ’αυτό!» Της έστριψε βίαια το χέρι. 
  Η Ερία έτριξε τα δόντια –και µε το άλλο της χέρι (το δεξί) του 

άρπαξε το αφτί και του το έστριψε ακόµα πιο βίαια. 

  «Αααααργκνχχ!…» ούρλιαξε εκείνος, ελευθερώνοντάς την. Αλλά η 

µαυροµάλλα πολεµίστρια συνέχισε να του στρίβει το αφτί –όσο κι 
αν έσκουζε–, µέχρι που το κεφάλι του ακούµπησε επάνω στον πάγκο 

του µπαρ. 

  Η Ερία πλησίασε το πρόσωπό της στο δικό του και σφύριξε: «Την 

επόµενη φορά που θα επιχειρήσεις τέτοια ηλιθιότητα, δε θα σου 

στρίψω το αφτί!» 

  Και τον πέταξε παραδίπλα, σωριάζοντάς τον στο ξύλινο πάτωµα. 

Οι υπόλοιποι γελούσαν. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

802 

  «Ερία!» φώναξε ο Βόλρακ. «Πρέπει να το κάνεις αυτό σ’έναν 
Μαγκραθµέλιο. Θα τους τροµάξεις όλους, και θα φύγουν! Χα-χα-χα-

χα!…» 

  Η Ερία µειδίασε, από ευγένεια. 

  Ο άντρας που είχε ξεφτιλίσει σηκώθηκε από το έδαφος, βαστώντας 
το αφτί του και κοιτώντας την µ’ένα άγριο, εχθρικό βλέµµα. Το δεξί 
του χέρι έπαιξε, νευρικά, επάνω στη λαβή του σπαθιού στη ζώνη 

του. 

  «Κάνε καµια τέτοια γκάφα, και θα σε πλακώσουµε όλοι στο ξύλο,» 

του είπε ένας µυώδης, µελαχρινός άντρας. Και η Ερία από τη φωνή 

του κατάλαβε πως ήταν εκείνος µε τον οποίο ο χοντρός είχε 
λογοµαχήσει στην αρχή. Αυτού το όνοµα το ήξερε. Τον λέγανε– 

  «Σέρεγκ, εσύ βούλωσε το στόµα σου, γιατί θα σ’το βουλώσω εγώ 

για σένα!» κραύγασε ο ταραχοποιός, γυρίζοντας στο µέρος του και 
τραβώντας το σπαθί του. 

  Ο Σέρεγκ πετάχτηκε όρθιος από την καρέκλα όπου καθόταν, και το 

χέρι του πήγε προς ένα κοντάρι στον τοίχο– 

  «Ο γουρουνωπός κύριος, προφανώς, είναι θυµωµένος µαζί µου,» 

τους διέκοψε η Ερία. «Αν, λοιπόν, θέλει καυγά, ας κοιτάξει προς τα 

δω.» 

  «Γιατί, ξιπασµένο πορνίδιο, θα σε φοβηθώ;» µούγκρισε εκείνος. 
  «Κάτσε στ’αβγά σου–!» άρχισε ο Σέρεγκ, που είχε πιάσει το 

κοντάρι του, ούτως ή άλλως. 
  «Όχι, αφήστε τον γουρουνωπό κύριο να πλησιάσει, αν το θέλει 
τόσο πολύ,» είπε η Ερία, βγαίνοντας πίσω απ’το µπαρ και 
τραβώντας ένα ξιφίδιο από τη ζώνη της, ο προφυλακτήρας του 

οποίου είχε δύο αξιοσηµείωτα µακριά κέρατα σε κάθε πλευρά της 
λεπίδας. 
  «Ερία–!» έκανε ο Βόλρακ, καθώς πήγαινε να σηκωθεί απ’το 

έδαφος. 
  Εκείνη τον σταµάτησε, µε το ύψωµα του χεριού της. «Όχι! Είπα: 

αφήστε τον γουρουνωπό κύριο να έρθει, άµα θέλει.» 
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  Και ο «γουρουνωπός κύριος», που είχε γίνει κατακόκκινος από το 

θυµό, της χίµησε, κραδαίνοντας το σπαθί του. Οι υπόλοιποι 
γούρλωσαν τα µάτια, βλέποντάς τον να επιτίθεται έτσι ανοιχτά στην 
διοικήτρια –µπορούσε να τη σκοτώσει! Η Ερία, όµως, έµπλεξε το 
ξίφος του µεταξύ ενός κεράτου και της λεπίδας του ξιφιδίου της και, 
µε το άλλο χέρι, τον γράπωσε ανάµεσα στους µηρούς, σφίγγοντάς 
τον ανελέητα. Ένα πονεµένο βογκητό βγήκε απ’το λαιµό του. 

  Η µαυροµάλλα γυναίκα πλησίασε, πάλι, το πρόσωπό της στο δικό 

του και σφύριξε: «Σου είπα ότι την επόµενη φορά που θα επιχειρήσεις 

τέτοια ηλιθιότητα δε θα σου στρίψω το αφτί!» Και τον πέταξε στο 

πάτωµα, ενώ, τώρα, οι άλλοι γελούσαν. 
  «Ερία!» φώναξε ο Βόλρακ. «Μ’ΑΥΤΟ θα τρόµαζες τους 
Μαγκραθµέλιους ακόµα περισσότερο!» 

  Κι άλλα γέλια, ενώ ο «γουρουνωπός κύριος» βογκούσε, 
διπλωµένος στο δάπεδο. 

  Ύστερα, άκουσαν έναν δυνατό γδούπο από κάπου έξω. Καθώς και 
πολλές φωνές µαζί να κραυγάζουν. 
  «Τι διάολο συµβαίνει;» αναφώνησε ο Σέρεγκ. 

  Τα πάντα ταρακουνήθηκαν ελαφρώς, λες και είχε γίνει… 

  Σεισµός, σκέφτηκε η Ερία. Ή λες και χτύπησαν, πάλι, τα τείχη εκείνα 

τα καταραµένα κατασκευάσµατα των Μαγκραθµέλιων! ∆ίχως να 

φορέσει τις µπότες της, έτρεξε ως την πόρτα του πανδοχείου και την 
άνοιξε διάπλατα, κοιτώντας έξω. 

 

**  **  **  ** 

 

  Τα άλογα τραβούσαν τα διαβολεµένα µηχανήµατα των 
Μαγκραθµέλιων, κάνοντάς τα κύκλους γύρω από την Όρφαλχ, ενώ 

τα τελευταία εξαπέλυαν βλήµατα που, όταν χτυπούσαν τα τείχη, 

προκαλούσαν δυνατό σεισµό, ο οποίος άνοιγε µεγάλες ρωγµές. Οι 
καταπέλτες της πόλης δε µπορούσαν να στοχεύσουν τους εχθρούς, 
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έτσι όπως εκείνοι έτρεχαν φρενιασµένα, βγάζοντας πολεµικές 
κραυγές στη γλώσσα τους. 
  Ανάθεµά τους, σκέφτηκε ο Σάλβινρ. Ανάθεµά τους! Η Λάρκνα είχε 
γαντζωθεί επάνω του, καθώς οι επάλξεις έτρεµαν, φοβούµενη ότι θα 

έχανε την ισορροπία της και θα έπεφτε. 
  «Τι κάνουν;» φώναξε, πανικόβλητη. «Τι κάνουν;» 

  Η Άλχα, λίγο πιο δίπλα, είχε τα χέρια της ακουµπισµένα επάνω 

στην άκρια του τείχους, ενώ τα µαύρα της µάτια παρακολουθούσαν 
τους δαιµονανθρώπους αναβάτες αυτών των αλλόκοτων, µεταλλικών 
αµαξών που έφεραν βαλλίστρες, τα βέλη των οποίων έκαναν σεισµό. 

Η ∆ούκισσα ήξερε πώς λέγονταν αυτά τα µηχανήµατα, αν και δεν τα 

είχε δει πολλές φορές στη ζωή της: Σεισµωτές. Οι Μαγκραθµέλιοι τα 

χρησιµοποιούσαν όταν ήθελαν να ρίξουν, γρήγορα, τα τείχη µιας 
πόλης ή ενός φρουρίου. Και, από την εµπειρία της, η Αρχόντισσα 

της Σνοργκ καταλάβαινε πως τα τείχη της Χάργκοχ δε θα άντεχαν 
πολύ ενάντια σε τέτοιες επιθέσεις. Ως το βράδυ (και τώρα ήταν 
µεσηµέρι) θα είχαν ανοίξει αρκετά µεγάλες τρύπες, ώστε να µπορούν 
οι δαιµονάνθρωποι να εισβάλουν. 
  «Σάλβινρ,» είπε. «Πρέπει να κατεβούµε από τις επάλξεις, και να 

οργανώσουµε την άµυνά µας µέσα στην πόλη.» 

  «Μην τα παρατάς από τώρα!» αποκρίθηκε εκείνος. «Τούτα τα τείχη 

δεν έχουν ακόµα–» 

  «Μέχρι το βράδυ, επάνω σε τούτα τα τείχη θα έχουν ανοίξει τόσο 

µεγάλες τρύπες, που ένα ολόκληρο φουσάτο θα µπορεί να εισβάλει 
στην Χάργκοχ!» τόνισε η Άλχα. «Πίστεψέ µε, Σάλβινρ, το ξέρω.» 

  Τα πάντα κάτωθέ τους ταρακουνήθηκαν, και ένα ουρλιαχτό ξέφυγε 
απ’τα χείλη της Λάρκνα. 

  Ο Άρχοντας της Χάργκοχ έγνεψε καταφατικά προς την Άλχα. 

«Εντάξει,» αποκρίθηκε. «Θα κατεβούµε.» 

 

**  **  **  ** 
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  Η διαταγή του ∆ούκα Σάλβινρ απλώθηκε σ’όλες τις επάλξεις γύρω 

από την πόλη της Χάργκοχ, και οι πολεµιστές που στέκονταν εκεί 
άρχισαν γρήγορα να κατεβαίνουν και να συνάζονται στην κεντρική 

πλατεία, που ονοµαζόταν Πλατεία Γρύπα, γιατί στο κέντρο της 
υπήρχε το πέτρινο άγαλµα ενός µυθικού πλάσµατος µε κεφάλι και 
φτερά αετού και σώµα λιονταριού, περιτριγυρισµένο από τέσσερα 

κυπαρίσσια. Τα µάτια του ήταν καµωµένα από πράσινα, αστραφτερά 

σµαράγδια. 

  Όταν και η Ερία έφτασε εκεί –τώρα, έχοντας βάλει τις µπότες και 
την αρµατωσιά της–, βρήκε τον Άρχοντα Φερχ να µιλάει στο 

συγκεντρωµένο πλήθος: 
  «Μη φοβάστε, γενναίοι Σαραολνιανοί. Ο ∆ούκας Σάλβινρ ξέρει τι 
κάνει. Μ’αυτά τα δαιµονικά µηχανήµατα, οι Μαγκραθµέλιοι 
σίγουρα θα ρίξουν τα τείχη. Και δεν είναι ανάγκη να στεκόµαστε 
επάνω τους, όταν θα πέσουν. Θα βρισκόµαστε µέσα στην πόλη, και 
θ’αντισταθούµε. Εποµένως, αναθαρρήστε, γιατί τα πάντα δεν 
χάθηκαν!» 

  Ακόµα, σκέφτηκε η Ερία. Πνεύµατα! Αν τα τείχη µας πέσουν, 

είµαστε ξεγραµµένοι. Οι δαιµονάνθρωποι θα εισβάλουν απ’όλες τις 

µεριές. Θα γίνει εκείνο που φοβόµουν… 

  Αισθάνθηκε ένα χέρι να της αγγίζει τον ώµο και γύρισε. Ήταν ο 

Μπάχτον, µε µια ηττηµένη όψη στο πρόσωπό του. Την θύµωνε να 

τον βλέπει έτσι, αν κι η ίδια υπέθετε ότι τέτοια όψη θα είχε και στο 

δικό της πρόσωπο. 

  «∆ε θα τους αφήσουµε να µπουν,» της είπε ο τοξότης. Αλλά δεν 
έµοιαζε να πιστεύει τα λόγια του. 

  «Όχι, δε θα τους αφήσουµε,» συµφώνησε η Ερία. Μα κι εκείνη δεν 
έµοιαζε να πιστεύει τα λόγια της. Ένα δάκρυ έτρεξε από το δεξί της 
µάτι. 
  Ο Μπάχτον το µάζεψε, µε το αντίχειρά του. «Μην κλάψεις, Ερία,» 

είπε. «Μην τολµήσεις να κλάψεις.» Και την αγκάλιασε. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

806 

  Τα τείχη της Χάργκοχ γρύλισαν πονεµένα από τα χτυπήµατα των 
διαβολικών µηχανών των Μαγκραθµέλιων. 
  Ο ∆ούκας Σάλβινρ ήρθε στην πλατεία, µαζί µε τις ∆ούκισσες 
Λάρκνα και Άλχα, καθώς και τον Γκόρντλαν, τον γιο της δεύτερης. 
Τράβηξε, απότοµα, το τσεκούρι απ’τη ζώνη του, το ύψωσε 
απειλητικά, και φώναξε: 
  «ΜΗ ΜΟΥ ∆ΕΙΧΝΕΤΕ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ!» 

  Οι πάντες σίγησαν και γύρισαν να τον κοιτάξουν. 
  Ο Σάλβινρ ατένισε µία-µία τις όψεις τους. Απογοήτευση. Παντού 

απογοήτευση. Και τρόµος. Και ηττοπάθεια. 

  «ΤΩΡΑ πρέπει να πολεµήσετε!» φώναξε ο ∆ούκας. «Και τώρα 

εσείς χάνετε το θάρρος σας; Τώρα που η στιγµή είναι πιο κρίσιµη; 

  »Ακούστε µε καλά, Σαραολνιανοί άντρες και γυναίκες: Είσαστε η 

τελευταία ελπίδα του Βασιλείου µας. Αν εσείς πέσετε, τότε, κι 
ολάκερο το Σαραόλν θα πέσει µαζί σας! Θα γκρεµιστεί, όπως τα 

τείχη που µας περιστοιχίζουν! Όλοι θα καταλήξουµε σκλάβοι των 
δαιµόνων! –όλοι όσοι επιζήσουµε. 
  »Θα τ’αφήσετε αυτό να γίνει πραγµατικότητα επάνω στον 
Άρµπεναρκ –ή θ’αγωνιστείτε;» 

  Κάποια ακαταλαβίστικα µουρµουρητά ήρθαν από το πλήθος.  
  Όλοι αυτοί που ήταν τόσο πρόθυµοι να υπερασπιστούν τη Χάργκοχ, 

τώρα βρίσκονται στα πρόθυρα να πετάξουν τα όπλα και ν’αφήσουν 

τους δαιµονανθρώπους να τους ποδοπατήσουν, σκέφτηκε ο Σάλβινρ, 

νιώθοντας κι εκείνον να τον καταλαµβάνει µια τροµερή 

απογοήτευση, ένας µεγάλος τρόµος, µια αποπνιχτική ηττοπάθεια– 

Όχι! ∆ε θα υποκύψω σ’αυτό! Ούτε θ’αφήσω και τους στρατιώτες µου 

να υποκύψουν. Υποσχέθηκα στον Βένγκριλ να κρατήσω το Βασίλειό 

του όρθιο µέχρι να επιστρέψει, µα τα Πνεύµατα και τους αρχαίους 

Θεούς! 

  «Θ’ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ, ΣΑΡΑΟΛΝΙΑΝΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ;» φώναξε. 
  Ο Έντρηλ ύψωσε το σπαθί του. «Για το Σαραόλν!» 
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  Κι η Μπόρνεφ ύψωσε το δικό της. «Για το Βασίλειο και το 

Βασιληά!» 

  Και ο Γκόρντλαν ύψωσε τον βαρύ του πέλεκυ µε το ένα χέρι. «ΓΙΑ 

ΤΟ ΣΑΡΑΟΛΝ!» 

  Κι άλλες φωνές ήρθαν µέσα απ’το πλήθος: «Για το Σαραόλν! – Για 

το Σαραόλν! – Για το Βασίλειο!» 

  «Για το Βασίλειο!» κραύγασε η Ερία, ξεθηκαρώνοντας το σπαθί 
της. 
  Και, τώρα, προστέθηκαν ακόµα περισσότερες φωνές: «Για το 

Βασίλειο! – Για το Σαραόλν! – Για το Σαραόλν!» 

  Αλλά ο Σάλβινρ µπορούσε να δει ότι κάτι µέσα στο λαό του είχε 
πεθάνει. Τουλάχιστον, όµως, θα πολεµήσουν, συλλογίστηκε. 
 

**  **  **  ** 

 

  Τα παράξενα µηχανήµατα των δαιµονανθρώπων (ή «σεισµωτές», 

όπως τους ήξερε η ∆ούκισσα Άλχα κι άλλοι Σνοργκιανοί) συνέχιζαν 
να κάνουν κύκλους γύρω από την Όρφαλχ ως το βράδυ, 

εξαπολύοντας τα σεισµογόνα τους βλήµατα που συντάραζαν τα 

τείχη, τα οποία, αρχικά, παρουσίασαν βαθιές ρωγµές και, σταδιακά, 

τµήµατά τους ολόκληρα έπεσαν, για να δηµιουργήσουν, στο τέλος, 
µεγάλες τρύπες –ανοίγµατα φαρδιά σαν πύλες. 
  Εν τω µεταξύ, οι Σαραολνιανοί µαχητές είχαν οχυρωθεί µέσα στα 

χτίρια της πόλης. Τοξότες είχαν στηθεί στα παράθυρα, σπαθοφόροι 
είχαν πάρει θέσεις στο εσωτερικό πανδοχείων, ενώ δορυφόροι 
βρίσκονταν στηµένη σε συγκεκριµένα σηµεία της Χάργκοχ απ’όπου, 

άµα εχθροί περνούσαν, θα µπορούσαν εύκολα να τους κλείσουν 
ανάµεσά τους και να τους σκοτώσουν, δίχως οι ίδιοι να έχουν 
απώλειες (αν, φυσικά, όλα πήγαινα καλά). 

  Περίµεναν τους Μαγκραθµέλιους να επιτεθούν απόψε, µόλις 
ανοίγµατα δηµιουργούνταν στα τείχη, όµως οι δαιµονάνθρωποι 
πολεµιστές δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τους. Κανένας δεν 
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χίµησε µέσα στην πόλη. Μάλλον, υποψιάζονταν ότι οι αντίπαλοί 
τους την είχαν µετατρέψει σε παγίδα θανάτου, και σκόπευαν να 

σχεδιάσουν, προτού εισβάλουν. 
  Οι Σαραολνιανοί, ωστόσο, φοβόνταν πως οι Μαγκραθµέλιοι 
ήθελαν να περάσουν τα µεσάνυχτα, για να τους επιτεθούν τότε, που 

θα ήταν κουρασµένοι και ίσως, µάλιστα, και κάποιοι από αυτούς να 

κοιµούνταν. Έτσι, είχαν αποφασίσει κανείς να µην αναπαυθεί 
απόψε, παρά άπαντες να βρίσκονται σε εγρήγορση µε τα όπλα τους 
έτοιµα. Ο ∆ούκας Σάλβινρ, ο ∆ούκας Φερχ, ο ∆ιοικητής Έντρηλ, και 
οι ∆ούκισσες Τουάθα και Άλχα ήταν απόλυτοι πάνω σ’αυτό το θέµα. 

  Τώρα, οι εν λόγω άρχοντες βρίσκονταν συγκεντρωµένοι στην 
γεµάτη µε στρατιώτες τραπεζαρία ενός πανδοχείου, µιλώντας 
ψιθυριστά, καθώς ολάκερη η Χάργκοχ βαστούσε την αναπνοή της. 
  «Θα κρατήσουµε εδώ όσο µπορούµε,» έλεγε ο Σάλβινρ. «Τα χτίρια 

και οι κρυψώνες της πόλης ίσως, τελικά, να µας εξυπηρετήσουν 
καλύτερα από τις επάλξεις των τειχών. Συνεχίζουµε να έχουµε το 
πλεονέκτηµα·  συνεχίζουµε να είµαστε οχυρωµένοι.» 

  Η Άλχα κατένευσε. «Αρχίζεις να σκέφτεσαι σαν τους άρχοντες των 
δυτικών συνόρων, Σάλβινρ,» παρατήρησε. 
  «Αυτά έχετε ν’αντιµετωπίσετε κάθε µέρα;» ρώτησε εκείνος. 
  «Όχι ακριβώς, αλλά η απειλή των Μαγκραθµέλιων πάντα είναι 
πιο… επίκαιρη για εµάς, απ’ό,τι για εσάς, εδώ στα ανατολικά 

σύνορα,» αποκρίθηκε η Άλχα. 

  Και είναι φανερό, σκέφτηκε η ∆ούκισσα Τουάθα. Είστε όλοι τόσο 

σκληροί άνθρωποι… 

  «Για πόσο, όµως, θα µπορέσουµε να κρατήσουµε την πόλη;» έθεσε 
το ερώτηµα ο Έντρηλ. «Θα µπορέσουµε να την κρατήσουµε αρκετά, 

ώστε να έρθει η βοήθεια απ’το Άργκανθικ;» Αν, τελικά, έρθει ποτέ, 

πρόσθεσε νοερά. Μα πόσο καιρό, τέλος πάντων, θα έκαναν αυτοί οι 
καταραµένοι Αργκανθικιανοί να φέρουν στρατό; Εκτός, βέβαια, κι 
αν οι αντιπρόσωποι που είχαν στείλει εκεί είχαν αποτύχει στην 
αποστολή τους… 
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  «Πιστεύω πως ναι,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ. Ύστερα, όµως, 
ανασήκωσε τους ώµους, αβέβαια. «Ίσως…» 

  Αυτό το τελευταίο έκανε την καρδιά του Έντρηλ να σφιχτεί. 
«∆ούκα µου,» είπε. «Και τι θα γίνει αν δεν µπορέσουµε να τους 
κρατήσουµε; Θα πολεµήσουµε µέχρι να πεθάνουµε όλοι;» 

  Και τώρα, τα λόγια του ∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών έκαναν 
τις καρδιές όλων να σφιχτούν. Όµως ήξεραν ότι είχε δίκιο: έπρεπε να 

βρουν κάποιο εναλλακτικό σχέδιο. 

  Η ∆ούκισσα Τουάθα καθάρισε το λαιµό της, τον οποίο αισθανόταν 
να βαστά µε δύναµη ένα παγωµένο χέρι. «Θα πρότεινα,» είπε, µε 
φωνή που έτρεµε ελαφρώς, «να υποχωρήσουµε στο παλάτι, αν οι 
Μαγκραθµέλιοι καταφέρουν να εισβάλουν. Ή στον στρατώνα.» 

  Στο παλάτι, σκέφτηκε ο Σάλβινρ. Στο παλάτι βρίσκονταν, τώρα, η 

Λάρκνα και ο µικρότερός του γιος –ο µοναδικός του γιος, πλέον– 

Τάνβαρ. Αν οι πολεµιστές τους οχυρώνονταν εκεί, οι 
δαιµονάνθρωποι επίσης εκεί θα έρχονταν. Και ο ∆ούκας θα 

κινδύνευε να χάσει και την υπόλοιπή του οικογένεια, όπως τον 
Ρόλβιρκ. Όµως ξαναθύµισε στον εαυτό του –σαν προχτές βράδυ, 

όταν η ∆ούκισσά του του ζήτησε να έρθει στις επάλξεις της πόλης– 

ότι παιζόταν ένα παιχνίδι όπου ή θα κερδίζονταν όλα ή θα χάνονταν·  
εποµένως, δε µπορούσε να επιθυµεί να σωθούν µερικοί από το 

σύνολο: τούτη η πολιορκία ήταν όλα ή τίποτα. 

  Κατένευσε. «Καλή ιδέα, Τουάθα. Στο παλάτι και στον στρατώνα θα 

υποχωρήσουµε, έτσι και σπάσουν τις γραµµές µας οι 
Μαγκραθµέλιοι.» 

  ∆ε βλέπει ότι αυτό είναι ασύµφορο; απόρησε η Άλχα. Και είπε: 
«Σάλβινρ, µόνο στο παλάτι συµφέρει να υποχωρήσουµε.» 

  «Γιατί;» ρώτησε εκείνος. 
  «Γιατί έτσι θα µπορέσουµε ευκολότερα να υποχωρήσουµε κι ακόµα 

παραπέρα, αν παρουσιαστεί ανάγκη.» 

  «∆εν καταλαβαίνω…» 
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  Ο Έντρηλ παρενέβη: «Νοµίζω πως αυτό που θέλει να πει η 

∆ούκισσα Άλχα, ∆ούκα µου, είναι ότι, σε περίπτωση που οι 
Μαγκραθµέλιοι εισβάλουν και στο παλάτι, εµείς, βρισκόµενοι όλοι 
συγκεντρωµένοι εκεί, θα µπορέσουµε να κάνουµε µια µαζική έφοδο 

στους δαιµονανθρώπους του βόρειου στρατοπέδου.» 

  «Η οποία σε τι θα µας ωφελήσει;» 

  «Ίσως καταφέρουµε να σπάσουµε τις γραµµές τους, να περάσουµε, 
και να κατευθυνθούµε προς τους µεγάλους δασότοπους του 

Σαραόλν,» εξήγησε η Άλχα. «Την ίδια τακτική εφάρµοσα, όταν ο 

στρατός του Βασιληά Καρθαβλέρν µού έκλεινε το δρόµο για εδώ. 

Και τότε, οι δαιµονάνθρωποι υπεραριθµούσαν των πολεµιστών µου. 

Τώρα, όµως, εµείς –εβδοµήντα χιλιάδες στο σύνολο– είµαστε 
περισσότεροι από τους Μαγκραθµέλιους πολεµιστές του βόρειου 
στρατοπέδου –που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις σαράντα χιλιάδες. 
Συνεπώς, έχουµε καλές πιθανότητες να τους διαπεράσουµε.» 

  «Ως τελευταία λύση, καλή είναι,» συµφώνησε ο Σάλβινρ. «Ως 
τελευταία λύση.» 

  «Κι ας ελπίσουµε να µη χρειαστεί να φτάσουµε ως εκεί,» είπε η 

Τουάθα. «Οι Αργκανθικιανοί θα έρθουν να µας βοηθήσουν, αργά ή 

γρήγορα, σωστά;» 

  Θα έρθουν; αναρωτήθηκε ο Έντρηλ·  και η Άλχα είχε ακριβώς την 
ίδια απορία. 

  Ο Άρχων Φερχ, που δεν είχε µιλήσει µέχρι στιγµής, αποκρίθηκε 
στην ∆ούκισσα της Κάντνοµ: «Ας το ελπίσουµε κι αυτό, Τουάθα·  ας 
το ελπίσουµε…» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31ο 

Έκτη ηµέρα της Πολιορκίας της Χάργκοχ: 
Μια δεύτερη ευκαιρία 

 

 

ούκα Σάλβινρ! Τα τείχη της πόλης σου έπεσαν, 
προδότη. Θα υποταχθείς τώρα στον δικαιωµατικό 

Βασιληά της χώρας σου;» 

  Η φωνή του Πόνκιµ αντήχησε γι’ακόµα µια φορά µέσα και γύρω 

από την Χάργκοχ, αλλά κανείς δεν του αποκρίθηκε, παρά µονάχα η 

σιγαλιά. Γιατί οι Σαραολνιανοί ήξεραν πόσο σηµαντικό ήταν να µην 
προδώσουν τις θέσεις όπου βρίσκονταν κρυµµένοι, στο εσωτερικό 

των χτιρίων της πόλης τους. 

  «Ας είναι, ∆ούκα Σάλβινρ,» είπε, τελικά, ο Πόνκιµ, όταν είδε 

πως κανένας δεν επρόκειτο να του απαντήσει. «Έχεις επιλέξει τον 
δρόµο της προδοσίας, και δε µοιάζεις πρόθυµος να 

παρεκκλίνεις της πορείας σου. Όµως εγώ θα δώσω στον 
λαό του Σαραόλν άλλη µια ευκαιρία, επειδή τον έχω στην 
καρδιά µου. Όσοι έρθουν, ακόµα και τώρα, σε µένα τούς 
υπόσχοµαι να µην πειραχτεί τρίχα από το κεφάλι τους και 
ότι µια σηµαντική θέση θα τους περιµένει στο νέο 

Σαραόλν. 
  »Σκεφτείτε τα λόγια µου, γιατί σήµερα δε θα γίνουν άλλες 
επιθέσεις. Όµως, όπως και την προηγούµενη φορά, έχετε 
χρόνο ως την αυγή, για ν’αποφασίσετε.» 

  Και ο Πόνκιµ, στρέφοντας το άλογό του από την άλλη, κάλπασε 
προς το νότιο στρατόπεδο των Μαγκραθµέλιων, το οποίο, επί του 

παρόντος, βρισκόταν πολύ πιο κοντά στην Χάργκοχ, αφού οι 

∆
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δαιµονάνθρωποι δε φοβόνταν πια τους καταπέλτες. Συγκεκριµένα, 

τώρα τους έβλεπαν, µέσα από τις τρύπες των σµπαραλιασµένων 
τειχών, κι αν κάποιος τους πλησίαζε, ήταν έτοιµοι να τον 
κοµµατιάσουν, είτε εφορµώντας είτε από απόσταση, µε τηλέµαχα 

όπλα. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Αυτό το καταραµένο κάθαρµα!» σφύριξε η Ερία, κάτω απ’την 
ανάσα της, ακούγοντας τον σφετεριστή του Θρόνου του Σαραόλν να 

αποµακρύνεται. Μέσα στη σιγαλιά του πρωινού ο µοναδικός ήχος 
ήταν ο χτύπος των οπλών του αλόγου του. 

  Η µαυροµάλλα πολεµίστρια έριξε µια µατιά στους στρατιώτες που 
βρίσκονταν κοντά της, λες και φοβόταν ότι µπορεί κάποιος 
απ’αυτούς ν’ανταποκρινόταν στο κάλεσµα του Πόνκιµ. 

  Ο Βόλρακ µειδίασε. «Για τόσο χαµένα κορµιά µάς έχεις, Ερία; Ο 

µόνος λόγος για τον οποίο µπορεί να έβγαινα απο δώ θα ήταν για να 

παλουκώσω το κεφάλι του σφετεριστή.» 

  «Φυσικά,» αποκρίθηκε εκείνη. «Ποτέ δεν αµφέβαλα για σένα, 

Βόλρακ.» 

  «Όµως δεν αποκλείεται κάποιοι να δελεαστούν από την… 

προσφορά του Πόνκιµ,» είπε ο Μπάχτον, περνώντας ένα βέλος στη 

χορδή του τόξου του. «Και, µάλιστα, νοµίζω πως τώρα βλέπω 

έναν…» πρόσθεσε, κοιτώντας έξω από το κουφωτό παράθυρο του 

δωµατίου. 

  «Μιλάς σοβαρά;» έκανε η Ερία. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε, απλά, ο Μπάχτον, τεντώνοντας την χορδή του 

όπλου του και σηµαδεύοντας. 
  «Τι πας να κανείς εκεί;» ρώτησε ο Βόλρακ, γουρλώνοντας τα 

µάτια. 

  Η Ερία, αµέσως, κοίταξε έξω από το άλλο, επίσης κουφωτό, 

παράθυρο του δωµατίου, και ατένισε µια πολεµίστρια, ντυµένη µε 
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δερµάτινη αρµατωσιά, να βαδίζει βιαστικά προς ένα από τα 

ανοίγµατα του νότιου τείχους της Χάργκοχ. Στο αριστερό της χέρι 
είχε περασµένη µια ατσάλινη ασπίδα, αλλά το σπαθί της βρισκόταν 
στο θηκάρι της. Σίγουρα, δεν πήγαινε για να πολεµήσει. Πηγαίνει να 

παραδοθεί στον σφετεριστή!… 

  Η Ερία ξεροκατάπιε. Γιατί το κάνει αυτό; Ύστερα, είδε ένα βέλος –
το βέλος του Μπάχτον– να πετάγεται και να καρφώνεται στην πλάτη 

της προδότριας, η οποία, µε µια κραυγή, έπεσε στα γόνατα. 

  «Άρχοντά µου!» ούρλιαξε προς το νότιο στρατόπεδο των 
Μαγκραθµέλιων. 
  Φωνάζει τον Πόνκιµ, συµπέρανε η Ερία, αηδιασµένη. Φωνάζει τον 

Πόνκιµ!… 

  Άκουσε τον Μπάχτον στ’αριστερά της να περνά άλλο ένα βέλος 
στο τόξο του και να τεντώνει τη χορδή– 

  –Ο δυνατός ήχος οπλών επάνω στο έδαφος– 

  –Ένα µαύρο άτι, και ένας καβαλάρης µε αστραφτερή χρυσαφένια 

κορόνα στο κεφάλι, η οποία διέθετε µαύρα ζαφείρια που έµοιαζαν µε 
µάτια. 

  Έρχεται, σκέφτηκε η Ερία, µη µπορώντας να πιστέψει αυτό που 

έβλεπε. Ο Πόνκιµ έρχεται να την πάρει! «Μπάχτον!» φώναξε. «Μη 

ρίξεις σ’αυτήν –στον σφετεριστή ρίξε!» 

  Το βέλος του τοξότη εκτοξεύτηκε.  
  Αλλά σταµάτησε στον αέρα, µ’ένα ύψωµα του χεριού του 

καβαλάρη. Περιστράφηκε και επέστρεψε προς τη µεριά απ’την 
οποία είχε έρθει. Ο Μπάχτον ίσα που πρόλαβε να κάνει στο πλάι και 
το βλήµα να περάσει ανάµεσα απ’τα µισόκλειστα πατζούρια και να 

καρφωθεί στο στέρνο του άντρα πίσω του, ο οποίος βόγκησε από τον 
ξαφνικό πόνο. 

  Η Ερία στράφηκε, για να δει ποιος είχε χτυπηθεί, και διαπίστωσε 
πως ήταν ο Σέρεγκ. «Πνεύµατα!…» αναφώνησε. «Βοηθήστε τον!» 

 

**  **  **  ** 
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  Ο Πόνκιµ ύψωσε την χτυπηµένη πολεµίστρια στον αέρα, µέσω των 
Πνευµάτων, ενώ, συγχρόνως, δηµιουργούσε µια προσωρινή 

προστατευτική ασπίδα εµπρός του. Κι ευτυχώς που είχε τη σύνεση 

να την δηµιουργήσει, γιατί, ύστερα από µερικά δευτερόλεπτα, µια 

ντουζίνα βέλη χτύπησαν επάνω της, πέφτοντας στο έδαφος. 
  Έφερε την τραυµατισµένη γυναίκα επάνω στο άλογό του και την 
κράτησε µπροστά στη σέλα του. Έστρεψε το ζώο από την άλλη και 
κάλπασε σαν τον άνεµο, προτού εξασθενήσει η ασπίδα και βρει τον 
εαυτό του καρφωµένο από πάνω ως κάτω µε βέλη. 

  Τι κάνω για να κερδίσω την εµπιστοσύνη τους, σκεφτόταν, καθώς 
έφευγε. Ελπίζω αυτό να φέρει κι άλλους µε το µέρος µου. Ελπίζω να 

διαλύσει τούτη την καταραµένη πολιορκία και τον ∆ούκα Σάλβινρ! 

  Πίσω του δεκάδες βλήµατα χτύπησαν επάνω σ’ένα αόρατο εµπόδιο 

και σκορπίστηκαν απο δώ κι απο κεί. 
 

**  **  **  ** 

 

  «∆ε µπορώ να το πιστέψω!» µούγκρισε ο Βόλρακ. «Ο 

δαιµονόφιλος µπάσταρδος!» 

  Η Ερία µπορούσε να δει ότι ο ξανθοµάλλης, µονόφθαλµος 
πολεµιστής έτρεµε ολόκορµος, από αυτά που είχε µόλις αντικρίσει. 
Ένα βέλος που γυρνά πίσω για να σε χτυπήσει και ένας άνθρωπος 
που αρνούνται να τον πετύχουν τα βέλη δεν ήταν και τα πιο 

συνηθισµένα φαινόµενα στον Άρµπεναρκ! 

  «Παραλίγο να την πατήσω για δεύτερη φορά…» µουρµούριζε, 
µερικά βήµατα παραδίπλα, ο Μπάχτον, καθώς θυµόταν ότι ο 

Πόνκιµ, ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο, τον είχε τραυµατίσει στον ώµο 

παλιότερα. Είχαν πάει στην Μάρβαθ, εκείνος, ο Μέρθναρ, η 

Χόλκραδ, και κάµποσοι πολεµιστές, µε σκοπό να βρουν τον τότε 
βασιλικό διπλωµάτη και ν’αποκαλύψουν την απάτη του. Πίστευαν 
ότι θα κατάφερναν κάτι τέτοιο τόσο απλά. Όµως µεγάλη έκπληξη 
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τούς περίµενε. Ολάκερη η πρωτεύουσα ήταν πιστή στον 
«Αντιβασιλέα», και τους ζητήθηκε να αφήσουν τους στρατιώτες 
τους έξω από το παλάτι και να µπουν µονάχα αυτοί οι τρεις. Μέσα, 

βρήκαν τον Πόνκιµ να τους περιµένει. Και ο Μπάχτον επιχείρησε να 

τον τοξέψει. Το βέλος γύρισε και του διαπέρασε τον ώµο. Το τραύµα 

ακόµα του έριχνε σουβλιές τα κρύα βράδια. 

  «Άστο ήσυχο, πανάθεµά σε!» 

  Η δυνατή φωνή έφερε τον τοξότη, πάλι, στην πραγµατικότητα. Και 
τα µάτια του πήγαν στον χτυπηµένο Σέρεγκ, που βρισκόταν 
ανάσκελα στο πάτωµα, µε έναν πολεµιστή και µια πολεµίστρια από 

πάνω του. Ο πρώτος βαστούσε το βέλος που ήταν καρφωµένο στο 

στέρνο του. 

  «Είµαι νεκρός·  δεν το βλέπετε, ηλίθιοι; Άστε µε να ψοφήσω στην 
ησυχία µου!…» Ένα ξαφνικό βήξιµο τον διέκοψε, και έφτυσε αίµα. 

«Ααααχχ… Αφήστε να µε πάρουν τα Πνεύµατα, πανάθεµά σας.» 

  «∆ε θα σ’αφήσουµε να πεθάνεις, άµα µπορούµε να σε σώσουµε,» 

είπε η πολεµίστρια που στεκόταν από πάνω του, ενώ ο πολεµιστής 
συνέχιζε να βαστά το βέλος, αλλά δεν τολµούσε να το τραβήξει 
απ’το στήθος του Σέρεγκ. 

  «…Ερία…!» έκρωξε εκείνος. Και βρήκε τη δύναµη να φωνάξει: 
«Σώσε µε απ’αυτούς τους τρελούς, γιατί θα τους πετσοκόψω!» 

  Η Ερία πήρε µια βαθιά ανάσα, για να ηρεµήσει τον εαυτό της. Έχει 
δίκιο, σκέφτηκε. Αν κάποιος τραβήξει έξω το βέλος, θα τον σκοτώσει. 

«Άφησέ το,» πρόσταξε τον πολεµιστή που το κρατούσε. 
  Εκείνος δίστασε λίγο. 

  «Άφησέ το!» δυνάµωσε τη φωνή της η Ερία, κι εκείνος υπάκουσε, 
πισωπατώντας. 
  «∆ιοικήτρια, θα τον αφήσουµε να πεθάνει;» ρώτησε η πολεµίστρια. 

  «Ερία,» είπε, αδύναµα, ο Σέρεγκ. «Ερία… έλα εδώ… σε 
παρακαλώ.» 

  Εκείνη γονάτισε πλάι του. «Τι µπορώ να κάνω;» 
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  Ο Σέρεγκ τράβηξε το ξιφίδιο απ’τη ζώνη του. «Στον λαιµό,» 

ζήτησε. «Γρήγορα. Πάρε τη λαβή. Και γρήγορα!» 

  Η Ερία πήρε τη λαβή. «Φίλε µου…» είπε. ∆ε µπορούσε να 

συνεχίσει. ∆άγκωσε το κάτω της χείλος. 
  Ο Σέρεγκ έπιασε τον καρπό του χεριού της που δεν βαστούσε το 

ξιφίδιο. «Σκότωσε τον δαιµονόφιλο για µένα!» έκρωξε. Έβηξε κι 
έφτυσε αίµα. «…Αντίο, τώρα, Ερία… Κάντο γρήγορα. Στο λαιµό…» 

  «Αντίο, φίλε µου,» αποκρίθηκε εκείνη. Ύψωσε το όπλο που της 
είχε δώσει και το κατέβασε γρήγορα. Στο λαιµό. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Αισθάνεσαι καλύτερα;» ρώτησε ο Πόνκιµ την ξανθιά πολεµίστρια 

που βρισκόταν ξαπλωµένη στην σκηνή του, µε το τραύµα στην 
πλάτη της δεµένο. 

  «Ναι, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε εκείνη. «Πολύ καλύτερα. Σας 
ευχαριστώ.» 

  «Ποιο είναι το όνοµά σου;» θέλησε να µάθει ο Πόνκιµ. 

  «Ρίνα.» 

  «Έκανες καλή επιλογή που αποφάσισες ν’αλλάξεις στρατόπεδο, 

Ρίνα. Το τραύµα σου, µη φοβάσαι, θα θεραπευτεί. Αλλά οι πληγές 
όσων διάλεξαν να µείνουν µε τον προδότη ∆ούκα Σάλβινρ, στην 
Χάργκοχ, ποτέ δε θα γιάνουν. Εκτός ίσως στον Πνευµατικό 

Κόσµο…» 

  «Είστε τόσο λογικός, Άρχοντά µου,» είπε η πολεµίστρια. «Τους 
δώσατε και δεύτερη ευκαιρία να παραδοθούν. Εγώ δεν το περίµενα 

κάτι τέτοιο·  νόµιζα, πλέον, ότι ήµασταν όλοι καταδικασµένοι να 

πεθάνουµε. Σας ευχαριστώ. Εύχοµαι κι άλλοι να λογικευτούν, και να 

δώσουν ένα τέλος σ’αυτή την πολιορκία, Άρχοντά µου.» 

