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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Μια νύχτα δύσκολων αποφάσεων

H

νύχτα είχε πέσει, όταν το φουσάτο του ∆ούκα Σάλβινρ
έφτασε στις παρυφές των δασότοπων του Σαραόλν· και ο
Άρχων της Χάργκοχ πρόσταξε να σταµατήσουν εδώ και να
κατασκηνώσουν.
«∆ούκα µου,» είπε ο Στρατηγός Μόρντον, που ίππευε κοντά του,
«ίσως θα ήταν συνετότερο να συνεχίσουµε την πορεία µας…»
«∆ε µπορείς να δεις, φίλε µου, ότι οι πολεµιστές µας είναι
εξοντωµένοι;» αντιγύρισε εκείνος. «∆ε θα τους κουράσω παραπάνω
απ’ό,τι χρειάζεται.»
«Και οι δαιµονάνθρωποι;» έθεσε το ερώτηµα ο Μόρντον. «Αν
ζυγώσουν…;»
«Τους είδες να µας ακολουθούν; Εγώ όχι,» είπε ο Σάλβινρ. Και
έστρεψε το κεφάλι του νότια, για ν’ατενίσει µέσα στο σκοτάδι.
«Ούτε τώρα µπορώ να τους δω· ούτε να τους ακούσω να
πλησιάζουν. Όχι, Μόρντον, δεν έρχονται. Ο Πόνκιµ πήρε την
Χάργκοχ»–και υπήρχε µεγάλη λύπη στη φωνή του, καθώς το έλεγε
αυτό–«και είµαι βέβαιος ότι σκοπεύει να την κρατήσει. ∆ε θα βάλει
τους καταραµένους του δαίµονες να µας κυνηγήσουν.
»Αφιππεύσατε και κατασκηνώσατε.» Και ο ίδιος κατέβηκε από τη
σέλα του αλόγου του.
«Όπως επιθυµείτε, ∆ούκα µου,» ένευσε ο Μόρντον, και
ξεκαβαλίκεψε, ενώ το ίδιο έκαναν η Λάρκνα κι ο Τάνβαρ.
Ο Σάλβινρ πλησίασε την σύζυγο και τον γιο του, και τους κοίταξε
καλά-καλά. Όµως δεν είδε εκείνο που περίµενε. ∆εν είδε µια
απέραντη λύπη στα πρόσωπά τους. Τουναντίον, είδε µια
ανακούφιση. ∆εν λυπόνταν για την πτώση της Χάργκοχ στους
δαίµονες; αναρωτήθηκε ο Άρχοντας. Όµως, ύστερα, κατάλαβε.
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Φυσικά, συλλογίστηκε. Φυσικά. Είναι λογικό νάναι ανακουφισµένοι:
µόλις γλίτωσαν από τον µεγαλύτερο κίνδυνο στον οποίο είχαν ποτέ
βρεθεί. Ίσως να µην έχουν ακόµα συνειδητοποιήσει την σηµασία της
πτώσης της πόλης…
«Είσαι εντάξει, πατέρα;» τον ρώτησε ο Τάνβαρ, που… είναι
πολεµιστής τώρα, παρατήρησε ο Σάλβινρ, ατενίζοντας το ξίφος στη
ζώνη του, τον φολιδωτό θώρακα που φορούσε, τα ξιφίδια που
προεξείχαν από τις µπότες του. Πολεµιστής.
Ένευσε, αργά. «Ναι, Τάνβαρ. Μια χαρά είµαι.»
«Είσαι λυπηµένος,» είπε ο γιος του. «Για την πόλη.»
Ο Σάλβινρ ένευσε, πάλι. Καταλαβαίνει τον πόνο µου. «Είχα
αγαπήσει την Χάργκοχ,» άρθρωσε, ξεροκαταπίνοντας.
Η Λάρκνα τον πλησίασε, και τα χέρια της έσφιξαν τον δεξή του
πήχη. «∆ε χάθηκαν όλα, αγαπηµένε µου,» είπε. «Θα προσπαθήσουµε
να την ξαναπάρουµε. Εσύ ο ίδιος δεν το είπες αυτό;»
«Ναι, θα την ξαναπάρουµε.» Αλλά γιατί τα λόγια µου ακούγονται
τόσο άδεια, ακόµα και στα δικά µου αφτιά;
«Πατέρα,» είπε ο Τάνβαρ, ξεθηκαρώνοντας το σπαθί του,
«ορκίζοµαι σε τούτο το ξίφος ότι η Χάργκοχ θα γίνει ξανά δική
µας.» Κάρφωσε τη λεπίδα στο έδαφος. «∆ε θα ησυχάσω µέχρι ο
Σφετεριστής, οι δαίµονές του, και οι δαιµονόφιλοι να διωχτούν για
πάντα απο κεί, και να σφαχτούν όλοι!»
Ο Σάλβινρ βλεφάρισε, λες κι έβλεπε τον γιο του για πρώτη φορά.
Και αισθάνθηκε την Λάρκνα να σφίγγεται επάνω του, σαν κι εκείνη
να ένιωθε ακριβώς το ίδιο µ’αυτόν: σαν να µην αναγνώριζε το παιδί
της.
Ο πόλεµος κάνει τους ανθρώπους σκληρούς, σκέφτηκε ο ∆ούκας.
Ποτέ δεν περίµενα να δω τέτοια… φωτιά να βγαίνει µέσα από τον
Τάνβαρ. Ποτέ δεν περίµενα να δω αυτές τις αστραπές στα µάτια του.
Όµως, µήπως περίµενα ποτέ από τον εαυτό µου να βρεθεί σ’ετούτη
την κατάσταση που είναι τώρα; Μήπως ο δικός µου πατέρας θα
περίµενε ποτέ από εµένα να βρεθώ σ’ετούτη την κατάσταση;
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Ο Σάλβινρ µειδίασε. «Θα σε βοηθήσω όπως µπορώ, Άρχοντά µου.»
** ** ** **
Η Ερία κατέβηκε από το άλογό της, µε µια σβέλτη κίνηση, ενώ
γύρω της ο στρατός του ∆ούκα Σάλβινρ σταµατούσε και άρχιζε να
κατασκηνώνει.
«Μπάχτον,» ρώτησε τον άντρα που ξεπέζευε πλάι της, «έχουµε
αρκετές σκηνές για να καταυλιστούµε;»
Εκείνος έριξε µια µατιά στους στρατιώτες. «Απ’ό,τι µπορώ να δω,
δεν έχουµε καν σκηνές, Ερία,» είπε. «Η φυγή µας από την Χάργκοχ
ήταν τόσο βιαστική που δε νοµίζω πως κανείς σκέφτηκε να πάρει τα
απαραίτητα µαζί του.»
«∆αίµονες…!» έφτυσε η µαυροµάλλα πολεµίστρια. «Ίσως θα
έπρεπε να ζητήσουµε όσα χρειαζόµαστε από τα χωριά που
βρίσκονται εδώ κοντά. Γιατί οι πολεµιστές και ανάγκη από φαγητό
έχουν και από σκηνές, για να χορτάσουν την πείνα τους και να
κοιµηθούν.»
«Τι να τις κάνουµε τις σκηνές;» µειδίασε ο Μπάχτον. «Ο καιρός
έχει ήδη γλυκάνει.»
«Έχει γλυκάνει;» έκανε η Ερία, που αισθανόταν τον παγερό άνεµο
να µπαίνει µέσα στην κάπα και στα ρούχα της, και να την γαργαλά.
«Εδώ πάνω, ίσως να είναι ακόµα λίγο κρύο,» παραδέχτηκε ο
τοξότης, «όµως ο Χειµώνας τελειώνει και, σε λίγες µέρες, θα έχουµε
Άνοιξη.»
«Κι αυτό υποτίθεται πως πρέπει να µε παρηγορήσει;» ύψωσε ένα
φρύδι η Ερία. «∆ε νοµίζω ότι διώχνει το κρύο της βραδιάς.
Καλύτερα, λοιπόν, να ζητήσουµε σκηνές από τα χωριά.»
Ο Μπάχτον αναστέναξε. «Ποιος θα πάει εκεί, έτσι κουρασµένοι
που είµαστε;»
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«Αυτοί που ίππευαν,» ανασήκωσε τους ώµους η Ερία. «Σίγουρα, θα
είναι πιο ξεκούραστοι από τους άλλους. Θα τους συντροφεύσω κι
εγώ, φυσικά.»
«Καλώς,» είπε ο Μπάχτον. «Αλλά ας ρωτήσουµε τον Έντρηλ,
πρώτα.»
Η Ερία τον λοξοκοίταξε. «Τώρα σκέφτηκες τον Έντρηλ, ε;»
Εκείνος γέλασε, και ξεκίνησε να βαδίζει, τραβώντας το άλογό του
από τα γκέµια.
Η Ερία χαµογέλασε και τον ακολούθησε, τραβώντας το δικό της
άλογο.
Μερικά µέτρα πιο πέρα, ένας στρατιώτης τούς ζήτησε να του
δώσουν τα ζώα τους, για να τα δέσει, κι εκείνοι του τα έδωσαν. Λίγο
παρακάτω, ατένισαν τον ∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών να
συζητά κάτι µε τον Στρατηγό Μόρντον και τη ∆ούκισσα Τουάθα.
Πλησίασαν, την ώρα που ο δεύτερος µιλούσε:
«…παρ’όλ’αυτά, συνεχίζω να είµαι σκεπτικός. Ποιος µπορεί να
εµπιστευτεί τους δαιµονανθρώπους; Για να µην αναφερθώ, τώρα,
στον Σφετεριστή…»
«Είµαι σίγουρη ότι έχεις δίκιο, Στρατηγέ,» αποκρίθηκε η ∆ούκισσα
Τουάθα. «Όµως θα ήταν αδύνατον να προχωρήσουµε κι άλλο. Ο
∆ούκας Σάλβινρ καλά έκανε και πρόσταξε να σταµατήσουµε εδώ.
Μετά από τέτοια µάχη και τέτοια πορεία, οι στρατιώτες µας,
αναµφίβολα, χρειάζονται ανάπαυση. Ωστόσο…» Και, τώρα,
στράφηκε στον Έντρηλ. «…νοµίζω πως θα ήταν σωστό να βάλουµε
αρκετές σκοπιές απόψε, συµφωνείς;»
«Ασφαλώς, ∆ούκισσά µου,» ένευσε ο ∆ιοικητής των Πορφυρών
Σπαθιών. «Ούτε εγώ έχω καµια εµπιστοσύνη στους εχθρούς µας.
Και, για να είµαι ακριβής, φοβάµαι ιδιαίτερα τις δυνάµεις του µάγου
αρχηγού τους. Ο Πόνκιµ µε τροµοκρατεί.»
«Και πολύ καλά κάνει και σε τροµοκρατεί,» σχολίασε ο Μπάχτον,
καθώς εκείνος κι η Ερία έρχονταν κοντά στη ∆ούκισσα και τους δύο
άντρες.
6

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

«Για να πούµε την αλήθεια, Μπάχτον,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ, «εσύ
είσαι ο άνθρωπος που µ’έχει τροµοκρατήσει, σχετικά µ’αυτόν.»
«Ακόµα θυµάσαι εκείνη την ιστορία µε το βέλος;» µειδίασε ο
τοξότης. «Μετά απ’όσα συνέβησαν στην Χάργκοχ; Τόσοι
στρατιώτες είδαν τον Πόνκιµ να ορµά µέσα στην πόλη, να παίρνει
εκείνη την προδότρια, και να αποµακρύνεται, καλπάζοντας, ενώ
δεκάδες βέλη τον αστοχούσαν.»
«Παρ’όλ’αυτά, η δική σου ιστορία για τον Σφετεριστή µού φάνηκε
τροµακτικότερη,» επέµεινε ο Έντρηλ. «∆εν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή
ήταν η πρώτη φορά που άκουσα για τις δυνάµεις του.»
«Όπως και νάχει,» τους διάκοψε η Ερία, «δεν είµαστε εδώ
γι’αυτό.»
«Και γιατί είστε εδώ;» θέλησε να µάθει ο Έντρηλ.
«Γιατί δεν έχουµε σκηνές, ούτε τρόφιµα, απ’ό,τι καταλαβαίνω. Και
θα ήθελα να προτείνω να πάµε να συγκεντρώσουµε µερικά, από τα
χωριά τριγύρω.»
«∆εν είναι άσχηµη ιδέα, Ερία. Σίγουρα, θα µας χρειαστούν! Θα το
αναλάβεις;»
«∆εν έχω πρόβληµα,» αποκρίθηκε εκείνη. «Να ξεκινήσω αµέσως;»
«Ναι, φυσικά,» ένευσε ο Έντρηλ. «Και πάρε µαζί σου όποιους
νοµίζεις. Όµως µην αποµακρυνθείτε πολύ. Ξέρεις αρκετά καλά
τούτη την περιοχή, ώστε να πάτε στο κοντινότερο χωριό πρώτα;»
«Η αλήθεια είναι πως όχι, δεν ξέρω καθόλου αυτή την περιοχή.
Όµως…» Στράφηκε στον Μπάχτον, υψώνοντας το δεξί της φρύδι.
«Το περίµενα αυτό,» είπε εκείνος. «Ναι, την ξέρω την περιοχή,
Ερία. Και θα σας βοηθήσω να πάτε στο κοντινότερο χωριό πρώτα.
Ή, καλύτερα θα ήταν να χωριστούµε, δε νοµίζετε; Ορισµένοι να
πάνε στο ένα χωριό, ορισµένοι στο άλλο.»
«Κάντε το όπως θέλετε,» είπε ο Έντρηλ. «Σας έχω εµπιστοσύνη –
και σε σένα και στην Ερία.»
«Εντάξει,» είπε η µαυροµάλλα πολεµίστρια. «Ας ξεκινήσουµε.»
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Ο Μπάχτον κατένευσε, κι αποµακρύνθηκαν από τον ∆ιοικητή των
Πορφυρών Σπαθιών.
Όταν οι φιγούρες τους αναµίχθηκαν µ’αυτές των άλλων
στρατιωτών του φουσάτου, η Τουάθα έστρεψε το βλέµµα της, πάλι,
στον Έντρηλ και στον Μόρντον. «Οι σκηνές και τα τρόφιµα είναι τα
πιο ασήµαντα από τα προβλήµατά µας,» είπε. «Το βασικότερο είναι
ένα: τι θα κάνουµε τώρα.» Έριξε µια µατιά στους πολεµιστές
τριγύρω. «Πρέπει να αριθµούµε γύρω στους πενήντα χιλιάδες,
πλέον. Και δεν έχουµε ούτε πόλη για να µείνουµε, ούτε µέρος για να
πάµε. Ολάκερο το Σαραόλν, τώρα, ελέγχεται από τον Σφετεριστή. Ο
τελευταίος τόπος αντίστασης ήταν η Χάργκοχ… και η Χάργκοχ δεν
υπάρχει πια.»
«Όµως οι άνθρωποι που πολέµησαν στην Χάργκοχ υπάρχουν
ακόµα,» τόνισε ο Έντρηλ. «Οι περισσότεροι από αυτούς,
τουλάχιστον. ∆ούκισσά µου, ο πόλεµος δεν τελείωσε· απλά,
αλλάξαµε θέσεις. Και…» Έστρεψε το βλέµµα του στους µεγάλους
δασότοπους, βόρεια, οι οποίοι ήταν σκοτεινοί µέσα στη νύχτα,
εφιαλτικοί. Ένα ρίγος τον διαπέρασε. «…τώρα, αυτό είναι το νέο
µας φρούριο.»
Και η Τουάθα κοίταξε το «νέο τους φρούριο», και κούνησε το
κεφάλι. «∆ιοικητά, αυτό δεν είναι φρούριο. Εγώ µονάχα ένα δάσος
βλέπω. Ένα απέραντο δάσος. Αφιλόξενο και απειλητικό. Επιπλέον,»
πρόσθεσε, «λένε πως στοιχειά κυκλοφορούν εντός του.»
Ο Έντρηλ γέλασε. «∆ούκισσά µου, πιστεύετε στα στοιχειά;»
«∆εν αποκλείω τίποτα, διοικητά,» απάντησε εκείνη, σταυρώνοντας
τα χέρια µπροστά της κι ατενίζοντας τους απέραντους δασότοπους,
που έµοιαζαν ν’απλώνονται ως τα πέρατα του Άρµπεναρκ. Τι
µυστικά κρύβετε στην καρδιά σας, αρχαία δέντρα; αναρωτήθηκε η
Αρχόντισσα της Κάντνοµ.
Ο Έντρηλ θυµήθηκε κάτι, και είπε: «∆ούκισσά µου, νοµίζω ότι η
Μπόρνεφ είχε κάποτε πάει στους δασότοπους, µαζί µε την τώρα
αγνοούµενη Πριγκίπισσα Έρµελ…»
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«Η ∆ιοικήτρια Μπόρνεφ;» συνοφρυώθηκε η Τουάθα.
«Ναι.»
«Κάλεσέ τη.»
Ο Έντρηλ κοίταξε τριγύρω, κι εντόπισε µια πολεµίστρια που
περνούσε. «Στρατιώτη!» της φώναξε. «Βρες τη ∆ιοικήτρια Μπόρνεφ
και ζήτησέ της να έρθει εδώ.»
«Μάλιστα, ∆ιοικητά Έντρηλ,» αποκρίθηκε εκείνη.
Καθώς περίµεναν, η ∆ούκισσα Τουάθα ρώτησε: «Γιατί είχε πάει η
Μπόρνεφ στους δασότοπους µαζί µε την Πριγκίπισσα;»
«Νοµίζω πως είχαν πάει επειδή η τελευταία ήθελε να κάνει βόλτα
εκεί,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ.
Σε λίγο, η ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών
ήταν µαζί τους. «Άκουσα ότι µε ζητήσατε,» είπε.
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ. «Θέλουµε να µάθουµε τι ξέρεις για
τους δασότοπους.»
«Πολύ λίγα. ∆εν είναι από τα µέρη όπου συχνάζω…»
«∆ε µου είχες πει κάποτε ότι είχες ταξιδέψει εκεί, µαζί µε την
Πριγκίπισσα Έρµελ;»
Η Μπόρνεφ βλεφάρισε. «Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Μου µοιάζει,
τώρα, αυτό τόσο µακρινό, που…» Ξεφύσησε. «Τέλος πάντων. Είχα
πάει στους δασότοπους. Όµως µη νοµίζεις ότι θυµάµαι απέξω τα
κατατόπια. Για να πω την αλήθεια, από κάποιο τυχαίο σηµείο
µπήκαµε κι από κάποιο τυχαίο σηµείο βγήκαµε. Πώς ακριβώς
καταφέραµε να βγούµε µονάχα τα Πνεύµατα γνωρίζουν.»
«∆ε θέλουµε να µας κάνεις το χάρτη των δασότοπων,» εξήγησε η
Τουάθα. «Θέλουµε να µας πεις τι υπάρχει εκεί· τι είδατε.»
«Τα πράγµατα που είδαµε ίσως να µην τα πιστέψετε, ∆ούκισσά
µου,» αποκρίθηκε η Μπόρνεφ, που κι εκείνη, πολλές φορές, νόµιζε
ότι, απλά, τα είχε φανταστεί.
«Κάνε µια προσπάθεια για να µας πείσεις, διοικήτρια,» την
παρότρυνε η Τουάθα.
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Η Μπόρνεφ πήρε µια σκεπτική έκφραση, προσπαθώντας να φέρει,
πάλι, εκείνες τις µαγευτικές εικόνες στο µυαλό της. «∆εν είχαµε
υπολογίσει καλά τις προµήθειές µας σε νερό… γιατί πιστεύαµε ότι
εύκολα θα βρίσκαµε κάποιο ρέµα, για να γεµίσουµε, ξανά, τα
φλασκιά µας. Όµως, µια µέρα αυτά άδειασαν, και ρέµα δεν υπήρχε
κοντά. Αρχίσαµε να ψάχνουµε τριγύρω… ∆εν ήθελα, σε καµία
περίπτωση, ν’αφήσω την Πριγκίπισσα να διψάσει, επειδή θα τα
άκουγα από την Βασίλισσα ∆ήνκα, άµα συνέβαινε κάτι τέτοιο…
Τότε, λοιπόν, κάτι παράξενο έγινε: Είδαµε σκιές, πίσω από τα
φυλλώµατα, να µας γνέφουν προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση.
Στην αρχή, πιστέψαµε ότι πρέπει να ήταν ληστές ή παράνοµοι, ή
τίποτα παρόµοιο· όµως δεν ήταν.» Ανασήκωσε τους ώµους. «Ήταν
ξωτικά. Ίσως ν’ακούγεται τρελό, αλλά είναι αλήθεια.»
«∆εν ακούγεται καθόλου τρελό,» τη διαβεβαίωσε η Τουάθα.
«Συνέχισε.»
Πιστεύει στα ξωτικά; αναρωτήθηκε η Μπόρνεφ, και έκανε όπως της
είπε: «Ποτέ δεν καταφέραµε να τα δούµε, όσο κι αν τα πλησιάσαµε.
∆ιαρκώς, βρίσκονταν ένα βήµα µακριά µας… Ή, µάλλον, όχι ένα
βήµα µακριά µας. ∆ε µπορώ να το εξηγήσω καλά, ∆ούκισσά µου, µα
έµοιαζαν συνέχεια να είναι πίσω από µια κουρτίνα και να φαίνονται
µονάχα οι σιλουέτες τους. Πάντως, τ’ακολουθήσαµε –προσέχοντας,
βέβαια, µην τυχόν κι επρόκειτο για παγίδα– και φτάσαµε σ’ένα
ρυάκι. Το µέρος ήταν, πραγµατικά, πανέµορφο –δε νοµίζω ποτέ να
έχω δει οµορφότερη τοποθεσία–, και εκεί βρίσκονταν τέσσερα
άλογα –τέσσερις µονόκεροι– που έπιναν νερό…»
«Τέσσερις µονόκεροι;» έκανε ο Στρατηγός Μόρντον. «Μιλάς
γι’αυτά τα µυθικά ζώα µε το κέρατο στο µέτωπο;»
«Ναι,» είπε η Μπόρνεφ. «Κι εγώ δεν πίστευα ότι υπήρχαν, όµως τα
είδα µε τα ίδια µου τα µάτια. Η Πριγκίπισσα είχε κατενθουσιαστεί.»
Αναστέναξε. «Αναρωτιέµαι πού να βρίσκεται, τώρα, η Έρµελ…»
«Συνέχισε, διοικήτρια,» την παρότρυνε, πάλι, η ∆ούκισσα Τουάθα·
«πες µας κι άλλα για τους δασότοπους.»
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«∆εν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Όταν πλησιάσαµε, οι µονόκεροι
έφυγαν. Και ούτε αυτούς ξαναείδαµε, ούτε τα ξωτικά.»
«Εποµένως, δε θα µας πειράξουν, όταν µπούµε στα δάση τους…»
συµπέρανε ο Έντρηλ.
«∆ε νοµίζω,» αποκρίθηκε η Μπόρνεφ. «Βέβαια, δε µπορώ να είµαι
και σίγουρη…»
«∆ε θα µας πειράξουν.» Αν έκρινε κανείς από τον τόνο της φωνής
της ∆ούκισσας Τουάθα, εκείνη ήταν σίγουρη.
Γιατί όµως; αναρωτήθηκε ο Έντρηλ. Ξέρει κάτι που εµείς αγνοούµε;
Και, γενικά, πολύ άνετη δεν είναι µ’αυτό το θέµα των ξωτικών;…
Είχε, άραγε, ξαναδεί ξωτικά η Αρχόντισσα της Κάντνοµ; Όµως δεν
την ρώτησε τίποτα. Άστο καλύτερα, συλλογίστηκε. Ο καιρός θα
δείξει.
«Οπότε, ∆ούκισσά µου,» κατέληξε, «τελικά, οι δασότοποι είναι
αρκετά κατάλληλοι για να µείνουµε.»
«∆ε θα το έλεγα, διοικητά,» διαφώνησε η Τουάθα. «Το ότι τα
ξωτικά δε θα µας πειράξουν δε σηµαίνει ότι θα µας συντρέξουν
κιόλας. Ούτε ότι θα χτίσουν σπίτια για µας. Πού θα µείνουν πενήντα
χιλιάδες άνθρωποι; Και για πόσο; Κανένας τους δεν είναι
συνηθισµένος να ζει, ηµέρα µετά την ηµέρα, µέσα στα δάση, δε
συµφωνείς;»
«Σ’αυτό συµφωνώ, ∆ούκισσά µου,» παραδέχτηκε ο Έντρηλ.
«Όµως, για την ώρα, οι δασότοποι φρονώ πως είναι ιδανικό µέρος,
για να κρυφτούµε από τον Πόνκιµ και τους δαιµονανθρώπους του.»
** ** ** **
Όταν ο Μπάχτον και οι πέντε πολεµιστές του επέστρεψαν στον
καταυλισµό, ήταν βαθιά νύχτα, και ησυχία επικρατούσε παντού.
Μονάχα το τρίξιµο των ξύλων από τις φωτιές ακουγόταν, καθώς και
ένα παράξενο βουητό από τη µεριά των δασότοπων, λες και τα
στοιχειά τούς είχαν δει και ήθελαν να τους καλωσορίσουν… ή,
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µήπως, να µας τροµάξουν, για να φύγουµε; αναρωτήθηκε ο τοξότης.
Όµως, ύστερα, έδιωξε τη σκέψη από το νου του. Μάλλον, το
«παράξενο βουητό» που άκουγε δεν ήταν παρά ο άνεµος που
σφύριζε ανάµεσα στους κορµούς των δέντρων, κάνοντας τις
φυλλωσιές να θροΐζουν. Εξάλλου, έχουµε σηµαντικότερα προβλήµατα
για να σκεφτόµαστε από τα ξωτικά. Όχι πως ο Μπάχτον δεν πίστευε
στα ξωτικά. Η αλήθεια ήταν πως πίστευε και, µάλιστα, ήταν
σίγουρος πως υπήρχαν. Αλλά, ουσιαστικά, ποτέ δεν είχε
συναναστραφεί µαζί τους. Απλά, είχε ακούσει ιστορίες γι’αυτά, ή
στ’αφτιά του είχαν έρθει γελάκια από τα βαθιά σηµεία των δασών, ή
είχε ατενίσει µικρά φωτάκια να χορεύουν, και τέτοια παρόµοια.
Σίγουρα, η Χόλκραδ θα ξέρει περισσότερα επάνω σ’ετούτο το θέµα.
Άραγε, θα την ξαναδώ ποτέ; Ή, καλύτερα, θα ζούσε για να την
ξαναδεί; ∆εν ήταν καθόλου βέβαιος.
Καθώς έµπαινε στον καταυλισµό (αν µπορούσε να θεωρηθεί
«καταυλισµός», παρότι δεν υπήρχαν σκηνές), παρατήρησε πως η
Ερία και η δική της οµάδα είχαν ήδη επιστρέψει από το µικρό τους
ταξίδι, έχοντας φέρει µπόλικα απαραίτητα πράγµατα µαζί τους:
τρόφιµα, κουβέρτες, και τα τοιαύτα. Το πρόβληµα ήταν πως δεν
είχαν φέρει κι αυτοί σκηνές. Όπως κι ο Μπάχτον. Πράγµα το οποίο ο
τοξότης έπρεπε να παραδεχτεί ότι το περίµενε. Οι χωρικοί ήταν
ιδιαίτερα πρόθυµοι να εφοδιάσουν τους Σαραολνιανούς πολεµιστές
µε ό,τι επιθυµούσαν, όµως δε µπορούσαν να τους δώσουν σκηνές
από τη στιγµή που δεν είχαν τέτοιες στη διάθεσή τους. Πάντως,
ορισµένοι υποσχέθηκαν στον Μπάχτον ότι θα έφτιαχναν σκηνές
γι’αυτούς το συντοµότερο δυνατό και να έρχονταν, ύστερα από
µερικές µέρες, για να τις παραλάβουν.
«Πηγαίνετε να συγκεντρώσετε κάπου αυτά που µας έδωσαν,»
πρόσταξε ο τοξότης τους στρατιώτες του, κι εκείνοι υπάκουσαν,
αποµακρυνόµενοι.
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Ο Μπάχτον πλησίασε την Ερία, η οποία είχε, επίσης, µόλις διώξει
τους ανθρώπους της οµάδας της και είχε πάει να σταθεί µπροστά σε
µια φωτιά, για να ζεσταθεί.
«Όλα εντάξει;» τη ρώτησε.
«Ναι,» απάντησε εκείνη. «Όµως δε βρήκαµε σκηνές.»
«Ούτε κι εµείς. Αλλά µας έδωσαν τρόφιµα.» Συλλογίστηκε, για
λίγο, κι έπειτα, είπε: «Ξέρεις… τα χωριά είναι αδύνατον να µας
συντηρούν για πάντα. Ούτως ή άλλως, είµαστε υπερβολικά πολλοί:
πενήντα χιλιάδες. Θα πρέπει να βρίσκουµε τροφή µόνοι µας, απο δώ
και στο εξής.»
«Πώς;»
«Με τον πατροπαράδοτο τρόπο: κυνήγι.»
«∆εν ξέρω πόσο καλοί κυνηγοί είναι οι πολεµιστές του
Σαραόλν…» είπε η Ερία, διστακτικά.
«Θα πρέπει να µάθουν να είναι,» τόνισε ο Μπάχτον. «Αλλιώς πώς
θα τρώνε; Είµαι σίγουρος ότι ο Πόνκιµ δε θα επιτρέπει σε καµία από
τις µεγάλες πόλεις να µας εφοδιάζει, και, µόλις νοµίζει ότι είναι η
κατάλληλη στιγµή, θα µας επιτεθεί κιόλας. ∆εν έχω την
ψευδαίσθηση ότι θα µας αφήσει ήσυχους εδώ πάνω.»
«Ποιος είπε ότι θέλουµε να µας αφήσει ήσυχους;» έθεσε το
ερώτηµα η Ερία. «Σκοπός µας είναι να τον σκοτώσουµε και να
διώξουµε τους δαιµονανθρώπους του απ’το Σαραόλν, όχι να µας
‘αφήσει ήσυχους εδώ πάνω’.»
Ο Μπάχτον αναστέναξε, κουνώντας το κεφάλι. «Νοµίζεις ότι θα το
καταφέρουµε αυτό, στην κατάστασή µας;»
Η Ερία στράφηκε να τον κοιτάξει. «Μην παίρνεις τούτο το
ηττηµένο ύφος –θα τα καταφέρουµε!»
«Τα ίδια έλεγες και µε τη Χάργκοχ,» της θύµισε ο Μπάχτον: «ότι
θα την κρατήσουµε. Όµως δεν την κρατήσαµε, Ερία· οι
δαιµονάνθρωποι την πήραν.»
«Και τι σηµαίνει αυτό;» έκανε εκείνη, θυµωµένη και σφίγγοντας τις
γροθιές της. «Ότι πρέπει να παραδοθούµε στον Πόνκιµ;» Πώς ήταν
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δυνατόν ο Μπάχτον να το προτείνει τούτο; Εκείνος πάντα έτρεφε
µεγάλο µίσος για τους Μαγκραθµέλιους.
«Είπα εγώ να παραδοθούµε στον Πόνκιµ;» απόρησε ο τοξότης.
«Και τι είπες;» απαίτησε η Ερία. «Είπες ότι τα ίδια έλεγα και για
την Χάργκοχ και, τελικά, δεν την κρατήσαµε. Κι άφησες να εννοηθεί
ότι ούτε τώρα θα καταφέρουµε να πετύχουµε το σκοπό µας –δηλαδή,
να ρίξουµε τον Πόνκιµ από τον θρόνο!»
«Χαµήλωσε τη φωνή σου,» είπε ο Μπάχτον. «Οι άνθρωποι εδώ
γύρω προσπαθούν να κοιµηθούν. Κι αν είναι δυνατόν ποτέ να
πιστεύεις ότι εγώ θα πρότεινα να παραδοθούµε στον Πόνκιµ!…»
∆εν το πιστεύω, Μπάχτον –δε θέλω να το πιστέψω, συλλογίστηκε η
Ερία. Όµως άλλα µου µαρτυρούν τα λόγια σου…
Ο τοξότης κοίταξε το πρόσωπό της, για λίγο, δίχως να µιλά. Τι θα
µε αποκαλέσει, τώρα; Προδότη; αναρωτήθηκε. Προδότη του
Βασιλείου; Σαν αυτούς που έφυγαν, για να µπουν στον στρατό του
Πόνκιµ και να γίνουν δαιµονόφιλοι; Πώς τολµάει, µετά από όσο τους
έχω βοηθήσει όλους; Προσπάθησε, όµως, να συγκρατήσει το θυµό
που έκαιγε µέσα του. Είναι νύχτα, και είµαστε κι οι δυο κουρασµένοι.
Αυτό είναι µονάχα: είµαστε κουρασµένοι και δεν ξέρουµε τι λέµε.
Αύριο, θα έχουµε ηρεµήσει.
«Καληνύχτα, Ερία,» είπε. Στράφηκε από την άλλη και έφυγε,
βαδίζοντας αργά.
Η µαυροµάλλα πολεµίστρια τον παρακολουθούσε, καθώς
αποµακρυνόταν, τυλιγµένος στην κάπα του και µε την κουκούλα στο
κεφάλι. Να πάρει, σκέφτηκε. ∆εν έπρεπε να του είχα µιλήσει έτσι. Τι
βλακείες ήταν αυτές που του είπα; Θα νόµισε ότι τον αποκαλούσα
προδότη. Παραλίγο να τον αποκαλέσω προδότη. Πνεύµατα! Είµαι
χαζή. Αναστέναξε, τρίβοντας τα γαντοφορεµένα χέρια της πάνω
απ’τη φωτιά. Όµως δε µπορώ να τους βλέπω έτσι –µ’αυτές τις
απογοητευµένες εκφράσεις στα πρόσωπα. Ούτε µπορώ να τους ακούω
να λένε ότι δεν υπάρχει καµία ελπίδα. Να πάρει και να σηκώσει, δε θα
χάσουµε το Σαραόλν! ∆εν πρέπει να το χάσουµε! Το αγαπώ αυτό το
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Πνευµατοχτυπηµένο Βασίλειο…! Η Ερία αισθάνθηκε καυτά δάκρυα
να τρέχουν στα µάγουλά της.
Θα σε σκοτώσω, Πόνκιµ. Θα σε σκοτώσω! Εσύ µας το έκανες αυτό.
Εσύ κατέστρεψες όλα όσα ήταν όµορφα σε τούτο τον τόπο.
** ** ** **
Οι δαιµονάνθρωποι και οι δαιµονόφιλοι είχαν ψάξει όλα τα χτίρια
της Χάργκοχ, για τυχόν κρυµµένους Σαραολνιανούς, µα δεν είχαν
βρει κανέναν. Έτσι, κατασκήνωσαν –µέσα στην πόλη και γύρω από
αυτήν–, για να ξεκουραστούν και αύριο να πάνε όπου θ’αποφάσιζαν
οι άρχοντές τους.
Μέσα σ’ένα δωµάτιο του παλατιού, που πριν από µερικές µέρες
ανήκε στον ∆ούκα Σάλβινρ, ο Πόνκιµ στεκόταν µπροστά στο
ανοιχτό παράθυρο και κοιτούσε έξω, τα φώτα από τις φωτιές του
φουσάτου του, καθώς και από τις τεχνολογικές λάµπες των
Μαγκραθµέλιων. Στο δεξί του χέρι βρισκόταν ένα ποτήρι κόκκινο
κρασί, κι από το νου του περνούσαν αρίφνητες σκέψεις. Όµως όλες
είχαν ένα επίκεντρο: το Σαραόλν, και πώς µπορούσε να λύσει
σωστότερα τα προβλήµατα µέσα στο Βασίλειο. Καλύτερα ποτέ να
µην είχα αρχίσει αυτό τον πόλεµο, συλλογίστηκε.
Είχες, όµως, άλλη επιλογή; τον ρώτησε µια φωνή από το
υποσυνείδητό του.
∆εν είχα; Μπορούσα να µην είχα γίνει ποτέ βασιλικός διπλωµάτης
του Βένγκριλ. Μπορούσα ποτέ να µην είχα συµφωνήσει ν’ακολουθήσω
το σχέδιο του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν.
Νοµίζεις ότι εκείνος θα σε είχε αφήσει; Εξάλλου, ήθελες δύναµη.
Ακόµα θέλεις δύναµη, Πόνκιµ. ∆ύναµη να εξουσιάζεις.
Η φωνή έλεγε την αλήθεια. Μια αλήθεια που εκείνος δε µπορούσε
να αρνηθεί. Μια αλήθεια που δεν ήθελε να αρνηθεί. Γιατί δεν ήταν
ένας κοινός θνητός· ήταν ο ισχυρότερος Πνευµατιστής της εποχής
του. Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν τον είχε διαβεβαιώσει γι’αυτό. Βέβαια,
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τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν δεν τον εµπιστευόταν, πλέον. Αλλά είχε και
τις αποδείξεις µπροστά στα µάτια του. ∆εν είχε, µέχρι στιγµής,
απαντήσει κάποιον αντάξιό του στον έλεγχο των Πνευµάτων.
Μονάχα ο Φάλµαριν, όταν συνεργαζόταν µε τον Άνθρωπο-ΜεΜισή-Ψυχή, είχε τέτοια δύναµη. ∆ύναµη αρκετή για να τα βάλει
µαζί του.
Μα, τώρα, ο Φάλµαριν είχε χαθεί, και βρισκόταν στο ίδιο µέρος µε
τον δάσκαλο του Πόνκιµ. Ή, ίσως, κι οι δυο τους να είναι νεκροί…
Και καλύτερα θάναι έτσι. Ούτε τον έναν θέλω να ξαναντικρίσω ποτέ,
ούτε τον άλλο. Πάντως, αν κάποτε παρουσιαζόταν πάλι ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, ο Πόνκιµ είχε ορκιστεί να τον σκοτώσει.
Κανένας δε µε χρησιµοποιεί εµένα! Κανένας. Ούτε ένας αρχαίος
δαίµονας που ήταν ο δάσκαλός µου. Κανένας.
«∆εν είσαι χαρούµενος για τη νίκη µας, Πόνκιµ;»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν στράφηκε, για να κοιτάξει την Εδρισία, η
οποία στεκόταν πλάι στο µεγάλο, αναµµένο τζάκι, κι εκείνη µ’ένα
ποτήρι κόκκινο κρασί στο δεξί χέρι. Τα ποικιλόχρωµα µαλλιά της
έµοιαζαν ακόµα πιο ποικιλόχρωµα, καθώς η λάµψη από τις φλόγες
αντανακλάτο επάνω τους.
«Όχι,» της απάντησε. «Γιατί τα προβλήµατα του Βασιλείου δεν
έχουν λυθεί ακόµα.»
«Τι άλλο µένει;» ρώτησε η Εδρισία. «Τώρα, πλέον, το Σαραόλν
είναι δικό µας. Ίσως, µάλιστα, ένα τµήµα από τους στρατούς µας να
έπρεπε ν’αποσυρθεί στην Βόρεια Μάγκραθµελ. Για να πάρω κιόλας
τον θρόνο από τον αδελφό µου!» Τα µάτια της άστραψαν. «Οι
πολεµιστές µου θα µε υποστηρίξουν· το ξέρω. Το ίδιο και η Μαύρη
Αυγή. Άλλωστε, είµαι µέλος της, µην ξεχνάς.»
«Ακούγεσαι ιδιαίτερα ενθουσιασµένη, Εδρισία,» παρατήρησε ο
Πόνκιµ.
«Ένας θρόνος πάντοτε είναι ένας θρόνος,» αποκρίθηκε η
Μαγκραθµέλια Πριγκίπισσα. «Εσύ θα έπρεπε να το γνωρίζεις τούτο
καλύτερα από µένα. Έκανες τόσα για να γίνεις Βασιληάς του
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Σαραόλν, Πόνκιµ. Και τώρα, είσαι Βασιληάς του Σαραόλν. Και
κανένας δε µπορεί ν’αµφισβητήσει την εξουσία σου εδώ.» Επίτηδες
πρόσθεσε το εδώ στα λόγια της, για να του τονίσει, έµµεσα, πως
ήταν Μονάρχης του Σαραόλν και µόνο –δεν διαφέντευε και τους
δαίµονες της Μάγκραθµελ. Μονάχα ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν είχε αυτό
το δικαίωµα, συλλογίστηκε η Εδρισία. Μονάχα εκείνος ήταν ένας
από τους πανίσχυρους Αρχαίους.
Ο Πόνκιµ αντιλήφθηκε την έννοια του εδώ σ’όσα είπε η
Πριγκίπισσα. Χαµογέλασε, αχνά. Είµαι, τώρα, Βασιληάς του
Σαραόλν, σκέφτηκε. Αδιαµφισβήτητος, όµως; ∆εν µπορούσε να είναι
βέβαιος γι’αυτό· είχε ένα κακό προαίσθηµα… Πρέπει να επιστρέψω
στη Μάρβαθ, συλλογίστηκε, και να µάθω τι συµβαίνει στην Όρφαλχ.
Άραγε, η Νερενία τα έχει καταφέρει να κατατροπώσει τους δούκες στα
νότια του Σαραόλν; Τους έχει φέρει µε το µέρος µου; Πρέπει να ξέρω.
Αλλιώς ίσως, πάλι, άλλοι αγώνες να µε περιµένουν. Και, πραγµατικά,
θέλω να ξεκουραστώ απ’όλα τούτα… να ξεκουραστώ…
Ο Πόνκιµ, ο νέος Βασιληάς του Σαραόλν, ο Εκλεκτός του αρχαίου
δαίµονα Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, ο ισχυρότερος Πνευµατιστής της
εποχής του, ένιωθε εξαντληµένος από τις µάχες που είχε δώσει.
Ένιωθε ότι χρειαζόταν λίγη ηρεµία.
Πρέπει να τακτοποιήσω έτσι τα πράγµατα, ώστε ειρήνη να έρθει στο
Βασίλειό µου, αποφάσισε.
«Εδρισία,» είπε, «θα µπορούσαν ποτέ οι Μαγκραθµέλιοι να ζήσουν
µε τους ανθρώπους… ειρηνικά;»
Γιατί µε ρωτάει; αναρωτήθηκε η Πριγκίπισσα. Τι έχει, πάλι, στο
µυαλό του; Κάθε φορά που νόµιζε ότι ο Πόνκιµ είχε κάτι στο µυαλό
του, αισθανόταν τροµοκρατηµένη. «Τι εννοείς; Όπως στην
Μάγκραθµελ;»
Ο Βασιληάς αναστέναξε. Τόσο δύσκολο είναι να καταλάβει τι
εννοώ; «Όχι, Εδρισία. Εννοώ να ζήσουν ειρηνικά, όχι οι άνθρωποι
να είναι δούλοι των Μαγκραθµέλιων.»
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Τα µάτια της γούρλωσαν, απότοµα, και τον ατένισε πισωπατώντας.
«Τι θέλεις να πεις; Αυτή η χώρα είναι δική µας! Την κατακτήσαµε!»
«Τότε, θα έχετε πόλεµο, για πάντα,» αποκρίθηκε, σταθερά, ο
Πόνκιµ.
Τα χαρακτηριστικά της Πριγκίπισσας στράβωσαν. «∆εν είµαστε
ίσοι µε τους ανθρώπους! Γιατί να έχουµε ίσα δικαιώµατα; Πρέπει να
µας υπηρετούν!»
«Η ανωτερότητά σας είναι φανερή, Εδρισία,» είπε ο Πόνκιµ,
σκεπτόµενος: Πρέπει κάπως να ισορροπήσω τούτη την κουβέντα, για
να τελειώσει κάποτε ο πόλεµος. «Όµως επιθυµείς οι σφαγές να
συνεχίσουν; Αν εδώ, στο Σαραόλν, υποδουλώσετε τους ανθρώπους,
όπως στην Μάγκραθµελ, θα έχετε, πάλι, τα ίδια αποτελέσµατα:
Επανάσταση. Θυµάσαι πώς επαναστάτησαν οι Βολχερθιανοί, κι
έσπασαν το Βασίλειό σας στα δύο, Εδρισία; Αν δεν είχε γίνει αυτό,
τώρα η Μάγκραθµελ θα ήταν µία! Ενωµένη!–»
«Όµως οι ηλίθιοι άνθρωποι τη διέσπασαν!»
«Όχι!» επέµεινε ο Πόνκιµ. «Οι ‘ηλίθιοι άνθρωποι’ επαναστάτησαν
γιατί δε µπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Σίγουρα, είχατε τη
δυνατότητα να τους εκµεταλλευτείτε µε άλλους τρόπους –πολύ
εξυπνότερους και πολύ πιο… ευγενικούς, Εδρισία. Έτσι,
τ’αποτελέσµατα θα ήταν διαφορετικά.»
Τα µάτια της Πριγκίπισσας στένεψαν, γυάλισαν. «Τα λες τούτα
επειδή είσαι άνθρωπος!»
«Το ξέρεις ότι δεν είµαι ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος,» τόνισε
εκείνος.
Και η Εδρισία, όντως, το ήξερε. Αν ήταν ένας οποιοσδήποτε
άνθρωπος, ποτέ δε θα τον είχε επιλέξει ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν.
Επιπλέον, είχε επανειληµµένως αποδείξει την ανωτερότητά του: είχε
νικήσει τον πατέρα της, ο οποίος είχε επιχειρήσει να του πάρει το
θρόνο, είχε σκεφτεί το κόλπο µε τους σεισµωτές, για να ρίξουν τα
τείχη της Χάργκοχ…
«Τι προτείνεις, λοιπόν;» τον ρώτησε.
18

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

«Να µην έχετε ανθρώπινους δούλους στο Σαραόλν· να έχετε
ανθρώπινους υπηρέτες.»
«Το ίδιο πράγµα δεν είναι;»
«Τους υπηρέτες τούς πληρώνεις, Εδρισία, τους δούλους όχι.»
«∆ηλαδή, προτείνεις να πληρώνουµε τους ανθρώπους;» έκανε η
Πριγκίπισσα, πραγµατικά αηδιασµένη.
«Ναι. Ακριβώς όπως πληρώνετε και τους Μαγκραθµέλιους
υπηρέτες. Ποια θα είναι η διαφορά;»
Η Εδρισία πέταξε ό,τι της ήρθε στο κεφάλι εκείνη τη στιγµή: «∆ε
θα µας δίνουν πορφυρό.»
«Θα σας δίνουν, αν τους πληρώνετε. Γιατί να µη σας δώσουν;»
Ανασήκωσε τους ώµους.
Η Εδρισία σούφρωσε τα χείλη. «Η κοινωνία που προτείνεις δε θα
ήταν σωστή· δε θα ήταν δίκαιη, Πόνκιµ!»
«Όµως ίσως θα ήταν λογική,» τόνισε ο Βασιληάς του Σαραόλν.
«Εξάλλου, σκέψου: Τι θα γίνουν όλοι όσοι πολέµησαν για σας,
αυτές τις µέρες; Τι θα γίνουν οι βαρόνοι που αποφάσισαν να
υπηρετήσουν εµένα και το νέο Σαραόλν, αντί για τον Βένγκριλ και
το παλιό Σαραόλν; Μπορούµε να τους πούµε, ξαφνικά, ότι θα γίνουν
όλοι δούλοι, Εδρισία; Ποια θα είναι η αντίδρασή τους;»
∆εν είναι παράλογο αυτό που µου λέει… συλλογίστηκε η
Πριγκίπισσα. Οι άνθρωποι θα µας πολεµήσουν, ξανά. ∆ε θα δεχτούν
την υποδούλωση. Όχι έτσι εύκολα. Επίσης, δεν πρέπει κάποτε ένα
µεγάλο τµήµα του στρατού µας να επιστρέψει στη Μάγκραθµελ; Πώς
θα κρατήσουµε και τις δυο χώρες, αν εδώ συνεχιστεί ο πόλεµος;
«Έχεις δίκιο,» είπε στον Πόνκιµ. «Συµφωνώ µε τη θεωρία σου.» Άσε
τους ανθρώπους να έχουν την ελευθερία τους, στην αρχή. Και, όταν
επανακτήσουµε τις δυνάµεις µας, ή θα τους υποδουλώσουµε µε τη βία,
ή… µε πιο έµµεσους τρόπους. Μπορούµε, για παράδειγµα, να βάλουµε
δικούς µας τοπικούς άρχοντες…
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«Ωραία,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, αν και η απάντησή της του φάνηκε
λιγάκι ξαφνική. Μήπως, η Πριγκίπισσα της Βόρειας Μάγκραθµελ
σκεφτόταν προδοσία; «Κι επιπλέον, έχω µια ιδέα, Εδρισία.»
«Κι άλλη ιδέα;» Υπήρχε µια οξύτητα στον τόνο της φωνής της.
«Ναι,» είπε, απλά, ο Πόνκιµ. «Μία που θα σ’αρέσει, αυτή τη φορά.
Η ιδέα είναι η εξής: Επειδή εσείς, ουσιαστικά, είστε οι κυρίαρχοι του
Σαραόλν –εσείς το κατακτήσατε, όπως πολύ σωστά είπες–, όλοι οι
άρχοντες µέσα στο Βασίλειο θα έχουν κι έναν Μαγκραθµέλιο
συµβουλάτορα, απο δώ και πέρα. Τι λες;»
Μας βοηθάς τροµερά, Πόνκιµ, σκέφτηκε η Εδρισία. «Συµφωνώ
ξανά,» αποκρίθηκε, υποµειδιώντας.
«Τότε, υποθέτω πως το θέµα κανονίστηκε για τους Βόρειους
Μαγκραθµέλιους. Το µόνο που µένει είναι να µιλήσω στον Βασιληά
Καρθαβλέρν, για να κανονιστεί και για τους Νότιους. Πιστεύεις ότι
θα έχει αντίρρηση;»
«∆ε µπορώ να µπω στο µυαλό του Καρθαβλέρν,» δήλωσε η
Εδρισία. «Όµως, ακόµα και νάχει αντίρρηση, δεν έχω καµία
αµφιβολία πως θα τον πείσεις. Έπεισες εµένα.» Ακούµπησε το
κρασοπότηρό της στο κοµοδίνο, και τα χέρια της πήγαν στην πλάτη
του φορέµατος της, για να λύσει τα δεσίµατά του.
«Έπεισες εµένα.» Τα λόγια της αντηχούσαν µέσα στο κεφάλι του
Πόνκιµ, για λίγο, καθώς την παρακολουθούσε να γδύνεται,
αφήνοντας το φόρεµα να γλιστρήσει από πάνω της και να πέσει στο
χαλί του πατώµατος. Την έπεισα, πράγµατι; Ή έχει κάτι άλλο στο νου
της; Η συµπεριφορά των Μαγκραθµέλιων, τελευταία, είχε αρχίσει να
τον µπερδεύει. Είναι, άραγε, και τούτο ένα κόλπο για να µου πάρουν
την εξουσία; Ίσως, απλά, να του έλεγαν ότι συµφωνούσαν µαζί του,
µα, στην πραγµατικότητα, να διαφωνούσαν και, ύστερα, να έπρατταν
όπως νόµιζαν εκείνοι. Ο Πόνκιµ ήξερε πως είχε χάσει την αίγλη του
για τους δαιµονανθρώπους, µετά από τον χαµό του
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν.
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Η Εδρισία, έχοντας µείνει µονάχα µε το µεταξωτό της µεσοφόρι,
έβγαλε τα παπούτσια της µε τη βοήθεια των ποδιών της και,
βαδίζοντας ξυπόλυτη στο χαλί, πλησίασε τον Βασιληά του Σαραόλν,
για ν’ακουµπήσει επάνω του. Ο Πόνκιµ αισθάνθηκε τα στήθη της να
πιέζουν τα δικά του· το αριστερό του χέρι τυλίχτηκε γύρω από τη
λυγερή της µέση, ενώ µε το δεξί έφερνε το κρασοπότηρό του στα
χείλη του, για να πιει µια µικρή γουλιά κόκκινο κρασί.
«Τόσο πολύ σου έφτιαξα τη διάθεση, Εδρισία;» τη ρώτησε.
«Πάντα µου φτιάχνεις τη διάθεση, όταν βρίσκεσαι κοντά µου,»
αποκρίθηκε εκείνη, ατενίζοντας τον στα µάτια.
«Είσαι παράξενο πλάσµα,» παρατήρησε ο Πόνκιµ, και φίλησε τα
χείλη της.
«Εσύ είσαι ακόµα πιο παράξενο πλάσµα, Βασιληά µου. Μοναδικό
επάνω στον Άρµπεναρκ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Κοινωνικό πείραµα