  «Κι εγώ το ίδιο µ’εσένα εύχοµαι, αγαπητή Ρίνα,» αποκρίθηκε ο 

Πόνκιµ, υποµειδιώντας. 
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**  **  **  ** 

 

  Ο ένας µετά τον άλλο, όλο και πιο πολλοί Σαραολνιανοί αγωνιστές 
έµαθαν για το πώς ο Βασιληάς Πόνκιµ έσωσε την πισώπλατα 

τραυµατισµένη πολεµίστρια από βέβαιο χαµό, δίχως ο ίδιος να 

νοιαστεί για τη ζωή του. Και τι περισσότερο µπορούσε να ζητήσει 
κανείς από έναν µονάρχη παρά τέτοια γενναιότητα και αγάπη για το 

λαό του; Ο Πόνκιµ πραγµατικά θα τους δεχόταν άπαντες, αν 
πήγαιναν µαζί του. Έτσι, αρκετοί από τους υπερασπιστές της 
Χάργκοχ, µέχρι το επόµενο ξηµέρωµα, έτρεξαν για να βγουν από τα 

ανοίγµατα στα τείχη και να πάνε στα στρατόπεδα των 
Μαγκραθµέλιων, ώστε να βρουν εκεί σωτηρία. 

  Όµως υπήρχαν κι εκείνοι που εξακολουθούσαν να βλέπουν τον 
Πόνκιµ ως δαιµονόφιλο και τους Μαγκραθµέλιους ως δαίµονες που 
ήθελαν να ρίξουν το Βασίλειό τους στη δουλεία και να τους πιουν το 

αίµα. Κι αυτοί ήταν περισσότεροι από τους πρώτους, και τους 
χτύπησαν καθώς έφευγαν, µε βέλη ή µε λεπίδια, προσπαθώντας να 

σκοτώσουν τους «δαιµονόφιλους προδότες». 

  Οι Μαγκραθµέλιοι δεν αναµίχθηκαν στους σκοτωµούς, αλλά 

περίµεναν µε ανοιχτές αγκάλες τους ανθρώπους που έρχονταν µε το 

µέρος τους –όπως τους είχε προστάξει ο Εκλεκτός του Ύψιστου 

Άρχοντα. Και, όταν η επόµενη αυγή ήρθε, η καταµέτρηση έδειξε ότι 
εφτακόσιοι Σαραολνιανοί άντρες και γυναίκες είχαν προτιµήσει το 

νέο Σαραόλν από το παλιό. 

  Και ο Πόνκιµ αισθανόταν µάλλον ευχαριστηµένος µε το 

κατόρθωµά του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32ο 

Έβδοµη ηµέρα της Πολιορκίας της Χάργκοχ: 
Η πόλη φλέγεται 

 

 

αθώς ο µεγάλος ήλιος του Άρµπεναρκ, Λούντρινχ, ξεπρόβαλε 
από την Ανατολή, ατένισε τους Μαγκραθµέλιους 
πολιορκητές της Χάργκοχ να ετοιµάζουν µεγάλες, ξύλινες 

βαλλίστρες και να τις οπλίζουν µε βλήµατα επάνω στα οποία έβαζαν 
φωτιά. 

  Με την προσταγή των διαφόρων διοικητών, τα βλήµατα 

εκτοξεύτηκαν, βάλλοντας την πόλη του Άρχοντα Σάλβινρ από όλες 
τις µεριές, και περνώντας µέσα από τις τρύπες των 
σµπαραλιασµένων τειχών της, για να πυρπολήσουν τα χτίρια. 

  Οι Σαραολνιανοί προσπάθησαν να χτυπήσουν τους 
δαιµονανθρώπους µε τα τόξα τους, όµως εκείνοι βρίσκονταν εκτός 
του βεληνεκούς τους, και δε µπορούσαν να τους πετύχουν. Τα βέλη 

καρφώνονταν στο έδαφος. 
  Ορισµένοι από τους υπερασπιστές της πόλης, βλέποντας ότι 
οδηγούνταν στην καταστροφή, έτρεξαν προς έναν από τους 
καταπέλτες της Χάργκοχ, ο οποίος βρισκόταν πίσω από το δυτικό 

κατεστραµµένο τείχος. Αν κατάφερναν να τον βάλουν σε λειτουργία, 

θα µπορούσαν να χτυπήσουν κάποιες από τις µεγάλες βαλλίστρες 
των Μαγκραθµέλιων και να τις καταστρέψουν. Όµως––– 

 

**  **  **  ** 

 

  «Προσοχή!» φώναξε ο Έντρηλ, βλέποντας µια από τις βαλλίστρες 
των δαιµονανθρώπων να στρέφεται προς το µέρος τους. 
  Οι Σαραολνιανοί πολεµιστές που είχε πάρει µαζί του, για να 

ζυγώσει τον καταπέλτη, έτρεξαν µακριά από την εν λόγω πολεµική 

Κ
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µηχανή, καθώς ένα φλεγόµενο βλήµα ερχόταν καταπάνω τους. 
Ευτυχώς, κανένας δεν τραυµατίστηκε, αλλά ο καταπέλτης 
χτυπήθηκε, κι έπιασε φωτιά.  

  «Υποχώρηση!» πρόσταξε ο Έντρηλ. «Υποχώρηση!» 

  Εκείνος, η Μπόρνεφ, και οι έξι άντρες έτρεξαν προς το εσωτερικό 

της Χάργκοχ, για να κρυφτούν, πάλι, ανάµεσα στα χτίριά της. Πίσω 

τους ένα φλεγόµενο βλήµα εκτοξεύτηκε, πέτυχε µια ξύλινη οροφή, 

και την τύλιξε στις φλόγες. 
  «Θα κάψουν ολάκερη την πόλη,» είπε η Μπόρνεφ, λαχανιασµένη, 

όταν έφτασαν σ’ένα χτίριο γεµάτο πολεµιστές. 
  «Γίνεται τίποτα για να σβηστούν οι φωτιές;» ρώτησε ο Έντρηλ τους 
άντρες και τις γυναίκες που ήταν συγκεντρωµένοι γύρω του. 

  «Κάποιοι ρίχνουν νερό, κύριε διοικητά,» αποκρίθηκε ένας 
απ’αυτούς. «Κουβάδες µε νερό.» 

  «∆εν είναι αρκετό,» είπε η Μπόρνεφ. «Οι Μαγκραθµέλιοι µάς 
χτυπούν συνέχεια. Αν κάποιος δεν καταστρέψει τις καταραµένες 
τους βαλλίστρες, είµαστε όλοι χαµένοι.» 

  «Πάµε να βρούµε τον ∆ούκα Σάλβινρ, Μπόρνεφ,» πρότεινε ο 

Έντρηλ. «Πρέπει να του µιλήσουµε.» 

  «Πιστεύεις ότι θα έχει κάποιο σχέδιο για να καταστρέψουµε τις 
βαλλίστρες;» ρώτησε εκείνη. 

  «Όχι, αλλά έχω εγώ στο µυαλό µου ένα σχέδιο διαφυγής. Πάµε.» 

  Βγήκαν απ’το χτίριο κι άρχισαν να βαδίζουν βιαστικά µέσα στους 
δρόµους της Χάργκοχ, ενώ η πόλη γύρω τους σφυροκοπιόταν από 

τις βαλλίστρες, και η φωτιά εξαπλωνόταν. 
  «Σχέδιο διαφυγής; Τι σχέδιο διαφυγής;» θέλησε να µάθει η 

Μπόρνεφ. 

  «Ένα που είχαµε συζητήσει από προχτές βραδύ,» εξήγησε ο 

Έντρηλ. «Ο ∆ούκας Σάλβινρ, εγώ, ο ∆ούκας Φερχ, και οι ∆ούκισσες 
Τουάθα και Άλχα–» 

  «Και γιατί δε µου είπες τίποτα;» 
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  «Γιατί δεν πίστευα ότι θα µας χρειαζόταν από τώρα. Νοµίζαµε ότι 
θα κρατούσαµε τη Χάργκοχ για κάποιο καιρό ακόµα. Όµως, έτσι 
όπως ήρθαν τα πράγµατα, δεν ξέρω… –εκτός κι αν καταφέρουµε να 

ελέγξουµε τη φωτιά. Αλλά, και πάλι, πρέπει να µιλήσουµε µε τον 
∆ούκα Σάλβινρ.» 

  Ο Έντρηλ πλησίασε το πανδοχείο όπου είχαν κουβεντιάσει προχτές 
βράδυ. Η ταµπέλα απέξω έγραφε: Η Κοµπανία. Έσπρωξε την πόρτα 

και µπήκε. Μέσα, είδε τη ∆ούκισσα Τουάθα να στέκεται µπροστά 

σ’ένα τραπέζι, πάνω στο οποίο βρισκόταν απλωµένος ένας χάρτης 
της Χάργκοχ. Αντίκρυ της ήταν ένας πολεµιστής, και η Αρχόντισσα 

της Κάντνοµ τού έλεγε: 
  «–και να τη σβήσετε αµέσως, προτού εξαπλωθεί κι έχουµε µεγάλα 

προβλήµατα! Κατάλαβες, στρατιώτη;» 

  «Μάλιστα, ∆ούκισσά µου,» αποκρίθηκε εκείνος. 
  «Πήγαινε τώρα,» πρόσταξε η Τουάθα. 

  Ο άντρας χαιρέτησε στρατιωτικά και έφυγε, περνώντας πλάι από 

τον Έντρηλ και την Μπόρνεφ και χαιρετώντας τους κι αυτούς. 
  «Πού είναι ο ∆ούκας Σάλβινρ;» ρώτησε ο ∆ιοικητής των 
Πορφυρών Σπαθιών. 

  Η Τουάθα κάθισε βαριά στην καρέκλα της, ξεφυσώντας. «Αυτό θα 

ήθελα να µάθω κι εγώ, Έντρηλ…» 

  «Πού πήγε;» είπε εκείνος, αισθανόµενος µια ανησυχία να τον 
καταλαµβάνει, γιατί φοβόταν ότι ίσως ο Άρχων της Χάργκοχ να 

βρισκόταν σε κίνδυνο. 

  «Να δει τι γίνεται µε τις φωτιές, στη βόρεια µεριά της πόλης. Και 
τώρα, ήρθε τούτος ο στρατιώτης και µου είπε ότι η φωτιά στα 

ανατολικά είναι ακόµα χειρότερη…» Ξεφύσησε, ξανά, κουνώντας το 

κεφάλι. «Πώς θα τις σβήσουµε;» 

  «Και να τις σβήσουµε, θ’ανάψουν άλλες, ∆ούκισσά µου,» είπε η 

Μπόρνεφ. «Πρέπει να καταστρέψουµε τις µεγάλες βαλλίστρες των 
δαιµονανθρώπων, που ρίχνουν τα φλεγόµενα βέλη.» 
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  «Και πώς προτείνεις να γίνει αυτό, διοικήτρια;» απαίτησε, έντονα, 

η Τουάθα, που τα νεύρα της ήταν φανερά τσιτωµένα. 

  Η Μπόρνεφ ανασήκωσε τους ώµους. «Προσπαθήσαµε να βάλουµε 
σε λειτουργία έναν καταπέλτη, µα δε µας άφησαν…» 

  «Αυτό ήταν ανόητο,» είπε η Τουάθα. «Μπορεί να σκοτωνόσασταν 
χωρίς λόγο. Οι Μαγκραθµέλιοι ποτέ δε θα σας παρατούσαν να τον 
ζυγώσετε. Επιπλέον, ακόµα κι αν βάζατε σε λειτουργία έναν 

καταπέλτη, τι θα µπορούσατε να κατορθώνατε; Να διαλύατε µία 

βαλλίστρα; ∆ύο;» Ρουθούνισε. «Έχουν αρκετές, διοικήτρια·  δε θα 

τους έλειπαν.» 

  «∆ούκισσά µου,» είπε ο Έντρηλ, αλλάζοντας θέµα, «αν δεν 
καταφέρουµε, τελικά, να ελέγξουµε τη φωτιά, και οι φλόγες 
τυλίξουν όλη την πόλη, πώς θα ενεργήσουµε;» 

  Μια σκιά πέρασε από το πρόσωπο της Τουάθα. «Καταλαβαίνω πού 

το πηγαίνεις…» αποκρίθηκε. 
  «Θα χρειαστεί να φύγουµε, σωστά; Να κάνουµε την έξοδο που 

πρότεινε η ∆ούκισσα Άλχα.» 

  «Έξοδο;» πετάχτηκε η Μπόρνεφ. «Μα θα µας–!» 

  «Ησυχία, διοικήτρια,» τη διέκοψε αυστηρά η Τουάθα. «Αν 
χρειαστεί, ναι, θα κάνουµε έξοδο. Ή, µήπως, προτείνεις να 

καθίσουµε να καούµε ζωντανοί; 
  »Πνεύµατα και δαίµονες, δεν υποτίθεται ότι είχαµε έρθει εδώ 

γι’αυτό! Γιατί κανείς δεν παρουσιάζεται, για να µας βοηθήσει; Τι 
έγιναν οι αντιπρόσωποί µας στο Άργκανθικ;» 

  «Φοβάµαι πως δεν πρέπει, πλέον, να περιµένουµε βοήθεια 

απ’αυτούς, ∆ούκισσά µου,» είπε ο Έντρηλ. «Επί του προκειµένου, 

όµως: Υπάρχει ανάγκη να µιλήσουµε, πάλι –όλοι. Να δούµε πώς θα 

δράσουµε.» 

  «Στείλε, τότε, κάποιους πολεµιστές να ειδοποιήσουν τους 
υπόλοιπους.» 

  Ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών άνοιξε την πόρτα του 

πανδοχείου και φώναξε σε έναν άντρα που περνούσε: «Στρατιώτη, 
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έλα εδώ!» Εκείνος ζύγωσε, και ο Έντρηλ παρατήρησε πως τα ρούχα 

και τα µαλλιά του ήταν καψαλισµένα. «Φώναξε τον ∆ούκα Σάλβινρ, 

τον ∆ούκα Φερχ, και την ∆ούκισσα Άλχα. Ζήτα κι από άλλους να σε 
βοηθήσουν. Αλλά µαζέψτε τους εδώ, το συντοµότερο δυνατό. Πέστε 
τους ότι ο ∆ιοικητής Έντρηλ και η ∆ούκισσα Τουάθα θέλουν να τους 
µιλήσουν επειγόντως. Τρέξε!» 

  «Μά’στα, ∆ιοικητά Έντρηλ,» αποκρίθηκε ο πολεµιστής, και έφυγε, 
τρέχοντας. 
  Ο Έντρηλ µπήκε, πάλι, στην τραπεζαρία του πανδοχείου. «Θα τους 
φωνάξουν, ∆ούκισσά µου,» είπε στην Τουάθα. Και πρόσθεσε νοερά: 

Ελπίζω µονάχα να µη βρίσκονται σε κίνδυνο… 

 

**  **  **  ** 

 

  «∆ούκισσά µου, ελάτε πίσω!» κραύγασε η Ερία, που βαστούσε 
έναν άδειο κουβά στο χέρι. 
  Η Άλχα βρισκόταν περίπου πενήντα µέτρα απόσταση από την 
κορακοµάλλα πολεµίστρια, και η δεύτερη µπορούσε να δει καθαρά 

ένα διώροφο χτίριο να είναι τυλιγµένο στις φλόγες και έτοιµο να 

σωριαστεί ανάµεσά τους. 
  Η Αρχόντισσα της Σνοργκ, που κι εκείνη βαστούσε έναν άδειο 

κουβά στο χέρι (τον οποίο είχε µόλις αδειάσει επάνω σε έναν ξύλινο 

τοίχο, σβήνοντας τη φωτιά εκεί), στράφηκε στην Ερία, κι αντίκρισε 
το ετοιµόρροπο οικοδόµηµα. 

  «Γρήγορα, ∆ούκισσά µου!» φώναξε ένας από τους στρατιώτες που 
βρίσκονταν µαζί της, και έτρεξε προς τη µεριά της µαυροµάλλας 
πολεµίστριας. 
  «Όχι!» προσπάθησε να τον σταµατήσει η Άλχα. «Περίµενε!» Και 
άρπαξε από το µπράτσο έναν άλλο που πήγαινε να τον ακολουθήσει. 
  Το φλεγόµενο διώροφο χτίριο έγειρε, ενώ τρεις Σαραολνιανοί 
πολεµιστές έτρεχαν προς την Ερία, µε τα χέρια τους στα κεφάλια. 

  «Πιο γρήγορα!» φώναξε εκείνη.  
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  Αλλά δεν προλάβαιναν·  το οικοδόµηµα σωριάστηκε στα κεφάλια 

τους, πλακώνοντάς τους. Και η πολεµίστρια έχασε από τα µάτια της 
και την Άλχα και τους υπόλοιπους. 
  «∆ούκισσά µου!» κραύγασε. «∆ούκισσά µου!» 

  Καµιά απάντηση, όµως, δεν ήρθε·  ή, τουλάχιστον, εκείνη δε 
µπορούσε ν’ακούσει καµια απάντηση πάνω από τον ήχο της φωτιάς 
που γρύλιζε δαιµονισµένα. 

  «Έλα πίσω!» της είπε ο Μπάχτον, τραβώντας την απ’τον ώµο. «Τι 
κάθεσαι και κάνεις εκεί; 
  »Ρίξτε νερό εδώ!» φώναξε σε µερικούς στρατιώτες. «Νερό εδώ!» 

  ∆ύο γυναίκες κι ένας άντρας ήρθαν γρήγορα, κουβαλώντας 
κουβάδες κι αδειάζοντάς τους επάνω στην µαινόµενη φωτιά. 

  «Η ∆ούκισσα Άλχα βρίσκεται απο κεί πίσω,» τόνισε η Ερία στον 
Μπάχτον, δείχνοντας µε το χέρι της. Το µέτωπο και τα µάγουλά της 
ήταν µαύρα απ’το καπνό, και τρίχες από τα µελαχρινά της µαλλιά 

έπεφταν µπροστά στο πρόσωπό της. 
  «Θα τη βοηθήσουµε,» αποκρίθηκε ο τοξότης. «Αλλά, πρώτα, 

πρέπει να σβήσουµε την καταραµένη φωτιά.» Και φώναξε, πάλι: 
«Φέρτε νερό εδώ! Φέρτε νερό! Η ∆ούκισσα Άλχα κινδυνεύει!» 

  Πολεµιστές άρχισαν να έρχονται προς το µέρος τους, µε γεµάτους 
κουβάδες, ενώ οι προηγούµενοι έφευγαν, µε τους κουβάδες τους 
άδειους. 
  «Εδώ έχει θεριέψει,» είπε ένας από τους ερχόµενους·  και ο 

Μπάχτον τον αναγνώρισε ως έναν από τους ανθρώπους της 
ανιχνευτικής του οµάδας. «∆ύσκολα θα τη δαµάσουµε.» 

  «Προσπαθήστε, Άτζεν! Προσπαθήστε,» αποκρίθηκε ο τοξότης. «Η 

∆ούκισσα είναι πίσω, σας λέω!» 

  Ο Άτζεν (ένας ξανθός άντρας µε µακριά µαλλιά, τα οποία, τώρα, 

είχαν µαυρίσει απ’τους καπνούς) άδειασε τον έναν από τους 
κουβάδες του επάνω στα φλεγόµενα ξύλα του σωριασµένου χτιρίου. 

Ύστερα, άδειασε και τον δεύτερο, ρωτώντας: «∆ε µπορεί η 
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∆ούκισσα να φύγει από την άλλη µεριά, αρχηγέ; Είναι 
αποκλεισµένη;» 

  Ο Μπάχτον στράφηκε στη µαυροµάλλα πολεµίστρια πλάι του. 

«Είναι, Ερία;» 

  «Όχι, απ’ό,τι είδα. Όµως ποιος ξέρει τι γίνεται µέσα σε τούτο το 

χαλασµό; Πρέπει να σβήσουµε αυτές της φλόγες, για να–» 

  «Ούτως ή άλλως, οι φλόγες πρέπει να σβήσουν,» τη διέκοψε ο 

Μπάχτον. «Αλλιώς η φωτιά θα εξαπλωθεί παντού.» Και προς τον 
Άτζεν: «Πήγαινε.» 

  Ο ανιχνευτής έφυγε, για να γεµίσει, πάλι, τους κουβάδες του από το 

κοντινό πηγάδι και να επιστρέψει. 
  Την ίδια στιγµή, γύριζαν οι τρεις πρώτοι, µε τους δικούς τους 
κουβάδες γεµάτους. Πλησίασαν τη φωτιά και τους άδειασαν. 
  Τότε, παρουσιάστηκε κι ένας στρατιώτης που έτρεχε αλλά δεν 
κρατούσε κουβά. «Ερία!» είπε. «Είδες τη ∆ούκισσα Άλχα, Ερία;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνη, που θυµόταν αυτόν τον άντρα από το 

παρουσιαστικό του, µα τ’όνοµά του της διέφευγε (ούτε ήταν σίγουρη 

αν είχε ποτέ κοιµηθεί µαζί του ή όχι). «Βρίσκεται πίσω από τις 
φλόγες. Προσπαθούµε να τη βγάλουµε. Αλλά γιατί ρωτάς;»  

  «Ο ∆ιοικητής Έντρηλ και η ∆ούκισσα Τουάθα τη θέλουν. Λένε πως 
πρέπει να µιλήσει µαζί τους.» 

  Η Ερία έριξε µια µατιά στις µαινόµενες φλόγες. «Ίσως να χρειαστεί 
να περιµένουν λίγο.» 

  Οι άλλοι στρατιώτες µε τους κουβάδες ήρθαν και τους άδειασαν. Η 

φωτιά είχε αρχίσει κάπως να περιορίζεται. Ο πολεµιστής του οποίου 
το όνοµα η Ερία δε µπορούσε να θυµηθεί περίµενε, µέχρι που οι 
υπόλοιποι να τη σβήσουν. Και, όταν αυτό έγινε, ήταν από τους 
πρώτους που πέρασαν πάνω από τα καµένα ξύλα, για να βρει τη 

∆ούκισσα. 

  Τι έχουν να της πουν ο Έντρηλ και η Τουάθα, το οποίο είναι τόσο 

σηµαντικό; αναρωτήθηκε η µαυροµάλλα πολεµίστρια, καθώς, 
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φυσικά, κι εκείνη περνούσε πάνω από το σµπαραλιασµένο 

οικοδόµηµα. 

  Η Άλχα δεν ήταν πουθενά εκεί γύρω. 

  «∆ούκισσα Άλχα!» φώναξε ο Μπάχτον, κάνοντας ένα χωνί µε τα 

χέρια του. «∆ΟΥΚΙΣΣΑ ΑΛΧΑ!» 

  Μια πολεµίστρια πετάχτηκε από µια πάροδο. «Η ∆ούκισσα είναι 
απο δώ.» 

  «Είναι καλά;» ρώτησε ο Μπάχτον. 
  «Ναι, καλά είναι,» αποκρίθηκε η καστανή κοπέλα µε τα 

κοντοκοµµένα µαλλιά. 

  «Φώναξέ τη νάρθει!» είπε ο στρατιώτης που ήταν εδώ ως 
αγγελιαφόρος. «Ο ∆ιοικητής Έντρηλ και η ∆ούκισσα Τουάθα 

θέλουν να της µιλήσουν –είναι σηµαντικό!» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η ∆ούκισσα Άλχα µπήκε τελευταία στην τραπεζαρία του 

πανδοχείου, βρίσκοντας εκεί όλους τους υπόλοιπους 
συγκεντρωµένους. 
  «Υπήρχε κάποιο πρόβληµα;» τη ρώτησε ο Φερχ. 
  «Όχι,» αποκρίθηκε εκείνη. «Απλά, ο απεσταλµένος σας 
δυσκολεύτηκε να µε βρει, λόγω της φωτιάς. 
  »Τι συµβαίνει; Γιατί µε φωνάξατε;» θέλησε να µάθει, πλησιάζοντας 
το τραπέζι γύρω απ’το οποίο στέκονταν όλοι. 
  «Σκεφτόµαστε να κάνουµε εκείνη την έξοδο που προτείνατε, 
∆ούκισσά µου,» είπε ο Έντρηλ. 
  «Η οποία, όµως, δεν είναι καλή ιδέα ακόµα,» παρενέβη ο Σάλβινρ. 

«∆ε θ’αφήσω την πόλη µου στα χέρια των δαιµόνων, µέχρι να είµαι 
απόλυτα σίγουρος ότι τίποτα δε µπορεί, πλέον, να γίνει.» Ο ∆ούκας 
ήταν σκονισµένος από την κορυφή ως τις µπότες, και 
καταϊδρωµένος·  τα ρούχα κολλούσαν επάνω του. Και πανοπλία δε 
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φορούσε, για να µην τον εµποδίζει στο να βοηθά τους στρατιώτες 
του να σβήνουν τις φωτιές. 
  «Συµφωνώ απολύτως,» ένευσε εµφατικά ο Μόρντον, που είχε έρθει 
κι αυτός σε τούτη τη συνάντηση, γιατί βρισκόταν κοντά στον 
Σάλβινρ, όταν ένας στρατιώτης πλησίασε και τους είπε ότι η 

∆ούκισσα Τουάθα κι ο ∆ιοικητής Έντρηλ ζητούσαν τον ∆ούκα. 

  «Τι λέτε εσείς, ∆ούκισσά µου;» ρώτησε ο Έντρηλ την Άλχα. 

  Εκείνη σταύρωσε τα χέρια µπροστά της, σκεπτική. «Αν 
µπορέσουµε να ελέγξουµε τη φωτιά, καλύτερα θα ήταν να κάνουµε 
αυτό που προτείνει ο Σάλβινρ,» είπε. 
  «Κι εν τω µεταξύ, ίσως να έρθει βοήθεια,» πρόσθεσε ο ∆ούκας της 
Χάργκοχ. 
  Ο Έντρηλ, όµως, είχε, πλέον, αποκλείσει το ενδεχόµενο να ερχόταν 
βοήθεια. Και το έβλεπε πολύ πιο χρήσιµο να κάνουν τώρα µια 

ισχυρή έξοδο προς τα βόρεια, ώστε να γλιτώσουν από τον κλοιό των 
δαιµονανθρώπων. Στράφηκε στον ∆ούκα της Όρφαλχ, υψώνοντας 
ένα του φρύδι, ερωτηµατικά. 

  Ο Φερχ ανασήκωσε τα χέρια. «Κι εγώ νοµίζω πως ο Σάλβινρ µιλάει 
λογικά. Ας µην επιχειρήσουµε ακόµα να φύγουµε. Αλλά, αν τα 

πράγµατα χειροτερέψουν, καλά θα κάνουµε να είµαστε έτοιµοι για 

την έξοδο,» τόνισε. 
  Η ∆ούκισσα Τουάθα έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι. «Εντάξει, 
έτσι θα γίνει. Προς το παρόν, πρέπει να πολεµήσουµε τις φλόγες.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Οι Μαγκραθµέλιοι έριχναν φλεγόµενα βλήµατα από τις βαλλίστρες 
τους όλη την υπόλοιπη ηµέρα, ενώ οι υπερασπιστές της Χάργκοχ 
πάσχιζαν να σβήσουν τις φωτιές, µε κουβάδες που γέµιζαν από τα 

πηγάδια τα οποία βρίσκονταν στο εσωτερικό της πόλης. 
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  Ο ∆ούκας Σάλβινρ και ο Γκόρντλαν ανέλαβαν τη διοίκηση του 

νότιου µέρους της Χάργκοχ, δίχως να ξεκουράζονται καθόλου, 

συνεχώς βρισκόµενοι στο πλευρό των πολεµιστών τους.  
  Η ∆ούκισσα Άλχα ανέλαβε τη διοίκηση του ανατολικού µέρους, 
προσπαθώντας, µε τη βοήθεια πολλών στρατιωτών και έµπειρων 
διοικητών (ανάµεσα στους οποίους βρίσκονταν και η Ερία και ο 

Μπάχτον), να σβήσει τις φλόγες, που από κείνη τη µεριά είχαν πάρει 
την µεγαλύτερη έκταση. 

  Στο βόρειο κοµµάτι της πόλης ήταν ο ∆ούκας Φερχ, µαζί µε τον 
Μόρντον, Στρατηγό της Χάργκοχ, την ∆ιοικήτρια Βάρθα, και τον 
Ωκεάνιο ∆ιοικητή Τόγκραν. Κι απο δώ η φωτιά είχε εξαπλωθεί 
ιδιαίτερα και πανικός επικρατούσε, καθώς προσπαθούσαν να την 
κρατήσουν µακριά από το παλάτι. Από το οποίο, φυσικά, ο Σάλβινρ 

είχε πάρει την σύζυγο και τον γιο του, και τους είχε κοντά του, στη 

νότια µεριά, γιατί δε µπορούσε να τους εµπιστευτεί στην προστασία 

κανενός άλλου. Εξάλλου, ήθελαν κι οι δυο τους να βοηθήσουν στην 
καταπολέµηση της φωτιάς. Και, σίγουρα, είχαν το δικαίωµα·  ήταν 
και δική τους πόλη η Χάργκοχ.  
  Τέλος, στη δυτική πλευρά, η Μπόρνεφ και ο Έντρηλ µάχονταν 
επίσης ενάντια στις φλόγες. Αλλά εδώ η δουλειά ήταν ευκολότερη: 

δεν προλάβαιναν ν’ανάψουν µια φωτιά οι δαιµονάνθρωποι, µε τις 
βαλλίστρες τους, και οι Σαραολνιανοί την έλουζαν µε νερό, 

σβήνοντάς την. Έτσι, οι φλόγες δεν είχαν εξαπλωθεί, και βρίσκονταν 
σε περιορισµένα σηµεία. 

  Όµως εκείνο που είχαν ξεχάσει οι υπερασπιστές της Χάργκοχ ήταν 
οι εαυτοί τους… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Χα-χα-χα-χα…!» 

  «Γιατί γελάτε, Άρχοντά µου;» ρώτησε η Ρίνα, που καθόταν σε έναν 
βράχο, έξω από τη σκηνή του Πόνκιµ, ντυµένη µε καφέ παντελόνι, 
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µαύρες µπότες, λευκή τουνίκα, και πράσινη κάπα. Το τραύµα στην 
πλάτη της από το βέλος των παλιών της συµπολεµιστών ήταν δεµένο 

και βότανα βρίσκονταν επάνω του. Η πολεµίστρια αισθανόταν όλη 

εκείνη την περιοχή του σώµατός της µουδιασµένη, όµως οι 
καινούργιοι της συµπολεµιστές –οι δαιµονάνθρωποι– της είχαν πει 
ότι σύντοµα θα ένιωθε καλύτερα. 

  «Γελάω βλέποντας τις τόσο… ένθερµες προσπάθειες των εχθρών 
µας να σβήσουν τις φλόγες στην πόλη τους,» αποκρίθηκε ο νέος 
Βασιληάς του Σαραόλν. Στεκόταν µερικά µέτρα δεξιά της, ντυµένος 
µε την φολιδωτή του πανοπλία, ενώ η µαύρη του κάπα ανέµιζε στον 
ψυχρό, νυχτερινό αγέρα που είχε σηκωθεί. Το Στέµµα των 
Οφθαλµών γυάλιζε στο φως των τεσσάρων φεγγαριών του 

Άρµπεναρκ. 

  Η Ρίνα δεν κατάλαβε την απάντησή του. Αλλά ο Μεγαλειότατος 
ήταν παράξενος άνθρωπος (;), έτσι κι αλλιώς… 

  Ο Πόνκιµ στράφηκε να την κοιτάξει. Τα µάτια του γυάλιζαν. 
«Μέχρι αύριο, όλοι τους θα είναι εξουθενωµένοι, αγαπητή Ρίνα,» 

είπε. «Όλοι τους θα είναι πτώµατα. ∆ηλαδή, η κατάλληλη στιγµή για 

να επιτεθούµε.» Έστρεψε, πάλι, το βλέµµα του στην Χάργκοχ. 
  Σωστά, σκέφτηκε η πολεµίστρια. Αύριο θα είναι όλοι 

εξουθενωµένοι… 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33ο 

Βρεγµένα ρούχα 
 

 

ι στρατιώτες που είχε στείλει η Βασίλισσα Αάνθα στο 

Σαραόλν, για να επικοινωνήσουν µε τον ∆ούκα Άλβαρ, 

επέστρεψαν µια ηλιόλουστη ηµέρα, λίγο µετά την εµφάνιση Ο
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του Βάνσπαρχ από την ∆ύση. Και µετέφεραν στην Κυρά του 

Ωκεανού το µήνυµα του Άρχοντα του Ντρίνθεκ προφορικά: 

  «Ο ∆ούκας Άλβαρ σάς στέλνει τους θερµούς του χαιρετισµούς, 
Βασίλισσά µου,» είπε ο Ωκεάνιος πολεµιστής, που στεκόταν 
µπροστά στον θρόνο της Αάνθα. «Και επιθυµεί να σας 
πληροφορήσει ότι ο στρατός του κατατρόπωσε ένα Μαγκραθµέλιο 

φουσάτο τριάντα-πέντε χιλιάδων πολεµιστών που ερχόταν προς τα 

δυτικά. Συγκεκριµένα, το κατέστρεψε ολοσχερώς. Μόλις του πήγαµε 
τα νέα ότι ο στόλος σας είναι έτοιµος να πλεύσει στην Όρφαλχ, 
Μεγαλειοτάτη, ο ∆ούκας δήλωσε πως ανυποµονεί να έρθει η στιγµή 

της πολιορκίας της εν λόγω πόλης, και ξεκίνησε να προελαύνει, 
ύστερα από λίγες ώρες. Ευελπιστεί να σας συναντήσει στην Όρφαλχ 
µετά από δεκαπέντε ηµέρες, περίπου.» 

  Η Αάνθα µειδίασε λεπτά. «Ως τότε, θα έχω πάρει την πόλη, θα έχω 

κάψει τους δαιµονανθρώπους, και το κεφάλι της Στρατάρχισσας 
Νερενία θα στολίζει την κορυφή του δόρατός µου.» 

  Ο στρατιώτης την κοίταξε αµήχανα. «Αµ… Βασίλισσά µου, ο 

στρατός του ∆ούκα Άλβαρ δε νοµίζω πως θα ήταν δυνατόν να 

φτάσει στην Όρφαλχ γρηγορότερα. Ξέρετε, αυτά τα φουσάτα που 

κινούνται στην ξηρά….» 

  «Φυσικά, καταλαβαίνω,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Απλά, πιστεύω ότι 
ως τότε θα έχω πάρει την Όρφαλχ. Ωστόσο, αν δεν την έχω πάρει, 
σίγουρα ο στρατός του ∆ούκα θα µου φανεί χρήσιµος. Μπορείς να 

πηγαίνεις.» 

  Ο πολεµιστής υποκλίθηκε και έφυγε. 
  Ο Βασιληάς Βένγκριλ του Σαραόλν, που καθόταν κοντά σε ένα 

τζάκι, µαζί µε τον Ρινκ ον Γκνερφ, Αντιπρόσωπο του 

κατεστραµµένου Βασιλείου Ζερ-Μογκλ, είπε: «Ας µην υποτιµούµε 
τους Μαγκραθµέλιους, Βασίλισσά µου. Οι πολιορκίες δεν είναι 
εύκολη υπόθεση.» 

  «Οι πολεµιστές µας είναι περισσότεροι απ’τους δαιµονανθρώπους, 
Βένγκριλ,» αποκρίθηκε η Αάνθα, κατεβαίνοντας από τον θρόνο της. 
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Ήταν ντυµένη µε ένα µακρύ µπλε φόρεµα, µε σχισίµατα στους 
µηρούς, και ένα τριανταφυλλί σάλι. Στους ώµους της έπεφτε ένας 
πορφυρός µανδύας, πιασµένος µε χρυσές αγκράφες, και στο κεφάλι 
της βρισκόταν το στέµµα της –ή, µάλλον, η αντιγραφή του 

πραγµατικού της στέµµατος, το οποίο είχε κλέψει ο Κράντµον. «Η 

Νερενία είχε έρθει στην Όρφαλχ µε εκατό χιλιάδες 
δαιµονανθρώπους. Τώρα, τριάντα-πέντε χιλιάδες από αυτούς είναι 
νεκροί –ο ξάδελφός σου, ∆ούκας Άλβαρ, φρόντισε γι’αυτό. Οπότε, 
τις µένουν εξήντα-πέντε χιλιάδες ακόµα.» Η Αάνθα γέλασε. 
«Βένγκριλ, ο στόλος µας αριθµεί οχτακόσια πλοία, που µεταφέρουν 
πάνω από διακόσιες χιλιάδες πολεµιστές. Ούτε στον Πόλεµο των 
Πειρατών δεν είχαν κινητοποιηθεί τόσες πολλές δυνάµεις.» 

Πλησίασε τη µεριά της αίθουσας όπου κάθονταν ο Βασιληάς του 

Σαραόλν και ο Αντιπρόσωπος του Ζερ-Μογκλ. 
  «Αυτός δεν είναι λόγος για να φανούµε απρόσεκτοι, Βασίλισσά 

µου,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, τονίζοντας ιδιαίτερα την 
προσφώνηση, γιατί η Αάνθα, τον τελευταίο καιρό, δεν δίσταζε να 

τον φωνάζει, απλά, Βένγκριλ, όποιος κι αν ήταν µπροστά –και, 
συνήθως, ήταν οι πάντες: σύµβουλοι, πολεµιστές, στρατιωτικοί 
διοικητές, άρχοντες του Ωκεανού και µη… «Οι δαιµονάνθρωποι 
έχουν διαβολικό νου, και µάγους που φτιάχνουν αλλόκοτα 

κατασκευάσµατα.» 

  «Ίσως και νάχεις δίκιο, Βένγκριλ,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Αλλά 

εγώ ποτέ δεν πρότεινα να είµαστε απρόσεκτοι. Απλά, δήλωσα το 

προφανές: ότι υπεραριθµούµε σε σχέση µε το στρατό της Νερενία 

και, σύντοµα, θα τον κοµµατιάσουµε!» 

  Υπήρχε ένα πάθος στη φωνή της που τρόµαζε τον Βασιληά του 

Σαραόλν. Κάτι που παλιότερα έλειπε. Γενικότερα, η Αάνθα, από την 
ηµέρα που ο Βένγκριλ είχε έρθει στην Θέρληχ και ύστερα, είχε 
δείξει έναν άλλο της εαυτό. Έναν εαυτό που έκανε τον µονάρχη να 

ανησυχεί για τη Βασίλισσα του Ωκεανού. Και τον έκανε, επίσης, να 

αισθάνεται ένοχος. Είµαι εγώ υπεύθυνος γι’αυτό; είχε αναρωτηθεί 
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πολλές φορές. Εγώ φταίω που η Αάνθα άλλαξε τόσο; Τελικά, ίσως να 

µην έπρεπε ποτέ να είχε ζητήσει τη βοήθειά της. Όµως εκείνη, ούτως 
ή άλλως, σκόπευε να πλεύσει στην Όρφαλχ. Κι επιπλέον, δε 
µπορούσε ν’αφήσει το Σαραόλν στα χέρια του Πόνκιµ και των 
δαιµονανθρώπων του. Αφού οι Αργκανθικιανοί δεν ήταν πρόθυµοι 
να τον συντρέξουν στον αγώνα του, τι να έκανε; 
  «∆ε συµφωνείς µαζί µου, Βένγκριλ;» ρώτησε η Αάνθα, βλέποντάς 
τον να την κοιτά παράξενα σιωπηλός. Γιατί την κοιτούσε έτσι; 
Παλιότερα, ποτέ δεν την κοιτούσε µ’αυτό τον τρόπο! Τι έβλεπε, 
δηλαδή, τώρα, που δεν το έβλεπε παλιά; Υπήρχε κάτι αλλόκοτο 

επάνω της; Ή, µήπως, είναι η ιδέα µου; Αλλά όχι, δε µπορεί να είναι η 

ιδέα µου· µε κοιτά µ’ετούτο το βλέµµα πολύ συχνά. Τι σου συµβαίνει, 

Βένγκριλ; «∆ε συµφωνείς;» 

  «Συµφωνώ, Βασίλισσά µου. Απλά, θέλησα να σας επιστήσω την 
προσοχή, γιατί γνωρίζω καλά τους δαιµονανθρώπους, οι οποίοι 
συνεχώς απειλούν το Βασίλειό µου από τη ∆ύση.» 

  Η Αάνθα γέλασε. «Και πιστεύεις ότι δεν έχουµε αρκετούς 
δαιµονανθρώπους κι εµείς στον Ωκεανό; Οι Μαγκραθµέλιοι και της 
Βόρειας και της Νότιας Γης δρουν ως πειρατές σε τούτα τα νερά, 

Βένγκριλ. Πάντοτε ήταν εχθροί µας. Ακόµα και τώρα, που η πατρίδα 

των Νότιων καταστράφηκε, αντί να έρθουν να ζητήσουν βοήθεια και 
καταφύγιο από µας, προσπαθούν να ληστέψουν τα πλοία µας, και 
πηγαίνουν και κρύβονται σε αποµονωµένες ακτές των νησιών µας!» 

  «Καταλαβαίνω, Βασίλισσά µου,» ένευσε ο Βένγκριλ, σκεπτόµενος: 
Πότε θα σταµατήσει να µου µιλά µε τόση οικειότητα µέσα στην ίδια 

την αίθουσα του θρόνου του παλατιού της; 

  Γιατί µου µιλά τόσο επίσηµα; αναρωτήθηκε η Αάνθα. ∆εν είµαστε 

ξένοι! Όποτε βρίσκονταν σε κάποιο χώρο όπου ήταν κι άλλοι, ο 

Βένγκριλ ποτέ δεν της µιλούσε κανονικά. Τι φοβάται; ∆εν του είπα 

να µε φιλήσει εδώ, µπροστά σε όλους! Ούτως ή άλλως, όσοι ήταν να 

καταλάβουν ότι κάτι συνέβαινε µεταξύ τους το είχαν καταλάβει από 

τότε που ο Μονάρχης του Σαραόλν εµφανίστηκε στην βασιλική 
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αίθουσα της Θέρληχ, την ηµέρα των γενεθλίων της. Όπως η 

Πριγκίπισσα Σούλτριθ. 
  Κι όλες αυτές οι ανοησίες για την ∆ήνκα! ∆ε µε νοιάζει για την 

∆ήνκα! Και κάποια στιγµή, δε θα χρειάζεται, πλέον, να την σκέφτοµαι 

καθόλου! Κι ο Βένγκριλ θα είναι όλος δικός µου. 

  Η Αάνθα αποµακρύνθηκε από τον Βασιληά του Σαραόλν και τον 
Αντιπρόσωπο του Ζερ-Μογκλ, και πήγε στο τραπέζι των 
συµβούλων, στον ∆ιοικητή Γιάρεχ και στην Ναύαρχο Μίρθα. 

  «Ακούσατε ότι ο στρατός του ∆ούκα Άλβαρ έχει ξεκινήσει για την 
Όρφαλχ,» τους είπε. «Εποµένως, τώρα, θα ήταν καιρός να 

ξεκινήσουµε κι εµείς, σωστά;» 

  «Μάλιστα, Βασίλισσά µου,» ένευσε ο Γιάρεχ. «Θέλετε να δώσω 

προσταγή ν’αρχίσουν οι προετοιµασίες για την πλεύση του στόλου;» 

  «Φυσικά. Και πότε θα είναι έτοιµος;» 

  «Αύριο το πρωί θα µπορούµε να ξεκινήσουµε.» 

  «∆ε γίνεται σήµερα;» απαίτησε η Αάνθα, σµίγοντας τα φρύδια. 

  «Βασίλισσά µου,» είπε ο Γιάρεχ, «τα πλοία και οι πολεµιστές είναι 
πάρα πολλά. Χρειάζεται χρόνος για να γίνουν οι απαραίτητες 
προετοιµασίες και ο έλεγχος. Κι αύριο το πρωί, που σας λέω, 

γρήγορα είναι.» 

  «Εντάξει,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Ούτως ή άλλως, µέχρι να φτάσει 
στην Όρφαλχ ο ∆ούκας Άλβαρ, έχουµε πολλές µέρες.» 

  Ο Γιάρεχ και η Μίρθα έγνεψαν καταφατικά.  

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού έφυγε από το τραπέζι των συµβούλων 
και πλησίασε, πάλι, τον Βασιληά του Σαραόλν, που τον έβλεπε να 

κουβεντιάζει κάτι µε τον Ρινκ ον Γκνερφ. 

  «Βένγκριλ,» είπε, και οι δύο άντρες στράφηκαν στο µέρος της, «θα 

µπορούσες να έρθεις µαζί µου;… Εκτός κι αν η συζήτησή σας δεν θα 

ήταν δυνατόν να διακοπεί, φυσικά,» πρόσθεσε ευγενικά. 

  «∆εν κουβεντιάζουµε τίποτα το σπουδαίο, Βασίλισσα Αάνθα,» 

αποκρίθηκε ο Αντιπρόσωπος των Μογκλιανών. «Ο Βασιληάς 
Βένγκριλ, απλά, µου µιλά για έναν παλιότερο πόλεµο του Σαραόλν 
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µε τη Μάγκραθµελ της Βόρειας Γης. Είναι όλος δικός σας, αν τον 
θέλετε.» 

  «Είναι όλος δικός σας, αν τον θέλετε». Τι σηµαίνει αυτό; Ξέρει ο 

Ρινκ ον Γκνερφ για µένα και τον Βένγκριλ; Έχει υποψιαστεί κάτι; Μα 

τον Ωκεανό, οι πάντες νοµίζω ότι µε παρακολουθούν! 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν σηκώθηκε από τη θέση του. «Πού θα 

επιθυµούσατε να πάµε, Βασίλισσά µου;» ρώτησε. 
  «Έλα µαζί µου και θα δεις,» είπε εκείνη, και ξεκίνησε να βαδίζει. 
  Ο Βένγκριλ την ακολούθησε, και η Αάνθα τον οδήγησε έξω από 

την αίθουσα του θρόνου και µέσα στους διαδρόµους του παλατιού. 

  «Πες µου πού πάµε,» ζήτησε ο µονάρχης.  
  «Θα δεις,» αποκρίθηκε, πάλι, η Αάνθα, και του έπιασε το χέρι. 
Εκείνος προσπάθησε να της ξεφύγει, αλλά η Βασίλισσα τον 
κράτησε, λέγοντας: «Μη φοβάσαι·  εδώ κανείς δε µας βλέπει!» 

  Και, πράγµατι, ο Βένγκριλ όφειλε να οµολογήσει ότι οι διάδροµοι 
που διέσχιζαν ήταν σχετικά ήσυχοι. Όµως αν ένας υπηρέτης 
παρουσιαζόταν…. 

  Τελικά, η Αάνθα τον πήγε σε ένα µικρό σαλόνι µε µεγάλο τζάκι. 
Ιδιαίτερα µεγάλο τζάκι, για έναν τέτοιο χώρο, παρατήρησε ο 

Βασιληάς του Σαραόλν. Και υπέθεσε πως τούτο το µέρος πρέπει να 

ήταν για τις πιο κρύες νύχτες του Χειµώνα. ∆ηλαδή, ακατάλληλο για 

τώρα, που ο Χειµώνας, πλέον, τελείωνε. Σε µισό µήνα θα είχαν 
Άνοιξη στον Άρµπεναρκ. 

  «Αάνθα, γιατί ήρθαµε εδώ;» ρώτησε, παραξενεµένος. 
  «Όλο λόγια είσαι,» είπε εκείνη, πειραχτικά, και µπήκε, σκυφτή, 

µέσα στο τζάκι (!). 
  «Τι πας να κάνεις εκεί;» 

  Η Αάνθα δε µίλησε. Πίεσε µια πέτρα εµπρός της και µια κρυφή 

δίοδος άνοιξε. Στράφηκε να τον κοιτάξει. «Το ανακάλυψα αυτό όταν 
ήµουν µικρή,» του είπε, µειδιώντας. «Θα µας βγάλει κάπου πολύ 

όµορφα. Έλα.» Άπλωσε το χέρι της προς το µέρος του. 
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  Ο Βένγκριλ το πήρε διστακτικά. Και, µόλις τα δάχτυλά του 

µπλέχτηκαν µε τα δικά της, η Βασίλισσα του Ωκεανού αµέσως τον 
τράβηξε µέσα στην κρυφή δίοδο που είχε ανοίξει, και η οποία 

έκλεισε πίσω τους µε ένα υπόκωφο τρίξιµο, τυλίγοντάς τους στο 

σκοτάδι. 
  Ο Βασιληάς του Σαραόλν τέντωσε το αριστερό του χέρι, για να 

µπορέσει να αντιληφθεί τα όρια του χώρου στον οποίο τώρα 

βρισκόταν. ∆ιαπίστωσε ότι δε θα ήταν ποτέ δυνατόν να σταθεί 
όρθιος εδώ µέσα, και επίσης το φάρδος του ανοίγµατος τον χωρούσε 
ίσα-ίσα. 

  «Πώς πάντα καταφέρνω να καταλήγω σ’αυτά τα υπόγεια, σκοτεινά, 

στενά µέρη µαζί σου, Αάνθα;» ρώτησε, γελώντας σιγανά. 

  Εκείνη γύρισε και τον φίλησε µέσα στο σκοτάδι. «Σε λίγο, θα 

βρισκόµαστε σε ένα πολύ πιο όµορφο µέρος,» υποσχέθηκε. 
«Καθόλου σκοτεινό, καθόλου στενό, και σίγουρα καθόλου υπόγειο.» 

Τον τράβηξε, πάλι, από το χέρι, για να προχωρήσουν. 
  Έτσι διέσχισαν έναν µακρύ διάδροµο, που δεν πρέπει να είχε 
διακλαδώσεις –τουλάχιστον, ο Βένγκριλ δεν αντιλήφθηκε καµία–, 

και έφτασαν, τελικά, µπροστά σε έναν τοίχο. Τον οποίο η Αάνθα 

άρχισε να πασπατεύει µε το ελεύθερό της χέρι. Τον πασπάτεψε για 

κάµποση ώρα, µα τίποτα δε συνέβη. 

  «Τι είναι;» τη ρώτησε ο Βένγκριλ. 
  «Μια στιγµή·  θα το βρω,» αποκρίθηκε εκείνη, συνεχίζοντας να 

ψάχνει. 
  Ο Μονάρχης του Σαραόλν αναστέναξε. «Αάνθα, µη µου πεις ότι 
κλειστήκαµε εδώ; Πάµε πίσω, άµα δε µπορείς ν’ανοίξεις.» 

  «Πίσω;» έκανε η Βασίλισσα του Ωκεανού. «∆εν ξέρω πώς ανοίγει 
εκείνη η πόρτα, όταν είσαι µέσα.» 

  «Μιλάς σοβαρά, τώρα;» γρύλισε ο Βένγκριλ. 
  «Ναι, αλλά µην ανησυχείς·  λίγο χρόνο µονάχα χρειάζοµαι, και θα 

βγούµε από τούτη τη µεριά.» Συνέχισε να ψαχουλεύει τον τοίχο. 

«Απλά, βλέπεις, έχω να χρησιµοποιήσω τούτο το πέρασµα από 
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µικρή, και δε θυµάµαι καλά πού ήταν αυτή η καταραµένη πέτρα… 

Α, νάτη!» έκανε, ξαφνικά, η Αάνθα, και µια πόρτα άνοιξε µπροστά 

τους. 
  Ο Βένγκριλ βλεφάρισε, καθώς το φως του πρωινού χτύπησε τα 

µάτια του, που είχαν, πια, συνηθίσει στο σκοτάδι. «Ευτυχώς τη 

βρήκες,» είπε. 
  «Εσύ τι νόµιζες; ότι θα κλεινόµασταν εκεί για πάντα;» γέλασε η 

Αάνθα, και τον τράβηξε έξω µαζί της. 
  «Οφείλω να οµολογήσω πως αυτή η δυσάρεστη σκέψη πέρασε από 

το µυαλό µου,» παραδέχτηκε ο Βένγκριλ, κοιτώντας τριγύρω. 

Βρίσκονταν έξω από τα τείχη της Θέρληχ, µέσα στις παρυφές των 
µεγάλων δασών της Νήσου Ράλβοχ, µε δέντρα και φυτά παντού 

γύρω. Η δροσιά επάνω στα φύλλα γυάλιζε, καθώς τη χτυπούσαν οι 
φωτεινές αχτίνες των δίδυµων ήλιων. «Πράγµατι, είναι ωραίο 

µέρος,» είπε ο Βασιληάς. 
  «∆εν είναι εδώ το µέρος όπου θέλω να σε πάω,» εξήγησε η Αάνθα, 

και τον τράβηξε, πάλι, από το χέρι. 
  Ο Βένγκριλ αισθάνθηκε, ξανά, εκείνη την αναζωογόνηση που 

αισθανόταν πάντα όταν βρισκόταν µαζί της. Την αναζωογόνηση που 

τον είχε τραβήξει στην Βασίλισσα του Ωκεανού, εξ αρχής. Ένα 

συναίσθηµα που είχε να νιώσει από την νιότη του, τότε που, ως 
Πρίγκιπας, τριγύριζε στις περιοχές βόρεια του Σαραόλν, διψασµένος 
για εξερεύνηση και περιπέτεια. Εκείνες ήταν καλές µέρες! Και 
ανέµελες, παρά τους κινδύνους που µπορεί, κατά καιρούς, 
ν’αντιµετώπιζε στις περιπλανήσεις του. Η Αάνθα τον έκανε να 

νοµίζει ότι ξαναζούσε αυτές τις µέρες·  ή, µάλλον, µέρες παρόµοιες. 
Όµως είναι µονάχα µια ψευδαίσθηση, συλλογίστηκε ο Βένγκριλ, 
µελαγχολικά. Και πρέπει να τελειώσει. Μα δεν τολµούσε, πλέον, να 

µιλήσει στην Αάνθα για τούτο. Όχι ύστερα από ό,τι είχε συµβεί στα 

διαµερίσµατά της, την ηµέρα που εκείνος είχε έρθει στην Θέρληχ. 
∆εν άντεχε να την βλέπει έτσι. Εγώ της το έκανα αυτό… Καλύτερα να 

µη µε είχε γνωρίσει ποτέ… Ναι, καλύτερα θα ήταν έτσι… 
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  Η Αάνθα, παρασέρνοντάς τον πίσω της, πέρασε ανάµεσα από τους 
κορµούς δύο χοντρών δέντρων, και βρέθηκαν σε µια µικρή, 

αµµουδερή παραλία, σαν αυτές που οι Σαραολνιανοί παραµυθάδες 
διηγούνταν στον λαό του Βένγκριλ. Μονάχα λίγες πέτρες υπήρχαν 
στην δεξιά µεριά, και το κύµα έσπαγε ανάλαφρα επάνω τους. 
  Το χαµόγελο που είδε ο µονάρχης στο πρόσωπο της Κυράς του 
Ωκεανού έκανε την καρδιά του να φουσκώσει από ευφορία  «Εδώ 

είναι, ε;» ρώτησε. 
  «Ναι,» αποκρίθηκε η Αάνθα. Ξεφορτώθηκε τα ψηλοτάκουνα 

παπούτσια της, πετώντας τα άτακτα στην παραλία, και πήγε να 

καθίσει στις λίγες πέτρες, βάζοντας τα πόδια της στο νερό. «Έλα,» 

του είπε. «Βγάλε τις µπότες σου.» 

  Ο Βένγκριλ τις έβγαλε και πλησίασε, για να πάρει θέση πλάι της. Ο 

Ωκεανός ήταν ευχάριστα δροσερός επάνω στο δέρµα του, όχι 
παγωµένος. 
  «Αυτός είναι ο καλύτερος καιρός για µπάνιο,» είπε η Αάνθα. «∆εν 
έχει ούτε πολύ ζέστη, ούτε πολύ κρύο, σε τούτη την παραλία. Είναι 
ό,τι πρέπει. Ερχόµουν παλιά εδώ… αλλά, ύστερα, σταµάτησα να 

έρχοµαι…» 

  «Βαρέθηκες, ε;» 

  Η Αάνθα πήρε µια ακαθόριστη έκφραση, και σούφρωσε τα χείλη, 

κοιτώντας τη θάλασσα από κάτω της. «Όχι… απλά, δεν ερχόµουν 
πια…» 

  Ο Βένγκριλ συµπέρανε πως δεν ήταν ο µόνος που δεν ήθελε 
ν’αποκαλύπτει πράγµατα σχετικά µε το παρελθόν του. 

  «Τέλος πάντων,» είπε η Αάνθα, και σηκώθηκε απότοµα όρθια. 

«Ήρθε, πιστεύω, ο καιρός να ξαναχρησιµοποιήσω αυτή την 
παραλία! Θα µου κάνετε την τιµή, Βασιληά µου, να µπανιαριστείτε 
µαζί µου;» ρώτησε, υποµειδιώντας. 
  «Αάνθα, δε νοµίζω ότι τούτη είναι καλή ιδέα, εδώ όπου µπορεί ο 
καθένας να–» 
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  «Κανείς δεν έρχεται πια εδώ, Βένγκριλ,» είπε εκείνη, και άνοιξε τις 
αγκράφες του µανδύα της, ρίχνοντάς τον επάνω στα βράχια. 

«Γδύσου.» 

  «Άστο καλύτερα. ∆εν έχω συνηθίσει να κάνω µπάνιο στη 

θάλασσα,» αποκρίθηκε ο µονάρχης. 
  Ύστερα, είδε την Αάνθα ν’ακουµπά το χέρι στο κεφάλι της, 
κλείνοντας τα µάτια. «Είσαι καλά;» τη ρώτησε, ανήσυχος. Κι 
αναπάντεχα, ένα µεγάλο κύµα σηκώθηκε, λούζοντας αυτόν και τη 

Βασίλισσα του Ωκεανού. 

  Όταν ξανακοίταξε το πρόσωπό της, την είδε να γελά. Το 

κρυστάλλινο γέλιο της ήταν ευχάριστη µουσική στ’αφτιά. Αλλά, 

τώρα, κατάλαβε τι είχε πραγµατικά συµβεί. «Παλιοξιπασµένη 

µάγισσα!» γρύλισε. Και πετάχτηκε όρθιος, αρπάζοντάς την απ’το 

γιακά, µε αποτέλεσµα να πέσουν κι οι δυο στο ρηχό νερό, ενώ η 

Αάνθα συνέχιζε να γελά. 

  «Χα-χα-χα-χα-χα… Βένγκριλ, έπρεπε να το περιµένεις αυτό,» είπε 
η Βασίλισσα και τον φίλησε δυνατά, τυλίγοντας τα χέρια της πίσω 

από το λαιµό του. «Έπρεπε να το περιµένεις. Χα-χα-χα-χα…» 

  «Είχα ξεχάσει τις… ικανότητές σου,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. 
«Αλλά δε µου λύνεις µια απορία; Τώρα, πώς θα επιστρέψουµε στο 

παλάτι σου, έτσι βρεγµένοι;» 

  Η Αάνθα ανασήκωσε τους ώµους. «Βγάλε τα ρούχα σου να 

στεγνώσουν. Κι εγώ το ίδιο θα κάνω.» 

  Ο Βένγκριλ τής έριξε ένα ψευτοεχθρικό βλέµµα. Εκείνη γέλασε, 
πάλι. «Σήκω,» του είπε. 
  Ο µονάρχης σηκώθηκε και βγήκε στην αµµουδιά, αρχίζοντας να 

γδύνεται, ενώ η Αάνθα τον παρατηρούσε, ακόµα ξαπλωµένη µέσα 

στο ρηχό νερό. Όταν ο Βένγκριλ ξεκίνησε να κρεµά τα ρούχα του 

στα κλαδιά των δέντρων, σηκώθηκε κι εκείνη και έβγαλε το σάλι και 
το φόρεµά της, κάνοντάς τα ένα κουβάρι. Βάδισε επάνω στην 
αµµουδιά, τα έστυψε, και τα κρέµασε. 
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  «Αάνθα, πόση ώρα θα χρειαστεί για να στεγνώσουν αυτά;» 

αναστέναξε ο Βένγκριλ. 
  «Τι σηµασία έχει;» απόρησε εκείνη. Και ξετύλιξε την περισκελίδα 

από τα λαγόνια του, µε µια ξαφνική κίνηση. «Πιστεύεις ότι δε θα 

έχουµε κάτι για ν’απασχοληθούµε;» Κόλλησε επάνω του, φιλώντας 
τον ξανά. 

  Τα χέρια του Βένγκριλ µπορούσαν να αισθανθούν το δέρµα κάτω 

από το µεσοφόρι της να φλέγεται. Μάζεψε το µεταξένιο ρούχο µέσα 

στις γροθιές του και το τράβηξε πάνω από το κεφάλι της, πετώντας 
το κάπου τυχαία. Ξάπλωσαν στην µαλακή άµµο της παραλίας, ενώ 

εκείνος αφαιρούσε και τα τελευταία µικρά ρούχα πάνω από το κορµί 
της. Μετά, έκαναν έρωτα, αργά, απολαυστικά. Ούτως ή άλλως, δε 
βιάζονταν. Είχαν χρόνο µέχρι τα ρούχα να στεγνώσουν. 
  Όταν τελείωσαν, η Αάνθα ακούµπησε το κεφάλι της επάνω στον 
ώµο του, και τον άκουσε να λέει: «∆ε βλέπω να έχουν στεγνώσει 
ακόµα.» 

  «Θα σε σκοτώσω,» του είπε, και τον δάγκωσε στο πλάι του λαιµού. 

  Ο Βένγκριλ γέλασε. Και η Αάνθα αισθάνθηκε έναν µικρό σεισµό 

να την αναταράσσει, καθώς ήταν ξαπλωµένη επάνω του. 

  «Γιατί; είναι ψέµα;» έκανε εκείνος. «Έχουν στεγνώσει; ∆εν έχουν.» 

  Η Αάνθα έριξε µια µατιά στα ρούχα που ήταν κρεµασµένα στα 

κλαδιά. «Όχι, δεν έχουν,» παραδέχτηκε. Στράφηκε στο µέρος του, 

και µειδίασε πονηρά. «Τι κάνουµε, λοιπόν, µέχρι να στεγνώσουν;» 

ρώτησε. 
  «Είσαι παµπόνηρη, όταν το θέλεις,» γέλασε ο Βένγκριλ. «Στο 

παλάτι, όµως, θ’αρχίσουν ν’ανησυχούν για µας.» 

  «Όχι από τώρα. Ο Ρινκ ον Γκνερφ ξέρει ότι πήγαµε κάπου για να 

µιλήσουµε.» Και σκέφτηκε: Αν δεν υποπτεύεται και κάτι άλλο. Μα 

τον Ωκεανό, πώς θα µάθω ποιοι υποπτεύονται «κάτι» και ποιοι όχι; 

Αλλά δε θα καθόταν τώρα να σκέφτεται αυτά, όσο βρισκόταν µαζί 
µε τον Βένγκριλ. Και σκόπευε να τον κρατήσει για πολύ, πολύ καιρό 

κοντά της, ώστε να µη χρειάζεται να σκέφτεται… 
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  …Όµως, ξανά, κάτι εισέβαλε στο µυαλό της (γιατί, πραγµατικά, µε 
εισβολή έµοιαζε): Αυτό δεν έλεγες και παλιότερα, Αάνθα, σε τούτη την 

παραλία; Αυτό δεν έλεγες και µ’έναν… προδότη; 

  ∆αίµονες της Μάγκραθµελ! Πώς µου ήρθε τώρα αυτό; Τι σχέση έχει 

ο Όντβιν µε τον Βένγκριλ; Καµία! 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν πέρασε τα δάχτυλά του µέσα στα µαλλιά 

της και την φίλησε, διώχνοντας όλους τους συλλογισµούς απ’το νου 
της. Όχι, φυσικά και δεν είχε ο Όντβιν καµία σχέση µε τον Βένγκριλ, 
κατέληξε η Αάνθα. Τον καβάλησε, και έκαναν έρωτα ξανά. 

 

**  **  **  ** 

 

  Το λιµάνι της Θέρληχ βρισκόταν σε µεγάλη αναταραχή, καθώς οι 
προετοιµασίες για την αναχώρηση του στόλου της Βασίλισσας 
Αάνθα είχαν αρχίσει. Η Μάνζρα καθόταν επάνω σε ένα κιβώτιο, µε 
τον Μέρθναρ και την Θάρκα από κοντά. Τα γαλανά της µάτια 

παρακολουθούσαν τους στρατιώτες και τους αχθοφόρους που 
πηγαινοέρχονταν, ενώ η ίδια αισθανόταν να βαριέται. Αλλά πίσω 

από τη βαρεµάρα της υπήρχε ένα συναίσθηµα αισιοδοξίας: 
Επιτέλους, θα πήγαιναν στο Σαραόλν για να το σώσουν από τους 
δαιµονανθρώπους! Η σκέψη τούτη την έκανε, για κάποιο λόγο, να 

θέλει να πεταχτεί επάνω και να τραβήξει το σπαθί της·  έτσι χωρίς 
λόγο, απλά από ενθουσιασµό. Όµως, φυσικά, δεν το έπραξε, γιατί 
όλοι γύρω της θα την περνούσαν για τρελή. Ωστόσο επέτρεψε στον 
εαυτό της ένα πλατύ χαµόγελο. 

  Ο Μέρθναρ την είδε να χαµογελά, κι αµέσως κατάλαβε το λόγο. 

Επειδή κι εκείνος αισθανόταν παρόµοια µ’αυτήν. Και ποιος 
Σαραολνιανός, άλλωστε, δε θα αισθανόταν έτσι; αναρωτήθηκε. Το 

Βασίλειό τους, που είχαν, πλέον, σχεδόν για χαµένο, τώρα πίστευαν 
ότι σίγουρα θα σωνόταν: ότι οι Μαγκραθµέλιοι θα διώχνονταν προς 
τα δυτικά, αν δεν εξολοθρεύονταν όλοι. Γιατί ας µην ξεχνούσαν πως 
η Βασίλισσα Αάνθα διέθετε τούτη τη στιγµή στρατό που ξεπερνούσε 
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τις διακόσιες χιλιάδες. Ο Μέρθναρ ήταν σίγουρος ότι οι µάχες που 

επρόκειτο να γίνουν θα έµεναν όχι µονάχα στην ιστορία, µα και 
στους θρύλους και στα παραµύθια, για γενεές γενεών. 
  ∆ίπλα του, όµως, η Θάρκα δεν συµµεριζόταν τον ενθουσιασµό του. 

Ούτε, φυσικά, αυτόν της εκπαιδεύτριά της. Εκείνη ένιωθε φοβισµένη 

για το τι µπορεί να συνέβαινε σ’ετούτο τον καταραµένο πόλεµο που 

προετοίµαζε η Βασίλισσα του Ωκεανού. Η Βασίλισσα του Ωκεανού 

που… την τρόµαζε, έπρεπε να παραδεχτεί. Από τις λίγες φορές που 
την είχε δει στην βασιλική της αίθουσα, είχε συµπεράνει πως ήταν 
παράξενη γυναίκα, και το πράσινο βλέµµα της ήταν αυστηρό, 

προστακτικό… Κι επιπλέον, πώς κοιτούσε έτσι τον Βασιληά 

Βένγκριλ! και πώς του µιλούσε έτσι! και πώς τον άγγιζε στον ώµο ή 

στο χέρι! Ο τρόπος της έκανε τη Θάρκα να ντρέπεται, γιατί, αν 
ήθελε, θα µπορούσε εύκολα να υποθέσει ότι η Κυρά του Ωκεανού 

µοιραζόταν το ίδιο κρεβάτι µε τον µονάρχη της –πράγµα αδιανόητο, 

ασφαλώς! 
  Άκουσε βήµατα να την πλησιάζουν, και στράφηκε, για ν’αντικρίσει 
έναν ηµίγυµνο, µυώδη άντρα που γυάλιζε από τον ιδρώτα, και ο 

οποίος είπε στην εκπαιδεύτριά της: «Με συγχωρείτε. Θα µπορούσα 

να πάρω το κιβώτιο;» 

  Η Μάνζρα κατέβηκε από πάνω του. «Πάρτο.» 

  Ο άντρας το σήκωσε από κάτω, το στερέωσε στον ώµο του, και 
αποµακρύνθηκε, ενώ η Θάρκα κοιτούσε µε ενδιαφέρον τη 

γεροδεµένη του πλάτη. 

  «∆ε σας φαίνεται παράξενη αυτή η κατάσταση;» ρώτησε ο 

Μέρθναρ. 

  «Όλες οι καταστάσεις τους τελευταίους µήνες παράξενες µού 
φαίνονται, να σου πω την αλήθεια,» αποκρίθηκε η Μάνζρα. «Αυτή, 

τουλάχιστον, ήταν µια ευχάριστη έκπληξη: Ήρθαµε εδώ και 
βρήκαµε περισσότερη βοήθεια απ’ό,τι θα µπορούσαµε να 

φανταστούµε. Ίσως θα έπρεπε να πάει κάποιος πίσω, στο Άργκανθικ, 
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για να ειδοποιήσει τον κύριο Σόλµορχ και τη Βαρονέσα Τάθβιλ ότι 
όλα είναι καλά.» 

  «Κοίτα, αν καταφέρουν να κλείσουν συµµαχία µε τους 
Αργκανθικιανούς, δε θα είναι κι άσχηµα,» είπε ο Μέρθναρ. 

  Η Μάνζρα ρουθούνισε. «∆εν τους εµπιστεύοµαι τους 
Αργκανθικιανούς. Είναι ύπουλοι, και θα µας προδώσουν κάποια 

στιγµή! ∆εν είδες τι έγινε µε την συνθήκη ειρήνης; Υποτίθεται ότι 
είχαµε σταµατήσει τις εχθροπραξίες, αλλά εκείνοι, πάλι, έστελναν 
τους κατασκόπους τους µέσα στο Βασίλειό µας!» 

  «Μάνζρα, γι’αυτό δεν έφταιγε ο Βασιληάς τους–» 

  «∆ε µ’ενδιαφέρει ποιος έφταιγε. Εγώ λέω ότι ως λαός δεν είναι 
άξιοι εµπιστοσύνης.» 

  «Ίσως και να έχεις δίκιο,» είπε ο Μέρθναρ, µην µοιάζοντας, όµως, 
κι εντελώς πεπεισµένος από τα λόγια της. 
  «Μάνζρα,» ρώτησε η Θάρκα, «πώς θα πολιορκήσουν τα πλοία την 
Όρφαλχ;» 

  «∆ε βλέπεις, µικρή, αυτούς τους καταπέλτες που ανεβάζουν στα 

καταστρώµατά τους;» αποκρίθηκε η εκπαιδεύτριά της. «Εσύ τι 
χρήση λες να έχουν;» 

  «Μάλιστα,» είπε η Θάρκα. Και ύστερα: «∆εν έχω ξαναδεί 
πολιορκία·  και, σίγουρα, όχι µε καράβια.» 

  «Ούτε κι εγώ έχω ξαναδεί πολιορκία µε καράβια, αλλά 

χρησιµοποίησε το µυαλό σου! Ο καλός στρατιώτης δεν είναι µόνο 

αυτός που µπορεί να υπακούει, αλλά κι αυτός που µπορεί να 

αυτοσχεδιάζει µέσα στη µάχη. Μην περιορίζεσαι σ’όσα ξέρεις ή 

σ’όσα σου µαθαίνω εγώ, γιατί, αναµφίβολα, θα σου χρειαστούν πολύ 

περισσότερα στη ζωή σου. Πρέπει την κάθε στιγµή να µπορείς να 

κρίνεις ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να νικήσεις τους εχθρούς 
σου.» 

  «Και τι σχέση έχει αυτό µε τα καράβια;» 

  «Έχει σχέση µε την ερώτησή σου: πώς θα πολιορκήσουν την 
Όρφαλχ. Έπρεπε να µπορείς να το καταλάβεις και µόνη σου.» 
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  Καλά, τι νοµίζει ότι είµαι; Καπετάνισσα; σκέφτηκε η Θάρκα. 

«Ναι…» 

  Ο Μέρθναρ άλλαξε θέµα: «Εµάς ο Βασιληάς Βένγκριλ δε µας 
έδωσε καµια διαταγή να µπούµε σε κάποιο από τα καράβια. Ούτε 
στους υπόλοιπους της οµάδας µας… Λες να έχει στο µυαλό του 

καµια… ειδική δουλειά για µας;» 

  «Εγώ θα έλεγα πως µόνο εµάς δεν έχει στο µυαλό του ο Βασιληάς 
Βένγκριλ,» αποκρίθηκε η Μάνζρα, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά 

της. Ο Μέρθναρ παρατήρησε κάποια ένταση στη φωνή της. Αλλά 

καταλάβαινε τι εννοούσε η συµπολεµίστριά του. 

  «Μοιάζει λιγάκι… απορροφηµένος… ∆εν ξέρω πώς να το πω.» 

  «Οι άλλοι, όµως, –ο Όρντιβηλ, ο Λόξµαρ, και η Φέρλα– ξέρουν 
πολύ καλά πώς να το πουν, Μέρθναρ. Και το ίδιο κι ο Ρήφορβελ κι ο 

Σίνορµαρ, άσχετο αν δεν το κουβεντιάζουν –µπροστά σε τρίτους, 
τουλάχιστον. Κάτι τρέχει µεταξύ του Βασιληά µας και της 
Βασίλισσας του Ωκεανού,» τόνισε η Μάνζρα. 

  «Σσς,» της έκανε ο Μέρθναρ, ακουµπώντας το δάχτυλο επάνω στα 

χείλη της. «Καλύτερα να µην τα λέµε τούτα τόσο φωναχτά µέσα στο 

λιµάνι της Θέρληχ. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος µπορεί να µας ακούσει.» 

  Η Μάνζρα έγνεψε καταφατικά. «Σωστά. Όµως η συµπεριφορά του 

Βασιληά Βένγκριλ µε θυµώνει. Μου βάζει πράγµατα στο µυαλό –

πράγµατα που δε θέλω ούτε να τα σκέφτοµαι.» Κι εδώ χαµήλωσε 
πολύ τη φωνή της (και η Θάρκα τεντώθηκε για ν’ακούσει): «Είναι 
ποτέ δυνατόν να κοιµάται µε τη Βασίλισσα Αάνθα;» 

  Ο Μέρθναρ ξεφύσησε. «Ας µη βγάζουµε βιαστικά συµπεράσµατα. 

Αλλά, βέβαια… ναι, µα τα Πνεύµατα, αυτό δείχνει. Όµως… µάλλον, 
κάνουµε λάθος, Μάνζρα.» 

  «Εγώ πιστεύω πως δεν κάνουµε,» επέµεινε εκείνη. «Σκέψου 

µονάχα τον καιρό που πέρασε µαζί της. Τον καιρό στο Κάρνεβολθ. 
∆ε θα ήταν πολύ πιθανό να δεθεί συναισθηµατικά µε τη Βασίλισσα 

του Ωκεανού;» 
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  «Ναι, θα ήταν πιθανό,» συµφώνησε ο Μέρθναρ. «Αλλά καλύτερα 

να το αφήσουµε αυτό το θέµα, έτσι; Στο κάτω-κάτω, αφορά µόνο το 

Βασιληά µας, όχι εµάς. Κι αν ο δεσµός του µε την Βασίλισσα του 

Ωκεανού µπορεί να µας φανεί χρήσιµος για να σώσουµε το Σαραόλν, 
εµένα, τουλάχιστον, δε µε πειράζει καθόλου, Μάνζρα.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Τον Βένγκριλ τον είχε πάρει ο ύπνος, καθώς το µεσηµέρι πλησίαζε, 
και η Αάνθα είχε αρχίσει, πάλι, να σκέφτεται. Όλα περνούσαν, 
βασανιστικά, από το νου της: ο Κράντµον, η προδοσία του, το 

γεγονός ότι δε µπορούσε να έχει τον Βασιληά του Σαραόλν (εκτός κι 
αν ξεφορτωνόταν την ∆ήνκα!), ο θάνατος του Νέρντιν στην Όρφαλχ, 
η καταστροφή της Νότιας Γης, τα λόγια της Βάρνα, η εκστρατεία 

που ετοίµαζε στο Σαραόλν… Και µετά, το µυαλό της γύρισε πίσω, 

στα πολύ παλιά: σε πράγµατα που προτιµούσε να ξεχάσει, όµως τα 

τελευταία γεγονότα δεν την άφηναν. Άλλωστε, είχε δει τον Όντβιν 
ξανά. Πώς τολµούσε ο καταραµένος, διπρόσωπος προδότης να 

παρουσιάζεται στην Θέρληχ; Γιατί όλοι οι άντρες στη ζωή της ήταν 
προδότες; Ήταν δύσκολο να είσαι Βασίλισσα του Ωκεανού. 

Μοναχικό «επάγγελµα»… 

  Και, καθώς ο Καπετάν Όντβιν απασχολούσε το νου της, θυµήθηκε 
τη φορά που τον είχε γνωρίσει σε τούτη την παραλία, και θυµήθηκε 
που της άφηνε µηνύµατα εδώ, ύστερα: µηνύµατα µέσα σε 
µπουκάλια. Το βλέµµα της, άθελά της, πήγε προς την αριστερή µεριά 

της αµµουδιάς, και κάτω απ’το νερό διέκρινε κάτι να γυαλίζει. ∆ε 
µπορεί! σκέφτηκε η Αάνθα. Μου άφησε, πάλι, µήνυµα; Όχι, 

αποκλείεται. Αφού ζήτησε να µου δώσουν εκείνο το ξεδιάντροπα 

γραµµένο κοµµάτι χαρτί στο λιµάνι της Θέρληχ… 

  Η Βασίλισσα πήρε τα µάτια της από αυτό που γυάλιζε –ό,τι κι αν 
ήταν. ∆ε µ’ενδιαφέρει –δε µ’ενδιαφέρει, ό,τι κι αν είναι! Έπειτα, 
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όµως, σηκώθηκε πάνω από τον κοιµισµένο Βένγκριλ και πλησίασε 
εκείνο το συγκεκριµένο σηµείο, για να κοιτάξει καλύτερα. 

  Ένα µπουκάλι. Αυτό που γυάλιζε ήταν ένα µπουκάλι. 
  Και ένα τυλιγµένο κοµµάτι χαρτί έµοιαζε να υπάρχει µέσα του. 

  Τυχαίο θα είναι, σκέφτηκε η Αάνθα, καθώς ένιωθε την καρδιά της 
να χτυπά δυνατά και την ανάσα της να γίνεται πιο γρήγορη. Θα 

έπεσε από κάποιο καράβι των Νότιων. Ή από κάποιο Ωκεάνιο 

εµπορικό πλοίο. 

  Έσκυψε και σήκωσε το µπουκάλι από το νερό. Πήρε το χαρτί από 

µέσα. Το άνοιξε. 
 

Ποτέ δε θα σε ξεχάσω, Πριγκίπισσα. 

 

  Μόνο αυτό έγραφε·  τίποτ’άλλο. ∆εν είχε υπογραφή. Συνεπώς, ίσως 
να µην το είχε γράψει ο Όντβιν. 
  Μη λες βλακείες, Αάνθα, συλλογίστηκε·  ο Όντβιν το άφησε αυτό. 

Είναι πασιφανές. Και, ύστερα, θύµωσε πολύ. Ο καταραµένος 

µπάσταρδος! πού το ήξερε ότι θα ξαναερχόµουν εδώ; ∆εν έπρεπε να 

είχα έρθει ποτέ! ΠΟΤΕ! 

  Έχωσε, βιαστικά, το µήνυµα µέσα στο µπουκάλι και το εκτόξευσε 
µακριά, στην θάλασσα. 

  «Βένγκριλ,» είπε. «Βένγκριλ!» 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν ξύπνησε και ανασηκώθηκε, για να την 
δει να στέκεται ολόγυµνη στην άκρη της αµµουδιάς, µε το νερό να 

γλύφει τα δάχτυλα των ποδιών της. Αισθάνθηκε να την ποθεί, πάλι. 
Όµως, όταν κοίταξε το πρόσωπό της, κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε 
καλά. Στην έκφρασή της καθρεπτιζόταν µεγάλος θυµός. 
  «Τι συµβαίνει, Αάνθα;» ρώτησε. Και, µε ανησυχία στη φωνή του: 

«Κάποιος µας είδε;» 

  «Αφού σου είπα ότι κανένας δεν έρχεται εδώ!» αποκρίθηκε εκείνη, 

απότοµα. «Η παραλία είναι έρηµη!» 
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  «Εντάξει, δεν είπα το αντίθετο,» έκανε ο Βένγκριλ, καθώς 
σηκωνόταν όρθιος. Πήρε την περισκελίδα του από κάτω και την 
τύλιξε γύρω από τα λαγόνια του. 

  «∆ε φεύγουµε;» πρότεινε η Αάνθα. 

  Ο Βένγκριλ έριξε µια µατιά στα ρούχα τους. «∆εν έχουν στεγνώσει 
ακόµα. Κι άµα µπούµε έτσι στο παλάτι, το ξέρεις ότι αυτό θα 

παραξενέψει πολλούς, και θα µας κάνουν χίλιες-δυο ερωτήσεις.» 

  «Μα είναι µεσηµέρι,» είπε η Αάνθα. «Πρέπει να επιστρέψουµε, 
ούτως ή άλλως, αλλιώς θ’ανησυχήσουν για µας.» Άρχισε να ντύνεται 
µε τα εσώρουχα και το µεσοφόρι της. «Εξάλλου, θα µπούµε, πάλι, 
από εκεί απ’όπου βγήκαµε. Ίσως και να µη µας δει κανένας, µέχρι να 

πάµε στα δωµάτιά µας. Ξέρω καλά το παλάτι µου, Βένγκριλ.» 

  «Θα µπούµε απο κεί απ’όπου βγήκαµε;» παραξενεύτηκε ο Βασιληάς 
του Σαραόλν. «Μα δε γνωρίζεις πώς ανοίγει η µυστική πόρτα, όταν 
είσαι µέσα στο σκοτεινό πέρασµα!» 

  Η Αάνθα γέλασε. «Φυσικά και γνωρίζω. Σου είπα ψέµατα, πριν.» 

  Ο Βένγκριλ την γράπωσε, απότοµα, κι άρχισε να την γαργαλάει. 
Αµέσως, όλες οι δυσάρεστες σκέψεις εγκατέλειψαν το νου της, και 
µια εύθυµη διάθεση την κατέλαβε. Έκανε έρωτα µε τον Βόρειο 

µονάρχη και, µετά, ντύθηκαν νωχελικά µε τα µισοστεγνωµένα ρούχα 

τους. Επέστρεψαν στο κρυφό πέρασµα και η Αάνθα άνοιξε τον 
τοίχο, στρίβοντας µια πέτρα. Βάδισαν µέσα στο σκοτάδι και, όταν 
συνάντησαν έναν άλλο τοίχο, εκείνη, πάλι, τον άνοιξε, για να µπουν 
στο µικρό σαλόνι µε το µεγάλο τζάκι-πόρτα. 