Ο

Καρθαβλέρν κάθισε στο τραπέζι. «Προς τι τούτη η πρωινή
συγκέντρωση, Πόνκιµ;»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν και η Πριγκίπισσα Εδρισία ήδη
βρίσκονταν καθισµένοι στις θέσεις τους, όταν ο Μονάρχης της
Νότιας Μάγκραθµελ µπήκε στο δωµάτιο που φωτιζόταν από δυο
µεγάλα ανοιχτά παράθυρα.
«Πρέπει να κουβεντιάσουµε.»
Ο Καρθαβλέρν πήρε την τσαγιέρα από το κέντρο του τραπεζιού και
γέµισε µια κούπα τσάι για τον εαυτό του, πίνοντας µια µικρή γουλιά.
«Σχετικά µε τι;»
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«Με τη µορφή διακυβέρνησης του Σαραόλν.»
«Τελείωσε ο πόλεµος, Πόνκιµ; Είσαι σίγουρος;»
«Κάθε άλλο, Βασιληά µου της Νότιας Μάγκραθµελ. Όµως πιστεύω
πως κάποια πράγµατα πρέπει να αποφασιστούν από τώρα, προς
αποφυγήν… παρεξήγησης.»
Ο Καρθαβλέρν έµπλεξε τα δάχτυλα των χεριών του επάνω στο
λευκό τραπεζοµάντιλο του τραπεζιού. «Εντάξει· ας κουβεντιάσουµε,
λοιπόν. Έχεις κάτι να προτείνεις;»
«Η αλήθεια είναι πως έχω,» παραδέχτηκε ο Πόνκιµ. «Και, µάλιστα,
συζήτησα και µε την Εδρισία αυτό το θέµα, χτες βράδυ.»
Στο τραπέζι ή στο κρεβάτι; συλλογίστηκε ο Καρθαβλέρν, που ήξερε
πολύ καλά τι συνέβαινε µεταξύ της κόρης του µακαρίτη Χάµαγκορκ
και του Βασιληά του Σαραόλν: κάτι που δεν είχε συµβεί ποτέ
ανάµεσα σε άνθρωπο και Μαγκραθµέλιο –ή, τουλάχιστον, εκείνος
δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποια παρόµοια περίπτωση.
Ο Καρθαβλέρν στένεψε τα γαλαζοπόρφυρά του µάτια. «Και τι
αποφασίσατε;»
Ο Πόνκιµ κατάλαβε πού το πήγαινε ο δαιµονάνθρωπος:
Προσπαθούσε να υπονοήσει ότι είχαν πάρει απόφαση δίχως να
ρωτήσουν εκείνον. Ήπιε µια γουλιά από το δικό του τσάι και είπε:
«∆εν αποφασίσαµε τίποτα, ακόµα, γιατί επιθυµούσαµε, φυσικά,
ν’ακούσουµε και τη δική σου άποψη, Καρθαβλέρν…»
Ο Βασιληάς της Νότιας Μάγκραθµελ δεν έδειξε να ικανοποιείται
από τα λόγια του Πόνκιµ. «Πρέπει, πρώτα, να µου µιλήσετε για τις
σκέψεις σας, για να σας πω την άποψη µου…»
«Ασφαλώς. Η Εδρισία κι εγώ σκεφτήκαµε πως θα ήταν καλύτερα
εάν το Σαραόλν είχε µια πολιτική διαφορετική από αυτή της
Μάγκραθµελ…»
Ο Καρθαβλέρν, που είχε σηκώσει την κούπα του, για να πιει µια
γουλιά τσάι, την άφησε, πάλι, επάνω στο τραπέζι. «∆ηλαδή;»
ρώτησε, σκεπτόµενος: Τι είδους… νεωτερισµό έχεις κατά νου,
Εκλεκτέ;
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«Ισοτιµία µεταξύ των ανθρώπων και των Μαγκραθµέλιων.»
Το µέτωπο του Βασιληά της Νότιας Μάγκραθµελ χαράχτηκε,
ξαφνικά, από βαθιές ρυτίδες. «Έχεις χάσει το µυαλό σου, Πόνκιµ;»
φώναξε. «Το Σαραόλν είναι δικό µας, τώρα! Το κατακτήσαµε, µε το
αίµα µας!»
«Συµφωνώ µαζί σου, Καρθαβλέρν,» αποκρίθηκε, σταθερά, ο
Πόνκιµ. «Όµως θα ήθελες να συµβεί κι εδώ ό,τι συνέβη στη
Μάγκραθµελ; Να σπάσει η χώρα στα δύο; Οι άνθρωποι –εκείνοι που
αποφάσισαν να υπηρετήσουν εσάς, εµένα, και το νέο Σαραόλν– δε
θα δεχτούν να γίνουν δούλοι, όπως αυτοί της Μάγκραθµελ, µέσα σε
µια µέρα. Θα επαναστατήσουν. Και θα έχετε άλλα προβλήµατα –και
εσείς και εγώ. Εποµένως, πιστεύω πως το καλύτερο θα ήταν το νέο
Σαραόλν να διοικείται διαφορετικά από τη Μάγκ–»
«Πόνκιµ!» σφύριξε ο Καρθαβλέρν.
Αλλά εκείνος ύψωσε το χέρι του. «Μισό λεπτό, Βασιληά µου, να
ολοκληρώσω· και τότε, θα δείτε ότι όσα σας λέω είναι λογικά…»
Ο Καρθαβλέρν ξεφύσησε, εξοργισµένος. «Εντάξει, συνέχισε.»
«Το νέο Σαραόλν, λοιπόν, καθώς έλεγα, πρέπει να διοικηθεί
διαφορετικά από τη Μάγκραθµελ: πιο… διπλωµατικά, νοµίζω. ∆εν
υπάρχει µονάχα ένας τρόπος για να δηµιουργήσεις µια
αυτοκρατορία, Καρθαβλέρν· υπάρχουν πολλοί τρόποι. Κάπου
χρειάζεσαι τη δύναµη του µαστιγίου· κάπου, τη δύναµη των όπλων·
κάπου, τη δύναµη του λόγου· κάπου, τη δύναµη της πολιτικής–»
«Λόγια, Πόνκιµ! Όλο λόγια είσαι!–»
«∆ε µ’αφήνεις να τελειώσω, Βασιληά µου.»
«∆εν υπάρχει λόγος να τελειώσεις,» είπε ο Καρθαβλέρν. «Γιατί δεν
πρόκειται ποτέ οι δαίµονες να ζήσουν ως ίσοι µε τους ανθρώπους.
Αντίκειται στη λογική! Ζουν οι άνθρωποι σε ισότητα µε τα ζώα,
Πόνκιµ; Γιατί, λοιπόν, οι Μαγκραθµέλιοι να ζήσουν σε ισότητα µε
τους ανθρώπους; Κι εξάλλου, τούτα είναι, τώρα, δικά µας εδάφη!»
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«∆εν µπορείς να καταλάβεις τι σου λέω, Καρθαβλέρν, ή αρνείσαι;»
αποκρίθηκε, ήρεµα, ο Πόνκιµ. «Οι άνθρωποι θα είναι πάλι…
υπηρέτες σας. Φτάνει να τους πληρώνετε.»
«Πληρώνει ο άνθρωπος το άλογο που καβαλάει, Πόνκιµ;»
αντιγύρισε ο Βασιληάς της Νότιας Μάγκραθµελ.
«Το άλογο αποκλείεται να επαναστατήσει, Καρθαβλέρν. Οι
Σαραολνιανοί, όµως, θα επαναστατήσουν. Αντιλαµβάνεσαι τη
διαφορά; Και µέχρι πότε µπορεί η πανστρατιά της Μάγκραθµελ να
βρίσκεται στο Σαραόλν, για να τους αντιµετωπίζει; ∆εν πρέπει
ορισµένοι από εσάς, κάποτε, να επιστρέψουν στα Βασίλειά σας;
Αλλιώς, τι θα γίνει µε τους Βολχερθιανούς; ∆εν έχετε πόλεµο
µονάχα εδώ, Βασιληά µου· έχετε και στην πατρίδα σας.»
Ο Καρθαβλέρν συλλογίστηκε τα λόγια του, ακουµπώντας την
πλάτη στην καρέκλα και ξεφυσώντας.
Ωραία, σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Αρχίζει και… µπαίνει στο πνεύµα της
συζήτησης. «Βλέπεις πόσο δίκιο έχω;» είπε. «Όµως,» τόνισε,
«πιστεύω ότι κι εσύ έχεις δίκιο.» Τα µάτια του Καρθαβλέρν
γυάλισαν, και καρφώθηκαν επάνω του. «Το Σαραόλν το
κατακτήσατε µε το αίµα σας, καθώς είπες. Πολύ σωστά. Συµφωνώ.
Γιαυτό κιόλας θα βάλετε τους δικούς σας κανόνες. Και προτείνω: οι
ανθρώπινοι τοπικοί άρχοντες –βαρόνοι και δούκες– δεν θα διοικούν
παρά πάντοτε µε έναν Μαγκραθµέλιο ως συµβουλάτορα. Έτσι εσείς
θα έχετε το πάνω χέρι στα διοικητικά ζητήµατα. Και: έτσι, επίσης, δε
θα προκληθεί επανάσταση. Οι ανθρώπινοι άρχοντες θα συνεχίσουν
να άρχουν, όπως και πριν. Οπότε, δε θα έχουν παράπονο –ή,
τουλάχιστον, δε θα έχουν παράπονο τόσο µεγάλο, ώστε να
επαναστατήσουν. Και εσείς, φυσικά, θα τους έχετε συνέχεια ‘από
κοντά’, αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω –πράγµα το οποίο δε
µπορούν να σας αρνηθούν, αφού, άλλωστε, είστε οι κατακτητές
τούτου του τόπου.»
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Ο Καρθαβλέρν ακούµπησε το µάγουλο στη γροθιά του και τον
αγκώνα του επάνω στο τραπέζι. «Ναι, όµως αυτός είναι ένας τελείως
διαφορετικός τρόπος διακυβέρνησης από αυτόν της Μάγκραθµελ.»
«Μα, τούτο σ’το εξήγησα από την αρχή, Βασιληά µου. Για να
φτιάξεις µια αυτοκρατορία, δε µπορείς να φέρεσαι σε όλους τα ίδια.
Ο κάθε λαός θέλει τον τρόπο του.»
Ο Καρθαβλέρν αναστέναξε. «Πόνκιµ… δεν έχεις σκεφτεί, όµως,
κάποια άλλα πράγµατα. Για εµάς, είναι ζωτικής σηµασίας να
κρατάµε ανθρώπινους δούλους. Μας δίνουν πορφυρό.»
Τους είναι τόσο αναγκαίο το ανθρώπινο αίµα; αναρωτήθηκε ο
Πόνκιµ. Είπε: «Έχω σκεφτεί λύση και γι’αυτό, µην ανησυχείς. Αλλά
απάντησέ µου σε τούτο, πρώτα: ∆ε µπορείτε να ζήσετε χωρίς
πορφυρό; Κι έµενα, για παράδειγµα, ίσως να µ’αρέσει ένα είδος
ποτού, µα θα µπορούσα να ζήσω και χωρίς αυτό.»
«Μπορούµε να ζήσουµε χωρίς πορφυρό,» δήλωσε ο Καρθαβλέρν.
«∆εν είναι θέµα επιβίωσης για µας. Όµως, Πόνκιµ, δεν έχεις
παρατηρήσει µια… διαφορά µεταξύ µας και των ανθρώπων; Εγώ, ας
πούµε, είµαι εξήντα χρονών. Βλέπεις καθόλου… σηµάδια αυτής της
ηλικίας επάνω µου;»
Μα τα Πνεύµατα, συλλογίστηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν,
καταλαβαίνοντας τι ήθελε να εξηγήσει ο Καρθαβλέρν. «Το πορφυρό
σάς κάνει να µη γερνάτε…»
Ο Μονάρχης της Νότιας Μάγκραθµελ κατένευσε. «Ακριβώς. Το
πορφυρό, γενικά, µας αναζωογονεί, Πόνκιµ –µε κάθε δυνατό τρόπο.
Ασφαλώς και µπορούµε να ζήσουµε χωρίς αυτό. Όµως ποιος από
εµάς επιθυµεί να το επιχειρήσει; Κανείς. Μονάχα οι πιο φτωχοί της
κοινωνίας µας είναι αναγκασµένοι να ζουν χωρίς πορφυρό (και να
µαραίνονται, όταν γεράσουν), γιατί δεν έχουν τα χρήµατα ώστε να το
προµηθευτούν.»
«Τούτος είναι κιόλας ο λόγος,» πρόσθεσε η Εδρισία, «που πολλοί
απ’αυτούς κατατάσσονται στο στρατό της Μάγκραθµελ.»
Ο Καρθαβλέρν κατένευσε.
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Ο Πόνκιµ έτριψε το σαγόνι του. «Καταλαβαίνω…» είπε. Μα τα
Πνεύµατα, τι αντίθετες µορφές ζωής, οι άνθρωποι και οι
Μαγκραθµέλιοι, συλλογίστηκε. Θα είναι πραγµατικά άθλος να τους
κάνω να συµβιώσουν –µα θα τα καταφέρω! «Όµως υπάρχει λύση στο
πρόβληµά σας. Πράγµα που κουβέντιασα και µε την Εδρισία.
Ορισµένοι από εσάς, θα προσλαµβάνουν ανθρώπους ειδικά γι’αυτή
τη δουλειά –αφαίµαξη– και θα πωλούν το πορφυρό στους άλλους, οι
οποίοι δε θα έχουν αρκετά χρήµατα για να έχουν υπηρέτες στη
διάθεσή τους. ∆ηλαδή, οι Μαγκραθµέλιοι άρχοντες του Σαραόλν δε
θα έχουν κανένα πρόβληµα, αφού τα χρηµατικά τους αποθέµατα,
υποθέτω, θα είναι υπέρ αρκετά.»
«Η… κοινωνία που προτείνεις ακούγεται ενδιαφέρουσα, Πόνκιµ,»
παραδέχτηκε ο Καρθαβλέρν. «Σχεδόν σαν… πείραµα. Όµως, µήπως,
είναι επικίνδυνο να πειραµατιζόµαστε τώρα;»
«Θα είναι επικίνδυνο να µην πειραµατιστούµε, Βασιληά µου. Το
Σαραόλν δε µπορεί, σε καµία περίπτωση, να διοικηθεί όπως η
Μάγκραθµελ. Τουλάχιστον, όχι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγµατα.
Γιατί ας µην ξεχνάµε πως τόσοι άνθρωποι πήγαν µε το µέρος σας,
και µε το µέρος το δικό µου. Θα αντιδράσουν άσχηµα αν, ξαφνικά,
αρχίσετε να τους φέρεστε λες και είναι δούλοι.»
Ο Καρθαβλέρν φάνηκε σκεπτικός. «Υποθέτω, ξέρεις τους
ανθρώπους καλύτερα από µένα… Άλλωστε, είσαι άνθρωπος.»
Ο Πόνκιµ µειδίασε στραβά. «Πολλοί από τους οµοειδούς µου θα
δίσταζαν να µε αποκαλέσουν ‘άνθρωπο’, Βασιληά µου της Νότιας
Μάγκραθµελ,» είπε.
Παίζει µε τις λέξεις, τώρα; αναρωτήθηκε ο Καρθαβλέρν. Ή, µήπως,
λέει την αλήθεια. Αααχχ, ο καταραµένος µε έχει µπερδέψει… Μην
είν’όλα τούτα κάποιο δόλιο σχέδιό του;…
Ωστόσο, έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι. «Συµφωνώ. Ας
διοικηθεί το Σαραόλν όπως προτείνεις. Όµως µην ευελπιστείς ότι και
η Μάγκραθµελ θ’αλλάξει διοίκηση.»
«Μα δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο…» εξήγησε ο Πόνκιµ.
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«Καλώς,» αποκρίθηκε ο Καρθαβλέρν. «Τώρα… θα ήθελα να σου
µιλήσω ιδιαιτέρως, για λίγο.»
Η Εδρισία συνοφρυώθηκε, παραξενεµένη. Θέλει να του µιλήσει
ιδιαιτέρως; απόρησε. Γιατί;
«Θα µπορούσες να µας αφήσεις, Πριγκίπισσά µου;» τη ρώτησε ο
Πόνκιµ.
Εκείνη δίστασε.
«Υπάρχει κάποιο πρόβληµα;»
Μηχανορραφείτε πίσω απ’την πλάτη µου; συλλογίστηκε η Εδρισία,
αλλά σηκώθηκε απ’την καρέκλα της. «Κανένα πρόβληµα
απολύτως,» είπε, ανέκφραστα, και βγήκε από το δωµάτιο.
Μόλις η πόρτα έκλεισε πίσω της, ο Πόνκιµ ρώτησε: «Λοιπόν,
Καρθαβλέρν, τι είναι εκείνο για το οποίο θέλεις να συζητήσουµε;»
«Νοµίζεις ότι έχω ξεχάσει την υπόσχεση που µου έκανες;»
«Θέλεις να σε βοηθήσω να ενοποιήσεις τη Μάγκραθµελ και να
γίνεις Βασιληάς της, µοναδικός κι αδιαµφισβήτητος.»
«Ναι. Μου το υποσχέθηκες, Πόνκιµ.»
«Πριν από κάποιο καιρό, οφείλω να οµολογήσω.»
Τα γαλαζοπόρφυρα µάτια του Καρθαβλέρν φλογίστηκαν. «Σβήνει ο
καιρός τις υποσχέσεις των ανθρώπων;» απαίτησε.
«∆εν ξέρω τι κάνει ο καιρός µε τις υποσχέσεις των ‘ανθρώπων’,
πάντως δεν σβήνει τις δικές µου υποσχέσεις.»
«Αυτό σηµαίνει ότι θα µε υποστηρίξεις,» είπε ο Καρθαβλέρν.
«Με όλα µου τα µέσα,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ.
«Με τη µαγεία σου;»
«Και µ’αυτήν. Όµως δε νοµίζεις πως προτιµότερο θα ήταν, πρώτα,
να λυθούν τα προβλήµατα εδώ, στο Σαραόλν, και, ύστερα, στην
Μάγκραθµελ; Μόλις ο πόλεµος τελειώσει, Καρθαβλέρν, θα έχουµε
όλο τον χρόνο στον Άρµπεναρκ, για να ρυθµίσουµε τα τοπικά
ζητήµατα της αυτοκρατορίας µας.»
Συνεχώς, αναφέρεται σε κάποια «αυτοκρατορία», σκέφτηκε ο
Βασιληάς της Νότιας Μάγκραθµελ. Όµως, αν έχουµε, όντως,
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αυτοκρατορία, τότε, ποιος είναι ο Αυτοκράτορας; Και είχε µια πολύ
καλή ιδέα ποιος θεωρούσε τον εαυτό του Αυτοκράτορα… Τέλος
πάντων. Όπως είπε και ο… Αυτοκράτορας, καλύτερα πρώτα να
τακτοποιούσαν τα πράγµατα στο Σαραόλν και, ύστερα, να
ασχολιόνταν µε τα «τοπικά ζητήµατα».
Έγνεψε καταφατικά. «Σύµφωνοι, Πόνκιµ. Όµως µην ξεχνάς την
υπόσχεσή σου,» τόνισε.
Ηλίθιε δαιµονάνθρωπε, συλλογίστηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν.
Νοµίζεις ότι σε φοβάµαι; Ή θα έπρεπε να σε φοβάµαι; Είσαι σαν ένα
ξερό φύλλο που το παρασέρνει ο άνεµος, όταν συναναστρέφεσαι µαζί
µου –παρότι εσύ µπορεί να µην το αντιλαµβάνεσαι.
«Ποτέ δεν ξεχνώ τις υποσχέσεις µου, Καρθαβλέρν. Μείνε ήσυχος.
»Τώρα, νοµίζω πως είναι καιρός ορισµένοι από εµάς να
επιστρέψουν στη Μάρβαθ, σωστά; Όχι, όµως, όλος µας ο στρατός
ακόµα, γιατί τα τείχη της Χάργκοχ είναι κατεστραµµένα, και οι
πολεµιστές του ∆ούκα Σάλβινρ µπορεί να κατεβούν από τους
δασότοπους, για να µας χτυπήσουν.»
«Τότε, ας πάµε να τους κοµµατιάσουµε!» πρότεινε ο Καρθαβλέρν.
«Όχι,» διαφώνησε ο Πόνκιµ. «Άστους εκεί όπου είναι. Και, όταν
επανακτήσουµε τις δυνάµεις µας και ρυθµίσουµε την κατάσταση
εδώ, ώστε όλοι οι υπόλοιποι αποσταθεροποιητικοί παράγοντες να
µην υπάρχουν, τότε, θα φροντίσουµε να εξοντωθεί ο στρατός του
Σάλβινρ. Ή… να έρθει µε το µέρος µας, αν καταφέρουµε να
πετύχουµε κάτι τέτοιο.»
Ο Καρθαβλέρν δε διαφώνησε.
«Εποµένως, ογδόντα χιλιάδες από τους πολεµιστές µας θα µείνουν
εδώ, στη Χάργκοχ, για να τη φυλάνε, ενώ οι υπόλοιποι θα
επιστρέψουν στην Μάρβαθ, και θα δούµε τι θα γίνει µ’αυτούς.
Πιθανώς να σταλούν πίσω στη Μάγκραθµελ, δε συµφωνείς;»
«Συµφωνώ. Ο φόβος µου για τους Βολχερθιανούς δεν είναι
µεγάλος –άλλωστε, δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ανθρώπινοι
δούλοι–, όµως καλύτερα να έχουµε τα νώτα µας καλυµµένα.»
28

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

Ο Πόνκιµ σηκώθηκε από την καρέκλα του. «Στην Χάργκοχ, θα
µείνει ως προσωρινός άρχοντας ο Στρατηγός Βότµπρονγκ.»
Και ο Καρθαβλέρν σηκώθηκε από τη δική του καρέκλα. «Καλή
επιλογή,» είπε. «Παρότι Βόρειος, είµαι βέβαιος πως θα φροντίσει η
κατάσταση να παραµείνει σταθερή εδώ.»
«Εγώ,» συνέχισε ο Πόνκιµ, «θα πάω πρώτος απ’όλους στη
Μάρβαθ, για να δω τι γίνεται εκεί, και να προετοιµαστώ
κατάλληλα.»
«Θα ταξιδέψεις µόνος;»
«Θα… φτάσω πολύ γρηγορότερα εκεί, απ’ό,τι πιστεύεις, Βασιληά
µου.»
Και τότε, ο Καρθαβλέρν θυµήθηκε πόσο απρόσµενα είχε
παρουσιαστεί ο Πόνκιµ στο κάστρο της Βαρονέσας Τάθβιλ. Πώς το
κάνει αυτό; αναρωτήθηκε. Σίγουρα, δε διαθέτει δίσκους
τηλεµεταφοράς οι οποίοι τον στέλνουν σε τόσο µεγάλες αποστάσεις!
Όµως δε ρώτησε τίποτα, γιατί ήταν βέβαιος πως επρόκειτο για
ανθρώπινη µαγεία.
«Όπως νοµίζεις,» είπε.
«Εντάξει. Πηγαίνω να ετοιµαστώ.» Ο Πόνκιµ αποµακρύνθηκε από
τον Καρθαβλέρν, βγαίνοντας από το δωµάτιο µε τα µεγάλα
παράθυρα. Βάδισε µέσα στους διαδρόµους του παλατιού της
Χάργκοχ, κατευθυνόµενος στο δωµάτιό του. Και, στον δρόµο,
συνάντησε την Εδρισία, η οποία έµοιαζε να τον περιµένει εκεί
επίτηδες.
«Τι σου είπε;» τον ρώτησε.
Ο Πόνκιµ συνέχισε να βαδίζει· η Πριγκίπισσα τον πήρε στο κατόπι.
«Τι σου είπε;» επανέλαβε. «Τι κουβεντιάσατε και δε θες να µου το
πεις;»
«∆εν ήταν τίποτα σπουδαίο, Εδρισία,» απάντησε εκείνος. «Κάτι για
τον γιο του, Μότγκιργκοθ.»
«Ο Μότγκιργκοθ είναι νεκρός.»
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Ο Πόνκιµ έφτασε µπροστά στην πόρτα των διαµερισµάτων του, και
την άνοιξε. «Ακριβώς.» Μπήκε.
Η Εδρισία τον ακολούθησε. «Και τι ήθελε να σου πει για έναν
νεκρό δαίµονα;»
«Αποζητά εκδίκηση, Πριγκίπισσά µου, από τον άνθρωπο που τον
σκότωσε –τον Έντρηλ, ∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών.»
«Ωραία. Και τι σε ήθελε εσένα;»
Ο Πόνκιµ πήρε την κάπα του από την κρεµάστρα και την φόρεσε.
«Με ρώτησε αν µπορούσα να τα κανονίσω έτσι, ώστε να τον βρει
και να τον σκοτώσει.»
«Και;»
«∆εν έχω αυτή τη δυνατότητα, αγαπητή Εδρισία,» εξήγησε ο
Βασιληάς του Σαραόλν, δένοντας τα κορδόνια της κάπας.
Μου λέει αλήθεια ή ψέµατα; αναρωτήθηκε η Πριγκίπισσα. Μήπως,
µηχανορραφούν πίσω απ’την πλάτη µου;… «Πού πηγαίνεις;» τον
ρώτησε. «Μοιάζεις να ετοιµάζεσαι για ταξίδι.»
«Στη Μάρβαθ.»
«Μόνος;»
«Θα πάω πριν από εσάς. Ογδόντα χιλιάδες πολεµιστές σας θα
µείνουν εδώ· οι υπόλοιποι θα έρθουν στην πρωτεύουσα και, µάλλον,
ύστερα, θα κατευθυνθούν στην Μάγκραθµελ.»
«Γιατί εσύ βιάζεσαι τόσο;»
«Θέλω να προετοιµάσω το έδαφος. Και να µάθω, γενικότερα, τι
συµβαίνει.» Επιπλέον, δεν εµπιστεύοµαι τον Κράντµον στο θρόνο,
πρόσθεσε νοερά.
«Θα πάρεις στρατιώτες µαζί σου;»
«Όχι.»
«Είναι πόλεµος, και οι δρόµοι επικίνδυνοι.»
«Θα… διπλώσω τους δρόµους, Εδρισία· µην ανησυχείς,»
αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. Πέρασε το χέρι του µέσα στα ποικιλόχρωµα
µαλλιά της και την φίλησε. «Θα σε δω, πάλι, στην Μάρβαθ.»
Προχώρησε προς την εξώπορτα, την άνοιξε, και βγήκε.
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Η Εδρισία, µόνη πλέον στο δωµάτιο, συλλογίστηκε: Θα διπλώσει
τους δρόµους; Τι θέλει να πει; Το «Περί των Ανθρωπίνων Μάγων και
των Επικίνδυνών τους ∆υνάµεων» δεν έγραφε µέσα τίποτα τέτοιο!…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Τα προβλήµατα πολλαπλασιάζονται

Ά

φησε την Χάργκοχ πίσω του και κατευθύνθηκε νότια,
καλπάζοντας. Πέρασε όλο του το πρωινό διασχίζοντας µια
αρκετά µεγάλη πεδιάδα, η οποία κατά το µεσηµέρι θα τον
οδηγούσε στους λόφους βόρεια από τον «στοιχειωµένο δρόµο» της
Βαρονίας της Τάθβιλ –τον δρόµο που εκείνος είχε φροντίσει να
«στοιχειώσει», και, τώρα, σκεφτόταν να διώξει, πάλι, το
«στοίχειωµα» από αυτόν, ώστε ν’αρχίσει το εµπόριο µεταξύ
Σαραόλν και Άργκανθικ και από εδώ. Όµως αυτό ήταν ένα
δευτερεύον ζήτηµα, που ο Πόνκιµ θα φρόντιζε ύστερα από τα
πρωτεύοντα.
Λίγο προτού περάσει τα σύνορα της Βαρονίας, συνάντησε µια
ντουζίνα έφιππους δαιµονανθρώπους, οι οποίοι έκαναν περιπολία
στην περιοχή και τον πρόσταξαν να σταµατήσει, αποκαλώντας τον
«άνθρωπο», µε τον συνηθισµένο τους τρόπο. Αλλά, όταν είδαν ποιος
ήταν, υποκλίθηκαν και του ζήτησαν συγνώµη, γιατί δεν τον είχαν
αναγνωρίσει. Ο Πόνκιµ τούς αγνόησε επιδεικτικά και συνέχισε το
δρόµο του.
Μερικά χιλιόµετρα παρακάτω, και ενώ µεσηµέριαζε, έφτασε στους
λόφους και σταµάτησε το άλογό του, για να το ξεκουράσει από το
µικρό του ταξίδι. Ο ίδιος κατέβηκε από τη σέλα και κάθισε κάτω από
ένα δέντρο, µε την πλάτη του ακουµπισµένη στον κορµό και
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τυλιγµένος στην ταξιδιωτική του κάπα. Από τον σάκο του έβγαλε
ένα µήλο κι άρχισε να το µασουλάει, ενόσω περίµενε το ζώο να
ξεκουραστεί, για να µπορέσει να συνεχίσει. ∆ε βρισκόταν, πλέον,
µακριά από τον προορισµό του.
Καθώς έτρωγε, σκέφτηκε πως έπρεπε να βρει κάτι να περάσει την
ώρα του: κάτι ωφέλιµο, καλύτερα. Αυτοσυγκεντρώθηκε, και έστειλε
ένα πνευµατικό µήνυµα: Τράνθλας.
Ναι, Αφέντη, ήρθε η απόκριση από τη ∆ρέλιφον του Άργκανθικ,
όπου ο Πόνκιµ µπορούσε να αισθανθεί ότι βρισκόταν ο κατάσκοπός
του.
Πώς περνάς, Τράνθλας;
Υποφερτά, µέχρι στιγµής.
Ο Πόνκιµ γέλασε. Η Σαντέ’ενθιν τι κάνει; Έχω καιρό να
επικοινωνήσω µαζί της.
Η Σαντέ’ενθιν, Αφέντη… φέρεται περίεργα.
Περίεργα, Τράνθλας; Πώς περίεργα, δηλαδή;
Είχε κάποιες συναντήσεις µε τους Κλειδοκράτορες του Άργκανθικ…
Και;
∆ε γνωρίζω τι ειπώθηκε σ’αυτές τις συζητήσεις. Επίσης, δε βρίσκεται
και πολύ στο πανδοχείο, τώρα τελευταία, και δε µου λέει πού πηγαίνει.
∆εν την παρακολουθείς; Τι σκάρωνε, πάλι, η Σαντέ’ενθιν; Τι
συναντήσεις ήταν αυτές;
Μου είπε να µην το επιχειρήσω, Αφέντη, γιατί θα το καταλάβει, και–
∆ε σου είπε ψέµατα –µπορεί να σε καταλάβει, αν το θέλει. Βρίσκεται,
τώρα, εκεί; Μαζί σου;
Όχι. Λείπει πάλι.
∆ε θα έρθει στο πανδοχείο καθόλου; Μεσηµέρι είναι.
Εάν έρθει, θα σε ειδοποιήσω, Αφέντη.
Καλώς. Σε χαιρετώ, για την ώρα. Και διέκοψε την πνευµατική
επικοινωνία µαζί του.
Τι κάνει, τώρα, η Σαντέ’ενθιν; αναρωτήθηκε, ενώ τελείωνε το µήλο
του. Τι δουλειά έχει µ’αυτούς τους Κλειδοκράτορες; Οι εν λόγω
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Πνευµατιστές ανησυχούσαν τον Πόνκιµ, γιατί, απ’ό,τι είχε
καταλάβει, επρόκειτο για δολοπλόκους µεγάλης ικανότητας·
δολοπλόκους της δικής του στάθµης, δηλαδή. Σύµφωνα µ’όσα του
είχε πει η Σαντέ’ενθιν, βέβαια. Ααχ, Σαντέ’ενθιν, πρέπει να µιλήσω
µαζί σου. ∆εν πιστεύω να µε αποφεύγεις… Τον εκνεύριζε όταν έχανε
τον έλεγχο σε ένα συγκεκριµένο µέρος όπου είχε δικούς του
ανθρώπους.
Το Άργκανθικ θα είναι… δύσκολη περίπτωση, σκέφτηκε, πετώντας
το τελειωµένο µήλο στο πλάι. Θα χρειαστεί να εφαρµόσω άλλες
µεθόδους από αυτές που εφάρµοσα στο Σαραόλν. Όµως, αργά ή
γρήγορα, θα γίνει δικό µου. Θα δηµιουργήσω µια αυτοκρατορία εδώ,
στη Βόρεια Γη, και η πρωτεύουσά της θα είναι η Μάρβαθ, όπου θα
έχω τον θρόνο µου–
Άκουσε βήµατα από τ’αριστερά του. Και στράφηκε, αµέσως, για να
δει ποιος ήταν, βρίζοντας εσωτερικά τον εαυτό του, που κάποιος τον
είχε πιάσει απροετοίµαστο. Επάνω σ’ένα µικρό ύψωµα των λόφων
αντίκρισε µια κουκουλοφόρο µορφή µε κάπα, η οποία βαστούσε στα
χέρια της µία εξάκεντρη βαλλίστρα.
«Ακίνητος, άνθρωπε!» πρόσταξε.
Ο Πόνκιµ αναστέναξε και σηκώθηκε όρθιος, βγάζοντας την
κουκούλα της κάπας του. «Εγώ είµαι, Καρµόν,» είπε.
«Αφέντη Πόνκιµ!» αναφώνησε η Μαγκραθµέλια, έκπληκτη, και
έκανε µια βαθιά υπόκλιση, κατεβάζοντας τη βαλλίστρα της. «Με
συγχωρείτε· δε σας αναγνώρισα.»
«∆εν υπάρχει πρόβληµα,» αποκρίθηκε εκείνος. Και ρώτησε:
«Κατοπτεύεις την περιοχή για παρείσακτους;»
«Ως συνήθως, Αφέντη,» απάντησε εκείνη.
«Έρχοµαι στη σπηλιά,» της είπε. «Απλά, κάθισα λίγο εδώ, για να
ξεκουραστεί τ’άλογό µου.»
«Όπως επιθυµείτε, Αφέντη. ∆εν υπάρχει πρόβληµα, ασφαλώς.»
«Μπορείς να συνεχίσεις την κατόπτευσή σου, Καρµόν,»
αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, καθώς ξανακαθόταν στο έδαφος.
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Η δαιµονογυναίκα, όµως, δεν έφυγε.
«Θέλεις κάτι;» τη ρώτησε.
«Η πολιορκία… πώς πήγε, Αφέντη;»
«Πολύ καλά,» τη διαβεβαίωσε ο Πόνκιµ. «Η Χάργκοχ, τώρα, είναι
δική µας.»
Νόµιζε ότι είδε τα δαιµονικά µάτια της ν’αστράφτουν µέσα από την
κουκούλα. «Αυτά είναι υπέροχα νέα, Αφέντη,» είπε, και, γυρίζοντας
από την άλλη, έφυγε, µ’ένα πήδηµα.
Ο Πόνκιµ περίµενε κάποια ώρα ακόµα, καθισµένος εκεί, µε την
πλάτη ακουµπισµένη στον κορµό του δέντρου, και, έπειτα,
σηκώθηκε όρθιος και πλησίασε το άλογό του. Του χάιδεψε τη µαύρη
του χαίτη και το καβαλίκεψε, αρχίζοντας να πηγαίνει προς τη σπηλιά
όπου βρισκόταν ο µαγικός του καθρέφτης.
Στο δρόµο, αισθάνθηκε την Καρµόν να τον πλησιάζει, µαζί µε
τέσσερις άλλους Μαγκραθµέλιους. Οι αύρες τους ήταν ξεκάθαρες
στις πνευµατικές του αισθήσεις. Και, σε λίγο, τους είδε και µε τα
υλικά του µάτια, καθώς οι πέντε δαιµονάνθρωποι πήδησαν πλάι του,
από ένα ύψωµα.
«Θα σας συνοδέψουµε ως τη σπηλιά, Αφέντη,» δήλωσε η Καρµόν.
«Όπως αγαπάτε,» αποκρίθηκε, αδιάφορα, ο Πόνκιµ, ενώ
σκεφτόταν: Σαντέ’ενθιν, ακόµα δεν έχεις επιστρέψει στο πανδοχείο;
Έστειλε τις πνευµατικές του αισθήσεις στο Άργκανθικ, µέσω του
περιδέραιου του Τράνθλας, και έψαξε τριγύρω. ∆ε µπορούσε να την
εντοπίσει πουθενά. Πώς είναι δυνατόν; απόρησε. ∆ε βρίσκεται στη
∆ρέλιφον; Ή έχει κρύψει τον εαυτό της τόσο καλά; Μάλλον, αυτό
είναι. Και, τώρα, ο Πόνκιµ δεν είχε καµια όρεξη να ψάξει
προσεκτικότερα γι’αυτήν. Ας την περίµενε να επιστρέψει στο
πανδοχείο.
Ύστερα από όχι πολύ ώρα, έφτασε µπροστά σε µια σπηλιά, και
ξεκαβαλίκεψε. «Φροντίστε το άλογό µου,» είπε στους
Μαγκραθµέλιους, και µπήκε. Στο εσωτερικό, µια τεχνολογική λάµπα
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ήταν αναµµένη και µερικοί δαιµονάνθρωποι κάθονταν στο έδαφος,
παίζοντας ένα παιχνίδι που εκείνος δεν ήξερε.
Μόλις τον αντίκρισαν, όλοι σταµάτησαν να µιλάνε και έκλιναν τα
κεφάλια προς το µέρος του, σε ένδειξη σεβασµού.
«Καλησπέρα,» χαιρέτησε ο Πόνκιµ, και πλησίασε τον καθρέφτη
που βρισκόταν κρεµασµένος στον τοίχο. Ύψωσε το δεξί του χέρι
µπροστά από το κάτοπτρο, επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, και βούτηξε
µέσα–
–για να βγει στο υπνοδωµάτιό του, στο παλάτι της Μάρβαθ. Και να
δει τον Κράντµον να κάνει έρωτα µε µια γυναίκα, επάνω στο κρεβάτι
του.
Θα τον σκοτώσω τον κρετίνο!
Καθάρισε ηχηρά το λαιµό του. «Με συγχωρείτε που σας διακόπτω
από το αναπαραγωγικό σας έργο, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι δικό
µου δωµάτιο, Κράντµον.»
Ο ευγενής του Ωκεανού, αιφνιδιασµένος, σηκώθηκε πάνω από τη
γυµνή γυναίκα –την οποία ο Βασιληάς του Σαραόλν δεν
αναγνώριζε– και γύρισε, για να τον αντικρίσει µε γουρλωµένα
µάτια… τα οποία, αµέσως, στένεψαν. «Πόνκιµ,» σφύριξε. «∆ε σου
έχουν µάθει να χτυπάς;»
«Όταν είναι να µπω στο δωµάτιό µου; Όχι, ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν
δε µου το ανέφερε ποτέ αυτό,» αποκρίθηκε εκείνος, ειρωνικά.
«Εξάλλου,» πρόσθεσε, «ο καθρέφτης δεν έχει τίποτα για να…
χτυπήσω.» Σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. «Παρεµπιπτόντως, από
πότε σου έδωσα το δικαίωµα να µετατρέψεις τα βασιλικά µου
διαµερίσµατα σε προσωπικό σου πορνείο, Κράντµον;»
Τα χαρακτηριστικά του ξανθού Ωκεάνιου στράβωσαν· τα χείλη του
σηκώθηκαν και τα δόντια του φανερώθηκαν. Έπειτα, όµως, φάνηκε
να καθυποτάσσει το θυµό του, αποκρινόµενος: «Μ’άφησες εδώ ως
Αντιβασιλέα. Το θεώρησα, λοιπόν, σωστό ν’αρχίσω να µένω στα
βασιλικά διαµερίσµατα.»
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Όπως έκανα κι εγώ, όταν η Βασίλισσα ∆ήνκα είχε αφήσει εµένα ως
Αντιβασιλέα, παρατήρησε ο Πόνκιµ. Τούτο το παλάτι έχει µια κάποια
ιστορία µε τους αντιβασιλείς, οφείλω να οµολογήσω. «Θα σ’το
συγχωρήσω, Κράντµον, για τούτη τη φορά,» δήλωσε. «Όµως δεν
θέλω να επαναληφθεί –ποτέ. Τα προσωπικά µου διαµερίσµατα είναι
προσωπικά διαµερίσµατα, κατάλαβες;»
Ο Κράντµον αισθάνθηκε, ξανά, τον θυµό να τον κυριεύει, όπως
τότε, στην βασιλική αίθουσα, µε την Μινράδλιν.
Όχι, ηλίθιε! κραύγασε ο Μάργκανθελ εντός του. Μην αφήνεις την
οργή σου να σε ελέγχει! Θα συµβούν, πάλι, τα ίδια! Τα ίδια!
Συγκρατήσου!
Ο Κράντµον πήρε µια βαθιά ανάσα. «Εντάξει,» αποκρίθηκε στον
Πόνκιµ. «Τώρα, που επέστρεψες, θα φύγω.»
Τι σηµαίνει αυτό, φίλτατε; αναρωτήθηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν.
Ότι, αν αποχωρήσω ξανά από τη Μάρβαθ, πάλι, στο υπνοδωµάτιό µου
θα φέρνεις τις πουτάνες σου; Παρατήρησε, προσεκτικά, την γυναίκα
που ήταν ξαπλωµένη στο κρεβάτι. Είχε µακριά, κόκκινα µαλλιά και
δεν έµοιαζε ιδιαίτερα µεγάλη. Όχι πάνω από είκοσι, είκοσι-δύο
χρονών, συµπέρανε ο Πόνκιµ. Επίσης, δε µπορούσε παρά να
προσέξει ότι ήταν µαγεµένη µέσω των πνευµατικών δυνάµεων του
Κράντµον, από τον τρόπο µε τον οποίο είχε το βλέµµα της, συνεχώς,
καρφωµένο επάνω στον Ωκεάνιο, σα να µην υπήρχε τίποτ’άλλο
µέσα στο δωµάτιο, σαν ο Βασιληάς του Σαραόλν να µην είχε
ξαφνικά µπει από τον καθρέφτη. Έχει βιάσει το µυαλό της, σκέφτηκε
ο Πόνκιµ. Τρελάθηκε;
«Ποια είναι τούτη η κοπέλα, Κράντµον;» ρώτησε.
«Τι σε νοιάζει;» αποκρίθηκε εκείνος, καθώς σηκωνόταν από το
κρεβάτι και φορούσε το παντελόνι του. «Θες να σ’τη δανείσω;»
«Με αηδιάζεις,» είπε ο Πόνκιµ. «Χάσου από µπροστά µου!»
Το κεφάλι του Κράντµον στράφηκε, απότοµα, προς το µέρος του.
Μέσα στα µάτια του τρεµόπαιξαν γαλαζοπόρφυρες φλόγες. Ή,
τουλάχιστον, έτσι νόµιζε ο Βασιληάς.
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«ΠΩΣ ΤΟΛΜΑΣ ΝΑ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ ΕΤΣΙ, ΠΟΝΚΙΜ;» βρυχήθηκε ο
Ωκεάνιος. Και η φωνή του ήταν σα να γέµισε, ξαφνικά, ολάκερο το
δωµάτιο. Ο Πόνκιµ αισθάνθηκε έναν ακατονόµαστο τρόµο,
απρόσµενα, να τον καταλαµβάνει. Η κοκκινοµάλλα κοπέλα συνέχιζε
να έχει τα µάτια της καρφωµένα επάνω στον Κράντµον, σαν
ερωτοχτυπηµένη.
Ο Μάργκανθελ, µέσα στο κεφάλι του ξανθοµάλλη ευγενή,
ούρλιαζε: ΌΧΙ! Τι πας να κάνεις; Συγκράτησε το θυµό σου, Κράντµον.
Συγκράτησε το θυµό σου. Μην είσαι ηλίθιος, θνητέ! Κι οι δυο θα
βγούµε χαµένοι από τούτο. Κι οι δυο, ανόητε. Και εσύ και εγώ.
Συγκράτησε το θυµό σου, Κράντµον, γιατί η υπόσχεσή µου δεν έχει
αλλάξει. Εξουσία και δύναµη, θυµάσαι;
Ναι, εξουσία και δύναµη, αποκρίθηκε ο Κράντµον στον µισό-Θεό
εντός του. Εξουσία και δύναµη. Κάποτε, ο Πόνκιµ θα µε παρακαλεί
για έλεος· και δε θα µου µιλά έτσι…!
«Έχεις τρελαθεί;» είπε ο Πόνκιµ, αναρωτούµενος τι στη
Μάγκραθµελ συνέβαινε σε τούτο το δωµάτιο. «Πάρε την πόρνη σου
από το κρεβάτι µου και φύγε!»
«Σήκω, Βίνµη, αγαπητή µου,» είπε ο Κράντµον στην κοπέλα, και
εκείνη σηκώθηκε, αρχίζοντας να ντύνεται.
Ίσως, απλά, να θύµωσε επειδή µπήκα έτσι απρόσµενα, σκέφτηκε ο
Πόνκιµ. Πάντως, η συµπεριφορά του ήταν πολύ παράξενη. Ακόµα και
για τον Κράντµον. «Πώς πηγαίνουν τα πράγµατα στη Μάρβαθ;» τον
ρώτησε.
«Όλα καλά,» αποκρίθηκε εκείνος. «Όλα καλά.» (Πες του για την
πτώση της Βάρµπελθ! ούρλιαξε ο Μάργκανθελ µέσα του. Πες του για
την πτώση της Βάρµπελθ! Πες του για την πτώση της πόλης των
τέκνων µου!) «Εσύ πώς τα πήγες µε την πολιορκία;»
«Η Χάργκοχ είναι δική µας,» τον πληροφόρησε ο Πόνκιµ.
«Και οι προδότες νεκροί;»
«Όχι όλοι. Οι περισσότεροι υποχώρησαν στους µεγάλους
δασότοπους του Σαραόλν.»
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«Μπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα απο κεί;» ρώτησε ο
Κράντµον, καθώς ντυνόταν.
«Μονάχα αν τους αφήσουµε. Όµως, για την ώρα, δεν έχουν τη
δύναµη να καταφέρουν τίποτα. Ογδόντα χιλιάδες Μαγκραθµέλιοι θα
µείνουν στη Χάργκοχ, για να τη φρουρούν, και οι υπόλοιποι θα
έρθουν εδώ. Σκοπεύω να χτίσω, πάλι, τα τείχη της πόλης, προτού
κυνηγήσω το ∆ούκα Σάλβινρ και τους προδότες του.»
«Έπεσαν τα τείχη;»
«Ναι. Οι σεισµωτές των Μαγκραθµέλιων φρόντισαν γι’αυτό.»
Πες του για την Βάρµπελθ, Κράντµον! Πες του για την Βάρµπελθ!
ΠΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΡΜΠΕΛΘ! ΠΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΡ–!
Σκάσε,
Μάργκανθελ!
«Πόνκιµ.
Ένας
δαιµονάνθρωπος
αγγελιαφόρος ήρθε εδώ, όσο έλειπες…»
Ο Βασιληάς ύψωσε το δεξί του φρύδι. «Ένας αγγελιαφόρος;»
Ο Κράντµον στράφηκε στην κοπέλα, που είχε ήδη ντυθεί. «Βίνµη,
καλή µου, είσαι έτοιµη;»
«Ναι, αγάπη µου.»
«Μπορείς να µας αφήσεις να κουβεντιάσουµε, αν θέλεις;»
Η κοπέλα βλεφάρισε και έριξε µια µατιά στον Πόνκιµ, σαν τώρα
µόλις να είχε προσέξει ότι βρισκόταν κι εκείνος στο δωµάτιο.
«Ασφαλώς, αγαπηµένε µου,» αποκρίθηκε.
«Εντάξει,» είπε ο Κράντµον. «∆ος µου ένα φιλί και πήγαινε.»
Η Βίνµη πλησίασε, τον φίλησε, και στράφηκε για να φύγει. Όµως,
προτού βγει απ’το δωµάτιο, ρώτησε: «Πού να πάω, αγαπηµένε µου;»
«Στη βασιλική αίθουσα, και περίµενέ µε να κατεβώ.»
Η κοπέλα έφυγε.
«Ποια είναι αυτή;» ρώτησε ο Πόνκιµ.
«Ευγενικής καταγωγής, από τον Οίκο των Έχµελθ. Ο πατέρας κι η
µάνα της είναι νεκροί, απ’ό,τι ξέρω.»
«Η αδελφή του Σόλµορχ; Χα-χα-χα-χα-χα-χα!» Ο Πόνκιµ δε
µπορούσε να σταµατήσει το γέλιο του. «Κράντµον… είσαι το κάτι
άλλο. Επίτηδες το έκανες;»
38