  Οδήγησε τον Βένγκριλ µέσα στο παλάτι της από όσο πιο 

αποµονωµένα µέρη µπορούσε, αλλά παρ’όλ’αυτά ήταν αδύνατον να 

αποφύγει µερικούς φρουρούς και υπηρέτες, οι οποίοι κοίταξαν τον 
Βασιληά του Σαραόλν και τη Βασίλισσα του Ωκεανού µε περιέργεια, 

µα δεν είπαν τίποτα. Η Αάνθα τούς προσπέρασε, προσπαθώντας να 

παριστάνει την αδιάφορη·  το ίδιο κι ο Βένγκριλ. Τα ρούχα τους δεν 
έσταζαν νερό, όµως ήταν τσαλακωµένα, και δε µπορούσε να κρυφτεί 
το γεγονός ότι είχαν βραχεί. 
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  Αφού η Αάνθα άφησε τον Βένγκριλ στο δωµάτιό του, 

κατευθύνθηκε προς τα διαµερίσµατά της, µπροστά από τα οποία 

συνάντησε τις δύο κοραλλοντυµένες πολεµίστριες που φυλούσαν 
την είσοδο. 

  «Βασίλισσά µου!» είπε η µία. «Είστε καλά; Τα ρούχα σας… 

Πέσατε στο νερό;» 

  «∆εν είναι τίποτα,» αποκρίθηκε εκείνη. «Θα πάω ν’αλλάξω.» Και 
τόνισε, προτού µπει στα διαµερίσµατά της: «Ελπίζω αυτό να µη γίνει 
θέµα.» 

  Η πόρτα έκλεισε πίσω της, και οι δύο κοραλλοντυµένες 
πολεµίστριες αλληλοκοιτάχτηκαν. 
  «Λες να πιστεύει ότι την κουτσοµπολεύουµε;» ρώτησε η µία την 
άλλη. 

  «∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε η δεύτερη. «Την κουτσοµπολεύεις εσύ;» 

  «Αστειεύεσαι, υποθέτω! Θα κουτσοµπόλευα ποτέ τη Βασίλισσα;» 

  Η δεύτερη πολεµίστρια έκανε µια γκριµάτσα άγνοιας. 
  «Μη µε κρίνεις από τον εαυτό σου!» την κατσάδιασε η πρώτη, και 
κοίταξε απ’την άλλη, µισογυρίζοντάς της την πλάτη. 

  Ιπποκαµποκέφαλη! την έβρισε η δεύτερη νοερά, και κοίταξε κι 
εκείνη από την άλλη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34ο 

Όγδοη ηµέρα της Πολιορκίας της Χάργκοχ: 
Αόρατες δυνάµεις παλεύουν 

 

 

 Πόνκιµ δεν έχασε το χρόνο του. Λίγο µετά από την 
εµφάνιση του µεγάλου ήλιου Λούντρινχ, οι επιθέσεις στην 
Χάργκοχ άρχισαν. Οι Μαγκραθµέλιοι πολεµιστές εφόρµησαν 

από Βορρά, Νότο, Ανατολή, και ∆ύση. 

  Η Ερία βρισκόταν στην ανατολική µεριά της πόλης, µέσα σε ένα 

χτίριο, µαζί µε άλλους πολεµιστές, που όλοι είχαν τα όπλα τους 
τραβηγµένα, µα δεν είχαν ακόµα χιµήσει στη µάχη, γιατί οι τοξότες 
στον επάνω όροφο –ανάµεσα στους οποίους βρισκόταν κι ο 

Μπάχτον– κατάφερναν, µέχρι στιγµής, να κρατούν τους 
δαιµονανθρώπους σε απόσταση. Οι τελευταίοι είχαν οχυρωθεί πίσω 

από µια γωνία, ανταποδίδοντας τις ριπές, µε εξάκεντρες βαλλίστρες, 
που αργούσαν να χρειαστούν επαναφόρτιση. 

  Η Ερία άρχισε να καταλαβαίνει το σχέδιο του σφετεριστή. Είµαστε 

ηλίθιοι, σκέφτηκε.  Ο Πόνκιµ έβαλε φωτιά στην πόλη µας θέλοντας 

να µας κουράσει, καθώς θα προσπαθούσαµε να τη σβήσουµε. Και 

τώρα, πρόσταξε τους υποτακτικούς του να µας επιτεθούν, ενώ είµαστε 

εξουθενωµένοι. Πόσο διαβολικά µπορούσε να δουλεύει ο νους του, 

τέλος πάντων! Η ίδια αισθανόταν τα µέλη του σώµατός της βαριά 

και τα µάτια της σχεδόν να κλείνουν από την κόπωση. Όµως 
προσπαθούσε να µείνει σε εγρήγορση, γιατί µπορεί από στιγµή σε 
στιγµή οι Μαγκραθµέλιοι να ορµούσαν καταπάνω της. Ήδη από 

άλλα σηµεία της Χάργκοχ έρχονταν οι ιαχές της µάχης. 
  Από το τέλος του δρόµου όπου είχαν οχυρωθεί οι δαιµονάνθρωποι, 
η Ερία είδε κάτι γυαλιστερό να έρχεται, χτυπώντας τις φτερούγες 
του στον αέρα. Ένας φτερωτός διάβολος! 

Ο
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  Τα βέλη των τοξοτών στον επάνω όροφο άρχισαν να πέφτουν 
βροχή καταπάνω στο µηχανικό πλάσµα, καθώς εκείνο πήγαινε προς 
το µέρος τους. Προσπαθούσαν να πετύχουν το κεντρικό του «µάτι» 

και να το καταστρέψουν, µα κανείς δε φαινόταν να τα καταφέρνει. 
  Την ίδια στιγµή, όµως, που αυτοί ήταν απασχοληµένοι, οι 
Μαγκραθµέλιοι χίµησαν πίσω από τον φτερωτό διάβολο, βγάζοντας 
δυνατές πολεµικές κραυγές στη γλώσσα τους. 
  Η Ερία πετάχτηκε έξω από το οικοδόµηµα όπου βρισκόταν, 
υψώνοντας το ξίφος της και φωνάζοντας: «Για το Σαραόλν!» Οι 
υπόλοιποι στρατιώτες την ακολούθησαν. 
  Οι Μαγκραθµέλιοι έπεσαν επάνω τους, σαν οργισµένη καταιγίδα. 

Η Ερία συνάντησε µια δαιµονογυναίκα πρόσωπο µε πρόσωπο, της 
οποίας τα µυτερά δόντια ήταν σφιγµένα και τα µάτια της γυάλιζαν 
πορφυρογάλαζα µέσα απ’τα ανοίγµατα του κράνους της. Η 

Σαραολνιανή πολεµίστρια απέφυγε το πελέκι της και την χτύπησε 
στον δεξή ώµο, κατεβάζοντας κάθετα το σπαθί της. Η 

Μαγκραθµέλια σωριάστηκε στο πλακόστρωτο, τυλιγµένη στο αίµα, 

και το επόµενο χτύπηµα της Ερία τη βρήκε στο σβέρκο. 

  ∆ύο κονταροφόροι δαιµονάνθρωποι ήρθαν, ύστερα, εναντίον της, 
και εκείνη ύψωσε την ασπίδα στο αριστερό της χέρι, για 

ν’αποκρούσει τα µακριά τους όπλα. Πισωπάτησε τρία βήµατα. Ο 

ένας της χίµησε σαν ταύρος. Η Ερία παραµέρισε το δόρυ του, µε την 
ασπίδα της, και του έµπηξε το ξίφος της στο στέρνο, διαπερνώντας 
την αρµατωσιά του. Τότε, είδε το κοντάρι του άλλου να έρχεται προς 
το πρόσωπό της, ενώ δεν προλάβαινε να ελευθερώσει το όπλο της. 
Έσκυψε, όµως, εγκαίρως κι άκουσε την λεπίδα να σφυρίζει από 

πάνω της. Προσπάθησε να τραβήξει το σπαθί της µέσα από τον 
νεκρό. Και, καθώς το έκανε, ο ακόµα ζωντανός Μαγκραθµέλιος την 
κοπάνησε στο κεφάλι, µε την ασπίδα του. Η Ερία σωριάστηκε στο 

πλακόστρωτο, και µονάχα το κράνος της την έσωσε από το να χάσει 
τις αισθήσεις της. Ανασηκώθηκε στα γόνατα, βλέποντας τον 
δαιµονάνθρωπο να της ξαναορµά. Πέρασε τη δική της ασπίδα κάτω 
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απ’το δόρυ του, το παραµέρισε, και του έµπηξε το ξίφος της στα 

δεξιά πλευρά. Μ’ένα δυνατό σπρώξιµο, τον έστειλε να σωριαστεί 
στο έδαφος, ενώ, συγχρόνως, ελευθέρωνε το όπλο της. 
  Εκείνη τη στιγµή, κάτι έπεσε από πάνω κι έγινε θρύψαλα, µερικά 

εκατοστά δεξιά της. Η Ερία γύρισε και είδε τον φτερωτό διάβολο 

κοµµατιασµένο. Ύστερα, ύψωσε το κεφάλι για να κοιτάξει τους 
τοξότες, στα παράθυρα. 

  «Μα τα Πνεύµατ–!» 

  «Συγνώµη!» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. Και έβαλε, πετυχαίνοντας 
έναν δαιµονάνθρωπο στο στήθος. 
  Η Ερία κοίταξε τριγύρω, και διαπίστωσε ότι οι Σαραολνιανοί 
νικούσαν τούτη τη µικρή συµπλοκή. Όµως, ύστερα, είδε κι άλλους 
Μαγκραθµέλιους να έρχονται από το βάθος, ο ένας πίσω από τον 
άλλο, αρίφνητοι. Αλλά, επίσης, µπορούσε ν’ακούσει και 
συµπολεµιστές της να πλησιάζουν από τα τριγυρινά χτίρια, 

κραυγάζοντας: «Για το Βασίλειο! Για την Χάργκοχ!» ενώ, 

συγχρόνως, βέλη χτυπούσαν τους δαιµονάνθρωπους, σταλµένα από 

τοξότες που σκαρφάλωναν στις οροφές των χτιρίων. 
  «Επίθεση!» φώναξε η Ερία, δείχνοντας τους ερχόµενους 
δαιµονανθρώπους. «Επίθεση!» 

  Οι Σαραολνιανοί εφόρµησαν, για να συγκρουστούν µε τους 
Μαγκραθµέλιους. Κουφάρια κι αίµα άρχισαν να πληµµυρίζουν τον 
δρόµο. Όµως η Ερία ήξερε πως η καταµέτωπο επίθεση ήταν, επί του 

παρόντος, ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσει τους συµπολεµιστές 
της ξύπνιους. Και έτρεµε τη στιγµή που η κούραση θα άρχιζε να 

τους καταβάλει τόσο που δε θα µπορούσαν καν να σταθούν όρθιοι. 
Έτρεµε τη στιγµή που την ίδια η κούραση θα την ανάγκαζε να 

παραπατήσει και να πέσει. 
 

**  **  **  ** 
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  Ο Πόνκιµ βρισκόταν πίσω από τις γραµµές των Μαγκραθµέλιων 
που επιτίθονταν από τη νότια µεριά. Η πολεµίστρια Ρίνα στεκόταν 
πλάι του, ενώ εκείνος καθόταν επάνω στο µαύρο του άτι, έτοιµος να 

ορµήσει στην µάχη, όταν παρουσιαζόταν η κατάλληλη στιγµή. 

Όµως, για την ώρα, το σπαθί του βρισκόταν στο θηκάρι στη µέση 

του. Και στο µυαλό του µπορούσε να αισθανθεί µια αναστάτωση 

στον Πνευµατικό Κόσµο. Κάτι επρόκειτο να γίνει, κάτι σηµαντικό·  

µια πρόβλεψη, µια προφητεία, βρισκόταν στα πρόθυρα της 
εκπλήρωσής της. Ο Πόνκιµ µπορούσε σχεδόν να δει τις αόρατες 
δυνάµεις να επηρεάζουν τα γεγονότα της µάχης, έτσι ώστε να γίνει η 

απαραίτητη συνάντηση. 

  Ο Μονάρχης του Σαραόλν δεν καταλάβαινε γιατί ήταν απαραίτητη 

αυτή η συνάντηση, όµως βαθιά µέσα του ήξερε ότι ήταν απαραίτητη. 

Τουλάχιστον, τα Πνεύµατα αυτό του έλεγαν, δίχως να εξηγούν. 
Γιαυτό κιόλας είχε δει εκείνο το όραµα, τότε, στην βασιλική αίθουσα 

του παλατιού της Μάρβαθ: τον Καρνταµάρ να βρίσκεται πάνω από 

τον αιµόφυρτο Σάλβινρ. Υπήρχε κάποια σηµαντικότητα σ’ετούτο το 

όραµα, την οποία ωστόσο δε δυνόταν τώρα να προσδιορίσει. Και 
πάµπολλες φορές είχε αναρωτηθεί αν έτσι αισθανόταν κι ο ψεύτης 
δάσκαλός του, ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, όταν έβλεπε τα οράµατά του 

για εκείνον, τη Σαντέ’ενθιν, και τον Κράντµον. Του Πόνκιµ τού είχε 
προφητεύσει ότι θα διαφέντευε τη Βόρεια Γη·  άραγε, η προφητεία 

θα εκπληρωνόταν; Ή ήταν ένα από τα ψέµατα του αρχαίου δαίµονα; 

–οι οποίοι ήταν άρχοντες στην τέχνη του ψεύδους, καθότι την είχαν 
διδαχτεί από τον ίδιο τον Μάργκανθελ. 
  Η Ρίνα στράφηκε να τον κοιτάξει, για λίγο. Ύστερα, γύρισε το 
βλέµµα της, πάλι, στην µάχη που διεξαγόταν πίσω από τα 

σµπαραλιασµένα τείχη της Χάργκοχ. 
  «Τώρα, είναι πολύ καλύτερα να βρίσκεσαι εδώ έξω απ’ό,τι εκεί 
µέσα, έτσι, αγαπητή Ρίνα;» είπε ο Πόνκιµ, υποµειδιώντας. 
  Εκείνη κατένευσε. «Ναι, Άρχοντά µου. Ωστόσο, αν επιθυµείτε να 

πάω να βοηθήσω…» 
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  «∆εν υπάρχει λόγος,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Είσαι 
τραυµατισµένη, και δε θα µπορείς να προσφέρεις πολλά. Μείνε εδώ 

και απόλαυσε το θέαµα.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Στρατάρχης Καρνταµάρ ηγείτο της δυτικής επιθέσεις στην 
Χάργκοχ, µαζί µε τον Πρίγκιπα Μότγκιργκοθ. Οι δαιµονάνθρωποι 
πολεµιστές είχαν ξεχυθεί στους δρόµους της πόλης και τρελή µάχη 

διεξαγόταν, γιατί δε µπορούσαν να περάσουν εύκολα τους κλοιούς 
που είχαν δηµιουργήσει οι Σαραολνιανοί, ούτε µπορούσαν να 

γνωρίζουν ακριβώς πού βρισκόταν κρυµµένος ο κάθε τοξότης ή ο 

κάθε στρατιώτης, ο οποίος πεταγόταν αναπάντεχα για να ξεκοιλιάσει 
τον πρώτο δαίµονα που έβρισκε. Ο Μότγκιργκοθ είχε εξηγήσει στον 
Καρνταµάρ πως οι τεχνολογικοί ανιχνευτές τους ήταν σχεδόν 
άχρηστοι στο εσωτερικό της Χάργκοχ, τόσος κόσµος που βρισκόταν 
συγκεντρωµένος εδώ. Συγκεκριµένα, µπορούσαν να εντοπίσουν 
µονάχα µια µάζα ανθρώπων και τίποτα άλλο. 

  Άχρηστη είναι η ηλίθια τεχνολογία τους, όταν τη χρειάζεσαι, είχε 
συµπεράνει ο Στρατάρχης. Όµως, επί του παρόντος, ένα εντελώς 
διαφορετικό θέµα τον απασχολούσε. Ένιωθε µια τροµερή έλξη προς 
τα νότιο-ανατολικά, σαν κάτι να τον έσπρωχνε προς τα κει, 
προτρέποντάς τον να πάει, για να εκπληρώσει κάποιο σκοπό. Σαν τα 

ίδια τα Πνεύµατα να του µιλούσαν! 
  Το όραµα, σκέφτηκε ο Καρνταµάρ. Το όραµα του Πόνκιµ. Πρέπει 

να σκοτώσω τον Σάλβινρ, αλλιώς δε θα βρω ησυχία. 

  «Στρατάρχη, είστε καλά;» ρώτησε ένας ανθρώπινος πολεµιστής 
από την προσωπική του φρουρά. 

  «Ναι,» ένευσε εκείνος. «Καλά είµαι. Ας προχωρήσουµε λίγο. Οι 
Μαγκραθµέλιοι πιθανώς να χρειάζονται τη βοήθειά µας. Ο 

Πρίγκιπας Μότγκιργκοθ ήδη βρίσκεται πιο µπροστά από µας. ∆εν 
κάνει να µας πάρει τη δόξα.» 
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  Και ύψωσε το σπαθί του. «Για το νέο Σαραόλν!» 

  Κάλπασε στη µάχη, µε τον πορφυρό του µανδύα ν’ανεµίζει και την 
σκούρα-µπλε αρµατωσιά του να γυαλίζει στο πρωινό φως του 

Λούντρινχ. Οι µαχητές του τον ακολούθησαν, µιµούµενοι την 
κραυγή του. 

 

**  **  **  ** 

 

  Οι Σαραολνιανοί τοξότες παρουσιάστηκαν, ξαφνικά, από τα 

παράθυρα του δεύτερου ορόφου ενός πανδοχείου, και ελευθέρωσαν 
τα βέλη τους, σκοτώνοντας ολάκερη την πρώτη γραµµή των 
επιτιθέµενων Μαγκραθµέλιων. 
  «ΤΩΡΑ!» φώναξε ο Έντρηλ, ανοίγοντας την διπλή πόρτα της 
αποθήκης όπου ήταν κρυµµένος, µαζί µε µπόλικους στρατιώτες. 
Εκείνος κι οι µαχητές του έπεσαν επάνω στην δεξιά µεριά των 
δαιµονανθρώπων, που προσπαθούσαν να ζυγώσουν το πανδοχείο 

των τοξοτών.  
  Η Μπόρνεφ άνοιξε την πόρτα της αποθήκης που βρισκόταν 
αντίκρυ, και χίµησε, µαζί µε τους δικούς της πολεµιστές, στην 
αριστερή µεριά των Μαγκραθµέλιων, κραυγάζοντας: «Επάνω τους!» 

  Οι δαιµονάνθρωποι βρέθηκαν παγιδευµένοι ανάµεσα στους 
ανθρώπους, µην ξέροντας προς τα πού να πρωτοστραφούν. Όµως, 
ευτυχώς γι’αυτούς, κι άλλοι οµοειδείς τους έρχονταν πίσω τους, και 
εφορµούσαν στους Σαραολνιανούς. Οι µαχητές της Μάγκραθµελ και 
του Σαραόλν µπλέχτηκαν αναµεταξύ τους, έτσι που το µόνο που 

ήταν πια φανερό ήταν ποιοι ήταν άνθρωποι, ποιοι δαιµονάνθρωποι, 
και ποια όπλα βρίσκονταν υψωµένα. 

  Τον Έντρηλ τον είχε καταλάβει πολεµική µανία και έφτυνε βρισιές, 
καθώς πετσόκοβε Μαγκραθµέλιους µε το πλατυλέπιδό του ξίφος: 
«Ξιπασµένα γουρούνια! – Ανάθεµα τη φάρα σας! – 

∆αιµονόσποροι!» Η βαριά του αρµατωσιά βρισκόταν λουσµένη στο 

αίµα των αντιπάλων του, αλλά και στο δικό του, από 
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µικροκοψίµατα, καθώς τα όπλα των δαιµονανθρώπων έβρισκαν 
µεγάλη δυσκολία να διαπεράσουν το σκληρό ατσάλι που προστάτευε 
τον ∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών της Μάρβαθ. 
  Όµως, απρόσµενα, κάτι χτύπησε µε δύναµη επάνω στην πανοπλία 

του και σκάλωσε εκεί. Ο Έντρηλ στράφηκε, για να δει στην 
αριστερή του ωµοπλάτη µπηγµένο έναν ακάνθινο πέλεκυ. Ευτυχώς, 
δεν του είχε τρυπήσει τη σάρκα, όµως τα στριφτά του καρφιά είχαν 
γαντζωθεί επάνω στην αρµατωσιά του. Ο δαιµονάνθρωπος που 

βαστούσε το δαιµονικό τσεκούρι γρύλισε και το τράβηξε, απότοµα, 

προς τα πίσω, σχίζοντας το µέταλλο της πανοπλίας του Έντρηλ σαν 
χαρτί. Ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών διαπέρασε τον 
Μαγκραθµέλιο µε το ξίφος του, σκοτώνοντάς τον. Ύστερα, 

στράφηκε, για να δει άλλους δύο µε ακάνθινους πέλεκεις. 
  Ύψωσε την ασπίδα του στο ένα χέρι, το σπαθί του στ’άλλο, και 
περίµενε εκείνοι να κάνουν την πρώτη έφοδο. Οι δαιµονάνθρωποι 
ανοίχτηκαν. Ο πρώτος χίµησε απ’τα αριστερά κι ο δεύτερος απ’τα 

δεξιά. Ο Έντρηλ απέκρουσε το τσεκούρι του ενός µε την ασπίδα του, 

ενώ προσπάθησε ν’αποφύγει αυτό του άλλου. Μάταια, όµως·  
καρφώθηκε στον δεξή ώµο της αρµατωσιάς του, τον τράβηξε προς 
τα έξω, και τον κατέστρεψε. Τώρα, και οι δύο ώµοι του διοικητή 

ήταν αφύλακτοι. Και ο Μαγκραθµέλιος που είχε προκαλέσει τη 

ζηµιά προσπαθούσε να κάνει κύκλο πίσω του, για να τον χτυπήσει, 
ενώ το τσεκούρι του πρώτου βρισκόταν ακόµα καρφωµένο επάνω 

στην ασπίδα του Έντρηλ. 
  Ο Σαραολνιανός πολεµιστής έσπρωξε τον έναν δαιµονάνθρωπο 

προς τα πίσω, κάνοντάς τον να παραπατήσει και να πέσει στο 

έδαφος. Έπειτα, στράφηκε, όσο πιο γρήγορα µπορούσε, και δέχτηκε 
το τσεκούρι του άλλου Μαγκραθµέλιου στην ασπίδα του –

µ’αποτέλεσµα να ξεκαρφωθεί απ’αυτήν το τσεκούρι του πρώτου και 
να καρφωθεί το τσεκούρι του δεύτερου. Έτσι, έχοντας το όπλο του 

αντίµαχού του ακινητοποιηµένο, ο Έντρηλ σπάθισε καρφωτά, και 
του πέρασε το ξίφος του στην κοιλιά, σκοτώνοντάς τον. 
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  Ύστερα, γύρισε για ν’αντικρίσει τον πρώτο, και τον είδε 
ν’αποµακρύνεται, ενώ ένας άλλος ζύγωνε, φορώντας µάσκα ζάλης. 
Ο Σαραολνιανός πολεµιστής προσπάθησε ν’αποφύγει τα κόκκινα 

κρύσταλλα επάνω στο αλλόκοτο κράνος, µα φαίνεται ο εχθρός του 

ήταν έµπειρος στη χρήση της συσκευής που φορούσε, και, µ’έναν 
αιλουροειδή ελιγµό, βρέθηκε µπροστά στον ∆ιοικητή των Πορφυρών 

Σπαθιών, προκαλώντας του ανυπόφορη ζαλάδα, που, µαζί µε την 
κούραση από τις χτεσινές φωτιές, ήταν αρκετή για να τον κάνει να 

παραπατήσει προς τα πίσω. Ο Έντρηλ προσπάθησε να κρατήσει την 
ισορροπία του, όµως δεν τα κατάφερε·  σκόνταψε επάνω σε ένα 

κουφάρι και έπεσε– Αλλά όχι στο έδαφος! Έτυχε να βρίσκεται κοντά 

σ’έναν τοίχο, και η πλάτη του κοπάνησε εκεί. Άκουσε το 

τραβηγµένο και κουρελιασµένο µέταλλο της αρµατωσιά του να 

τρίζει, λες και πονούσε. 
  «Πέθανε, ηλίθιε άνθρωπε!» γρύλισε ο αντίµαχός του, και τον 
σπάθισε στα πλευρά. Η πανοπλία του Έντρηλ ανέκοψε το χτύπηµα, 

µα ήταν, ούτως ή άλλως, πολύ δυνατό και τον τραυµάτισε. 
Αισθάνθηκε τη σάρκα του να κόβεται και έναν καυτό πόνο να τον 
διαπερνά. 

  «Πώς αισθάνεσαι, ∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών;» τον ρώτησε, 
περιπαιχτικά, ο δαιµονάνθρωπος, κοιτώντας, πάλι, µέσα στα µάτια 

του. 

  Τα κόκκινα κρύσταλλα έκαναν παράξενους ιριδισµούς·  ο Έντρηλ 
έβλεπε τα πάντα να γυρίζουν γύρω του. Και ήταν κι ο πόνος στα 

πλευρά του. Γονάτισε, µ’έναν δυνατό µεταλλικό ήχο της πανοπλίας 
του. Άκουσε το σπαθί του να πέφτει ηχηρά στο πλακόστρωτο, ενώ κι 
η ασπίδα που ήταν δεµένη στο αριστερό του χέρι ακουµπούσε εκεί. 
  Ο Μαγκραθµέλιος έβγαλε το κράνος απ’το κεφάλι του 

Σαραολνιανού και τον άρπαξε απ’τα µαλλιά, υψώνοντας το 

αιµατοβαµµένο σπαθί του και πιτσιλώντας το πρόσωπο του Έντρηλ 
µε µερικές σταγόνες αίµατος. 
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  «Να αισθάνεσαι τιµηµένος από το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας 
Μότγκιργκοθ σού παίρνει τη ζωή, ηλίθιε άνθρωπε, κι όχι ένας κοινός 
δαίµονας– Αακγχχ!…» 

  Τα λόγια του Μότγκιργκοθ διακόπηκαν απότοµα, καθώς ο 

Πρίγκιπας της Νότιας Μάγκραθµελ αισθάνθηκε έναν δυνατό πόνο 

στην κοιλιά. Χαµήλωσε το βλέµµα του και είδε ένα ξιφίδιο να έχει 
τρυπήσει την αλυσιδωτή του αρµατωσιά και να βρίσκεται 
καρφωµένο επάνω του. Ένα ξιφίδιο που βαστούσε το χέρι του 

καταραµένου ανθρώπου! 

  «Ψόφα σαν ποντικός, Μαγκραθµέλιε καριόλη!» γρύλισε, µέσα από 

σφιγµένα δόντια, ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών, και τον 
έσπρωξε, σωριάζοντάς τον παραδίπλα. 

  Ο Μότγκιργκοθ αισθάνθηκε το πλακόστρωτο του δρόµου να 

σηκώνεται και να τον χτυπά. Το κεφάλι του κοπάνησε επάνω στις 
σκληρές πέτρες, και η µάσκα ζάλης του θρυµµατίστηκε. Οι κόκκινοι 
κρύσταλλοι έσπασαν, και τα θραύσµατά τους µπήχτηκαν στα µάτια 

του. Μεταλλικά κοµµάτια από την υπόλοιπη συσκευή διαπέρασαν το 

κρανίο του. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Καρνταµάρ και οι πολεµιστές του –άνθρωποι και 
δαιµονάνθρωποι– βρήκαν σθεναρή αντίσταση από τους 
υπερασπιστές της Χάργκοχ, καθώς προσπαθούσαν να περάσουν 
µέσα από τους δρόµους της. Είχαν οργανώσει καλά την άµυνά τους, 
και ο Στρατάρχης καταλάβαινε ότι δε θα µπορούσε να την σπάσει 
εύκολα. Και, σίγουρα, δεν έπρεπε να ενεργήσει παρορµητικά, γιατί 
οι στρατιώτες του Βασιληά Πόνκιµ ήταν µεν περισσότεροι από 

αυτούς του ∆ούκα Σάλβινρ, όµως, αν κανείς τους σπαταλούσε 
αλόγιστα, δε θα κατόρθωνε τίποτα και, τελικά, οι προδότες της 
Χάργκοχ θα νικούσαν.  
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  Έτσι, ο Στρατάρχης Καρνταµάρ πρόσταξε τους πολεµιστές του να 

ανασυγκροτηθούν σε ένα συγκεκριµένο σηµείο µέσα στην πόλη, το 

οποίο είχαν καθαρίσει εντελώς από υπερασπιστές. Αναµφίβολα, δεν 
τους είχαν σκοτώσει όλους, µα τους είχαν κάνει να υποχωρήσουν. 
Και, για την ώρα, εδώ ήταν καλά οι δυνάµεις του νέου Σαραόλν να 

σταµατήσουν για λίγο και ν’αναλογιστούν την επόµενή τους κίνηση. 

∆εν υπήρχε λόγος να χιµήσουν σαν ηλίθιοι επάνω στις παγίδες των 
προδοτών. 
  Αν και βέβαια η αλήθεια ήταν πως ο Καρνταµάρ ένιωθε να 

βιάζεται. Ένιωθε αυτές τις ακαθόριστες υπάρξεις να τον σπρώχνουν 
προς τα νότιο-ανατολικά, προς την σύγκρουσή του µε τον Άρχοντα 

Σάλβινρ. Αλλά προσπάθησε να τις τιθασεύσει. Πρέπει να τον 

σκοτώσω, σκέφτηκε·  πρέπει να τον σκοτώσω, για να βρω ησυχία. Μα 

δεν πρέπει να τον σκοτώσω τώρα. Ας ανασυγκροτηθούµε καλύτερα, κι 

ας προχωρήσουµε προσεκτικά. Ούτως ή άλλως, στο τέλος, το κεφάλι 
του ∆ούκα της Χάργκοχ θα ήταν δικό του. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ερία είδε την Πριγκίπισσα Εδρισία από απόσταση. Την γνώριζε, 
γιατί την είχε ατενίσει κάµποσες φορές από τις ανατολικές επάλξεις 
όπου στεκόταν. Βέβαια, τώρα, φορούσε πανοπλία και κράνος, αλλά 

η Σαραολνιανή πολεµίστρια υπέθετε ότι πρέπει να ήταν αυτή, αν 
έκρινε σωστά από τον σεβασµό που της έδειχναν οι υπόλοιποι 
δαιµονάνθρωποι κι απ’τον τρόπο που είχαν κάνει έναν κλοιό γύρω 

της, για να την προστατέψουν. 
  Η Ερία ευχήθηκε η Μαγκραθµέλια δαιµονογυναίκα να ήταν πιο 

κοντά, ώστε να µπορούσε να την φτάσει και να τη σκοτώσει, όµως, 
έτσι όπως είχαν τα πράγµατα, της έµοιαζε αδύνατον να πλησιάσει 
την Εδρισία, περνώντας ανάµεσα από τους στρατιώτες της. Ας 
επικεντρωνόταν, λοιπόν, στο να βοηθήσει τους συµπολεµιστές της 
να κρατήσουν ετούτο το µέρος της πόλης. Πράγµα το οποίο 
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δυσκολεύονταν να κάνουν, µε τόσους δαιµονανθρώπους που 

έρχονταν εναντίον τους, το ένα κύµα θανάτου µετά το άλλο. 

  Οι Σαραολνιανοί είχαν αναγκαστεί να υποχωρήσουν από την 
αρχική τους θέση στην ανατολική µεριά της Χάργκοχ και, τώρα, 

βρίσκονταν πολλοί µαζί οχυρωµένοι σε έναν µεγάλο δρόµο της 
πόλης, πίσω από κάρα, κιβώτια, και βαρέλια, ενώ οι τοξότες τους 
έβαλαν εναντίον των Μαγκραθµέλιων, οι οποίοι, φυσικά, 

απαντούσαν µε δικά τους βλήµατα: βέλη και µικρά µεταλλικά 

σφαιρίδια, που χτυπούσαν επάνω στο πλακόστρωτο, έσκαγαν, και 
πετούσαν επικίνδυνα καρφιά τριγύρω. Όταν αυτά τα σφαιρίδια 

έπεφταν µπροστά από την οχύρωση των βαρελιών, των κιβωτίων, 
και των κάρων των Σαραολνιανών, δεν υπήρχε πρόβληµα. Όταν, 
όµως, έπεφταν πίσω από την οχύρωση, υπήρχε·  εκεί µπορούσαν να 

προκαλέσουν σοβαρά τραύµατα στους υπερασπιστές της Χάργκοχ, ή 

ακόµα και να τους σκοτώσουν, αν ένα από τα καρφιά πήγαινε βαθιά 

στην κοιλιά κάποιου, ή στην καρδιά του, στους πνεύµονες, και στο 

λαιµό. Έτσι, οι Σαραολνιανοί είχαν προετοιµαστεί κατάλληλα 

γι’αυτού του είδους τις επιθέσεις των Μαγκραθµέλιων: ορισµένων η 

δουλειά ήταν µόνο να βαστούν ασπίδες και, µόλις έβλεπαν τα 

σφαιρίδια να έρχονται καταπάνω τους, να τα χτυπούν στον αέρα, 

προτού περάσουν την οχύρωση, ώστε τα καρφιά τους να 

προκαλέσουν την ελάχιστη δυνατή ζηµιά σ’αυτούς και τους 
συντρόφους τους. 
  Αλλά το µεγάλο πρόβληµα των Σαραολνιανών ήταν η κούραση. Η 

Ερία υπέθετε ότι οι δαιµονάνθρωποι, µάλλον, δε θα είχαν καταφέρει 
να τους σπρώξουν καθόλου πίσω, έτσι εκείνη κι οι συµπολεµιστές 
της δεν ήταν κουρασµένοι από τις χτεσινές φωτιές. Όµως τώρα, οι 
υπερασπιστές της Χάργκοχ είχαν υποχωρήσει, και οι Μαγκραθµέλιοι 
είχαν κερδίσει έδαφος, καταλαµβάνοντας χτίρια και δρόµους µέσα 

στην πόλη.  

  Και, καθώς το µεσηµέρι ερχόταν και οι εχθροπραξίες έπαυαν για 

λίγο, η Ερία ανησυχούσε για το τι θα γινόταν το απόγευµα. 
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**  **  **  ** 

 

  Η πανοπλία του Έντρηλ βρισκόταν πεταµένη µέσα στην αποθήκη, 

και ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών ήταν µισοξαπλωµένος 
επάνω σε άχυρα και γυµνός από την µέση και πάνω, γεµάτος 
µελανιές και κοψίµατα, ενώ τα δεξιά του πλευρά ήταν κατακόκκινα 

απ’το αίµα. Πλάι του είχε µόλις γονατίσει µια ξανθοµάλλα γυναίκα 

που ήταν θεραπεύτρια. Η µάχη έξω είχε πάψει, προς το παρόν, 
καθώς οι δίδυµοι ήλιοι του Άρµπεναρκ είχαν σκαρφαλώσει στο 

κέντρο του ουρανού και το µεσηµέρι είχε έρθει. Ωστόσο, οι 
περισσότεροι από τους Σαραολνιανούς είχαν µείνει στις θέσεις τους, 
για να φυλάνε το µέρος από κάποια αιφνιδιαστική επίθεση των 
Μαγκραθµέλιων. 
  «∆εν έπρεπε να είχατε συνεχίσει να µάχεστε, διοικητά,» είπε η 

θεραπεύτρια. «Έπρεπε να είχατε έρθει στην αποθήκη αµέσως.» 

  Αφότου είχε σκοτώσει τον Μότγκιργκοθ, ο Έντρηλ είχε βρει τη 

δύναµη να σηκωθεί όρθιος και να φωνάξει το κατόρθωµά του στους 
υπερασπιστές της Χάργκοχ, κόβοντας το κεφάλι του Πρίγκιπα και 
πετώντας το στους δαιµονανθρώπους. Έπειτα, είχε ορµήσει 
καταπάνω τους, µέσα στο χαλασµό της µάχης, πετσοκόβοντας δύο, 

προτού η κούραση τον πάρει από κάτω και παραπατήσει. Τώρα, 

θυµόταν πολύ καθαρά τις κραυγές των Μαγκραθµέλιων, όταν τον 
είδαν να πέφτει στα γόνατα από την εξάντληση και του χιµούσαν για 

να τον αποτελειώσουν. Ευτυχώς, φιλικά χέρια τον τράβηξαν πίσω, 

και Σαραολνιανοί στρατιώτες έπεσαν πάνω στους δαιµονανθρώπους, 
αναγκάζοντάς τους να υποχωρήσουν. Από κάπου είχε ακούσει τη 

φωνή της Μπόρνεφ: «Πηγαίντε τον στην αποθήκη! Πηγαίντε τον στην 

αποθήκη! Είναι τραυµατισµένος!» 

  «Ίσως,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ στην θεραπεύτρια. 

  Εκείνη έβγαλε ένα δερµατοτυλιγµένο µπουκάλι από τον σάκο της 
και άδειασε λίγο από το υγρό του επάνω σε ένα χοντρό πανί, το 
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οποίο ακούµπησε στην πληγή στα πλευρά του διοικητή, πιέζοντάς 
το. 

  «Αργκχ!…» µούγκρισε ο Έντρηλ, αλλά δεν άρθρωσε κανένα άλλο 

παράπονο. Εξάλλου, δεν ήταν η πρώτη φορά στη ζωή του που 

τραυµατιζόταν στην µάχη. 

  «Για την µόλυνση,» εξήγησε η θεραπεύτρια. «Το ξέρω ότι τσούζει 
λίγο, όµως είναι καλύτερα έτσι παρά–» 

  «Κάνε τη δουλειά σου και µη µιλάς,» τη διέκοψε ο Έντρηλ. 
  Κι εκείνη υπάκουσε, ακουµπώντας το βρεγµένο της πανί και στα 

υπόλοιπα, µικρά τραύµατα του κορµιού του. 

  Τότε, η πόρτα της αποθήκης άνοιξε, και η Μπόρνεφ µπήκε, µε τα 

πορφυρά της µαλλιά να κολλάνε επάνω στα µάγουλά της, από τον 
ιδρώτα. Φορούσε ακόµα την πανοπλία της, η οποία ήταν 
πιτσιλισµένη µε αίµα. Το κράνος της το βαστούσε παραµάσκαλα, 

ενώ το σπαθί της βρισκόταν στο θηκάρι. 
  «Είσαι καλύτερα, βλέπω,» παρατήρησε, πλησιάζοντάς τον. 
  Ο Έντρηλ κατένευσε. «Μόνο το τραύµα στα πλευρά µου είναι 
πραγµατικά σοβαρό·  τα άλλα είναι γδαρσίµατα. Αλλά δε νοµίζω 

τίποτα από αυτά να µε σταµατήσει απ’το να βγω στη µάχη, όταν 
ξαναεπιτεθούν οι Μαγκραθµέλιοι.» 

  «∆ε θα σας το πρότεινα, διοικητά,» είπε η θεραπεύτρια, που έβαζε 
κάτι βότανα στα πλευρά του. «Καλύτερα να αφήσετε την πληγή σας 
να επουλωθεί πρώτα, γιατί µπορεί να ανοίξει πάλι.» 

  Ο Έντρηλ µούγκρισε, όχι από τον πόνο που του προκαλούσαν τα 

βότανα, µα για να δείξει τη διαφωνία του. Όµως: «Καλά, θα δω…» 

είπε, τελικά. 

  «Μην ανησυχείς·  µια έφοδο των δαιµονανθρώπων θα καταφέρουµε 
να την απωθήσουµε και χωρίς εσένα,» του έκλεισε το µάτι η 

Μπόρνεφ. Έσκυψε, τον φίλησε, και βάδισε προς την έξοδο της 
αποθήκης. 
  «Πού πηγαίνεις;» ρώτησε εκείνος. 
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  «Να δω πού έχουν τοποθετηθεί οι πολεµιστές µας. Θα επιστρέψω 

σύντοµα,» υποσχέθηκε η ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των 
Αργυρών Σπαθιών, και έφυγε. 
  Η θεραπεύτρια άρχισε να δένει το µεγάλο τραύµα του Έντρηλ µε 
έναν επίδεσµο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η υπόλοιπη ηµέρα πέρασε δίχως επιθέσεις από τους 
Μαγκραθµέλιους. Είχαν καταλάβει σχεδόν όλη την περιφέρεια της 
Χάργκοχ και ήταν ικανοποιηµένοι. ∆ε σκόπευαν να χαραµίσουν 
άλλες ζωές σήµερα. Σκόπευαν ν’ανασυγκροτηθούν, να κάνουν τον 
απολογισµό των νεκρών τους, και να σχεδιάσουν καλά την επόµενη 

έφοδο. Επιπλέον, ο Βασιληάς Καρθαβλέρν είχε χάσει το γιο του, 

Μότγκιργκοθ, και βρισκόταν σε βαθύ πένθος. Η Πριγκίπισσα 

Εδρισία, για να δείξει την καλή της πίστη προς τους δαίµονες της 
Νότιας Μάγκραθµελ, πήγε στην σκηνή του µονάρχη τους και του 

έδωσε τα βαθιά και ειλικρινή της συλλυπητήρια. Και η αλήθεια ήταν 
πως –παρότι, στην πραγµατικότητα, επιθυµούσε τη Νότια 

Μάγκραθµελ για δική της– είχε λυπηθεί για τον χαµό του 

Μότγκιργκοθ, τον οποίο έβρισκε ιδιαίτερα ευφυή και συµπαθητικό. 

Ο Καρθαβλέρν δέχτηκε καλοπροαίρετα τα συλλυπητήρια της 
Πριγκίπισσας, και της πρότεινε να καθίσουν να πιουν µια κούπα 

πορφυρό. Η Εδρισία συµφώνησε.  
  Σε λίγο, ήρθε να τους βρει και ο Βασιληάς Πόνκιµ, επίσης για να 

δώσει τα συλλυπητήρια του στον Βασιληά της Νότιας Μάγκραθµελ. 
Όµως, φυσικά, αρνήθηκε να πιει πορφυρό·  έβρισκε και µόνο την 
ιδέα αποκρουστική –εξάλλου, γνώριζε από τις µελέτες του πως 
αποτελούσε την µέγιστη διαστροφή να καταναλώνεις κρέας ή να 

πίνεις αίµα από το ίδιο σου το είδος·  ούτε τα ζώα, στην πλειοψηφία 

τους, δεν το έπρατταν. Ωστόσο, δέχτηκε να κάνει παρέα στον 
Καρθαβλέρν και στην Εδρισία, πίνοντας µια κούπα κόκκινο κρασί. 
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  Σε κάποια στιγµή, ο Βασιληάς της Νότιας Μάγκραθµελ είπε: 
«Πόνκιµ, ξέρω ποιος σκότωσε το γιο µου –µου το ανέφεραν.» 

  Ο Εκλεκτός του Ύψιστου Άρχοντα σήκωσε ένα του φρύδι 
ερωτηµατικά. 

  «Ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών της Μάρβαθ,» τον 
πληροφόρησε ο Καρθαβλέρν. 
  «Ο Έντρηλ,» είπε ο Πόνκιµ. «Ναι, τον γνωρίζω, Βασιληά µου. Ο 

Βένγκριλ τον ανέβασε σ’αυτό το αξίωµα, γιατί έσωσε την κόρη του 

από µερικούς Μαγκραθµέλιους, τους οποίους είχα στείλει να την 
απαγάγουν. Αργότερα, βέβαια, τα σχέδιά µου άλλαξαν, κι 
αποφάσισα να την αιχµαλωτίσω αφού θα έστελνα των πρώην-
Βασιληά του Σαραόλν στο Βασίλειο του Ωκεανού. Αλλά, τέλος 
πάντων, τούτα είναι περασµένα…» 

  «Αυτός ο άνθρωπος θα πεθάνει!» δήλωσε ο Καρθαβλέρν. «Θέλω 

να τον δω νεκρό –θέλω να πληρώσει για τον θάνατο του 

Μότγκιργκοθ!» 

  «∆ε µπορώ παρά να συµφωνήσω µαζί σου, Βασιληά µου της 
Νότιας Μάγκραθµελ,» είπε ο Πόνκιµ. «Έχεις το δίκιο µε το µέρος 
σου.» 

  «Θα µε βοηθήσεις να τον σκοτώσω, Πόνκιµ;» ρώτησε ο 

Καρθαβλέρν. «Θα του κάνεις µάγια;» 

  «Θα χρησιµοποιήσω τα… µάγια µου όποτε εγώ πιστεύω ότι 
υπάρχει ανάγκη, Καρθαβλέρν,» αντιγύρισε εκείνος. «Ο θάνατος του 

∆ιοικητή Έντρηλ είναι δικό σου, προσωπικό ζήτηµα, δε συµφωνείς;» 

  Ο Βασιληάς της Νότιας Μάγκραθµελ τελείωσε το πορφυρό στην 
κούπα του και έγνεψε καταφατικά, µουγκρίζοντας. «Αύριο,» 

δήλωσε, «θα πολεµήσω µαζί µε τους δαίµονες στην ανατολική 

µεριά, και θα βρω τον άνθρωπο.» 

  «Όχι,» διαφώνησε ο Πόνκιµ. «∆ε σε συµφέρει. Θα πολεµήσεις από 

τα βόρεια όπου πολεµάς, και θα κατευθυνθείς προς τα ανατολικά. 

∆εν είναι φρόνιµο να εγκαταλείπεις τους πολεµιστές σου, στη µέση 

της πολιορκίας.» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

862 

  Ο Καρθαβλέρν το σκέφτηκε λίγο. Έπειτα, κατένευσε. «Όπως και 
νάχει, τον άνθρωπο θα τον βρω,» είπε. 
 

**  **  **  ** 

 

  Η νύχτα ήταν παγερή. Και οι Σαραολνιανοί κατάκοποι. Ορισµένοι 
έµειναν φρουροί και οι υπόλοιποι πήγαν για ύπνο. Οι φρουροί 
άναψαν φωτιές, για να τους ζεσταίνουν·  το ίδιο και οι αναπαυόµενοι, 
για να µην παγώσουν στον ύπνο τους. 
  Ο Σάλβινρ βρισκόταν στο δωµάτιο ενός πανδοχείου, µαζί µε την 
οικογένειά του: τη γυναίκα του και τον δεκαπεντάχρονο γιο του, 

Τάνβαρ. Όλοι τους ήταν τυλιγµένοι σε ζεστές κουβέρτες, ενώ στο 
τζάκι πλάι τους ήταν αναµµένη µια ζωηρή φωτιά. 

  Ο ∆ούκας παρατήρησε ότι τον γιο του τον είχε πάρει ο ύπνος από 

την εξάντληση. Ήταν θαρραλέο αγόρι. Πράγµα που είχε αποδείξει 
και µε το παραπάνω σήµερα και χτες. Είχε πολεµήσει τις φλόγες 
µέχρι εσχάτων, µαζί µε τους απλούς στρατιώτες– Ή, µάλλον, 
καλύτερα µε τους υπερασπιστές της Χάργκοχ, διόρθωσε τον εαυτό 

του ο Σάλβινρ·  γιατί δεν πίστευε ότι υπήρχαν «απλοί στρατιώτες», 

πλέον, στην πόλη του. Εδώ είχαν µείνει µονάχα οι γενναίοι 
Σαραολνιανοί·  οι άλλοι είχαν στραφεί στην προστασία των 
δαιµόνων –είχαν γίνει δαιµονόφιλοι. Χτες, λοιπόν, ο γιος του είχε 
πολεµήσει τις φλόγες, µαζί µε τους υπόλοιπους υπερασπιστές της 
Χάργκοχ·  σήµερα, πάλι, πλάτη-πλάτη µε τους συµπολεµιστές του, 

είχε αντιµετωπίσει τους Μαγκραθµέλιους, και είχε σκοτώσει δύο. Το 
τραύµα που είχε δεχτεί στον αριστερό ώµο –ευτυχώς, επιπόλαιο– το 

είχε κερδίσει µε την αξία του, και µε το αίµα των εχθρών του. 

  Ο Σάλβινρ αισθανόταν περήφανος για τον Τάνβαρ, καθώς τον 
ατένιζε να κοιµάται στο διπλανό κρεβάτι.  
  Η Λάρκνα, που βρισκόταν ξαπλωµένη κοντά στον άντρα της, 
στράφηκε να τον κοιτάξει. Το πρόσωπό της ήταν µουντζουρωµένο 

από τον καπνό, και µέχρι σήµερα η µουντζούρα δεν είχε φύγει. Σε 
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κανέναν από τους Σαραολνιανούς δεν είχε φύγει. Ούτε χρόνος να 

ρίξουν λίγο νερό επάνω τους δεν τους έµενε. Το µόνο που, 

πραγµατικά, ήθελαν ήταν ανάπαυση –κι αυτό δε µπορούσαν να το 

έχουν. Ακόµα και τώρα, που ο ∆ούκας ήταν ξαπλωµένος στο 

κρεβάτι του –στο κρεβάτι ενός πανδοχείο, τέλος πάντων–, µε τη 

σύζυγό του από κοντά, δε µπορούσε να χαλαρώσει, γιατί ήξερε καλά 

πως η απειλή των δαιµονανθρώπων ήταν µερικά µέτρα µακριά του, 

και οι Μαγκραθµέλιοι ακόνιζαν τις λεπίδες των όπλων τους, 
προετοιµάζοντάς τες για σφαγή. 

  «Σάλβινρ,» ψιθύρισε η Λάρκνα, φοβούµενη µην ξυπνήσει τον 
Τάνβαρ, «τι θα κάνουµε αύριο;» 

  «Αύριο…» είπε ο ∆ούκας, λες και το αύριο ήταν πολύ, πολύ 

µακριά. «Ό,τι χρειαστεί, ∆ούκισσά µου. Θα κάνουµε ό,τι χρειαστεί.» 

  «Γιατί δεν υποχωρούµε στο παλάτι; Και µπορούµε να κρατήσουµε 
από εκεί,» πρότεινε η Λάρκνα. 

  Ο Σάλβινρ κούνησε το κεφάλι. «Όχι,» αποκρίθηκε, κουρασµένα. 

«Όχι ακόµα, αγάπη µου. ∆ε θ’αφήσουµε από τώρα την πόλη στους 
δαίµονες. Εξάλλου, είµαστε περίπου εβδοµήντα χιλιάδες, στο 

σύνολό µας… ελπίζω, τουλάχιστον, να είµαστε ακόµα τόσοι… Το 

παλάτι θα µας φανεί µάλλον στενόχωρο. Μέσα σε λίγο καιρό, θα µας 
τελειώσουν τα τρόφιµα, και οι ασθένειες θα µας σκοτώσουν πριν 
από τους δαιµονανθρώπους.» Αισθάνθηκε την Λάρκνα να τρέµει 
επάνω του, και την αγκάλιασε, περνώντας το ένα του χέρι γύρω από 

τη µέση της. Τη φίλησε τρυφερά στα χείλη. «Θα κρατήσουµε εδώ,» 

είπε. «∆ε θ’αφήσουµε τους εχθρούς µας να ζυγώσουν περισσότερο. 

Και, ύστερα, βοήθεια θα έρθει… πρέπει να έρθει, ∆ούκισσά µου.» 

  Εκείνη ακούµπησε το κεφάλι στον ώµο του, δίχως να µιλήσει. Και, 
σε λίγο, τον Σάλβινρ τον πήρε ένας γλυκός ύπνος εξάντλησης……… 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

…Και βρέθηκε σ’ένα πεδίο µάχης, γεµάτο νεκρούς. Αλλά δεν ήταν, 

πια, ο Σάλβινρ, ο ∆ούκας της Χάργκοχ· ήταν κάποιος άλλος. Όµως 
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µπέρδευε το όνοµά του· δεν το θυµόταν καθαρά, λες κι είχε πάθει 

αµνησία. Ήταν ντυµένος µε ατσαλένια αρµατωσιά, και βαστούσε 

σπαθί κι ασπίδα. Κοιτούσε γύρω του, ψάχνοντας για κάτι. Έναν εχθρό. 

  Και τον βρήκε. Ή, µάλλον, ο εχθρός βρήκε αυτόν, ξεχωρίζοντας µέσα 

από το πλήθος. Φορούσε σκούρα-µπλε αρµατωσιά και κράνος, και 

βαστούσε πέλεκυ και κοντό, πλατυλέπιδο ξίφος. 

  «Βλέπεις πως η υπόσχεσή µου εκπληρώνεται, Άρχοντα;» είπε ο 

εχθρός. «Υποσχέθηκα ότι θα φέρω θάνατο σε σένα, και θα φέρω 

θάνατο.»  

  «∆ε φοβάµαι τον Θάνατο,» άκουσε ο Σάλβινρ τον εαυτό του 

ν’αποκρίνεται. Κι έµοιαζε να µη µιλά ο ίδιος, µα εκείνος ο άλλος, του 

οποίου το όνοµα δε µπορούσε να θυµηθεί. «Θα σε σκοτώσω, πάλι.» 

  «∆ε µπορείς να σκοτώσεις το Θάνατο, Γρύπα,» γέλασε ο εχθρός µέσα 

από τα σκοτεινά βάθη του κράνους του. «Μπορείς µονάχα να τον 

αποδεχτείς.» 

  «∆εν έχει σηµασία τι αποκαλείς τον εαυτό σου, Τάγκνιµ. Σηµασία 

έχει ποιος είσαι, δαιµονόφιλε,» αποκρίθηκε ο άλλος που βρισκόταν 

µέσα στον Σάλβινρ. «Η σηµαία του Γρύπα θα κυµατίζει ξανά στον 

άνεµο, όταν τα κουφάρια της δαιµονικής σου στρατιάς θα 

ποδοπατούνται από τους πολεµιστές µου.» 

  «Και τότε ήσουν µαταιόδοξος, Γρύπα, και τώρα µαταιόδοξος είσαι. 

Όµως τούτη τη φορά εγώ έχω το πάνω χέρι. ∆εν είµαι, πλέον, ο 

εξόριστος, δεν είµαι ο προδότης· εσύ είσαι ο προδότης, Έναλβορ!»— 

  Ο Σάλβινρ ξύπνησε, ξαφνιασµένος. Η Λάρκνα κοιµόταν γαλήνια 

επάνω του, και ο γιος του το ίδιο γαλήνια στο αντικρινό κρεβάτι. Το 

ότι ήταν καλά τον καθησύχαζε. Όµως τι ήταν αυτό το όνειρο; 

∆εύτερη φορά που ονειρευόταν τον άντρα µε την σκούρα-µπλε 
πανοπλία, τον πέλεκυ, και το κοντό, πλατυλέπιδο ξίφος. Ο άλλος που 

βρισκόταν µέσα στον Σάλβινρ τον είχε αποκαλέσει Τάγκνιµ. Και ο 

εχθρός είχε αποκαλέσει εκείνον Έναλβορ. Τάγκνιµ. Έναλβορ. Τα 

ονόµατα δεν του έλεγαν τίποτα. 
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  Μα τα Πνεύµατα, συλλογίστηκε ο ∆ούκας. Ονειρεύτηκα τη ζωή ενός 

άλλου! Ή, µήπως, µε κυνηγάει η ζωή ενός άλλου; Σήµερα, όλη την 
ηµέρα είχε µια παράξενη αίσθηση, που όµως είχε αγνοήσει: Ένιωθε 
πως µια µεγάλη απειλή πλησίαζε από τα βόρειο-δυτικά. Είχε, 
φυσικά, υποθέσει πως ήταν µονάχα η ιδέα του, γιατί η απειλή 

βρισκόταν παντού·  οι δαιµονάνθρωποι έρχονταν από όλες τις µεριές 
της Χάργκοχ κι επιτίθονταν. Όµως, τώρα, ο Σάλβινρ άρχιζε να 

σκέφτεται ότι ίσως η απειλή από τα βόρειο-δυτικά να είχε κάποια 

άλλη σηµασία. Βρίσκεται, άραγε, ο άντρας µε τη σκούρα-µπλε 

πανοπλία εκεί; Ο Τάγκνιµ; Ανατρίχιασε. Ποτέ δεν τα πήγαινε καλά 

µε το υπερφυσικό και µε τα Πνεύµατα·  φοβόταν κάτι τέτοια 

µυστηριώδη πράγµατα. 

  Αλλά, κάποτε, θα µπορούσε να ορκιστεί ότι τα Πνεύµατα τον είχαν 
βοηθήσει. Εκείνος κι ο Βένγκριλ, ως νεαροί Πρίγκιπες, 
περιπλανιόνταν στις άγριες περιοχές βόρεια του Σαραόλν. Ήταν 
Άνοιξη. Ήταν απόγευµα. Το λυκόφως απλωνόταν στα βουνά και στις 
κοιλάδες. Και, ξαφνικά, τα πάντα σκοτείνιασαν! Τ’άλογα της 
οµάδας των δύο Πριγκίπων του Σαραόλν χλιµίντρισαν πανικόβλητα 

και σηκώθηκαν στα πίσω πόδια. Ο Σάλβινρ –ένα δεκαπεντάχρονο 

αγόρι, τότε– ύψωσε το βλέµµα του κι αντίκρισε τον γρύπα. Ήταν ένα 

πλάσµα µε όψη πελώριου γερακιού και νώτα λιονταριού. Τα φτερά 

του σκέπαζαν τον ουρανό. Οι στρατιώτες άρχισαν να φωνάζουν και 
να τραβάνε τα όπλα τους, και ο Βένγκριλ είπε στον αδελφό του: 

«Έλα, Σάλβινρ –πρέπει ν’αποµακρυνθούµε!»  

  Μα εκείνος, απλά, στεκόταν και κοιτούσε το µυθικό πλάσµα. ∆ε 
θυµόταν τι ακριβώς τον είχε πιάσει, αλλά κάτι τον έλκυε σ’αυτό. Τα 

µάτια του ατένιζαν µέσα στα γαλανά µάτια του γρύπα. Κι αυτά τα 

µάτια έµοιαζαν να ψιθυρίζουν µες στο νου του: Είµαι δικός σου, 

∆ούκα Σάλβινρ. Κι εσύ είσαι δικός µου. Μετά, ο γρύπας φτερούγισε 
και πέταξε µακριά. 

  Ο Σάλβινρ άκουσε τους στρατιώτες να ξεφυσάνε, να χαλαρώνουν. 
Αλλά ο αδελφός του γέλασε. «Το πτηνό ήταν άκακο!» φώναξε, 
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εύθυµα. «Άδικα ανησυχήσαµε. Χα-χα! Πάµε, τώρα, να βρούµε ένα 

καλό µέρος, για να περάσουµε τη νύχτα.» 

  Και, καθώς ταξίδευαν πάνω στ’άλογά τους, ο Βένγκριλ είπε στον 
Σάλβινρ: «Γιατί είσαι τόσο σκυθρωπός, αδελφέ; Το πτηνό φαίνεται 
να σε συµπάθησε! Ή ίσως και να το τρόµαξες. Χα-χα-χα!» 

  «Μου µίλησε, Βένγκριλ,» αποκρίθηκε εκείνος, καθώς τα µάτια του 

γρύπα βρίσκονταν ακόµα καλά αποτυπωµένα στο νου του. «Μου 

είπε ότι είναι δικός µου· κι ότι εγώ είµαι δικός του. Με αποκάλεσε 
‘∆ούκα’.» 

  «Φοβερή ιστορία!» παραδέχτηκε ο Βένγκριλ, χτυπώντας τον στην 
πλάτη. «Θα την πούµε στη µητέρα να την τρελάνουµε!» Και γέλασε 
πάλι. 
  Αργότερα, όταν είχαν, πια, κατασκηνώσει, κάτω από έναν βραχώδη 

λόφο, είχαν φάει το βραδινό τους, και κάθονταν και κοίταζαν 
τ’άστρα, ο Σάλβινρ είπε στον αδελφό του: 

  «Βένγκριλ, όταν γίνω ∆ούκας, το έµβληµά µου θα είναι ο 
Γρύπας…» 

  Και, ασφαλώς, ο Γρύπας ήταν, τώρα, το έµβληµά του και το 

έµβληµα της Χάργκοχ. Γιατί ο µικρός Σάλβινρ, παρότι µεγάλωσε, 
ποτέ δεν ξέχασε εκείνα τα γαλανά µάτια του µυθικού πλάσµατος, 
που τον κοιτούσαν και του ψιθύριζαν: Είµαι δικός σου, ∆ούκα 

Σάλβινρ. Κι εσύ είσαι δικός µου. 

  Κι ακόµα ο Άρχοντας της Χάργκοχ µπορούσε να δει αυτά τα µάτια, 

λες και ήταν χτες. Συγκεκριµένα, τώρα, τα έβλεπε, πάλι, µπροστά 

του·  όµως, τούτη τη φορά, του ψιθύριζαν µε πάθος: Πολέµησε, 
Σάλβινρ! Νίκησε! 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Πόνκιµ ξύπνησε αναστατωµένος, µέσα στη σκηνή του. Αλλά δεν 
ήξερε τι ήταν εκείνο που τον είχε αναστατώσει. Κάποιο όνειρο; Μα 

δε θυµόταν να είχε ονειρευτεί! 
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  Η Εδρισία σάλεψε πλάι του, µουρµουρίζοντας κάτι στη γλώσσα 

των δαιµόνων. 
  Τα µάτια του Πόνκιµ στένεψαν, καθώς προσπαθούσε να καταλάβει 
τι ήταν εκείνο που τον είχε ξυπνήσει. Αφουγκράστηκε, έστειλε τις 
πνευµατικές του αισθήσεις τριγύρω. Όλα έµοιαζαν ήρεµα. 

  Μετά, όµως, αισθάνθηκε, ξανά, αυτό που είχε αισθανθεί και το 

πρωί: την ανησυχία των πνευµάτων, τις αόρατες δυνάµεις να 

παλεύουν. Το όραµά του πλησίαζε να πραγµατοποιηθεί, αλλά δεν 
είχε πραγµατοποιηθεί ακόµα, και ο Κόσµος των Πνευµάτων 
βρισκόταν σε αναστάτωση, γιατί κι εκεί, όπως κι εδώ, κάτι 
προσπαθούσε να επιλυθεί –κάτι που ήταν µπλεγµένο αιώνες. 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35ο 

Ένατη ηµέρα της Πολιορκίας της Χάργκοχ: 
Προαιώνιοι εχθροί 

 

 

νισχύστε τον δρόµο! Ενισχύστε τον δρόµο!» φώναξε ο 

Σάλβινρ, δείχνοντας την µεγάλη οδό στα δεξιά του, µε το 
ξίφος που βαστούσε. Μπορούσε να δει εκεί τις γραµµές των 

Σαραολνιανών ν’αραιώνουν, καθώς ένα φουσάτο από 

δαιµονανθρώπους και δαιµονόφιλους ερχόταν, χτυπώντας τους 
υπερασπιστές της Χάργκοχ µανιασµένα. 

  Επιπλέον, ο ∆ούκας αισθανόταν, πάλι, την απειλή να πλησιάζει από 

εκείνη την µεριά: τον άντρα µε την σκούρα-µπλε πανοπλία: τον 
Τάγκνιµ. Πνεύµατα… ποιος είναι;… αναρωτήθηκε ο Σάλβινρ, καθώς, 
ενστικτωδώς, ύψωνε εµπρός του την ασπίδα µε το έµβληµα του 
Γρύπα. 

Ε
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  Σαραολνιανοί στρατιώτες πέρασαν σαν παλίρροια από γύρω του, 

πηγαίνοντας να ενισχύσουν τον δρόµο, όπως είχε προστάξει ο 

Άρχοντάς τους. Μα ήταν πολύ αργά: ο δαιµονικός στρατός είχε 
τσακίσει και τους τελευταίους µαχητές από κείνη τη µεριά, και 
προχωρούσε. Ριπές από βαλλίστρες ήρθαν καταπάνω στους 
υπερασπιστές της Χάργκοχ, καθώς εφορµούσαν στους 
Μαγκραθµέλιους και στους ανθρώπινους συµµάχους τους. Όµως τα 

βέλη δεν ήταν αρκετά για να σιγάσουν την πολεµική µάνητα στις 
καρδιές των Σαραολνιανών ή να τους κάνουν να δειλιάσουν·  
χίµησαν στους εχθρούς τους δίχως δισταγµό, µπλέκοντας σε 
θανατηφόρα κοντινή µάχη µαζί τους. 
  Ο Σάλβινρ τούς ακολούθησε, κι απέκρουσε τη σπαθιά ενός 
δαιµονανθρώπου, µε την ασπίδα του, προτού τον σκοτώσει. Έπειτα, 

το βλέµµα του πλανήθηκε ανάµεσα στους µαχόµενους, γιατί η 

απειλή του Τάγκνιµ, τώρα, ήταν πολύ κοντά. 

  Και τον είδε: τον άντρα µε την σκούρα-µπλε πανοπλία να ξεχωρίζει 
µέσα από το πλήθος, πετσοκόβοντας µια Σαραολνιανή πολεµίστρια 

µε τον πέλεκυ και το κοντό, πλατυλέπιδο ξίφος που βαστούσε. Στους 
ώµους του έπεφτε ένας πορφυρός µανδύας, στο κεφάλι του φορούσε 
κλειστό κράνος. Μόλις ατένισε τον ∆ούκα, σταµάτησε να βαδίζει 
και στάθηκε αντίκρυ του, µε τα όπλα του να στάζουν αίµα επάνω 

στο πλακόστρωτο της πόλης. Τα πάντα γύρω από τους δύο άντρες 
έµοιαζαν να είχαν αρχίσει να κινούνται αργά, ενώ οι φωνές των 
µαχόµενων ακούγονταν απόµακρες στ’αφτιά του Σάλβινρ. 

  «∆ούκα της Χάργκοχ,» είπε ο εχθρός. «Μέρες τώρα ποθούσα να 

έρθει τούτη η στιγµή. Είµαι ο θάνατός σου.» 

  «Ποιος είσαι, δαιµονόφιλε;» γρύλισε ο Σάλβινρ, παίρνοντας 
πολεµική στάση, έτοιµος να δεχτεί την επίθεση του αντίµαχού του. 

  «Είµαι ο Καρνταµάρ, Γρύπα της Χάργκοχ, ο Στρατάρχης του νέου 

Σαραόλν.» 

  «∆εν είναι το όνοµά σου Τάγκνιµ;» φώναξε ο Σάλβινρ. Και, 
ξαφνικά, σαν θύελλα, ήρθε στο νου του µια ιστορία από καιρούς 
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περασµένους. Θυµήθηκε σε ποιον ανήκε το όνοµα Έναλβορ: σε έναν 
γόνο της ευγενικής οικογένεια Σόντµαρν, στα δυτικά σύνορα του 

Σαραόλν. Και θυµήθηκε ποιος ήταν ο Τάγκνιµ: ο πιο στενός φίλος 
του Έναλβορ. 

  Κατόπιν, θυµήθηκε ένα τρίτο όνοµα: Αρχόντισσα Μάρλι… του 

Οίκου των Βέρθνικ, η οποία αγαπούσε τον Τάγκνιµ, αν και εκείνος 
δεν είχε καµια σπουδαία καταγωγή: ήταν µισθοφόρος στη δούλεψη 

των Σόντµαρν. Ο Σάλβινρ, επίσης, θυµήθηκε ότι πάντα ποθούσε την 
Αρχόντισσα Μάρλι –ή, µάλλον, όχι εκείνος! –ο Έναλβορ. Τα 

πράγµατα είχαν αρχίσει να µπλέκονται στο µυαλό του. 

  Και το παρελθόν γέµισε τη συνείδησή του.  

  Μια δαιµονική επίθεση στα δυτικά σύνορα. Μεγάλη κι αιµατηρή 

µάχη. Ο Έναλβορ ξεχωρίζει στα µάτια του Άρχοντα Βένγκριλ του 

φρουρίου Βόρτεκ. Κι εκείνος του προτείνει να πάρει τη θέση της 
Στρατηγού του φρουρίου, η οποία πέθανε στην ίδια µάχη. Ο 

Έναλβορ δέχεται τούτη την µεγάλη τιµή, και προσφέρει το ξίφος του 

στον Άρχοντα Βένγκριλ, που δεν είχε παιδιά ούτε γυναίκα κι όλοι 
πάντα ψιθύριζαν ότι θα έδινε το Βόρτεκ στα χέρια εκείνου που 

θαύµαζε περισσότερο·  δηλαδή, µάλλον, στην Σίρνα, που µέχρι 
πρότινος ήταν η Στρατηγός του φρουρίου. Αλλά, τώρα, Στρατηγός 
είχε γίνει ο Έναλβορ, και, σίγουρα, σ’αυτόν θα περνούσε το 

Βόρτεκ… 

  Ο Τάγκνιµ τον ζήλεψε, γιατί κι ο ίδιος βρισκόταν στην µάχη µε 
τους Μαγκραθµέλιους, και θα µπορούσε κάλλιστα να ήταν εκείνος 
που είχε επιλέξει ο Άρχων Βένγκριλ. Όµως κράτησε το στόµα του 

κλειστό, και δεν είπε τίποτα, ούτε στον φίλο του, ούτε στον 
Άρχοντα. Ωστόσο, ο Έναλβορ παρατήρησε την ζήλια στο βλέµµα 

του, αλλά πίστεψε ότι ήταν κάτι απερίσκεπτο, κάτι παροδικό, και η 

φιλία τους θα γινόταν, πάλι, όπως παλιά. Έσφαλε. Γιατί, εκτός από 

τις θυµωµένες µατιές που του έριχνε ο Τάγκνιµ, παρατήρησε και τον 
τρόπο µε τον οποίο τον κοιτούσε η Αρχόντισσα Μάρλι: έναν 
ερωτικό τρόπο µε τον οποίο δεν τον είχε κοιτάξει ποτέ ξανά. Και 
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συλλογίστηκε ότι ίσως θα µπορούσε τώρα, επιτέλους, να την έχει. 
Στην αρχή, όµως, δίστασε, σκεφτόµενος τον Τάγκνιµ: ∆ε µπορούσε 
να του το κάνει αυτό·  ήταν φίλος του, στο κάτω-κάτω. Αλλά, 

ύστερα, βλέποντας ότι ούτε το βλέµµα του Τάγκνιµ είχε µαλακώσει, 
ούτε η συµπεριφορά του, άλλαξε γνώµη. Αποφάσισε να του αρπάξει 
την Αρχόντισσα Μάρλι, η οποία εξακολουθούσε να τον κοιτάζει µε 
τον ίδιο θαυµασµό και την ίδια ερωτική διάθεση. Αφού εµένα 

επιθυµεί, δεν υπάρχει λόγος να της αρνούµαι τον έρωτά µου, για έναν 

άνθρωπο που παλιά πίστευα φίλο, αλλά ο οποίος, τώρα, φθονεί εκείνο 

που η Μοίρα είχε ετοιµάσει για µένα. 

  Κι έτσι, ένα βράδυ επισκέφτηκε την Αρχόντισσα στην έπαυλή της, 
η οποία βρισκόταν κάτω από τη σκιά του Όρους Κνεµ. Εκεί η Μάρλι 
κάθε άλλο παρά του αρνήθηκε αυτό που ο Έναλβορ ποθούσε καιρό. 

Αλλά ο Τάγκνιµ τούς παρακολουθούσε, δίχως κανένας από τους δυο 

τους να το ξέρει. Και, σπάζοντας την µεγάλη τζαµένια πόρτα της 
κρεβατοκάµαρας της Αρχόντισσας, εισέβαλε στο δωµάτιό της, 
βαστώντας το πελέκι του στο δεξί χέρι. Τρελαµένος από φθόνο, 

επιχείρησε να τους σκοτώσει και τους δυο. Κατάφερε να 

τραυµατίσει τον Έναλβορ, όµως, µετά, οι φρουροί της έπαυλης 
ήρθαν και τον συνέλαβαν. Την άλλη ηµέρα, τον οδήγησαν στον 
Άρχοντα, και Βαρόνο της περιοχής, Βένγκριλ, ο οποίος τον ονόµασε 
προδότη, γιατί είχε επιτεθεί στον Στρατηγό του φρουρίου Βόρτεκ, 

και τον εξόρισε για πάντα από την Βαρονία. Ο Τάγκνιµ δέχτηκε την 
τιµωρία του δίχως διαµαρτυρία, µα το βλέµµα που έριξε σε όλους 
τους παρευρισκόµενους εµπεριείχε, αναµφίβολα, µια υπόσχεση 

επιστροφής. 
 

**  **  **  ** 

 

  Οι ίδιες µνήµες περνούσαν και απ’το µυαλό του Καρνταµάρ, καθώς 
ατένιζε τον ∆ούκα Σάλβινρ. Και, τώρα, θυµόταν πως, όταν τον 
εξόρισαν από τη Βαρονία του Βένγκριλ, αιώνες πριν, –ή, µάλλον, όχι 
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αυτόν·  τον Τάγκνιµ– είχε κατευθυνθεί δυτικά, µέσα στα χιονισµένα 

βουνά, αναζητώντας τους Μαγκραθµέλιους δαιµονανθρώπους και 
σκεπτόµενος µονάχα την εκδίκηση. Ήξερε πώς θα τους έκανε όλους 
να πληρώσουν –τον Έναλβορ, τον Βένγκριλ, και την Μάρλι, που τον 
είχε προδώσει. 
  Οι δαιµονάνθρωποι τον καλοδέχτηκαν σε ένα τους φρούριο, το 

οποίο ήταν γεµάτο µε τα διαβολικά τους κατασκευάσµατα και µε 
ανθρώπινους δούλους. Ο Τάγκνιµ µίλησε στην Αρχόντισσα του 

φρουρίου, ονόµατι Αδναµαρσάντα, και της είπε για µια µυστική 

είσοδο στα τείχη του Βόρτεκ, απ’όπου οι πολεµιστές της θα 

µπορούσαν να εισβάλουν και να το καταλάβουν. Είχε µάθει γι’αυτήν 
όταν, παλιότερα, για κάποιο καιρό, είχε υπηρετήσει εκεί, προτού 

µπει στη δούλεψη των Σόντµαρν. 
  Η Αρχόντισσα Αδναµαρσάντα έστειλε τον Στρατηγό της, 
Μπόρναγκοθ, µαζί µε ένα µεγάλο φουσάτο, για να κατακτήσει το 

Βόρτεκ. Ο Τάγκνιµ τούς ακολούθησε, ντυµένος µε αρµατωσιά από 

σκούρο-µπλε ατσάλι και φέροντας τον πολεµικό του πέλεκυ κι ένα 

κοντό, πλατυλέπιδο ξίφος, ενώ στην καρδιά του έκαιγε η φλόγα της 
εκδίκησης·  επιθυµούσε όσο τίποτ’άλλο να τσακίσει εκείνους που τον 
είχαν αδικήσει και να σκοτώσει, µε τα ίδια του τα χέρια, τον 
Έναλβορ, που τόσο καιρό του παρίστανε τον φίλο. 

  Όταν ο στρατός των Μαγκραθµέλιων συγκεντρώθηκε έξω από τα 

τείχη του φρουρίου Βόρτεκ, ο Τάγκνιµ ατένισε επάνω στις επάλξεις 
τον µισητό του «φίλο» να στέκεται πλάι στον Άρχοντα Βένγκριλ, 
φέροντας ξίφος και ασπίδα, στην επιφάνεια της οποίας ήταν 
λαξευµένος ο Γρύπας: ένα έµβληµα που ο Έναλβορ είχε υιοθετήσει, 
από τότε που αντίκρισε τυχαία ένα από αυτά τα µυθικά πλάσµατα 

στα δυτικά βουνά του Σαραόλν. Αλλά, τώρα που το σκεφτόταν ο 

Τάγκνιµ, µάλλον, κι ετούτο ψέµα πρέπει να ήταν, µονάχα για να 

εντυπωσιάσει. Ίσως από τότε να σκόπευε να του κλέψει την Μάρλι·  
πάντοτε το βλέµµα του την έτρωγε. Αυτή, όµως, θα ήταν η τελευταία 

του ηµέρα! 
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  Τα µεσάνυχτα, οι Μαγκραθµέλιοι άρχισαν την επίθεση στο Βόρτεκ, 

και ο Τάγκνιµ τούς οδήγησε στην κρυφή είσοδο που τους είχε 
υποσχεθεί… η οποία, φυσικά, ήταν αφύλακτη, γιατί κανείς δεν 
πίστευε ότι ποτέ ο εχθρός θα την έβρισκε. Έτσι, οι υπερασπιστές του 

φρουρίου αιφνιδιάστηκαν, όταν αντίκρισαν τόσους 
δαιµονάνθρωπους µέσα στα τείχη τους, κι εκείνοι έπεσαν µε λύσσα 

επάνω τους, σκοτώνοντας και σκοτώνοντας ανελέητα.  

  Σας πληρώνω τώρα όπως µε πληρώσατε! Μ’ετούτη τη σκέψη στο 

µυαλό, ο Τάγκνιµ αναζήτησε τον Έναλβορ, και δεν άργησε να τον 
βρει, καλυµµένο στο αίµα και µε τρία κουφάρια δαιµονανθρώπων 
στα πόδια του. Η ασπίδα στο χέρι του, µε το έµβληµα του Γρύπα, 

γυάλιζε. 
  «Προδότη!» βρυχήθηκε ο Στρατηγός του Βόρτεκ. «∆αιµονόφιλε!» 

  Ο Τάγκνιµ, απλά, γέλασε και χίµησε να τον κοµµατιάσει. «Τούτη 

τη φορά, θα είµαι ο θάνατός σου, φίλε!» υποσχέθηκε, καθώς τα όπλα 

τους συγκρούονταν το ένα επάνω στο άλλο. 

  Και, µέσα στην ξέφρενη µονοµαχία, η ασπίδα του Έναλβορ 

έσπασε, το έµβληµα του Γρύπα καταστράφηκε, και ο Τάγκνιµ 

ετοιµάστηκε για το χτύπηµα που θα τερµάτιζε τη ζωή του 

Στρατηγού. Όµως εκείνος απέκρουσε την πελεκιά του, απέφυγε τη 

λεπίδα του ξίφους του, και τον κάρφωσε στο στέρνο, µε µια 

αξιοζήλευτη κίνηση. 

  «Έναλβορ…» έκανε ο Τάγκνιµ, αφήνοντας τα όπλα του να 

σωριαστούν επάνω στα κουφάρια που γέµιζαν τον τόπο, και 
πιάνοντας τη λάµα του σπαθιού του αντιπάλου του, µε τα δύο χέρια. 

«Καταραµένος νάσαι… φίλε µου… Θα σε σκοτώσω, κάποτε… Σ’το 

υπόσχοµαι αυτό. Θα είµαι ο θάνατός σου, Έναλβορ…!» Και, µ’ετούτα 

τα λόγια, ξεψύχησε·  το πνεύµα του ταξίδεψε στον Πνευµατικό 

Κόσµο, κι έψαξε για ένα άλλο σώµα, σε µια άλλη εποχή, 

αποζητώντας ακόµα εκδίκηση. 

   

**  **  **  ** 
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  Το φρούριο Βόρτεκ έπεσε από τον στρατό των Μαγκραθµέλιων·  ο 

Έναλβορ σκοτώθηκε στην µάχη·  το ίδιο και ο Άρχων Βένγκριλ και 
όλοι οι υπερασπιστές του φρουρίου. Κι ετούτη η επίθεση 

ονοµάστηκε από τους Σαραολνιανούς Επίθεση του Μεσονυχτίου. 

  Έχοντας θρυµµατίσει την πρώτη αντίσταση στα δυτικά σύνορα του 

Σαραόλν, το µυαλό του Στρατηγού Μπόρναγκοθ πήρε αέρα, και 
σκέφτηκε ότι ίσως να ήταν εκείνος ο δαίµονας που, τελικά, θα 

κατακτούσε τούτο το ανθρώπινο βασίλειο και οι υπόλοιποι θα 

θυµούνταν το όνοµά του αιώνια. Έτσι, οδήγησε το φουσάτο του 

ανατολικά, προς την Μάρβαθ. Μα, όταν έφτασε εκεί, ανακάλυψε 
πως οι δυνάµεις του είχαν µειωθεί πολύ από τις διάφορες µάχες που 
είχε δώσει, µέχρι να έρθει, κι εποµένως δε θα µπορούσε ποτέ 
ν’αντιµετωπίσει τους υπερασπιστές της πόλης·  το µόνο που θα 

κατάφερνε θα ήταν να στείλει τους στρατιώτες του στον χαµό. 

Καταλαβαίνοντάς το τούτο καλά –γιατί δεν ήταν αρχάριος στην 
τέχνη του πολέµου–, επέστρεψε ντροπιασµένος στην Μάγκραθµελ. 
  Οι Σαραολνιανοί, αργότερα, σκάλισαν τη µορφή του επάνω σε µια 

ψηλή κολόνα στην δυτική µεριά του κήπου του βασιλικού παλατιού. 

Όχι, φυσικά, γιατί τον θεωρούσαν ήρωα, µα για να θυµούνται πάντα 

πώς οι πολεµιστές τους είχαν διώξει το δαιµονικό φουσάτο που είχε 
φτάσει ως την πρωτεύουσα του Βασιλείου. 

  Εποµένως, ο Στρατηγός Μπόρναγκοθ είχε κατορθώσει κάποιοι, 
κάπου, να τον θυµούνται… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Αααααααααααααααααρρρ!» Ο Καρνταµάρ –πληµµυρισµένος από 

την αρχαία οργή του πνεύµατος του Τάγκνιµ– όρµησε καταπάνω 

στον Σάλβινρ, κραδαίνοντας τον πέλεκύ του σε µια θανατηφόρα 

τροχιά. 
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  Ο ∆ούκας της Χάργκοχ απέκρουσε, µε την ασπίδα του. Το έµβληµα 

του Γρύπα χαράχτηκε απ’άκρη σ’άκρη απ’το βάναυσο χτύπηµα, που 

ανάγκασε τον Άρχοντα να πισωπατήσει µερικά βήµατα. 

  Εν συνεχεία, ο Καρνταµάρ κατέβασε το κοντόσπαθό του προς το 
κεφάλι του αντιπάλου του. Εκείνος έκανε ελαφρώς στο πλάι και η 

λεπίδα εξοστρακίστηκε επάνω στην µεταλλική του επωµίδα. Το 

ξίφος του στράφηκε εναντίον του Στρατάρχη, και χτύπησε στα 

πλευρά της σκούρας-µπλε πανοπλίας του, δίχως να την τρυπήσει. 
  «Είναι η Μοίρα µου να σε σκοτώσω, Σάλβινρ,» σφύριξε ο 

Καρνταµάρ, µέσα απ’το κράνος του. «Ο Βασιληάς µου το έχει 
προδεί·  δεν υπάρχει γλιτωµός για σένα. Εναγκαλίσου το θάνατο!» 

Τα όπλα του προσέκρουσαν στην ασπίδα του ∆ούκα, µε δύναµη, 

κάνοντάς τον, πάλι, να πισωπατήσει. 
  Ο Σάλβινρ σπάθισε. Ο Στρατάρχης έµπλεξε το κοντό του ξίφος µε 
το ξίφος του αντιπάλου του, και τον χτύπησε στο κεφάλι, µε τον 
πέλεκύ του. Το κράνος του Άρχοντα έσπασε, και αίµα έβαψε την 
δεξιά του µεριά. Ο πόνος και η ζάλη τον ανάγκασαν να παραπατήσει 
και να σωριαστεί, ανάσκελα, επάνω σε δύο κουφάρια 

Σαραολνιανών. 
  Ο Καρνταµάρ µειδίασε. «∆ε µπορείς να νικήσεις τον Θάνατο, Γρύπα 

της Χάργκοχ.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Πίσω από τις νότιες γραµµές των Μαγκραθµέλιων πολεµιστών, ο 

Πόνκιµ, καθισµένος στη σέλα του µαύρου του αλόγου, αισθάνθηκε 
την στιγµή να έρχεται: εκείνη τη στιγµή για την οποία τα Πνεύµατα 

ούρλιαζαν, φώναζαν, και γρύλιζαν. Μπροστά στα ψυχικά του µάτια 

αντίκρισε το όραµά του να γίνεται πραγµατικότητα –τον Θάνατο να 

βρίσκεται πάνω από τον αιµόφυρτο ∆ούκα Σάλβινρ. 