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

«Επίτηδες;» παραξενεύτηκε ο Κράντµον. «Ποιος είν’αυτός ο
Σόλµορχ;»
«Χα-χα-χα-χα…» Ο Πόνκιµ ακόµα δε µπορούσε να σταµατήσει να
γελά. «Ο Σόλµορχ είναι ο πιο στενός φίλος του Βένγκριλ,» εξήγησε.
«Και είναι, επίσης, ένας από τους Σαραολνιανούς αντιπροσώπους
στο Άργκανθικ.»
«Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα το τροµερό,» είπε ο Κράντµον,
αδυνατώντας να καταλάβει γιατί ο Πόνκιµ γελούσε. «Τώρα, θα σου
αναφέρω κάτι τροµερό.»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν σταµάτησε να γελά. «Τι είναι; Πες µου,
επιτέλους.» Τούτα θα είναι κακά νέα, αναµφίβολα…
«Η Βάρµπελθ έπεσε.»
«Η Βάρµπελθ, η πρωτεύουσα της Νότιας Μάγκραθµελ;» έκανε ο
Πόνκιµ, χάνοντας κάθε διάθεση για γέλιο.
«Ναι. Αυτό µου είπε ο αγγελιαφόρος που ήρθε.»
«Σε ποιους έπεσε, Κράντµον; Τι είναι αυτά που λες;»
«Στους Βολχερθιανούς.»
Ο Πόνκιµ αναστέναξε. «Καρθαβλέρν… Καρθαβλέρν…»
µουρµούρισε. «∆ε θα σου αρέσει καθόλου ετούτο.» Και φοβάµαι µην
έχω προβλήµατα µαζί σου, καταραµένε δαιµονάνθρωπε.
Εκείνη τη στιγµή, άκουσε µια φωνή να τον καλεί: Αφέντη Πόνκιµ;
Αφέντη Πόνκιµ. Η Σαντέ’ενθιν είναι εδώ.
«Κράντµον, πήγαινε στο δωµάτιό σου,» είπε ο Βασιληάς του
Σαραόλν. «Θα έρθω εκεί να µιλήσουµε, σε λίγο.»
Ο ευγενής του Ωκεανού έφυγε από τα βασιλικά διαµερίσµατα.
Ο Πόνκιµ έστειλε τις πνευµατικές του αισθήσεις στο Άργκανθικ,
και έψαξε για τη Σαντέ’ενθιν µέσα στο πανδοχείο, προσπαθώντας να
διαπεράσει την πνευµατική της προστασία αντεντοπισµού.
Εγώ είµαι, Σαντέ’ενθιν.
∆ε χρειάζεται, όµως, να ορµάς έτσι! αποκρίθηκε εκείνη. Θα
«έβλεπα» την αύρα σου και θα σ’άφηνα να έρθεις σ’επικοινωνία µαζί
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µου. Μ’αυτό τον τρόπο, µπορεί να καταστρέψεις την πνευµατική µου
ασπίδα!
Άσε τις γκρίνιες, Σαντέ’ενθιν, και πες µου τι συµβαίνει στο
Άργκανθικ.
Τίποτα σηµαντικό. Όχι ακόµα, τουλάχιστον.
Οι Σαραολνιανοί;
∆εν έχουν κάνει καµια πρόοδο προς τη συµµαχία.
Εσύ τι κάνεις; Ο Τράνθλας µού λέει ότι φεύγεις και δεν τον αφήνεις
να σε παρακολουθήσει.
Έχω δουλειές.
Τι σόι δουλειές;
Με τους Κλειδοκράτορες. Είναι σύµµαχοί µου τώρα. Οι Νεωτεριστές,
τουλάχιστον.
Σύµµαχοί σου, ή σύµµαχοί µας, Σαντέ’ενθιν;
Την «άκουσε» να γελά. Σύµµαχοί µας, φυσικά, Πόνκιµ. Εσύ πώς τα
πας µε την πολιορκία;
Η πολιορκία τελείωσε. Νικήσαµε.
Μπράβο σας. (Μπορούσε να διακρίνει ζήλια στην απάντησή της, ή
ήταν η ιδέα του;) Το Σαραόλν, εποµένως, είναι, τώρα, δικό σας;
Ναι. Όµως ακόµα υπάρχουν κίνδυνοι.
Είµαι σίγουρη πως θα τους αντιµετωπίσεις όλους επιτυχώς.
Μην αµφιβάλεις καθόλου, Σαντέ’ενθιν. Και κράτα µε ενήµερο.
Όσο πιο συχνά µπορώ.
Η επικοινωνία τους διακόπηκε.
Ο Πόνκιµ σταύρωσε τα χέρια µπροστά του, ξεφυσώντας. Κάτι
παράξενο συµβαίνει µ’αυτήν, συλλογίστηκε. Ύστερα, έβγαλε την
κάπα του και την πέταξε επάνω στην ξύλινη πολυθρόνα του
γραφείου, προτού στραφεί στον µαγικό του καθρέφτη, για να στείλει
τις πνευµατικές του αισθήσεις στην Θέρληχ, ψάχνοντας για τη
Βασίλισσα Αάνθα.
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Παραδόξως, δε βρήκε την αύρα της εκεί. Κι άλλο παράξενο! Πού
είναι η Κυρά του Ωκεανού; Είχε, πάλι, εκείνο το ενοχλητικό
συναίσθηµα ότι έχανε τον έλεγχο. Πού είναι η Αάνθα;
Θα τη βρω –όπου κι αν είναι!
Κι άρχισε να ψάχνει, χρησιµοποιώντας τις δυνάµεις του καθρέφτη
του στο µέγιστο. Θα σε βρω, Αάνθα. Είχε ένα κακό, πολύ κακό,
προαίσθηµα…
Την εντόπισε!
Βρισκόταν νότια της Όρφαλχ.
Με µια κίνηση του δεξιού του χεριού, οµίχλη φάνηκε να καθαρίζει
µέσα στο κρύσταλλο του καθρέφτη και να παρουσιάζει την Κυρά
του Ωκεανού να κάθεται στο εσωτερικό µιας καµπίνας πλοίου, µαζί
µε τον Βένγκριλ. Φαγητά ήταν στρωµένα µπροστά τους και έτρωγαν.
«Τι είναι αυτό;» σφύριξε ο Πόνκιµ, τρίζοντας τα δόντια του.
«Έρχονται στο Σαραόλν;» Φέρνει το στρατό της. ∆ε µπορεί να
υπάρχει άλλη εξήγηση. Η Βασίλισσα Αάνθα φέρνει το στρατό της, για
να µε πολεµήσει. Νοµίζει ότι θα νικήσει; Νοµίζει ότι θα µε εκθρονίσει;
Όχι, τώρα, µετά από τόσα, δεν πρόκειται να συµβεί αυτό! Αποκλείεται.
Με επίκεντρο την καµπίνα της Κυράς του Ωκεανού, ο Πόνκιµ
άπλωσε τις ψυχικές του αισθήσεις τριγύρω, προσπαθώντας
ν’αντιληφθεί πόσο µεγάλος ήταν ο στρατός της. Και το µέγεθος τον
χτύπησε κατακέφαλα, σαν σφυρί. ∆ε µπορούσε να υπολογίσει τον
αριθµό.
Τούτο είναι παρανοϊκό! Όποτε αφήνω τα πράγµατα να κυλήσουν
µόνα τους για λίγο, πάντα κάτι κακό συµβαίνει!
Αάνθα, θα το µετανιώσεις αυτό. Θα το µετανιώσεις πικρά. Αλλά,
τότε, θα είναι πολύ αργά.
Ηρέµησε τον εαυτό σου, συλλογίστηκε. Ηρέµησε. ∆εν υπάρχει
πρόβληµα δίχως λύση. Φτάνει να τη βρεις. Κι εσύ πάντα βρίσκεις τη
λύση, Πόνκιµ. Πάντα. Έτσι και τώρα.
Ας κουβεντιάσουµε µε τον πατέρα και την… µητριά µου, αποφάσισε.
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Και, µέσω του καθρέφτη, έστειλε τη φωνή του µέσα στα κεφάλια
του Βένγκριλ και της Αάνθα:
Βασίλισσα του Ωκεανού. Σε χαιρετώ ξανά.
Ο Πόνκιµ είδε τους δυο µονάρχες ν’αναπηδούν. Η κούπα του
Βένγκριλ ανατράπηκε, και το κρασί του χύθηκε στο πιάτο µε το
φαγητό του.
«Πόνκιµ!» φώναξε,
κοιτώντας
τριγύρω.
«Πού
είσαι,
Πνευµατοχτυπηµένο κάθαρµα;»
Χα-χα-χα! γέλασε εκείνος. Εκεί όπου δε µπορείς να µε φτάσεις. Στο
παλάτι σου. Στο υπνοδωµάτιό σου, συγκεκριµένα.
«Αάνθα, τι είν’αυτό;» απαίτησε ο Βένγκριλ. «Μη µου πεις ότι εσύ
το κάνεις!»
«Φυσικά και δεν το κάνω εγώ,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα.
Έχει δίκιο, Βένγκριλ. ∆εν το κάνει εκείνη. Εγώ είπα να σας
επισκεφτώ, και να µιλήσω, ξανά, µε την Αάνθα.
«Ξανά;» είπε ο Βένγκριλ. «Τι εννοείς ξανά;»
Ααα, δε σου το ανέφερε; Είχαµε µιλήσει στη Θέρληχ, στο Βασίλειο
του Ωκεανού. Η κουβέντα µας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα…
Ο Βένγκριλ κάρφωσε τα πράσινα µάτια του επάνω στην Αάνθα.
«Λέει αλήθεια;»
«Ναι,» ένευσε εκείνη. «Μου µίλησε µέσω του µαγικού καθρέφτη
που ο Κράντµον είχε αφήσει στο παλάτι µου.»
«Και τι σου είπε; Γιατί µου το έκρυψες, Αάνθα;»
«∆ε σου το έκρυψα. Απλά, δεν θεώρησα αναγκαίο να το αναφέρω,
επειδή, ουσιαστικά, δεν κουβεντιάσαµε τίποτα το σπουδαίο.»
∆εν κουβεντιάσαµε τίποτα το σπουδαίο, Βασίλισσα Αάνθα; Σου
πρότεινα συµµαχία.
Μια συµµαχία µαζί σου είναι εκτός συζήτησης, Πόνκιµ! αντιγύρισε
εκείνη. Τώρα, τι διάολο θέλεις εδώ; Γιατί µας ενοχλείς;
Σας ενοχλώ; Με συγχωρείτε πολύ εάν σας ενοχλώ, όµως πιστεύω ότι
έρχεστε για να επιτεθείτε στο Βασίλειό µου!
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Το Σαραόλν δεν είναι δικό σου Βασίλειο, Πόνκιµ! «φώναξε» ο
Βένγκριλ. Ποτέ δε θα γίνει! Ερχόµαστε για να τσακίσουµε τους
δαιµονανθρώπους σου και εσένα!
Πάντα ήσουν κοντόφθαλµος, Βένγκριλ, αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. Ποτέ
διπλωµατικός.
∆ιπλωµατικός µαζί σου, δαιµονόφιλε; Πού έχεις την Έρµελ; Πού
έχεις τη ∆ήνκα;
Έλα να µου επιτεθείς, Βένγκριλ, και ποτέ δε θα ξαναδείς τη σύζυγο
και την κόρη σου, απείλησε ο Πόνκιµ, και διέκοψε την επικοινωνία
µαζί τους, εξοργισµένος.
Με µια κίνηση του χεριού του, έσβησε την εικόνα τους από τον
καθρέφτη και κατευθύνθηκε προς το δωµάτιο του Κράντµον.
** ** ** **
Ο Βένγκριλ σηκώθηκε από την καρέκλα του ταραγµένος. «Το
περίµενα αυτό,» ψιθύρισε. «Το περίµενα…» Βάδισε ως ένα
παράθυρο της καµπίνας, κι ακουµπώντας τα χέρια του στο περβάζι,
ατένισε έξω, τη θάλασσα.
Η Αάνθα τον κοίταζε, δίχως να µιλά. Η ∆ήνκα, συλλογίστηκε.
Πάλι, αυτή η ∆ήνκα κάνει το πρόβληµα. Είναι, όµως, και η κόρη του,
βέβαια… Τι θα πει, τώρα; Θα µου ζητήσει να γυρίσουµε πίσω; Μα δε
µπορούµε να γυρίσουµε –οι Ζιρκεφιανοί, οι Καρνεβολθιανοί, και οι
άλλοι έχουν έρθει µαζί µας για τα λάφυρα και για τη γη που θα
κατακτήσουν.
«Βένγκριλ…» άρθρωσε, αδύναµα.
Τον άκουσε ν’αναστενάζει. «Άσε µε ήσυχο, Αάνθα. Θέλω να
πεθάνω.»
Η Βασίλισσα σηκώθηκε από την καρέκλα της· τον πλησίασε από
πίσω, τον αγκάλιασε, ακούµπησε το µάγουλό της στον ώµο του.
«Μην ανησυχείς, θα βρούµε έναν τρόπο–»
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«Τι τρόπο;» τη διέκοψε, απότοµα, ο Βένγκριλ. Ύστερα, χαµήλωσε
τη φωνή του: «Τι τρόπο;» Αναστέναξε, πάλι. «Το περίµενα αυτό…
το περίµενα… Αλλά όχι από τώρα. Όχι από τώρα, διάολε!»
«Θα πάρουµε την Όρφαλχ, Βένγκριλ,» είπε η Αάνθα. «Ο Πόνκιµ δε
θα τολµήσει να σκοτώσει τη ∆ήνκα, ούτε την Έρµελ. Αυτές είναι η
µόνη του εγγύηση ότι εσύ δε θα σκοτώσεις αυτόν. Αν τις σκοτώσει,
ξέρει ότι θα τον κυνηγήσεις· ξέρει ότι θα φτάσεις ως τη Μάρβαθ, και
τίποτα δε θα µπορεί να σε σταµατήσει.»
Ή, µήπως, θέλεις η ∆ήνκα να πεθάνει, Αάνθα; σκέφτηκε ο
Βένγκριλ. Πόσο πολύ θέλεις η ∆ήνκα να πεθάνει;
«Ούτε κι εµένα θα µπορεί τίποτα να µε σταµατήσει από το να
σταθώ στο πλευρό σου,» πρόσθεσε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
«Είναι έτσι, όµως, τα πράγµατα, Αάνθα;» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ.
«Ή θα σκοτώσει τη ∆ήνκα και την Έρµελ, µε το που θα κάνουµε την
πρώτη επίθεση στην Όρφαλχ;»
«Όχι, αποκλείεται,» τον διαβεβαίωσε εκείνη. «∆εν είναι χαζός,
αγάπη µου. Ο Πόνκιµ είναι διαβολικός, διπλωµατικός,
µηχανορράφος, µα δεν είναι χαζός. Θα κρατήσει τη ∆ήνκα και την
Έρµελ ζωντανές, για να τις χρησιµοποιήσει όταν θα είναι απολύτως
απαραίτητο.»
∆ε µπορώ να εµπιστευτώ κανέναν, πλέον, συλλογίστηκε ο Βένγκριλ.
Ούτε εσένα, Αάνθα, µα τα Πνεύµατα. Ούτε εσένα…
Και, σα να διάβασε τις σκέψεις του, η Κυρά του Ωκεανού τον
ρώτησε: «∆ε µ’εµπιστεύεσαι, αγάπη µου;»
Εκείνος στράφηκε να την κοιτάξει. «Φυσικά, Αάνθα. Φυσικά και
σ’εµπιστεύοµαι.» Χάιδεψε το µάγουλό της, και φίλησε τα πορφυρά
της χείλη.
** ** ** **
«Η γυναίκα σου έρχεται να µας επιτεθεί,» πληροφόρησε ο Πόνκιµ
τον Κράντµον.
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Ο ευγενής από τον Ωκεανό βλεφάρισε. «∆εν κατάλαβα…;»
«Η Αάνθα έρχεται να µας επιτεθεί,» επανέλαβε ο Πόνκιµ. «Και
φέρνει τόσο στρατό µαζί της, που οι πνευµατικές µου αισθήσεις δε
µπορούσαν να τον µετρήσουν.»
Τα µάτια του Κράντµον γούρλωσαν. «Θα τη σκοτώσω τη σκύλα!»
γρύλισε.
«Και τι θα καταφέρεις; Θα κάνεις έτσι την κατάσταση καλύτερη ή
χειρότερη; Όχι, Κράντµον, πρέπει να σταµατήσουµε τους Ωκεάνιους
µε άλλο τρόπο…»
«Τι τρόπο; Και, κατ’αρχήν, τι θα γίνει µε τους Βολχερθιανούς στην
Μάγκραθµελ;»
«Ούτε λέξη γι’αυτό απο δώ και στο εξής –ούτε λέξη. Ποιοι άλλοι
το ξέρουν, εκτός από σένα;»
«Κανείς.»
«Ο αγγελιαφόρος που έφερε τα νέα;»
«Φρόντισα να τα ξεχάσει.»
«Είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι µόνιµο; Καµια φορά τα Πνεύµατα
παίζουν παράξενα παιχνίδια· το ξέρεις. Και ίσως ο φίλος µας να
θυµηθεί εκείνα που δεν πρέπει την πιο ακατάλληλη στιγµή.»
«Μην ανησυχείς, Πόνκιµ. Τα έχει ξεχάσει για πάντα.» Οι θεϊκές
µου δυνάµεις έχουν φροντίσει για τούτο, πρόσθεσε νοερά.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν τον κοίταξε καχύποπτα. Πώς µπορείς να
είσαι τόσο σίγουρος, Κράντµον; αναρωτήθηκε. Ούτε εγώ δε θα ήµουν
απόλυτα σίγουρος. Είναι, µήπως, η αφέλειά σου, πάλι… ή κάτι άλλο;
«Ας το ελπίσουµε, φίλτατε,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Εποµένως,
µόνο εσύ κι εγώ γνωρίζουµε για την πτώση της Βάρµπελθ…»
Και ο Μάργκανθελ, σκέφτηκε ο Κράντµον. Αλλά αυτός δε µετράει.
«Ναι.»
«Κι έτσι πρέπει να µείνει,» τόνισε ο Βασιληάς του Σαραόλν. «Θα
ασχοληθούµε µε τη Νότια Μάγκραθµελ όταν έρθει ο καιρός της.
Τώρα, πρέπει, πάλι, να διαφυλάξουµε το Σαραόλν. Να διώξουµε
τους Ωκεάνιους που έρχονται.»
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«Πόσο µακριά είναι;»
«Όχι πολύ µακριά. Σε καµια µέρα εδώ θα βρίσκονται. Ή, µάλλον,
στην Όρφαλχ.»
«Σκέφτεσαι να ειδοποιήσεις τη Νερενία;»
Ο Πόνκιµ κατένευσε. «Ναι.»
** ** ** **
Ο Βόνιορ είχε φύγει από το δωµάτιό της πριν από µερικά λεπτά, και
η Νερενία ήταν ακόµα ξαπλωµένη στο κρεβάτι, χουζουρεύοντας,
όταν άκουσε κάποιον να ψιθυρίζει το όνοµά της, σαν από πολύ
µακριά, σαν τη φωνή του να έφερνε στ’αφτιά της ο άνεµος:
…Νερενία…
Η Στρατάρχισσα, αµέσως, πετάχτηκε πάνω, τροµαγµένη, γιατί
νόµιζε ότι αναγνώριζε ποιος την καλούσε.
Μην ταράζεσαι, Νερενία· είµαι ο Βασιληάς σου, ο Πόνκιµ.
Εκείνη ξεροκατάπιε. «Μεγαλειότατε…» ψέλλισε, κοιτώντας
τριγύρω, λες και θα τον έβρισκε εκεί, κρυµµένο κάπου στις σκιές του
µισοσκότεινου δωµατίου.
Σε ειδοποιώ µέσω των Πνευµάτων, γιατί δεν υπάρχει χρόνος να σου
στείλω έγγραφο µήνυµα. Η Βασίλισσα Αάνθα έρχεται στην πόλη σου.
«Η… η Β-βασίλισσα Αάνθα;» έκανε η Νερενία. «Πώς… πώς το
ξέρεις, Βασιληά µου;»
Το ξέρω –αυτό θα έπρεπε να είναι αρκετή εξήγηση για σένα.
«Φυσικά,» αποκρίθηκε, αµέσως, η Στρατάρχισσα. «Φυσικά και
είναι.»
Προετοίµασε την πόλη σου για πολιορκία. Ο στόλος της Αάνθα
διαισθάνοµαι ότι είναι µεγάλος. Και, µαζί µε τη Βασίλισσα του
Ωκεανού, έρχεται και ο Βένγκριλ, ο έκπτωτος Βασιληάς του Σαραόλν.
«Θα στείλετε βοήθεια εδώ, Μεγαλειότατε;» ρώτησε η Νερενία.
Θα κάνω ό,τι µπορώ, της απάντησε ο Πόνκιµ. Όµως, εν τω µεταξύ,
προετοιµάσου καλά.
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«Βασιληά µου, έχω… έχω τη ∆ούκισσα Βόνα αιχµάλωτη. Την
αδελφή του Βασιληά Βένγκριλ.»
Νερενία! γιατί δε µου το ανάφερες τόση ώρα; Αυτό είναι πολύ θετικό.
Θα έχουµε ένα µεγάλο πλεονέκτηµα εναντίον τους. Όταν ζυγώσουν
την Όρφαλχ, δείξε τους τη ∆ούκισσα από τα τείχη, και απείλησε πως
θα τη σκοτώσεις αν επιτεθούν.
«Φυσικά, Βασιληά µου,» είπε η Νερενία. «Αυτό σκόπευα να
κάνω.»
Πολύ ωραία, αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. Και η Στρατάρχισσα, από τον
τόνο της φωνής του, µπορούσε να καταλάβει ότι ήταν
ικανοποιηµένος από τα νέα. Τώρα, πες µου: Με τον ∆ούκα Άλβαρ τι
γίνεται; Με τη ∆ούκισσα Αλκάρνα;
«Μεγαλειότατε, η ∆ούκισσα Αλκάρνα είναι νεκρή· η κόρη της,
Θάρνα, έχει πάρει, τώρα, το ∆ουκάτο, και βρίσκεται εδώ, µαζί µας.
Αποφάσισε να σας υπηρετήσει –εσάς και το νέο Σαραόλν.»
Και ο ∆ούκας Άλβαρ;
Η Νερενία ξεροκατάπιε, πάλι. Αισθάνθηκε κρύο ιδρώτα να τη
λούζει. «Ο ∆ούκας Άλβαρ, Μεγαλειότατε… Έ-έστειλα τριάνταπέντε χιλιάδες Μαγκραθµέλιους να τον κοµµατιάσουν, αλλά… αλλά
µονάχα τρεις απ’αυτούς επέστρεψαν.»
Ο ∆ούκας Άλβαρ τούς σκότωσε όλους;
«…Μάλιστα, Μεγαλειότατε… Τους έστησε ενέδρα, µου είπαν…
την οποία οι τεχνολογικοί τους ανιχνευτές δε µπορούσαν να
εντοπίσουν, για κάποιο λόγο… Και τώρα, ο ∆ούκας έρχεται προς
την Όρφαλχ, για να την πολιορκήσει.»
Εποµένως, θα έχεις να κάνεις και µε αυτόν και µε τη Βασίλισσα
Αάνθα, Νερενία.
Η Στρατάρχισσα αισθάνθηκε να τρέµει. Μάζεψε τα σκεπάσµατα
του κρεβατιού γύρω της, για να ζεσταθεί, µα δεν κατάφερε τίποτα
έτσι· το τρέµουλο συνεχίστηκε, και δε µπορούσε να το κάνει να
σταµατήσει. Νόµιζε ότι άκουγε πελώρια κύµατα να σηκώνονται και
να έρχονται για να την πνίξουν, όπως σε πολλά της όνειρα.
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Έχεις, όµως, τη ∆ούκισσα Βόνα αιχµάλωτη. Φρόντισε να τη
χρησιµοποιήσεις σωστά.
«Θα… θα τα φροντίσω όλα, Μεγαλειότατε. Μην ανησυχείτε.» Τι
ήταν αυτό που την είχε πιάσει; Γιατί έτρεµε έτσι; Ίσως επειδή την
είχε τροµάξει η φωνή του Βασιληά της, που ακούστηκε τόσο
ξαφνικά και απ’το πουθενά, σαν τη φωνή κάποιου αρχαίου Θεού.
Εντάξει. Και θα σε βοηθήσω όσο πιο γρήγορα µπορώ.
Η Νερενία περίµενε λίγο, µήπως ξαναµιλήσει ο Πόνκιµ· όµως
εκείνος δεν ξαναµίλησε. Η Στρατάρχισσα ξεφύσησε, προσπαθώντας
να ηρεµήσει και να σταµατήσει να τρέµει.
Ανησυχώ άδικα, συλλογίστηκε. ∆ε µπορούν να µου κάνουν τίποτα,
όσο κρατάω τη Βόνα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα!
Σηκώθηκε από το κρεβάτι και άρχισε να ντύνεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Προβλέψεις, υποθέσεις, και προετοιµασίες

Ο

Μπάχτον και η ανιχνευτική του οµάδα βρίσκονταν µπροστά
από τον στρατό όλη την ηµέρα. Η Ερία δεν είχε την ευκαιρία
να µιλήσει στον τοξότη. Ακόµα και το µεσηµέρι, εκείνος είχε
µείνει µε τους ανιχνευτές του, και η µαυροµάλλα πολεµίστρια τον
ατένισε µονάχα από µακριά. Είχε την εντύπωση ότι την απέφευγε,
λόγω όσων του είχε πει χτες βράδυ. Όµως η Ερία δεν τα εννοούσε·
δεν ήθελε να τον αποκαλέσει προδότη· το είχε πει… κατά λάθος.
Γιαυτό κιόλας αποζητούσε να τον βρει µόνο, για να µιλήσουν. Μα
εκείνος δεν έµοιαζε ιδιαίτερα πρόθυµος.
Τώρα, σουρούπωνε, καθώς το φουσάτο του ∆ούκα Σάλβινρ
προχωρούσε µέσα στους δασότοπους, ένα µέρος γεµάτο βλάστηση,
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υψώµατα, χαµηλώµατα, σπηλιές, και χαράδρες. Τα δέντρα του ήταν
αιωνόβια, πανύψηλα, και αειθαλή. Έµοιαζαν µε γίγαντες, καθώς
πυργώνονταν πάνω από την Ερία, κι εκείνη είχε το ενοχλητικό
συναίσθηµα ότι µάτια επάνω στους κορµούς την παρακολουθούσαν.
Όµως, µάλλον, έφταιγαν οι ιστορίες για τα ξωτικά που είχε ακούσει,
σκεφτόταν, καθώς βάδιζε στην αρχή του στρατού, βαστώντας µια
µεγάλη δάδα στο δεξί της χέρι.
Εµπρός της τα µονοπάτια ήταν… παράξενα. Αν θα µπορούσε
κανείς να τ’αποκαλέσει «µονοπάτια», δηλαδή. Γιατί, ουσιαστικά, δεν
ήταν τέτοια, αφού ποτέ κανείς άλλος δεν είχε έρθει εδώ για να
κατοικήσει. Απλά, ήταν φυσικά ανοίγµατα ανάµεσα στα δέντρα και
στη βλάστηση, τα οποία, πολλές φορές, δεν είχαν καµία συνέχεια και
οι Σαραολνιανοί έπρεπε ν’αλλάζουν πορεία, άµα δεν ήθελαν να
βρεθούν µπροστά σε τόσο απότοµες πλαγιές που θα τους έπαιρνε µια
µέρα ολόκληρη να τις σκαρφαλώσουν όλοι, ή µπροστά σε κάποια
απύθµενη άβυσσο, απ’όπου ακουγόταν νερό να τρέχει. Ευτυχώς που
είχαν τους ανιχνευτές τους, οι οποίοι τους προειδοποιούσαν για
ν’αποφύγουν τέτοιους κινδύνους.
Και οι οποίοι είχαν, τώρα, αργήσει να επιστρέψουν, παρατηρούσε η
Ερία, περιµένοντας τον Μπάχτον και την οµάδα του να
παρουσιαστούν από στιγµή σε στιγµή. Μα τι κάνουν τόση ώρα;
συλλογίστηκε. Χάθηκαν; ∆εν ήταν δα και ιδιαίτερα δύσκολο κανείς
να χαθεί µέσα σε τούτα τα δάση. Όµως, βέβαια, ο Μπάχτον δεν
χανόταν πουθενά… ή έτσι έλεγε, τουλάχιστον.
Η φωνή του Έντρηλ διέκοψε τις σκέψεις της: «Κατασκηνώσατε!»
Ο στρατός σταµάτησε και άρχισε να κατασκηνώνει.
Η Ερία πλησίασε τον ∆ιοικητή των Πορφυρών Σπαθιών επάνω στο
άλογό της. «Πόσο µακριά θα πάµε µέσα στους δασότοπους;» τον
ρώτησε.
«Αυτό… δεν το έχουµε σκεφτεί ακόµα,» παραδέχτηκε ο Έντρηλ,
και η Μπόρνεφ, που ίππευε πλάι του, έγνεψε καταφατικά. «Προς το
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παρόν, ας κατασκηνώσουµε, κι αύριο βλέπουµε.» Κατέβηκε απ’τη
σέλα του αλόγου του.
«Κάπου θα πρέπει να σταµατήσουµε µόνιµα, σωστά;» είπε η Ερία,
καθώς κι εκείνη ξεκαβαλίκευε. «∆εν είναι δυνατόν για πάντα να
βαδίζουµε.»
Ο Έντρηλ κατένευσε, ενώ η Μπόρνεφ πηδούσε στο έδαφος,
σπάζοντας µερικά ξερά ξύλα κάτω απ’τις µπότες της. Φώναξε έναν
στρατιώτη να πάρει τα άλογά τους. Εκείνος ήρθε, τα πήρε απ’τα
γκέµια, και έφυγε.
Τότε, θόρυβος ακούστηκε από τα βόρεια. Ιππείς! συµπέρανε η
Ερία, και, αµέσως, στράφηκε να κοιτάξει, για να δει τον Μπάχτον
και τους ανιχνευτές του να καταφτάνουν, τυλιγµένοι και
κουκουλωµένοι στις κάπες τους.
«Πάµε να µάθουµε τι βρήκαν οι φίλοι µας,» πρότεινε η Μπόρνεφ,
και βάδισε προς το µέρος τους, καθώς εκείνοι ξεπέζευαν. Ο Έντρηλ
και η Ερία την ακολούθησαν.
«Καλησπέρα, ∆ιοικήτρια Μπόρνεφ,» είπε ο Μπάχτον,
κατεβάζοντας την κουκούλα απ’το κεφάλι του.
«Καλησπέρα, Μπάχτον,» αποκρίθηκε εκείνη. «Έχεις κάτι να µας
αναφέρεις για τα εδάφη προς τα βόρεια;»
«Στα επόµενα πέντε χιλιόµετρα πορείας, δε θα έχουµε κανένα
πρόβληµα,» δήλωσε ο αρχηγός των ανιχνευτών. «Το θέµα είναι πού
σκέφτεστε να κατασκηνώσουµε µόνιµα.»
«Εσύ πες µας, Μπάχτον,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ. «Εσύ ξέρεις
καλύτερα.»
«Όχι τούτα τα µέρη, φίλε µου,» δήλωσε ο τοξότης. «∆εν έχω
ξαναπεράσει απο δώ. Πάντως, καλό θα ήταν να κάνουµε άλλης µιας
µέρας δρόµο. Αν µη τι άλλο, για να είµαστε αρκετά µακριά απ’τους
δαιµονανθρώπους στην Χάργκοχ, προτού αποφασίσουµε να
καταυλιστούµε. Σήµερα δεν πρέπει να διανύσαµε πάνω από δέκα
χιλιόµετρα.»
«Τα µέρη ήταν δύσβατα,» είπε η Μπόρνεφ.
50

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

«∆εν αντιλέγω,» ένευσε ο Μπάχτον.
Η πορφυροµάλλα πολεµίστρια καθάρισε το λαιµό της. «Είδες
τίποτα… άλλο; Τίποτα παράξενο;»
«Σα να λέµε ‘ξωτικά’;»
Η Μπόρνεφ κατένευσε.
Ο Μπάχτον έκανε µια γκριµάτσα άγνοιας. «Όχι. Αλλά και να
υπάρχουν ξωτικά εδώ, γιατί να µας ενοχλήσουν;»
«Μάλλον, τη ∆ούκισσα Τουάθα πρέπει να συµβουλευτούµε επάνω
σε τούτο το θέµα,» είπε ο Έντρηλ στην Μπόρνεφ. «Φαίνεται κάτι να
γνωρίζει για τα ξωτικά. ∆εν ξέρω πώς είναι δυνατόν, όµως αυτή την
εντύπωση µού έχει δώσει.»
«Κι εµένα,» παραδέχτηκε η ∆ιοικήτρια του πέµπτου τάγµατος των
Αργυρών Σπαθιών. Και εκείνη κι ο Έντρηλ αποµακρύνθηκαν.
Η Ερία παρατήρησε πως και οι υπόλοιποι ανιχνευτές είχαν φύγει.
Ήταν µόνη µε τον Μπάχτον. «Θέλω να σου µιλήσω,» του είπε.
«Μίλησέ µου,» αποκρίθηκε εκείνος, ξεκινώντας να βαδίζει.
«Τρώγοντας όµως, γιατί πεθαίνω της πείνας.»
Η Ερία βάδισε πλάι του. «Μπάχτον… δεν εννοούσα αυτά που είπα
χτες. Μην προχωράς για λίγο!» απαίτησε, πιάνοντας τον απ’το
µπράτσο. «∆ε σε θεωρώ προδότη. Απλά, ήµουν κουρασµένη, και–»
Ο Μπάχτον την τράβηξε, απότοµα, κοντά του και την φίλησε.
Ύστερα, µειδίασε. «Μοιάζω θυµωµένος;»
«Ακόµα κι αν είσαι, σίγουρα, το κρύβεις πολύ καλά,» αποκρίθηκε η
Ερία.
«Πάµε να φάµε!» είπε ο Μπάχτον, ξεκινώντας, πάλι, να βαδίζει,
γρηγορότερα από πριν.
Η Ερία γέλασε και τον ακολούθησε.
Πέρασαν µερικά µέτρα µακριά απ’τη φωτιά γύρω από την οποία
κάθονταν ο Έντρηλ, η Μπόρνεφ, ο ∆ούκας Φερχ, και η ∆ούκισσα
Τουάθα. Η τελευταία γύρισε, για λίγο, το βλέµµα της προς την
µαυροµάλλα πολεµίστρια και τον τοξότη, όµως, ύστερα, πάλι,
επέστρεψε στην κουβέντα της µε τους άλλους τρεις.
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«∆εν έχω τίποτα ιδιαίτερες γνώσεις, σχετικά µε τα ξωτικά,» τους
διαβεβαίωσε. «Να είστε σίγουροι γι’αυτό. Απλά, στο παλάτι µου,
στην Κάντνοµ, είχα διαβάσει κάποια πράγµατα…» Ανασήκωσε τους
ώµους. «Παλιές ιστορίες. Βιβλία µε παράξενες θεωρίες.»
«Και τι µάθατε απο κεί, ∆ούκισσά µου;» ρώτησε ο Έντρηλ.
«Μπερδεµένα πράγµατα,» αποκρίθηκε η Τουάθα. «Σκόρπιες
πληροφορίες.» Ήπιε µια γουλιά από το ζεστό τσάι στην κούπα της.
«Τα περισσότερα ίσως να µην αληθεύουν καν… Βέβαια, κάποια
ίσως και να αληθεύουν…»
«Όπως;» θέλησε να µάθει η Μπόρνεφ.
«Όπως ότι τα ξωτικά προτιµούν τα αποµονωµένα µέρη… τα αρχαία
µέρη… Και, πιο συγκεκριµένα, τα µέρη των Θεών.»
«Οι Θεοί δεν υπάρχουν. Μόνο παραµύθ–»
«Παραµύθια, διοικήτρια;» την διέκοψε η Τουάθα. «Οι Θεοί
υπήρχαν, κάποτε, πριν από χιλιετίες. Μετά, καταστράφηκαν,
πολεµώντας αναµεταξύ τους… Τα ξωτικά έχω διαβάσει κάπου πως
είναι ό,τι απέµεινε από τους υπηρέτες τους.»
«Τα ξωτικά είναι υπηρέτες των Θεών;…» έκανε ο Έντρηλ, µην
ξέροντας τι να πιστέψεί από τούτα.
Η Τουάθα κατένευσε. «Έτσι υποστηρίζεται από πολλούς,
διοικητά.»
«Πιστεύετε ότι είναι σωστή αυτή η… θεωρία;»
«Ναι,» παραδέχτηκε η ∆ούκισσα.
Ο Φερχ ξεφύσησε. «Γιατί ανησυχούµε τόσο για τα ξωτικά; ∆εν
έχουµε δει κανένα µέχρι στιγµής. Κι ακόµα κι αν δούµε –που το
αµφιβάλλω–, δε νοµίζω να µας πειράξει. Είµαστε πενήντα χιλιάδες,
µα τα Πνεύµατα!»
«Άµα, όµως, θέλουν να µας ενοχλήσουν–» άρχισε η Τουάθα.
«Γιατί να θέλουν;»
«Τούτο δε µπορώ να το ξέρω. Αλλά έχω διαβάσει τις πιο αλλόκοτες
ιστορίες για τα στοιχειά των δασών –και, φυσικά, δεν αµφιβάλλω ότι
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το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι, απλά… ιστορίες. Ωστόσο,
κάποια αλήθεια δε θα εµπεριέχουν;…
»Βέβαια, έχεις κι ένα δίκιο, Φερχ: ποτέ δεν έχω διαβάσει, ή
ακούσει, ιστορία όπου τα ξωτικά ενόχλησαν µεγάλες οµάδες
ανθρώπων. Συνήθως, συντροφιές άνω των είκοσι ατόµων είναι
ασφαλείς.»
«Γιαυτό µοιάζατε χτες τόσο σίγουρη ότι τα ξωτικά δε θα µας
ενοχλήσουν, ∆ούκισσά µου;» ρώτησε ο Έντρηλ.
Η Τουάθα έγνεψε καταφατικά, πίνοντας ακόµα µια γουλιά τσάι.
«Ωστόσο, σήµερα δε µου φαίνεστε το ίδιο βέβαιη…» παρατήρησε
ο ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών.
«Αισθάνοµαι ότι µας παρακολουθούν, Έντρηλ,» απάντησε η
Αρχόντισσα της Κάντνοµ.
«Η αλήθεια είναι πως κι εγώ έτσι αισθάνοµαι…» παραδέχτηκε
εκείνος.
Και ο Φερχ κατένευσε· το ίδιο κι η Μπόρνεφ. Όλοι τους ένιωθαν
πως κάποιοι τους παρακολουθούσαν.
«Είναι τα ξωτικά, ∆ούκισσά µου;» ρώτησε ο Έντρηλ.
«∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε η Τουάθα. «Ίσως, απλά, να είναι η ιδέα
µας.» Όµως, σίγουρα, έχω χάσει την αρχική µου αυτοπεποίθηση,
συλλογίστηκε η Αρχόντισσα. Τούτα τα µέρη έχουν κάτι το πολύ
παράξενο. Ίσως τα στοιχειά να είναι ισχυρότερα εδώ· ίσως να
ενοχλούν και µεγάλες οµάδες ανθρώπων. Απ’την άλλη, βέβαια, δεν
πείραξαν την Πριγκίπισσα Έρµελ και την Μπόρνεφ, όταν ταξίδευαν
στους δασότοπους…
«Ναι,» είπε ο Έντρηλ. «Ίσως να είναι η ιδέα µας…» Κοίταξε
τριγύρω, τα πανύψηλα, αιωνόβια δέντρα, τα κλαδιά και τα
φυλλώµατα των οποίων φωτίζονταν από το φεγγαρόφωτο των
τεσσάρων φεγγαριών. Ένα ανεξήγητο ρίγος τον διαπέρασε.
** ** ** **
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Γιατί δε σκοπεύετε να κάνετε τίποτα; Πότε θα κάνετε κάτι; Η πόλη
των τέκνων µου έχει καταστραφεί! Κράντµον, είσαι τρελός; Γιατί δεν
τους βοηθάς; Γιατί δεν τους βοηθάτε;
Ο Κράντµον, που καθόταν στο κρεβάτι του δωµατίου του, µε τα
χέρια σταυρωµένα µπροστά στο γυµνό του στέρνο, γέλασε. Έχεις την
κακή συνήθεια ν’αποκαλείς τους άλλους τρελούς, Μάργκανθελ, ενώ,
στην πραγµατικότητα, όλοι ξέρουµε ποιος είναι ο τρελός…
Εγώ είµαι ο τρελός; Κάποιες φορές αναρωτιέµαι!
Γιαυτό είσαι τρελός.
Κι εσύ είσαι αυθάδης, θνητέ! Αυθάδης! Αυθάδης!
Η συµβίωσή µας έχει καταντήσει… δύσκολη, Μάργκανθελ. Το
προτιµάς έτσι; Μπορεί, στο τέλος, όταν µε θυµώσεις πολύ, να σε
παραδώσω στους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού, τρελαµένε Θεέ…
Όχι, Κράντµον, δε θα το κάνεις. Το ξέρω ότι δε θα το κάνεις. Γιατί
σ’αρέσει εκείνο που σου προσφέρω: η θεϊκή µου δύναµη.
Που ακόµα κι αυτή δεν είναι ολοκληρωµένη. ∆εν είσαι παρά µισόςΘεός.
Ηλίθιε! Αν ήµουν Θεός, θα χρειαζόµουν εσένα για να µε κρύψεις; Αν
ήµουν εκείνος θα σε είχα ανάγκη, τώρα, πιστεύεις;
Αλήθεια, Μάργκανθελ, ακόµα και τώρα, γιατί νοµίζεις ότι µε έχεις
ανάγκη τόσο πολύ; Θα µπορούσες, κάλλιστα, ως Πνεύµα, να πας
πολύ, πολύ µακριά απο δώ, και να µη σε βρουν ποτέ οι ερηµίτες του
Πύργου. Ο Κράντµον δε φοβόταν µήπως, ακούγοντας τούτα τα
λόγια, ο µισός-Θεός τον εγκατέλειπε, γιατί ήξερε πολύ καλά πως,
παρότι τρελός, ο Μάργκανθελ δεν ήταν βλάκας· σίγουρα, είχε τους
λόγους του που επιθυµούσε να βρίσκεται εδώ κι όχι κάπου αλλού.
Η απάντηση άργησε να έρθει στο µυαλό του Ωκεάνιου ευγενή.
Προτιµώ τον Κεντρικό Άρµπεναρκ.
Μιλάς για τα αξιοθέατα; Ή για τις γυναίκες τούτης της περιοχής;
Μη µε χλευάζεις, θνητέ!
Ο Κράντµον γέλασε, πάλι. Πες µου την αλήθεια, Μάργκανθελ.
54

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

Γιατί; ∆εν ήταν αυτή η συµφωνία µας. Η συµφωνία µας ήταν η εξής:
Εσύ θα µε κρύψεις από τους Σοφούς, εγώ θα σου προσφέρω δύναµη
και εξουσία.
Μονάχα δύναµη έχω δει µέχρι στιγµής, αλλά εξουσία;…
Κι η εξουσία θα έρθει. Μην είσαι βιαστικός, θνητέ. Η δύναµη φέρνει
την εξουσία. Πάντα έτσι ήταν, και πάντα έτσι θα είναι.
Έχεις γίνει φιλόσοφος µέσα στην τρέλα σου, Μάργκανθελ.
Περισσότερο απ’όσο πιστεύεις, θνητέ.
Ενδιαφέρον… παρατήρησε ο Κράντµον, χαϊδεύοντας τα πορφυρά
µαλλιά της Βίνµη, η οποία βρισκόταν ξαπλωµένη πλάι του.
Στράφηκε να την κοιτάξει, καθώς εκείνη κοιµόταν, και χαµογέλασε.
Αυτή η κοπέλα (η αδελφή κάποιου Σόλµορχ, όπως είχε πει ο
Πόνκιµ) του θύµιζε την Αάνθα. Τα κόκκινα µαλλιά, ο τρόπος της. ∆ε
µπορούσε ν’αποφασίσει τι θα ευχαριστιόταν περισσότερο: να
κοιµάται µαζί της, ή να την πνίξει επάνω στο κρεβάτι;…
Τι ακριβώς είναι ενδιαφέρον, Κράντµον;
Το ότι η τρέλα σου σε έχει κάνει να φιλοσοφείς, αγαπητέ.
Ο Μάργκανθελ γέλασε µέσα στο κεφάλι του. Πάντα έτσι ήταν,
θνητέ, και πάντα έτσι θα είναι. Όµως: τι θα γίνει, επιτέλους, µε την
Βάρµπελθ;
Ααχ, γιατί µε πιέζεις; Αφού το ξέρεις ότι ο Πόνκιµ έχει δίκιο. ∆ε
µπορούµε να µετακινήσουµε τις δυνάµεις µας από το Σαραόλν, όσο ο
στρατός της καταραµένης µου συζύγου έρχεται στην Όρφαλχ. Οι
Ωκεάνιοι θα µας κοµµατιάσουν. Ο Πόνκιµ αισθάνθηκε ότι ήταν
υπερβολικά πολλοί σε αριθµό. Και τότε, µια ιδέα πέρασε απ’το νου
του. Μάργκανθελ, µέσω των θεϊκών σου δυνάµεων, θα µπορούσα να
µάθω ακριβώς πόσο µεγάλο είναι το φουσάτο της Αάνθα;
Προσπάθησε. Αλλά πρόσεχε µην τρελαθείς σαν κι εµένα, και
καταντήσεις φιλόσοφος.
Χα-χα-χα! Μάργκανθελ, είσαι ευχάριστη παρέα, κάποιες φορές…
Ενδιαφέρον.
Ποιο είναι ενδιαφέρον;
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Κάνε τη δουλειά σου. Χρησιµοποίησε τις δυνάµεις µου, θνητέ.
Ο Κράντµον έκλεισε τα µάτια και αυτοσυγκεντρώθηκε. Τώρα,
πλέον, δεν χρειαζόταν να επικαλεστεί τα Πνεύµατα· χρειαζόταν
µονάχα να καλέσει την θεϊκή ισχύ που κρυβόταν εντός του, να την
βγάλει στην επιφάνεια, και να την εκµεταλλευτεί, είτε για να
χρησιµοποιήσει τα Πνεύµατα, είτε για να κατορθώσει κατευθείαν
εκείνο που ήθελε. Το δεύτερο ήταν δυσκολότερο, όπως είχε
ανακαλύψει· το πρώτο, πιο εύκολο. Κι αυτό επιχείρησε.
Η θεϊκή δύναµη τον πληµµύρισε, και ο Κράντµον έστειλε
προσταγές στον Πνευµατικό Κόσµο –προσταγές που έµοιαζαν να
έχουν τη µορφή πύρινης µάστιγας, που εξανάγκαζε να Πνεύµατα να
δουλέψουν ωσάν σκλάβοι για τον αφέντη τους. Νότια! πρόσταξε ο
Ωκεάνιος ευγενής. ΝΟΤΙΑ! Στον στρατό της καταραµένης µου
γυναίκας! ΝΟΤΙΑ!
Ένιωσε τις πνευµατικές του αισθήσεις να εξαπλώνονται σαν
παλίρροια… προς τα νότια. ∆ιέσχισαν το παλάτι, την Μάρβαθ, τα
εδάφη του Βασιλικού ∆ουκάτου, το ∆ουκάτο Όρφαλχ, την ίδια την
πόλη-λιµάνι της Όρφαλχ, και, τελικά, βρέθηκαν στην ανοιχτή
θάλασσα και στον στόλο της Βασίλισσας του Ωκεανού. Μια εικόνα
δηµιουργήθηκε µπροστά στα πνευµατικά µάτια του Κράντµον, µέσα
από την ψυχική οµίχλη που διαλύθηκε. Πλοία, πλοία, πλοία, κι άλλα
πλοία –παντού πλοία µπορούσε ν’ατενίσει. Έµοιαζαν να γεµίζουν
ολάκερο τον Ωκεανό! Πόσους µαχητές φέρνεις, Αάνθα; Κι όλ’αυτά
για να εξολοθρεύσεις εµένα; Πολύ κολακευτικό! Προσπάθησε να
συλλάβει τον αριθµό τους. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο. Όµως,
τελικά, έφτασε στο συµπέρασµα πως πρέπει να ξεπερνούσαν τις
διακόσιες χιλιάδες, και πρέπει να ήταν από διάφορες εθνικότητες,
όχι µονάχα Ωκεάνιοι. Τα πνευµατικά µάτια του Κράντµον είδαν τον
Ήλιο του Κάρνεβολθ κεντηµένο επάνω σ’ένα µεγάλο πανί· τα
διασταυρωµένα ξίφη και τον κρύσταλλο της Ζίρκεφ επάνω σ’ένα
άλλο· ένα ερπετό που αναδυόταν από το νερό και βαστούσε στα
σαγόνια του µια ολάκερη πόλη, σ’ένα τρίτο– Αυτό το σύµβολο δεν
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το αναγνώριζε ο Κράντµον. Από πού ήταν; αναρωτήθηκε. Αλλά
συνέχισε να κοιτάζει. Κι αντίκρισε κι άλλα σύµβολα που δεν
αναγνώριζε. Μα τα Πνεύµατα, η καταραµένη σκύλα του Ωκεανού
έφερνε µαζί της όλους τους πολεµιστές της κατεστραµµένης Νότιας
Γης! Τους έφερνε στο Σαραόλν, για να κατακτήσουν εδάφη!
Ο Κράντµον µάζεψε, πάλι, τις πνευµατικές του αισθήσεις,
επιστρέφοντας στο δωµάτιό του, στο παλάτι της Μάρβαθ. Ο Πόνκιµ
πρέπει να το µάθει τούτο, συλλογίστηκε, αναστατωµένος. Ύστερα,
όµως, άλλαξε γνώµη. Όχι, δε µπορώ να του το πω. Γιατί, αν του το
πω, πώς θα το δικαιολογήσω; Ούτε εκείνος, µε τον µαγικό του
καθρέφτη, δε µπορούσε να µάθει όσα, τώρα, εγώ έµαθα. Θα πρέπει να
του µιλήσω για τον Μάργκανθελ. Κι αυτό δε γίνεται. Όχι, αυτό δε
γίνεται. ∆εν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Άστο καλύτερα. Ούτως ή άλλως,
τι παραπάνω θα κάνει, για την άµυνά µας; Τίποτα.
Έστρεψε την προσοχή του στον µισό-Θεό. Μάργκανθελ, είδες αυτό
µου µόλις είδα;
Ναι, απάντησε εκείνος.
Και τι έχεις να πεις;
Ότι η απερίσκεπτη καταστροφή που προκάλεσα γυρίζει για να µε
χαστουκίσει.
** ** ** **
Μέσα σ’ένα µεγάλο δωµάτιο του Πύργου του Φτερού, οι Σοφοί
συνεδρίαζαν.
«Κύριε Μόρβον, κύριε Ζάρχαλ, κύριε Κάρελ, αύριο, µε την αυγή,
θα ξεκινήσετε,» έλεγε ο Όµικ.
«Κύριε Όµικ, θα µπορούσαµε να επικοινωνήσουµε πνευµατικά
µαζί του,» είπε ο Τρουθ.
«∆ε θα ήταν το ίδιο, κύριε. Κάποιοι πρέπει να τον συναντήσουν
προσωπικά, ώστε να κουβεντιάσουν για ώρα. Να του εξηγήσουν τη
σηµαντικότητα της κατάστασης.»
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«Ίσως να υπάρχει κίνδυνος στη Μάρβαθ για τους κυρίους Μόρβον,
Ζάρχαλ, και Κάρελ,» είπε ο Γκέρνακ.
«∆εν το πιστεύω,» αποκρίθηκε ο Όµικ. «Είµαι βέβαιος πως ο
Σφετεριστής θα τους ακούσει. Εξάλλου, εάν ήθελε να µας
εξολοθρεύσει, θα έστελνε τους δαιµονικούς του στρατούς στον
Πύργο…»
«Ούτε αυτός δεν είναι τόσο ανόητος, κύριε Όµικ!» έκανε ο Ρόνος.
«Ναι,» κατένευσε ο Όµικ. «Γιαυτό κιόλας θεωρώ ότι οι κύριοι θα
είναι ασφαλείς στη Μάρβαθ.»
«Μην ανησυχείτε για εµάς, κύριοι,» προσπάθησε να τους
καθησυχάσει όλους ο Μόρβον. «Το σηµαντικό είναι να βρεθεί λύση.
Και το δυστυχές είναι πως έχουµε ανάγκη τη βοήθεια ενός
δαιµονόφιλου, σε µια τέτοια δύσκολη περίοδο.»
Σιωπή έπεσε στο δωµάτιο.
** ** ** **
Και εκείνη τη νύχτα ένας δυνατός σεισµός συντάραξε τη Βόρεια Γη
και τον Ωκεανό. Ένας σεισµός προερχόµενος από το Νότο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Πρώτη ηµέρα της Πολιορκίας της Όρφαλχ:

Η φωνή από το πουθενά

Ε

ίχε δεν είχε ακόµα ο Λούντρινχ ξεµυτίσει από την Ανατολή,
και ο στόλος της Βασίλισσας Αάνθα έκλεισε το λιµάνι της
Σαραολνιανής πόλης-λιµάνι Όρφαλχ µε εκατοντάδες πλοία.
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Η ίδια η Κυρά του Ωκεανού στεκόταν στην πρύµνη της βασιλικής
της γαλέρας, µαζί µε τον Βασιληά Βένγκριλ. Κι οι δυο τους ήταν
ντυµένοι για µάχη, η Αάνθα µε κοραλλένια αρµατωσιά και ο
Βένγκριλ µε αρµατωσιά καµωµένη από ατσάλι. Κοντά τους
βρίσκονταν οι Σαραολνιανοί πολεµιστές που είχαν συνοδέψει τον
µονάρχη τους µέχρι εδώ: η Μάνζρα, ο Μέρθναρ, η Θάρκα, ο
Σίνορµαρ, ο Ρήφορβελ, ο Λόξµαρ, ο Όρντιβηλ, και η Φέρλα.
Η Κυρά της Θάλασσας έπλευσε πιο κοντά στο λιµάνι, φρουρούµενη
δεξιά κι αριστερά από δύο Καρνεβολθιανά σκάφη, οπλισµένα µε
καταπέλτες.
Ο Βένγκριλ έστρεψε το βλέµµα του στις ακτές ανατολικά και
δυτικά της Όρφαλχ, και είδε εκεί στρατιώτες να αποβιβάζονται από
τα καράβια και να περικυκλώνουν την πόλη, άπαντες µε όπλα
ξεθηκαρωµένα και ντυµένοι µε πανοπλίες.
∆εν έχουν ελπίδες εναντίον µας, συλλογίστηκε ο Βασιληάς του
Σαραόλν. Όµως, Πνεύµατα, σας εκλιπαρώ, ας µη σηµάνει τούτη η
πολιορκία το θάνατο της ∆ήνκα και της Έρµελ. Σας εκλιπαρώ,
Πνεύµατα, σώστε τη Βασίλισσα και την κόρη µου.
Η Αάνθα ακούµπησε το τέλος του κονταριού της µε δύναµη επάνω
στα ξύλινα σανίδια της Κυράς της Θάλασσας, και φώναξε:
«Στρατάρχισσα Νερενία!» Η φωνή της αντήχησε παντού τριγύρω,
µέσα στη σιγαλιά του πρωινού, και, αναµφίβολα, έφτασε µέχρι τα
τείχη της Όρφαλχ, όπου στέκονταν οι δαιµονάνθρωποι και οι
δαιµονόφιλοι υπερασπιστές της πόλης…
…και, τώρα, µια ακόµα φιγούρα παρουσιάστηκε εκεί, ντυµένη µε
µαύρη πανοπλία και φορώντας κράνος, το οποίο έβγαλε, για
ν’αφήσει να ξεδιπλωθεί µια µακριά χαίτη πορφυρών µαλλιών και
ν’ανεµίσει στον αγέρα που φυσούσε από τα νότια.
«Βασίλισσα Αάνθα,» αποκρίθηκε η Νερενία από τις επάλξεις, και η
φωνή της ήρθε απόµακρη στ’αφτιά της Κυράς του Ωκεανού, του
Βασιληά του Σαραόλν, και των Σαραολνιανών πολεµιστών γύρω
τους. «Επέστρεψες για ν’αρπάξεις ό,τι δεν σου ανήκει;»
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«Έχεις µεγάλο θράσος, Στρατάρχισσα, για να λες ότι εγώ ήρθα
ν’αρπάξω ό,τι δε µου ανήκει!» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Επιπλέον, δεν
είµαι µόνη εδώ. Μαζί µου βρίσκεται ο Βασιληάς Βένγκριλ –ο
δικαιωµατικός Μονάρχης του Σαραόλν! Παραδόσου τώρα, Νερενία·
άνοιξε την πύλη σου για µας, και µπορεί να λυπηθούµε το άχρηστο
τοµάρι σου!»
«Η Όρφαλχ ανήκει στο νέο Σαραόλν και στον Βασιληά Πόνκιµ,
Βασίλισσα του Ωκεανού. Οι πύλες µας δε θ’ανοίξουν για σένα και το
φουσάτο σου.
»Επίσης: άφησε µε να σε ενηµερώσω ότι, αν επιχειρήσετε να µας
επιτεθείτε, µε τον πρώτο βράχο που θα χτυπήσει τα τείχη της πόλης
µου, µία στενή συγγενής του Άρχοντα Βένγκριλ θα πεθάνει!»
Πόνκιµ! σκέφτηκε ο Βένγκριλ, σφίγγοντας τις γροθιές του.
Καταραµένε δαιµονόφιλε! Τελικά, ο σφετεριστής του θρόνου του είχε
αποφασίσει να µην περιµένει, όπως υποστήριζε η Αάνθα πως θα
έκανε· είχε αποφασίσει να τους εκβιάσει από τώρα. Στράφηκε, για
να κοιτάξει τη Βασίλισσα του Ωκεανού πλάι του, η οποία, όµως, είχε
το βλέµµα της ακόµα καρφωµένο στις επάλξεις.
«∆ε σε πιστεύουµε, Νερενία!» αποκρίθηκε στη Στρατάρχισσα. «Σε
ποια συγγενή του Βασιληά Βένγκριλ αναφέρεσαι;»
Η Νερενία έκανε ένα σύνθηµα µε το χέρι της, και δύο
δαιµονάνθρωποι έφεραν µια µαυροµάλλα γυναίκα επάνω στα τείχη,
ντυµένη µονάχα µε κουρέλια.
Αυτή δεν είναι η ∆ήνκα! σκέφτηκε ο Βένγκριλ. Ούτε η Έρµελ. Κι οι
δυο τους είναι ξανθές. Αυτοί είναι η…
«Σας παρουσιάζω τη ∆ούκισσα Βόνα!» φώναξε η Νερενία. «Κάντε
πως επιτίθεστε στην πόλη µου, κι αυτή θα είναι που θα πεθάνει
πρώτη! Άρχοντα Βένγκριλ, αναµφίβολα, την αναγνωρίζεις την ίδια
σου την αδελφή, σωστά;»
Τώρα, η Αάνθα κοίταξε τον Βένγκριλ. «Είναι αυτή η γυναίκα
αδελφή σου;» τον ρώτησε.
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Εκείνος κατένευσε. «Ναι, η Βόνα είναι αδελφή µου,» αποκρίθηκε,
µελαγχολικά. «∆ε µπορούµε να επιτεθούµε, Αάνθα…»
«Όχι,» έκανε η Βασίλισσα του Ωκεανού, στενεύοντας τα πράσινά
της µάτια.
«Είπα, Αάνθα: δε µπορούµε να επιτεθούµε!» επέµεινε ο Βένγκριλ.
«∆ε θ’αφήσω αυτή τη δαιµονόφιλη σκύλα να σκοτώσει τη Βόνα.
Ήδη µοιάζει να την έχει βασανίσει αρκετά!»
Η Αάνθα βλεφάρισε. Μπορούσε να καταλάβει πώς αισθανόταν ο
Βένγκριλ. Κι εκείνη το ίδιο θα αισθανόταν, άµα η Νερενία είχε εκεί
πάνω τον αδελφό της, Θέρεν, αντί για τη ∆ούκισσα Βόνα. Εποµένως,
δε µπορούµε να επιτεθούµε… κατέληξε. Κι έγνεψε καταφατικά προς
το µέρος του Βασιληά. «∆ε θα επιτεθούµε,» τον διαβεβαίωσε. «Όχι
όσο η αδελφή σου είναι αιχµάλωτη.»
«Σ’ευχαριστώ, Αάνθα,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, κλίνοντας το
κεφάλι. Για µια στιγµή, είχε ανησυχήσει ότι η Βασίλισσα του
Ωκεανού θα ξεκινούσε την επίθεση, αγνοώντας τον –και αυτόν και
τις απειλές της Στρατάρχισσας. Πράγµα που δε θα τον εξέπληττε
καθόλου, έτσι όπως είχε αλλάξει, τελευταία, ο χαρακτήρας της
Αάνθα.
«Θα βρούµε έναν τρόπο για να την πάρουµε απο κεί,» του
υποσχέθηκε η Κυρά του Ωκεανού. Ύστερα, στράφηκε, πάλι, στην
Όρφαλχ, και φώναξε: «Πολύ καλά, Νερενία. Αλλά να θυµάσαι ότι
δική σου ήταν η επιλογή!»
** ** ** **
«Τώρα, προσπαθείς να µε κάνεις να τροµάξω, Αάνθα;» είπε η
Νερενία, όχι αρκετά δυνατά για ν’ακουστεί κάτω από τις επάλξεις.
«∆ε µπορείς να µ’αγγίξεις, όσο κρατώ τη ∆ούκισσα. Ο Βένγκριλ
ποτέ δε θα σ’αφήσει να επιτεθείς.»
Κι έστρεψε το βλέµµα της στη Βόνα, την οποία στήριζαν όρθια δύο
Μαγκραθµέλιοι πολεµιστές, γιατί τα πόδια της ήταν σπασµένα.
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«Τελικά, µας φάνηκες χρήσιµη,» της είπε η Νερενία. «Κάτι µας
πρόσφερες, θεληµένα ή αθέλητα.»
«∆αιµονόφιλη σκύλα!» µούγκρισε η Βόνα. «Θα σε σκοτώσουν
γι’αυτό! Θα σε σκοτώσουν! Θα σε σκοτώσουν! Θα σε σκοτώσουν! Θα
σε σκοτώσουν! Θα σε σκοτώσουν! Θα σε σκοτώσουν!»
«Πάρτε την από µπροστά µου!» γρύλισε η Νερενία, καθώς η
∆ούκισσα συνέχιζε να ουρλιάζει: «Θα σε σκοτώσουν! Θα σε
σκοτώσουν!»
Οι δαιµονάνθρωποι αποµάκρυναν τη Βόνα από τη Στρατάρχισσα,
τραβώντας την επάνω στην πέτρινη σκάλα που τείχους.
«Θα σε σκοτώσουν! Θα σε σκοτώσουν! Θα σε σκοτώσουν! Θα σε
σκοτώσουν! Θα σε σκοτώσουν!»
«Κόψτε της τη γλώσσα, άµα δεν το βουλώσει!» πρόσταξε η
Νερενία, προσπαθώντας ν’ακουστεί πάνω από τα ουρλιαχτά της
∆ούκισσας.
** ** ** **
Οι γροθιές του Βένγκριλ σφίχτηκαν, καθώς µπορούσε ν’ακούσει τις
κραυγές της αδελφής του να έρχονται από τις επάλξεις, σπαραχτικές
και τρελαµένες. «Τι της έχουν κάνει, οι Πνευµατοχτυπηµένοι
µπάσταρδοι;…» γρύλισε κάτω απ’την ανάσα του. «Θα πληρώσουν
γι’αυτό, Αάνθα!» ορκίστηκε. «Θα πληρώσουν πολύ ακριβά!»
«Πρέπει να σχεδιάσουµε πώς θα πάρουµε την αδελφή σου από τα
χέρια τους,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού, σα να µιλούσε
για ένα διαδικαστικό θέµα.
Έφυγε από την πλώρη και βάδισε επάνω στο κατάστρωµα,
προστάζοντας τους στρατιώτες της: «Φωνάξτε τους αρχηγούς του
στόλου µας. Πρέπει άπαντες να συγκεντρωθούν στην Κυρά του
Ωκεανού, το συντοµότερο δυνατό.»
** ** ** **
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Ο Στρατηγός Όβγκερ του ∆ουκάτου Γκέχβιν κοιτούσε τη ∆ούκισσα
Βόνα, καθώς οι Μαγκραθµέλιοι την τραβούσαν επάνω στις σκάλες
των επάλξεων. Τα πόδια της µαυροµάλλας γυναίκας ήταν σπασµένα·
οι δαιµονάνθρωποι σχεδόν την έσερναν.
Ο Όβγκερ αισθανόταν αηδιασµένος. Η ∆ούκισσα Θάρνα ποτέ δεν
έπρεπε να είχε συµµαχήσει µ’αυτούς τους τρισκατάρατους, σκέφτηκε.
Έπρεπε να περιµένει. Ορίστε τώρα, ο Βασιληάς Βένγκριλ επέστρεψε,
για να επαναδιεκδικήσει το Βασίλειό του. Κι εµείς µε ποιους είµαστε;
Με τους σφετεριστές της εξουσίας του! Πνεύµατα, Πνεύµατα…! Ο
Όβγκερ ήθελε να πάει κάπου και να κρυφτεί από την ντροπή του·
ήθελε ν’ανοίξει η γη και να τον καταπιεί· ήθελε να πεθάνει, για να
τελειώνει γρήγορα τούτο το µαρτύριο. Εγώ, µε τους
δαιµονανθρώπους και τους δαιµονόφιλους; Πνεύµατα, Πνεύµατα…!
Γιατί έπρεπε η Θάρνα να µας φέρει εδώ; Ανοησία της… µεγάλη της
ανοησία… Μας κατέστρεψε, όλους. Θα πεθάνουµε στην Όρφαλχ. Το
φουσάτο της Βασίλισσας του Ωκεανού θα µας τσακίσει. Και γιατί να
πεθάνω πολεµώντας για τους διαβολεµένους Μαγκραθµέλιους; Γιατί,
µα τα Πνεύµατα;
«Στρατηγέ Όβγκερ, µου φαίνεσαι σκεπτικός,» άκουσε µια φωνή
πίσω του. Και στράφηκε, απότοµα, για να δει ποιος ήταν.
«Άρχοντά µου,» είπε, αναγνωρίζοντας τον ∆ούκα Βόνιορ. «Εσείς
είστε;»
«Τι σκεφτόσουν τόσο εντατικά, Στρατηγέ, που δεν αντιλήφθηκες
τον ερχοµό µου;» ρώτησε εκείνος, συνοφρυωµένος και
ακουµπώντας το δεξί του χέρι στη λαβή του ξίφους που κρεµόταν
στη ζώνη του, το οποίο ονοµαζόταν Όλεθρος και ψιθυριζόταν ότι
ήταν µαγεµένο.
Με απειλεί, έµµεσα; αναρωτήθηκε ο Όβγκερ. «Τίποτα το
σηµαντικό, Άρχοντά µου,» απάντησε. «Τίποτα το σηµαντικό.»
Τα γαλαζόγκριζα µάτια του Βόνιορ τον κάρφωσαν. «Επιµένω να
µάθω, Στρατηγέ. Τι σκεφτόσουν;»
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Και η όψη του φάνηκε στον Όβγκερ πιο τροµαχτική από άλλες
φορές· πολύ πιο τροµαχτική· δέκα φορές χειρότερη από το πρόσωπο
ενός δαιµονανθρώπου, µε τα σουβλερά δόντια και τα αλλόκοτα
µάτια. «Σκεφτόµουν ότι… δεν υπάρχει σωτηρία για µας, Άρχοντά
µου.»
Ο Βόνιορ χαµογέλασε λεπτά. «Ανοησίες, φίλε µου. Η ∆ούκισσα
Βόνα είναι η εγγύησή µας. Ο έκπτωτος Βασιληάς Βένγκριλ
αποκλείεται να µας επιτεθεί όσο την κρατάµε αιχµάλωτη. Είµαστε
ασφαλείς, για την ώρα.»
«Όµως µακροχρόνια, Άρχοντά µου;» ρώτησε ο Στρατηγός.
«Μακροχρόνια, θα έχουµε υποστήριξη από αλλού,» τον
διαβεβαίωσε ο Βόνιορ.
Ο Όβγκερ έστρεψε το βλέµµα του κάτω από τις επάλξεις, όπου οι
δύο δαιµονάνθρωποι τραβούσαν τη Βόνα µέσα στους γεµάτους µε
πολεµιστές δρόµους της Όρφαλχ.
Ο Βόνιορ συνοφρυώθηκε µε την αντίδρασή του, γιατί µπορούσε να
διακρίνει πραγµατική συµπόνια στο βλέµµα του.
** ** ** **
Μέσα στην µεγάλη καµπίνα της Κυράς της Θάλασσας, σύντοµα,
συγκεντρώθηκαν όλοι οι αρχηγοί του στόλου, για να κουβεντιάσουν
το νέο, απρόσµενο πρόβληµα που τους είχε παρουσιαστεί. Έτσι,
γύρω από ένα στρογγυλό, ξύλινο τραπέζι, τώρα, βρίσκονταν η
Βασίλισσα Αάνθα, ο Βασιληάς Βένγκριλ, ο Πρίγκιπας Θέρεν, η
Ναύαρχος Μίρθα, ο Βασιληάς Κέργκναρ (µαζί µε την διερµηνέα
του), ο Εξουσιαστής των Όπλων Νε-Μόρλιν, ο Οδηγός των
Ζιρκεφιανών Κάλ’µλιρβ (µε τον παπαγάλο Ανώνυµο στον ώµο), ο
Ζιρκεφιανός Άρχοντας Σόρντ’κφαρ, η Πριγκίπισσα Σούλτριθ, ο
Βασιληάς Νόβµορ, και ο Αντιπρόσωπος των Μογκλιανών Ρινκ ον
Γκνερφ.
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«∆ε µπορούµε να επιτεθούµε, µέχρι να πάρουµε την αδελφή µου,
∆ούκισσα Βόνα, από την Όρφαλχ,» είπε ο Βένγκριλ. «∆ε θα
διακινδυνεύσω οι Μαγκραθµέλιοι και οι δαιµονόφιλοι σύµµαχοί
τους να την σκοτώσουν, σε καµία περίπτωση.»
«Και έχετε κάποιο σχέδιο, Μεγαλειότατε, για τη σώσουµε;»
ρώτησε ο Νόβµορ.
«Αλίµονο, δυστυχώς, δεν έχω,» παραδέχτηκε ο Βένγκριλ,
κουνώντας το κεφάλι. «Γιαυτό συγκεντρωθήκαµε, άλλωστε, όλοι
εδώ· για να εκπονήσουµε ένα σχέδιο. Λοιπόν, τι έχετε να προτείνετε,
άρχοντές µου;»
«Με το συµπάθιο, Βασιληά µου, αλλά στη δική σας χώρα
βρισκόµαστε,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Πώς να σκαρφιστούµε εµείς ένα
σχέδιο, όταν εσείς δε µπορείτε.»
Και ο Ανώνυµος έκραξε: «Σχέδιο! Σχέδιο! Σχέδιο!»
Ο Βένγκριλ έριξε µια µατιά στους ανθρώπους γύρω από το τραπέζι,
και συµπέρανε πως όλοι την ίδια άποψη πρέπει να είχαν επάνω
σ’ετούτο το θέµα. Αναστέναξε. «Πρέπει να σκεφτούµε κάτι,» τόνισε,
«αλλιώς η επίθεση δεν µπορεί να γίνει.
»Πριγκίπισσα Σούλτριθ, γνωρίζω πως διαθέτετε κάποιες…
ξεχωριστές δυνάµεις…»
Η Καρνεβολθιανή µάγισσα µειδίασε, µελαγχολικά. «Φοβάµαι πως
σ’αυτή την περίπτωση οι δυνάµεις µου δε µπορούν να σας φανούν
χρήσιµες, Βασιληά Βένγκριλ. ∆ε µου είναι δυνατόν ν’αρπάξω την
∆ούκισσα Βόνα από την Όρφαλχ και να την φέρω εδώ.»
«Ποιος νοµίζετε ότι θα µπορούσε να µπει κρυφτά µέσα στην
πόλη;» ρώτησε η Αάνθα, γεµίζοντας ένα ποτήρι κρασί για τον εαυτό
της.
«Υπήρχαν κάτι µπαγαπόντηδες στη Ζίρκεφ, Μεγαλειοτάτη, που
αυτοί, να πούµε, σκαρφαλώνανε τα τείχη σαν αρουραίοι και
µπουκάρανε δίχως κανείς να τους πάρει είδηση. Είναι τέχνη κι αυτό,
βλέπετε.»
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«Και έχετε κάποιους τέτοιους ανθρώπους µαζί σας, τώρα, Οδηγέ;»
θέλησε να µάθει η Αάνθα, πίνοντας µια γουλιά κρασί.
Ο Κάλ’µλιρβ κούνησε το κεφάλι του. «∆εν ξέρω. Ίσως ορισµένοι
να υπάρχουν, ανάµεσα σε όλους…»
«Όλους! Όλους! Όλους! Όλ–»
Ο Οδηγός έκλεισε το ράµφος του Ανώνυµου, µε τον αντίχειρα και
τον δείχτη του δεξιού του χεριού.
«Μα, ακόµα και να υπάρχουν τέτοιοι ανάµεσά µας, Κάλ’µλιρβ,»
είπε ο Σόρντ’κφαρ, «δε νοµίζω πως θα µπορούσαν να εισβάλουν σε
µια πόλη που βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας. Εκτός κι αν οι
υπερασπιστές ήταν τυφλοί.»
Ο Κάλ’µλιρβ κατένευσε. «Ναι, κοπέλι µου, σ’αυτό δε σφάλεις, να
πούµε…» Άναψε το τσιµπούκι του και άρχισε να καπνίζει.
«Εσείς τι έχετε να µας προτείνετε, Μεγαλειότατε;» ρώτησε η
Αάνθα τον Νε-Μόρλιν.
«Τίποτα συγκεκριµένο, Βασίλισσα Αάνθα,» αποκρίθηκε ο
Εξουσιαστής των Όπλων. «Στη Μεγάλη Έλρουν, συχνά, έπρεπε να
υπερασπιστούµε τους εαυτούς µας από πολιορκητές, αλλά ποτέ δεν
είχαµε πολιορκήσει εµείς µια άλλη πόλη…»
«Ποιος πιστεύει ότι κάποιος ανάµεσα από το λαό του θα µπορούσε
να βρει λύση στο πρόβληµά µας;» ρώτησε ο Βένγκριλ.
«Οι άνθρωποι από το Άδραντ φηµολογείται ότι κατέχουν
παράξενες τέχνες,» είπε ο Νόβµορ, στρεφόµενος στον Βασιληά
Κέργκναρ.
Η διερµηνέας εκείνου του µετέφρασε τα λόγια του Μονάρχη των
Καρνεβολθιανών. Ο Κέργκναρ απάντησε, και η διερµηνέας
µετέφρασε στους υπόλοιπους: «Ο λαός µου ίσως θα µπορούσε να
σας φανεί χρήσιµος, στη συγκεκριµένη περίπτωση, Βασιληά
Βένγκριλ. Όµως µονάχα αν πρώτα βρείτε ένα άνοιγµα, ώστε
ορισµένοι να µπορούν να εισβάλουν στην πόλη.»
«Μα, αν είχαµε το άνοιγµα που λέτε, Βασιληά µου, δε θα υπήρχε
πρόβληµα,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ.
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Και ο Κέργκναρ είπε, µέσω της διερµηνέα: «Μην είστε τόσο
σίγουρος. Οι υπερασπιστές µέσα στην Όρφαλχ δεν θα άφηναν
κάποιον να περάσει εύκολα ανάµεσά τους. Όµως υπάρχουν
ορισµένοι Αδράντιοι ειδικοί σε τέτοια ζητήµατα.»
«Καταλαβαίνω. Αλλά το πρόβληµα συνεχίζει να υφίσταται. Εκτός
κι αν µπορούµε να βρούµε ένα άνοιγµα…» Ο Βένγκριλ έριξε άλλη
µια µατιά σ’όλους τους παρευρισκόµενους. Κανένας δεν του
φαινόταν να γνωρίζει για κάποιο άνοιγµα. Κι αναµφίβολα άπαντες
σκέφτονταν πως αυτός έπρεπε να ξέρει πού είναι το άνοιγµα, αφού η
πόλη βρισκόταν στο Βασίλειό του…
«∆εν προβλέπω να βγάζουµε άκρη…» µουρµούρισε ο Κάλ’µλιρβ,
φυσώντας καπνό απ’τα ρουθούνια.
Ο Ρινκ ον Γκνερφ καθάρισε το λαιµό του. «Ίσως, Βασιληά
Βένγκριλ, ο καλύτερος τρόπος για να δράσουµε θα ήταν να
εκβιάσουµε αυτή την Στρατάρχισσα Νερενία.»
«Τι ακριβώς εννοείς;» ρώτησε ο Βένγκριλ. «Εγώ θα έλεγα πως,
τώρα, εκείνη εκβιάζει εµάς.»
«Συµφωνώ,» αποκρίθηκε ο Μογκλιανός. «Γιαυτο φρονώ πως θα
ήταν σωστό ν’αντιστρέψουµε τους όρους.»
«Και τι να κάνουµε, δηλαδή, ρε κοπέλι µου;» είπε ο Κάλ’µλιρβ,
καπνίζοντας. «Ν’απαγάγουµε κι εµείς κανέναν δαιµονοµούρη και να
τους απειλήσουµε πως θα τονε καθαρίσουµε, άµα κείνοι καθαρίσουν
τη ∆ούκισσα;»
«Φυσικά και όχι, Οδηγέ,» εξήγησε ο Ρινκ ον Γκνερφ. «Θα
εκβιάσουµε τη Στρατάρχισσα µ’αυτό που µπορούµε να την
εκβιάσουµε: µε τον µεγάλο αριθµό των πολεµιστών µας. Σίγουρα, θα
µπορεί να δει ότι δεν έχει ελπίδα εναντίον µας. Θα της πούµε,
εποµένως, πως καλύτερα για κείνη θα ήταν να µας παραδώσει ήρεµα
την ∆ούκισσα, αλλιώς θα επιτεθούµε καταιγιστικά στην Όρφαλχ,
από όλες τις µεριές –από ξηρά και θάλασσα. Θα αντιστρέψουµε τους
όρους, καθώς είπα και πριν. Το παιχνίδι, πλέον, δεν θα είναι ‘Μην
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µου επιτεθείτε, γιατί θα σκοτώσω τη ∆ούκισσα’, αλλά ‘∆ώσε µας τη
∆ούκισσα, αλλιώς θα επιτεθούµε.’»
«Πολύ ριψοκίνδυνο, Ρινκ,» παρατήρησε ο Βένγκριλ. «Και δε θέλω
να ρισκάρω τη ζωή της αδελφής µου.»
«Χωρίς ρίσκο, Βασιληά Βένγκριλ, δεν κερδίζεται τίποτα,» είπε ο
Μογκλιανός. «Εξάλλου, δεν πρότεινε κανείς να επιτεθούµε· απλά,
να παριστάνουµε πως θα επιτεθούµε, αν η Στρατάρχισσα αρνηθεί να
µας παραδώσει τη ∆ούκισσα. Επιπλέον, θα της τονίσουµε ότι θα την
αφήσουµε να υποχωρήσει, έτσι και µας την παραδώσει, ενώ θα τη
σκοτώσουµε –εκείνη κι όλους της τους πολεµιστές– αν πει όχι.»
«∆ηλαδή, κύριε Ρινκ ον Γκνερφ, προτείνετε να ασκήσουµε
ψυχολογική πίεση στη Νερενία, ελπίζοντας πως, τελικά, θα
υποκύψει,» συµπέρανε ο Θέρεν.
«Ακριβώς, Πρίγκιπά µου,» ένευσε ο Αντιπρόσωπος των
Μογκλιανών.
«Καταλαβαίνετε, όµως, ότι αυτό θα µας πάρει χρόνο, έτσι;
Αποκλείεται η Στρατάρχισσα να παραδοθεί αµέσως. Θα χρειαστεί να
περιµένουµε µέρες –ίσως και δεκαήµερα–, µέχρι να βρεθεί σε
αρκετή απόγνωση, ώστε ν’αποφασίσει πως δεν υπάρχει άλλη λύση
απ’το να µας παραδώσει τη ∆ούκισσα και να φύγει.»
«Ξανά, συµφωνώ, Πρίγκιπά µου.»
«Κι άµα κανείς το καλοσκεφτεί,» είπε η Αάνθα, «τα πράγµατα δε
µπορούν να οδηγήσουν παρά εκεί που µόλις εξηγήσατε. Γιατί µέχρι
πότε η Νερενία θα κρατά τη ∆ούκισσα αιχµάλωτη; Κάποια στιγµή,
θ’αρχίσουν να τελειώνουν τα τρόφιµα µέσα στην πόλη, και δε θα
έχει άλλη επιλογή από το να κάνει έξοδο. Οπότε, είµαι σίγουρη πως,
σ’αυτή την περίπτωση, θα προτιµήσει να µας δώσει τη ∆ούκισσα και
να φύγει ειρηνικά, παρά να χιµήσει ανάµεσά µας, προσπαθώντας να
διαπεράσει τις γραµµές των στρατιωτών µας –γιατί γνωρίζει πολύ
καλά πως έτσι θα σπάσει τη µούρη της.»
«Λογικό, Βασίλισσα Αάνθα,» είπε ο Κέργκναρ, µέσω της
διερµηνέα του. «Όµως ως πότε µπορούµε εµείς να βρισκόµαστε εδώ;
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Και επίσης, µήπως είναι πιθανό να έρθει στρατός προς βοήθεια της
Στρατάρχισσας;»
«Αυτό το τελευταίο που είπατε, Βασιληά µου, είναι πολύ
σηµαντικό,» παρατήρησε ο Βένγκριλ. «Σύµφωνα µε τις πληροφορίες
µου, το Μαγκραθµέλιο φουσάτο που εισέβαλε στο Σαραόλν ήταν,
πραγµατικά, τεράστιο. Εποµένως, ο Πόνκιµ, όταν µάθει για τούτη
την πολιορκία –και υποθέτω πως ήδη ξέρει–, θα στείλει
δαιµονανθρώπους µαχητές εδώ κάτω, για να συντρέξουν τη
Νερενία.»
«Πόσους, όµως;» είπε η Αάνθα.
«Περί τις τετρακόσιες χιλιάδες Μαγκραθµέλιοι εισέβαλαν στο
Σαραόλν από τα δυτικά,» της θύµισε ο Βένγκριλ.
Τούτο ανησύχησε τους αρχηγούς του στόλου.
«Συνεπώς, µαθαίνουµε πως ο χρόνος µας είναι περιορισµένος,»
είπε ο Νόβµορ.
«Εξαρτάται από την ευχέρεια του Πόνκιµ να πάρει τα στρατεύµατά
του από άλλα σηµεία του Σαραόλν και να τα φέρει εδώ,»
αποκρίθηκε η Αάνθα.
«∆ε νοµίζω να έχει ιδιαίτερο πρόβληµα επάνω σ’αυτό το θέµα,»
είπε ο Βένγκριλ.
«Και οι δυνάµεις στη Χάργκοχ; Ο ∆ούκας Σάλβινρ συγκεντρώνει
Σαραολνιανούς πολεµιστές εκεί, ή κάνω λάθος;»
«Παρ’όλ’αυτά, δε νοµίζω πως ο Πόνκιµ θα διστάσει να στείλει
στρατό, για να µας αντιµετωπίσει.»
Λένε πως είναι αγένεια να µιλάς για κάποιον που δε βρίσκεται
παρών, έτσι αποφάσισα να σας ανακοινώσω την παρουσία µου σ’αυτό
το συµβούλιο.
Όλοι γύρω από το τραπέζι ταράχτηκαν, ακούγοντας τούτη τη φωνή
που ερχόταν από το πουθενά.
«Είναι ακόµα πιο αγενές να κρυφακούς, Βασιληά Πόνκιµ,» είπε η
Αάνθα.
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Ακόµα ένας λόγος για τον οποίο αποφάσισα να σας ανακοινώσω την
παρουσία µου, αποκρίθηκε εκείνος.
«∆ε νοµίζω πως έχεις θέσει εδώ, Πόνκιµ,» είπε ο Βένγκριλ,
προσπαθώντας να παραµείνει ψύχραιµος. Ξέρει τα πάντα που
κάνουµε; αναρωτιόταν. Πώς µπορούµε να καταλάβουµε πότε µας
παρακολουθεί και πότε όχι; Πώς µπορούµε να του κρύψουµε κάτι,
όταν πάντα βρίσκεται κάπου… εκεί, στον αέρα, και µας κοιτάζει και
µας ακούει, δίχως εµείς να το γνωρίζουµε;
Τουναντίον, αποκρίθηκε ο Σφετεριστής, εγώ πιστεύω πως έχω θέση,
από τη στιγµή που επιτίθεστε σε µια πόλη του Βασιλείου µου.
Ο Βένγκριλ προσπάθησε ακόµα περισσότερο να διατηρήσει την
ψυχραιµία του. Του δικού του Βασιλείου! συλλογίστηκε. Ο
τρισκατάρατος δαιµονόφιλος!
Άρχοντές µου, είπε ο Πόνκιµ, έχω κουραστεί από τον πόλεµο.
Νοµίζω πως είναι ο κατάλληλος καιρός για να κάνουµε ειρήνη. Τι
ακριβώς επιθυµείτε από εµένα; Να σας φιλοξενήσω στο Βασίλειό µου,
επειδή καταστράφηκε η πατρίδα σας; Μα, πολύ ευχαρίστως να το
κάνω! ∆εν υπάρχει κανένας λόγος για αιµατοχυσία. Είµαι βέβαιος
πως η Βασίλισσα Αάνθα παραφέρεται, και ο Άρχοντας Βένγκριλ,
απλά, αισθάνεται πικρία, επειδή, τώρα, εγώ κάθοµαι στον θρόνο που
παλιότερα του ανήκε. Όµως, καλώς ή κακώς, ο χρόνος φέρνει
αλλαγές, άρχοντές µου. Κι εκείνοι που δε µπορούν να συµβιβαστούν
συνθλίβονται.
Σιγή έπεσε µέσα στην καµπίνα, ενώ οι Νότιοι κοίταζαν ο ένας τον
άλλο.
Βλέπω πως είστε σκεπτικοί…
«Τι θα τους δώσεις που ζητάνε, Πόνκιµ;» φώναξε ο Βένγκριλ. «Θα
τους κάνεις σκλάβους των δαιµονανθρώπων, µήπως;»
Σκλάβους των δαιµονανθρώπων; Για ποιο λόγο, Άρχοντά µου; Όσοι
αποφασίσουν να ζήσουν ειρηνικά στο Σαραόλν είναι ευπρόσδεκτοι.
∆εν έχω σκλάβους στο Βασίλειό µου.
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«Προσπαθείς να µας κοροϊδέψεις, Πόνκιµ; Ή, καλύτερα,
προσπαθείς να κοροϊδέψεις τους κατοίκους της Νότιας Γης, οι οποίοι
δεν ξέρουν τον τρόπο διακυβέρνησης της Μάγκραθµελ; Οι
δαιµονάνθρωποι από αρχαιοτάτων χρόνων είχαν ανθρώπινους
δούλος· δεν είναι κάτι νέο, δαιµονόφιλε! Όλοι το γνωρίζουµε. Όλοι
γνωρίζουµε ποιοι είναι οι Μαγκραθµέλιοι.»
«Ναι,» ένευσε η Σούλτριθ. «Κι αυτό δε συµβαίνει µονάχα στη
Βόρεια Γη, αλλά και στη Νότια· στην Μάγκραθµελ της Νότιας Γης.
Οι Καρνεβολθιανοί ξέρουµε τι σηµαίνει δαιµονάνθρωπος, όπως και
οι Ζιρκεφιανοί το δίχως άλλο.»
Ο Κάλ’µλιρβ κούνησε το κεφάλι καταφατικά, δαγκώνοντας το
τσιµπούκι του.
Όµως εγώ δε σας προσκάλεσα να ζήσετε στην Μάγκραθµελ, αλλά στο
Σαραόλν, τόνισε ο Πόνκιµ, όπου εγώ κυβερνώ, και όπου δεν
υπάρχουν ανθρώπινοι δούλοι.
«Έχεις γεµίσει το Βασίλειο µε Μαγκραθµέλιους, δαιµονόφιλε,»
αντιγύρισε ο Βένγκριλ, «και τολµάς να µας λες ότι δεν υπάρχουν
ανθρώπινοι δούλοι;»
∆ε σας λέω παρά την αλήθεια. Προτιµάτε αυτό τον πόλεµο από την
ειρήνη, Νότιοι άρχοντες;
«∆ε θα σας προσφέρει ειρήνη,» είπε ο Βένγκριλ· «µονάχα
υποδούλωση. Μην ακούτε τα λόγια του, γιατί είναι δόλια.»
Βλέπεις σκιές εκεί όπου δεν υπάρχουν, Άρχοντά µου, και δεν
παρατηρείς τις σκιές που γλιστρούν κάτω απ’τα πόδια σου.
«Προσπαθείς να µε χλευάσεις µ’αυτό τον τρόπο, Πόνκιµ; Εσύ, που
σφετερίστηκες τον θρόνο και το στέµµα µου, και που έφερες τους
δαιµονανθρώπους στο Σαραόλν, καταστρέφοντας όσα οι άνθρωποι
είχαν χτίσει εκεί από αιώνες!»
∆ραµατοποιείς τα πράγµατα, Άρχοντά µου. Οι καιροί αλλάζουν. Είχα
άλλους σκοπούς τότε, άλλους σκοπούς τώρα.
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«Όχι, Πόνκιµ· πάντα έναν σκοπό είχες: να εξουσιάζεις. Όσο
µεγαλύτερη η εξουσία και η δύναµή σου, τόσο το καλύτερο για
σένα!»
Ποιος δεν επιθυµεί δύναµη και εξουσία; Όποιος ισχυρίζεται
διαφορετικά, λέει ψέµατα.
«Εσύ έκλεψες και δολοφόνησες για ν’αποκτήσεις την εξουσία που,
τώρα, έχεις, Πόνκιµ! Εγώ ουδέποτε διεκδίκησα εκείνο που δεν ήταν
δικό µου.»
Γιαυτό, επί του παρόντος, εσύ βρίσκεσαι στην Όρφαλχ ως
πολιορκητής και έκπτωτος Βασιληάς, ενώ εγώ στο βασιλικό παλάτι
της Μάρβαθ, ως απόλυτος Μονάρχης του Σαραόλν.
«Ζεις σε ένα όνειρο, δαιµονόφιλε. ∆ε θα κρατήσει.»
«Αρκετά!» παρενέβη η Αάνθα, προτού ο Πόνκιµ προλάβει
ν’αποκριθεί στα λόγια του Βένγκριλ. «Αρκετά. Έτσι δεν
κατορθώνουµε τίποτα.»
Συµφωνώ απολύτως, Βασίλισσα Αάνθα. Το γνωρίζεις ότι είµαι
πρακτικός άνθρωπος.
Ο Κάλ’µλιρβ φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια, ακουµπώντας την
πλάτη του στην καρέκλα. «Το λοιπόν, σύντροφοι,» είπε, «εγώ δε
βλέπω να βρίσκουµε την άκρη τούτου του κουβαριού. Προτείνω να
το διαλύσουµε το γλέντι και να πάµε να καθαρίσουµε λίγο το νου
µας, προτού ξανασυνεδριάσουµε, να πούµε.»
Παρατηρώ µεγάλη σοφία στα λόγια του κυρίου–
«Η σοφία δεν ήταν ποτέ ανάµεσα στα προτερήµατά µου, παλικάρι
µου,» είπε ο Κάλ’µλιρβ.
Ο Πόνκιµ τον αγνόησε. Αναπαυθείτε, για να καθαρίσετε το µυαλό
σας και να σκεφτείτε την πρότασή µου.
«Ας διαλύσουµε, για την ώρα, τούτο το συµβούλιο,» είπε η Αάνθα.
«Όµως, προσωπικά, δεν έχω καµία εµπιστοσύνη σ’ό,τι λέει ο
Πόνκιµ. Ο Βασιληάς Βένγκριλ έχει δίκιο σ’αυτά που υποστηρίζει.»
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Οι Νότιοι άρχοντες άρχισαν, ένας-ένας, να βγαίνουν από την
καµπίνα. Όµως, προτού βγει και η Πριγκίπισσα του Κάρνεβολθ, η
Αάνθα την πρόλαβε: «Σούλτριθ, µείνε λίγο µαζί µας.»
«Όπως επιθυµείς,» αποκρίθηκε εκείνη, και έµεινε, καθώς το
δωµάτιο άδειαζε.
** ** ** **
Η Αάνθα κοίταξε τη Σούλτριθ απ’την κορφή ως τα νύχια,
αναρωτούµενη αν θα µπορούσε να καταφέρει εκείνο που σκόπευε να
της ζητήσει. Βέβαια, κατάφερε να απενεργοποιήσει τον καθρέφτη, στο
παλάτι µου, δεν τα κατάφερε;
«Θέλω να σου ζητήσω µια χάρη,» είπε η Βασίλισσα του Ωκεανού,
καθαρίζοντας το λαιµό της.
Η Σούλτριθ χαµογέλασε λεπτά. «Έχω µια υποψία για τι χάρη
πρόκειται, Αάνθα…»
«Να µας προστατέψεις από την παρακολούθηση του Πόνκιµ.»
«Ναι…» Η Πριγκίπισσα φάνηκε σκεπτική.
«Λοιπόν;» ρώτησε η Βασίλισσα του Ωκεανού. «Μπορείς να το
κάνεις ή όχι;»
Η Σούλτριθ σούφρωσε τα χείλη, διστακτικά. «Μπορώ να
προσπαθήσω.» Έκλεισε τα µάτια και αυτοσυγκεντρώθηκε,
ακουµπώντας τα χέρια της στους κροτάφους.
Εν τω µεταξύ, ο Βένγκριλ είπε στην Αάνθα, µε σιγανή φωνή,
φοβούµενος µην ενοχλήσει την Καρνεβολθιανή Πριγκίπισσα: «Ίσως
θα έπρεπε να είχαµε πάρει µερικούς από τους Μυστικιστές της
Θάλασσας µαζί µας.»
«Καλύτερα να φρουρούν το Πορφυρό Κοχύλι,» αποκρίθηκε εκείνη.
«Φαντάζεσαι τι θα γίνει, έτσι κι ο Μάργκανθελ φτάσει εκεί;
Επιπλέον, αυτοί ποτέ δεν µπλέκονται σε πολέµους. ∆ε θέλουν να
µπλεχτούν.»
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«Σαν τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού,» είπε ο Βένγκριλ,
παραξενεµένος. «Υπάρχει κάποια… οµοιότητα µεταξύ τους. Λες να–
»
«Ααααα!» Το ξαφνικό ουρλιαχτό της Σούλτριθ διέκοψε τα λόγια
του. Και η Καρνεβολθιανή Πριγκίπισσα σωριάστηκε στα ξύλινα
σανίδια της καµπίνας.
Η Αάνθα γονάτισε πλάι της, ενώ το χέρι του Βένγκριλ πήγε,
ενστικτωδώς, στη λαβή του σπαθιού στη ζώνη του.
«Σούλτριθ, είσαι καλά;» ρώτησε η Βασίλισσα.
Εκείνη πέρασε το δεξί της χέρι µέσα στα µαλλιά της, αγγίζοντας το
κεφάλι της. «Ααααχχ… Ναι. Ελπίζω, δηλαδή. Το κρανίο µου… πάει
να σπάσει. Το µυαλό µου πονάει, Αάνθα…»
«Τι συνέβη;»
Τι λες εσύ να συνέβη, Βασίλισσα Αάνθα; ακούστηκε, πάλι, η φωνή
του Πόνκιµ µέσα στο δωµάτιο. Νοµίζεις ότι θα σας αφήσω έτσι απλά
να µε διώξετε; Η Πριγκίπισσα Σούλτριθ δεν έχει τη δύναµη για να µε
εµποδίσει παραπάνω απ’ό,τι έχει τη δύναµη µια µεταξωτή κουρτίνα να
ανακόψει την πορεία ενός ταύρου.
«Θα σε έχουµε συνέχεια από πάνω µας, Πνευµατοχτυπηµένε
δαιµονόφιλε;» γκάριξε ο Βένγκριλ, εξοργισµένος. Τα δόντια του
έτριζαν, οι φλέβες στο λαιµό του είχαν σφιχτεί απ’το θυµό, και
εκείνες στους κροτάφους του χόρευαν. Λίγο ήθελε για να τραβήξει
το σπαθί του. Αλλά, φυσικά, δεν το έκανε, γιατί… Ποιον να
χτυπήσω; αναλογίστηκε. Ποιον; Τον αέρα; Τούτη η δαιµονισµένη
κατάσταση τού θύµιζε αυτήν στο παλάτι της Μάρβαθ, µε το
παράξενο φυλαχτό το οποίο είχε σκοτώσει τον Αρχικατάσκοπο
Μπράλµακ. Τότε, πάλι, δεν µπορούσε ο Βασιληάς του Σαραόλν να
χτυπήσει τον εχθρό του, επειδή αδυνατούσε να τον δει· ήταν τόσο
αόρατος όσο και τώρα, παρότι συναναστρεφόταν µαζί του
καθηµερινά, θεωρώντας τον «βασιλικό διπλωµάτη». Τα Πνεύµατα να
σε πάρουν, Πόνκιµ –πάντα κρύβεσαι, δειλέ!
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«Βένγκριλ,» είπε, αργά, η Αάνθα. «Ηρέµησε. ∆ε µπορείς να κάνεις
τίποτα έτσι. Τίποτα…» Έγλειψε νευρικά τα χείλη της, και πήρε µια
βαθιά ανάσα. Μα τον Ωκεανό, συλλογίστηκε, τι θα κάνουµε; Θα
βρισκόµαστε, διαρκώς, υπό την επίβλεψη του Πόνκιµ; Ήταν…
φρικιαστικό. Τροµακτικό. Να αισθάνεσαι ότι κάποιος έχει συνεχώς
τα αόρατά του µάτια καρφωµένα επάνω σου, πάντα, παντού…
Πνεύµατα…!
«Πόνκιµ, σταµάτα να το κάνεις αυτό!» πρόσταξε η Βασίλισσα του
Ωκεανού. «∆εν έχει καµια ουσία. Άδικα σπαταλάς τις δυνάµεις σου.
Κανείς δε θα φύγει απο δώ! Κανείς! Η Όρφαλχ θα πέσει!»
Και η ∆ούκισσα Βόνα θα πεθάνει, πρόσθεσε ο Σφετεριστής.
«Αν η Νερενία πειράξει την Βόνα, δαιµονόφιλε…!» άρχισε ο
Βένγκριλ.
Αν την πειράξει, τι; Τι θα κάνεις, Βένγκριλ, αν την πειράξει; έθεσε το
ερώτηµα ο Πόνκιµ.
«Θα την σκοτώσω µε τα ίδια µου τα χέρια!»
Ο Πόνκιµ γέλασε. Μη γίνεσαι αστείος. Έστω, όµως, ότι το κάνεις
αυτό. Εµένα τι µ’ενδιαφέρει; Μην ξεχνάς πως ακόµα κρατάω τη
γυναικούλα σου αιχµάλωτη, Άρχοντά µου.
«Να σε πάρουν τα Πνεύµατα, Πόνκιµ! Να σε πάρουν τα
Πνεύµατα!» καταράστηκε ο Βένγκριλ. «Να εύχεσαι να µη σε βρω
ποτέ µπροστά µου!»
Αντιθέτως, εγώ ανυποµονώ, κάποια στιγµή, ν’ανταµώσουµε,
Βένγκριλ. Ανυποµονώ ιδιαίτερα. Γιατί έχω ένα µυστικό να σου πω.
«Μυστικό;» έκανε εκείνος, στενεύοντας τα µάτια.
Ναι.
«Τι µυστικό;»
∆εν είναι από εκείνα τα µυστικά που λέγονται από απόσταση. Θα τα
ξαναπούµε άλλη φορά, όµως. Τώρα, να σας αφήσω στην ησυχία σας,
όπως επιθυµεί η Βασίλισσα Αάνθα.
Και, πρόσθεσε, συγνώµη, Πριγκίπισσα Σούλτριθ, για το απότοµό µου
φέρσιµο, αλλά επέµενες να µπεις στο δρόµο µου. Για την υπόλοιπη
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ηµέρα, θα σου πρότεινα να ξεκουραστείς, και ν’αποφύγεις την
επίκληση των Πνευµάτων.
«Χάσου, Πόνκιµ!» γρύλισε η Αάνθα. «Φύγε, επιτέλους!»
Ο Σφετεριστής δεν αποκρίθηκε.
Έπαψε, άραγε, να µας παρακολουθεί; αναρωτήθηκε η Βασίλισσα.
Ή, απλά, δε µιλάει;
Ύστερα, έστρεψε το βλέµµα της στον Βένγκριλ και ρώτησε: «Σε
ποιο µυστικό αναφερόταν;»
«Αν ήξερα, δε θα ήταν µυστικό, σωστά;» αποκρίθηκε ο Μονάρχης
του Σαραόλν, βαθιά προβληµατισµένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Πρώτη ηµέρα της Πολιορκίας της Όρφαλχ:

Νυχτερινές επισκέψεις

Ή

ταν βράδυ. Ο Ρινκ ον Γκνερφ αισθανόταν κουρασµένος από
την ηµέρα και κατευθύνθηκε στην καµπίνα του, για να
ξεκουραστεί. Καθώς µπήκε στο µικρό δωµάτιο –που ήταν
επιπλωµένο µε ένα κρεβάτι κι ένα γραφείο–, οι σκέψεις του
περιστρέφονταν γύρω από την πρόταση αυτού του άγνωστου
Βασιληά Πόνκιµ… του Σφετεριστή, όπως τον αποκαλούσε η
Βασίλισσα Αάνθα.
Ο Ρινκ άρχισε να βγάζει τα ρούχα του. Από την κουβέντα στην
καµπίνα της Κυράς του Ωκεανού και ύστερα, ήταν αναποφάσιστος,
σχετικά µε το τι έπρεπε να κάνει. Αν ο Πόνκιµ µπορούσε να
προσφέρει στο λαό του µια θέση εδώ, στο Σαραόλν, γιατί να µην τη
δεχόταν; Από την άλλη, βέβαια, χρωστούσε πολλά στην Αάνθα, που
είχε δώσει πρόσβαση σ’αυτόν και τους Μογκλιανούς στο Βασίλειό
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της· κι επιπλέον, ίσως να ήταν αλήθεια όσα υποστήριζε, ότι ο
Σφετεριστής έλεγε ψέµατα, και θα τους έκανε υπόδουλους των
δαιµονανθρώπων. Αλλά ο Ρινκ δε µπορούσε, επίσης, παρά να
αναρωτιέται: Μήπως, όµως, η Αάνθα και ο Βένγκριλ µάς
χρησιµοποιούν, για να πετύχουν τους δικούς τους σκοπούς; Ο
δεύτερος, σίγουρα, ήθελε να κερδίσει ξανά το Βασίλειο που είχε
χάσει, και η πρώτη όλοι γνώριζαν –αν και κανείς δεν ήταν απόλυτα
βέβαιος– πως ήταν ερωµένη του. Βρισκόµαστε µπλεγµένοι µέσα σε
έναν µεγάλο αραχνοϊστό, µα την Έρηµο…
Κάθισε στο γραφείο του, ακουµπώντας το σαγόνι στη γροθιά του.
Τι θα ήταν καλύτερο για το λαό µου; Τι θα ήταν καλύτερο για τους
Μογκλιανούς;
Μια φωνή διέκοψε τις σκέψεις: Καλησπέρα, Ρινκ.
Ο Μογκλιανός αναπήδησε, γουρλώνοντας τα µάτια. Ύστερα,
ηρέµησε. «Καλησπέρα, Πόνκιµ,» αποκρίθηκε. «Τι θέλεις εδώ;»
Να κουβεντιάσουµε.
«Νοµίζω ότι ήδη το κάναµε αυτό, στην καµπίνα της Βασίλισσας
Αάνθα.»
Εκεί είχε πολυκοσµία. Εδώ µπορούµε να µιλήσουµε οι δυο µας.
Ο Ρινκ σταύρωσε τα χέρια µπροστά στο στέρνο του. Προφανώς, ο
Πόνκιµ επιθυµούσε να συζητήσει µαζί του για το γνωστό ζήτηµα.
Να τον πείσει να µην επιτεθεί στην Όρφαλχ, παρά να προτιµήσει να
εγκαταστήσει το λαό του ειρηνικά στο Σαραόλν.
«Σε λάθος άνθρωπο ήρθες, Πόνκιµ. Εγώ δεν διαθέτω κανέναν
µεγάλο στρατό. Οι µεγαλύτεροι στρατοί είναι των Ζιρκεφιανών και
των Καρνεβολθιανών.»
Νοµίζεις ότι νοιάζοµαι για τους στρατούς; Η προσωπική µου
επιθυµία είναι όλοι να βρείτε µια θέση στο νέο Σαραόλν: όλοι οι
ξεπατρισµένοι Νότιοι. Κι εγώ θα σας προσφέρω αυτή τη θέση, φτάνει
να επιλέξετε να µην επιτεθείτε στο Βασίλειό µου.
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Ίσως, όµως, ο Πόνκιµ να του έλεγε ψέµατα, όπως τον είχε
προειδοποιήσει η Βασίλισσα Αάνθα. «Πώς µπορώ να
σ’εµπιστευτώ;»
Πιστεύεις τα ψέµατα της Κυράς του Ωκεανού, Ρινκ;
«Είναι ψέµατα;»
∆εν πρόσεξες το µένος του Άρχοντα Βένγκριλ εναντίον µου;
Ο Ρινκ κατένευσε, αργά. «Ωστόσο…»
Η Βασίλισσα Αάνθα είναι ερωµένη του, και θέλει να τον βοηθήσει να
ξαναπάρει το Σαραόλν. Εσάς σας χρησιµοποιούν, για να πετύχουν
τους σκοπούς τους.
Μα την Έρηµο, λες και είχε διαβάσει τις σκέψεις του! Άραγε,
µπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο; Μπορούσε να διαβάσει τις σκέψεις
του; Αυτοί οι µάγοι της Βόρειας Γης είχαν παράξενες δυνάµεις…
Το ξέρεις ότι έχω δίκιο. Το βλέπω στα µάτια σου.
Με βλέπει κιόλας! συλλογίστηκε ο Ρινκ. Με παρατηρεί. Αισθάνθηκε
ένα ρίγος να τον διαπερνά.
Ποια είναι η απόφασή σου, Ρινκ ον Γκνερφ;
«∆εν έχω αποφασίσει ακόµα…»
Σε καταλαβαίνω… Είναι φυσικό, άλλωστε, να έχεις τις αµφιβολίες
σου για εµένα. ∆ε µε γνωρίζεις καθόλου. Όµως πίστεψέ µε όταν σου
λέω τούτο: µπορώ να βρω ένα ασφαλές µέρος για τον λαό σου στο
Σαραόλν. ∆εν υπάρχει λόγος για περισσότερους θανάτους ανάµεσα
στους Νότιους· ειδικά ύστερα από ό,τι συνέβη στην Νότια Γη.
Σ’αφήνω, τώρα, να σκεφτείς.
Και η φωνή του Πόνκιµ δεν ξανακούστηκε εκείνο το βράδυ, µέσα
στην καµπίνα του Ρινκ ον Γκνερφ. Ούτε ο Αντιπρόσωπος των
Μογκλιανών κοιµήθηκε καθόλου.
** ** ** **
Καλησπέρα, Βασιληά των Καρνεβολθιανών.
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Ο Νόβµορ τεντώθηκε, κοιτώντας τριγύρω, ενώ καθόταν στο ξύλινο
γραφείο της καµπίνας του. Η Άρρα, η οποία βρισκόταν
µισοξαπλωµένη στο κρεβάτι, στένεψε γατίσια τα µαύρα της µάτια,
που γυάλισαν.
Σίγουρα, µε αναγνωρίζεις…
«Βασιληά Πόνκιµ,» άρθρωσε εκείνος, ακουµπώντας την πλάτη
στην καρέκλα του. «Πώς θα µπορούσα να σε εξυπηρετήσω;»
Ήρθα για να µιλήσουµε, Βασιληά Νόβµορ. Προτιµώ πολύ
περισσότερο τις προσωπικές συζητήσεις από εκείνες των µεγάλων
συµβουλίων. Όπου ακούγονται πολλές φωνές, τ’αφτιά εύκολα
κουράζονται.
«Κι όπου λίγες φωνές ακούγονται, οι υπόλοιπες σωπαίνουν,»
πρόσθεσε η Άρρα.
Ο Πόνκιµ γέλασε. Πρέπει να υποκλιθώ µπροστά στη σοφία σας,
Αρχόντισσά µου. Ποια είστε;
«Αυτό δεν έχει σηµασία,» παρενέβη ο Νόβµορ. «Τι ζητάς εδώ; ∆εν
έχουµε κάτι περισσότερο να σου πούµε απ’όσα είπαµε µε τους
υπόλοιπους.»
Εννοείς, Βασιληά Νόβµορ, πως δεν σκέφτεσαι καν να δεχτείς την
πρότασή µου, και ο λαός σου να εγκατασταθεί στο Σαραόλν;
«Και η Βασίλισσα Αάνθα το ίδιο προσφέρει στο λαό µου, Πόνκιµ.»
Μετά από πόσους θανάτους, όµως, Βασιληά µου; Μετά από έναν
ολόκληρο πόλεµο; Εγώ σου προτείνω να κατοικήσεις στο Σαραόλν
εδώ και τώρα… αναίµακτα.
Ο Νόβµορ σταύρωσε τα χέρια µπροστά του, αναστέναξε.
«Πάντα είσαι τόσο γενναιόδωρος, Βασιληά Πόνκιµ;» ρώτησε η
Άρρα.
Με όσους έρχονται ειρηνικά σε µένα, ναι, Αρχόντισσα....
«Άρρα.»
Αρχόντισσα Άρρα. Το µόνο που ζητώ είναι να µην επιτεθείτε στο
Βασίλειό µου, και θα έχετε όλοι οι Καρνεβολθιανοί µια θέση στο
Σαραόλν. ∆ε νοµίζω πως η απαίτησή µου είναι τόσο υπερβολική…
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«Μπορούµε, όµως, να σε εµπιστευτούµε, Πόνκιµ; Είσαι άγνωστος
για µας,» είπε ο Νόβµορ.
Και είναι περισσότερο γνωστή η Βασίλισσα Αάνθα και ο Άρχοντας
Βένγκριλ;
«Η αδελφή µου, Πριγκίπισσα Σούλτριθ, τους βοήθησε κάποτε, όταν
βρίσκονταν στο Κάρνεβολθ…»
Εσύ, όµως, δεν τους γνωρίζεις και τόσο καλά, σωστά, Βασιληά µου;
«Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά…»
Σας χρησιµοποιούν, και οι δυο τους. Ο Βένγκριλ θέλει ν’αρπάξει το
Βασίλειο από µένα, και η Βασίλισσα Αάνθα, καθότι ερωµένη του, τον
συντρέχει σ’αυτή την προσπάθεια.
«Η Βασίλισσα Αάνθα ερωµένη του;» έκανε ο Νόβµορ. «Πώς το
ξέρεις; Λες ψέµατα!»
«∆ε λέει ψέµατα,» είπε η Άρρα. «Είναι ερωµένη του.»
«Τι!» Ο Νόβµορ στράφηκε να την κοιτάξει. «Πώς είσαι τόσο
σίγουρη;»
«∆εν είµαι τυφλή.»
«Γιατί δε µου το είπες, τόσο καιρό;»
Η Άρρα ανασήκωσε τον έναν ώµο. «∆εν υπήρχε λόγος.»
Ο Νόβµορ σηκώθηκε από το γραφείο και άρχισε να κάνει πέραδώθε µέσα στο δωµάτιο. «Αν η Βασίλισσα Αάνθα και ο Βασιληάς
Βένγκριλ είναι εραστές… ναι… µπορεί εκείνη να τον βοηθάει, για
να ξαναπάρει το Βασίλειό του. ∆εν είναι καθόλου απίθανο… Όµως,
να µας χρησιµοποιούν; Ύστερα από όσο τους βοηθήσαµε στο
Κάρνεβολθ; Να µας χρησιµοποιούν, τώρα που έχουµε ανάγκη;…
»Πόνκιµ, γιατί δε µιλάς; Πόνκιµ;»
Καµία απάντηση.
«Έφυγε,» είπε η Άρρα.
** ** ** **
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«Κοπελιά, κάποιες φορές µ’εντυπωσιάζεις µε την τέχνη σου, να
πούµε,» σχολίασε ο Κάλ’µλιρβ, χαϊδεύοντας τα ξανθά µαλλιά της
Νάρντα, η οποία ήταν ξαπλωµένη πλάι του, ενώ εκείνος βρισκόταν
καθισµένος επάνω στο κρεβάτι, ακουµπώντας την πλάτη του στο
ξύλινο τοίχωµα της καµπίνας.
«Μµµµ.»
«∆ε θέλω µουγκρητά. Η αλήθεια να λέγεται.» Πήρε το τσιµπούκι
του από δίπλα, το έβαλε στο στόµα, και το άναψε. «Που λες…
παράξενη δεν είναι η κατάσταση όπου έχουµε µπλέξει; Ποια η
άποψή σου για το όλο ζήτηµα;»
«Μµµµ.»
«Ε, ρε κοπελιά, δε µπορούµε να κάνουµε µια καθωσπρέπει
κουβέντα, άµα συνέχεια µουγκρίζεις!»
«Μµµµ.»
Καλησπέρα, Οδηγέ των Ζιρκεφιανών.
«Μα τα Πέντε Κύµατα!» αναφώνησε ο Κάλ’µλιρβ, ενώ η Νάρντα
πετάχτηκε πάνω, τυλίγοντας το σεντόνι γύρω της.
Με συγχωρείτε για την ενόχληση, αλλά δε µπορούσα να βρω
καλύτερη στιγµή για να κουβεντιάσουµε.
«Ρε φίλε, αυτό που κάνεις θα µε τρελάνει, να πούµε. Είναι σαν
συνέχεια κάποιος να βρίσκεται πάνω απ’το κεφάλι σου, άµα
καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Κι εγώ ουδέποτες πίστευα σε Θεούς.»
Σοφό αυτό.
«Πάλι τα ίδια! Είπαµε, δεν είµαι σοφός άνθρωπος, ρε παλικάρι.»
Κάλ’µλιρβ, αντιλαµβάνεσαι το λόγο για τον οποίο ήρθα να σε
επισκεφτώ;
«Κάποιοι ψύλλοι µού έχουν µπει στ’αφτιά…»
Έχω να σου κάνω µία πρόταση.
«Την ίδια µε πριν, υποθέτω…»
Η αλήθεια είναι πως ναι. Θέλω να προσκαλέσω τους Ζιρκεφιανούς
στο Σαραόλν, και θεώρησα πως εσύ είσαι το καλύτερο άτοµο για να
κουβεντιάσω το ζήτηµα. Σωστά;
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«∆ε χρειάζεται να τους προσκαλέσεις στο Σαραόλν. Ήδη τους
έχεις.»
Όχι, όµως, όπως τους θέλω. Θα προτιµούσα µια ειρηνική συµβίωση
µαζί τους. Είµαι πρόθυµος να τους προσφέρω όλα τα απαραίτητα για
να ζήσουν εδώ. Φτάνει να µη µε πολεµήσουν.
«Θα σκεφτούµε την πρότασή σου,» είπε ο Κάλ’µλιρβ,
επιθυµώντας να τον ξεφορτωθεί. Τι θέλει και πετάγεται έτσι, εκεί
όπου δεν τον περιµένεις; αναρωτήθηκε. Πώς θα ξεµπερδέψουµε από
δαύτον;
Έχω την εντύπωση ότι δεν παίρνεις καθόλου σοβαρά τα λόγια µου.
Κι όµως, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, Οδηγέ των Ζιρκεφιανών.
Επιθυµείς ο λαός σου να υποφέρει;
«Κοίταξε να δεις, κοπέλι µου, δεν έχει καµία σηµασία τι επιθυµώ
εγώ. Οι Ζιρκεφιανοί, ούτως ή άλλως, θα πράξουν όπως εκείνοι
νοµίζουν. Πάντοτε έτσι έκαναν· λες, τώρα, ν’αλλάξουν;»
Ίσως θα έπρεπε να το σκεφτούν. Για το δικό τους καλό. Μπορείς,
τουλάχιστον, Οδηγέ, να τους µεταφέρεις τα λόγια µου, και να αφήσεις
εκείνους να αποφασίσουν αν, τελικά, επιθυµούν να µου επιτεθούν ή να
συµµαχήσουν µαζί µου;
«Γιατί δεν τους µιλάς ο ίδιος; ∆ε νοµίζω να έχεις πρόβληµα.»
Εάν έχεις την καλοσύνη να τους συγκεντρώσεις, ευχαρίστως να τους
µιλήσω. Θα το κάνεις, λοιπόν;
«Θα το… σκεφτώ,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ, µασώντας το
τσιµπούκι του.
Σκέψου το. Κι εγώ πάντα εδώ γύρω θα είµαι.
«∆υστυχώς,» ξεφύσησε ο Κάλ’µλιρβ, βγάζοντας καπνό απ’τα
ρουθούνια. Στράφηκε στη Νάρντα, η οποία έµοιαζε να έχει
κοκαλώσει. «Τι έχεις, ρε κοπελιά;»
«Τίποτα απολύτως,» απάντησε εκείνη. «Μια χαρά είµαι. Φωνές
ακούγονται από το πουθενά κάθε µέρα!»
** ** ** **
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Σκιές στα όνειρά του. Φιγούρες που βαδίζουν µέσα σε σοκάκια,
στενορύµια, ή µεγάλες λεωφόρους. Και όλες ψιθυρίζουν.
…έτσι άδοξα…
…δε φτάνουν…
…µας κατέστρεψε…
…η πόλη…
…κάποτε πρέπει να τελειώσει…
Αισθανόταν ένα βάρος να πλακώνει το στήθος του, µια µεγάλη
δυστυχία. Η Έλρουν, η Μεγάλη Έλρουν, που είχε κρατήσει αιώνες
κι αιώνες… να πέσει έτσι, να καταστραφεί. Μ’αυτό τον τρόπο. Αυτό
τον άδοξο τρόπο. Κανένας εχθρός δεν είχε καταφέρει να την ρίξει,
και τώρα, θα ερχόταν η διάλυση από την µαταιοδοξία των ίδιων της
των αρχόντων. Από τη µαταιοδοξία µιας γυναίκας.
Όχι! Όχι! Θα το εµποδίσω! ∆εν πρέπει να γίνει αυτό! ∆εν πρέπει να
γίνει! Όχι η Μεγάλη Έλρουν! ΌΧΙ!
Το κεφάλι του Νε-Μόρλιν στριφογύριζε επάνω στο µαξιλάρι του,
καθώς ο φριχτός εφιάλτης τον στοίχειωνε.
…σπατάλη…
…φόροι…
…δε νοιάζεται…
…πόλη…
…οι Ελρούνιοι θα χαθούν έτσι!…
–Πρόσωπα, φωνές, εικόνες, σκιές–
…δεν την ενδιαφέρει!…
…τι θα κάνεις εσύ;…
…είσαι ανόητος;…
–Εικόνες, εικόνες, εικόνες, πρόσωπα, άνθρωποι, άντρες, γυναίκες,
σκιές, σκιές, δρόµοι, σοκάκια, χτίρια, χρυσά και αργυρά νοµίσµατα,
σηµαίες µε το έµβληµα της Μεγάλης Έλρουν–
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–Ο Μεγάλος Σεισµός! Τα χτίρια πέφτουν, κόσµος τρέχει,
ουρλιαχτά, στριγκλιές, φωνές, η γη τραντάζεται, χιλιάδες θηρία
βρυχιούνται µαζί–
Πρέπει να τους σώσω! Πρέπει να τους βοηθήσω!
Στα πλοία! Στα πλοία!
Η περήφανη πόλη πέφτει…
Ο Νε-Μόρλιν πετάχτηκε πάνω, ξυπνώντας λαχανιασµένος. Το
µυώδες κορµί του ήταν λουσµένο στον ιδρώτα. «Ερπετά…»
µουρµούρισε. «Μα τα Ερπετά… Τι ήταν αυτό που είδα; Τι ήταν;»
Προς το τέλος, είχε δει εικόνες από τον σεισµό που κατέστρεψε την
Μεγάλη Έλρουν, όµως, στην αρχή, από πού είχαν έρθει εκείνα τα
πρόσωπα, οι σκιές, οι εικόνες, και οι φωνές;
Πέρασε το χέρι µέσα από τα µαλλιά του, ξεφυσώντας. Είµαι πολύ
ταραγµένος, συλλογίστηκε. Πολύ ταραγµένος.
Ευχόταν η ∆άτλα να ήταν εδώ. Όταν βρισκόταν κοντά της, πάντοτε
κατάφερνε να ηρεµήσει, ό,τι κι αν είχε. Όµως, επί του παρόντος,
εκείνη βρισκόταν στην Θέρληχ, για να κυβερνά τους υπόλοιπους
Ελρούνιους. Όπως ήταν σωστό, άλλωστε. ∆ε µπορούσαν να τους
αφήσουν ακυβέρνητους µέσα σε ένα ξένο βασίλειο. Εξάλλου, ήταν
δική του δουλειά –του Εξουσιαστή των Όπλων– να κάνει πόλεµο,
και δική της δουλειά –της Εξουσιάστριας του Χρήµατος– να
ασχολείται µε το εµπόριο και τα χρηµατικά ζητήµατα της πόλης και
των κατοίκων της. Η πόλη, βέβαια, δεν υπήρχε πια, αλλά υπήρχαν
ορισµένοι κάτοικοί της.
Ο Νε-Μόρλιν ξεφύσησε, πάλι. Καλύτερα να κοιµηθώ. Να καθαρίσει
το µυαλό µου. Κι ας ελπίσω ότι δε θα δω αυτά τα όνειρα ξανά…
∆εν κοιµάσαι καλά, Νε-Μόρλιν;
Ο Εξουσιαστής των Όπλων συνοφρυώθηκε, καθώς η φωνή του
Πόνκιµ ακούστηκε από τον αέρα.
Όνειρα;
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«Τι ξέρεις εσύ για τα όνειρά µου;» Ο Νε-Μόρλιν δεν εµπιστευόταν
τους µάγους. Τους απεχθανόταν. Ήταν επικίνδυνα, παραφυσικά
όντα.
Τίποτα, αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. Γιαυτό κιόλας ρώτησα.
«Φύγε απ’την καµπίνα µου!» πρόσταξε ο Νε-Μόρλιν.
Γιατί µε διώχνεις έτσι, Εξουσιαστή των Όπλων; Εγώ ήρθα για να
κουβεντιάσουµε.
«∆εν έχω κάτι να σου πω.»
∆εν επιθυµείς ο λαός σου να κατοικήσει στο Σαραόλν;
«Ο λαός µου θα κατοικήσει στο Σαραόλν. Η Βασίλισσα Αάνθα µάς
το υποσχέθηκε.»
Η Βασίλισσα Αάνθα σάς χρησιµοποιεί, για να κατακτήσει τούτα τα
µέρη και να τα κάνει δώρο στον εραστή της, Άρχοντα Βένγκριλ.
Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Νε-Μόρλιν ζάρωσαν, µέσα
στο ηµίφως της καµπίνας. «Η Κυρά του Ωκεανού µάς φιλοξένησε
στο Βασίλειό της. Της χρωστάµε χάρη.»
Κι εποµένως, θα την αφήσεις να σας χρησιµοποιήσει; Τόσο µεγάλη
εκτίµηση έχεις για το λαό σου, Νε-Μόρλιν;
«Τολµάς, µάγε, να µε ειρωνεύεσαι;» σφύριξε ο Εξουσιαστής των
Όπλων.
Τουναντίον, είµαι πραγµατικά περίεργος. Σου προσφέρω ειρήνη, κι
ωστόσο, επιθυµείς τον πόλεµο… ∆εν είναι τούτο παράδοξο,
Μεγαλειότατε;
«Η τιµή µου δε θα µ’άφηνε ποτέ να προδώσω τη Βασίλισσα Αάνθα,
Βασιληά Πόνκιµ,» δήλωσε ο Νε-Μόρλιν. «Όχι ύστερα από όσο µας
έχει βοηθήσει. Με προσβάλεις µε τα λόγια σου, τα οποία υπονοούν
ότι θα έπρεπε να το πράξω.»
Κάποιες φορές, η τιµή σου δε µπορεί να σε εξυπηρετήσει τόσο καλά
όσο πιστεύεις…
«Η τιµή µου δεν είναι για να µε εξυπηρετεί, Πόνκιµ. Είναι ο τρόπος
µε τον οποίο ζω.»
Είναι κι ο τρόπος µε τον οποίο προτιµάς να πεθάνεις;
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«Ναι.»
Και ο τρόπος µε τον οποίο προτιµάς να πεθάνει ο λαός σου, ΝεΜόρλιν; ∆εν έχουν ήδη χάσει τις ζωές τους αρκετοί Ελρούνιοι, από
την καταστροφή της Νότιας Γης; Γιατί να µην κρατήσεις ζωντανούς
τους επιζώντες;
Ο Εξουσιαστής των Όπλων δεν αποκρίθηκε· παρέµεινε σιωπηλός,
συλλογιζόµενος τα λόγια του Πόνκιµ.
Η προσφορά µου ακόµα ισχύει, Νε-Μόρλιν. Και θα συνεχίσει να
ισχύει. Μην µου επιτεθείς, και όλοι θα έχετε µία θέση στο νέο
Σαραόλν.
** ** ** **
Ο Στρατηγός Όβγκερ πλησίασε την πόρτα των µπουντρουµιών του
παλατιού της Όρφαλχ.
«Άνοιξέ µου,» πρόσταξε την Μαγκραθµέλια φρουρό που στεκόταν
εκεί.
Εκείνη του έριξε ένα εξεταστικό βλέµµα απ’την κορφή ως τα νύχια.
«∆εν καταλαβαίνεις τι σου λέω;»
Η δαιµονογυναίκα, δίχως ν’αποκριθεί, στράφηκε απ’την άλλη, πήρε
µια αρµαθιά κλειδιά απ’τη ζώνη της, και ξεκλείδωσε την πόρτα. Μια
σκιερή σκάλα παρουσιάστηκε µπροστά στον Όβγκερ, φωτιζόµενη
µονάχα από µερικούς δαυλούς. Ο Στρατηγός άρχισε να κατεβαίνει.
Πίσω του άκουσε την πόρτα να κλείνει, και να κλειδώνει. Για µια
στιγµή, αισθάνθηκε έναν τρόµο να τον καταλαµβάνει, ότι ίσως να
τον φυλάκιζαν για πάντα εδώ και να µην τον άφηναν να βγει. Όµως
έδιωξε αυτές τις σκέψεις από το µυαλό του, γιατί κάτι τέτοιο ήταν
απίθανο να συµβεί. Παιδιάστικοι φόβοι, συλλογίστηκε, καθώς
κατέβαινε. Όµως γιατί φοβάµαι; Πάω, µήπως, να κάνω κάτι κακό;
Όχι, όχι κακό, αλλά… ανεπίτρεπτο. Πώς θα έβλεπαν την ενέργειά
του η ∆ούκισσα Θάρνα κι ο ∆ούκας Βόνιορ, αν ήξεραν γι’αυτήν;
Πώς θα την έβλεπε η Στρατάρχισσα Νερενία; Ίσως να παίζω το
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κεφάλι µου στα ζάρια, αυτή τη στιγµή… Και γιατί; Ποιος ο λόγος; Η
περιέργειά µου; Η αδύναµή µου καρδιά;
Έφτασε στο τέλος των πέτρινων σκαλοπατιών και βάδισε µέσα στα
µπουντρούµια, όπου µπορούσε ν’αντικρίσει ακίνητες σκιές να
στέκονται στις γωνίες των διαδρόµων. ∆αιµονάνθρωποι φρουροί. Ή
δαιµονόφιλοι. ∆ε µπορούσε να διακρίνει ακριβώς τι απ’τα δύο ήταν,
µέσα στο µισοσκόταδο των δαυλών. Και, ύστερα, σκέφτηκε:
∆αιµονόφιλοι. Τους θεωρώ δαιµονόφιλους. Λες κι εγώ είµαι
καλύτερος, τούτη τη στιγµή. Κι εγώ δαιµονόφιλος δεν είµαι, εφόσον
βρίσκοµαι εδώ, στην κατακτηµένη Όρφαλχ, στο πλευρό των
Μαγκραθµέλιων, του Βασιληά Πόνκιµ, και της Στρατάρχισσας
Νερενία; Αισθανόταν αηδιασµένος. Αισθανόταν ότι ήθελε
ν’ακουµπήσει σ’έναν από τους βρόµικους τοίχους του
µπουντρουµιού και να ξεράσει. Όµως αντιστάθηκε στην παρόρµηση.
Συνέχισε να βαδίζει.
Σε λίγο: Εδώ πρέπει να την έχουν, συλλογίστηκε. Εδώ. Κοίταξε
µέσα από το σιδερένιο κιγκλίδωµα του παραθύρου της πόρτας, και
στο εσωτερικό αντίκρισε µια σκιερή µορφή να βρίσκεται ξαπλωµένη
επάνω στα άχυρα. Η ∆ούκισσα Βόνα. Έµεινε να την κοιτάζει, για
κάποια ώρα, να προσπαθεί να καταλάβει αν ήταν ξύπνια ή αν
κοιµόταν.
«Ποιος είσαι;» ακούστηκε η φωνή της, βραχνή και κουρασµένη.
Ο Όβγκερ δε µίλησε· δεν ήξερε τι να πει. Το όνοµά του δεν είχε
καµία σηµασία. Ούτε ο τίτλος του. Και τι είχε σηµασία, λοιπόν; Ότι
ήταν δαιµονόφιλος, τώρα; Αυτό είχε σηµασία;
«Τι θέλεις;» ρώτησε η Βόνα, µέσα από το σκοτάδι του κελιού της.
Γιατί ήρθα εδώ; αναρωτήθηκε ο Όβγκερ. Για να την ανησυχήσω;
Επειδή την λυπάµαι; Γιατί; Τι µπορώ να κάνω για ν’ανακουφίσω τον
πόνο της; Τολµώ να την πάρω από τούτο το µέρος; Όχι… Αισθάνθηκε
δειλός.
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Η Βόνα δε µίλησε άλλο, µα, τώρα, ο Στρατηγός νόµιζε ότι
µπορούσε να δει τα µάτια της να γυαλίζουν µες στο σκοτάδι, σαν
πολύτιµοι λίθοι.
Ξεροκατάπιε. «∆ούκισσά µου…» άρθρωσε. «Λυπάµαι.»
Γύρισε και έφυγε, βιαστικά. Τα βήµατα των µποτών του
αντηχούσαν µέσα στα µπουντρούµια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
∆εύτερη ηµέρα της Πολιορκίας της Όρφαλχ:

Οι Νότιοι σε σύγχυση
αθόταν στην πρύµνη του Νότιου Ανέµου και ατένιζε τα τείχη
της Όρφαλχ. Στις επάλξεις µπορούσε να δει τους
υπερασπιστές. Μερικοί είχαν βγάλει τα κράνη τους και οι
µακριές, ποικιλόχρωµές τους χαίτες ανέµιζαν. Κοντά τους
βρίσκονταν σηµαίες µε το νέο έµβληµα του Σαραόλν: ένα µεγάλο,
µαύρο µάτι, µε χρυσή κόρη, σε πορφυρό φόντο.
Ταιριαστό έµβληµα γι’αυτόν τον Πόνκιµ, συλλογίστηκε ο
Κάλ’µλιρβ. Ακόµα και τώρα, ίσως να µε κοιτάζει, ο µπάσταρδος…
Ένιωσε ένα ρίγος να τον διαπερνά. Άσχηµο, πολύ άσχηµο,
συναίσθηµα να νοµίζεις ότι σε παρακολουθούν δίχως να µπορείς να
τους εντοπίσεις.
Ο Κάλ’µλιρβ έβγαλε την πίπα µέσα από το πανωφόρι του, την
έτριψε επάνω στο πουκάµισό του, τη γέµισε µε καπνό, και την
άναψε, βάζοντάς τη ανάµεσα στα δόντια του. Στο µυαλό του
στριφογύριζαν αυτά που του είχε πει ο Πόνκιµ, χτες βράδυ. Να
συγκεντρώσω τους Ζιρκεφιανούς, ώστε να τους µιλήσει; Να το κάνω;
αναρωτήθηκε. Να τους µαζέψω, για να τους πει δυο κουβέντες ο
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µπαγαπόντης; Όµως, απ’την άλλη, ο Βασιληάς του Σαραόλν –ή ο
Σφετεριστής του Σαραόλν, τέλος πάντων– ήταν µάγος. Ίσως νάλεγε
µερικά παράξενα λόγια και να τους µάγευε όλους. Μα, αν µπορούσε
να το κάνει, δε θα το έκανε ούτως ή άλλως; Θα περίµενε να τους
µαζέψω; Φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια του. Κι όµως, ποτέ δεν
ξέρεις τι γίνεται, βρε αδελφέ…
Άκουσε βήµατα να τον ζυγώνουν. Ελαφριά βήµατα.
«Καληµέρα, κούκλα,» είπε.
«Καληµέρα, γατούλη µου,» αποκρίθηκε η Νάρντα, πλησιάζοντας,
για να καθίσει κοντά του. «Μελαγχολικό σε βλέπω…»
«Κοντεύω να πηδήξω απ’το κατάστρωµα, µα τα Πέντε Κύµατα,»
µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ.
«Ο Πόνκιµ;»
Ο Οδηγός κατένευσε. «Ναι. Ποιος άλλος; Μ’έχει βάλει σε
πειρασµό, ο ξιπασµένος παλατοπόντικας,» παραδέχτηκε. «Ειρήνη.
Και µια θέση για εµάς στο Σαραόλν. Ωραίο δεν ακούγεται;»
«Συνήθως, τα όµορφα λόγια κάτι κρύβουν, γατούλη µου,» είπε η
Νάρντα. «Εκείνο που µου δίδαξε η ζωή στη Ζίρκεφ είναι µην
εµπιστεύεσαι κανέναν.»
«Συµφωνώ,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. «Αλλά… Να συγκεντρώσω
τους Ζιρκεφιανούς, για να τους µιλήσει; Τι λες;»
«Όχι.»
«Χµ,» έκανε εκείνος, καπνίζοντας. «Ένστικτο;»
«Φόβος.»
«Χµ…»
Ο Γκόρ’θλαµπ τούς ζύγωσε, βαδίζοντας αργά. Στον ώµο του ήταν
γαντζωµένος ο Ανώνυµος.
«Τώρα που το σκέφτοµαι,» είπε ο Κάλ’µλιρβ, «ίσως αυτό το
καταραµένο γκαντεµοπούλι να κάλεσε τον µάγο εδώ.»
Ο Γκόρ’θλαµπ µειδίασε.
«Εδώ! Εδώ! Εδώ!» έκρωξε ο Ανώνυµος.
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Ο Κάλ’µλιρβ συνοφρυώθηκε, λες και περίµενε από κάπου
ν’ακούσει τη φωνή του Πόνκιµ.
«∆ε µου φαίνεσαι καλά, σύντροφε,» παρατήρησε ο Γκόρ’θλαµπ,
σταυρώνοντας τα µυώδη χέρια µπροστά στο στέρνο του.
«Κι εσύ δε θα ήσουν καλά, άµα είχε επισκεφτεί την καµπίνα σου
µια φωνή απ’το υπερπέραν, το βράδυ,» µούγκρισε εκείνος.
«Τι;» έκανε ο Γκόρ’θλαµπ. «Τι εννοείς;»
«Ο µάγος,» εξήγησε ο Κάλ’µλιρβ. «Αυτός που αποκαλούν Πόνκιµ,
ο οποίος µας µίλησε στην καµπίνα της Βασίλισσας, το πρωί…»
«Ναι;»
«Μου µίλησε και το βράδυ.»
«Και τι σου είπε;»
«Ότι θα µας αφήσει να κατοικήσουµε ειρηνικά εδώ, άµα δεν του
εναντιωθούµε.»
Ο Γκόρ’θλαµπ µόρφασε. «Κι εσύ τι λες;»
«Τι να πω, ρε κοπέλι µου; Χαµένα τάχω! Επίσης, ο µπαγαπόντης
µού ζήτησε να συγκεντρώσω τους Ζιρκεφιανούς, για να τους
µιλήσει, όπως υποστήριξε…»
«Και πιστεύεις ότι θέλει να κάνει κάτι άλλο;»
«Μάγος είναι, σωστά;»
«Σωστά…»
«Και ίσως ακόµα και τώρα να µας κοιτάει, σύντροφε. Βλέπεις αυτό
το σύµβολο εκεί δα πέρα;» Ο Κάλ’µλιρβ έδειξε τη σηµαία του
Ματιού του Σαραόλν, η οποία κυµάτιζε στον άνεµο. «Κάτι πρέπει να
σου λέει, έτσι;»
Ο Γκόρ’θλαµπ κούνησε το κεφάλι καταφατικά. «Καταλαβαίνω τι
εννοείς… Με τροµάζουν τούτα τα πράγµατα, φίλε µου. Μάγοι…
δαιµονάνθρωποι… Εσύ δεν ήσουν που δεν ήθελες να µπλέκεσαι µε
τις αιρέσεις, στην Ζίρκεφ; Τι άλλαξε, τώρα;»
«Τώρα, κοπέλι µου… δε µε ρώτησε κανείς αν ήθελα να µπλέξω ή
όχι!» τόνισε ο Κάλ’µλιρβ. «Αισθάνοµαι σαν κάποιος να µου έδωκε
µια κλοτσιά στα νώτα και να µε πέταξε δω να πέρα!»
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Ο Γκόρ’θλαµπ χαµογέλασε πλατειά. «Όπως και νάχει, έχουµε
περάσει από πολλές φουρτούνες, φίλε µου. Θα τα βγάλουµε πέρα
ξανά.»
«Μα τα Πέντε Κύµατα, είσαι το πιο αισιόδοξο άτοµο που µπορώ
ν’ατενίσω, τούτη στιγµή,» είπε ο Κάλ’µλιρβ, κοιτάζοντας επάνω
σ’ένα άλλο κατάστρωµα δύο άντρες να κουβεντιάζουν: τον
Εξουσιαστή των Όπλων Νε-Μόρλιν και τον Αντιπρόσωπο των
Μογκλιανών Ρινκ ον Γκνερφ.
** ** ** **
«Καληµέρα, Μεγαλειότατε,» χαιρέτησε ο Ρινκ τον Εξουσιαστή των
Όπλων της Έλρουν, βλέποντάς τον να βαδίζει σκεπτικός επάνω στο
κατάστρωµα. Μπορούσε να παρατηρήσει µαύρους κύκλους γύρω
από τα µάτια του γεροδεµένου άντρα, σα να µην είχε κοιµηθεί καλά.
Επιπλέον, ρυτίδες αυλάκωναν το µέτωπό του. Άλλος ένας που δεν τον
έπαιρνε ο ύπνος, χτες βράδυ, σκέφτηκε ο Ρινκ. Όµως, µάλλον, για
διαφορετικούς λόγους…
«Καληµέρα,» αποκρίθηκε ο Νε-Μόρλιν. «Πώς είσαι, Ρινκ;» Ο
Εξουσιαστής των Όπλων µπορούσε να παρατηρήσει ότι ο
Αντιπρόσωπος των Μογκλιανών δεν πρέπει να είχε κοιµηθεί καλά·
ήταν πασιφανές από το πρόσωπό του. Λες κι αυτόν να τον
επισκέφτηκε ο Πόνκιµ; αναρωτήθηκε.
«Κουρασµένος. ∆ε µ’έπαιρνε ο ύπνος, χτες βράδυ. Με τίποτα.»
Γέλασε, κοφτά. «Ούτε το κρασί δε µπορούσε να µε βοηθήσει.»
Έχω δίκιο, εποµένως, παρατήρησε ο Νε-Μόρλιν. «Κι εµένα,» είπε.
«Ήταν… ταραγµένη βραδιά.»
«Αλήθεια; Για ποιο λόγο;» ρώτησε ο Ρινκ, αναρωτούµενος: Πήγε
και σ’αυτόν ο Πόνκιµ; Και, ξαφνικά, κάτι τέτοιο του φάνηκε πολύ
λογικό. Μα φυσικά! συλλογίστηκε. Θέλει όλους τους Νότιους µε το
µέρος του, όχι µονάχα τους δικούς µου Μογκλιανούς –που, άλλωστε,
είναι λίγοι.
91

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

«Εφιάλτες.»
Εφιάλτες; ∆εν τον επισκέφτηκε ο Πόνκιµ, δηλαδή; «Άσχηµο πράγµα
οι εφιάλτες, Μεγαλειότατε.»
«Κι εσύ εφιάλτες έβλεπες, Ρινκ;» ρώτησε ο Νε-Μόρλιν. Κι αν ναι,
πρόσθεσε νοερά, έβγαλες νόηµα από τους δικούς σου; Γιατί από τους
δικούς µου εγώ κανένα νόηµα δε µπορούσα να βγάλω. Όµως… είναι
εφιάλτες· συνήθως, δεν έχουν κανέναν νόηµα. Ωστόσο… αυτοί οι
εφιάλτες νοµίζω πως κάτι ήθελαν να µου πουν. Γιατί, άραγε;
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Αντιπρόσωπος των Μογκλιανών. «Αλλά…»
Κοίταξε, για µια στιγµή, την Όρφαλχ· έπειτα, έστρεψε το βλέµµα
του στον Νε-Μόρλιν. «Μεγαλειότατε, κάποιος µε επισκέφτηκε. Ο
Πόνκιµ. Η φωνή του.»
Ο Νε-Μόρλιν αναστέναξε. «Τούτη δεν είναι σύµπτωση.»
«Κι εσένα σε επισκέφτηκε ο Πόνκιµ, έτσι;»
Ο Εξουσιαστής των Όπλων ένευσε, αργά. «Μου ζήτησε να µην
επιτεθώ στο Βασίλειό του, και πάντα θα υπάρχει µια θέση για µένα
και το λαό µου στο Σαραόλν.»
«Τα ίδια που µας είπε και στο συµβούλιο, ουσιαστικά,»
παρατήρησε ο Ρινκ ον Γκνερφ.
«Ναι. Όµως είχαν άλλη βαρύτητα, όταν µας µίλησε προσωπικά,»
πρόσθεσε ο Νε-Μόρλιν.
«Σ’αυτό συµφωνώ, Μεγαλειότατε.»
«Τι σκέφτεσαι, Ρινκ;»
«Σχετικά µε την πρόταση του Πόνκιµ;» Προσπαθεί να µε ψαρέψει
για πληροφορίες ο Εξουσιαστής των Όπλων; συλλογίστηκε. Κι αν
ναι, τι σκοπεύει να τις κάνει τις πληροφορίες αυτές; Να τις µεταφέρει
στην Βασίλισσα Αάνθα; Να µ’αποκαλέσει προδότη, ίσως; Μπορεί,
όµως, και να υπερβάλλω…
«Φυσικά.»
«Εσύ τι σκέφτεσαι, Μεγαλειότατε;» αντέστρεψε το ερώτηµα ο
Ρινκ. Καλύτερα εγώ να ψαρέψω εκείνον, κι όχι εκείνος εµένα.
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Ο Νε-Μόρλιν συνοφρυώθηκε, παραξενεµένος από την ξαφνική
ερώτηση του Αντιπροσώπου των Μογκλιανών. Γιατί τέτοια
αντίδραση; αναρωτήθηκε. Με φοβάται; Κι αν µε φοβάται, από πού
προέρχεται αυτός ο φόβος; Μήπως σκοπεύει να προδώσει τη
Βασίλισσα Αάνθα, και τρέµει στη σκέψη ότι θα τον καταδώσω
σ’αυτήν; Ή, µήπως, προσπαθεί να µου αποσπάσει πληροφορίες; να δει
εγώ τι σκοπεύω να κάνω; «Είµαι µπερδεµένος, Ρινκ.»
«Κι εγώ,» αποκρίθηκε ο Αντιπρόσωπος των Μογκλιανών. Και
συλλογίστηκε: Προσπαθεί ν’αποφύγει να µου απαντήσει…
Ο Νε-Μόρλιν ακούµπησε τα γαντοφορεµένα του χέρια στην
κουπαστή κι ατένισε τη θάλασσα, σκεπτικός. «Κι εγώ.» Τέλος
συζήτησης. Κάτι κρύβεις, Ρινκ. Προσπαθείς ν’αποφύγεις να µου
µιλήσει καθαρά. Άραγε, είναι η υποψία µου σωστή; Σκέφτεσαι να πας
µε το µέρος του Πόνκιµ; Και… είσαι, µήπως, πιο συνετός από µένα,
Ρινκ ον Γκνερφ;
Ο Εξουσιαστής των Όπλων ύψωσε το βλέµµα του, και στο
αντικρινό σκάφος είδε τον Οδηγό των Ζιρκεφιανών και τους δυο του
φίλους –που ονοµάζονταν Νάρντα και Γκόρ’θλαµπ, αν δεν έκανε
λάθος. Ο Κάλ’µλιρβ ύψωσε το χέρι του σε χαιρετισµό προς τη µεριά
του Νε-Μόρλιν.
Επισκέφτηκε κι αυτόν ο Πόνκιµ, χτες βράδυ; αναρωτήθηκε ο
Εξουσιαστής των Όπλων. Και ύστερα: Μα τα Ερπετά! τους
υποψιάζοµαι όλους…
** ** ** **
«Ίσως θα ήταν φρονιµότερο να κάνουµε ό,τι µας προτείνει ο
Πόνκιµ,» είπε η Άρρα, καθισµένη στο γραφείο της µεγάλης
καµπίνας του Ξίφους του Κάρνεβολθ.
«Ναι…» είπε, σκεπτικά, ο Νόβµορ, ο οποίος έκανε, πάλι, πέραδώθε µέσα στο δωµάτιο. «Ίσως… ∆εν ξέρω, Άρρα. Είναι παράξενος.
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Έχει κάτι επάνω του –επάνω στη φωνή του– το οποίο µε
τροµοκρατεί.»
Η Άρρα γέλασε. «Αγάπη µου, απλά, ένας πολύ ισχυρός Ελεγκτής
Πνευµάτων είναι.»
«Απλά;» έκανε ο Νόβµορ, σταµατώντας να βαδίζει.
Η Άρρα σηκώθηκε από την καρέκλα του γραφείου και βάδισε προς
το µέρος του. Ο τρόπος του βαδίσµατός της ανατρίχιασε τον
Βασιληά του Κάρνεβολθ. ∆εν ήξερε αν η ερωµένη του το έκανε
επίτηδες τούτο, όµως κάποιες φορές… µια απλή της κίνηση –ένα
χαµόγελο, ένα βάδισµα, ένα ανασήκωµα του ώµου, ένα τέντωµα του
ποδιού, ένα σούφρωµα των χειλιών– τον φούντωνε παράξενα. Τόσο
ερωτευµένος ήταν µαζί της. Ποτέ ξανά δεν του είχε συµβεί κάτι
παρόµοιο µε γυναίκα.
«Η αδελφή σου είναι Ελέγκτρια Πνευµάτων, αγάπη µου,» του
θύµισε.
«Είναι,» συµφώνησε ο Νόβµορ. «Όµως… όµως όχι σαν τον
Πόνκιµ.»
«Σίγουρα όχι,» ένευσε η Άρρα. «Ο Πόνκιµ είναι δέκα –αν όχι
εκατό– φορές πιο ισχυρός από την Σούλτριθ, αλλά αυτό δε σηµαίνει
πως θα έπρεπε να σε παραξενεύει τόσο… Εξάλλου, τι σηµασία έχει
τι είναι, όταν µπορεί να προσφέρει καταφύγιο στο λαό µας;»
«Και η Βασίλισσα Αάνθα;» έθεσε το ερώτηµα ο Νόβµορ. «Τι
γίνεται µε τη Βασίλισσα Αάνθα, Άρρα; Κι εκείνη µας πρόσφερε
καταφύγιο. Θα την προδώσουµε;»
Η Αρχόντισσα αναποδογύρισε τα µάτια της. «Φυσικά και δεν θα
την προδώσουµε! Απλά, δε θα επιτεθούµε στο Σαραόλν.»
«Μα αυτό δεν είναι σα να την προδίδουµε, και σα να συµµαχούµε
µε τον Πόνκιµ;»
Η Άρρα κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. ∆εν
γυρίσαµε να επιτεθούµε στους πολεµιστές της. Μονάχα, θα
παραµείνουµε ουδέτεροι σε τούτο τον πόλεµο. Εξάλλου, τόσοι
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Καρνεβολθιανοί πέθαναν στον Μεγάλο Σεισµό· πρέπει να πεθάνουν
κι άλλοι; Άσε τις κατακτήσεις γι’αργότερα, Βασιληά µου.»
«Κατακτήσεις! ∆εν πρόκειται για κατακτήσεις, Άρρα. Ο Ωκεανός
δε µπορεί να µας χωρέσει όλους. Κάπου θα πρέπει να πάµε–»
«Ναι –στο Σαραόλν.»
«Όλοι;»
«Όχι. Ορισµένοι θα κατοικήσουµε στον Ωκεανό, ορισµένοι στο
Σαραόλν.»
«Μα, αν δε βοηθήσουµε την Αάνθα, θα µας επιτρέψει να µείνουµε
στο Βασίλειό της;» έθεσε το ερώτηµα ο Νόβµορ.
«Θα µας διώξει, δηλαδή;» έκανε η Άρρα. «Τούτη είναι η
ευγνωµοσύνη της, που τη σώσαµε στο Κάρνεβολθ, ενώ θα
µπορούσαµε να είχαµε αφήσει και αυτήν και τον Βένγκριλ να
πεθάνουν στις ερηµιές;»
«Ναι, βέβαια…» είπε ο Νόβµορ, σουφρώνοντας τα χείλη.
«Λοιπόν;»
Αναστέναξε. «Είµαι µπερδεµένος.»
«Αγάπη µου.» Η Άρρα τύλιξε το δεξί της χέρι γύρω από τη µέση
του, πηγαίνοντας κοντά του –και ο Νόβµορ ένιωσε το αίµα του να
βράζει κάτω απ’το πετσί του. «Ποτέ δεν ήσουν άνθρωπος του
πολέµου.»
«Αυτό είναι αλήθεια,» παραδέχτηκε εκείνος, φιλώντας το πλάι του
λαιµού της. «Αλήθεια…»
«∆εν είναι, εποµένως, καλύτερα ν’αποφύγουµε τον πόλεµο, αντί να
τον κυνηγήσουµε;» του ψιθύρισε στ’αφτί η Άρρα.
«Ναι, είναι πράγµατι καλύτερα έτσι,» συµφώνησε ο Νόβµορ,
συνεχίζοντας να φιλά το λαιµό της και σφίγγοντάς την επάνω του.
Η Άρρα χαµογέλασε, ενόσω εκείνος δε µπορούσε να τη δει.
** ** ** **
«Περάστε.»
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Η Αάνθα άνοιξε την πόρτα και µπήκε στην καµπίνα της
Πριγκίπισσας Σούλτριθ, για να την βρει ξαπλωµένη στο κρεβάτι της,
σκεπασµένη µε ένα µεταξωτό σεντόνι.
«Καληµέρα,» χαιρέτησε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
«Καληµέρα,» αποκρίθηκε η Σούλτριθ, και ανακάθισε επάνω στο
στρώµα.
«Πώς είσαι;» ρώτησε η Αάνθα. Έκλεισε την πόρτα και κάθισε σε
µια καρέκλα της καµπίνας.
«Καλά. Το χτύπηµα του Πόνκιµ δεν ήταν σοβαρό. Απλά, εκείνη
την ώρα µε ζάλισε. Όµως, αφότου κοιµήθηκα…» Ανασήκωσε τους
ώµους. «…µου πέρασε.»
«Είχα ανησυχήσει για σένα,» παραδέχτηκε η Βασίλισσα. Όµως,
τώρα, µπορούσε να δει καθαρά ότι η Σούλτριθ δεν της έλεγε ψέµατα
σχετικά µε την υγεία της. Φαινόταν µια χαρά, ξεκούραστη και
ανανεωµένη. Μάλλον, ο Πόνκιµ δεν ήθελε να τη βλάψει. Του ήταν,
άραγε, τόσο ασήµαντη –τόσο ανούσιος εχθρός– που δεν έµπαινε καν
στον κόπο να της κάνει τη µέγιστη δυνατή ζηµιά; αναρωτήθηκε η
Αάνθα.
Η Πριγκίπισσα χαµογέλασε. «∆εν υπήρχε λόγος,» είπε. «Και, αν
µπορούσα, θα σας βοηθούσα να ξεφορτωθείτε τον Πόνκιµ… Όµως
είναι πέρα από τις δυνάµεις µου, Αάνθα. Είναι πολύ ισχυρός για να
τον αντιµετωπίσω.»
«Και να µην το ξαναπροσπαθήσεις,» τόνισε η Βασίλισσα του
Ωκεανού. «Προτιµώ να είσαι όρθια, παρά ξαπλωµένη!»
Η Σούλτριθ γέλασε.
«Είναι πολύ ώρα που έχεις ξυπνήσει;»
«Όχι. Πριν από λίγο ξύπνησα.»
«Ωραία. Έρχεσαι µαζί µου για πρωινό;»
«Ναι,» είπε η Πριγκίπισσα του Κάρνεβολθ. «Αισθάνοµαι µια
µεγάλη πείνα να τρώει το στοµάχι µου.»
Η Αάνθα σηκώθηκε από την καρέκλα της. «Θα σε περιµένω στην
καµπίνα µου.» Βγήκε, κλείνοντας την πόρτα αθόρυβα.
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Η Σούλτριθ χασµουρήθηκε, και τεντώθηκε επάνω στο κρεβάτι.
Τουλάχιστον, κοιµήθηκα καλά, συλλογίστηκε. Και πράγµατι, ο ύπνος
της ήταν βαθύς, ανονείρευτος, αναζωογονητικός. Η Καρνεβολθιανή
Πριγκίπισσα σηκώθηκε και άρχισε να ετοιµάζεται.
** ** ** **
Ο Ρινκ ον Γκνερφ ατένιζε τον Βασιληά Κέργκναρ να κάθεται στο
κατάστρωµα ενός πλοίου, όχι πολύ µακριά. Ο Αδράντιος δεν του
έµοιαζε ταραγµένος, όπως ο Νε-Μόρλιν. Ούτε έµοιαζε να είχε χάσει
τον ύπνο του. Μονάχα κοιτούσε τα τείχη της Όρφαλχ, σα να
συλλογιόταν ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να τα ρίξει.
Μάλλον, αυτόν δεν τον επισκέφτηκε ο Πόνκιµ, σκέφτηκε ο Ρινκ.
Περίεργο… Ή ίσως και να κάνω λάθος. Ίσως να τον επισκέφτηκε,
όµως ο Βασιληάς του Άδραντ να µην το δείχνει. Είναι σκληρός
άνθρωπος, ούτως ή άλλως. Μακάρι να βρισκόταν πιο κοντά, ώστε να
κουβέντιαζε µαζί του, όπως είχε κουβεντιάσει µε στον Εξουσιαστή
των Όπλων της Έλρουν. Άλλωστε, µπορούσε να συνεννοηθεί πολύ
εύκολα µε τον Κέργκναρ, αφού κι αυτός µιλούσε την Νότια
Αρµπεναρκιανή (όπως είχε πάρει την πρωτοβουλία να χωρίσει τις
γλώσσες η Βασίλισσα Αάνθα).
Ο Ρινκ κάθισε στην πλώρη του καραβιού και αναλογίστηκε, για
λίγο, όσα είχε πει µε τον Νε-Μόρλιν. ∆ε µπορούσε να καταλάβει
ακριβώς τις προθέσεις του Ελρούνιου. Ήθελε να τον ψαρέψει,
τελικά; να δει αν σκόπευε να πάει µε τον Πόνκιµ; Ή ο ίδιος σκόπευε
να πάει µαζί του; Και οι άλλοι; Σε ποιους άλλους είχε µιλήσει ο
τωρινός Βασιληάς του Σαραόλν; Είχε µιλήσει και στον Κάλ’µλιρβ,
τον Οδηγό των Ζιρκεφιανών, ή όχι;
Το βλέµµα του Ρινκ ον Γκνερφ στράφηκε προς τον Νότιο Άνεµο, µα
δεν βρήκε εκεί ούτε τον Κάλ’µλιρβ ούτε τους φίλους του.
** ** ** **
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Ο Κάλ’µλιρβ, η Νάρντα, και ο Γκόρ’θλαµπ είχαν πάει σε έναν από
τους καταυλισµούς των Ζιρκεφιανών, έξω από τα τείχη της Όρφαλχ,
και, επί του παρόντος, βάδιζαν ανάµεσα στις σκηνές.
«Πότε θ’αρχίσουµε τις επιθέσεις, Οδηγέ;» ακούστηκε µια φωνή
απ’τα δεξιά τους.
Ο Κάλ’µλιρβ στράφηκε, για ν’αντικρίσει µια ψηλή γυναίκα,
ντυµένη µε δερµάτινη αρµατωσιά, η οποία είχε ένα µακρύ ξίφος
περασµένο στη µέση. Οι µπότες της ήταν ψηλές και ξεπερνούσαν το
γόνατο, το παντελόνι της πράσινο και λεκιασµένο. Τα µακριά, µαύρα
της µαλλιά τα είχε δεµένα σε µια αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι της.
«Όχι ακόµα,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. Και πέρασε από το νου
του: Ρε, αυτοί είναι παλαβοί· µπορεί και να ορµήσουν, όποτε
βαρεθούν! «Και προσέξτε, ε! Μην τολµήσει κανένας κι αρχίσει την
επίθεση, προτού δοθεί διαταγή από τη Βασίλισσα Αάνθα. Ένα πολύ
σηµαντικό πρόσωπο βρίσκεται µέσα στην πόλη, και η Κυρά του
Ωκεανού δε θέλει να του συµβεί κάνα κακό.»
«Η Βασίλισσα Αάνθα µάς υποσχέθηκε λάφυρα και εδάφη,» είπε η
γυναίκα, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά της. Μισθοφόρος, έκρινε
ο Κάλ’µλιρβ, παρατηρώντας την καλύτερα. Από τους πιο
σκληροτράχηλους της Ζίρκεφ. Φτάνει να έριχνε κανείς µια πιο
προσεκτική µατιά στο πρόσωπό της. Αλύγιστο, ψυχρό, επιβλητικό.
∆ύο δόντια τής έλειπαν –το ένα µπροστινό και τ’άλλο προς τη δεξιά
µεριά– και είχε µια ουλή στο σαγόνι η οποία χάραζε και λίγο
απ’τ’αριστερό της µάγουλο. Παρ’όλ’αυτά, η γυναίκα είχε µια δική
της γοητεία.
«Θα έρθουν όλα τούτα,» απάντησε ο Κάλ’µλιρβ –«στον καιρό
τους, όµως, κοπελιά· στον καιρό τους.»
Η µισθοφόρος στραβοµουτσούνιασε. Το ίδιο κι αρκετοί άλλοι που
παρακολουθούσαν την κουβέντα τους.
«Ρε! µη µου κάνετε καµια µπαγαποντιά,» τους προειδοποίησε ο
Οδηγός, «γιατί θα σας γδάρω ζωντανούς!»
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Αυτό φάνηκε να τους έφερε στα συγκαλά τους. Η µισθοφόρος
αποµακρύνθηκε και κάθισε σε ένα ξύλινο σκαµπό, λίγο παραπέρα.
Οι υπόλοιποι έστρεψαν αλλού τα πρόσωπά τους, δίχως να µιλούν.
Προφανώς, συµπέρανε ο Κάλ’µλιρβ, είχαν συνηθίσει σε µια τέτοια
συµπεριφορά από τους ανωτέρους τους, καθότι όλοι τους έµοιαζαν
στρατιώτες. Ωστόσο, δε µπορούσε παρά να τον ανησυχήσει ο τρόπος
µε τον οποίο έβλεπαν την κατάσταση. Γιατί ετούτοι ήταν
Ζιρκεφιανοί, και ποτέ δεν ήξερες πώς ίσως να αντιδρούσαν. Σπάνια
περίµεναν ν’ακούσουν διαταγές, προτού ενεργήσουν.
Καθώς εκείνος, η Νάρντα, κι ο Γκόρ’θλαµπ αποµακρύνονταν, είπε:
«Έχω την τροµερή απορία, ρε σύντροφοι: Ακόµα κι άµα τους
συγκέντρωνα για να τους µιλήσει ο Πόνκιµ, θα του έδιναν
σηµασία;»
Η Νάρντα ανασήκωσε τους ώµους. «Μάλλον όχι…»
Ο Γκόρ’θλαµπ δε µίλησε.
** ** ** **
«Νερενία,» είπε η Θάρνα, «πρέπει να στείλουµε κάποιον
αγγελιαφόρο στον Βασιληά Πόνκιµ. Να τον ειδοποιήσουµε ότι
βρισκόµαστε αποκλεισµένοι εδώ. Αλλιώς πώς θα το ξέρει για να–»
«Ο Βασιληάς είµαι σίγουρη ότι ήδη το ξέρει,» τη διέκοψε η
Στρατάρχισσα, καθισµένη στον ξύλινο θρόνο της, στην αρχοντική
αίθουσα.
«Πώς–;»
«Έχει τους τρόπους του.»
«∆εν καταλαβαίνω,» είπε η Θάρνα. «Εξήγησέ µου!»
Η Νερενία σούφρωσε τα χείλη. «∆ούκισσα, εκείνος είναι που µε
προειδοποίησε για τον ερχόµενο στόλο της Αάνθα.»
«Εκείνος;» έκανε η Θάρνα. «Μα, είπες ότι…»
«…είχα πληροφορίες. Και δεν ήταν ψέµατα, ήταν;»
«Γιατί δε µας είπες την αλήθεια, Νερενία;» απαίτησε η Θάρνα.
99