  Αποτελείωσέ τον, Καρνταµάρ! Αποτελείωσέ τον! 
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**  **  **  ** 

 

  Μόλις ο δαιµονάνθρωπος σωριάστηκε µπροστά στην ∆ούκισσα 

Άλχα, εκείνη ατένισε µερικά µέτρα εµπρός της έναν δαιµονόφιλο 

άντρα, ντυµένο µε σκούρα-µπλε αρµατωσιά, να στέκεται κοντά στον 
Σάλβινρ, ο οποίος βρισκόταν σωριασµένος επάνω σε δυο κουφάρια 

και αίµα υπήρχε στην δεξιά µεριά του κεφαλιού του. 

  Με µια πολεµική κραυγή, η Αρχόντισσα της Σνοργκ έτρεξε προς 
τον προδότη, υψώνοντας το σπαθί της. 
  Ο Καρνταµάρ την άκουσε και στράφηκε στο µέρος της. Σήκωσε το 

τσεκούρι του κι απέκρουσε το όπλο της. Επιχείρησε να την χτυπήσει, 
µε το κοντό, πλατυλέπιδο ξίφος του, στα πλευρά, µα εκείνη τον 
εµπόδισε µε την ασπίδα της. 
 

**  **  **  ** 

 

  Ο Πόνκιµ αισθάνθηκε το όραµά του να θρυµµατίζεται, σαν γυαλί. 
Αλλά όχι µε έναν µεγάλο πάταγο, παρά σιγά-σιγά, λες κι ένα-ένα τα 

γυάλινα κοµµάτια που συγκροτούσαν την εικόνα έφευγαν και 
χάνονταν στο έρεβος. 
  Οι προφητείες δεν πραγµατοποιούνται πάντα, συλλογίστηκε. Όµως 
ίσως να υπάρχει ακόµα ελπίδα… 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Καρνταµάρ χτύπησε την ασπίδα της Άλχα ξανά και ξανά, µε τον 
πέλεκύ του, µην ξέροντας ποια ήταν η γυναίκα που αντιµετώπιζε, 
όµως αναγνωρίζοντας πως ήταν αξιόλογη πολεµίστρια.  

  Η ∆ούκισσα άρχισε να υποχωρεί από τα χτυπήµατά του. Ούτε κι 
εκείνη ήξερε ποιος βρισκόταν εµπρός της –ούτε, φυσικά, 

αντιλαµβανόταν ότι είχε θρυµµατίσει το όραµα του Πόνκιµ–, όµως 
το µίσος που είχε πάντα µέσα της για όλους τους δαιµονόφιλους την 
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είχε κυριέψει. ∆ε θα τον άφηνε να φύγει απο δώ δίχως να τον 
σκοτώσει! 
  Πατώντας γερά στα µποτοφορεµένα της πόδια, πρότεινε την ασπίδα 

της κι απέκρουσε γι’ακόµα µια φορά τον πέλεκύ του Καρνταµάρ, 

αλλά χωρίς τώρα να πισωπατήσει. Το σπαθί της τινάχτηκε µπροστά, 

σαν κεντρί, σηµαδεύοντας το στέρνο του. Η λεπίδα, όµως, γλίστρησε 
επάνω στην σκούρα-µπλε αρµατωσιά του, και, ως αποτέλεσµα, η 

Άλχα έχασε, για λίγο, την ισορροπία της –και το ξίφος του 

Στρατάρχη τής µπήχτηκε στην κοιλιά ως την λαβή, διαπερνώντας 
την δική της αρµατωσιά. 

  Μαύρο αίµα πετάχτηκε απ’το στόµα της ∆ούκισσας, και ο 

Καρνταµάρ, µ’ένα ξερό γέλιο, την έσπρωξε πίσω, ελευθερώνοντας 
το όπλο του από µέσα της και ρίχνοντάς την στο έδαφος. 
«Χρειαζόταν κάτι παραπάνω, για να µε σκοτώσεις, γυναίκα,» είπε. 
Κατέβασε το τσεκούρι του στο κεφάλι της, δύο φορές, τσακίζοντάς 
της το κράνος και το κρανίο. 

  Ο Πόνκιµ έχει δίκιο: είµαι ο Θάνατος –και θα τους αφανίσω όλους! 

Κανείς δε µπορεί να σταθεί ενάντιά µου! 

  Ύστερα, αισθάνθηκε έναν δυνατό πόνο να του διαπερνά τη ράχη, 

και κραύγασε. 
  Ένα σπαθί είχε τρυπήσει τον πορφυρό µανδύα και την πανοπλία 

του, και τον είχε τραυµατίσει. Το σπαθί τραβήχτηκε πίσω, και ο 

Καρνταµάρ παραπάτησε προς τα εµπρός, προσπαθώντας 
ν’αποµακρυνθεί. Γύρισε, ενώ ο πόνος τάραζε ολάκερο το κορµί του, 

και αντίκρισε τον ∆ούκα Σάλβινρ να στέκεται όρθιος, χωρίς το 

κράνος του και µε αίµα να τρέχει από τη δεξιά µεριά του κεφαλιού 

του. Στο δεξί του χέρι βαστούσε το ξίφος του·  στο αριστερό την 
ασπίδα µε το χαραγµένο σύµβολο του Γρύπα. 

  «∆ειλέ!» έφτυσε ο Καρνταµάρ, κι έσφιξε τα δόντια, ενώ νόµιζε ότι 
τα πάντα γύρω του είχαν πάρει φωτιά. 

  «Ταιριαστό χτύπηµα για να δώσει κανείς σ’έναν δαιµονόφιλο 

προδότη, Στρατάρχη Καρνταµάρ!» αντιγύρισε ο Σάλβινρ. Κι 
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εφόρµησε. Το ξίφος του σφύριξε στον αέρα, µε τη λάµα του 

αιµατοβαµµένη. 

  Ο Καρνταµάρ ύψωσε τον πέλεκύ του. Απέκρουσε, αλλά ο πόνος 
στην πλάτη του τον έκανε να σκοντάψει και να πέσει. 
  «Σκοτώνω τον Θάνατο!» φώναξε ο Σάλβινρ, και κατέβασε τη 

λεπίδα του επάνω στο στέρνο του προαιώνιου εχθρού του, 

καρφώνοντάς τον στην καρδιά. 

  Ο Καρνταµάρ έβγαλέ έναν αδύναµο ήχο απ’τα χείλη, και άρθρωσε, 
προτού πεθάνει: «Ποτέ δε θα πάψω να σε κυνηγάω, Έναλβορ…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Το άλογο του Πόνκιµ χρεµέτισε, καθώς ο αναβάτης του τράβηξε 
δυνατά τα γκέµια. Ο Βασιληάς του Σαραόλν µπορούσε ν’ακούσει, 
πάλι, τα Πνεύµατα να ουρλιάζουν, άλλα λες και χαίρονταν κι άλλα 

λες και θρηνούσαν, σα νάχαν βάλει στοίχηµα µεταξύ τους, ποιος από 
τους δύο µαχόµενους θα νικούσε τούτη την αναµέτρηση. Και, 
τελικά, αυτός δεν ήταν ο Θάνατος. 
  Ο Πόνκιµ κούνησε το κεφάλι. «Τούτο δεν αλλάζει τίποτα, προδότη 

∆ούκα Σάλβινρ,» ψιθύρισε. «∆εν αλλάζει τίποτα.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36ο 

Οι Εκδικητές κυνηγηµένοι 
 

 

ρείτε αυτούς τους ελεεινούς ανθρώπους που αποκαλούν τους 

εαυτούς τους «Εκδικητές» και αφανίστε τους ως τον τελευταίο. 

  Η διαταγή του Στρατηγού Κένβρινµορ ήταν πεντακάθαρη. 

Και, για µέρες, οι περιοχές δυτικά της Όρφαλχ είχαν γεµίσει µε 
Β
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Μαγκραθµέλιους που έψαχναν για τους εν λόγω επαναστάτες, οι 
οποίοι, ισχυριζόµενοι πως χρησιµοποιούσαν τις «παλιές µεθόδους», 

έκαιγαν τους δαιµονανθρώπους επάνω σε πασσάλους. Μια πράξη 

που, επί γενεές γενεών, είχε περάσει στα µυαλά των Μαγκραθµέλιων 
ως η πιο αποτρόπαια δυνατή. Τούτος, µάλιστα, ήταν κι ο λόγος που 

οδηγήθηκαν στο να δηµιουργήσουν το Βασίλειο της Μάγκραθµελ 
µέσα στα βουνά: οι άνθρωποι –αυτά τα βλαµµένα, κατώτερα 

πλάσµατα– δεν τους αποδέχονταν στις κοινωνίες τους, και τους 
καταδίωκαν, όπου κι αν τους έβρισκαν, λες και εκείνοι είχαν το 

δικαίωµα να κυβερνούν επάνω στον Άρµπεναρκ, κι όχι οι 
Μαγκραθµέλιοι που ήταν απόγονοι των περίλαµπρων αρχαίων 
δαιµόνων! 
  Αυτή, λοιπόν, την ντροπή οι δαιµονάνθρωποι δεν την είχαν 
ξεχάσει, ούτε και ποτέ θα την ξεχνούσαν. Έτσι, δε χρειαζόταν και 
πολύ προτροπή, για ν’αρχίσουν ν’αναζητούν τους ανθρώπους που 
χρησιµοποιούσαν τις «παλιές µεθόδους» εναντίον τους. ∆έκα 

χιλιάδες από δαύτους είχαν βγει για κυνήγι, και είχαν απλωθεί, για 

να εντοπίσουν τους Εκδικητές. Κάµποσες αψιµαχίες είχαν διεξαχθεί, 
στις οποίες, τις περισσότερες φορές, νικούσαν, σκοτώνοντας 
ανελέητα τους ανθρώπους που έβρισκαν. Αλλά, κατά κύριο λόγο, οι 
εχθροί τους τους απέφευγαν, και δεν επιδίωκαν απευθείας 
αναµέτρηση µαζί τους, παρά προσπαθούσαν πάντα να τους ρίχνουν 
σε παγίδες. Κάποιες από αυτές, οι Μαγκραθµέλιοι κατάφερναν να τις 
αποφεύγουν·  κάποιες άλλες, όµως, όχι: κι έπεφταν σε λάκκους, 
γεµάτους µε µυτερά, ξύλινα παλούκια·  ή ολόκληροι κορµοί δέντρων 
έρχονταν ουρανοκατέβατοι, για να τους πλακώσουν, όταν 
µπλέκονταν τα πόδια τους στα σκοινιά που βρίσκονταν τεντωµένα 

στο έδαφος, καλυµµένα µέσα στα χόρτα και το χώµα. Επίσης, είχαν 
πάψει να εµπιστεύονται απόλυτα τους τεχνολογικούς τους 
ανιχνευτές, γιατί οι αντίπαλοί τους προσπαθούσαν να τους 
µπερδέψουν µέσω αυτών και να τους οδηγήσουν στο χαµό τους. Κι 
επιπλέον, όταν οι Εκδικητές κρύβονταν µέσα σε κάποιο από τα 
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τριγυρινά χωριά, οι ανιχνευτές ήταν άχρηστοι για να τους 
εντοπίσουν, µέσα σ’όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. 
  Όµως αυτά τα κουτοπόνηρα ζώα έπρεπε πάση θυσία να 

εξοντωθούν, και να θριαµβεύσει η Μάγκραθµελ σ’όλο της το 

µεγαλείο! 

 

**  **  **  ** 

 

  Αυτή ήταν η τρίτη ηµέρα που βρίσκονταν στο κατόπι τους.  
  Η Νύχτα, ξαπλωµένη επάνω σ’έναν λόφο, µπορούσε να δει µια 

µεγάλη οµάδα έφιππων δαιµονανθρώπων να καλπάζει προς το µέρος 
της. Καµια πενηνταριά τούς υπολόγιζε, στο σύνολό τους·  έτσι και 
τους έφταναν, θα την είχαν άσχηµα. Τελικά, ούτε να ξεκουραστούν 
το µεσηµέρι δε µπορούσαν. Ίσα που είχαν αναπαυτεί δυο ώρες και, 
τώρα πάλι, οι κυνηγοί τους βρίσκονταν κάπου δυο χιλιόµετρα 

µακριά. 

  Ανάθεµα τις διαβολικές τους συσκευές! καταράστηκε η Νύχτα, 

σίγουρη πως οι Μαγκραθµέλιοι τούς εντόπιζαν κάθε φορά µε τους 
ανιχνευτές τους. 
  Όµως, επί του παρόντος, το βασικό ήταν να ειδοποιήσει γρήγορα 

τους άλλους. Σύρθηκε ως την πλαγιά του λόφου, για να µην την 
ατενίσουν από απόσταση οι διώκτες τους, και απο κεί και πέρα 

έτρεξε, κατεβαίνοντας. Το χορτάρι τσακιζόταν κάτω από τις µαύρες 
της µπότες και η κάπα της ανέµιζε πάνω απ’τους ώµους της. 
  Ο Άνεµος, που καθόταν στη σκιά ενός µεγάλου, µοναχικού 

δέντρου, µαζί µε τον Ράµλεντ, τον Νόρτεζ, και την Άρµι, στράφηκε 
προς το µέρος της κορακοµάλλας φίλης του, καθώς εκείνη πλησίαζε. 
Κακά µαντάτα µάς φέρνει, έκρινε από την έκφρασή της και απ’τον 
τρόπο µε τον οποίο έτρεχε. 
  «Οι δαιµονοµούτσουνοι;» τη ρώτησε, µόλις εκείνη σταµάτησε 
µπροστά τους. 
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  «Ναι,» ένευσε η Νύχτα, δίχως νάναι καθόλου λαχανιασµένη από 

αυτή την µικρή τρεχάλα·  άλλωστε, είχε τρέξει πολύ µεγαλύτερες 
αποστάσεις στη ζωή της. «Μισή εκατοστή από δαύτους. Πρέπει να 

φύγουµε.» 

  «Να πάρει και να σηκώσει!» µούγκρισε η Άρµι. «∆ε µας αφήνουν 
σε ησυχία οι παναθεµατισµένοι! Πώς θα τους ξεφύγουµε;» 

Αναστέναξε, και σηκώθηκε όρθια, κάνοντας πίσω την µακριά, 

ξανθιά της χαίτη, που ήταν τόσο αχτένιστη όσο αυτή των άγριων 
θηρίων. Η Εκδικήτρια ήταν ντυµένη µε µια µακριά, πράσινη 

τουνίκα, βρόµικη και τριµµένη, την οποία φορούσε πάνω από τον 
φολιδωτό θώρακα που είχε πάρει από µια νεκρή δαιµονογυναίκα, σε 
µια από τις τελευταίες συµπλοκές. Στη µέση της ήταν δεµένο ένα 

σπαθί αµφιβόλου ποιότητας, κι επάνω στον ντυµένο µε καφέ 
παντελόνι γοφό της ένα µακρύ και πλατύ µαχαίρι. Πήρε τη λόγχη 

της από τον χοντρό κορµό του δέντρου όπου την είχε ακουµπήσει, κι 
έλυσε τα γκέµια της φοράδας της από τα κλαδιά του, προτού την 
καβαλήσει, µε µια σβέλτη κίνηση. 

  Ο Ράµλεντ κούνησε το κεφάλι του, καθώς σηκωνόταν όρθιος. «Οι 
δαίµονες πάντα είναι επίµονοι!…» µούγκρισε, σα να µονολογούσε. 
Ξεκάρφωσε το µεγάλο του σπαθί απ’το έδαφος και το πέρασε στην 
πλάτη. Ύστερα, µιµούµενος την Άρµι, έλυσε κι εκείνος τ’άλογό του 

απ’το δέντρο και το καβάλησε, όπως κι οι υπόλοιποι. 
  «Όταν φτάσουµε στην Γκέχβιν, θα µας χάσουν,» είπε η Νύχτα, 

µόλις ξεκίνησαν να καλπάζουν. «Είναι µεγάλη πόλη, και οι 
ανιχνευτές τους θα έχουν πρόβληµα να µας εντοπίσουν. Σωστά, 

Ράµλεντ;» 

  «Ναι,» κατένευσε, λακωνικά, ο Ντρούβτεκ. 

  «Όµως η νέα ∆ούκισσα της Γκέχβιν, η δαιµονόφιλη Αρχόντισσα 

Θάρνα, έχει συµµαχήσει µε τη Νερενία στην Όρφαλχ,» είπε ο 

Νόρτεζ. «Ίσως, λοιπόν, η Γκέχβιν να µην είναι και τόσο ασφαλές 
µέρος για να πάµε. Ίσως εκεί να µας βρουν ακόµα ευκολότερα οι 
δαιµονάνθρωποι. Ίσως να έχουν διασυνδέσεις–» 
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  «Μην πετάς Πνευµατοχτυπηµένες ηλιθιότητες!» τον διέκοψε ο 

Άνεµος. «Σιγά µην έχουν οι δαιµονοκέφαλοι διασυνδέσεις µέσα σε 
µια πόλη ανθρώπων–» 

  «Εδώ η ∆ούκισσα συµµάχησε µαζί τους!» του θύµισε ο Νόρτεζ. 
  Ο Άνεµος στράφηκε να κοιτάξει τον σύντροφό του. Ήταν ένας 
ψηλόλιγνος άντρας µε µαύρα, σπαστά µαλλιά και µυαλό πετεινού. 

Του είχε σπάσει τα νεύρα, από τότε που είχαν χωρίσει από τους 
άλλους και είχαν αναγκαστεί οι πέντε τους ν’αποµακρύνονται όλο 

και περισσότερο, καθώς οι δαιµονάνθρωποι τούς καταδίωκαν κατά 

πόδας. Ο άνθρωπος δεν ήξερε καν τι θα πει η λέξη λογική! 

  «Τη ∆ούκισσα τη συνέφερε να συµµαχήσει µε τη Νερενία,» του 

είπε. «Αν δε συµµαχούσε µαζί της, η Νερενία θα τη σκότωνε. Όµως 
ο απλός Σαραολνιανός λαός νοµίζεις ότι γουστάρει τους 
δαιµονανθρώπους;» 

  Ο Νόρτεζ κούνησε το κεφάλι. «∆εν είν’αυτό… Στην Γκέχβιν 
πιστεύω ότι, σίγουρα, θα υπάρχουν πιο πολλοί προδότες. ∆εν είναι 
φυσικό, άλλωστε, από τη στιγµή που η ∆ούκισσα Θάρνα πήγε µε τη 

Νερενία;» Αναστέναξε. «Ίσως θα ήταν καλύτερα αν είχαµε µείνει 
στο Σιρίλι, µέχρι ν’αποµακρυνθούν από µας…» 

  Τελικά, ήταν ηλίθιος! συµπέρανε ο Άνεµος. Αναφερόταν στο χωριό 

που είχαν συναντήσει χτες βράδυ, ενώ οι Μαγκραθµέλιοι 
βρίσκονταν κάπου πεντακόσια µέτρα πίσω τους και οι οπλές των 
αλόγων τους βροντοκοπούσαν. Οι σύντροφοι είχαν µπει για λίγο 

εκεί, ώστε οι διώκτες τους να τους χάσουν µέσα στους δρόµους, 
αφού οι δαιµονικοί τους ανιχνευτές θα ήταν άχρηστοι ανάµεσα 

στους υπόλοιπους ανθρώπους. Ούτε για µια στιγµή δε σκέφτηκαν να 

µείνουν –τουλάχιστον, ο Άνεµος δεν το σκέφτηκε–, γιατί οι 
δαιµονάνθρωποι θα έκαναν το µέρος άνω-κάτω για να τους βρουν. 
Μπορεί, µάλιστα, να το έκαιγαν κιόλας·  κάτι που είχαν πράξει 
πολλές φορές µε τα χωριά των ανθρώπων. ∆ε µπορούσαν, λοιπόν, να 

καταδικάσουν τους κατοίκους του Σιρίλι στον θάνατο, επειδή µόνο 

και µόνο εκείνοι ήθελαν να γλιτώσουν τις ζωές τους. Έτσι, όταν 
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αποπροσανατόλισαν τους Μαγκραθµέλιους µέσα στα σοκάκια, 

βγήκαν από τη νότια µεριά του χωριού κι έφυγαν, καλπάζοντας 
γρήγορα.  

  Μ’αυτό τον τρόπο είχαν καταφέρει µέχρι στιγµής να 

αποµακρυνθούν αρκετά, δίχως οι δαιµονάνθρωποι να βρίσκονται στο 

κατόπι τους. Όµως, τώρα πάλι, εκείνοι τους είχαν εντοπίσει –και 
ήταν ακόµα περισσότεροι! Που σήµαινε ότι είχαν βρει κι άλλους στο 

δρόµο. Πρέπει, ξανά, κάτι να τους κάνουµε για να τους 

αποπροσανατολίσουµε. Όµως ο Άνεµος δεν έβλεπε εδώ κοντά κάποιο 

χωριό ή πόλη, όπου θα µπορούσαν να µπουν, για λίγο, ώστε να τους 
χάσουν οι Μαγκραθµέλιοι. Μονάχα λόφους και δέντρα χωρίς φύλλα 

ατένιζε –κι άντε και κανένα µε φύλλα. Εποµένως, δεν τους έµενε 
παρά να καλπάσουν γρήγορα, ελπίζοντας ότι θα έφταναν στην 
Γκέχβιν, µέχρι να πέσει η νύχτα. 

  Καθώς συνέχιζαν να καλπάζουν, σκεφτόταν την Βερενέλη. Όταν 
εκείνος, η Νύχτα, ο Ράµλεντ, ο Νόρτεζ, και η Άρµι είχαν χωριστεί 
από τους άλλους, η κατάσταση είχε έρθει έτσι, που ήταν 
αναγκασµένοι ν’αφήσουν πίσω τους την Ιστορικό των Εκδικητών, 
µέσα στην µαύρη καταιγίδα των δαιµονανθρώπων που τους 
κυνηγούσαν. Όµως ο Άνεµος νόµιζε ότι την είχε δει να πηγαίνει µε 
τον Χέρκαµ, και ήλπιζε ακόµα να βρισκόταν µαζί του. Ο 

Αρχιεκδικητής θα φρόντιζε να µην πάθει κανένα κακό, όσο την είχε 
από κοντά·  έµοιαζε η καστανοµάλλα εξερευνήτρια να του αρέσει. 
Βέβαια, εκείνη φαινόταν να µην καταλαβαίνει τίποτα από αυτό, 

πράγµα που είχε παραξενέψει τον Άνεµο… Πάντως, το βασικό θέµα, 

τώρα, ήταν να καταφέρουν να γλιτώσουν από τους Μαγκραθµέλιους. 
Αλλά ως πότε µπορούσαν να κρύβονται από αυτούς; Φαίνεται πως η 

Νερενία είχε βάλει στο µάτι τους Εκδικητές, και ήθελε να τους 
εξολοθρεύσει όλους·  οι περιοχές δυτικά της Όρφαλχ είχαν γεµίσει µε 
δαιµονανθρώπους, σπιθαµή προς σπιθαµή. Πόσες χιλιάδες 
πολεµιστές της είχε διαθέσει η Στρατάρχισσα; 
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  Οι δίδυµοι ήλιοι του Άρµπεναρκ είχαν αρχίσει την καθοδική τους 
πορεία, ο ένας προς την Ανατολή κι ο άλλος προς την ∆ύση, όταν ο 

Άνεµος και η οµάδα του ανέβηκαν σ’έναν λόφο και τράβηξαν τα 

γκέµια των αλόγων τους, για να σταµατήσουν και να κοιτάξουν προς 
τα πίσω. Σε απόσταση, περίπου, δύο χιλιοµέτρων µπορούσαν 
ν’ατενίσουν τους δαιµονανθρώπους να έρχονται. Όµως, τώρα, η 

Νύχτα παρατήρησε ότι δεν ήταν, πλέον, πενήντα, παρά λιγότεροι·  
κάπου τριάντα. Κάποιοι πρέπει να είχαν φύγει στον δρόµο. Ίσως να 

είχαν αποφασίσει ότι ήταν ανούσιο να καταδιώκουν πέντε 
ανθρώπους µε πενήντα (ένας προς δέκα αναλογία), αφού και τριάντα 

αρκούσαν για να τους σκοτώσουν. 
  «∆ε µας έχουν χάσει,» είπε ο Άνεµος. «Ακόµα πίσω µας 
βρίσκονται.» 

  «Όµως είναι πιο λίγοι,» πρόσθεσε η Νύχτα. 

  «Αλλά όχι τόσο λίγοι ώστε να µπορούµε να σταθούµε και να τους 
πολεµήσουµε,» τόνισε ο Άνεµος. 
  «∆ιαφωνώ,» είπε ο Ράµλεντ. «Άµα σταθούµε πάνω σε τούτο το 

λόφο, έχουµε καλές πιθανότητες να τους πάρουµε.» Ξεθηκάρωσε το 

µεγάλο σπαθί απ’τη πλάτη του. «Κατ’αρχήν, µέχρι να κατορθώσουν 
ν’ανεβούνε εδώ, εσύ, η Νύχτα, κι ο Νόρτεζ θα τους έχετε γεµίσει 
βέλη. Αλλά κι άµα ζυγώσουν, εγώ κι η Άρµι θα τους περιλάβουµε. 
Καθώς θα έρχονται από κάτω προς τα πάνω, θα είναι περισσότερο 

ευάλωτοι.» 

  Ο Άνεµος τον κοίταξε διστακτικά. 

  «∆ε θα το πρότεινα, άµα είχαµε να κάνουµε και µε τους πενήντα,» 

είπε ο Ράµλεντ. «Όµως τώρα µπορούµε να τους ξεφορτωθούµε απ’τη 

ράχη µας, µια και καλή. Βγάλτε, λοιπόν, τα τόξα σας!» 

  Ο Άνεµος, η Νύχτα, κι ο Νόρτεζ αφίππευσαν και τα έβγαλαν, 
καθώς ατένιζαν τους δαιµονανθρώπους να έρχονται από απόσταση. 

Πέρασαν βέλη στις χορδές, ενώ ο καλπασµός των αλόγων των 
Μαγκραθµέλιων πλησίαζε όλο και περισσότερο. 
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  Οι ήλιοι έβαφαν πορτοκαλοκόκκινους τους λόφους, καθώς 
ολοκλήρωναν τους κύκλους τους. 
  Ένας λύκος, κάπου, αλύχτησε δυνατά. 

  Οι δαιµονάνθρωποι έφτασαν σε απόσταση βολής. Και τα βέλη της 
Νύχτας, του Ανέµου, και του Νόρτεζ άρχισαν να πέφτουν το ένα 

µετά το άλλο καταπάνω τους. Εκείνοι ύψωσαν ασπίδες, 
προσπαθώντας να προστατευτούν, όµως δύο σωριάστηκαν, 
καρφωµένοι στα πλευρά. Οι άλλοι επιχείρησαν ν’ανεβούν την 
πλαγιά του λόφου. 

  «Τ’άλογά τους!» σφύριξε ο Άνεµος. «Χτυπήστε τ’άλογά τους!» 

  Οι δύο σύντροφοί του υπάκουσαν, και τα πονεµένα χλιµιντρίσµατα 

των ζώων γέµισαν τον αέρα, µαζί µε τις λυσσασµένες κραυγές των 
Μαγκραθµέλιων, που καταριόνταν στη δαιµονική τους γλώσσα. 

Πέντε έπεσαν από τ’άτια τους·  και, καθώς κατρακυλούσαν επάνω 

στην πλαγιά του λόφου, εµπόδιζαν και τους υπόλοιπους ν’ανεβούν. 
Τα χτυπηµένα άλογα είτε σωριάζονταν κάτω, σπαρταρώντας, είτε 
χρεµέτιζαν αφηνιασµένα, κλοτσώντας και δαγκώνοντας, και 
προκαλώντας ακόµα περισσότερο χάος. 
  Όµως µισή ντουζίνα δαιµονάνθρωποι έκαναν έναν µικρό κύκλο, για 

ν’ανεβούν στον λόφο από την άλλη µεριά. Ο Ράµλεντ τούς είδε, και 
είπε στην Άρµι: «Έρχονται απο κεί.» 

  «Ναι,» ένευσε εκείνη, παίρνοντας στο χέρι τη λόγχη της. 
Προφανώς, το είχε παρατηρήσει κι η ίδια, γιατί δε φάνηκε το 

γεγονός να την εξέπληξε ή να την αιφνιδίασε. 
  Ο Άνεµος, η Νύχτα, κι ο Νόρτεζ εξακολουθούσαν να βάλουν 
εναντίον των υπόλοιπων Μαγκραθµέλιων που προσπαθούσαν 
ν’ανεβούν την πλαγιά. Ένας από τους αντιπάλους τους κατάφερε να 

φτάσει στα δέκα µέτρα µπροστά τους, όµως ο Νόρτεζ τον 
εξολόθρευσε, καρφώνοντάς τον στο δεξί µάτι, µε µια ριπή. Ύστερα, 

έστρεψε, πάλι, το τόξο του εναντίον των άλλων. Όσο παράλογος κι 
αν ήταν κάποιες φορές, ο Άνεµος έπρεπε να παραδεχτεί πως ήταν 
άριστος τοξότης. 
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  Εν τω µεταξύ, ο Ράµλεντ έβλεπε τους καβαλάρηδες που είχαν 
λοξοδρόµηση να ζυγώνουν από την βόρεια µεριά του λόφου, όπου 
υπήρχαν µερικά άφυλλα δέντρα. Οι κάπες τους ανέµιζαν, καθώς 
κάλπαζαν, και τα σπαθιά κι οι ασπίδες τους γυάλιζαν στο λυκόφως. 
Ο Ντρούβτεκ βάσταξε γερά στο αριστερό του χέρι τα γκέµια του 

αλόγου του, ενώ µε το δεξί κρατούσε υψωµένο το σπαθί του. Πλάι 
του, η Άρµι είχε έτοιµη τη λόγχη της –την οποία εκσφενδόνισε 
καταπάνω στον πρώτο Μαγκραθµέλιο που ζύγωσε. Το µακρύ όπλο 

τον πήρε στον δεξή ώµο, κάνοντας αίµα να πεταχτεί και 
σωριάζοντάς τον απ’το άτι του. 

  Ο επόµενος ήρθε, και ο Ράµλεντ κάλπασε εναντίον του, 

κατεβάζοντας το σπαθί του… που κοπάνησε ηχηρά πάνω στην 
ασπίδα του αντιπάλου του, δίχως να τον τραυµατίσει ή να τον ρίξει 
απ’το άλογο. Όµως, καθώς ο Μαγκραθµέλιος πέρασε πλάι απ’τον 
Ντρούβτεκ, ταλαντευόταν επάνω στη σέλα του, ταρακουνηµένος 
από την σύγκρουση, και η Άρµι, αρπάζοντας την ευκαιρία, τράβηξε 
το σπαθί της και τον κάρφωσε στο λαιµό. 

  ∆ύο κατέφτασαν, κι ένας ακολουθούσε. Ο Ράµλεντ κοπάνησε το 

ξίφος του ενός, ρίχνοντάς το απ’το χέρι του. Ο άλλος πήγε προς την 
Άρµι. Η Εκδικήτρια έσκυψε πάνω στη σέλα της κι απέφυγε τη λάµα 

που ερχόταν να της πάρει το κεφάλι. Ο Μαγκραθµέλιος πέρασε πλάι 
της κι έκανε στροφή, για να ξανάρθει. 
  Εκείνος που ακολουθούσε εφόρµησε στον Ράµλεντ. Ο Ντρούβτεκ 

απέκρουσε, γύρισε απότοµα τ’άλογό του –µε µια βίαιη κίνηση που 

έκανε το ζώο να χλιµιντρίσει, διαµαρτυρόµενο–, και σπάθισε κατά 

του αντιπάλου του, βρίσκοντάς τον στην πλάτη. Ο δαιµονάνθρωπος 
έβγαλε µια δυνατή κραυγή. Προσπάθησε να µην πέσει απ’τ’άτι του, 

µα δεν τα κατάφερε, και σωριάστηκε στη γη. 

  Εκείνος που είχε χάσει το ξίφος του τράβηξε ένα µεταλλικό 

σφαιρίδιο απ’τη ζώνη του και το πέταξε καταπάνω στον Ράµλεντ. 
Ανάθεµα! σκέφτηκε ο Ντρούβτεκ, κι έβαλε το αριστερό του χέρι 
µπροστά στο πρόσωπό του, για να καλυφθεί, ενώ το δεξί, µε το 
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οποίο βαστούσε το σπαθί του, το έθεσε µπροστά στο στέρνο του, 

σαν προστατευτική ασπίδα, για να µην πάει κάποιο από τα καρφιά 

που θα πετάγονταν στην καρδιά του. Επίσης, ενστικτωδώς, 
στράφηκε ελαφρώς προς το πλάι. 
  Το σφαιρίδιο χτύπησε στη γη. Έσπασε, και τα καρφιά πετάχτηκε 
τριγύρω. Τα περισσότερα µπήχτηκαν στην κοιλιά του αλόγου του 

Ράµλεντ, αλλά κι ο ίδιος ένιωσε ορισµένα να διαπερνούν επώδυνα τα 

πλευρά του. Γρύλισε, καθώς προσπαθούσε να κρατηθεί πάνω στο 

αφηνιασµένο άτι. ∆εν κατάφερε να παραµείνει για πολύ στη σέλα, 

και σωριάστηκε στο έδαφος. 
  Τα µαύρα µάτια του δαιµονανθρώπου άστραψαν. Σπιρούνισε το 

άλογό του και κάλπασε καταπάνω στον Ντρούβτεκ, µε σκοπό να τον 
ποδοπατήσει. Ο Ράµλεντ κύλησε στο πλάι, νιώθοντας τα καρφιά στα 

αριστερά του πλευρά να τον τρυπάνε ακόµα περισσότερο. Το ζώο 

του Μαγκραθµέλιου πέρασε µερικά εκατοστά δίπλα απ’το κεφάλι 
του. 

  Ο Ντρούβτεκ προσπάθησε να σηκωθεί·  αλλά, τότε, άκουσε ένα 

άλλο άλογο νάρχεται από πίσω του. Στράφηκε ελαφρώς, για να 

κοιτάξει, και είδε την Άρµι να καλπάζει προς τον έφιππο 

δαιµονάνθρωπο, κραδαίνοντας στο ένα χέρι το σπαθί της και 
στ’άλλο το πλατύ, µακρύ της µαχαίρι, ενώ οδηγούσε τη φοράδα της 
µονάχα µε τα πόδια. Ο άοπλος Μαγκραθµέλιος προσπάθησε να 

καλυφθεί πίσω απ’την ασπίδα του. Η Εκδικήτρια τον χτύπησε στο 

κράνος, µε το ξίφος της, µην κατορθώνοντας να του το σπάσει. 
Όµως τούτο δεν την εµπόδισε απ’το να ξαναστραφεί εναντίον του, 

για να τελειώσει τη δουλειά της. 
  Ο Ράµλεντ είδε, µε την άκρια του µατιού, τον δαιµονάνθρωπο που 

είχαν ρίξει πρώτο απ’το άλογο να στέκεται όρθιος, µ’ένα ξίφος στο 

χέρι, και να τον πλησιάζει, ενώ αίµα έτρεχε απ’τον τραυµατισµένο 

ώµο του. Κι ο Ντρούβτεκ σηκώθηκε στα πόδια του, βαστώντας το 

σπαθί του µε τα δύο χέρια. Ο Μαγκραθµέλιος τού χίµησε, µε µια 
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πολεµική κραυγή. Εκείνος απέφυγε το λεπίδι του, και του έµπηξε το 

δικό του στα πλευρά, τρυπώντας την αρµατωσιά του. 

  Καθώς ο εχθρός του σωριαζόταν νεκρός, ο Ράµλεντ στράφηκε 
δίπλα, για να δει τη γινόταν η Άρµι. Την ατένισε να θηκαρώνει το 

µακρύ της µαχαίρι στον γοφό·  ο δαιµονάνθρωπος που προ ολίγου 

αντιµετώπιζε βρισκόταν ανάσκελα στο έδαφος, τυλιγµένος στο αίµα. 

  Ο Ράµλεντ έστρεψε το βλέµµα του στον Άνεµο, τη Νύχτα, και τον 
Νόρτεζ: Ακόµα στέκονταν στην άκρη του λόφου, αλλά δεν έριχναν, 
πια, βέλη. Γιατί; Τους είχαν εξολοθρεύσει όλους; Πλησίασε, για να 

µάθει πώς πήγαινε η κατάσταση. Η Άρµι τον ακολούθησε, επάνω 

στη φοράδα της. Ο Ντρούβτεκ κοίταξε κάτω, κι αντίκρισε λίγους 
παραπάνω από µια ντουζίνα δαιµονανθρώπους, που είχαν χάσει τα 

άλογά τους, να βρίσκονται καλυµµένοι πίσω από µερικά βράχια, 

ατενίζοντας τους τοξότες στην κορυφή του λόφου. 

  «∆ε µπορούµε να τους πετύχουµε, εκεί όπου είναι κρυµµένοι,» είπε 
ο Άνεµος στον Ράµλεντ. «Περιµένουν να φύγουµε για να έρθουν, οι 
µπάσταρδοι. Αλλά εσύ είσαι καλά; Βλέπω αίµα στα ρούχα σου.» 

  «Μερικά από τα καταραµένα τους καρφιά µε πέτυχαν,» αποκρίθηκε 
ο Ντρούβτεκ. «Πρέπει να τα βγάλω από µέσα µου, µόλις 
σταµατήσουµε. Με σουβλίζουν, τα διαβολεµένα!…» 

  Η Άρµι αφίππευσε. «Αφού άλλοι δαιµονάνθρωποι δεν πλησιάζουν, 
για την ώρα, έλα µαζί µου να σε βοηθήσω.» 

  Ο Ράµλεντ δίστασε. 
  «Έλα,» επέµεινε εκείνη, και τον έπιασε απ’το χοντρό βραχίονα του 

δεξιού του χεριού. 

  Ο Ντρούβτεκ συµφώνησε µε ένα µουγκρητό, και την ακολούθησε. 
Κάθισε σε έναν βράχο, λίγο παραπέρα, αφού κάρφωσε πρώτα το 

σπαθί του στο έδαφος. Καθώς έλυνε την κάπα του, ένας παγερός 
αγέρας φυσούσε από τα νότια, φέρνοντας µαζί του τη µυρωδιά του 

Ωκεανού, την οποία ο Ράµλεντ γνώριζε καλά: και τώρα, τον 
πληµµύριζε µε αναµνήσεις, από τότε που είχε ταξιδέψει στα νησιά. 

Μετά από την κάπα, έλυσε την τουνίκα του και την έβγαλε, 
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µένοντας γυµνός από τη µέση και πάνω. Το τριχωτό, µυώδες κορµί 
του γυάλιζε από τον ιδρώτα. 

  Η Άρµι, έχοντας θηκαρώσει το ξίφος της, γονάτισε στο ένα πόδι 
πλάι του και κοίταξε το τραύµα στα αριστερά του πλευρά. Ή, 

µάλλον, τα τέσσερα µικρά τραύµατα, που το ένα βρισκόταν κοντά 

στο άλλο και είχαν λούσει το σφριγηλό του δέρµα µε αίµα. 

  «Ξέρεις πώς να βγάζεις αυτά τα καταραµένα µαραφέτια, κοπελιά;» 

τη ρώτησε ο Ράµλεντ. 
  Εκείνη ύψωσε το γκρίζο της βλέµµα, για να τον κοιτάξει. «Προτού 

µπω στους Εκδικητές, ήµουν θεραπεύτρια,» τον πληροφόρησε. 
  «Οι Βολχερθιανοί, πάντως, τα βγάζουν µε λαβίδες,» είπε ο 

Ράµλεντ. 
  «∆εν είµαι Βολχερθιανή,» αποκρίθηκε εκείνη, ξαναστρέφοντας το 

βλέµµα της στα πλευρά του. «Και δεν έχω λαβίδες.» Ψαχούλεψε µε 
τα δάχτυλά της το δέρµα του, προσπαθώντας να αισθανθεί τα καρφιά 

που είχαν µπηχτεί εκεί. Εντόπισε το πρώτο και, χρησιµοποιώντας και 
τα δυο της χέρια, το πίεσε, βγάζοντάς το. Το κοίταξε µε απέχθεια και 
το πέταξε παραπέρα. Πηχτό αίµα εκκρίθηκε από το σηµείο όπου 

πριν από λίγο βρισκόταν. 
  Κοίταξε τον Ράµλεντ στο πρόσωπο, µε ένα ερωτηµατικό βλέµµα. 

Εκείνος της χαµογέλασε. «Συνέχισε τη δουλειά σου,» την 
προέτρεψε. 
  Η Άρµι τού έβγαλε και το δεύτερο αγκύλι. Και το τρίτο, και το 

τέταρτο. Τα χέρια της ήταν έµπειρα, παρατήρησε ο Ντρούβτεκ. 

  Η Εκδικήτρια σηκώθηκε όρθια και τον κοίταξε, ξανά, µε κείνο το 

απορηµένο βλέµµα. «Από τι είσαι φτιαγµένος;» τον ρώτησε. 
  «Από σάρκα και οστά, νοµίζω,» µούγκρισε ο Ράµλεντ. «Εσύ τι 
λες;» 

  «Θα στοιχηµάτιζα ότι είσαι τόσο σκληρός όσο η αρµατωσιά µου,» 

αποκρίθηκε η Άρµι. «∆ε µου φάνηκε να πονούσες και πολύ, όταν 
έβγαζα τα καρφιά από µέσα σου.» Στράφηκε και κατευθύνθηκε προς 
το άλογό της, ενώ ο Ράµλεντ γελούσε.  
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  Μόλις πήρε τον σάκο της από τη σέλα, επέστρεψε και γονάτισε, 
πάλι, πλάι του, ανοίγοντάς τον και ψάχνοντας για κάτι στο 

εσωτερικό του. Όταν το βρήκε, ο Ντρούβτεκ διαπίστωσε πως ήταν 
ένας µεγάλος επίδεσµος, τον οποίο η Άρµι βάστηξε εµπρός του. 

  «Τι να τον κάνω;» τη ρώτησε. 
  «Κράτα τον για λίγο,» είπε εκείνη. Μετά, έψαξε κι άλλο στον σάκο 

κι έβγαλε ένα µπουκαλάκι. Αφαίρεσε το φελλό από το στόµιό του, 

άπλωσε λίγο από το διαφανές υγρό στο χέρι της, και το έτριψε επάνω 

στα τραυµατισµένα πλευρά του Ράµλεντ. Εκείνος αισθάνθηκε ένα 

µικρό τσούξιµο, µα δεν το έδειξε. Όπως δεν είχε δείξει και τον πόνο 

που ένιωθε όταν η Εκδικήτρια έβγαζε τα δαιµονικά καρφιά από µέσα 

του. Άλλωστε, δεν ήταν και τόσο τροµερός… 

  Μόλις τελείωσε ν’αλείφει τα πλευρά του, η Άρµι πέρασε τον 
επίδεσµο γύρω τους και τον έδεσε σφιχτά. «Εντάξει;» ρώτησε. 
  Ο Ράµλεντ ανασήκωσε τους ώµους. «Ναι.» 

  Η Άρµι γέλασε. «Άλλοι διαµαρτύρονται, όταν τους τα κάνω αυτά, 

κι εσύ φέρεσαι σα να σε χαϊδεύω.» 

  «Άµα µε χάιδευες, δε θα καθόµουν τόσο ακίνητος, κοπελιά!» τη 

διαβεβαίωσε ο Ράµλεντ. Και είδε ένα πολλά υποσχόµενο χαµόγελο 

να παρουσιάζεται στο πρόσωπό της. 
  Ύστερα, όµως, η φωνή του Νόρτεζ ακούστηκε: «Ράµλεντ! Άρµι! 
Έρχονται δαιµονάνθρωποι απ’τη βόρεια µεριά!» 

  Ο Ντρούβτεκ, πάραυτα, πετάχτηκε όρθιος, ξεκαρφώνοντας το 

σπαθί του απ’το έδαφος. «Τι!» φώναξε. «Κι άλλοι;» 

  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Νόρτεζ. «Μερικοί απ’αυτούς που βρίσκονταν 
πίσω απ’τα βράχια– ∆ιάβολε, έρχονται κι ετούτοι!» 

  «Πήγαινε απ’την άλλη, Νόρτεζ,» πρόσταξε ο Άνεµος. «Εγώ κι η 

Νύχτα θα τους αναλάβουµε αυτούς. Πήγαινε να βοηθήσεις τον 
Ράµλεντ και την Άρµι.» 

  Εκείνος δίστασε. 
  «Τσακίσου!» σφύριξε ο Άνεµος, κι ο Εκδικητής υπάκουσε. 
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  Ακολούθησε τον Ντρούβτεκ και την ξανθοµάλλα γυναίκα που 

είχαν ήδη πάει στην βόρεια µεριά του λόφου, µε τα όπλα τους 
σ’ετοιµότητα. Ο Ράµλεντ δεν είχε µπει στον κόπο να φορέσει τα 

ρούχα του·  άλλωστε, εδώ δεν έκανε και τόσο κρύο, σε σχέση µε τα 

µέρη όπου είχε µεγαλώσει. Η Άρµι είχε σηκώσει την αιµατοβαµµένη 

της λόγχη από κάτω κι ετοιµαζόταν να την στείλει στο κεφάλι του 

πρώτου Μαγκραθµέλιου που θα ζύγωνε. Ο Νόρτεζ πήρε ένα από τα 

τελευταία βέλη της φαρέτρας του (τέσσερα του έµεναν, πλέον) και 
το πέρασε στη χορδή του τόξου του. 

  Οι δαιµονάνθρωποι άρχισαν ν’ανεβαίνουν, µε τις ασπίδες τους 
υψωµένες –κι εκείνος άρχισε να ρίχνει. 
  Στην ανατολική µεριά του λόφου, ο Άνεµος κι η Νύχτα δρούσαν 
παρόµοια, ξοδεύοντας τα τελευταία τους βέλη. Κανένας απ’τους δυο 
τους δεν ήταν τόσο καλός τοξότης, όσο ο Νόρτεζ, όµως, σίγουρα, θα 

σώριαζαν κάµποσους από τους εχθρούς τους, προτού τους ζύγωναν. 
Και, όντως, από τους έξι δαιµονανθρώπους που έρχονταν, οι 
τέσσερις κατόρθωσαν να φτάσουν τους δυο τυχοδιώχτες –που, τώρα 

πλέον, όλα τα βέλη τους είχαν σωθεί. 
  Το ήξερα ότι δεν έπρεπε να µπλεχτούµε έτσι, συλλογίστηκε ο 

Άνεµος, καθώς ξεθηκάρωνε το σπαθί του. Ευχόταν ακόµα να είχε το 

κοντόσπαθο του Ζιρκεφιανού φονιά, όµως του είχε πέσει στην 
βραχώδη ακτή όπου βρισκόταν κρυµµένος κι ο θησαυρός τους. Όταν 
επέστρεφαν γι’αυτόν, θα το ξανάπαιρνε. Ή, µάλλον, δεδοµένης της 
τωρινής κατάστασης: αν επέστρεφαν γι’αυτόν. 
  Απέκρουσε τη σπαθιά του Μαγκραθµέλιου που ανέβαινε, και τον 
κλότσησε καταπρόσωπο, αφήνοντάς τον να κατρακυλήσει στην 
πλαγιά. ∆ίπλα του, η Νύχτα απέφυγε το κοντάρι µιας 
δαιµονογυναίκας, και τη χτύπησε καταπρόσωπο, µε το σπαθί της, 
στέλνοντάς την κι αυτήν να κατρακυλήσει. Ωραία, σκέφτηκε ο 

Άνεµος·  τούτοι οι δυο βγήκαν εκτός µάχης. Ο ένας από τους άλλους 
δύο, όµως, επί του παρόντος, βρισκόταν κοντά του, κατεβάζοντας το 

ακάνθινο πελέκι του. Ο τυχοδιώχτης ύψωσε το σπαθί του, και 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

891 

σταµάτησε το βαρύ όπλο ακριβώς πάνω απ’το κεφάλι του·  οι µύες 
του χεριού του σφίχτηκαν επώδυνα απ’την ξαφνική πίεση. Και, µε το 

άλλο του χέρι, ο Άνεµος τράβηξε το ξιφίδιο απ’τη ζώνη του και το 

έµπηξε στο λαρύγγι του δαιµονανθρώπου. 

  Η Νύχτα κατάφερε ν’αποκρούσει το ξίφος µε το οποίο της 
επιτέθηκε ο τελευταίος Μαγκραθµέλιος, αλλά αισθάνθηκε µια 

ακατονόµαστη δύναµη να διέρχεται από τη λεπίδα του όπλου της και 
να διαπερνά τα δάχτυλα, τον καρπό, κι ολόκληρο το κορµί της, 
µουδιάζοντάς το. Τα γόνατά της παρέλυσαν και έπεσε στο έδαφος·  
το ξίφος της έφυγε απ’τη γροθιά της. 
  Ο Άνεµος, που είχε εκείνη τη στιγµή µόλις αποτελειώσει τον 
δαιµονάνθρωπο µε τον ακάνθινο πέλεκυ, στράφηκε στην φίλη του, 

µε µια δυνατή κραυγή. Ο Μαγκραθµέλιος που βρισκόταν από πάνω 

της αιφνιδιάστηκε και ύψωσε το ξίφος του, για ν’αµυνθεί. Το ατσάλι 
του τυχοδιώχτη συγκρούστηκε µ’αυτό του δαιµονικού πολεµιστή, 

και ο Άνεµος ένιωσε µια δύναµη να τον διαπερνά και να τον 
παραλύει. Έπεσε, βγάζοντας µια αδύναµη φωνή απ’τα χείλη. 

  Όµως η Νύχτα, ως τώρα, είχε καταφέρει να συνέλθει κάπως. 
Τράβηξε το στιλέτο που βρισκόταν κρυµµένο µέσα στο µανίκι της 
και το έµπηξε στην κλείδωση του ποδιού του Μαγκραθµέλιου. 

  «Αααργκν!» βόγκησε εκείνος, και παραπάτησε. 
  Η Νύχτα έπιασε το σπαθί της, σηκώθηκε γρήγορα όρθια, και τον 
άρπαξε απ’το κρανοφόρο του κεφάλι. Η λεπίδα της έκανε ένα 

µεγάλο, πορφυρό σχίσιµο στο λαιµό του. 

  Ο Άνεµος έστρεψε το βλέµµα του στη βόρεια µεριά του λόφου, για 

να δει τον Ράµλεντ, τον Νόρτεζ, και την Άρµι µπλεγµένους σε 
κοντινή µάχη µε πέντε Μαγκραθµέλιους. Εποµένως, είχαν 
καταφέρει, µέχρι στιγµής, να ξεφορτωθούν τέσσερις, σκέφτηκε ο 

τυχοδιώχτης, γιατί εννιά ήταν οι δαιµονάνθρωποι που είχαν πάει 
προς τα κει. Καθόλου άσχηµα, έκρινε –κι ύστερα, έκπληκτος, 
συνειδητοποίησε πως εκείνος κι η Νύχτα είχαν µόλις ξεπαστρέψει 
έξι αντιπάλους. 
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  «Πάµε να βοηθήσουµε!» πρότεινε στη φίλη του, καθώς σηκωνόταν 
όρθιος, µαζεύοντας από κάτω το σπαθί του. 

  Έτρεξαν προς τη βόρεια µεριά του λόφου. Και, προτού φτάσουν, 
είδαν τον Ράµλεντ να πετσοκόβει έναν δαιµονάνθρωπο µε το βαρύ 

του ξίφος, ενώ η Άρµι διαπερνούσε τα πλευρά ενός άλλου. Ο Νόρτεζ 
προσπαθούσε ν’αποµακρύνει δύο οι οποίοι είχαν στραφεί εναντίον 
του. ∆εν ήταν τόσο καλός στην κοντινή µάχη, όσο οι συµπολεµιστές 
του. 

  Ο Άνεµος έβαλε το ξιφίδιό του καταπάνω σε έναν από τους 
Μαγκραθµέλιους που σκόπευαν να σκοτώσουν τον Εκδικητή, και 
πέτυχε τον διαβολάνθρωπο στον λαιµό. 

  Ο άλλος στράφηκε, για να κοιτάξει από πού είχε έρθει η επίθεση, 

µόνο και µόνο για να δει τη Νύχτα να του χιµά. ∆εν πρόλαβε να 

χρησιµοποιήσει αµυντικά την ασπίδα του, και η τυχοδιώχτρια τον 
χτύπησε στα πλευρά, κάνοντάς τον να γρύλισε από πόνο, προτού ο 

Νόρτεζ του µπήξει το σπαθί του στο στέρνο. 

  Ο Άνεµος είδε πως η Άρµι κι ο Ράµλεντ είχαν ξεπαστρέψει και τον 
τελευταίο Μαγκραθµέλιο. «Καλά σας έλεγα να µην µείνουµε να 

πολεµήσουµε!» τους είπε. 
  Ο Ντρούβτεκ βλεφάρισε. «Γιατί παραπονιέσαι, τώρα; Όλοι 
ζωντανοί δεν είµαστε;» 

  Ο Άνεµος ρουθούνισε, αναποδογυρίζοντας τα µάτια. Η Νύχτα, ο 

Νόρτεζ, και η Άρµι γέλασαν. 
  «Πού είναι το αστείο;» µούγκρισε ο Ράµλεντ, και θηκάρωσε το 

σπαθί του. Αποµακρύνθηκε απ’τους συντρόφους του, για να πάρει 
την τουνίκα του από κάτω και να την φορέσει. «Πάµε να φύγουµε 
απο δώ,» πρότεινε, καθώς έβαζε και την κάπα του. «Χρειαζόµαστε 
ξεκούραση. Και εµείς και τ’άλογά µας.» 

  Η Άρµι ζύγωσε τη φοράδα της και την τράβηξε απ’τα γκέµια. 

«Ανέβα,» του είπε. 
  Ο Ράµλεντ την κοίταξε ερωτηµατικά. 

  «Εκτός κι άµα θέλεις να έρθεις βαδίζοντας,» πρόσθεσε εκείνη. 
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  Ο Ντρούβτεκ έριξε µια µατιά στο σκοτωµένο του άλογο, του 

οποίου η κοιλιά ήταν γεµάτη από τα δαιµονικά καρφιά των 
Μαγκραθµέλιων. Έγνεψε καταφατικά κι ανέβηκε στη σέλα της 
φοράδας της. Η Άρµι σκαρφάλωσε πίσω του και πήρε τα γκέµια, ενώ 

ο Άνεµος, η Νύχτα, και ο Νόρτεζ καβαλίκευαν τα δικά τους άλογα. 

  «∆υσκολεύοµαι να δω, έτσι όπως βρίσκεσαι µπροστά µου,» του 

είπε η Εκδικήτρια. «Ειδοποίησέ µε αν δεις κανένα γκρεµό!» 

  «Το υπόσχοµαι,» αποκρίθηκε ο Ράµλεντ, γελώντας. 
  «Ελάτε!» φώναξε ο Άνεµος, στρίβοντας τ’άλογό του προς τα 

δυτικά κι αρχίζοντας να καλπάζει. 
  Η Νύχτα κι ο Νόρτεζ τον ακολούθησαν, σπιρουνίζοντας τα ζώα 

τους. 
  Η Άρµι ακούµπησε το σαγόνι της στον µεγάλο ώµο του Ράµλεντ 
και χτύπησε τη φοράδα της µε τα γκέµια, κάνοντάς τη κι εκείνη να 

ξεκινήσει. 
  Καθώς οι δίδυµοι ήλιοι του Άρµπεναρκ χάνονταν στον ανατολικό 

και δυτικό ορίζοντα, η οµάδα σταµάτησε στην πλαγιά ενός λόφου, 

όπου βρισκόταν µια αρκετά µεγάλη σπηλιά, µέσα στην οποία 

µπορούσαν να ξεκουραστούν για το βράδυ. Και εκεί κοιµήθηκαν, 
φυλώντας βάρδιες εναλλάξ. Όταν είπαν στον Ράµλεντ εκείνος να 

µην κάνει σκοπιά, γιατί ήταν τραυµατισµένος, ο Ντρούβτεκ έριξε 
πίσω το κεφάλι και γέλασε δυνατά. «Χάσατε τα µυαλά σας,» τους 
αποκρίθηκε. «Τα Πνεύµατα σάς τα κλέψανε.» Έτσι, φύλαξε την 
τελευταία σκοπιά, και ξύπνησε τους υπόλοιπους όταν ο Λούντρινχ 
ξεµύτισε από την Ανατολή. 

  «∆εν πρέπει, πια, να είµαστε µακριά από την Γκέχβιν,» είπε ο 

Άνεµος, µόλις καβαλίκεψαν τ’άλογά τους. «Τούτα τα µέρη κάτι µου 

θυµίζουν.» Και κοίταξε τη φίλη του. «Ε, Νύχτα;» 

  Εκείνη µειδίασε κι έγνεψε καταφατικά. 

  Ξεκίνησαν την πορεία τους, πιστεύοντας ότι θα ήταν µικρή. 

Κάλπασαν και, σε λίγο, οι λόφοι στους οποίους ταξίδευαν έδωσαν τη 

θέση τους σε µια ανοιχτή πεδιάδα, που στο τέλος της βρισκόταν η 
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παραλιακή δηµοσιά του Σαραόλν και µια µεγάλη περιτειχισµένη 

πόλη. Γύρω της ήταν κατασκηνωµένο ένα φουσάτο αξιοσηµείωτου 

µεγέθους, το οποίο διέλυε εκείνη την ώρα την κατασκήνωσή του. 

  «Ποιοι είναι αυτοί;» ρώτησε η Νύχτα, στρέφοντας το βλέµµα της 
στον Άνεµο. 

  Εκείνος ανασήκωσε τους ώµους. «∆εν ξέρω. Όµως, σίγουρα, δεν 
είναι Μαγκραθµέλιοι. Πάµε.» 

  «Σταθείτε!» τους πρόλαβε ο Νόρτεζ. «Τι γίνεται αν είναι ο στρατός 
της δαιµονόφιλης ∆ούκισσας Θάρνα;» 

  «Αυτός βρίσκεται στην Όρφαλχ, σύµφωνα µε τις πληροφορίες 
µας,» είπε ο Άνεµος. «Εξάλλου, έχει τόσο µεγάλο στρατό η 

∆ούκισσα; Τούτοι δω πρέπει ν’αριθµούν γύρω στους είκοσι 
χιλιάδες!» 

  «Άνεµε, µάλλον, αυτό το φουσάτο είναι του ∆ούκα Άλβαρ,» 

υπέθεσε η Άρµι. «Μόνο εκείνος µπορεί να καλέσει τόσους πολλούς 
πολεµιστές, στα νότια µέρη του Σαραόλν.» 

  «Και τους πηγαίνει να πολιορκήσουν την Όρφαλχ!» 

συνειδητοποίησε, ξαφνικά, η Νύχτα, και χαµογέλασε. 
  Αλλά µια σκιά πέρασε από το πρόσωπο του Ανέµου, καθώς έλεγε: 
«Όµως η Στρατάρχισσα Νερενία έχει πολύ περισσότερους εκεί. 
Πολύ, πολύ περισσότερους…» 

  «Μα δεν είχε στείλει κάποιες χιλιάδες, για να συνθλίψουν τον 
Άλβαρ;» είπε ο Νόρτεζ. «Το ότι ο ∆ούκας βρίσκεται εδώ, σηµαίνει 
πως αυτοί απέτυχαν–» 

  «Είσαι ιδιοφυής, Νόρτεζ!» είπε, ειρωνικά, ο Άνεµος, και 
ρουθούνισε. 
  «Επίσης, σηµαίνει πως είναι νεκροί,» τόνισε εκείνος, ενοχληµένος 
απ’το σχόλιό του. 

  «Πιθανώς,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Και πιθανώς όχι.» 

  «Ο ∆ούκας Άλβαρ δε θα άφηνε εχθρούς πίσω του,» τόνισε η 

Νύχτα. «Για να βρίσκεται εδώ, κατατρόπωσε τους Μαγκραθµέλιους 
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που έστειλε η Νερενία για να τον τσακίσει. ∆ηλαδή, οι µαχητές της 
στην Όρφαλχ θα είναι µειωµένοι σε αριθµό.» 

  «Όχι, όµως, τόσο µειωµένοι, ώστε να µπορεί ο Άρχοντας του 

Ντρίνθεκ να πολιορκήσει την πόλη,» είπε ο Άνεµος. 
  «Γιατί καθόµαστε και κάνουµε όλες τούτες τις υποθέσεις, και δεν 
πάµε προς την Γκέχβιν να µάθουµε τι τρέχει;» ρώτησε ο Ράµλεντ. 
Έµπηξε τα τακούνια των µποτών του στα πλευρά του αλόγου του και 
ξεκίνησε να καλπάζει. Οι υπόλοιποι τον πήραν στο κατόπι, 
παρατηρώντας την πρακτικότητα στα λόγια του. 

  Έφτασαν στο στρατόπεδο που διαλυόταν και ξεπέζεψαν, ενώ 

µερικοί στρατιώτες στρέφονταν στο µέρος τους. Ένας ψηλός, 
γενειοφόρος, πορφυροµάλλης άντρας, ντυµένος µε αρµατωσιά, 

ξεχώρισε από το πλήθος και τους πλησίασε. 
  «Ποιοι είστε;» ρώτησε. «Σίγουρα όχι οι ανιχνευτές µας.» 

  «Ανήκουµε στους Εκδικητές,» αποκρίθηκε η Άρµι. 
  «Το όνοµα δε µου λέει τίποτα,» παρατήρησε ο άντρας, 
συνοφρυωµένος. 
  «Οι Εκδικητές είµαστε άνθρωποι που χάσαµε τους δικούς µας και 
τα σπίτια µας από τους δαιµονανθρώπους,» εξήγησε ο Νόρτεζ. 
«Τώρα, ο µοναδικός λόγος ύπαρξής µας είναι να πάρουµε εκδίκηση 

για όσα χάσαµε, κύριε. Και υποθέτω πως αυτό µας κάνει συµµάχους 
σας εναντίον των Μαγκραθµέλιων, σωστά;» 

  Εκείνος τους κοίταξε και τους πέντε ερευνητικά. «Εσείς είστε όλοι 
οι Εκδικητές;» 

  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Άνεµος, καθώς µια καστανόξανθη κοπέλα 

ερχόταν κοντά στον πορφυροµάλλη άντρα. Στο δεξί, γαντοφορεµένο 

της χέρι βαστούσε ένα µακρύ τόξο, ενώ στην πλάτη της κρεµόταν 
µια φαρέτρα. Ήταν ντυµένη µε φολιδωτή αρµατωσιά και ψηλές, 
µαύρες µπότες, ενώ στους ώµους της έπεφτε µια σκούρα-πράσινη 

κάπα, που έκανε έντονη αντίθεση µε τα φωτεινά πράσινά της µάτια. 

«Είµαστε πολύ περισσότεροι: από όλες τις κατεστραµµένες πόλεις 
και τα χωριά σε τούτη την περιοχή. Όµως, προς το παρόν, έχουµε 
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σκορπιστεί, γιατί η Στρατάρχισσα Νερενία της Όρφαλχ εξαπέλυσε 
χιλιάδες από τους δαιµονανθρώπους της εναντίον µας, µε σκοπό να 

µας αφανίσει.» 

  Ο πορφυροµάλλης άντρας κοίταξε την καστανόξανθη κοπέλα·  

ύστερα, στράφηκε, πάλι, στους Εκδικητές, ρωτώντας: «Και τα 

ονόµατά σας είναι…;» 

  Εκείνοι συστήθηκαν. 
  «Εγώ είµαι ο Βίρκβιν,» αποκρίθηκε ο άντρας, «γιος του ∆ούκα 

Άλβαρ του Ντρίνθεκ. Κι απο δώ η Πριγκίπισσα Έρµελ, κόρη του 

Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν.» 

  «Η Πριγκίπισσα Έρµελ;» έκανε ο Άνεµος, ενώ και η Νύχτα έµοιαζε 
το ίδιο έκπληκτη µ’αυτόν. 
  Η Έρµελ συνοφρυώθηκε. «Με γνωρίζετε;» 

  «Προσωπικά, όχι, Πριγκίπισσά µου,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Όµως 
υποτίθεται ότι είχατε χαθεί·  ότι σας είχαν απαγάγει ή οι 
Αργκανθικιανοί ή οι Μαγκραθµέλιοι.» 

  «Οι Μαγκραθµέλιοι µε είχαν στα µπουντρούµια τους,» εξήγησε 
εκείνη, «όµως κατόρθωσα να δραπετεύσω.» 

  Ο Άνεµος κοίταξε τη Νύχτα·  η φίλη του ανασήκωσε τους ώµους. Ο 

τυχοδιώχτης ξαναστράφηκε στον Βίρκβιν και την Έρµελ. «Πού 

κατευθύνεστε;» τους ρώτησε. 
  «Στην Όρφαλχ,» αποκρίθηκε ο πρώτος. «Για να την 
πολιορκήσουµε και να διώξουµε απο κεί τους δαιµονανθρώπους, 
φίλε Άνεµε. Είστε ευπρόσδεκτοι να συµπολεµήσετε µαζί µας, εάν το 

επιθυµείτε –και πιστεύω ότι θα το επιθυµείτε, αν κρίνω απ’όσα µου 

είπατε.» 

  «Με το συµπάθιο, Άρχοντά µου,» είπε ο Άνεµος, «µα δεν πιστεύω 

πως είναι δυνατόν να πάρετε την Όρφαλχ µ’αυτό το φουσάτο. Η 

Στρατάρχισσα Νερενία διαθέτει πολύ περισσότερους πολεµιστές, 
τους οποίους θα στείλει να σας τσακίσουν, µόλις σας δει.» 

  Ο Βίρκβιν γέλασε, και λοξοκοίταξε την Έρµελ, η οποία µειδίασε 
λεπτά. 
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  «Τι; δε µε πιστεύετε;» συνέχισε ο Άνεµος. «Ο στρατός της Νερενία 

διέλυσε το φουσάτο της ∆ούκισσας Βόνα, πριν από µερικές µέρες–» 

  «Το φουσάτο της ∆ούκισσας Βόνα;» τον διέκοψε η Έρµελ·  και µια 

έκφραση ανησυχίας φάνηκε στο πρόσωπό της.  
  Ο τυχοδιώχτης κατένευσε. «Με πιστεύετε, τώρα;» 

  «Και η ίδια η ∆ούκισσα Βόνα;» ρώτησε η Πριγκίπισσα. «Τι έγινε η 

ίδια η ∆ούκισσα;» 

  «Στην αρχή, δεν ξέραµε κι εµείς τι της είχε συµβεί, όµως, µετά, 

ακούσαµε φήµες ότι η Νερενία την κρατά αιχµάλωτη,» αποκρίθηκε 
ο Άνεµος. Και πρόσθεσε: «Υψηλοτάτη.» Έτσι όπως ήταν τούτη η 

κοπέλα, εύκολα ξεχνούσε κανείς ότι ήταν πριγκίπισσα του Σαραόλν.  
  Η Έρµελ κοίταξε τον Βίρκβιν. «Αυτό θα µας δυσκολέψει. Η 

Νερενία θα µας εκβιάσει µέσω της ∆ούκισσας…» 

  «Πριγκίπισσά µου, µε συγχωρείτε, αλλά δεν ακούσατε τίποτα 

απ’ό,τι σας είπα;» απόρησε ο Άνεµος. «Η Νερενία έχει πάρα 

πολλούς Μαγκραθµέλιους πολεµιστές στην Όρφαλχ: εκατό χιλιάδες, 
συγκεκριµένα. ∆εν µπορείτε να τους κατατροπώσετε. Θα ορµήσουν 
και θα σας κοµµατιάσουν! Καλύτερα θα ήταν να–» 

  «∆εν έχει, πλέον, εκατό χιλιάδες,» τον διαβεβαίωσε ο Βίρκβιν. 
«Τσακίσαµε τριάντα-πέντε χιλιάδες από αυτούς στο ∆ουκάτο 

Ντρίνθεκ.» 

  «Και πάλι–» άρχισε ο Άνεµος, όµως ο γιος του ∆ούκα Άλβαρ τον 
διέκοψε, ξανά: 

  «Επιπλέον, φίλε µου, δε θα είµαστε µόνοι.» 

  Ο τυχοδιώχτης παραξενεύτηκε. «Τι εννοείτε, Άρχοντά µου, δε θα 

είσαστε µόνοι; Ποιος άλλος θα έρθει; Στη Χάργκοχ–» 

  «Άσε τη Χάργκοχ,» είπε ο Βίρκβιν. «Η Βασίλισσα Αάνθα του 

Ωκεανού αποφάσισε να µας συντρέξει. Και φέρνει µαζί της όλες τις 
στρατιές της Νότιας Γης.» 

  «Μα βεβαία!» έκανε η Νύχτα. «Η Βασίλισσα Αάνθα. Άνεµε, ο 

Όκ’φερν µάς είχε πει ότι η Κυρά του Ωκεανού είχε υποσχεθεί στον 
Άρχοντα Φερχ να φέρει βοήθεια.» 
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  Ο τυχοδιώχτης ένευσε. «Ναι… Όµως»–και, τώρα, κοίταξε τον 
Βίρκβιν–«τι θέλετε να πείτε, Άρχοντά µου, ότι φέρνει µαζί της όλες 
τις στρατιές της Νότιας Γης;» 

  «Εµ… Αυτό είναι κάπως µυστήριο, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο 

Βίρκβιν. «Αλλά, απ’ό,τι µας ανέφεραν οι µαντατοφόροι της 
Βασίλισσας, η Νότια Γη έχει καταστραφεί… Μας είπαν ότι το Νότιο 

Κέντρο Σταθερότητας κάτι έπαθε, και ένας µεγάλος σεισµός έπληξε 
όλες τις χώρες… Τέλος πάντων, όπως και νάχει το πράγµα, πολλοί 
Νότιοι έχουν συµµαχήσει µε την Βασίλισσα Αάνθα, κι εκείνη θα 

τους φέρει όλους βόρεια, για να µας βοηθήσει στον αγώνα µας 
εναντίον των Μαγκραθµέλιων.» 

  «Σύµφωνα µε τις πληροφορίες µας,» είπε η Έρµελ, «ο στρατός της 
Βασίλισσας του Ωκεανού ξεπερνά τις διακόσιες χιλιάδες.» 

  «Καλύτερα οι δαιµονάνθρωποι να επιστρέψουν στα µέρη τους, το 

συντοµότερο δυνατό,» πρόσθεσε ο Βίρκβιν, γελώντας. «Γιατί θα 

τους αφανίσουµε απ’το πρόσωπο του Άρµπεναρκ!» 

  «Είµαστε µαζί σας, φυσικά,» δήλωσε ο Άνεµος, και έδωσε το χέρι 
του στον γιο του ∆ούκα Άλβαρ. 

  «Χαίροµαι για τούτο,» αποκρίθηκε εκείνος, καθώς αντάλλαζαν µια 

χειραψία. «Κι άµα ανταµώσουµε κι άλλους από σας στον δρόµο µας, 
είστε άπαντες καλοδεχούµενοι στο στρατό µας. Όσο περισσότεροι 
τόσο ισχυρότεροι. Τα τείχη της Όρφαλχ θα τρέµουν, όταν φτάσουµε! 
  »Θέλετε, τώρα, να σας δώσουµε όπλα και πανοπλίες της 
προκοπής;» 

  Ο Άνεµος µειδίασε. «Αποφεύγω τον βαρύ εξοπλισµό, Άρχοντά 

µου. Αλλά αν κάποιος από τους συντρόφους µου επιθυµεί να τον 
εξοπλίσετε….» Και έριξε µια µατιά στους υπόλοιπους Εκδικητικές. 
  Η Νύχτα κούνησε το κεφάλι της αρνητικά, για τους ίδιους λόγους 
µε τον φίλο της. Όµως ο Ράµλεντ, η Άρµι, και ο Νόρτεζ δέχτηκαν. 
  «Υποδιοικητή Σάγκρεθ!» φώναξε ο Βίρκβιν. 
  Ένας άντρας ζύγωσε. «Στις προσταγές σας, Άρχοντά µου.» 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

899 

  «∆ώσε στους φίλους µας απο δώ όπλα και πανοπλίες,» διέταξε ο 

Βίρκβιν. «Θα πολεµήσουν µαζί µας στην Όρφαλχ.» 

  «Μάλιστα, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο υποδιοικητής. Και προς 
τους Εκδικητές: «Παρακαλώ, ακολουθήστε µε.» 

  Ο Ράµλεντ, η Άρµι, κι ο Νόρτεζ τον ακολούθησαν. 
  «Πώς ήταν η υποδοχή σας στην Γκέχβιν, Άρχοντά µου;» ρώτησε ο 

Άνεµος τον Βίρκβιν, ενώ οι φίλοι του αποµακρύνονταν µαζί µε τον 
Υποδιοικητή Σάγκρεθ. «Γνωρίζουµε πως η νέα ∆ούκισσα Θάρνα 

έχει συµµαχήσει µε τη Νερενία. Μάλιστα, λένε πως δολοφόνησε και 
τη µητέρα της, τη ∆ούκισσα Αλκάρνα…» 

  Ο Βίρκβιν ένευσε. «Ναι, αυτό λένε, πράγµατι. Οι πολίτες της 
Γκέχβιν δεν είναι και τόσο µε το µέρος της Αρχόντισσάς τους, φίλε 
µου, πίστεψέ µε. Όµως το πρόβληµα είναι ότι ερχόµασταν στην πόλη 

τούτη ελπίζοντας σε κάποια στρατιωτική υποστήριξη, και δεν 
βρήκαµε καµία. Η Θάρνα έχει πάρει τους πολεµιστές της απο δώ και 
τους έχει µεταφέρει όλους στην Όρφαλχ.» 

  Η Έρµελ, καθώς άκουγε, πάλι, για την προδοσία της θειας της, 
δυσκολευόταν να το πιστέψει. Ειδικά το κοµµάτι για τη δολοφονία 

της ∆ούκισσας Αλκάρνα. Μα πώς µπορούσε να σκοτώσει την ίδια 

της τη µητέρα για να πάρει την εξουσία; Σίγουρα, οι κακές γλώσσες 
ήταν που τα έλεγαν αυτά·  µάλλον, εκείνη είχε πεθάνει από καρδιά, 

όπως υποστήριζαν ορισµένοι άλλοι. Τούτο, φυσικά, δε 
δικαιολογούσε την προδοσία της Θάρνα, και η Έρµελ ευχαρίστως θα 

την σκότωνε, άµα την απαντούσε στην επερχόµενη µάχη, ή αν την 
έβλεπε να βρίσκεται κάπου µέσα στο βεληνεκές του τόξου της. 
Γύρισε την πλάτη στον πατέρα µου, και στο Βασίλειο ολάκερο –της 

αξίζει ο θάνατος που θα της χαρίσω! 

  «Αλλά, σίγουρα, αυτό δε θα σώσει την Νερενία, όταν η Βασίλισσα 

Αάνθα φέρει τους πολεµιστές της από τον Ωκεανό,» είπε ο Άνεµος, 
ως απάντηση στα λόγια του Βίρκβιν. 
  «Αναµφίβολα,» αποκρίθηκε εκείνος. Και έριξε µια µατιά γύρω του. 

«Ο στρατός είναι έτοιµος για αναχώρηση, απ’ό,τι βλέπω. Αργήσαµε 
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σήµερα να ξεκινήσουµε την πορεία µας, φίλε Άνεµε. Είχαµε φτάσει 
στην πόλη αργά το βράδυ, και είπαµε ν’αφήσουµε λιγάκι τους 
µαχητές µας να χαλαρώσουν. Τους άξιζε αυτή η ανάπαυση, ύστερα 

από τη νίκη εναντίον των Μαγκραθµέλιων που είχε στείλει η 

Νερενία, για να µας εµποδίσουν. Επιπλέον, λίγο φαγοπότι πάντα 

ανεβάζει το ηθικό πριν από µια µεγάλη µάχη!» 

  Ο Άνεµος µειδίασε. «Σίγουρα,» αποκρίθηκε. Όµως αναρωτιόταν 
µήπως αυτοί οι πολεµιστές του ∆ούκα Άλβαρ το είχαν πάρει τόσο 

επάνω τους, ότι αναµφίβολα θα νικούσαν, που θα φαίνονταν 
απρόσεκτοι στην επερχόµενη πολιορκία της Όρφαλχ… 

  Η Πριγκίπισσα Έρµελ είπε στον Βίρκβιν: «∆ε θάπρεπε να 

χαιρόµαστε από τώρα, ξάδελφε. Αφού η θεια Βόνα είναι αιχµάλωτη 

της Στρατάρχισσας Νερενία, η µάχη θα είναι πολύ πιο δύσκολη 

απ’ό,τι πιστεύαµε. ∆ε µπορούµε να επιτεθούµε, όσο οι 
δαιµονάνθρωποι έχουν στα χέρια τους τη ∆ούκισσα του Σάνβεκ.» 

  Έχει µυαλό, παρά το νεαρό της ηλικίας της, συλλογίστηκε ο Άνεµος. 
Αλλά, τώρα, σκέφτοµαι σαν παππούς! διαπίστωσε. 
  «Ναι,» συµφώνησε ο Βίρκβιν µε τα λόγια της Έρµελ·  και η καλή 

του διάθεση φάνηκε να τον εγκαταλείπει. «Καλύτερα να 

κουβεντιάσουµε αυτό το ζήτηµα µε τον πατέρα µου, δε νοµίζεις;» 

  «Αναµφίβολα,» ένευσε η Έρµελ. «∆εν πρόκειται για καθόλου 

αστείο.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο στρατός του ∆ούκα Άλβαρ είχε ξεκινήσει να προελαύνει προς τα 

ανατολικά, αφήνοντας την πόλη-λιµάνι Γκέχβιν πίσω του και 
κατευθυνόµενος στην Όρφαλχ, που σκόπευε να πολιορκήσει. Καθώς 
προχωρούσε, την πορεία του σηµάδευαν παλουκωµένα κεφάλια 

Μαγκραθµέλιων, τα οποία οι Σαραολνιανοί κάρφωναν εκατέρωθεν 
του δρόµου. Όλη η λιθόστρωτη, παραλιακή δηµοσιά του Σαραόλν, 
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από τους λόφους του ∆ουκάτου Ντρίνθεκ ως εδώ, ήταν γεµάτη µε 
δαύτα. 

  Στην αρχή της στρατιάς βρισκόταν έφιππος ο Άρχοντας του 

Ντρίνθεκ, µε τον σηµαιοφόρο πλάι του, καθώς και την Πριγκίπισσα 

Έρµελ και τον Βίρκβιν, οι οποίοι µόλις του είχαν µιλήσει για την 
αιχµαλωσία της ∆ούκισσας Βόνα από την Στρατάρχισσα Νερενία. 

  «Σίγουρα, θα χρησιµοποιήσει την ξαδέλφη µου για να µας 
εκβιάσει,» είπε ο Άλβαρ. «Κάπως, πρέπει να την πάρουµε απο κεί 
µέσα…» Η όψη του ήταν σκυθρωπή, τα φρύδια του σµιγµένα. 

Μαύρες σκέψεις πρέπει να περνούσαν από το νου του, συµπέρανε η 

Έρµελ. 
  «Θείε,» είπε, «δεν υπάρχει τρόπος για να την ελευθερώσουµε, άµα 

δεν κατακτήσουµε την πόλη πρώτα… εκτός κι αν είναι δυνατόν 
κάποιος να µπει και να βγει απ’αυτήν απαρατήρητος…;» Και τότε, 
στο νου της ήρθε το βράδυ πριν από τη µάχη στους λόφους, που είχε 
δει τον ∆ούκα Άλβαρ να βρίσκεται γονατισµένος επάνω σ’ένα 

ύψωµα, τον είχε πλησιάσει, κι εκείνος είχε θυµώσει και της είχε πει 
πως προσευχόταν στα Πνεύµατα και δεν έπρεπε να τον διακόπτει. 
Αργότερα, όπως είχε διαπιστώσει η Πριγκίπισσα, τα Πνεύµατα 

πρέπει να τους είχαν προστατέψει όλους από τους τεχνολογικούς 
ανιχνευτές των Μαγκραθµέλιων, και τον θείο της, συγκεκριµένα, 

από τα χτυπήµατα των όπλων τους. Τουλάχιστον, έτσι όπως τον 
κοιτούσε να µάχεται, η Έρµελ είχε την εντύπωση ότι κάποιες 
αόρατες παρουσίες αποµάκρυναν τις λεπίδες των εχθρών του. Ίσως, 
βέβαια, και να ήταν η φαντασίας της. Όµως, τώρα, δε µπορούσε 
παρά ν’αναρωτιέται αν ο Άρχοντας του Ντρίνθεκ είχε τη δύναµη να 

σώσει τη ∆ούκισσα Βόνα, προσευχόµενος στα Πνεύµατα. 

  Ο Άλβαρ αναστέναξε. «Μακάρι κάποιος να µπορούσε να µπει και 
να βγει, δίχως να τον προσέξει κανείς, Έρµελ… όµως φοβάµαι πως 
δεν υπάρχει άνθρωπος στο στρατό µας µ’αυτή την ικανότητα.» 

  «Αν σκάβαµε µια σήραγγα κάτω απ’την Όρφαλχ….» πρότεινε ο 

Βίρκβιν. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

902 

  «Θα πάρει καιρό,» αποκρίθηκε ο πατέρας του. 

  «Αλλά, όταν τελειώσει, θα µπορέσουµε να εισβάλουµε–» 

  «Το σχέδιό σου δε θα έχει κανένα αποτέλεσµα, όµως, αν µας 
καταλάβουν,» τόνισε ο ∆ούκας. «Και νοµίζω ότι θα µας 
καταλάβουν. Γιατί η πόλη είναι πληµµυρισµένη από 

δαιµονανθρώπους και δαιµονόφιλους –πάνω από εξήντα-πέντε 
χιλιάδες από δαύτους. Όταν είναι ν’ανοίξουµε την έξοδο της 
σήραγγάς µας, θα µας πάρουν είδηση, και–» 

  «Εκτός κι αν έχουµε τα σχέδια της πόλης και του παλατιού,» τον 
διέκοψε ο Βίρκβιν·  «οπότε θα µπορούµε να βγούµε κατευθείαν στα 

µπουντρούµια.» 

  «Και πού το ξέρεις ότι η Νερενία θα έχει τη Βόνα στα 

µπουντρούµια του παλατιού της, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας;» 

έθεσε το ερώτηµα ο Άλβαρ. «Εγώ λέω ότι θα την έχει όσο πιο κοντά 

της µπορεί, επειδή της είναι πολύτιµη. Κανείς δε θα της επιτεθεί, όσο 

την κρατά. Τουλάχιστον, όχι εγώ·  και ούτε θ’αφήσω τη Βασίλισσα 

Αάνθα να το πράξει. ∆ε θα σκοτώσω την ίδια µου την ξαδέλφη!» 

  «Ίσως θα µπορούσα να σας φανώ χρήσιµος, ∆ούκα µου,» είπε ο 

Άνεµος, πλησιάζοντας επάνω στ’άλογό του, µε την Νύχτα από 

κοντά. 

  Ο Άλβαρ στράφηκε να τους κοιτάξει. «Ποιοι είστε;» 

  «Είναι µέλη των Εκδικητών, πατέρα,» εξήγησε ο Βίρκβιν. «Μια 

οµάδα ανθρώπων σε τούτα τα µέρη η οποία εναντιώνεται στους 
Μαγκραθµέλιους εισβολείς. Αυτοί µας έφεραν τα νέα για την 
αιχµαλωσία της ∆ούκισσας Βόνα.» 

  «Τότε, χάρηκα ιδιαίτερα για τη γνωριµία,» είπε ο Άλβαρ στον 
Άνεµο και στην Νύχτα. «Είµαι ο ∆ούκας του Ντρίνθεκ, και σας 
καλωσορίζω στο στρατό µου.» 

  «Τιµή µας που βρισκόµαστε εδώ, ∆ούκα µου,» αποκρίθηκε ο 

τυχοδιώχτης, και σύστησε τον εαυτό του και την φίλη του. 

  «Είπες ότι θα µπορούσες να µου φανείς χρήσιµος…;» 
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  «Ναι, Άρχοντά µου,» ένευσε ο Άνεµος. Και του µίλησε για την 
σήραγγα που είχαν βρει µέσα στον αρχαίο ναό, η οποία τους είχε 
βγάλει στις νότιες ακτές του Σαραόλν, κάποιες λεύγες δυτικά της 
Όρφαλχ. Φυσικά, δεν ανέφερε απολύτως τίποτα για τον θησαυρό 

που είχαν κρύψει εκεί εκείνος κι οι σύντροφοί του. «Σ’αυτό το 

υπόγειο µέρος, Άρχοντά µου, είδαµε και ορισµένα άλλα, µικρότερα 

περάσµατα, πέρα από κείνο π’ακολουθήσαµε: περάσµατα που 

πήγαιναν ανατολικά και δυτικά. Εποµένως, κάποιο από τα ανατολικά 

θα µπορούσε να βγάζει µέσα στους υπονόµους της Όρφαλχ. Όµως 
δεν είµαι κι απόλυτα σίγουρος. Για την ακρίβεια, δεν είµαι καθόλου 

σίγουρος, αλλά θεώρησα χρήσιµο να το αναφέρω.» 

  Ο ∆ούκας φάνηκε σκεπτικός. 
  «Θείε, πιστεύω πως θα ήταν χρήσιµο να στείλουµε κάποιους να 

ερευνήσουν αυτά τα περάσµατα που ανέφερε ο Άνεµος,» είπε η 

Έρµελ. 
  «Θα πάµε εµείς, αν θέλετε!» πετάχτηκε, αµέσως, ο εν λόγω 

τυχοδιώχτης, σκεπτόµενος: Αν πάνε άλλοι, θα χάσουµε το θησαυρό! 

  Ο Άλβαρ τον κοίταξε απ’την κορυφή ως τα νύχια, λες κι έψαχνε για 

κάποιο σηµάδι επάνω του. «Γιατί όχι;» είπε. «Πόσο µακριά απο δώ 

βρίσκεται η είσοδος αυτής της σήραγγας;» 

  «Αρκετά µακριά,» εξήγησε ο Άνεµος. «Νότια της Μέργκιλ… 

∆ηλαδή, κάπου τριάντα λεύγες ανατολικά της Γκέχβιν…» 

  «Έχουµε ακόµα δρόµο,» παρατήρησε ο Άλβαρ. «Όµως, όταν 
πλησιάζουµε αυτό το µέρος, ελάτε, πάλι, να µε βρείτε, εντάξει;» 

  «Όπως επιθυµείτε, Άρχοντά µου,» ένευσε ο Άνεµος. Κι έτσι, 
σκέφτηκε, και θα κρύψουµε τον θησαυρό καλύτερα, και θα 

ανταµειφθούµε απ’τον ∆ούκα, άµα βρούµε κάτι χρήσιµο. Έριξε µια 

µατιά στη Νύχτα, για να δει την αντίδρασή της. Η φίλη του, όµως, 
ήταν συνοφρυωµένη, σα να του έλεγε: «Πού µας έµπλεξες, πάλι, ρε 
Άνεµε;» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37ο 

∆έκατη ηµέρα της Πολιορκίας της Χάργκοχ: 
Ο ∆ούκας Σάλβινρ αποφασίζει 

 

 

 ∆ούκας Σάλβινρ µπήκε στην τραπεζαρία του πανδοχείου και 
κοίταξε ένα-ένα τα πρόσωπα των ανθρώπων που βρίσκονταν 
εκεί, συγκεντρωµένοι γύρω από ένα ξύλινο τραπέζι, µε µια 

λάµπα λαδιού να κρέµεται από πάνω τους, φωτίζοντας ασθενικά τον 
χώρο. 

  Στην όψη της ∆ούκισσας Τουάθα της Κάντνοµ φαινόταν µια βαθιά 

απογοήτευση. Και ο Άρχοντας της Χάργκοχ δε µπορούσε να την 
κατηγορήσει για τούτο. Άλλωστε, κι εκείνος την ίδια απογοήτευση 

αισθανόταν. Τις δύο τελευταίες µέρες οι Μαγκραθµέλιοι τούς είχαν 
κάνει να υποχωρούν ολοένα και περισσότερο, καθώς κέρδιζαν 
έδαφος µέσα στην πόλη. Και τώρα, οι Σαραολνιανοί θα µπορούσε 
κανείς να πει ότι κρατούσαν τον πυρήνα της Χάργκοχ, ενώ οι 
δαιµονάνθρωποι την περιφέρεια. Το δε αρχοντικό παλάτι το είχαν 
κατακτήσει, και ο Σάλβινρ αισθανόταν τυχερός που δεν είχε αφήσει 
εκεί την Λάρκνα και τον γιο του. 

  Στο πρόσωπο του Φερχ µπορούσε να δει ένα πείσµα, από τον τρόπο 

µε τον οποίο ήταν σφιγµένα τα χείλη του, σουφρωµένα τα φρύδια 

του, και γραµµές είχαν παρουσιαστεί στο µέτωπό του. Ένα πείσµα, 

συλλογίστηκε ο ∆ούκας της Χάργκοχ, που έχουν πάντα οι άνθρωποι 

οι οποίοι γνωρίζουν πως πρέπει να πολεµήσουν και να νικήσουν, 

αλλιώς θα πεθάνουν. 

  Πλάι στον Φερχ, βρισκόταν ο Έντρηλ, που είχε τα µάτια του 

καρφωµένα στον χάρτη της πόλης και το σαγόνι του ακουµπισµένο 

στη γροθιά του, σκεπτικός. Ο Σάλβινρ υποψιαζόταν τι σκεφτόταν ο 

∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών: πώς να κάνουν την έξοδο για 

την οποία είχαν µιλήσει. 

Ο
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  Αριστερά του Έντρηλ καθόταν ο Γκόρντλαν, ο γιος της νεκρής 
∆ούκισσας Άλχα, που, τώρα πλέον, ήταν ∆ούκας του Σνοργκ. Το 

πρόσωπό του έδειχνε καθαρά πόσο στενοχωρηµένος ήταν για το 

θάνατο της µητέρας του. Αλλά, επίσης, έδειχνε και την οργή του για 

εκείνους που την είχαν στείλει στον Πνευµατικό Κόσµο. Ο Σάλβινρ 

ήταν βέβαιος πως, αν εκείνος δεν είχε σκοτώσει τον Καρνταµάρ, ο 

Γκόρντλαν θα ήταν ο πρώτος που θα έτρεχε να το κάνει. Τα γαλανά 

του µάτια –τα οποία έρχονταν σε αντίθεση µε τα µαύρα του µαλλιά– 

έµοιαζαν µε τον πάγο που καίει χειρότερα από τη φωτιά. 

  Ο Σάλβινρ κάθισε στο τραπέζι, αντίκρυ στον Έντρηλ. 
  «Άρχοντα µου,» είπε εκείνος, «πώς προτείνετε τώρα να 

ενεργήσουµε;» 

  Ο ∆ούκας αναστέναξε. «Ξέρω τι επιθυµείς, Έντρηλ: να κάνουµε 
την έξοδο, σωστά;» 

  Ο ∆ιοικητής ένευσε εµφατικά. «Ναι, Άρχοντά µου. Όσο µένουµε 
εδώ, τόσο τα πράγµατα θα χειροτερεύουν για µας. Οι 
Μαγκραθµέλιοι µάς έχουν κλείσει ανάµεσά τους και, συνεχώς, 
σφίγγουν τον κλοιό. Μόνο αν συγκεντρώσουµε τις δυνάµεις µας σε 
ένα συγκεκριµένο σηµείο –το βόρειο, που είπαµε–, έχουµε ελπίδες 
να σπάσουµε τις γραµµές τους και να βγούµε από την Χάργκοχ.» 

  «∆αίµονες!» καταράστηκε ο Σάλβινρ. «Η αρχική ιδέα δεν ήταν να 

εγκαταλείψουµε την πόλη µας στους Μαγκραθµέλιους. Αν το 

κάνουµε αυτό, ο Πόνκιµ έχει νικήσει, Έντρηλ!» 

  «Ο Πόνκιµ, Άρχοντά µου, έχει νικήσει ούτως ή άλλως,» επέµεινε ο 

∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών. «Όµως, αν ζήσουµε, µπορούµε 
να πολεµήσουµε µια άλλη µέρα.» 

  Καλά λέει, συλλογίστηκε ο Σάλβινρ. Αν ζήσουµε, µπορούµε να 

πολεµήσουµε µια άλλη µέρα, πράγµατι… Όµως γιατί να πρέπει 

ν’αφήσω την πόλη µου στους δαιµονανθρώπους; Η σκέψη τούτη 

κοµµάτιαζε την καρδιά του. Η Χάργκοχ –η όµορφη Χάργκοχ– θα 

χανόταν για πάντα… Αλλά η αλήθεια είναι ότι, ούτως ή άλλως, θα 

πέσει. Πρέπει, λοιπόν, να πεθάνουµε κι εµείς εδώ; Πρέπει να 
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καταδικάσω έτσι τους πολεµιστές µου; Τους γενναίους µου 

πολεµιστές; Όχι. Θα κάνουµε την έξοδο. Θα σπάσουµε τις βόρειες 

γραµµές των Μαγκραθµέλιων και θα φύγουµε· θα πάµε στους 

µεγάλους δασότοπους του Σαραόλν. Εκεί οι παναθεµατισµένοι δε θα 

µπορέσουν να µας βρουν· δε θα τολµήσουν να ζυγώσουν. Ο ∆ούκας 
είχε αποφασίσει. 
  «Θα κάνουµε την έξοδο, Έντρηλ,» είπε. «Θα κάνουµε την έξοδο.» 

Και έριξε µια µατιά σ’όλους τους υπόλοιπους που κάθονταν γύρω 

από το τραπέζι. 
  Η ∆ούκισσα Τουάθα έγνεψε, αργά, καταφατικά. 

  Ο Άρχων Γκόρντλαν είπε: «Η µητέρα µου θα το ήθελε τούτο. Κι 
όπως είπε κι ο Έντρηλ, θα πολεµήσουµε µια άλλη µέρα.» Έσφιξε τη 

δεξιά του γροθιά επάνω στο τραπέζι. «Οι διαβολάνθρωποι ποτέ δε 
θα πάρουν το Σαραόλν!» 

  «Ναι,» συµφώνησε ο Σάλβινρ. Και στράφηκε στον ∆ούκα της 
Όρφαλχ. «Φερχ;» 

  «Ας κάνουµε την έξοδο,» είπε εκείνος. «∆ε µου µοιάζει να 

µπορούµε να κρατήσουµε εδώ για πολύ. Και δε µου µοιάζει και 
καµια βοήθεια νάρχεται από το Άργκανθικ. Οι αντιπρόσωποί µας, 
προφανώς, απέτυχαν…» 

  Ο Σάλβινρ αναστέναξε. «Προφανώς… 

  »Εντάξει, λοιπόν,» είπε δυνατότερα. «Αύριο, θα επιτεθούµε στις 
βόρειες γραµµές των Μαγκραθµέλιων, και θα περάσουµε από µέσα 

τους.» 

 

**  **  ** ** 

 

  Ο Καρθαβλέρν καθόταν µέσα σε ένα από τα σπίτια των ανθρώπων 
που οι πολεµιστές του είχαν κατακτήσει. Βρισκόταν στον πάνω 

όροφο και κοιτούσε απέναντι, από το παράθυρο, ένα άλλο χτίριο, 

όπου οι υπερασπιστές της Χάργκοχ είχαν κρεµάσει κεφάλια 

δαιµόνων. Αν νοµίζουν ότι µπορούν να µας τροµάξουν µ’αυτά τα 
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φτηνά τους κόλπα, κάνουν µεγάλο λάθος, σκέφτηκε ο Βασιληάς της 
Νότιας Μάγκραθµελ. Η πόλη τους θα πέσει, κι εγώ θα πάρω την 

εκδίκησή µου. Ακόµα δεν είχε βρει τον Έντρηλ –τον άνθρωπο που 

είχε δολοφονήσει το γιο του, Μότγκιργκοθ–, όµως δεν είχε πάψει να 

προσπαθεί να τον εντοπίσει. Και αύριο ήλπιζε, πλέον, να τον 
συναντήσει στην µάχη και να τον σκοτώσει.  
  Οι πολεµιστές του τα είχαν πάει καλά σήµερα και χτες·  είχαν κάνει 
τους Σαραολνιανούς να υποχωρήσουν προς το εσωτερικό της πόλης 
τους. Σύντοµα, δε θα τους έµεναν και πολλά µέρη για να κρυφτούν, 
καθώς οι Μαγκραθµέλιοι θα τους πλησίαζαν από παντού. Θα 

πέθαιναν όλοι από τις λεπίδες τους. 
  Ο Καρθαβλέρν ήπιε µια γουλιά απ’το ποτήρι στο χέρι του. Το 

πορφυρό κύλησε µέσα του, αναζωογονώντας τον. Ήταν από το αίµα 

των ανθρώπων που είχε συλλέξει τις τελευταίες µέρες, και όσο πιο 

φρέσκο τόσο το καλύτερο. 

  Τα µάτια του εστιάστηκαν, πάλι, στο αντικρινό χτίριο, καθώς ο 

αέρας έκανε τα κοµµένα κεφάλια των Μαγκραθµέλιων να 

κουνιούνται, σαν να τον κορόιδευαν. Ο Καρθαβλέρν στράβωσε τα 

χείλη από απέχθεια. Καταραµένοι άνθρωποι! µούγκρισε από µέσα 

του, αποφασίζοντας ότι αυτό το οικοδόµηµα θα ήταν το πρώτο στο 

οποίο θα ορµούσαν οι µαχητές του αύριο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38ο 
Ενδέκατη ηµέρα της Πολιορκίας της Χάργκοχ: 

Η έξοδος 
 

 

 Ερία καβαλίκεψε το άλογό της. Πλάι της βρισκόταν ο 

Μπάχτον, επάνω στο δικό του άλογο. Και τριγύρω, από όλα 

τα χτίρια της Χάργκοχ έβγαιναν πολεµιστές κι άρχιζαν να 

κατευθύνονται προς τα βόρεια, απ’όπου θα γινόταν η µεγάλη έξοδος. 
  Κι ας µας βοηθήσουν τα Πνεύµατα, σκέφτηκε η Ερία, ατενίζοντας 
τους υπερασπιστές της Χάργκοχ, οι οποίοι είχαν πολεµήσει καλά, 

µέχρι στιγµής, αλλά όχι τόσο καλά, ώστε να κρατήσουν την πόλη. 

Και ήταν ανώφελο, πλέον, να περιµένουν. Βοήθεια δε θα ερχόταν, ή, 

τουλάχιστον, δε θα ερχόταν σύντοµα. Οπότε, το µόνο που θα 

κατόρθωναν θα ήταν να σκοτωθούν. Όµως, πηγαίνοντας στους 
µεγάλους δασότοπους του Σαραόλν, θα ζούσαν για να εναντιωθούν 
στους δαιµονανθρώπους µια άλλη µέρα. Και η Ερία ήξερε πως αυτό 

ήταν γραµµένο στις καρδιές όλων τους: Θα ζήσουµε, για να 

πολεµήσουµε µια άλλη µέρα. 

  «Εγώ σας το έλεγα από την αρχή να πηγαίναµε στους δασότοπους,» 

είπε ο Μπάχτον, καθώς εκείνος και η Ερία ακολουθούσαν τους 
υπόλοιπους προς τα βόρεια. «Εκεί–» 

  «Θα δούµε τι βρίσκεται εκεί, όταν φτάσουµε,» τον διέκοψε η 

µαυροµάλλα πολεµίστρια. «Ας επικεντρωθούµε στην έξοδο τώρα.» 

Και έκανε τ’άλογό της να πάει πιο γρήγορα. 

  Ο Μπάχτον την ακολούθησε. Και, καθώς κατευθύνονταν όλο και 
πιο βόρεια, είδαν ότι οι πολεµιστές του Σαραόλν είχαν αρχίσει να 

επιτίθενται στις γραµµές των Μαγκραθµέλιων. Οι κάθετοι 
σχηµατισµοί τους έσχιζαν σαν λεπίδες την οριζόντια σχηµατισµένη 

άµυνα των δαιµονανθρώπων, και κραυγές είχαν αρχίσει να γεµίζουν 
το βόρειο µέρος της Χάργκοχ. Η Ερία µπορούσε να δει από 

H
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απόσταση τον ∆ούκα Σάλβινρ, τη ∆ούκισσα Τουάθα, τον ∆ούκα 

Φερχ, τον Έντρηλ, και τον Στρατηγό Μόρντον επάνω σε πολεµικά 

άτια, να οδηγούν τους στρατιώτες τους µέσα από τους 
Μαγκραθµέλιους. 
  Η µαυροµάλλα πολεµίστρια σπιρούνισε το άλογό της και κάλπασε 
κι εκείνη στην µάχη, ξεθηκαρώνοντας το ξίφος της και βαστώντας 
την ασπίδα της στο άλλο χέρι. 
  Πίσω της, ο Μπάχτον έβγαλε το τόξο του από την πλάτη κι άρχισε 
να ρίχνει, ενώ βρισκόταν επάνω στη σέλα του ίππου του που 

κάλπαζε –κάτι που πολύ ατένισαν και ζήλεψαν. Γιατί τα βέλη του 

τοξότη δεν αστοχούσαν, παρά όλα πετύχαιναν κι από έναν 
Μαγκραθµέλιο πολεµιστή, σκοτώνοντάς τον ή βγάζοντάς τον εκτός 
µάχης. 
  Η Ερία, σχίζοντας το στήθος ενός πεζού δαιµονανθρώπου που 

βρήκε στο δρόµο της, προσπάθησε να φτάσει στις πρώτες γραµµές 
των Σαραολνιανών στρατιωτών, οι οποίοι έκαναν θραύση στους 
αντιπάλους τους, που δεν τους περίµεναν όλους να συγκεντρωθούν 
εδώ και να χτυπήσουν. 
  Σύντοµα, βρέθηκε πλάι στον Έντρηλ και στην Μπόρνεφ, που ήταν 
περιτριγυρισµένοι από πολεµιστές, τους οποίους οδηγούσαν 
εναντίον των Μαγκραθµέλιων. Οι δαιµονάνθρωποι 
συγκεντρώνονταν στην µεγάλη οδό µπροστά τους, προσπαθώντας να 

τους κλείσουν τον δρόµο. Οι βόµβες αγκαθιών και τα βέλη έπεφταν 
βροχή επάνω στους Σαραολνιανούς, που απαντούσαν µε δικές τους 
ριπές. 
  «ΕΦΟ∆ΟΣ!» φώναξε ο Έντρηλ, υψώνοντας το σπαθί του. 

«ΕΦΟ∆ΟΣ, γιατί ποτέ δε θα βγούµε απο δώ!» 

  Και οι πολεµιστές του έτρεξαν προς τους δαιµονανθρώπους, 
υψώνοντας τις ασπίδες τους, για να µην τους χτυπούν τα βέλη και 
τ’αγκάθια που οι εχθροί τους εξαπέλυαν εναντίον τους. 
Συγκρούστηκαν µε τον κλοιό των Μαγκραθµέλιων και ενεπλάκησαν 
σε άγρια µάχη µαζί τους.  
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  Η Ερία, ο Έντρηλ, και η Μπόρνεφ τούς ακολούθησαν, 
καλπάζοντας. Η µαυροµάλλα πολεµίστρια αντίκρισε έναν 
δαιµονάνθρωπο να έρχεται απ’τ’αριστερά της, προσπαθώντας να 

διαπεράσει µε το κοντάρι του το άτι της. Κατέβασε τη µεταλλική της 
ασπίδα κι απέκρουσε το χτύπηµα του. Γύρισε το άλογο, τραβώντας 
το δυνατά απ’τα γκέµια, κι εκείνο κλότσησε τον Μαγκραθµέλιο 

κατακέφαλα, σωριάζοντάς τον. 
  Ύστερα, η Ερία είδε τον Έντρηλ να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, 

καθώς µαχόταν έναν δαιµονάνθρωπο και µια δαιµονογυναίκα. Της 
έµοιαζε κουρασµένος, εξοντωµένος. Είχε ακούσει ότι είχε 
τραυµατιστεί, µα δεν είχε προλάβει να πάει να δει πώς ήταν. Τον 
πλησίασε και χτύπησε στον ώµο την Μαγκραθµέλια, κάνοντάς τη να 

ρίξει το όπλο της και να γυρίσει αιφνιδιασµένη –για να της σχίσει η 

Σαραολνιανή πολεµίστρια το λαιµό. 

  Την ίδια στιγµή, ο Έντρηλ κατάφερε να καρφώσει στο στήθος τον 
άλλο δαιµονάνθρωπο και να τον σκοτώσει. 
  «Ευχαριστώ,» είπε στην Ερία, µε φωνή λαχανιασµένη, ενώ ιδρώτας 
έτρεχε µέσα στο κράνος του. 

  «Πήγαινε πίσω, άµα δεν νιώθεις καλά,» πρότεινε εκείνη. 

  «Όχι!» διαφώνησε ο Έντρηλ, και, σπιρουνίζοντας τ’άλογό του, 

χίµησε σε τέσσερις συγκεντρωµένους δαιµονανθρώπους, 
σπαθίζοντας αδέσποτα στα δεξιά και πετυχαίνοντας έναν στο πλάι 
του κεφαλιού κι έναν στο στέρνο. Του πρώτου το κράνος έσπασε και 
αίµα πετάχτηκε. Του δεύτερου η αρµατωσιά κόπηκε, και το ξίφος 
του ∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών σκάλωσε µέσα στον 
Μαγκραθµέλιο. 

  Ένας άλλος χτύπησε τον Έντρηλ απ’τ’αριστερά, µε το σπαθί του. Η 

λεπίδα καµπάνισε πάνω στην πανοπλία του άντρα, τραυµατίζοντάς 
τον ελαφρά την ωµοπλάτη. Εκείνος, όµως, παραλίγο να πέσει απ’τη 

σέλα του, αν δεν κατάφερνε να κρατηθεί γερά από τα γκέµια. 

  Η Ερία ήρθε, καλπάζοντας, πίσω του και κάρφωσε τον 
Μαγκραθµέλιο στην ράχη. Για να δει, έπειτα, µια δαιµονογυναίκα να 
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της χίµα, βαστώντας ακάνθινο πέλεκυ και γρυλίζοντας κάτι στη 

δαιµονική της γλώσσα. Η µαυροµάλλα πολεµίστρια έβαλε µπροστά 

την ασπίδα της και δέχτηκε εκεί το χτύπηµα, που την έκανε να 

κλυδωνιστεί. Τα καρφιά του τσεκουριού της αντιπάλου της χώθηκαν 
µέσα στο µέταλλο, κι η Μαγκραθµέλια επιχείρησε να τραβήξει το 

όπλο της πίσω, µε σκοπό να πάρει την ασπίδα της Ερία. Όµως η 

τελευταία την κράτησε γερά και έµπηξε το λεπίδι της στην κοιλιά 

της διαβολογυναίκας, κάνοντάς τη να διπλωθεί και να πέσει στο 

πλακόστρωτο του δρόµου. 

  Η Σαραολνιανή πολεµίστρια ύψωσε το κεφάλι της, για να κοιτάξει 
ευθεία, και είδε ότι οι συµπολεµιστές της είχαν διαλύσει τον κλοιό 

των δαιµονανθρώπων και περνούσαν, ενώ µονάχα µερικοί από τους 
εχθρούς τους αντιστέκονταν ακόµα. Τον ∆ούκα Σάλβινρ, τον ∆ούκα 

Φερχ, και τη ∆ούκισσα Τουάθα δε µπορούσε να τους εντοπίσει 
πουθενά, όµως υπέθετε πως είχαν πάει από άλλους δρόµους και, 
µάλλον, τα πήγαιναν το ίδιο καλά. Οι Μαγκραθµέλιοι δεν ήταν 
αρκετοί για να τους σταθούν εµπόδιο. 

  «Χάι!» φώναξε στο άλογό της, σπιρουνίζοντάς το και κάνοντάς το 

να καλπάσει επάνω στον πλακόστρωτο δρόµο. «Για το Σαραόλν! Για 

το Βασίλειο!» Καθώς περνούσε πλάι από έναν δαιµονάνθρωπο, τον 
χτύπησε µε το σπαθί της, στέλνοντάς τον να κυλήσει αιµόφυρτος στο 

έδαφος. 
  Παραπάνω από πενήντα Σαραολνιανοί πολεµιστές, έφιπποι και µη, 

την ακολουθούσαν. 
 

**  **  **  ** 

 

  Ο ελεεινός άνθρωπος! Θα τον βρω και θα τον σκοτώσω! 

  Ο Καρθαβλέρν έστριψε σε έναν από τους δρόµους της Χάργκοχ, 
µαζί µε τους πολεµιστές του, καθώς οι Σαραολνιανοί έκαναν έφοδο 

από παντού. Ο Βασιληάς της Νότιας Μάγκραθµελ αντιλαµβανόταν 
τι γινόταν: είχαν όλοι τους έρθει στην βόρεια µεριά, για να σπάσουν 
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τον κλοιό των µαχητών του και να φύγουν από την πόλη. Κι απ’ό,τι 
φαινόταν τα κατάφερναν. Κι ετούτο εξόργιζε τον Καρθαβλέρν. Τους 
θέλω όλους νεκρούς! 

  Πού είναι ο φονιάς του γιου µου; 

  Έψαξε, µε το βλέµµα του, να δει ποιοι οδηγούσαν τους ανθρώπους. 
Κι εντόπισε τον Άρχοντα Φερχ, όχι τον Έντρηλ. Πού είναι ο 

∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών; µούγκρισε από µέσα του. Πρέπει 

να τον βρω! Ήξερε πώς ήταν εµφανισιακώς, από τον καιρό που είχε 
περάσει αιχµάλωτος στην Χάργκοχ, όµως τώρα δε µπορούσε 
πουθενά να τον εντοπίσει. 
  Αλλά, έτσι κι αλλιώς, σ’όλους τους ανθρώπους άξιζε θάνατος. Ο 

Καρθαβλέρν σήκωσε την εξάκεντρή του βαλλίστρα και σηµάδεψε 
τον ∆ούκα της Όρφαλχ. Ας πεθάνει ετούτος πρώτος. 
 

**  **  **  ** 

 

  Ο Φερχ απέκρουσε, µε την ασπίδα του, το ξίφος ενός 
Μαγκραθµέλιου και τον διαπέρασε, µε το δικό του. «Επίθεση!» 

φώναξε στους µαχητές του. «Σπάστε τον κλοιό τους! ΕΠΙΘΕΣΗ!» 

  Οι Σαραολνιανοί ξεχύθηκαν µπροστά, χτυπώντας τους 
δαιµονανθρώπους και προσπαθώντας ν’ανοίξουν δρόµο ανάµεσά 

τους και να περάσουν, ενώ όλο και περισσότεροι έρχονταν. 
  Ο Φερχ καθόταν επάνω στο άλογό του και κοιτούσε. Θα τα 

καταφέρουµε, σκεφτόταν. ∆ε µας περίµεναν, και τους έχουµε 

κατακλύσει. Μετά, τα µάτια του, για λίγο, σταµάτησαν στην γωνία 

ενός δρόµου –κι αντίκρισε έναν δαιµονάνθρωπο να τον σηµαδεύει µε 
µια βαλλίστρα. Ο Καρθαβλέρν! Ο ∆ούκας της Χάργκοχ, αµέσως, 
ύψωσε την ασπίδα του, και το βέλος που ερχόταν γρυλίζοντας προς 
το µέρος του καρφώθηκε επάνω της. 
  «Θα πεθάνεις, Καρθαβλέεεεεεερν!» κραύγασε, και, µπήγοντας τα 

τακούνια των µποτών του στα πλευρά του αλόγου του, κάλπασε 
καταπάνω στον Βασιληά της Νότιας Μάγκραθµελ. 
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  Εκείνος εξαπέλυσε δύο ακόµα βέλη, το ένα πίσω απ’τ’άλλο. Και τα 

δυο εξοστρακίστηκαν επάνω στην ατσάλινη ασπίδα του Φερχ. Και ο 

Καρθαβλέρν, βλέποντας πως ο Άρχοντας της Όρφαλχ βρισκόταν 
κοντά του, πέταξε στο πλάι το τηλέµαχο όπλο του και τράβηξε το 

σπαθί του, για ν’αποκρούσει τη λεπίδα του αντιπάλου του. Η 

σύγκρουση έκανε τον Βασιληά να παραπατήσει και να χτυπήσει 
επάνω στον τοίχο, στα δεξιά του. 

  Ο Φερχ γύρισε, απότοµα, το άλογό του, το οποίο χρεµέτισε δυνατά. 

Τα γαλανά του µάτια καρφώθηκαν επάνω στον δαιµονάνθρωπο. 

«Είπα: θα πεθάνεις σήµερα, Καρθαβλέρν!» σφύριξε, νιώθοντας το 

αίµα του να φλέγεται από τη µάχη. 

  «Ηλίθιε άνθρωπε!» γρύλισε εκείνος. «Είσαι καταδικασµένος! ΟΛΟΙ 
είστε καταδικασµένοι! Η χώρα σας είναι δικοί µας!» 

  Ο Φερχ κάλπασε εναντίον του, υψώνοντας το σπαθί του. Ο 

Καρθαβλέρν προσπάθησε ν’αποφύγει τη λάµα που ερχόταν 
καταπάνω του, έχοντας στο νου του να διαπεράσει την κοιλιά του 

αλόγου του ανθρώπου, µε το δικό του ξίφος. Όµως τα πράγµατα δεν 
πήγαν όπως ο Μαγκραθµέλιος Βασιληάς τα σχεδίαζε: Η λεπίδα του 

Άρχοντα της Όρφαλχ τον πήρε στον αριστερό ώµο. Η αρµατωσιά 

του τον προστάτεψε αρκετά, όµως τσακίστηκε σε κείνο το σηµείο κι 
αίµα πετάχτηκε. Επιπλέον, από την ορµή του χτυπήµατος, ο 

Καρθαβλέρν έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο πλακόστρωτο, 

ουρλιάζοντας. 
  Είδε τον Φερχ ν’αποµακρύνεται και να ξαναστρίβει το άτι του, για 

να τον ποδοπατήσει. Τριγύρω, Μαγκραθµέλιοι µάχονταν µε 
Σαραολνιανούς·  οι ιαχές της µάχης γέµιζαν τ’αφτιά του Βασιληά. Ο 

ανθρώπινος Άρχοντας άρχισε να ζυγώνει·  οι οπλές του αλόγου του 

βροντούσαν. Ο Καρθαβλέρν γέλασε·  τράβηξε µια βόµβα αγκαθιών 
από τη ζώνη του και την έστειλε λίγο πιο µπροστά απ’τον ίππο του 

Φερχ. Εκείνη έσπασε στο πλακόστρωτο και τα καρφιά της 
εκτινάχτηκαν και µπήχτηκαν στην κοιλιά του ζώου. 
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  «Αααααρρρ!» φώναξε ο Άρχοντας της Όρφαλχ. Σπάθισε προς 
στιγµή τον αέρα και, ύστερα, έπεσε, µπλεγµένος στη σέλα του 

αλόγου του. 

  «Χα-χα-χα!…» γέλασε ο Καρθαβλέρν, καθώς σηκωνόταν όρθιος, 
παίρνοντας από κάτω το σπαθί του. 

  Πλησίασε τον Φερχ, ο οποίος πάλευε να ξεµπλεχτεί και να σηκωθεί 
κι εκείνος, για να αντιµετωπίσει τον εχθρό του. 

  Το ξίφος του Βασιληά της Νότιας Μάγκραθµελ υψώθηκε. 
 

**  **  **  ** 

 

  Η ∆ούκισσα Τουάθα κατευθύνθηκε, καλπάζοντας, προς τον 
πεσµένο Άρχοντα της Όρφαλχ, που από πάνω του στεκόταν ο 

Καρθαβλέρν, έτοιµος να τον σκοτώσει. Το σπαθί της στράφηκε 
εναντίον του δαιµονανθρώπου, καθώς εκείνος την είδε την τελευταία 

στιγµή και τα παράξενα µάτια του γούρλωσαν. 
  Τα όπλα τους συγκρούστηκαν, κι αυτό του Μαγκραθµέλιου 

Βασιληά έφυγε απ’τη γροθιά του και πετάχτηκε µακριά. Ο 

Καρθαβλέρν οπισθοχώρησε, ξαφνιασµένος και τροµοκρατηµένος. 
  Η Τουάθα τράβηξε τα γκέµια του αλόγου της, κάνοντάς το να 

σταµατήσει. Με το ένα χέρι ύψωσε το ξίφος της και µε το άλλο την 
ασπίδα, περιµένοντας την επίθεση του δαιµονανθρώπου. Τον είδε να 

ψάχνει κάτι στη ζώνη του (κάποια βόµβα αγκαθιών;), αλλά να µην 
το βρίσκει. Ο Καρθαβλέρν ξεστόµιζε µια κατάρα στη γλώσσα του, 

στράφηκε, άνοιξε µια πόρτα στο διπλανό χτίριο, και έφυγε. 
  Η ∆ούκισσα της Κάντνοµ κατέβηκε απ’τ’άλογό της και πλησίασε 
τον Φερχ, για να τον βοηθήσει να σηκωθεί όρθιος. «Εντάξει σε 
βλέπω,» του είπε. 
  «Ο καταραµένος δαιµονάνθρωπος έφυγε!» γρύλισε εκείνος. 
  «Παράτα τον,» πρότεινε η Τουάθα. «∆ιαλύσαµε τον κλοιό τους·  
περνάµε.» Ανέβηκε στ’άλογό της και του έδωσε το χέρι της. 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

915 

  Ο Φερχ έριξε µια µατιά στην πόρτα όπου είχε µπει ο Καρθαβλέρν·  
ύστερα, πήρε το χέρι της ∆ούκισσας της Κάντνοµ και σκαρφάλωσε 
στο άτι, πίσω της. 
  Η Τουάθα ξεκίνησε να καλπάζει, ακολουθώντας τους 
Σαραολνιανούς, που περνούσαν έχοντας τσακίσει την αντίσταση των 
Μαγκραθµέλιων. 
 

**  **  **  ** 

 

  «Πόνκιµ,» είπε η Εδρισία, πλησιάζοντάς τον, «οι Σαραολνιανοί 
φεύγουν απ’τη βόρεια πύλη της πόλης!» 

  Ο νέος Βασιληάς του Σαραόλν, που βρισκόταν στην νότια µεριά 

της Χάργκοχ, σταύρωσε τα χέρια µπροστά του, σκεπτικός. «Έξυπνη 

κίνηση,» παραδέχτηκε. «Αλλά δεν έχει και µεγάλη διαφορά απ’το να 

µας παρέδιδαν κατευθείαν την πόλη.» 

  «Να προστάξω να τους καταδιώξουν;» ρώτησε η Πριγκίπισσα της 
Βόρειας Μάγκραθµελ. 
  «Για να φεύγουν από τα βόρεια,» είπε ο Πόνκιµ, «προφανώς, 
σχεδιάζουν να πάνε στους µεγάλους δασότοπους του Σαραόλν, 
αγαπητή Εδρισία… Όχι, µην τους καταδιώξετε. Αφήστε τον προδότη 

∆ούκα Σάλβινρ και τους υποτακτικούς του να ζήσουν παρέα µε τα 

στοιχειά των δασών!» Και γέλασε. 
  Το γέλιο του έκανε ένα ρίγος να διαπεράσει την Εδρισία. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι απώλειες έχουµε;» ρώτησε ο ∆ούκας Σάλβινρ. Εκείνος κι οι 
υπόλοιποι Σαραολνιανοί είχαν βγει από την βόρεια πύλη της 
Χάργκοχ και κατευθύνονταν προς τους µεγάλους δασότοπους, 
διασχίζοντας µια πεδιάδα. 
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  «Προτείνω να τις υπολογίσουµε αργότερα, Άρχοντά µου,» είπε ο 

Έντρηλ. «Πολύ αργότερα. Προς το παρόν, ας αποµακρυνθούµε όσο 
το δυνατόν περισσότερο από τους δαιµονανθρώπους.» 

  Ο Σάλβινρ δεν αποκρίθηκε·  µονάχα έστρεψε, για λίγο, το βλέµµα 

του πίσω, ατενίζοντας την Χάργκοχ, µέσα στην οποία, τώρα, 

βρίσκονταν αποκλειστικά Μαγκραθµέλιοι και δαιµονόφιλοι. Ένας 
κόµπος έκλεινε το λαιµό του ∆ούκα, καθώς σκεφτόταν πως η πόλη 

του ποτέ ξανά δε θα ήταν όπως παλιά. Ένα όνειρο που 

θρυµµατίστηκε. Η Χάργκοχ. 

  Στράφηκε στην Λάρκνα, η οποία ίππευε στα δεξιά του, κοντά στον 
γιο τους, Τάνβαρ. 

  «Είναι αρκετό που είµαστε ζωντανοί, αγάπη µου,» είπε η 

∆ούκισσα. «Όσοι από εµάς κατάφεραν να γλιτώσουν… Και η 

καρδιά µου σπαράζει για τους υπόλοιπους, που πέθαναν από τα όπλα 

των δαιµονανθρώπων.» 

  «Θα ξαναπάρουµε τη Χάργκοχ,» της υποσχέθηκε ο Σάλβινρ. 

«Κάποια µέρα, θα την ξαναπάρουµε.» Όµως δεν ήταν σίγουρος αν 
ακόµα κι εκείνος πίστευε τα λόγια του… 

  Αρκετές δεκάδες µέτρα πίσω από αυτόν και τον Έντρηλ, ίππευαν η 

Ερία και ο Μπάχτον, ανάµεσα στους υπόλοιπους πολεµιστές που 
είχαν φύγει από την Χάργκοχ. Ο τοξότης έµοιαζε να κοιτά κάπου 

πέρα, µακριά, σα να µπορούσε εκεί να διακρίνει κάτι το οποίο η 

µαυροµάλλα πολεµίστρια πλάι του δε µπορούσε. 
  «Τι είναι;» τον ρώτησε. «Τι βλέπεις;» 

  «Τίποτα,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον, παίρνοντας µια βαθιά ανάσα. 

«Απλά, αναλογιζόµουν… πόσο καιρό είχα να αισθανθώ έτσι, 
ελεύθερος. ∆εν κάνω εγώ να κλείνοµαι µέσα στα τείχη µιας πόλης, 
Ερία. Ο ορίζοντας µε καλεί… πάντα µε καλούσε.» 

  Εκείνη γέλασε κοφτά. 

  Ο Μπάχτον στράφηκε να την κοιτάξει. «∆ε µπορείς να το 

καταλάβεις;» 

  Η Ερία ύψωσε τα φρύδια. «Όχι ακριβώς…» 
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  «Θα µου κάνεις µια χάρη;» ρώτησε, ξαφνικά, ο Μπάχτον. 
  «Τι χάρη;» 

  «Θα µάθεις αν ο πατέρας µου κι ο αδελφός µου είναι καλά; Αν 
επέζησαν από την έξοδο;» 

  «Γιατί δεν πας να το µάθεις εσύ;» πρότεινε η Ερία. 

  «Ξέρεις γιατί,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. «∆ε θέλω να τους 
συναντήσω.» 

  «Καλά, θα ρωτήσω εγώ γι’αυτούς, µόλις µου δοθεί η ευκαιρία,» 

συµφώνησε εκείνη. 

  Ύστερα από λίγο, είπε: «Τελικά, είχες δίκιο, που έλεγες από την 
αρχή να πάµε στους δασότοπους… Όµως, τότε, κανείς από µας δε 
σκεφτόταν ν’αφήσει τη Χάργκοχ στο έλεος των δαιµονανθρώπων… 

Κι ακόµα δε νοµίζω πως κάτι τέτοιο θα ήταν σωστό… –Βέβαια, 

ξέρω ότι στο τέλος αυτό έγινε. Όµως, Μπάχτον, τους δείξαµε ότι δε 
θα παραδοθούµε εύκολα! Τους δείξαµε ότι δεν τους φοβόµαστε. 
Τους δείξαµε ότι το Σαραόλν είναι δικό µας, κι όχι δικό τους.» 

  Ο τοξότης, απλά, έγνεψε καταφατικά, δίχως να πει τίποτα. Και το 

βλέµµα του χάθηκε, πάλι, στον ορίζοντα. 
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