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Η Νερενία µόρφασε. «∆εν υπήρχε λόγος να ξέρετε.»
«Όπως και νάχει, πώς είναι δυνατόν ο Βασιληάς να επικοινώνησε
µαζί σου, από τη στιγµή που–» ∆ιέκοψε µόνη τον εαυτό της, σαν,
ξαφνικά, να θυµήθηκε κάτι.
«Τι είναι, ∆ούκισσα;» ρώτησε η Νερενία. «∆ε γνωρίζεις ότι ο
Βασιληάς έχει… ξεχωριστές δυνάµεις; ∆εν είναι ένας κοινός
θνητός.»
«Ναι,» ένευσε η Θάρνα, σκεπτική. «Αλλά είσαι βέβαιη ότι γνωρίζει
για την άφιξη του στόλου–;»
«Εκείνος µε προειδοποίησε για το στόλο!» επανέλαβε, εµφατικά, η
Νερενία.
«Ναι, όµως αυτό δε σηµαίνει ότι θα στείλει και βοήθεια.»
«Θα στείλει, µην ανησυχείς.»
Η βοήθειά µου προς εσάς έχει ήδη αρχίσει, αντήχησε µια φωνή µέσα
στην αρχοντική αίθουσα.
Όλοι οι παρευρισκόµενοι –η Νερενία, η Θάρνα, ο Βόνιορ, ο
Όβγκερ, ο Κένβρινµορ, και µερικοί φρουροί– αναπήδησαν,
ξαφνιασµένοι.
«Στείλατε στρατό, Βασιληά µου;» ρώτησε η Στρατάρχισσα,
προσπαθώντας ν’ακουστεί ήρεµη. Ποτέ δε θα το συνηθίσω τούτο,
συλλογίστηκε. Μα τα Πνεύµατα! µπορεί να µας παρακολουθεί
συνέχεια;
Όχι ακόµα.
«Τότε;…»
Κι ο στρατός, σύντοµα, θα ετοιµαστεί, τη διαβεβαίωσε ο Πόνκιµ.
Όµως η βοήθεια προς σε σας έχει ήδη αρχίσει.
«Με τι τρόπο;»
Έχει αρχίσει, Στρατάρχισσα, είπε µονάχα ο Βασιληάς· κι όλοι
κατάλαβαν πως δεν ήταν πρόθυµος να προσφέρει καµια περαιτέρω
πληροφορία.
«Μάλιστα, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε η Νερενία.
Θα επιθυµούσατε τίποτ’άλλο από µένα;
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Η Στρατάρχισσα κοίταξε τους υπόλοιπους, που ένας-ένας
κούνησαν το κεφάλι αρνητικά. «Όχι, Μεγαλειότατε.»
Σας χαιρετώ, τότε.
Άπαντες ηρέµησαν, σαν ένας βάρος να έφυγε από πάνω τους.
«Κένβρινµορ,» είπε η Νερενία στον Μαγκραθµέλιο Στρατηγό,
«πρόσταξες τους δαίµονές σου να µη βλάψουν άλλο την ∆ούκισσα
Βόνα; ∆ε θέλω να τις προκαλέσουν καµια µόνιµη βλάβη, επάνω
στα… παιχνίδια τους.»
«Η αδελφή του Βένγκριλ δεν πρόκειται να πάθει κακό,»
αποκρίθηκε εκείνος. «Όλοι αντιλαµβανόµαστε πόσο πολύτιµη είναι
σε τούτη την πολιορκία. Όσο την κρατάµε αιχµάλωτη, κρατάµε και
την πόλη υπό την κυριαρχία µας· αν την χάσουµε, χάσαµε και την
πόλη.»
«Ακριβώς,» ένευσε η Νερενία.
Και τα λόγια αυτής και του Κένβρινµορ αντήχησαν ξανά και ξανά
µέσα στο κεφάλι του Στρατηγού Όβγκερ της Γκέχβιν. Ξανά και
ξανά, και ξανά. «Όσο την κρατάµε αιχµάλωτη, κρατάµε και την πόλη
υπό την κυριαρχία µας· αν την χάσουµε, χάσαµε και την πόλη.» –
«Ακριβώς.» – «Όσο την κρατάµε αιχµάλωτη, κρατάµε και την πόλη
υπό την κυριαρχία µας· αν την χάσουµε, χάσαµε και την πόλη.» –
«Ακριβώς.» – «Όσο την κρατάµε αιχµάλωτη, κρατάµε και την πόλη
υπό την κυριαρχία µας· αν την χάσουµε, χάσαµε και την πόλη.» –
«Ακριβώς.»
Αν έπαιρνα τη Βόνα απ’τα µπουντρούµια, αν την έβγαζα από την
Όρφαλχ, ο Βασιληάς Βένγκριλ θα νικούσε, σκέφτηκε ο Όβγκερ. Θα
νικούσε πολύ, πολύ εύκολα. Αναλογίστηκε µε ποιον τρόπο µπορούσε
να το κατορθώσει αυτό. Γιατί, αν αποφάσιζε να το επιχειρήσει,
έπρεπε να είναι βέβαιος ότι θα πετύχαινε· αλλιώς, θα χαράµιζε τη
ζωή του (αναµφίβολα, θα τον σκότωναν) και, µετά, δε θα υπήρχε
κανένας, πλέον, για να συντρέξει την ∆ούκισσα Βόνα. Κανένας.
Είµαι η τελευταία της ελπίδα, κι ας µην το ξέρει… Όβγκερ, πρέπει να
βρεις έναν τρόπο.
101

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Η συζήτηση µέσα στην αρχοντική αίθουσα ερχόταν στ’αφτιά του
δίχως εκείνος να δίνει σηµασία. Η Νερενία, η ∆ούκισσα Θάρνα, και
ο Κένβρινµορ κάτι έλεγαν, όµως ο νους του Όβγκερ γύριζε γύρω
από την Όρφαλχ. Τούτη η πόλη ήταν η γενέτειρά του, άσχετα αν,
ύστερα, είχε πάει στην Γκέχβιν και είχε καταλήξει να µείνει εκεί.
Εποµένως, γνώριζε αρκετά καλά τους δρόµους της, και τώρα,
έψαχνε νοερά για πιθανές διεξόδους, ώστε να πάρει την Βόνα από τα
µπουντρούµια και να φύγει.
Απ’όσο ήξερε υπήρχε µια παραπύλη στο ανατολικό τείχος, µερικά
µέτρα νότια της κεντρικής ανατολικής πύλης. Άραγε, ήταν ανοιχτή
ακόµα; Κι αν ναι, ήταν φρουρούµενη; Και πόσοι φρουροί
βρίσκονταν εκεί; Η Νερενία δεν γνώριζε την Όρφαλχ –δεν
καταγόταν απο δώ–, εποµένως υπήρχε µια πιθανότητα (µεγάλη,
ήλπιζε ο Όβγκερ) να είχε αφήσει την παραπύλη αφύλακτη, ή η
φύλαξη εκεί να ήταν ελλιπής –οπότε, εύκολα θα µπορούσε να
ξεφορτωθεί τους φρουρούς και να φύγει, µαζί µε τη ∆ούκισσα Βόνα.
Πρέπει να µάθω σε τι κατάσταση είναι, τώρα, η παραπύλη,
αποφάσισε ο Στρατηγός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
∆εύτερη ηµέρα της Πολιορκίας της Όρφαλχ:

Σκόνη και πέτρες
πόγευµα.
Το λυκόφως έλουζε την Όρφαλχ, όταν µια φιγούρα
γλίστρησε έξω από τον κήπο του παλατιού και βάδισε
βιαστικά µέσα στους δρόµους. Φορούσε µακριά κάπα και κουκούλα,
ώστε να κρύβει την όψη της. Ο Στρατηγός Όβγκερ δεν ήθελε κανείς
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να τον αναγνωρίσει εκεί όπου κατευθυνόταν. Γιατί ποτέ δεν ήξερες
τι µπορούσε να γίνει. Ίσως κάποιος –Μαγκραθµέλιος ή
δαιµονόφιλος– να πήγαινε να ειδοποιήσει τη Στρατάρχισσα Νερενία,
ή τη ∆ούκισσα Θάρνα, ή τον Άρχοντα Βόνιορ.
Κανείς δεν του έδινε ιδιαίτερη σηµασία, καθώς περνούσε µέσα από
τις σκιοντυµένες παρόδους της πόλης… που ήταν ακόµα στενότερες
από τους κύριους δρόµους της Όρφαλχ, οι οποίοι φηµίζονταν
σ’ολάκερο το Βασίλειο για τη στενότητά τους. Ορισµένοι έλεγαν ότι
είχαν κατασκευαστεί έτσι ώστε να µπορούν οι κάτοικοι να
υπερασπιστούν καλύτερα την πόλη εναντίον των πειρατών.
Ορισµένοι άλλοι γελούσαν µ’αυτή τη θεωρία, υποστηρίζοντας, απλά,
πως οι κτίστες της Όρφαλχ δεν είχαν καµία, µα καµία, οργάνωση
στο κεφάλι τους. Ο Όβγκερ δεν είχε άποψη επάνω στο θέµα· το ότι
ήταν στενοί του έφτανε. Και, επί του παρόντος, τον εξυπηρετούσε
πολύ, µα τα Πνεύµατα.
Σύντοµα, τα βήµατά του τον οδήγησαν στην παραπύλη του
ανατολικού τείχους, κάµποσα µέτρα νότια της κεντρικής πύλης, την
οποία ο Στρατηγός δε µπορούσε να δει από εδώ. Και, ούτως ή
άλλως, για την ώρα, τα µάτια του ήταν καρφωµένα επάνω στην
µικρή πύλη, που ήταν κλειστή και καµωµένη από συµπαγές σίδερο.
Πλάι της βρισκόταν ένα πέτρινο φυλάκιο, περιορισµένων
διαστάσεων. Ο Όβγκερ δε µπορούσε να δει κανέναν φρουρό εκεί
κοντά. Η Νερενία δεν ξέρει καλά την πόλη, και το δείχνει. Αυτή της η
άγνοια θα της κοστίσει.
Υποµειδιώντας, ζύγωσε την ξύλινη θύρα του φυλακίου, κι
επιχείρησε να την ανοίξει. Περιέργως, δεν ήταν κλειδωµένη· και,
µάλιστα, η κλειδαριά έµοιαζε να είχε σπάσει. Παλιά, θυµάµαι ότι
ήταν µια χαρά. Αλλά, βέβαια, έχω κάποια χρόνια να περάσω από την
Όρφαλχ.
Στο εσωτερικό, σκοτάδι. Χρειάζοµαι µια λάµπα. Βλάκα! γιατί δεν το
σκέφτηκες; Έκλεισε, πάλι, την πόρτα κι αποµακρύνθηκε, κοιτώντας
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γύρω-γύρω, για να δει αν κανείς τον παρακολουθούσε. Κανείς.
Ωραία.
Βάδισε µέσα σε µια πάροδο, µέχρι που συνάντησε έναν ξύλινο
στύλο, απ’όπου κρεµόταν, από ένα τσιγκέλι, µια από κείνες τις
λάµπες που φώτιζαν τους δρόµους. Προσέχοντας, πάλι, µην τον
παρακολουθούσε κανείς, την ξεκρέµασε και την πήρε,
επιστρέφοντας στο φυλάκιο. Άνοιξε την ξύλινη πόρτα και µπήκε στο
σκοτεινό δωµάτιο. Την έκλεισε πίσω του, και, χρησιµοποιώντας το
τσακµάκι που είχε µαζί του, άναψε τη λάµπα. Το φως της
αποκάλυψε έναν εγκαταλειµµένο χώρο. Μια µικρή, πέτρινη σκάλα,
ένα τραπέζι, δυο καρέκλες, τρεις νυχτερίδες (που ζάρωσαν στην
αντικρινή γωνία), έναν ποντικό (που χώθηκε µέσα σε µια τρύπα
ανάµεσα στις πλάκες του δαπέδου), και ένα ξύλινο οπλοστάσιο
(όπου υπήρχαν τρία σκουριασµένα ξίφη).
Το βλέµµα του Όβγκερ πήγε στη σκάλα. Την ανέβηκε, µε
προσεκτικά βήµατα, και έφτασε σε ένα µικρό δωµάτιο, µ’ένα στενό
παράθυρο στον ανατολικό τοίχο και µια τροχαλία… µε τα σκοινιά
κοµµένα. Ανάθεµα! Έχουν κλείσει την πύλη για τα καλά. ∆ε θα
µπορέσω να τη σηκώσω… Αισθάνθηκε µια µεγάλη απογοήτευση να
τον πληµµυρίζει, καθώς όλα του τα σχέδια να πάρει απο δώ τη
∆ούκισσα Βόνα κοµµατιάστηκαν.
Τώρα, δεν µπορώ να κάνω τίποτα, αναστέναξε, κι άρχισε να
κατεβαίνει τη σκάλα. Καθώς έφτανε στο ισόγειο, µε το βλέµµα του
καρφωµένο στο έδαφος, αντίκρισε τον ποντικό που είχε δει και πριν.
Το τρωκτικό είχε βγάλει τη µουσούδα του από την τρύπα ανάµεσα
στις πλάκες και τον ατένιζε ερευνητικά. Τα µαύρα µάτια του
γυάλισαν.
Ξαφνικά, µια τρελή ιδέα πέρασε απ’το νου του Όβγκερ. «Από πού
έρχεσαι εσύ, µικρούλη;» ψιθύρισε, και ζύγωσε τη χαραµατιά
ανάµεσα στις πλάκες. Ο ποντικός τρόµαξε κι εξαφανίστηκε στο
σκοτάδι.
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Ο Στρατηγός γονάτισε, ακουµπώντας τη λάµπα του στο έδαφος.
Κοίταξε, προσεκτικά, το οριζόντιο άνοιγµα. ∆ε µπορεί να έχω
δίκιο… ∆εν πίστευε η ιδέα του να ήταν εφικτή. Κι όµως, φαινόταν
να είναι. Έχωσε τα δάχτυλα και των δύο του χεριών µέσα στη
χαραµάδα και τράβηξε επάνω την πέτρινη πλάκα, ρίχνοντάς τη στο
πλάι.
Μια µπόχα χτύπησε, αµέσως, τα ρουθούνια του, η οποία έµοιαζε να
προέρχεται από ακαθαρσίες. Υπόνοµος; Έπιασε τη λάµπα και την
έβαλε µέσα στο άνοιγµα που είχε ανακαλύψει, για να δει τι
βρισκόταν από κάτω. Ποντίκια σκόρπισαν από την ακτινοβολία του
φωτός, και ο Όβγκερ διαπίστωσε πως, όντως, επρόκειτο για
υπόνοµο. Εποµένως, έχω έναν τρόπο για να βγάλω τη ∆ούκισσα από
την πόλη, συµπέρανε. Όσο βροµερός τρόπος κι αν είναι, δεν πιστεύω
να την ενοχλήσει.
** ** ** **
Βράδυ.
Η πόρτα των µπουντρουµιών άνοιξε, και ο Όβγκερ κατέβηκε τα
πέτρινα σκαλοπάτια. Βάδισε µέσα στους µισοσκότεινους διαδρόµους
και, σε µια διασταύρωση, σταµάτησε µπροστά στον Μαγκραθµέλιο
φύλακα.
«Η Στρατάρχισσα Νερενία,» του είπε, «µου ζήτησε να της φέρω τη
∆ούκισσα Βόνα. Άνοιξέ µου το κελί, φρουρέ.»
Ο δαιµονάνθρωπος στένεψε τα γαλαζοκίτρινά του µάτια, λες και
υποψιαζόταν την απάτη.
Ο Όβγκερ πήρε το ύφος που έπαιρνε πάντα όταν µιλούσε σε
στρατιώτες –το ύφος που επέφερε υπακοή. Ήλπιζε µόνο οι
Μαγκραθµέλιοι στρατιώτες να µην ήταν διαφορετικοί από τους
ανθρώπινους. «Είµαι ο Στρατηγός Όβγκερ, φρουρέ. Γιατί διστάζεις;»
Ο δαιµονάνθρωπος τράβηξε µια αρµαθιά κλειδιά απ’τη ζώνη του
και βάδισε προς µια πόρτα του διαδρόµου. Ο Όβγκερ τον
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ακολούθησε, πλησιάζοντας κι εκείνος το χέρι στη ζώνη του… αλλά
για να πιάσει τη λαβή του ξιφιδίου που κρεµόταν εκεί.
Ο Μαγκραθµέλιος δε φάνηκε να πρόσεξε την κίνησή του. Έβαλε το
ένα από τα κλειδιά µέσα στην κλειδαριά, το έστριψε. Ο Όβγκερ τού
έκλεισε το στόµα µε το αριστερό χέρι, του έσχισε το λαιµό µε την
καλοακονισµένη του λεπίδα. Αίµα πιτσίλισε τα ρούχα του
δαιµονανθρώπου, προτού σωριαστεί στο πάτωµα.
Ο Στρατηγός θηκάρωσε το όπλο του, άνοιξε την πόρτα, και κοίταξε
στο εσωτερικό του κελιού. «∆ούκισσά µου,» είπε.
Μια σκιερή φιγούρα σάλεψε επάνω στα άχυρα. «Ποιος είσαι;»
«Ο Στρατηγός Όβγκερ. Ήρθα να σας πάρω απο δώ,» αποκρίθηκε,
µπαίνοντας.
«Ο Στρατηγός Όβγκερ;» Η φωνή της Βόνα ήταν ξερή, βραχνή.
Ο άντρας έσκυψε και τη σήκωσε στα χέρια του, επειδή ήξερε πως η
∆ούκισσα δε µπορούσε να περπατήσει. «Ναι,» αποκρίθηκε. «Ίσως
να µη µε γνωρίζετε, µα εγώ σας γνωρίζω.»
Τα µαύρα µάτια της τον κοίταξαν µε δυσπιστία. «Λες αλήθεια;
Ήρθες να µε πάρεις απο δώ; ∆ηλαδή, από την Όρφάλχ;»
«Ναι,» απάντησε ο Όβγκερ. Βγήκε από το κελί και βάδισε. «Μη
µιλάς, τώρα,» της είπε. Απέφυγε έναν Μαγκραθµέλιο, στρίβοντας
εκεί όπου έπρεπε για να µην τον συναντήσει, και έφτασε στις
σκάλες.
«Εδώ, ∆ούκισσά µου, θα έχουµε πρόβληµα. Πάρε το ξιφίδιο από τη
µέση µου.»
Η Βόνα δίστασε.
«Γρήγορα.»
Η Βόνα το ξεθηκάρωσε, αγνοώντας το αίµα µε το οποίο ήταν
λερωµένη η λεπίδα του.
«Κρύψτο, µέσα στα ρούχα σου.»
Το έκρυψε µέσα στο κουρελιασµένο της φόρεµα.
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«Και… µόλις πλησιάσω την Μαγκραθµέλια έξω και της µιλήσω,
κάρφωσέ την, στο λαιµό. Γρήγορα και µε δύναµη. Θα έχεις µόνο µία
ευκαιρία. Με καταλαβαίνεις;»
Η Βόνα κατένευσε. Τον καταλάβαινε πολύ καλά. Έτσι και δε
σκότωνε τη δαιµονογυναίκα µε την πρώτη, εκείνη θα φώναζε κι
άλλους οµοειδείς της, για να τους κοµµατιάσουν. Έσφιξε γερά τη
λαβή του αιµατοβαµµένου ξιφιδίου, κάτω απ’τα ρούχα της. «Πάµε,»
είπε.
Ο Όβγκερ κοίταξε το πρόσωπό της, για λίγο. Του άρεσε αυτό που
είδε εκεί. Αποφασιστικότητα και θυµός. Η ∆ούκισσα θα χτυπούσε
την Μαγκραθµέλια, γρήγορα και θανατηφόρα. Άρχισε να ανεβαίνει
τη σκάλα.
Φτάνοντας επάνω, µίλησε στην φρουρό από το καγκελωτό
παραθυράκι: «Άνοιξε.»
Η Μαγκραθµέλια άνοιξε, και τα µάτια της γούρλωσαν, καθώς τον
αντίκρισε να κουβαλά τη ∆ούκισσα της Σάνβεκ. «Τι κάνεις,
άνθρωπε;» απαίτησε.
Ο Όβγκερ την πλησίασε. (Η Βόνα έσφιξε τα δόντια· έσφιξε ακόµα
περισσότερο τη λαβή του ξιφιδίου µέσα στη γροθιά της.) «Η
Στρατάρχισσα Νερενία µού παράγγειλε να τη φέρω επάνω.»
«Γιατ–;»
∆εν πρόλαβε να τελειώσει την πρότασή της. Το λεπίδι της
∆ούκισσας παρουσιάστηκε, ξαφνικά, µέσα από τα κουρελιασµένα
της ρούχα και καρφώθηκε στο λαιµό της Μαγκραθµέλια. Μια πνιχτή
φωνή βγήκε απ’τα µισάνοιχτα χείλη της τελευταίας, όχι αρκετά
δυνατή για να ειδοποιήσει κάποιον.
Η Βόνα έχωσε ακόµα πιο βαθιά το ξιφίδιό της. Το έστριψε. Το
τράβηξε έξω. Η δαιµονογυναίκα σωριάστηκε στο δάπεδο.
Ο Όβγκερ ξεκίνησε να βαδίζει. «Κρύψου µέσα στην κάπα µου, όσο
πιο καλά γίνεται,» της είπε. «Και φόρεσέ µου και την κουκούλα.»
Η ∆ούκισσα –επιστρέφοντας το ξιφίδιο µέσα στα ρούχα της–
υπάκουσε. Ήξερε πως αυτό δεν αποτελούσε µεγάλη κάλυψη για
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κανέναν απ’τους δυο τους, όµως, τουλάχιστον, κάποιος που τους
έβλεπε δε θα τους αναγνώριζε αµέσως. Κι όταν έβγαιναν απ’το
παλάτι, τα πράγµατα, πλέον, θα ήταν ευκολότερα.
Ο Όβγκερ διέσχισε έναν διάδροµο, ζύγωσε µια πόρτα. «Άνοιξε.»
Η Βόνα την άνοιξε. Βγήκαν στον κήπο. Μπορούσε ν’ακούσει την
ανάσα του άντρα που την κρατούσε να έχει γίνει γρήγορη. Έµοιαζε
αγχωµένος. Κακό σηµάδι, σκέφτηκε η ∆ούκισσα.
Έφτασαν στον τοίχο του κήπου. «Εδώ είναι τα δύσκολα,» είπε ο
Όβγκερ. «Πρέπει να σκαρφαλώσουµε.»
Η Βόνα κοίταξε το πέτρινο εµπόδιο εµπρός τους, και ένα σύγκρυο
τη διαπέρασε. Πώς θα το κάνω αυτό;…
Σαν απάντηση στην νοερή της ερώτησή, ο Όβγκερ είπε: «Βλέπεις
αυτά τ’αναρριχώµενα φυτά; Απο δώ θα κρατηθείς, µέχρι ν’ανεβώ.
Θα στηριχτείς όρθια.»
«Και µετά;»
«Μετά, θα σ’ανεβάσω.» ∆εν ακουγόταν, όµως, και τόσο σίγουρος.
Η Βόνα άπλωσε τα χέρια της και πιάστηκε απ’τα φυτά που
σκαρφάλωναν στην επιφάνεια του τοίχου. Ο Όβγκερ την άφησε, και,
δίχως ιδιαίτερη δυσκολία, ανέβηκε στην κορυφή.
Τέντωσε το δεξί του χέρι προς το µέρος της. «Έλα.»
Η Βόνα πήρε µια βαθιά ανάσα. Πνεύµατα, βοηθήστε µε. Ήθελε,
απελπισµένα, να βγει απο δώ. Οπωσδήποτε. Όχι τόσο για να σωθεί η
ίδια, όσο για να εκδικηθεί τη Νερενία. Γνώριζε πολύ καλά πως
µονάχα το γεγονός ότι την κρατούσε αιχµάλωτη εµπόδιζε τον
Βένγκριλ και το στρατό της Βασίλισσας Αάνθα απ’το να επιτεθούν
στην πόλη. Θα φύγω από τούτο το µέρος, και όλοι θα πεθάνουν!
Άπλωσε το χέρι της κι έφτασε το χέρι του Όβγκερ. Τα δουλεµένα
δάχτυλα του Στρατηγού έκλεισαν γερά γύρω απ’τον καρπό της, και ο
άντρας την τράβηξε επάνω, ενώ εκείνη προσπαθούσε να τον
βοηθήσει, συγκρατώντας τον εαυτό της από τα αναρριχώµενα φυτά,
µε το αριστερό της χέρι.
Σύντοµα, βρισκόταν στην κορφή του τοίχου του κήπου.
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«Καλύτερα απ’ό,τι περίµενα,» της είπε ο Όβγκερ, και πήδησε κάτω,
απ’την έξω µεριά, µέσα στις σκιές ενός δρόµου.
Ύψωσε το βλέµµα του στη ∆ούκισσα. «Έλα. Πέσε.»
Η Βόνα έπεσε. Και δεν κατάλαβε για πότε ο Στρατηγός την έπιασε
και ξεκίνησε, αµέσως, να βαδίζει, µπαίνοντας σε µια πάροδο της
Όρφαλχ, σκοτεινή εκτός από τα λιγοστά σηµεία όπου τη φώτιζαν
λάµπες επάνω σε ξύλινους στύλους.
«Κρύψου µέσα στην κάπα µου.»
Η ∆ούκισσα υπάκουσε.
Ο Όβγκερ την πήγε προς το φυλάκιο της παραπύλης του
ανατολικού τείχους. Λίγο προτού φτάσουν εκεί, σταµάτησε στη
γωνία ενός δρόµου, όπου είχε αφήσει τη λάµπα του, το απόγευµα.
«Πάρτη,» είπε στη Βόνα. Εκείνη, πάλι, υπάκουσε. «Και άναψέ την.
Το τσακµάκι βρίσκεται στην εσωτερική τσέπη του πανωφοριού
µου.»
Η ∆ούκισσα έχωσε το χέρι της µέσα στο πανωφόρι του, πήρε το
τσακµάκι, κι άναψε τη λάµπα· ύστερα, το επέστρεψε στη θέση του.
«Πού πηγαίνουµε;» ρώτησε, σιγανά. Όχι πως φοβόταν µην την
ακούσει κανείς, όµως η όλη κατάσταση ήταν… συνωµοτική,
υπόγεια· το ψιθύρισµα τής ερχόταν φυσιολογικά.
«∆εν έχω χρόνο για εξηγήσεις, Υψηλοτάτη,» είπε ο Όβγκερ,
βαδίζοντας.
Όταν έφτασαν µπροστά στην παραπύλη, ο Στρατηγός κοίταξε,
πάλι, γύρω-γύρω. Και διαπίστωσε ότι κανείς δεν τους
παρακολουθούσε. Ωραία, σκέφτηκε. Όλα κινούνται στρωτά. Το θέµα,
όµως, είναι: ο υπόνοµος θα µας βγάλει έξω απ’την πόλη; Πνεύµατα,
δεν πιστεύω να µου σκαρώνετε καµια χοντρή πλάκα. Θα σας κρατάω
κακία για όλη µου τη ζωή. Όσο σύντοµη κι αν είναι µετά από τούτο…
Ο Όβγκερ βάδισε προς την ξύλινη θύρα του φυλακίου. Την άνοιξε
µε το πόδι. Και µέσα, αντίκρισε δυο δαιµονογυναίκες κι έναν
δαιµονάνθρωπο να κάθονται γύρω απ’το τραπέζι, µε µια τεχνολογική
λάµπα ανάµεσά τους………………………………………………….
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………………………………………………………………………...
Ο Στρατηγός βλεφάρισε.
«Σε είχα δει και το πρωί, κουκουλοφόρε,» είπε η µια απ’τις
Μαγκραθµέλιες, καθώς όλοι τους άρχιζαν να σηκώνονται.
Το µυαλό του Όβγκερ λειτούργησε γρήγορα. Άφησε κάτω τη Βόνα,
λέγοντας: «Με συγχωρείτε για την ενόχληση, αφέντες µου. Είπα να
φέρω τη γυναίκα µου εδώ. Είναι άρρωστη, και πρέπει να
ξεκουραστεί.»
Η δαιµονογυναίκα στένεψε τα παράξενα µάτια της. «Αυτή µου
µοιάζει µε… Άνθρωπε!» γρύλισε.
Καθώς ήταν σκυµµένος, ο Όβγκερ τράβηξε, πάραυτα, το ξίφος
απ’τη ζώνη του και χίµησε καταπάνω στην Μαγκραθµέλια (η οποία
στεκόταν πρώτη). Το λεπίδι του της καρφώθηκε στο στοµάχι. Αίµα
πετάχτηκε πάνω στα ρούχα της και στα ρούχα του Στρατηγού,
πορφυρό απ’την πληγή της, µαύρο απ’το στόµα της.
Οι άλλοι δυο Μαγκραθµέλιοι τράβηξαν τα όπλα τους. Ο Όβγκερ
στράφηκε να χτυπήσει τη δαιµονογυναίκα στα πλευρά. Εκείνη
απέκρουσε µε το λεπίδι της. Ο δαιµονάνθρωπος επιχείρησε να πάρει
το κεφάλι του Στρατηγού. Ο Σαραολνιανός έσκυψε και τον κάρφωσε
στην κοιλιά, διαπερνώντας τη δερµάτινη αρµατωσιά του.
Κάτι σφύριξε στον αέρα.
Ο Όβγκερ στράφηκε, περιµένοντας να δει ό,τι χειρότερο. Όµως
εκείνο που είδε ήταν ένα ξιφίδιο καρφωµένο στ’αριστερό µπράτσο
της δαιµονογυναίκας –το ξιφίδιο της Βόνα. Ο Στρατηγός χτύπησε
την Μαγκραθµέλια καταπρόσωπο, µε τη γαντοφορεµένη του γροθιά.
Τράβηξε το σπαθί του έξω απ’τον άλλο και, καθώς τώρα η
αντίπαλός του βρισκόταν κάτω, πάτησε τον καρπό του οπλοφόρου
χεριού της και κατέβασε, µε δύναµη, τη λεπίδα του επάνω στο
αριστερό της στήθος, διαπερνώντας της την καρδιά.
Νεκροί. Όλοι τους.
Ο Όβγκερ κοίταξε ανήσυχος προς την πέτρινη σκάλα, φοβούµενος
πως µπορεί κι άλλοι να κατέβαιναν απο κεί. Αλλά κανείς δεν ήρθε.
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Θηκάρωσε το σπαθί του. Τράβηξε το ξιφίδιο από το µπράτσο της
δαιµονογυναίκας και το έδωσε στην Βόνα.
«Τελείωσε,» της είπε. «Φεύγουµε.» Γονάτισε πλάι στη σχισµή του
πατώµατος. «Ευχήσου µονάχα τούτο το άνοιγµα να µας οδηγήσει
κάπου έξω απ’την πόλη.»
Η ∆ούκισσα έβαλε, πάλι, το ξιφίδιο µέσα στα ρούχα της, καθώς τον
κοιτούσε να σηκώνει την πλάκα και να την ρίχνει στο πλάι. Ο
Όβγκερ ήρθε κοντά της και την πήρε στα χέρια του, όπως πριν. Ο
τρόπος που τη σήκωνε έµοιαζε τόσο µε του Κίορν, του νεκρού της
συζύγου… ∆άκρυα ήρθαν στα µάτια της.
«Κουράγιο, ∆ούκισσά µου,» της ψιθύρισε ο Στρατηγός. «Σε λίγο,
θα είµαστε µα–»
«Όχι, δεν είν’αυτό,» τον διέκοψε εκείνη.
Ο Όβγκερ γονάτισε δίπλα στο άνοιγµα. «Λοιπόν,» είπε. «Θα σε
κατεβάσω, αργά, εντάξει; Πρόσεχε τη λάµπα µας. Θα είναι το
µοναδικό µας φως εκεί κάτω.»
Η Βόνα έριξε µια µατιά στην τεχνολογική λάµπα των
Μαγκραθµέλιων. «Ίσως…» άρχισε.
«Εµπιστεύεσαι τις µηχανές των δαιµόνων;»
Κούνησε το κεφάλι της. «Όχι. Κατέβασέ µε.»
Ο Όβγκερ την κατέβασε. Τα πόδια της δεν τη βαστούσαν, όµως
εκείνη κρατήθηκε απ’τον τοίχο και, τουλάχιστον, δεν έπεσε απότοµα
στο έδαφος, παρά γλίστρησε κάτω οµαλά.
Ύστερα, πήδησε πλάι της ο Στρατηγός και έριξε µια µατιά δεξιά κι
αριστερά του. «Απο κεί πρέπει να είναι η έξοδος,» είπε,
σταµατώντας το βλέµµα του στα αριστερά.
«Είσαι βέβαιος;»
«Αν δεν είναι, κι οι δυο θα πεθάνουµε απ’τη βρόµα, ∆ούκισσά
µου.»
Πράγµατι, συλλογίστηκε η Βόνα.
Ο Όβγκερ τη σήκωσε στην αγκαλιά του, και ξεκίνησε να βαδίζει,
ενώ εκείνη βαστούσε τη λάµπα. Ποντίκια και έντοµα σκορπίζονταν
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στο διάβα τους. Η Βόνα ανέκαθεν τα σιχαινόταν –και τα έντοµα και
τα ποντίκια. Έκλεισε τα µάτια κι ακούµπησε το κεφάλι της στον ώµο
του άντρα που την κουβαλούσε. Εισέπνευσε τη µυρωδιά του
δέρµατος του πανωφοριού του, προσπαθώντας ν’αποφύγει τη µπόχα
του υπονόµου.
Ο Όβγκερ είχε το κεφάλι του σκυµµένο, καθώς προχωρούσε εδώ
κάτω, ώστε να µην χτυπήσει στο ταβάνι. Οι υπόνοµοι της Όρφαλχ
δεν είναι και πολύ πιο στενοί από τους δρόµους της, παρατήρησε.
Θετικό αυτό. Γιατί, αν στένευαν περισσότερο, δε θα µπορούσε να
τρυπώσει ούτε ποντικός σε τούτο το µέρος· µονάχα καµια αράχνη, και
µε το ζόρι…
Συνάντησε διάφορες στροφές στο δρόµο του, όµως προσπάθησε να
διατηρήσει µία συγκεκριµένη πορεία, πιστεύοντας πως έτσι θα
έφτανε σε κάποια έξοδο. Πνεύµατα… Καταραµένα Πνεύµατα, µη µου
κάνετε εκείνη τη δαιµονισµένη πλάκα που λέγαµε πιο πριν, ανάθεµά
µε… Πώς βγαίνει κανείς απο δώ;
Συνέχισε να βαδίζει.
«Φτάνουµε;» τον ρώτησε η Βόνα.
«Ναι, ∆ούκισσά µου, φτάνουµε,» της απάντησε, µε τρεµάµενη
φωνή. Πνεύµατα, πού είναι η έξοδος; Πού είναι η έξοδος; Η ανάσα
του είχε γίνει βαριά. Και ήταν κι αυτή η µπόχα… Αυτή η διαολεµένη
µπόχα… Σε λίγο, δε θα µπορώ ν’αναπνεύσω καθόλου.
Να σε πάρουν οι δαιµονάνθρωποι, ∆ούκισσα Θάρνα! Εσύ µας
έµπλεξες εδώ! Εσύ φταις για όλα! Όµως… ήδη σε έχουν πάρει οι
δαιµονάνθρωποι, αν δεν κάνω λάθος.
Η λάµπα στο χέρι της Βόνα διέλυε το σκοτάδι εµπρός του, µα η
αλήθεια ήταν ότι ο Όβγκερ δεν ήξερε πού βάδιζε. ∆εν ήξερε αν
έκανε Πνευµατοχτυπηµένους κύκλους ή όχι! ∆εν ήξερε αν είχε
αλλάξει τελείως πορεία. Λες να βρισκόµαστε ακόµα κάτω απ’την
πόλη; Λες να µην έχουµε βγει; Πού πηγαίνω, πανάθεµά µε; Πού
πηγαίνω;
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Το σκοτάδι. Βρισκόταν παντού γύρω του, περιτριγύριζε το φως της
λάµπας, κι έµοιαζαν πλοκάµια να τυλίγονται και να ξετυλίγονται
µέσα του, έτοιµα να τον αρπάξουν. Έτοιµα να τον πνίξουν. Αλλά η
µπόχα φτάνει για να µε πνίξει· δε χρειάζονται και τα δαιµονισµένα
πλοκάµια της καταραµένης µου φαντασίας!
«Φτάνουµε;»
«Ναι…»
Η Βόνα ύψωσε το βλέµµα της, για να κοιτάξει το πρόσωπό του.
«Έχεις χαθεί,» είπε. ∆ε ρωτούσε.
«Θα βρω την έξοδο,» αποκρίθηκε ο Όβγκερ. «Θα βρω την έξοδο,
∆ούκισσά µου. ∆εν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Όλα είναι υπό
έλεγχο.»
Η Βόνα ξεφύσησε, κι ακούµπησε, πάλι, το κεφάλι στον ώµο του,
µυρίζοντας το δέρµα του πανωφοριού του. Τουλάχιστον, σκέφτηκε,
θα πεθάνω εδώ. Και η Νερενία δε θα µε έχει πια. Ο Βένγκριλ θα
επιτεθεί. Θα την κοµµατιάσει!
Ο Όβγκερ δεν είχε πάψει καθόλου να βαδίζει. Προχωρούσε,
προσπαθώντας να βρει την έξοδο που είχε υποσχεθεί στην
∆ούκισσα. Προσπαθώντας να βγει στον καθαρό αέρα.
Και τα πάντα ταρακουνήθηκαν γύρω απ’αυτόν και την Βόνα. Οι
πέτρες έτριξαν, µούγκρισαν, βρυχήθηκαν σα θηρία. Ο Στρατηγός
έχασε την ισορροπία του.
«Τι συµβαίνει;» ούρλιαξε η ∆ούκισσα, προτού πέσουν κι οι δυο
µέσα στα νερά του υπονόµου.
«Σεισµός, Υψηλοτάτη! Σαν προχτές βράδυ. Σεισµός!»
Πέτρες άρχισαν να πέφτουν γύρω τους.
Η Βόνα ούρλιαξε.
Όµως είναι πολύ, πολύ δυνατότερος από προχτές, συλλογίστηκε ο
Όβγκερ, καθώς ολάκερος ο Άρµπεναρκ έµοιαζε να καταρρέει.
** ** ** **
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«Πάλι τα ίδια!» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ, καθώς πεταγόταν όρθιος.
Η Νάρντα και ο Γκόρ’θλαµπ σηκώθηκαν, επίσης, από τα ξύλινα
σκαµπό όπου κάθονταν γύρω από τη φωτιά.
Ο Ανώνυµος φτερούγισε στον αέρα, κρώζοντας: «Καταστροφή,
Καπ’τάνιε! Καταστροφή, Καπ’τάνιε! Καταστροφή! Καταστροφή!»
«Σκάσε, δαιµονοπούλι!» γκάριξε ο Κάλ’µλιρβ, ενώ το έδαφος κάτω
απ’τις µπότες του ταραζόταν άγρια. Τούτο το ταρακούνηµα ήταν
χειρότερο από κείνα τα µικρά στον Ωκεανό, τα οποία η Βασίλισσα
Αάνθα έλεγε ότι προέρχονταν από το αποσταθεροποιηµένο Κέντρο
Σταθερότητας της Νότιας Γης. Τριγύρω, ο ναυτικός µπορούσε να δει
τις σκηνές του καταυλισµού των Ζιρκεφιανών να πέφτουν, ενώ τα
ψηλά τείχη της Όρφαλχ τραντάζονταν.
** ** ** **
«∆αίµονες!» αναφώνησε η Νερενία, καθώς πεταγόταν όρθια από
τον ξύλινο θρόνο της. Η αρχοντική αίθουσα ταρακουνιόταν. Βάζα
έπεσαν, για να γίνουν κοµµάτια και θρύψαλα. Κρεµασµένα όπλα
σωριάστηκαν στο δάπεδο· ένα από δαύτα παραλίγο να κόψει το
κεφάλι ενός Μαγκραθµέλιου.
Η ∆ούκισσα Θάρνα ήταν το ίδιο αναστατωµένη µε τη Νερενία.
Κοιτούσε τριγύρω µε γουρλωµένα µάτια. Ο Βόνιορ έµοιαζε να
κρατιέται από την καρέκλα του.
Κρύσταλλα ακούστηκαν να σπάνε.
Πέτρες και σκόνη έπεσαν από τους τοίχους κι απ’το ταβάνι.
Η Θάρνα ούρλιαξε και κρύφτηκε κάτω απ’το τραπέζι, λίγο προτού
ο σεισµός πάψει.
Η Νερενία απελευθέρωσε την ανάσα που κρατούσε. «Τι στην
Μάγκραθµελ ήταν αυτό;…» άρθρωσε, ταραγµένη.
Οι Μαγκραθµέλιοι µέσα στην αίθουσα την αγριοκοίταξαν.
** ** ** **
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Ο σεισµός σταµάτησε.
«Είσαι καλά;» ρώτησε ο Όβγκερ τη Βόνα, την οποία είχε
προσπαθήσει να καλύψει από τις πέτρες και τα χώµατα µε το σώµα
του.
«Ναι,» έβηξε εκείνη. «Εσύ;»
«∆όξα τοις Πνεύµασι, δεν έπεσε όλο το ταβάνι επάνω µας. Όµως…
δεν έχουµε φως, τώρα…» Η λάµπα τους είχε σπάσει από µια πέτρα.
«Ναι…»
«Ωστόσο, θα τα καταφέρουµε.» Ο Όβγκερ προσπάθησε ν’ακουστεί
καθησυχαστικός, αλλά ήταν βέβαιος πως δεν το κατόρθωσε.
Σηκώθηκε όρθιος, παίρνοντας τη Βόνα στα χέρια. «Για να δούµε πού
µπορούµε να πάµε…»
Άπλωσε το πόδι του µπροστά. Βρήκε πέτρες. Προχώρησε επάνω
τους, προσεκτικά, για να µην πέσει. Ο χρόνος δεν παίζει ρόλο,
σκέφτηκε. Σηµασία έχει να καταφέρουµε να βγούµε απο δώ. Μισή
ώρα µπροστά, µισή ώρα πίσω, δε µετράει. Και να έχουν καταλάβει την
εξαφάνιση της ∆ούκισσας ως τώρα, ο σεισµός θα τους προκάλεσε
άλλά προβλήµατα. Άσε που µέχρι να µας εντοπίσουν– Όβγκερ,
ηρέµησε! Ηρέµησε.
«Έχε το χέρι σου απλωµένο,» είπε στη Βόνα. «Ώστε αν
συναντήσουµε εµπόδιο–»
«Ναι, ξέρω. Ήδη το έχω.»
«Ωραία.»
Τώρα, το σκοτάδι δεν έµοιαζε να τους απειλεί από την άκρια του
φωτός της λάµπας· τώρα, τους είχε τυλίξει µέσα στη µαυρίλα του,
ενώ η µπόχα κατέκλυζε τα ρουθούνια τους. Προχωρούσαν, µα
κανένας απ’τους δυο τους δεν ήταν βέβαιος άµα ποτέ θα έβγαιναν.
«Φως!» αναφώνησε η Βόνα.
«Ναι, ∆ούκισσά µου, το βλέπω,» ανέπνευσε ο Όβγκερ. Πνεύµατα,
άµα τούτο είναι δικό σας κόλπο… Αλλά, όχι, θα έπρεπε να σας
ευχαριστώ, που καµια πέτρα δε µας σκότωσε. «Φως.» Φως το οποίο
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δε θα είχα δει, αν η Βόνα κρατούσε τη λάµπα. Φαίνεται από το βάθος
του διαδρόµου, αχνό. Φεγγαρόφωτο. Βάδισε προς τα κει.
Προσεχτικά, όµως. ∆εν άφησε τον ενθουσιασµό του να τον
παρασύρει. Παντού βρίσκονταν πεσµένες πέτρες, επικίνδυνες να
σκοντάψει επάνω τους και να σωριαστεί.
Κιγκλίδωµα. Αντίκρισε ένα κιγκλίδωµα, µέσα απ’το οποίο
περνούσε το φεγγαρόφωτο.
«Σωθήκαµε, ∆ούκισσά µου. Σωθήκαµε.»
** ** ** **
Όχι πολύ ώρα αφότου είχε τελειώσει ο σεισµός και οι Ζιρκεφιανοί
έστηναν, ξανά, τις τέντες και τις σκηνές τους, η µισθοφόρος µε την
οποία είχε µιλήσει ο Κάλ’µλιρβ το πρωί ήρθε να τον βρει, τρέχοντας.
«Οδηγέ!» φώναξε. «Οδηγέ!»
«Τι ’ναι, κοπελιά;» ρώτησε εκείνος, µασώντας το τσιµπούκι του.
«Βρήκαµε δυο ανθρώπους στην ακτή, Οδηγέ. Έναν άντρα και µια
γυναίκα. Η γυναίκα πρέπει νάναι χτυπηµένη, γιατί ο άντρας τη
σηκώνει στα χέρια. Κι οι δυο τους βροµάνε, λες και κάποιος τους
είχε µόλις βουτήξει στα σκατά.»
«Ποιοι είναι; Ρωτήσατε;»
«Ο άντρας λέει πως φέρνει τη ∆ούκισσα Βόνα.»
«Τι!» αναφώνησε ο Κάλ’µλιρβ, ενώ ο Γκόρ’θλαµπ και η Νάρντα,
που βρίσκονταν κοντά του, συνοφρυώθηκαν. «Τη ∆ούκισσα Βόνα;
Την αδελφή του Βασιληά Βένγκριλ;»
«Ξέρω γω, Οδηγέ; Αυτήν, υποθέτω,» απάντησε η µισθοφόρος.
«Για στάσου λίγο, κοπελιά.» Ο Κάλ’µλιρβ ακούµπησε το χέρι του
στο µπράτσο της, αναγκάζοντάς την να παραµερίσει. Και, µόλις
έφυγε από µπρος του, ο ναυτικός αντίκρισε κάµποσους
Ζιρκεφιανούς να περιτριγυρίζουν έναν άντρα, ο οποίος τον πλησίαζε
–και ο οποίος κουβαλούσε µια µαυροµάλλα γυναίκα µε
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κουρελιασµένο φόρεµα. Η ∆ούκισσα Βόνα; Κι οι δυο τους έµοιαζαν
να είναι σε µαύρα χάλια.
Ο Κάλ’µλιρβ περίµενε να έρθουν κοντά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
∆εύτερη ηµέρα της Πολιορκίας της Όρφαλχ:

Ανατροπή

Ε

ίστε ο Οδηγός των Ζιρκεφιανών;» ρώτησε ο άντρας.
«Ναι, σύντροφε,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. «Και ποιος είσαι
συ;» Σούφρωσε τη µύτη του από τη δυσοσµία που ερχόταν
από το µέρος του συνοµιλητή του. Πράγµατι, όπως είχε πει κι η
µισθοφόρος, νόµιζες ότι ο άνθρωπος είχε βουτήξει στα σκατά!
«Ονοµάζοµαι Όβγκερ. Στρατηγός Όβγκερ της Γκέχβιν. Φέρνω την
∆ούκισσα Βόνα, αδελφή του Βασιληά Βένγκριλ και Πριγκίπισσα του
Βασιλείου.»
Ο Κάλ’µλιρβ κοίταξε τη γυναίκα που κουβαλούσε ο άντρας.
«Είστε, πράγµατι, η ∆ούκισσα Βόνα, για την οποία έχει αναβληθεί η
επίθεση;»
«Ναι,» ένευσε εκείνη. «Καλέστε εδώ τον Βασιληά Βένγκριλ. Θα
σας διαβεβαιώσει γι’αυτό.»
Ο Κάλ’µλιρβ συνοφρυώθηκε. «Έρχεστε από µέσα απ’την πόλη;
Πώς βγήκατε; Μου είπαν ότι σας βρήκαν στην ακτή.»
«Ακτή! Ακτή! Ακτή!» έκρωξε ο Ανώνυµος από τον φαρδύ ώµο του
Γκόρ’θλαµπ όπου βρισκόταν γαντζωµένος.
«Πήρα τη ∆ούκισσα από τα µπουντρούµια της Όρφαλχ, κύριε. Και,
ύστερα, ξεφύγαµε διαµέσου των υπονόµων,» εξήγησε ο Όβγκερ.
Εξ ου και η ευωδιά σας, συλλογίστηκε ο Κάλ’µλιρβ.
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«Τώρα, θα µπορούσαµε κάπου να καθίσουµε;» ρώτησε ο
Στρατηγός.
«Φυσικά, σύντροφε,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. Και φώναξε σε
µερικούς Ζιρκεφιανούς που βρίσκονταν γύρω από µια φωτιά:
«Κάντε χώρο, σκυλόψαρα, για τον κύριο και τη ∆ούκισσα!»
Εκείνοι αποµακρύνθηκαν, και ο Όβγκερ κάθισε πλάι στις φλόγες,
αποθέτοντας την Βόνα, ευγενικά, στο έδαφος. Ο Κάλ’µλιρβ, ο
Γκόρ’θλαµπ, και η Νάρντα κάθισαν κοντά τους, ενώ η αναστάτωση
στον καταυλισµό των Ζιρκεφιανών άρχιζε να καταλαγιάζει.
«Καλέστε τον Βασιληά Βένγκριλ, παρακαλώ,» είπε η ∆ούκισσα.
«Ειδοποιήστε τον ότι βρίσκοµαι εδώ.»
Ο Κάλ’µλιρβ έβγαλε την πίπα απ’το στόµα του, έβαλε µέσα δυο
δάχτυλα, και σφύριξε δυνατά. Κάποιοι στράφηκαν να τον κοιτάξουν.
«Ας τσακιστεί ένας από σας να ειδοποιήσει τον Βασιληά Βένγκριλ
ότι έχουµε δω την αδελφή του.»
Οι Ζιρκεφιανοί κοίταξαν ο ένας τον άλλο.
«Άντε, τράβα,» είπε κάποιος στο διπλανό του.
«Εγώ; Εσένα κοιτούσε!»
«∆εν κοιτούσε εµένα, ηλίθιε! Εσένα κοιτούσε, ή τη διπλανή σου.
Το βλέµµα του ήταν στραµµένο από κείνη τη µεριά.»
«Από τη δικιά σου µεριά ήταν στραµµένο,» µούγκρισε η γυναίκα
στην οποία είχε αναφερθεί. «Τώρα, τσακίσου και πήγαινε!»
«Γιατί δεν πας εσύ;»
«Άσε–»
«Σκάστε όλοι σας!» φώναξε ο Κάλ’µλιρβ. «Και να τσακιστεί ένας
σας να ειδοποιήσει τον Βασιληά Βένγκριλ. Τώρα!»
Ένας Ζιρκεφιανός –όχι απ’αυτούς που λογοµαχούσαν– σηκώθηκε,
κι άρχισε να βαδίζει γρήγορα.
«Ορίστε το παλικάρι,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Πρόθυµο να
εξυπηρετήσει, να πούµε.» Ξανάβαλε την πίπα του στο στόµα.
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Έστρεψε το βλέµµα του στον Όβγκερ. Τον παρατήρησε. «Πώς κι
εσύ αποφάσισες να βοηθήσεις τη ∆ούκισσα, σύντροφε; ∆εν είσαι
από τους µέσα;»
Εκείνος αναστέναξε. «Ό,τι κι αν σκέφτεσαι για µένα, φίλε µου, δεν
είµαι δαιµονόφιλος,» τόνισε. «Ήµουν –γιατί δεν πιστεύω, πλέον, να
είµαι– Στρατηγός του ∆ουκάτου Γκέχβιν, στην υπηρεσία της
∆ούκισσας Θάρνα, η οποία αποφάσισε να συµµαχήσει µε τον
Σφετεριστή… Όµως εγώ δε συµφώνησα ποτέ µε την απόφασή της…
Να βρίσκοµαι πίσω από κείνα τα τείχη…» Έστρεψε το κεφάλι προς
την Όρφαλχ, που φωτιζόταν από την ασηµιά ακτινοβολία των
τεσσάρων φεγγαριών. «…και να αρνούµαι την πρόσβαση στον
δικαιωµατικό Βασιληά της χώρας µου… κρατώντας την αδελφή του
αιχµάλωτη… εκβιάζοντάς τον… ∆ε µου ταιριάζει, Οδηγέ.»
Ο Κάλ’µλιρβ φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια. Ο Ανώνυµος πέταξε
από τον ώµο του Γκόρ’θλαµπ και προσγειώθηκε κοντά στην Βόνα, η
οποία χαµογέλασε.
Κανείς δε µίλησε, για κάποια ώρα, καθώς όλοι περίµεναν τον
Βασιληά Βένγκριλ να έρθει. Ο Οδηγός των Ζιρκεφιανών έριχνε
µατιές στους πολεµιστές του λαού του, προσπαθώντας να δει την
αντίδρασή τους από αυτό που είχε µόλις συµβεί –από τη διάσωση
της ∆ούκισσας Βόνα –της γυναίκας που, όσο ο εχθρός την είχε
αιχµάλωτη, δε µπορούσαν να επιτεθούν. Ο Κάλ’µλιρβ παρατήρησε
ότι πολλοί γυάλιζαν κι ακόνιζαν τα όπλα τους, ενώ µια γενικότερη
ανησυχία επικρατούσε. Μυρίζονται ότι ζυγώνει η ώρα της µάχης.
Μόλις η Βασίλισσα Αάνθα κι ο Βασιληάς Βένγκριλ µάθουν ότι η
αδελφή του δεύτερου είναι εδώ, µαζί µας, δε θα διστάσουν να δώσουν
το σύνθηµα της επίθεσης.
Όταν είδε τους δύο εν λόγω µονάρχες να πλησιάζουν, σηκώθηκε
απ’τη θέση του και υποκλίθηκε. Όπως και οι υπόλοιποι που
βρίσκονταν γύρω από τη φωτιά, εκτός από την ∆ούκισσα της
Σάνβεκ.
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«Βόνα,» είπε ο Βένγκριλ, ατενίζοντας την αδελφή του. Φαινόταν
ανακουφισµένος που την είχε βρει εδώ, ή ακόµα και έκπληκτος.
«Στην αρχή, δεν ήθελα να το πιστέψω. Είναι σαν θαύµα.» Γονάτισε
πλάι της και την αγκάλιασε.
«Χαίροµαι που σε ξαναβλέπω, Βένγκριλ,» µουρµούρισε εκείνη,
κοντά στ’αφτί του. «Χαίροµαι τόσο που σε ξαναβλέπω.»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν επιχείρησε να τη σηκώσει όρθια, µα η
∆ούκισσα τον σταµάτησε. «Όχι,» είπε, κουνώντας το κεφάλι.
«Βόνα…» ψιθύρισε ο Βένγκριλ, ξεροκαταπίνοντας. «Τι
συµβαίνει;» Τι της έκαναν; συλλογίστηκε. ∆ε µπορεί να περπατήσει;
∆ε µπορεί να σταθεί;
«Είµαι… κουρασµένη.»
«∆ε µου λες αλήθεια. Τι σου έκαναν;»
∆άκρυα έτρεξαν από τα µάτια της. «Ω Βένγκριλ… Θα… θα
θεραπευτούν, τελικά… Τα πόδια µου… Σε µια σκάλα…»
Το σµαραγδένιο βλέµµα του Βασιληά στράφηκε στον Κάλ’µλιρβ.
«Γιατί δε φέρατε θεραπευτή, Οδηγέ;» απαίτησε.
«Εµ… Αµέσως, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε εκείνος. «Θα φέρουµε
έναν τώρα. Θα το φροντίσω ο ίδιος.» Και αποµακρύνθηκε,
πηγαίνοντας προς τις σκηνές των Ζιρκεφιανών. Η φωνή του ήρθε
απόµακρη στ’αφτιά των υπόλοιπων: «Φέρτε µου έναν θεραπευτή,
σκυλιά! Πού είναι ένας θεραπευτής;… Ακούτε τι σας....»
«Θα γίνεις καλά, Βόνα,» είπε ο Βένγκριλ στην αδελφή του. «Θα
γίνεις καλά.» Την αγκάλισε, πάλι, και φίλησε το µάγουλό της.
Αναµνήσεις πληµµύριζαν το νου του, τώρα που την ξανάβλεπε·
αναµνήσεις από τη νιότη του, τότε που έµεναν όλοι µαζί –εκείνος, ο
Σάλβινρ, η Βόνα, ο πατέρας, η µητέρα τους– στο βασιλικό παλάτι
της Μάρβαθ. Τι χαρούµενες µέρες… Τι όµορφες µέρες…
Την άφησε από την αγκαλιά του. «Πώς απέδρασες;» τη ρώτησε,
πραγµατικά παραξενεµένος.
Η Βόνα κοίταξε τον άντρα που καθόταν δίπλα τους. «Ο Στρατηγός
Όβγκερ µε βοήθησε.»
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«Έχετε την ευγνωµοσύνη µου, κύριε,» είπε ο Βένγκριλ στον
άγνωστο. «Όµως πώς καταφέρατε να µπείτε στην Όρφαλχ;»
Ο Όβγκερ καθάρισε το λαιµό του. Αισθανόταν µεγάλη ντροπή
γι’αυτό που θα έλεγε, αλλά δε µπορούσε να το κρύψει… «Ήµουν
µέσα εξ αρχής, Βασιληά µου. Κι αν µε θεωρείτε για τούτο προδότη
του Βασιλείου, παρακαλώ, πάρτε µου τη ζωή τώρα, µ’όποιον τρόπο
επιθυµείτε.» Άφησε το βλέµµα του να πάει στις φλόγες.
Σιγή για λίγο.
Είναι τρελός; συλλογίστηκε ο Βένγκριλ. «Άνθρωπέ µου,» είπε, «θα
έπρεπε να µου ζητάς να σ’ανταµείψω, όχι να σε σκοτώσω!»
Ο Όβγκερ γύρισε, για να κοιτάξει το Βασιληά του.
«Μεγαλειότατε…» άρθρωσε. «Ήµουν Στρατηγός της Γκέχβιν, στην
υπηρεσία της ∆ούκισσας Θάρνα, η οποία έχω την υποψία ότι
σκότωσε τη µητέρα της… και η οποία πρόδωσε το Βασίλειο,
πηγαίνοντας µε το σφετεριστή του θρόνου σας.» Το βλέµµα του δεν
άφησε καθόλου το πρόσωπο του µονάρχη.
«Όµως εγώ δεν βλέπω έναν δαιµονόφιλο στα µάτια σου,» είπε ο
Βένγκριλ. Και, απότοµα, σηκώθηκε όρθιος. «Σήκω, Στρατηγέ
Όβγκερ!»
Εκείνος υπάκουσε.
«Και γονάτισε εµπρός µου.»
Γονάτισε εµπρός µου; συλλογίστηκε ο Όβγκερ. Αποφάσισε, τελικά,
να µου πάρει τη ζωή; Όχι πως δε θα µου άξιζε µια τέτοια µοίρα… Στο
κάτω-κάτω, δέχτηκα να οδηγήσω το στρατό της ∆ούκισσας Θάρνα
στην Όρφαλχ. ∆έχτηκα να προδώσω το Βασίλειο. Γονάτισε. Και τώρα,
ήρθε η ώρα να πληρωθώ…
Ο Βένγκριλ τράβηξε το σπαθί απ’τη µέση του.
Κάντο γρήγορα, Βασιληά µου. Λυπάµαι που σ’απογοήτευσα. Όµως δε
λυπάµαι που έφερα την ∆ούκισσα Βόνα εδώ. ∆ε λυπάµαι που θα
πεθάνω. Γιατί δε θα πεθάνω σαν δαιµονόφιλος προδότης, µα σαν…
σαν ένας Σαραολνιανός που… προσπάθησε να ενεργήσει για το καλό
του Βασιλείου.
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Η λεπίδα του ξίφους του Βένγκριλ ακούµπησε στον δεξή του ώµο.
«Ως δικαιωµατικός σου Βασιληάς, Άρχοντα Όβγκερ, και ως
δικαιωµατικός Βασιληάς του Σαραόλν, σε ονοµάζοµαι, εδώ και
τώρα, ενώπιον της αδελφής µου, Πριγκίπισσας Βόνα, και της
Βασίλισσας Αάνθα του Ωκεανού, και ενώπιον των Αρχαίων
Πνευµάτων, Αρχιστράτηγο του Βασιλείου!
»Σήκω, Αρχιστράτηγε Όβγκερ.»
Ο Όβγκερ ύψωσε το κεφάλι του, για να κοιτάξει τον Βένγκριλ.
Βλεφάρισε, απορηµένος. Ύστερα, σηκώθηκε όρθιος, όπως τον είχε
προστάξει ο Βασιληάς του.
«Μεγαλειότατε,» ψέλλισε. «Αα… ∆εν ξέρω τι να πω…»
Ο Βένγκριλ µειδίασε. «∆ε χρειάζεται να πεις τίποτα, Αρχιστράτηγε.
Τα έργα σου µιλούν για σένα. Κι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος
επικοινωνίας για έναν Σαραολνιανό.
»Απο δώ και στο εξής, δε σε θεωρώ µονάχα Αρχιστράτηγο του
Βασιλείου µου, µα και προσωπικό µου φίλο.» Θηκάρωσε το ξίφος
του και του έδωσε το δεξί του χέρι.
Ο Όβγκερ το έσφιξε. «Μεγαλειότατε, µε τιµάτε ιδιαιτέρα.»
«Και τώρα, θα ήθελα να ζητήσω µια χάρη από σένα και τη Βόνα,»
είπε ο Βένγκριλ: «Πηγαίνετε κάπου να πλυθείτε!»
Ο Όβγκερ και η ∆ούκισσα γέλασαν.
«Μα τα Πνεύµατα, από πού περάσατε για να βγείτε απ’την πόλη;
Από τους υπονόµους;»
«Ακριβώς, αδελφέ,» αποκρίθηκε η Βόνα. «Από τους υπονόµους.»
Ο Βένγκριλ µόρφασε.
Εκείνη την ώρα, ο Κάλ’µλιρβ επέστρεψε, µαζί µε έναν πενηντάρη
άντρα. «Ο θεραπευτής που ζητήσατε, Μεγαλειότατε,» είπε ο
Οδηγός.
«∆ες τι µπορείς να κάνεις για την αδελφή µου, θεραπευτή,»
πρόσταξε ο Βένγκριλ τον Ζιρκεφιανό. «Τα πόδια της είναι
χτυπηµένα, και δε µπορεί να βαδίσει.»
122

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

«Στις υπηρεσίες σας, Βασιληά µου,» υποκλίθηκε εκείνος, και
γονάτισε πλάι στην Βόνα.
Η Βασίλισσα Αάνθα σταύρωσε τα χέρια µπροστά της, και είπε:
«Τώρα, λοιπόν, έχουµε µια επίθεση να σχεδιάσουµε.»
Ο Βένγκριλ έγνεψε καταφατικά, ενώ τα πράσινα µάτια του
γυάλιζαν.
** ** ** **
«Ποιος την πήρε;» φώναξε η Νερενία, σφίγγοντας τις γροθιές της.
«Ποιος τη βοήθησε να δραπετεύσει;»
«∆εν ξέρουµε, Στρατάρχισσα,» αποκρίθηκε ο άντρας εµπρός της.
«Βρήκαµε τη Μαγκραθµέλια στην είσοδο των µπουντρουµιών µε το
λαιµό σκισµένο· το ίδιο και τον φρουρό κοντά στο κελί της
∆ούκισσας.»
«Έχουµε προδότες ανάµεσά µας!» σφύριξε η Νερενία. «Βρείτε µου
τη ∆ούκισσα Βόνα, αµέσως!» πρόσταξε. «Οι ζωές όλων µας
εξαρτώνται απ’αυτήν. Μην κάθεσαι και µε κοιτάς! Φύγε!»
Ο πολεµιστής χαιρέτησε στρατιωτικά και έγινε καπνός.
Η Νερενία στράφηκε στην Θάρνα, τον Βόνιορ, και τον
Κένβρινµορ, που βρίσκονταν όλοι µέσα στην αρχοντική αίθουσα.
«Μάλλον, επάνω στον πανικό του σεισµού έγινε η διάσωση,» είπε
η ∆ούκισσα της Γκέχβιν.
«Αυτό υποψιάζοµαι κι εγώ,» αποκρίθηκε η Νερενία, καθώς
σηκωνόταν από το θρόνο της. «Και πρέπει να βρούµε την Βόνα
προτού αποµακρυνθεί, αλλιώς– Αλλά πού να πάει; Οι πύλες είναι
κλειστές.»
«Ίσως να έχει κάποιον άλλο τρόπο,» είπε η Θάρνα, µοιάζοντας
τροµοκρατηµένη.
Αντιλαµβάνεται πολύ καλά πως, αν δεν τη βρούµε, είµαστε χαµένοι,
συλλογίστηκε η Νερενία. Όλοι το αντιλαµβανόµαστε. «Τι άλλο
τρόπο; Πώς µπορεί να βγει από µια πόλη η οποία είναι σε κατάσταση
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πολιορκίας;» Ύστερα, τα µάτια της στένεψαν: «Από τους
υπόνοµους, µήπως;… Από τους υπονόµους!
»Φρουροί!» φώναξε. «Φρουροί!»
∆υο άντρες και µια γυναίκα ζύγωσαν.
«Ψάξτε τους υπονόµους της πόλης. Εκεί πρέπει να έχει πάει η
∆ούκισσα Βόνα. Ψάξτε τους και βρείτε τη!»
Καθώς οι πολεµιστές χαιρετούσαν στρατιωτικά τη Νερενία, ο
Βόνιορ έκλεισε τα µάτια και προσπάθησε να αυτοσυγκεντρωθεί,
επικαλούµενος τα Πνεύµατα. Στο µυαλό του είχε την εικόνα του
προσώπου της ∆ούκισσας της Σάνβεκ. Βρείτε τη για µένα. Βρείτε
την……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………...
…Μια σκηνή άρχισε να σχηµατίζεται µπροστά στα πνευµατικά του
µάτια: Η ∆ούκισσα της Σάνβεκ. Πλάι σε µια φωτιά. Κοντά της… ο
Βασιληάς Βένγκριλ… η Βασίλισσα Αάνθα… κάποιοι άγνωστοι…
και… ο Όβγκερ! Ο καταραµένος προδότης! Μας πούλησε! Έπρεπε να
το είχα καταλάβει ότι είχε τέτοιες προθέσεις… Έπρεπε να το είχα
καταλάβει από χτες, επάνω στις επάλξεις… Έτσι όπως ατένιζε τη
Βόνα… Τη λυπόταν. Και φοβόταν ότι θα χάναµε τη µάχη, ότι θα µας
σκότωναν όλους, τελικά. Ο δειλός! Ο δειλός προδότης!
Ανοίγοντας τα µάτια του, είπε: «Νερενία, πες τους να σταµατήσουν
να ψάχνουν για την Βόνα και ν’αρχίσουν να ετοιµάζονται για την
επίθεση που, σύντοµα, θα γίνει εναντίον µας.»
Η Στρατάρχισσα στράφηκε, απότοµα, στο µέρος του, κάνοντας τα
πορφυρά της µαλλιά ν’ανεµίσουν. «Τι; Γιατί;»
«Η Βόνα βρίσκεται µαζί µε τον Βασιληά Βένγκριλ και τη
Βασίλισσα Αάνθα, έξω από την πόλη,» την πληροφόρησε ο Βόνιορ.
«Πώς το ξέρεις;» σφύριξε η Νερενία, πλησιάζοντας τη µεριά όπου
εκείνος καθόταν, µακριά από τους υπόλοιπους.
«Το ξέρω.»
«Αυτό δε µου φτάνει! Πώς το ξέρεις;»
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Ο Βόνιορ σηκώθηκε από την καρέκλα του. «Έχω… δυνάµεις
παρόµοιες µε του Βασιληά σου, Στρατάρχισσα.»
Τα µάτια της Νερενία γούρλωσαν, έκανε ένα βήµα προς τα πίσω. Η
φωνή της ήταν πνιχτή: «Και τώρα µου το λες;…» Μετά από τόσο
καιρό που πηδιέµαι µαζί σου; πρόσθεσε, νοερά.
Ο Βόνιορ ανασήκωσε τους ώµους. Στράφηκε απ’την άλλη, και
βάδισε µέσα στην αρχοντική αίθουσα. Τα βήµατα των
µποτοφορεµένων του ποδιών ήχησαν επάνω στο δάπεδο. «∆εν
υπάρχει καιρός για λόγια. Πρέπει να προετοιµαστούµε για τα κύµατα
που έρχονται καταπάνω µας.»
Κύµατα, σκέφτηκε η Νερενία. Κύµατα, σύντοµα, θα χτυπήσουν τα
τείχη της πόλης µου.
** ** ** **
Μέσα στα µεσάνυχτα, όλοι οι αρχηγοί του στόλου συγκεντρώθηκαν
στην καµπίνα της Βασίλισσας Αάνθα: ο Βασιληάς Κέργκναρ, ο Ρινκ
ον Γκνερφ, ο Νε-Μόρλιν, ο Πρίγκιπας Θέρεν, η Ναύαρχος Μίρθα, ο
Κάλ’µλιρβ, η Πριγκίπισσα Σούλτριθ, ο Βασιληάς Νόβµορ, η
Αρχόντισσα Άρρα, ο Αρχιστράτηγος Όβγκερ (φρεσκοπλυµένος και
ντυµένος µε καινούργια ρούχα), και, φυσικά, η ίδια η Βασίλισσα του
Ωκεανού και ο Βασιληάς Βένγκριλ.
«Η επίθεση θα γίνει µε την αυγή,» είπε η Αάνθα, έχοντας έναν
πρόχειρο χάρτη της Όρφαλχ µπροστά της: έναν χάρτη ο οποίος είχε
πρόσφατα σχεδιαστεί γι’αυτήν, ώστε να µπορέσει να συντονίσει την
πολιορκία. «Πρώτ–»
«Βασίλισσά µου,» τη διέκοψε ο Νόβµορ, «προτού συνεχίσετε, θα
ήθελα να σας πληροφορήσω ότι οι Καρνεβολθιανοί δε µπορούν να
συµµετέχουµε σ’αυτή την επίθεση.»
Η Σούλτριθ γούρλωσε τα µάτια. «Νόβµορ!…»

125

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Η Αάνθα προσπάθησε να παραµείνει ψύχραιµη. Να σε πάρουν οι
δαίµονες, Πόνκιµ! συλλογίστηκε. «Γιατί;» ρώτησε τον Βασιληά των
Καρνεβολθιανών.
«∆ιότι δεν επιθυµώ να επιτεθούµε στο Σαραόλν,» αποκρίθηκε
εκείνος. «∆εν το θεωρώ ωφέλιµο για το λαό µου, Βασίλισσα Αάνθα.
Με συγχωρείς.»
«Νόβµορ, είχαµε συµφωνήσει µε την Αάνθα!» είπε η Σούλτριθ.
«Είχαµε συµφωνήσει να τη βοηθήσουµε στον αγώνα της. Πιστεύεις
αυτά που είπε χτες ο Πόνκιµ; Προσπαθεί να µας διχάσει, Νόβµορ,
για να έχει να κάνει µε λιγότερους. Η δύναµη εν τη ενώσει, αδελφέ!»
Ο Νόβµορ την αγριοκοίταξε. «Ο λαός µας υπέφερε πολλά, µε τον
Μεγάλο Σεισµό. ∆ε θα τον βάλω να περάσει κι απ’τον φούρνο ενός
πολέµου!»
«Ο Ωκεανός και η Βασίλισσα Αάνθα µάς δέχτηκαν–»
«Σε παρακαλώ, Σούλτριθ,» έκανε να παρέµβει η Αάνθα, µα η
Πριγκίπισσα συνέχισε, ακάθεκτη:
«–∆εν τους χρωστάµε τίποτα γι’αυτό;»
«Τους χρωστάµε την αιώνιά µας ευγνωµοσύνη,» είπε ο Νόβµορ.
«Όµως τούτο δε σηµαίνει ότι πρέπει να βάλω τους Καρνεβολθιανούς
να καταστρέψουν και να λεηλατήσουν ένα βασίλειο το οποίο δε µας
έχει ποτέ βλάψει.»
«Όσοι Καρνεβολθιανοί ήρθαν εδώ ήρθαν µε τη θέλησή τους!»
τόνισε η Σούλτριθ. «Θα τους απαγορέψεις να επιτεθούν;»
«Ναι.»
«Αδελφέ–»
«Είµαι ο Βασιληάς τους, Σούλτριθ. Ξέρω τι είναι καλό γι’αυτούς!
Και είµαι και δικός σου Βασιληάς,» της θύµισε, κοιτώντας την
έντονα.
Τα µάτια της Πριγκίπισσας πήγαν, για λίγο, στην Άρρα, η οποία
καθόταν πλάι στον Νόβµορ, ανέκφραστη. Γιατί ήρθε σε τούτη τη
συγκέντρωση; ∆εν είχε παρευρεθεί και στην προηγούµενη. Αυτή του
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έβαλε την ιδέα να µην συµµετάσχουµε στην επίθεση! Αυτή! «Είσαι,
όµως, Βασιληάς του εαυτού σου;»
Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Νόβµορ στράβωσαν. «Τι
στην Μάγκραθµελ πάει να πει τούτο;»
«Εντάξει,» είπε η Αάνθα, προλαβαίνοντας τη Σούλτριθ. «Όποιος
δεν επιθυµεί να µας βοηθήσει µπορεί να πράξει όπως νοµίζει. Αλλά
θα τον παρακαλούσα να αποχωρήσει από αυτή τη συγκέντρωση.»
«Πολύ καλά, Βασίλισσα Αάνθα,» αποκρίθηκε ο Νόβµορ. «Κανένα
πρόβληµα από µέρος µου.» Σηκώθηκε από τη θέση του, µαζί µε την
Άρρα. Έριξε ένα οξύ βλέµµα στην Σούλτριθ, µα εκείνη δεν
ακολούθησε το παράδειγµά του· έµεινε εκεί όπου καθόταν.
Ο Βασιληάς του Κάρνεβολθ και η ερωµένη του βγήκαν από την
καµπίνα.
Η Αάνθα κοίταξε όσους βρίσκονταν γύρω της. «Επιθυµεί κανείς
άλλος ν’αποχωρήσει;»
Κανένας δε µίλησε.
«Όποιος το επιθυµεί µπορεί να το πράξει, ελεύθερα. ∆ε θα
κρατήσω κακία σε κάποιον, επειδή δε µε βοήθησε σε τούτη την
επίθεση, σας διαβεβαιώνω όλους,» τόνισε η Αάνθα.
Ο Ρινκ ον Γκνερφ σταύρωσε τα χέρια µπροστά του, σκεπτικός. Τι
έχω να κερδίσω εάν προστάξω τους πολεµιστές µου να επιτεθούν;
συλλογίστηκε. Ούτως ή άλλως, δεν είναι πολλοί. Τι επιπλέον µπορούν
να προσφέρουν; Και επίσης, αν δεν επιτεθώ, ο Πόνκιµ δε θα έχει
τίποτα εναντίον µου. Όµως αισθάνοµαι άσχηµα, και µόνο που το
σκέφτοµαι…
Βέβαια, απ’την άλλη, είναι αλήθεια πως η Βασίλισσα του Ωκεανού
µάς χρησιµοποιεί. Εκείνη κι ο Βένγκριλ είναι εραστές. Θέλουν να
πάρουν το Βασίλειό του πίσω.
Ο Αντιπρόσωπος των Μογκλιανών καθάρισε το λαιµό του,
βάζοντας τη γροθιά µπροστά στο στόµα του. «Βασίλισσα Αάνθα…»
άρθρωσε. «Οι µαχητές µου είναι λιγοστοί. Η βοήθεια που µπορούν
να προσφέρουν λιγοστή, επίσης…»
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«Πήγαινε, τότε,» είπε η Αάνθα, κατεβάζοντας το βλέµµα της στον
χάρτη της Όρφαλχ, που ήταν απλωµένος επάνω στο τραπέζι.
«Πήγαινε, Ρινκ ον Γκνερφ!»
Άκουσε τον Μογκλιανό να σηκώνεται από την καρέκλα του και να
φεύγει.
Ογδόντα χιλιάδες Καρνεβολθιανούς έχασα, σκέφτηκε η Αάνθα. Και
τώρα, δέκα χιλιάδες Μογκλιανούς. «Ποιος άλλος επιθυµεί να φύγει;»
ρώτησε, δίχως να υψώσει το βλέµµα της και προσπαθώντας να
διατηρήσει τη φωνή της σταθερή. ∆ε θα κρατήσω κανέναν χωρίς τη
θέλησή του. Και, µα τον Ωκεανό, µακάρι να µας µείνουν, στο τέλος,
αρκετοί µαχητές για να µπορούµε να πολιορκήσουµε την Όρφαλχ!…
Ο Νε-Μόρλιν έριξε µια µατιά στην πόρτα της καµπίνας, απ’όπου
είχε βγει ο Ρινκ ον Γκνερφ. Ύστερα, κοίταξε την Βασίλισσα Αάνθα,
η οποία είχε τα πράσινα µάτια της καρφωµένα στον χάρτη της
πολιορκούµενης πόλης. Ο λιποτάκτης Μογκλιανός! συλλογίστηκε.
∆εν είµαι σαν κι αυτόν. Ένας Ελρούνιος πολεµιστής ποτέ δεν
εγκαταλείπει τους συντρόφους του στη µάχη. Ποτέ δεν αθετεί τις
συµφωνίες του. Υποσχέθηκα να βοηθήσω τον Βασιληά Βένγκριλ και
τη Βασίλισσα Αάνθα, και, µα τα Ερπετά, θα το κάνω!
«Εγώ είµαι µαζί σας, Βασίλισσά µου,» δήλωσε, για να ξεκαθαρίσει,
µια και καλή, τη θέση του.
«Σας ευχαριστώ, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε η Αάνθα. Γύρισε να
τον κοιτάξει, και ο Νε-Μόρλιν είδε το ευχαριστώ στο βλέµµα της.
Ύστερα: «Βασιληά Κέργκναρ;» ρώτησε η Κυρά του Ωκεανού.
Η µεταφράστρια του Αδράντιου τού µετέφρασε τα λόγια της. Και
µετέφερε την απάντησή του στους υπόλοιπους: «Είµαι στο πλευρό
σας, Βασίλισσα Αάνθα.»
«Κάλ’µλιρβ;»
«Βασίλισσά µου, και νάλεγα στους δικούς µου να µη χιµήσουν,
νοµίζατε ότι θα µ’ακούγανε;»
Η Αάνθα µειδίασε. «Εντάξει, λοιπόν,» είπε. «Ας αρχίσουµε να
σχεδιάζουµε την επίθεση.»
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** ** ** **
Στεκόµουν και την κοίταζα να κατεβαίνει τις µαρµάρινες σκάλες του
Ανακτόρου, περνώντας ανάµεσα από τα δύο αγάλµατα των Μεγάλων
Ερπετών που βρίσκονταν στο τέλος τους. Ήταν µια ψηλή γυναίκα,
περήφανη, η Εξουσιάστρια του Χρήµατος Νι-Όνζα· τα µακριά,
πορφυρά της µαλλιά ήταν πιασµένα πίσω από το κεφάλι της, µα
ελεύθερα να χύνονται στους λεπτούς της ώµους και στην πλάτη της.
Τους κροτάφους και το µέτωπό της στόλιζε το Στέµµα του Χρήµατος,
ενώ το κορµί της αµέτρητα κοσµήµατα από χρυσό και ασήµι. Ένα
δαντελωτό, γαλάζιο φόρεµα την έντυνε, διχτυωτό από τα γόνατα και
κάτω. Στα πόδια της δένονταν µαύρα, ψηλοτάκουνα σανδάλια. Το
πράσινό της βλέµµα ούτε που στράφηκε προς το µέρος µου· δεν
έµπαινε καν στον κόπο να µε κοιτάξει. ∆ιέσχισε την αυλή του
Ανακτόρου δίχως να µου δώσει σηµασία, σα να ήµουν τόσο
ασήµαντος όσο ένα έντοµο. Ο κόκκινός της µανδύας σερνόταν πίσω
της, καθώς προχωρούσε.
«Κάτι άσχηµο έχει, πάλι, στο µυαλό της, διοικητά,» ψιθύρισε η Βέτα,
πλάι µου.
«Άσχηµο;» αποκρίθηκα. «Μάλλον, εκείνης θα της µοιάζει ωραίο,
διασκεδαστικό. Ένας παραπάνω τρόπος για να πλουτίσει. Ν’αγοράσει,
αγάλµατα, χρυσαφικά, έργα τέχνης.»
«Και να φτωχύνει την πόλη.»
Αναστέναξα. «Μακάρι ο Νε-Τένορ να µε άκουγε, Βέτα… Αλλά δε
µ’ακούει.»
«Μιλήστε του περισσότερο, διοικητά. Είστε ο καλύτερός του φίλος.
Εσείς µπορείτε να κάνετε κάτι!»
«Είναι δύσκολο να πείσεις έναν άντρα να σκοτώσει τη γυναίκα µε
την οποία µοιράζεται χρόνια το ίδιο κρεβάτι…»
«Μα δε γίνεται αλλιώς, διοικητά –η Εξουσιάστρια πρέπει να
πεθάνει!»
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«Σσς. Μη φωνάζεις. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος µπορεί ν’ακούει εδώ
πέρα.» Το βλέµµα µου ερεύνησε το µέρος. Ήταν µια µαρµάρινη
πλατεία µέσα στο Ανάκτορο, στο κέντρο της οποίας βρισκόταν ένα
µεγάλο σιντριβάνι, και γύρω από την οποία ήταν δέντρα, εξωτικά και
µη. Στην κορυφή των σκαλιών απ’όπου είχε κατεβεί η Νι-Όνζα
στέκονταν δύο σιδερόφρακτοι πολεµιστές, κρανοφόροι, µε δόρυ στο
δεξί χέρι και ασπίδα στ’αριστερό. Βρίσκονταν πολύ ψηλά, για να
µπορούν να µας ακούσουν. Ωστόσο… «Ας πηγαίνουµε,» πρότεινα
στην πολεµίστρια που βρισκόταν µαζί µου. Και ξεκινήσαµε να
βαδίζουµε.
…Και το περιβάλλον άρχισε να θολώνει, σα να συγκεντρωνόταν
οµίχλη από παντού. Μαγεία! σκέφτηκα. «Βέτα!» φώναξα, µα εκείνη
δε µου αποκρίθηκε. Γύρισα, για να δω πού βρισκόταν, αλλά δε
µπορούσα να την εντοπίσω πουθενά. Και η οµίχλη πύκνωνε και
πύκνωνε και πύκνωνε. Στο τέλος, δε µπορούσα να δω ούτε το κορµί
ούτε τα χέρια µου. Επιπλέον, είχα την αίσθηση ότι δεν πατούσα, µα
αιωρούµουν. Τι αλλόκοτο συναίσθηµα!
Ήταν σα να βρισκόµουν µέσα σε όνειρο.
Φωνές άρχισαν να µε στοιχειώνουν, κι εγώ δε µπορούσα να
αντιδράσω, µονάχα να τις ακούω.
«…φόροι…»
«…και πού θα πάει το εµπόρευµα αυτό…»
«…µα τα Ερπετά! καταλαβαίνεις τι θέλω να πω…»
«…ο Εξουσιαστής Νε-Τένορ δεν αντιδρά…»
«…η θέση του!…»
«…ανοησίες!…»
«…πόλη…»
«…στροφή της Μεγάλης Έλρ…»
«…τρελάθηκε…»
«…πετά, κάποιος πρέπει ν’αναλάβ…»
Είχα χάσει, πλέον, κάθε αίσθηση του τόπου και του χρόνου. Και… δε
θυµόµουν ποιος ήµουν………………………………………………...
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………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
Ο Νε-Μόρλιν άνοιξε τα µάτια του, τροµαγµένος. Κι άλλο όνειρο,
ξανά. Μα τι ήταν αυτά που έβλεπε, τέλος πάντων; Εικόνες από την
Μεγάλη Έλρουν; Από πότε;
Από πότε; Μα τι σκέφτοµαι; Είναι µονάχα δηµιουργήµατα της
φαντασίας µου!
Κι όµως, του έµοιαζαν τόσο αληθινά…
Νι-Όνζα, Εξουσιάστρια του Χρήµατος. Το φαντάστηκα αυτό το
όνοµα; Νε-Τένορ, Εξουσιαστής των Όπλων. Κι αυτό;
Η ∆άτλα ήξερε ιστορία πιο καλά από εκείνον. Ίσως, αν βρισκόταν
εδώ, να µπορούσε να του πει ποιοι ήταν οι εν λόγω Εξουσιαστές·
πότε είχαν ζήσει. Όµως, κατά πάσα πιθανότητα, δεν είχαν ζήσει
ποτέ. Από τη φαντασία του είχαν προέλθει. Ή, µήπως, κάπου είχα
ακούσει τα ονόµατά τους και, τώρα, πάλι, µου ήρθαν στο µυαλό;
«Ερπετά!…» ξεφύσησε. «Είµαι πολύ ταραγµένος.» Ίσως επειδή δεν
έχω διεξάγει ποτέ ξανά πολιορκία…
Άλλαξε πλευρό και προσπάθησε να κοιµηθεί. Σε µερικές ώρες θα
ήταν αυγή, και τότε, οι επιθέσεις στην Όρφαλχ θα άρχιζαν.
Εποµένως, καλύτερα να ξεκουραζόταν, τώρα που µπορούσε.
** ** ** **
Η Αάνθα σάλευε επάνω στο κρεβάτι της καµπίνας της, µη
µπορώντας να την πάρει ο ύπνος. Πολλά πράγµατα την
απασχολούσαν.
Όπως η άρση της υποστήριξης των Καρνεβολθιανών. Πώς ήταν
δυνατόν να είχαν πιστέψει τα λόγια του Πόνκιµ; Πώς; Ήθελε µονάχα
να τους χρησιµοποιήσει! Όπως είχε χρησιµοποιήσει και τον
Βένγκριλ, για να του πάρει το θρόνο. Η Σούλτριθ ήταν πολύ πιο
λογική απ’τον Νόβµορ. Καλύτερα εκείνη να ήταν Βασίλισσα. Θα
µπορούσα ευκολότερα να συνεννοηθώ µαζί της! Επιπλέον, η Αάνθα
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είχε προσφέρει στους Καρνεβολθιανούς καταφύγιο στον Ωκεανό· τι
πρόσωπο ήταν, τώρα, τούτο που της έδειχναν; Βέβαια, κι εκείνοι την
είχαν βοηθήσει, τότε, στο Κάρνεβολθ. Όµως, και πάλι, ήταν αυτή
αλληλεγγύη; ήταν αλληλοϋποστήριξη; Τόσο προδοτικοί ήταν οι
Καρνεβολθιανοί; ∆εν το ήξερε. Είχαν ογδόντα χιλιάδες πολεµιστές·
θα µπορούσαν να συµβάλουν ιδιαίτερα στην πολιορκία. Αλλά ίσως
καταφέρω να τους πείσω, αργότερα. Ίσως να λογικευτούν. Ακούς εκεί
να πάνε µε τον Πόνκιµ! Με τους δαιµονανθρώπους! Τρελάθηκαν;
Ένα άλλο πρόβληµα που στοίχειωνε το νου της ήταν ο σεισµός που
είχε συµβεί λίγο προτού παρουσιαστεί η Βόνα µαζί µε τον Όβγκερ.
Ήταν ο δυνατότερος µέχρι στιγµής, έκρινε η Αάνθα. Ο δυνατότερος.
Και, µάλιστα, στη Βόρεια Γη. Φαντάσου, δηλαδή, πόσο άσχηµα θα
χτύπησε τον Ωκεανό και τη Θέρληχ. Τι ζηµιές µπορεί να
προκλήθηκαν… Πρέπει να σταµατήσω τους σεισµούς· πρέπει να
σταθεροποιήσω το Νότιο Κέντρο Σταθερότητας. Όµως, πρώτα, πρέπει
να τελειώσει η πολιορκία. Πόσο καιρό θα πάρει, άραγε;
Ανάθεµα τους Καρνεβολθιανούς! Μαζί τους, ξεπερνούσαµε τις
διακόσιες χιλιάδες. Τώρα, δεν είµαστε παρά εκατόν-εξήντα χιλιάδες.
Και η Νερενία πρέπει να έχει γύρω στις εβδοµήντα. Εποµένως, δε
µπορούµε να κατακλύσουµε την πόλη. Θα µας πετσοκόψουν, όσο
εκείνοι στέκονται στα τείχη κι εµείς προσπαθούµε ν’ανεβούµε.
Είµαστε αναγκασµένοι να χρησιµοποιήσουµε πολιορκητικές µηχανές.
Όµως αυτό θα πάρει καιρό…
Μήπως, τελικά, οι σεισµοί θα ρίξουν τα τείχη πριν από εµάς;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
Τρίτη ηµέρα της Πολιορκίας της Όρφαλχ:

Τα κύµατα χτυπούν τα τείχη

H

Μάνζρα πήδησε στην ξηρά.
Μια κοτρόνα διέγραψε ένα µεγάλο τόξο στον αέρα και
κοπάνησε επάνω στα ανατολικά τείχη της Όρφαλχ, µε
µεγάλο θόρυβο.
Ο Μέρθναρ, η Θάρκα, ο Λόξµαρ, η Φέρλα, και ο Όρντιβηλ
πήδησαν πίσω από την Μάνζρα, κατεβαίνοντας κι εκείνοι απ’τον
Ωκεάνιο δρόµωνα.
«Λατρεύω τις πολιορκίες!» γέλασε ο Λόξµαρ, καθώς ο νότιος
άνεµος που ερχόταν από τη θάλασσα έκανε τη γαλάζια του κάπα να
τον τυλίγει µέσα στην αγκαλιά της σαν κτητική ερωµένη.
«Σε πόσες πολιορκίες έχεις βρεθεί;» τον ρώτησε η Μάνζρα, που δεν
είχε βρεθεί σε καµία, και ούτε πίστευε πως ο νεαρός πολεµιστής είχε.
«Αυτή είναι η πρώτη µου,» απάντησε ο Λόξµαρ.
«Όλα µοιάζουν καλά όταν βρίσκεσαι µε το µέρος των
πολιορκητών,» είπε ο Μέρθναρ.
«∆εν έχεις άδικο,» παραδέχτηκε ο Λόξµαρ. «Πάντως, τώρα
βρίσκοµαι µε το µέρος των πολιορκητών! Και η νίκη είναι,
αναµφίβολα, δική µας. Τι ηλίθιοι αυτοί οι Καρνεβολθιανοί, που µας
εγκατέλειψαν!»
«Άκουσα πως πίστεψαν τις υποσχέσεις του Σφετεριστή,» είπε η
Φέρλα, κάνοντας πίσω µια µακριά τρίχα από τα µαύρα της µαλλιά η
οποία είχε ξεφύγει απ’τον κότσο της.
«Μάλλον,» ένευσε η Μάνζρα. «Ο Πόνκιµ είναι επικίνδυνος. Και το
χειρότερό του όπλο είναι ο λόγος του, απ’ό,τι έχω συµπεράνει.»
«Και πού νάβλεπες τη µαγεία του,» µούγκρισε ο Μέρθναρ. «Εγώ
µία φορά την είδα και δεν επιθυµώ να την ξαναδώ,» είπε, καθώς
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βάδιζαν, µπαίνοντας στην κατασκήνωση των Ζιρκεφιανών.
«Επιχείρησα να τον σκοτώσω.» Κούνησε το κεφάλι. «Τα όπλα δε σε
ωφελούν, όταν έχεις να κάνεις µε µάγους… Με πετούσε, σαν πάνινη
κούκλα, από τη µια µεριά της βασιλικής αίθουσας στην άλλη. Πώς
δεν έσπασα κάνα κόκαλο…»
«Έχω δει παρόµοια µαγεία, Μέρθναρ,» είπε η Μάνζρα. «Ξεχνάς τη
Σαντέ’ενθιν, στον Πύργο του Φιδιού;»
«Σωστά,» συµφώνησε ο πολεµιστής, ατενίζοντας έναν καταπέλτη
των Ζιρκεφιανών, ο οποίος εκτόξευε κοτρόνες στα ανατολικά τείχη
της Όρφαλχ. «Τι χοντροκοψήµατα είναι αυτές οι πολεµικές
µηχανές…» σχολίασε.
«Κάνουν τη δουλειά τους, πάντως,» είπε ο Λόξµαρ.
«Το ελπίζω. Αυτά τα τείχη µού µοιάζουν αρκετά γερά, φίλε µου.
Μακάρι ο σεισµός να τα ταρακούνησε κάµποσο και νάγιναν πιο
ευαίσθητα. ∆εν είναι τόσο εύκολο να πάρεις µια πόλη, όσο
νοµίζεις.»
«Είπα εγώ πως είναι εύκολο;»
«Αυτό µου έδωσες να καταλάβω, απ’τον τρόπο σου.»
«Αα, επειδή είµαι άνετος, Μέρθναρ; Μα δεν είναι φυσικό κάτι
τέτοιο, από τη στιγµή που έχουµε τον εχθρό περικυκλωµένο και
φανερά υπεραριθµούµε.»
«∆εν έχει αρχίσει ακόµα ο χορός. Περίµενε ν’αρχίσει και θα δεις τι
έχει να γίνει.»
«Έχεις, µήπως, εσύ ξαναδεί πολιορκία, Μέρθναρ;»
«Για την ακρίβεια, ναι,» ένευσε εκείνος, «έχω ξαναδεί.»
«Πότε;» ρώτησε η Μάνζρα.
«Μια φορά, στα δυτικά σύνορα. Μαγκραθµέλιοι είχαν κυκλώσει
ένα φρούριο. Ευτυχώς, βοήθεια ήρθε γρήγορα.»
«Ας ανεβούµε κάπου όπου µπορούµε ν’ατενίσουµε καλύτερα την
πολιορκία,» πρότεινε η Φέρλα, κοιτώντας ένα µεγάλο, ξύλινο
παρατηρητήριο των Ζιρκεφιανών.
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«Πάµε,» ανασήκωσε τους ώµους η Μάνζρα, και βάδισε πρώτη προς
το ψηλό κατασκεύασµα. Πιάστηκε από την ανεµόσκαλα κι άρχισε
ν’ανεβαίνει. Σύντοµα, βρισκόταν επάνω, κι εµπρός της αντίκρισε
έναν µουσάτο, µελαχρινό άντρα µε τσιµπούκι στο στόµα, µια ξανθιά
γυναίκα, ντυµένη µε δέρµα, κι έναν πρασινοκίτρινο παπαγάλο.
«Οδηγέ Κάλ’µλιρβ,» χαιρέτησε η Σαραολνιανή πολεµίστρια.
«Γειααα,» αποκρίθηκε εκείνος, έχοντας το βλέµµα του
επικεντρωµένο στην πολιορκούµενη Όρφαλχ.
Ύστερα από την Μάνζρα, άρχισαν ν’ανεβαίνουν, ένας-ένας, κι οι
υπόλοιποι Σαραολνιανοί µαχητές.
«Τι θέλετε εδώ;» τους ρώτησε η ξανθιά Ζιρκεφιανή.
Και ο παπαγάλος έκρωξε: «Εδώ! Εδώ! Εδώ!»
Ο Κάλ’µλιρβ στράφηκε, για να του ρίξει ένα εχθρικό βλέµµα.
Έπειτα, κοίταξε την Μάνζρα. «Α, εσύ είσαι, βρε κοπελιά;»
αναφώνησε. «Χα-χα! ∆ε σε κατάλαβα προηγουµένως, να πούµε!»
Και είπε στην ξανθιά φίλη του: «Νάρντα, τούτη είναι η Μάνζρα, που
σου έλεγα στην Ζίρκεφ ότι ήταν µαζί µε την Ερία και την οµάδα της.
Θυµάσαι;»
Η Νάρντα συνοφρυώθηκε. «Α, ναι,» αποκρίθηκε. «Θυµάµαι.
Πάντα καλά λόγια έλεγε για σένα ο Κάλ’µλιρβ, Μάνζρα.»
«Ο Οδηγός µε τιµά ιδιαίτερα,» αποκρίθηκε εκείνη, µεταξύ αστείου
και σοβαρού.
«Χα-χα-χα!» γέλασε ο Κάλ’µλιρβ. «Κούκλα, ας αφήσουµε τις
τυπικότητες µεταξύ µας, να πούµε! Μέχρι εχτές, παίζαµε σφαλιάρες,
που λέει ο λόγος!»
Η Μάνζρα µειδίασε. «∆εν έχεις άδικο, φίλε µου.»
«Γιατί δεν ήρθες να µε βρεις, µια απ’αυτές τις µέρες;» ρώτησε ο
Κάλ’µλιρβ. «Σε κάποια στιγµή, νόµισα ότι σε µπάνισα από
απόσταση, µα δεν ήµουν σίγουρος. Έχουµε πολλά να πούµε! Πού
είναι η Ερία, για παράδειγµα; Ποιον βασανίζει, τώρα;» Γέλασε,
φυσώντας καπνό.
«∆εν ξέρω πού είναι,» απάντησε η Μάνζρα.
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«Αλλά ξέρεις ποιον βασανίζει;»
«Νοµίζω πως ξέρω,» µειδίασε, θυµούµενη πως την τελευταία φορά
που την είχε δει ήταν µαζί µε τον Ζιρκεφιανό Όκ’φερν.
Ο Κάλ’µλιρβ γέλασε, πάλι. Κι εκείνος θυµόταν τον Όκ’φερν. «Εγώ
ίσως έχω µια ιδέα για το πού µπορεί να βρίσκεται η φίλη σου.»
«Πού;» ύψωσε ένα φρύδι η Μάνζρα.
«Στην πόλη που ονοµάζετε εσείς, οι Σαραολνιανοί, Χάργκοχ.»
«Εποµένως, επέστρεψε από τη Ζίρκεφ. Αλλά εσύ πού το έµαθες,
Κάλ’µλιρβ;»
«Μίλησα µε τη Βασίλισσα Αάνθα, η οποία βρισκόταν στην Όρφαλχ
µε τον Άρχοντα Φερχ, όταν η Ερία πέρασε απο δώ, πηγαίνοντας
σ’αυτήν την Χάργκοχ. Κάποιου είδους αντίσταση, λέει,
συγκεντρώνεται εκεί.»
«Ναι,» είπε η Μάνζρα. «Ο Άρχων Σάλβινρ µαζεύει στρατό απ’όλο
το Σαραόλν, για να πολεµήσει τον Σφετεριστή. Για την ώρα, όµως,
δεν έχουµε κανένα νέο απ’αυτόν…»
«Μόλις κατακτήσουµε τούτη δω την πόλη, τα πράγµατα θα
καλυτερέψουν για το Βασίλειό σας, κούκλα, να µου το θυµηθείς.»
Έστρεψε, πάλι, το βλέµµα του στην Όρφαλχ.
Ζιρκεφιανοί καταπέλτες πετροβολούσαν τα τείχη από τα
ανατολικά, ενώ φαίνονταν και πέτρες να πετάγονται από τη βόρεια
µεριά. Και η Μάνζρα ήταν βέβαιη πως κι από τη δυτική πλευρά η
κατάσταση ήταν παρόµοια. Ενώ από τα νότια –από τη θάλασσα– τα
πλοία της Βασίλισσας Αάνθα και των Νοτίων περνούσαν,
εξαπολύοντας φλεγόµενα βλήµατα και πέτρες. Για πόσο θ’αντέξει η
πόλη αυτό το αδιάκοπο σφυροκόπηµα; αναρωτήθηκε η πολεµίστρια.
Και, ύστερα, έστρεψε το βλέµµα της πίσω, στον καταυλισµό των
Καρνεβολθιανών και των Μογκλιανών, οι οποίοι είχαν επιλέξει να
µη βοηθήσουν στην πολιορκία. Ευτυχώς που, απλά, αρνούνται να
βοηθήσουν. Φαντάσου να µας επιτίθονταν κιόλας! Φαντάσου να είχαν
κλείσει συµµαχία µε τον Πόνκιµ… Και πέρασε µια δυσοίωνη σκέψη
απ’το νου της: Λες, όντως, να έχουν συµµαχήσει, και να περιµένουν
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την κατάλληλη στιγµή, για να µας επιτεθούν; Για παράδειγµα, το
βράδυ; Αισθάνθηκε µια ξαφνική ανησυχία.
Μίλησε στον Κάλ’µλιρβ και στους υπόλοιπους για τους
συλλογισµούς της.
Ο Οδηγός κούνησε το κεφάλι του. «Μπα, δεν το πιστεύω, κοπελιά.
Θα είναι πολύ ξιπασµένοι λιµανόγατοι, για να κάµνουν κάτι τέτοιο.
Κι επιπλέον, ας µην ξεχνάµε πως δεν τους συµφέρει. Άµα µας
επιτεθούν, η Βασίλισσα Αάνθα θα τους διώξει απ’το Βασίλειό της.»
Ο Μέρθναρ κατένευσε. «Ναι, έτσι είναι.» Έριξε κι εκείνος µια
µατιά στο στρατόπεδο των Καρνεβολθιανών. Απ’ό,τι µπορούσε να
κρίνει, µε το βλέµµα, δεν τους άρεσε και τόσο που έµεναν άπραγοι,
µα δε µπορούσαν ν’αψηφήσουν την προσταγή του Βασιληά τους. Τι
ανόητος µονάρχης που πρέπει να ήταν αυτός ο Νόβµορ…
Η Μάνζρα γύρισε να κοιτάξει την Θάρκα, η οποία βαστούσε την
ξύλινη κουπαστή του παρατηρητηρίου και κοιτούσε καλά-καλά την
πολιορκία. «Είδες, τελικά, πώς µπορεί να πολιορκηθεί µια πόλη από
καράβια;» τη ρώτησε.
Η κοπέλα γέλασε. «Ακριβώς όπως µου το περιέγραψες.» Ύστερα,
αναστέναξε. «Ξέρεις κάτι Μάνζρα…. από τότε που µε πήρατε από
την έπαυλη… ή, µάλλον, από τότε που οι δαιµονάνθρωποι
εισέβαλαν στην έπαυλη του Άρχοντα Ζάρβηµ, τα πάντα άλλαξαν για
µένα. Η µητέρα µου…» Η φωνή της ήταν πνιχτή εδώ.
«…σκοτώθηκε.» Αναστέναξε, πάλι. «Μετά, µε πήρατε στη Χάργκοχ.
Με µάθατε πώς να πολεµάω. Ταξίδεψα µαζί σας στο Άργκανθικ.
Σ’εκείνο το παράξενο δάσος. Στα χιονισµένα βουνά. Στις πόλεις των
Αργκανθικιανών. Έµεινα στους στρατώνες τους. Πήγα στον Ωκεανό,
ύστερα. Και τώρα, πάλι, είµαι εδώ, στο Σαραόλν, έξω από µια πόλη
που δεν είχα ποτέ ξανά δει, και η οποία βρίσκεται πολιορκηµένη.»
Ατένισε το πρόσωπο της εκπαιδεύτριά της. «Μάνζρα, δεν είµαι ο
ίδιος άνθρωπος που βρήκατε σ’εκείνο το υπόγειο της έπαυλης.»
Η Μάνζρα χαµογέλασε στραβά. «Ναι, µικρή, το ξέρω. Γιατί, εγώ
νοµίζεις είµαι ο ίδιος άνθρωπος που ήµουν προτού ξεκινήσω εκείνη
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την περιβόητη αποστολή για τα χαµένα πλοία, µε την οµάδα της
Ερία;»
Η Θάρκα ανασήκωσε τους ώµους. «Ξέρω γω;»
Η Μάνζρα γέλασε.
** ** ** **
Ο Νόβµορ βρισκόταν µέσα σε µια σκηνή, στον ανατολικό
καταυλισµό των Καρνεβολθιανών. Μαζί του ήταν η Άρρα. Ο
Βασιληάς καθόταν σε µια καρέκλα, µε τα χέρια σταυρωµένα εµπρός
του. Η ερωµένη του ήταν µισοξαπλωµένη σ’έναν ανάκλιντρο,
βαστώντας µια κούπα γάλα και πίνοντας αργά.
«Τελικά, καλύτερα είναι εδώ από την καµπίνα του πλοίου,» είπε.
«Είχες δίκιο που έλεγες να έρθουµε.»
«Ήταν απαραίτητο, Άρρα,» αποκρίθηκε εκείνος. «Τουλάχιστον,
όταν βρίσκοµαι εδώ, κάτι κρατάει τους µαχητές µου από το να
εµπλακούν κι αυτοί στην πολιορκία. Ενώ αλλιώς….»
«Πιστεύεις ότι θα παράκουγαν τις προσταγές σου;»
«Ίσως. Είναι πρόσφυγες, αγαπηµένη µου. Θα κάνουν τα πάντα για
να πάρουν λάφυρα και γη.»
«Μα ο Πόνκιµ µάς υποσχέθηκε µια θέση εδώ, σωστά; Εποµένως,
δεν υπάρχει λόγος να επιτεθούν σε τούτο το Βασίλειο.»
«Ας πέσουν τα τείχη της Όρφαλχ και, τότε, θα δούµε άµα θα
µπορούµε να το πούµε αυτό…»
Η Άρρα έστρεψε τα µαύρα της µάτια προς το µέρος του. «Νοµίζεις
ότι θα επιτεθούν, όταν πέσουν τα τείχη;»
«Σίγουρα, τότε θα υπάρχει πολύ µεγαλύτερη πιθανότητα να
παρακούσουν τις προσταγές µου. Μα την Έρηµο, θα βλέπουν τους
Ζιρκεφιανούς και τους Ελρούνιους να ορµούν µέσα στην πόλη και
ν’αρπάζουν ό,τι βρίσκουν. Θα µπορέσουν ν’αντισταθούν;»
«Πρέπει να τους αναγκάσεις να αντισταθούν!»
Και όχι µόνον αυτό, Βασιληά των Καρνεβολθιανών.
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Ο Νόβµορ και η Άρρα αιφνιδιάστηκαν· η δεύτερη παραλίγο να
χύσει το γάλα απ’την κούπα της.
«Τι άλλο επιθυµείς, Πόνκιµ;» ρώτησε ο νεαρός µονάρχης.
Να πείσεις και τους υπόλοιπους να µην επιτεθούν.
«Τους Ζιρκεφιανούς;»
Ναι. Και αυτούς.
Ο Νόβµορ γέλασε. «Βασιληά Πόνκιµ. Εγώ δε µπορώ να
συγκρατήσω τους δικούς µου· περιµένεις να συγκρατήσω τους
Ζιρκεφιανούς και τους Ελρούνιους και τους Αδράντιους;»
∆ηλαδή, συναινείς στην επίθεση εναντίον του Βασιλείου µου; Η
φωνή του Πόνκιµ, τώρα, ήταν οργισµένη.
«∆εν ήταν αυτή η συµφωνία µας!» φώναξε ο Νόβµορ, καθώς
σηκωνόταν όρθιος. «Η συµφωνία µας ήταν η εξής: Αν δεν
επιτιθόµουν στο Σαραόλν, θα υπήρχε µια θέση για µένα και το λαό
µου εδώ.»
Βασιληά µου, είπε ο Πόνκιµ, τώρα µε µειλίχιο τόνο, σα να µιλούσε
σε έναν κουτό µαθητή, πώς περιµένεις να υπάρξει µια θέση για σένα
και το λαό σου εδώ, όταν ο πόλεµος έχει τυλίξει όλο µου το Βασίλειό;
Ο Νόβµορ κούνησε το κεφάλι. Ξεφύσησε. Ποτέ δεν ήθελα εξουσία,
µα τα Πνεύµατα! συλλογίστηκε, θυµωµένος. Ποτέ δεν το ήθελα αυτό!
Τα Πνεύµατα να κάψουν την ψυχή σου, Ρέηρµαρ! Γιατί µου άφησες
τούτο το βάρος; Στους δικούς σου ώµους έπρεπε να βρίσκεται, ΟΧΙ
στους δικούς µου!
«Πόνκιµ… Πόνκιµ, έχεις δίκιο. Ίσως να έχεις δίκιο. Όµως,»
φώναξε, «δεν µπορώ να κάνω τίποτα για να αποτρέψω τους
Ζιρκεφιανούς και τους υπόλοιπους απ’το να επιτεθούν στο
Σαραόλν!»
«Και δεν πρόκειται να καταφέρεις κάτι έτσι, Πόνκιµ,» είπε,
ξαφνικά, η Σούλτριθ, παραµερίζοντας την κουρτίνα της σκηνής και
µπαίνοντας. «Ήδη έκανες πολλά. Κανονικά, οι Καρνεβολθιανοί
έπρεπε να συµµετέχουν σε τούτη την επίθεση!»
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Η Άρρα πήρε καθιστή θέση επάνω στο ανάκλιντρο, αντικρίζοντας
την αδελφή του εραστή της.
Ο Νόβµορ συνοφρυώθηκε, θυµωµένος που η Σούλτριθ είχε χιµήσει
έτσι µέσα στη σκηνή του. Κι επιπλέον –τον παρακολουθούσε;
Ααα, ακούστηκε η φωνή του Πόνκιµ από το πουθενά, η
πολεµοχαρής Πριγκίπισσα του Κάρνεβολθ, που, αντί να προασπίζεται
τα συµφέροντα του λαού της, έχει συµµαχήσει µε την λυσσασµένη
Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού και τον τρελαµένο απ’τον φθόνο για
εµένα εραστή της, τον έκπτωτο Βασιληά Βένγκριλ.
«Τα λόγια σου πιθανώς να πείθουν τον αδελφό µου, µα δεν πείθουν
καθόλου εµένα, Πόνκιµ,» αντιγύρισε η Σούλτριθ. «Σταµάτα να µας
επισκέπτεσαι µ’αυτό τον τρόπο–»
Σκέφτεσαι να επιχειρήσεις να µε σταµατήσεις, Πριγκίπισσα;
Η Σούλτριθ έτριξε τα δόντια. «Το ξέρεις πολύ καλά ότι δε δύναµαι
να το κατορθώσω αυτό. Όµως δε θα µας διχάσεις. Τα κατάφερες µε
τον Νόβµορ, για την ώρα, αλλά µην είσαι και τόσο βέβαιος ότι αυτό
θα κρατήσει–»
«Σούλτριθ!» φώναξε ο αδελφός της. «Εγώ είµαι ο Βασιληάς εδώ!
Και αποφάσισα να µην επιτεθώ! Ανάθεµα τα Πνεύµατα κι εσένα
µαζί τους, έπρεπε να είχες δεχτεί τη θέση της Βασίλισσας, όταν
σ’την είχα προτείνει! Γιατί όλοι ρίχνετε σε µένα αυτό το βάρος;
Ποτέ δε σας το ζήτησα!
»Σε ρωτώ ξανά: Επιθυµείς να γίνεις Βασίλισσα των
Καρνεβολθιανών, αδελφή;»
Προτού προλάβει η Σούλτριθ να µιλήσει, η Άρρα σηκώθηκε απ’το
ανάκλιντρο, λέγοντας: «Νόβµορ, αγάπη µου, είσαι ταραγµένος.
Καλύτερα θα ήταν να ηρεµήσεις. Ν’αφήσεις το µυαλό σου να
ξεκουραστεί, για λίγο. Καταλαβαίνω πόσο σε έχει φορτίσει αυτή η
κατάσταση. Πονώ να σε βλέπω έτσι…»
Σκύλα! σκέφτηκε η Σούλτριθ. Ήταν φανερό στα µάτια της
Πριγκίπισσας πως η Άρρα επιθυµούσε να παραµείνει ο Νόβµορ
Βασιληάς, για να αποκτήσει κάποτε τον τίτλο της Βασίλισσας.
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Πράγµα που, φυσικά, θα ήταν ανέφικτο αν η Σούλτριθ γινόταν
Μονάρχισσα των Καρνεβολθιανών. Ίσως θα έπρεπε να δεχτώ την
πρόταση του Νόβµορ, συλλογίστηκε. Ίσως αυτό θα ήταν το καλύτερο
για το λαό µου. Όµως πώς θα µε έβλεπαν οι άλλοι, τότε; Τι θα έλεγαν;
Ότι, ασκώντας ψυχολογική βία στον αδελφό µου, του άρπαξα την
εξουσία η οποία δικαιωµατικά του ανήκε;
Η φωνή του Πόνκιµ είπε: Η Αρχόντισσα Άρρα έχει δίκιο, πιστεύω,
Βασιληά Νόβµορ. Καλύτερα θα ήταν να ξεκουραστείς, για να
καθαρίσεις το νου σου.
«Πόνκιµ,» γρύλισε η Σούλτριθ, «µε αηδιάζεις! Έχεις την εντύπωση
πως όλοι είναι χαζοί και–»
Τουναντίον, Πριγκίπισσα. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει κάποια
σύνεση στους άλλους, προκειµένου να συνεννοηθώ µαζί τους.
Η Σούλτριθ γέλασε. «Για να τους χρησιµοποιήσεις.»
Ποτέ δε χρησιµοποιώ κανέναν, Πριγκίπισσα. Απλώς, προσπαθώ να
του υποδείξω τι είναι λογικότερο να πράξει.
«Λογικότερο να πράξει!» έκανε η Σούλτριθ.
Ακόµα κι εσύ, αν το σκεφτείς προσεκτικά, θα δεις πως δε σας
συµφέρει να συµµαχήσετε µε τη Βασίλισσα Αάνθα σ’ετούτο τον
πόλεµο.
«Και να συµµαχήσουµε µαζί σου;»
Καθόλου. Μονάχα να µη µου επιτεθείτε. Αν η Αάνθα χάσει όλη την
υποστήριξη των Νότιων, ο πόλεµος θα τελειώσει, Πριγκίπισσα. Και
τότε, θα µπορέσουµε άπαντες να ζήσουµε ειρηνικά στο Σαραόλν. Σας
το έχω υποσχεθεί.
Τα µάτια της στένεψαν. «Σε ξέρω–»
∆ε µε ξέρεις καθόλου, Σούλτριθ. Καθόλου. Ξέρεις µόνο ό,τι σου
έχουν πει για εµένα. Ό,τι σου έχουν πει ένας έκπτωτος βασιληάς που
αποζητά εκδίκηση και η ερωµένη του. Άσε, για µερικές στιγµές, όλοι
σου τη γνώση πίσω και δες τι έχεις µπροστά σου. Έναν άνθρωπο που
σου ζητά, απλά, να µην επιτεθείς στο Βασίλειό του –κι αν δεν
επιτεθείς, θα σε δεχτεί εντός των συνόρων αυτού– και δύο άλλους
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ανθρώπους που επιθυµούν να κατακτήσουν το εν λόγω Βασίλειο,
επειδή κάποτε ανήκε στον έναν απ’αυτούς. Από τι έχεις να κερδίσεις
περισσότερα, Πριγκίπισσα; Από τον πόλεµο ή από την ειρήνη;
«Απλοποιείς την κατάσταση, Πόνκιµ,» είπε η Σούλτριθ. «Τα
πράγµατα δεν είναι τόσο απλά.» Όµως δε µπορούσε να µην
παραδεχτεί πως υπήρχε κάποια λογική σ’όσα έλεγε. Αλλά, βέβαια,
σίγουρα θα προσπαθούσε να την κοροϊδέψει. Θα προσπαθούσε να
την κάνει να νοµίσει πως τα λόγια του ήταν σωστά.
Σε προκαλώ να µου αποδείξεις το αντίθετο.
«Σφετερίστηκες το θρόνο του Βασιληά Βένγκριλ.»
Και λοιπόν; Αυτό αλλάζει την τωρινή κατάσταση; Μήπως, χρωστάς
εσύ κάποια χάρη στον Βένγκριλ την οποία δε γνωρίζω; Απ’όσο ξέρω,
ο Βένγκριλ και η Αάνθα χρωστούν χάρη σε σένα!
∆εν έλεγε ψέµατα, τώρα. Κι όµως… «Η Βασίλισσα Αάνθα µάς
δέχτηκε στο Βασίλειό της.»
Ξεπλήρωσε το χρέος της σε σας, Σούλτριθ.
«Όχι, δεν είναι έτσι. ∆έχτηκε όλους όσους ήρθαν στον Ωκεανό,
µετά από την καταστροφή της Νότιας Γης.»
Και πάλι, αυτός δεν είναι καλός λόγος για να µου επιτεθείτε. ∆εν έχει
καν σχέση µε εσάς, τους Καρνεβολθιανούς.
Η Σούλτριθ έσφιξε τις γροθιές της, µη γνωρίζοντας τι ν’αποκριθεί.
∆ε µπορεί ο Πόνκιµ να είχε δίκιο! Κάπως, την είχε µπερδέψει. Κάτι
της είχε κάνει! Αυτά που της έλεγε τα ανέτρεπαν όλα.
Τα µαύρα µάτια της Άρρα γυάλισαν. «Τι τρέχει, Σούλτριθ;
Κατάλαβες πως έκανες λάθος εκτίµηση, για µια φορά;»
«∆εν έκανα λάθος εκτίµηση,» σφύριξε η Πριγκίπισσα, νιώθοντας
την πνευµατική ισχύ να καίει µέσα της. Ήθελε –όσο τίποτ’άλλο,
τούτη τη στιγµή– ν’αρπάξει την Άρρα, µέσω των Πνευµάτων, και να
την στραγγαλίσει επιτόπου. Όµως δεν άφησε τον εαυτό της
ν’αντιδράσει απερίσκεπτα.
«Ακόµα επιµένεις, αδελφή;» είπε ο Νόβµορ. «Θέλεις να χυθεί
Καρνεβολθιανό αίµα για το τίποτα; Τόσο καιρό, ο πόλεµος µε τον
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Γελωτοποιό του Ζερ-Μογκλ δε σου έφτασε; Ήταν, µήπως, κι εκεί
τόσο απλό να λυθεί η κατάσταση, µα εσύ κι ο Ρέηρµαρ προτιµήσατε
την αιµατοχυσία από τον συµβιβασµό;»
«Πώς τολµάς, Νόβµορ, να µου το λες αυτό,» φώναξε η Σούλτριθ,
«όταν εγώ και ο Ρέηρµαρ βρισκόµασταν κάθε µέρα αντιµέτωποι µε
τις διαβολικές ορδές του Γελωτοποιού, ενώ εσύ διασκέδαζες,
υποστηρίζοντας ότι αυτά τα ζητήµατα δεν ήταν για σένα και δε θα
µπορούσες να προσφέρεις κάτι παραπάνω; Φερόσουν σαν ένα
µεγάλο βρέφος –κι ακόµα έτσι φέρεσαι!» Γύρισε και έφυγε από τη
σκηνή, έχοντας ήδη µετανιώσει για τα λόγια της.
«Μην της δίνεις σηµασία, αγαπηµένε µου,» είπε η Άρρα. «Είναι
τόσο θιγµένος ο εγωισµός της, για το λάθος το οποίο έκανε, που δεν
ξέρει τι λέει.»
Ο Νόβµορ δε µίλησε.
** ** ** **
Ο Ρινκ ον Γκνερφ στεκόταν έξω από τη σκηνή του, στον
καταυλισµό των Μογκλιανών, και κοίταζε τους πολεµιστές να
κουβεντιάζουν σε χαµηλούς τόνους, ενώ από τα πρόσωπά τους
φαινόταν ότι ήταν βαθιά προβληµατισµένοι.
Μια γυναίκα ξεχώρισε µέσα από το πλήθος και τον πλησίασε. Ήταν
µετρίου αναστήµατος, γεροδεµένη, µε καστανόξανθα µαλλιά,
κοµµένα λίγο πιο πάνω από τον ώµο. Φορούσε µαύρο, δερµάτινο
πανωφόρι, δεµένο σφιχτά επάνω της. Το παντελόνι της, όµως, ήταν
φαρδύ, σκούρο-µπλε, και φούσκωνε στους µηρούς. Φορούσε µαύρες
µπότες, µε δεσίµατα, οι οποίες έφταναν ως το γόνατο. Στο λαιµό της
ήταν δεµένος ένας γαλάζιος µανδύας, ενώ στη µέση της τυλιγόταν
µια πορφυρή ταινία, όπου ήταν περασµένο το γιαταγάνι της.
«Καληµέρα, Αρχόντισσα Μέτα.»
«Καληµέρα Ρινκ,» αποκρίθηκε εκείνη, µε κάποιο δισταγµό στη
φωνή της.
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Ο Ρινκ ον Γκνερφ παρατήρησε την όψη της. Όπως όλοι οι
υπόλοιποι Μογκλιανοί, έτσι και η Αρχόντισσα Μέτα ον Βερ έµοιαζε
προβληµατισµένη. Σίγουρα, επειδή εκείνος είχε προστάξει να µην
επιτεθούν.
«∆ιαφωνείς µαζί µου.»
Η Μέτα έσµιξε τα χείλη. «∆εν ξέρω αν θα έπρεπε να διαφωνήσω…
∆εν ξέρω αν διαφωνώ… Όµως η όλη κατάσταση δε µ’αρέσει.
Αλλάζουµε στρατόπεδο, Ρινκ; Νόµιζα ότι ήµασταν µε το µέρος της
Βασίλισσας Αάνθα. Τώρα, όµως, µε ποιον είµαστε; Είµαι
µπερδεµένη, οφείλω να οµολογήσω. Και, αναµφίβολα, δεν είµαι η
µόνη µπερδεµένη σε τούτο τον καταυλισµό.»
Ο Ρινκ κούνησε το κεφάλι. Κάθισε σ’ένα ξύλινο σκαµπό.
«Καλύτερα να µην κάνουµε εχθρούς, όταν δε χρειάζεται.»
«Από πότε οι Μογκλιανοί αποφεύγουν µια δίκαιη µάχη;» ρώτησε η
Μέτα, καθώς καθόταν σ’έναν βράχο παραδίπλα.
«∆ίκαιη µάχη; Και ποια µάχη ορίζεις ως ‘δίκαιη’;»
Η Αρχόντισσα γέλασε. «Κάποιες φορές, αναρωτιέµαι γιατί εσύ µας
αντιπροσωπεύεις.»
«Ίσως να ήταν λάθος µου που προθυµοποιήθηκα.» Ο Ρινκ έβγαλε
µια πίπα από το πανωφόρι του, την άναψε, κι άρχισε να καπνίζει. Το
βλέµµα του ήταν στα τείχη της Όρφαλχ, όπου έπεφταν οι βράχοι από
τους καταπέλτες των Αδράντιων, των Ζιρκεφιανών, και των
Ελρούνιων.
Η Μέτα χαµογέλασε. «Με συγχωρείς· δεν το εννοούσα όπως
ακούστηκε.»
«∆εν τίθεται θέµα προσβολής. Γνωριζόµαστε πολύ καιρό.»
Χαµογέλασε κι εκείνος, δείχνοντας τα δόντια του. «Σ’έχω µάθει,
πια.»
Η Μέτα γούρλωσε τα αµυγδαλιά της µάτια. «Α, έτσι, ε; Χα! Τώρα,
εγώ θα έπρεπε να προσβληθώ!»
«∆ε θα ήταν συνετό από µέρος σου,» είπε ο Ρινκ. «Ειδικά από τη
στιγµή που ξέρεις πόσο σε συµπαθώ.»
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«Η αλήθεια να λέγεται. Άµα δεν ήσουν εσύ, δε θα την είχα βγάλει
καθαρή από τον Γελωτοποιό…
»Ωστόσο,» πρόσθεσε, πειραχτικά, «θα µπορούσες να µας είχες βρει
ένα πιο βολικό µέρος από κείνη την έρηµη παραλία!»
Ο Ρινκ γέλασε. «Καλύτερη η παραλία από τα µέρη όπου είχα
φυγαδέψει τους άλλους. Όσοι ήταν στα βουνά, σίγουρα, χάθηκαν µε
τον Μεγάλο Σεισµό. Τουλάχιστον, εσύ κι οι περισσότεροι δικοί σου
τη γλιτώσατε.»
«Αααχχ, Ρινκ,» έκανε η Μέτα, µελαγχολικά, «τη γλιτώσαµε, ναι…
όµως εκείνος που είχε σηµασία για µένα είχε ήδη ξεκινήσει το
Μακρύ Ταξίδι.»
Ο Ρινκ ον Γκνερφ ήξερε ότι η Αρχόντισσα αναφερόταν στον
σύζυγό της, ∆ήελ ον Βερ, ο οποίος είχε πέσει στα χέρια του
Γελωτοποιού, και είχε πεθάνει στον Πύργο των Μαρτυρίων.
«Ορισµένες νύχτες, σκέφτοµαι να τον συντροφεύσω στο Μακρύ
Ταξίδι, φίλε µου,» συνέχισε η Μέτα.
«Κάποτε, θα τον συντροφεύσεις,» αποκρίθηκε ο Ρινκ. «Όµως δεν
υπάρχει λόγος να βιαστείς.»
«Ευθύς, για µια φορά,» είπε η Αρχόντισσα. «Σαν κι εµένα.»
Ο Ρινκ έβγαλε την πίπα του απ’το στόµα και φύσηξε ένα δαχτυλίδι
καπνού στον αέρα, το οποίο γρήγορα διαλύθηκε. «Πιθανώς,»
αποκρίθηκε, ύστερα από µερικές στιγµές σκέψης. «Και πιθανώς όχι.
Η ευθύτητά σου δε συγκρίνεται, Μέτα.
»Πες µου, λοιπόν: ποια η άποψή σου για όλα τούτα;»
«Όλα τούτα;»
«Η πολιορκία. Η απόφασή µου να µη συµµετάσχουµε.»
«Εσύ είσαι ο Αντιπρόσωπος. Σ’εµπιστευόµαστε.»
«Τώρα, εσύ ακούγεσαι σαν εµένα, Μέτα. Εγώ µιλάω διπλωµατικά·
εσύ τα λες όπως έχουν τα πράγµατα. Πες µου, λοιπόν: τι νοµίζεις;»
«∆εν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να εµπιστευτείς αυτόν τον Πόνκιµ.
Τουλάχιστον, τη Βασίλισσα Αάνθα τη γνωρίζουµε. Ξέρουµε ότι µας
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βοήθησε και θα συνεχίσει να µας βοηθά, ενώ για εκείνον δεν
ξέρουµε τίποτα. Ίσως όλες του οι υποσχέσεις να είναι ψεύτικες.»
«∆ιόλου απίθανο,» συµφώνησε ο Ρινκ. «Όµως, µε το να µην
επιτεθούµε, δεν αλλάζει τίποτα, θα έλεγα. Λίγα θα µπορούσαµε να
προσφέρουµε στην πολιορκία. Κι επιπλέον, έτσι έχουµε µε το µέρος
µας και τον Πόνκιµ και την Αάνθα.»
«Οι διπλές συµµαχίες είναι επικίνδυνες, όµως, Ρινκ,» είπε η Μέτα.
«Φτάνει να δυσαρεστήσεις το ένα από τα δύο στρατόπεδα και
τελείωσαν τα οφέλη για σένα.»
«Μα, οι διπλές συµµαχίες είναι η δουλειά µου,» αποκρίθηκε ο Ρινκ.
«Τι έκανα τόσο καιρό µε τον Γελωτοποιό;»
«Αναρωτιέµαι ποιος, τελικά, χρησιµοποιούσε ποιον;»
Ο Ρινκ στράφηκε να την κοιτάξει. «Τι θες να πεις; Αν ο
Γελωτοποιός είχε την παραµικρή υποψία ότι έκρυβα από αυτόν τους
ευγενείς που του είχαν εναντιωθεί, θα µε είχε στείλει στην κρεµάλα,
ή στον Πύργο των Μαρτυρίων.»
«Εκτός κι αν ήθελε να έχουν έτσι τα πράγµατα…»
«Να ήθελε ορισµένοι ευγενείς να καιροφυλαχτούν, για να τον
σκοτώσουν;»
Η Μέτα µόρφασε, δείχνοντας άγνοια. «Τέλος πάντων,» είπε.
«Τώρα, πλέον, δεν έχει σηµασία, σωστά;»
«Ο Γελωτοποιός, όχι, δεν έχει σηµασία· σίγουρα, είναι νεκρός.
Όµως κάτι άλλο έχει σηµασία: ∆εν εµπιστεύεσαι τις διπλωµατικές
µου ικανότητες, πια, Μέτα;»
«Μη γίνεσαι αστείος.»
** ** ** **
Ο Βένγκριλ κατέβηκε από το πλοίο και βάδισε στην ακτή δυτικά
της Όρφαλχ, µπαίνοντας στο στρατόπεδο των Ζιρκεφιανών. Ήταν
ντυµένος για µάχη, µε την αρµατωσιά του, το ξίφος του, και τον
πορφυρό του µανδύα ν’ανεµίζει πάνω απ’τους ώµους του· το δε
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κράνος του το κρατούσε παραµάσκαλα. ∆εξιά κι αριστερά του
µονάρχη έρχονταν ο Ρήφορβελ κι ο Σίνορµαρ, οπλισµένοι σαν
αστακοί.
Ένας Ζιρκεφιανός τούς πλησίασε, για να τους προϋπαντήσει. Κι
αυτός ήταν ντυµένος για µάχη, φορώντας δερµάτινη αρµατωσιά,
κράνος δίχως προσωπίδα, και ακουµπώντας το δεξί του χέρι στη
λαβή του σπαθιού που κρεµόταν απ’τη ζώνη του.
«Βασιληά Βένγκριλ!» είπε. «Καλωσορίσατε στον δυτικό
καταυλισµό των Ζιρκεφιανών. Είµαι ο Άρχων Σόρντ’κφαρ, και σας
χαιρετώ θερµά.»
«Σε χαιρετώ κι εγώ, Άρχοντα Σόρντ’κφαρ,» αποκρίθηκε ο
Βένγκριλ, δυσκολευόµενος κάπως στην προφορά του Ζιρκεφιανού
ονόµατος, µα παρ’όλ’αυτά καταφέρνοντας να το προφέρει σωστά.
«Πώς πηγαίνει η πολιορκία;»
«Τώρα µόλις ξεκινήσαµε, Μεγαλειότατε,» είπε εκείνος. «Θα δούµε.
∆εν ξέρω και πολλά από πολιορκίες, εδώ πού τα λέµε. Είµαι βέβαιος
πως εσείς γνωρίζετε πολύ περισσότερα.»
«Έχω περάσει από δύο πολέµους, Άρχοντα Σόρντ’κφαρ,»
αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Και µπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι ήταν
υπέρ αρκετοί για µια ζωή. ∆υστυχώς, όµως, απ’ό,τι φαίνεται»–το
βλέµµα του στράφηκε στα τείχη της Όρφαλχ–,«θα ζήσω κι έναν
τρίτο.»
«Έχοντας µεγάλη εµπειρία από τους δύο προηγούµενους, σωστά;»
είπε ο Σόρντ’κφαρ. «Μπορείτε να µας προσφέρετε σηµαντική
βοήθεια σε τούτη την πολιορκία, υποθέτω.»
«Για την ώρα, δεν έχω κάτι επιπλέον να προτείνω, Άρχοντά µου.
Συνεχίστε να τους σφυροκοπείτε µε τους καταπέλτες σας. Αν είχαµε
και τους Καρνεβολθιανούς µαζί µας, θα µπορούσαµε να
επιχειρήσουµε να κατακλύσουµε τα τείχη, κάποια στιγµή. Όµως,
αφού δεν τους έχουµε µαζί µας, κάτι τέτοιο είναι ασύµφορο. Ένας
υπερασπιστής επάνω στις επάλξεις είναι σαν δέκα που προσπαθούν
ν’ανεβούν σ’αυτές.» Καθώς µιλούσε, ο Βένγκριλ βάδιζε µέσα στον
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καταυλισµό των Ζιρκεφιανών, ακολουθούµενος από τον Σόρντ’κφαρ
και τους δυο του σωµατοφύλακες. Το βλέµµα του πλανιόταν
τριγύρω, στους Ζιρκεφιανούς και στις πολεµικές τους µηχανές. Λίγη
πειθαρχία δε θα έβλαπτε αυτούς τους Νότιους, συλλογίστηκε. Τα
πάντα είναι ανάκατα εδώ πέρα. Στη µάχη, σίγουρα, οι Ζιρκεφιανοί δε
θα είναι παρά µια άτακτη ορδή.
«Ήταν βλακεία των Καρνεβολθιανών που αποφάσισαν να µη µας
βοηθήσουν, Βασιληά µου,» είπε ο Σόρντ’κφαρ. «Αν και, βέβαια, δεν
ήταν απόφαση των ίδιων των Καρνεβολθιανών. Αυτός ο Βασιληάς
Νόβµορ τ’αποφάσισε. Οι πολεµιστές του Κάρνεβολθ, απ’ό,τι έχω
καταλάβει, είναι διχασµένοι. Τουλάχιστον απ’ό,τι άκουσα εδώ, στο
δυτικό τους στρατόπεδο, συµπέρανα πως µερικοί σκέφτονται ότι
ίσως ο µονάρχης τους να έχει δίκιο, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι
πρέπει να έρθουν µαζί µας, όταν αρχίσει η καταµέτωπο επίθεση –
όταν, δηλαδή, έχει καταρρεύσει κάποιο τµήµα του τείχους.»
«Ναι…» µουρµούρισε ο Βένγκριλ, αφηρηµένος, καθώς ατένιζε την
Όρφαλχ. Και, ύστερα: «Εκεί, Άρχοντα Σόρντ’κφαρ,» είπε,
δείχνοντας ένα συγκεκριµένο σηµείο των τειχών. «Εκεί
επικεντρώστε τις προσπάθειές σας.»
«Τι είναι εκεί, Μεγαλειότατε;» συνοφρυώθηκε ο Ζιρκεφιανός.
«∆ε βλέπεις τη ρωγµή, Άρχοντά µου;» απόρησε ο Βένγκριλ.
«Προφανώς, το τείχος από κείνη τη µεριά είναι πιο αδυνατισµένο. Ο
σεισµός έκανε τη δουλειά του, φαίνεται…
»Χτυπήστε εκεί. Όλοι οι καταπέλτες να στραφούν σ’αυτό το
σηµείο.»
** ** ** **
Η Αάνθα, στεκόµενη στην πρύµνη της Κυράς της Θάλασσας,
ατένιζε ένα από τα πλοία του στόλου της να χτυπιέται από έναν
καταπέλτη της Όρφαλχ και ν’αρχίζει να µπάζει νερά.
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«Ανάθεµα!…» καταράστηκε κάτω απ’την ανάσα της. «Ζιρκεφιανό
σκάφος δεν ήταν αυτό;» ρώτησε την Ναύαρχο Μίρθα, η οποία
βρισκόταν πλάι της.
«Μάλιστα, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε η γυναίκα.
«Είναι βλάκες!» σφύριξε η Αάνθα. «∆εν ξέρουν τίποτα από
ναυσιπλοΐα!»
«Όπως όλοι οι στεριανοί, Βασίλισσά µου,» σχολίασε η Μίρθα,
ατενίζοντας τους Ζιρκεφιανούς να µπαίνουν σε βάρκες ή να βουτούν
στη θάλασσα, εγκαταλείποντας το πλοίο.
«∆εν έχεις άδικο,» παραδέχτηκε η Κυρά του Ωκεανού, βαστώντας
την κουπαστή της πρύµνης. Ξεφύσησε. «Έτσι, η πολιορκία θα πάρει
πολύ καιρό, Ναύαρχε… Πρέπει κάτι να κάνουµε, για να την
επισπεύσουµε. Ο χρόνος µάς πιέζει.»
«∆εν το πιστεύω, Μεγαλειοτάτη,» διαφώνησε η Μίρθα.
«Συγκεκριµένα, θα έλεγα πως ο χρόνος δουλεύει υπέρ µας και κατά
των πολιορκούµενων.»
Είναι, όµως, και οι σεισµοί, Ναύαρχε, σκέφτηκε η Αάνθα. Πρέπει να
σταµατήσω και τους σεισµούς. Η Βάρνα µού το ζήτησε. Και όχι δίχως
λόγο. Επιπλέον… «Ο Σφετεριστής µπορεί να φέρει βοήθεια. Και δεν
ξέρω πόσο µεγάλη θα είναι.»
«Ακόµα και χωρίς τους Καρνεβολθιανούς και τους Μογκλιανούς,
είµαστε εκατόν-εξήντα χιλιάδες στο σύνολο, Μεγαλειοτάτη,»
αποκρίθηκε η Μίρθα. «Ο Πόνκιµ θα δυσκολευτεί να µας διώξει.»
«Κι αν οι Καρνεβολθιανοί και οι Μογκλιανοί συµµαχήσουν
µ’αυτόν, και µας επιτεθούν όλοι µαζί;»
Τα µάτια της Μίρθα γούρλωσαν, προς στιγµή. «Μεγαλειοτάτη, όχι!
Αποκλείεται να σας προδώσουν µε τέτοιο τρόπο. Άλλωστε,
φιλοξενείτε το λαό τους στο Βασίλειό σας. Μα τον Ωκεανό, αυτό θα
ήταν… θα ήταν… ελεεινό!»
«Ναι… αλλά µπορούµε να είµαστε βέβαιοι, Ναύαρχε;» έθεσε το
ερώτηµα η Αάνθα, µε τα πράσινά της µάτια καρφωµένα στην υπό
συνεχή σφυροκόπηµα Όρφαλχ. Γιατί δε µπορώ να σκεφτώ έναν
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έξυπνο τρόπο, ώστε να πάρουµε την πόλη γρήγορα; Και, µετά,
θυµήθηκε κάτι, που –έπρεπε να το είχα σκεφτεί εδώ και ώρα!
Στράφηκε προς έναν από τους Ωκεάνιους πολεµιστές της. «Πού
βρίσκεται ο Αρχιστράτηγος Όβγκερ; Φωνάξτε τον εκ µέρους µου.
Ζητήστε του να έρθει.»
** ** ** **
«Με ζητήσατε, Μεγαλειοτάτη.»
Η Αάνθα κοίταξε τον Όβγκερ από πάνω ως κάτω. Σίγουρα,
βρισκόταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από χτες βράδυ, έκρινε.
«Εσείς και η ∆ούκισσα Βόνα βγήκατε από τους υπονόµους της
Όρφαλχ, σωστά, Αρχιστράτηγε;»
«Μάλιστα, Βασίλισσά µου,» ένευσε εκείνος.
«Πείτε µου, θα µπορούσε το άνοιγµα από το οποίο ήρθατε να
χρησιµοποιηθεί για να βάλω µέσα στην πόλη ορισµένους από τους
πολεµιστές µου;»
«Εµ, σκέφτεστε να κάνετε επίθεση διαµέσου των υπονόµων,
Μεγαλειοτάτη;»
«Όχι επίθεση· δε νοµίζω ότι µας συµφέρει,» εξήγησε η Αάνθα.
«Όµως… θα µπορούσαν ορισµένοι να µπουν στην πόλη από τους
υπονόµους και ν’ανοίξουν τις πύλες, ώστε να την κατακτήσουµε.»
Ο Όβγκερ έτριψε το σαγόνι του. «Οι πύλες ευκολότερα κλείνουν
παρά ανοίγουν, Μεγαλειοτάτη. Θα προλάβουµε να πάρουµε την
πόλη τόσο γρήγορα;»
Η Αάνθα συνοφρυώθηκε. «Τι θέλετε να πείτε, Αρχιστράτηγε;»
«Οι άνθρωποί σας θα µπουν στην πόλη. Έστω ότι θα καταφέρουν
να φτάσουν στις πύλες και να τις ανοίξουν (που πολύ φοβάµαι ότι
τούτο θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο). Μετά, τι γίνεται; Οι
υπερασπιστές αρκεί να σκοτώσουν τους δικούς µας και να κόψουν
τα σκοινιά, για να τις κλείσουν, πάλι, αµέσως. Θα προφτάσουµε
µέσα σε τόσο λίγο χρόνο να εισβάλουµε και να πάρουµε την πόλη;
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∆εν το πιστεύω, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό µονάχα στην
περίπτωση που εµείς ήµασταν υπερβολικά περισσότεροι από
εκείνους. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω;»
Η Αάνθα σούφρωσε τα χείλη, απογοητευµένα. «Ναι,» ένευσε. «Ο
Βένγκριλ έκανε καλά που σας επέλεξε για Αρχιστράτηγο του
Βασιλείου του, Άρχοντα Όβγκερ.»
Ο Όβγκερ χαµογέλασε. «Λέω τα πράγµατα όπως τα βλέπω,
Μεγαλειοτάτη…»
Και, δυστυχώς, δεν είναι καθόλου βολικά, σκέφτηκε η Αάνθα.
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δώ είναι το µέρος που ανάφερες, Μπάχτον;»
«Μάλιστα, ∆ούκα µου,» αποκρίθηκε ο τοξότης στον
Άρχοντα Σάλβινρ.
Εκείνος έριξε µια µατιά στην τοποθεσία γύρω τους. Ήταν ένα
ξέφωτο. Αρκετά µεγάλο. Προς τα βόρεια υπήρχαν µερικά βράχια,
από τα οποία κυλούσε νερό, όχι τόσο πολύ ώστε να µπορεί να
θεωρηθεί καταρράκτης, µα αρκετό για να γεµίζει τη λιµνούλα από
κάτω τους. Στα ανατολικά, το έδαφος ήταν κατηφορικό· ο Σάλβινρ
µπορούσε να δει µια δεντρόφυτη πλαγιά, διάσπαρτοι µε ογκόλιθους.
Στα δυτικά, ο τόπος ήταν βατός και, φυσικά, δασώδης –από τα πιο
δασώδη σηµεία αυτών των περιοχών, έκρινε ο Άρχοντας της
Χάργκοχ.
«Συµφωνώ,» είπε, αφιππεύοντας. «Είναι, πράγµατι, καλό µέρος για
να καταυλιστούµε. Μόνιµα.»
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Ο Έντρηλ έδωσε διαταγή στους πολεµιστές του στρατού να
κατασκηνώσουν.
«Τι έχει για φαγητό;» ρώτησε η Τουάθα τον Μπάχτον, ενώ όλοι
είχαν κατεβεί από τα άλογά τους και τα είχαν δώσει σε στρατιώτες,
για να τα περιποιηθούν.
«Οι κυνηγοί µας έπιασαν µερικούς λαγούς και κάποια ζαρκάδια,
Αρχόντισσά µου,» ανέφερε ο τοξότης. «Θα φάµε καλά σήµερα· µην
ανησυχείτε.»
«Ευτυχώς,» είπε η Τουάθα. «Γιατί, αν τρώγαµε όπως χτες, ο µισός
στρατός µας θα κινδύνευε να πεθάνει της πείνας!»
Ο Σάλβινρ γέλασε, µε τα λόγια της ∆ούκισσας της Κάντνοµ, καθώς
όλο το αρχοντολόι του φουσάτου συγκεντρωνόταν γύρω του.
«Τώρα, που βρήκαµε µέρος για να µείνουµε, πρέπει να
κουβεντιάσουµε κάποια πολύ σηµαντικά ζητήµατα, Σάλβινρ,» είπε ο
Φερχ, πλησιάζοντας.
Ο Άρχοντας της Χάργκοχ υποπτευόταν τι εννοούσε ο ∆ούκας της
Όρφαλχ, και έγνεψε καταφατικά. «Ναι, συµφωνώ.»
∆ύο στρατιώτες άναψαν µια µεγάλη φωτιά για τους άρχοντες,
κοντά στην λίµνη, και εκείνοι κάθισαν γύρω της, ανυποµονώντας για
το µεσηµεριανό τους.
Ο Μπάχτον και ο Έντρηλ, εν τω µεταξύ, είχαν αποµακρυνθεί από
την παρέα τους, πηγαίνοντας προς την πλαγιά στα ανατολικά του
ξέφωτου, όπου µπορούσαν να δουν την Ερία να προσπαθεί ν’ανάψει
µια φωτιά. Καθώς έφταναν, επάνω στα ξύλα είχαν αρχίσει να
χοροπηδούν φλόγες. Ο τοξότης και ο πολεµιστής κάθισαν εκεί
κοντά, ο πρώτος σε έναν απ’τους µεγάλους ογκόλιθους, ο δεύτερος
σε µια πέτρα.
«Ποιος θα φέρει φαγητό;» ρώτησε η Ερία τον Μπάχτον.
Εκείνος έβαλε δυο δάχτυλα στο στόµα και σφύριξε. Ένας από τους
ανιχνευτές του στράφηκε στο µέρος του, και ο τοξότης τού έκανε
νόηµα ότι ήθελαν κάτι να φάνε. Ο άντρας ένευσε κι αποµακρύνθηκε.
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Η Μπόρνεφ πλησίασε, λύνοντας τα µακριά, πορφυρά της µαλλιά.
Έσκυψε, φίλησε τα χείλη του Έντρηλ, και κάθισε παραδίπλα,
κοιτάζοντας τις φλόγες.
«Μοιάζεις κουρασµένη,» είπε ο ∆ιοικητής των Πορφυρών
Σπαθιών.
«Σκέφτοµαι κάτι που µου είπαν µερικοί στρατιώτες,» αποκρίθηκε
εκείνη.
Η Ερία συνοφρυώθηκε. «Τι σου είπαν;»
«Ότι είδαν κάποιους να µας παρακολουθούν, χτες βράδυ. Αλλά,
µάλλον, θα ήταν τα στοιχειά των δασότοπων· τίποτα περισσότερο,
τίποτα λιγότερο.»
«Ή ίσως να µας κατασκοπεύουν οι Μαγκραθµέλιοι,» υπέθεσε η
Ερία. «Από ποια µεριά τους είδαν, Μπόρνεφ;»
«Από τα νότιο-δυτικά.»
«Θα µπορούσαν να ήταν δαιµονάνθρωποι. Μπάχτον, εσύ είδες
τίποτα;»
Ο τοξότης έφτιαχνε τη χορδή του τόξου του, καθώς καθόταν επάνω
στον ογκόλιθο. «Όχι.» Ύψωσε το τόξο εµπρός του και τέντωσε τη
χορδή, για να τη δοκιµάσει.
«Ναι, όµως κατόπτευες βόρεια, σωστά;»
«Σωστά.» Άρχισε, πάλι, να φτιάχνει τη χορδή.
«Και ποιος κατόπτευε νότια;»
«Κανένας.»
«Ίσως θα έπρεπε ορισµένοι να ρίξουν µια µατιά προς τα κει.
Χαζοµάρα µας, που δεν το σκεφτήκαµε πιο πριν.»
«Ηρέµησε, Ερία,» είπε η Μπόρνεφ. «Τα ξωτικά θα ήταν.»
Εκείνη τη στιγµή, µια πολεµίστρια πλησίασε, κρατώντας στο ένα
χέρι τρεις σκοτωµένους λαγούς από τ’αφτιά. «Φαγητό. Θα θέλατε να
τους βάλω πάνω απ’τη φωτιά κιόλας;»
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον, κατεβαίνοντας απ’τον ογκόλιθο.
«Μπορούµε να το κάνουµε και µόνοι µας.» Τράβηξε ένα µαχαίρι
από τη ζώνη του.
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«Όπως θέλετε.» Η πολεµίστρια άφησε τους λαγούς κοντά στη
φωτιά κι έφυγε.
Ο Μπάχτον γονάτισε πλάι τους κι άρχισε να τους βγάλει τα
εντόσθια.
Η Ερία στράφηκε στη Μπόρνεφ, συνεχίζοντας την προηγούµενή
τους κουβέντα: «Γιατί να µας παρακολουθούν τα ξωτικά;»
Η πορφυροµάλλα πολεµίστρια γέλασε. «Θέλουν και λόγο τα
ξωτικά, για να µας παρακολουθούν; Έτσι, µας παρακολουθούν!…»
Η Ερία σούφρωσε τα φρύδια. «∆ε µ’αρέσει αυτό.»
«Εάν οι Μαγκραθµέλιοι ήθελαν να µας καταδιώξουν, θα το είχαν
κάνει από την αρχή,» της είπε ο Έντρηλ, κοιτάζοντας τον Μπάχτον
να ξεκοιλιάζει τους λαγούς. «Προφανώς, όµως, προτίµησαν να µη
βάλουν σε κίνδυνο το στρατό τους, γιατί, µάλλον, τον χρειάζονται
και σ’άλλα σηµεία του Σαραόλν. Ή και της Μάγκραθµελ. Η χώρα
τους πρέπει να είναι άδεια από πολεµιστές, άµα αναλογιστείς πόσους
έφεραν εδώ.»
«Ναι…» αποκρίθηκε η Ερία, σκεπτική.
** ** ** **
«Σάλβινρ,» είπε ο Φερχ, καθώς ένα ζαρκάδι ψηνόταν επάνω στη
φωτιά ανάµεσα στους άρχοντες, «ανησυχώ για την πόλη µου. Τα
τελευταία νέα που µου έχουν έρθει απο κεί ήταν από το στόµα του
Καρνταµάρ, ο οποίος µου είπε πως η Στρατάρχισσα Νερενία
κατευθυνόταν στην Όρφαλχ, µ’ένα φουσάτο εκατό χιλιάδων
Μαγκραθµέλιων.»
«Ναι, κι εγώ είχα αυτή την πληροφορία από κάποιους
τυχοδιώχτες,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ. «Και λυπάµαι που σ’το λέω
τούτο, Φερχ, αλλά πιστεύω ότι η Όρφαλχ, κατά πάσα πιθανότητα, θα
έχει πέσει στα χέρια του Σφετεριστή.»
«Αυτό δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο να το φανταστεί κανείς,»
είπε εκείνος. «Όµως δύσκολο είναι να µην ανησυχώ για την
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οικογένειά µου, και για τη Βασίλισσα Αάνθα, η οποία βρισκόταν
εκεί αυτές τις µέρες. Θέλω να µάθω τι τους έχει συµβεί.»
Ο Σάλβινρ κούνησε το κεφάλι. «Κάτι τέτοιο είναι αδύνατον για την
ώρα, νοµίζω.»
«Ας στείλουµε µερικούς ανθρώπους µας, για να µάθουν, πατέρα,»
είπε ο Τάνβαρ.
«∆εν είναι άσχηµη ιδέα,» συµφώνησε η Τουάθα. «Έτσι, θα
µπορούσαµε κιόλας να πληροφορηθούµε τι συµβαίνει και σ’άλλα
µέρη του Σαραόλν, πριν από την Όρφαλχ. Όπως είναι η πόλη µου,
Κάντνοµ, το Βασιλικό ∆ουκάτο και η Μάρβαθ…»
«Γενικότερα, ίσως θα ήταν συνετό να στείλουµε ανθρώπους προς
διάφορες κατευθύνσεις, ώστε να µάθουν τι συµβαίνει σε όλο το
Βασίλειο,» γνωµοδότησε ο Γκόρντλαν. «Πώς θ’αποτινάξουµε τον
Σφετεριστή, άµα δεν ξέρουµε τι µας γίνεται; Θα πρέπει να
ενεργήσουµε προσεκτικά, πολύ προσεκτικά. Όχι άσκοπες κινήσεις.
Όχι χάσιµο χρόνου. Όχι απώλειες πολεµιστών. Κάθε µας χτύπηµα
οφείλει να είναι µετρηµένο και σίγουρο για την επιτυχία του.»
Ο Σάλβινρ κατένευσε. «Συµφωνώ µαζί σας,» δήλωσε. «∆ε
µπορούµε για πάντα να κρυβόµαστε σε τούτο το δάσος. Όµως, προς
το παρόν, θα πρότεινα ο στρατός µας να µείνει εδώ, να οργανώσουµε
το µέρος όπου θα κατοικούµε, και, ύστερα, να σκεφτούµε τι
επιθέσεις θα κάνουµε.»
«Ναι,» είπε ο Φερχ. «Κι επιπλέον, έτσι οι Μαγκραθµέλιοι θα
χαλαρώσουν. Άστους να νοµίζουν ότι µας ξεφορτώθηκαν. Θα τους
χτυπήσουµε απο κεί όπου δε θα το περιµένουν, όσο πιο
αποτελεσµατικά γίνεται.»
«Εποµένως, χρειαζόµαστε πληροφορίες, όπως είπαµε. Πληροφορίες
για το πεδίο µάχης που έχει µετατραπεί το Σαραόλν,» τόνισε ο
Σάλβινρ.
** ** ** **
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«Ο λαγός είναι γλύκισµα!» σχολίασε η Μπόρνεφ, µασουλώντας το
φαγητό της.
«Ή εµείς έχουµε πολύ καιρό να φάµε,» πρόσθεσε ο Έντρηλ.
«Ανοησίες. Ο λαγός είναι καλός.»
«Ίσως κι αυτό να οφείλεται στα ξωτικά,» είπε η Ερία.
Η Μπόρνεφ παρατήρησε κάποια ειρωνεία στη φωνή της, αλλά δεν
αποκρίθηκε.
Ο Μπάχτον γέλασε. «Μπορεί οι ίδιοι οι λαγοί να είναι ξωτικά, και
να πάθουµε τίποτα που τους τρώµε.»
Η Ερία τον λοξοκοίταξε.
«Αστειεύοµαι,» χαµογέλασε ο Μπάχτον. «∆ε νοµίζω τα ξωτικά να
παίρνουν τη µορφή λαγών.»
«Ίσως να ρωτούσαµε τη ∆ούκισσα Τουάθα επί του θέµατος;» είπε ο
Έντρηλ, και όλοι γέλασαν.
Η Ερία έγλειψε το λίπος από τα δάχτυλά της. «Έπρεπε να είχαµε
πάρει κανένα µπουκάλι κρασί από την Χάργκοχ, προτού φύγουµε.
Θα πήγαινε ωραία, τώρα, µε το λαγό. Κόκκινο κρασί.»
«Θα αρκεστούµε στο νερό της πηγής, όµως,» είπε ο Μπάχτον,
δείχνοντας, µε το σαγόνι του, το νερό που κυλούσε από τα βράχια.
Ύστερα από λίγο, ο Έντρηλ ρώτησε: «Πώς ακριβώς θα είναι ο
µόνιµος καταυλισµός µας εδώ; Σκηνές; Ξύλινα σπίτια;» Κοιτούσε
τον Μπάχτον ενώ µιλούσε.
Ο τοξότης ανασήκωσε τους ώµους. «Τα ξύλινα σπίτια, υποθέτω,
είναι καλύτερα από τις σκηνές. Ειδικά τις βροχερές µέρες. Επιπλέον,
θα πρέπει να φτιάξουµε τείχη, σε περίπτωση που δεχτούµε επίθεση
από τους δαιµονανθρώπους.»
«Σωστά,» ένευσε ο Έντρηλ. «Ξέρεις πώς να τα κάνεις όλ’αυτά;»
«Φυσικά και όχι,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. «Σου µοιάζω για
χτίστης;»
Ο Έντρηλ µόρφασε. «Είσαι άνθρωπος µε πολλά ταλέντα.»
«Αλλά όχι παντογνώστης. Καλύτερα θα ήταν κάποιος άλλος να
αναλάβει την επίβλεψη αυτών των κατασκευών. Αν σκεφτείς πως
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είµαστε στο σύνολό µας πάνω από πενήντα χιλιάδες –περίπου,
πενήντα-µία χιλιάδες–, µπορείς εύκολα να συµπεράνεις πόσο
µεγάλος θα είναι αυτός ο οικισµός. Τα ξύλινα σπίτια θα γεµίσουν
τούτο το ξέφωτο, και θα πρέπει να πάµε και παραπέρα.»
«Ναι,» είπε ο Έντρηλ. «Εποµένως, ίσως θα ήταν καλύτερα να
βρούµε κάποιο µεγαλύτερο µέρος, για να κατοικήσουµε.»
«∆εν έχω εντοπίσει κανένα εδώ κοντά.»
«Τότε, ίσως πιο βόρεια. Πρέπει να κοιτάξουµε, Μπάχτον. ∆ε
µπορούµε να το αφήσουµε έτσι.»
«Εάν θέλεις, θα κατοπτεύσω την περιοχή, µε τους ανιχνευτές µου.
Όµως θα πρότεινα, εν τω µεταξύ, να αρχίσουν εδώ οι κατασκευές.
∆εν είµαι βέβαιος άµα θα βρούµε καλύτερο µέρος.»
«Σύµφωνοι.»
«Και ποιος θα αναλάβει την οικοδόµηση του οικισµού µας;»
ρώτησε η Ερία. «Εσύ, Μπάχτον, δεν ξέρεις, εγώ δεν ξέρω, ούτε ο
Έντρηλ, ούτε η Μπόρνεφ. Και υποθέτω πως ούτε κι οι άρχοντές µας
γνωρίζουν.»
«Θα χρειαστεί να αυτοσχεδιάσουµε,» αποκρίθηκε ο τοξότης.
«Και πόσα χτίρια θα ρίξουµε, προτού στερεώσουµε το πρώτο;»
Ο Μπάχτον γέλασε. «Όσα και να ρίξουµε, στο τέλος, θα το
στερεώσουµε. Θα πρότεινα σήµερα να κάνουµε κάποια σχέδια, για
το πώς θα πρέπει να χτιστούν τα οικοδοµήµατα. Συµφωνείτε;»
Ο Έντρηλ και η Μπόρνεφ κατένευσαν, και τελικά, και η Ερία.
«Ωραία,» είπε ο Μπάχτον. «Έχουµε χαρτί και µελάνι;»
«Μη ζητάς πολυτέλειες,» αποκρίθηκε η µαυροµάλλα πολεµίστρια.
«Τότε, ένα ξυλαράκι και το χώµα θα πρέπει να µας φανούν
αρκετά,» κατέληξε ο τοξότης, και πήρε ένα λεπτό ξύλο από κάτω, το
οποίο έµοιαζε µε πένα. «Τα χτίρια προτείνω να είναι κάπως έτσι…»
Σχηµάτισε στο έδαφος ένα σπίτι το οποίο στεκόταν σε τέσσερα ψηλά
πόδια.
«Στον αέρα θα βρίσκονται;» απόρησε η Ερία. «Γιατί;»
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«Για να µπορούν απο κεί πιο άνετα να βάλουν οι τοξότες. Χρήσιµο,
σε περίπτωση που οι δαιµονάνθρωποι µάς επιτεθούν.»
Η πολεµίστρια κατένευσε.
«Ωστόσο,» συνέχισε ο Μπάχτον, «δεν θα είναι όλα τα σπίτια στον
αέρα. Κάποια θα βρίσκονται στο έδαφος. Γιατί τα άλλα υπάρχει και
κίνδυνος να πέσουν. Ειδικά µε τους σεισµούς που γίνονται,
τελευταία.»
«∆εν έχεις καθόλου άδικο,» είπε η Μπόρνεφ. «Την προηγούµενη
φορά, παραλίγο τα δέντρα που σωριάστηκαν να µας πλακώσουν!
∆εν είχα ξαναζήσει ποτέ µου τόσο δυνατό σεισµό.»
«Ακριβώς,» ένευσε ο Μπάχτον.
«Οπότε, ίσως θα ήταν καλύτερα να µην έχουµε καθόλου σπίτια
στον αέρα,» πρότεινε η Ερία.
«Τέλος πάντων,» παρενέβη ο Έντρηλ. «Αυτό το βλέπουµε –αν θα
χτίσουµε σπίτια στον αέρα ή όχι. Το θέµα είναι άλλο: Πώς θα τα
χτίσουµε αυτά τα σπίτια –στον αέρα ή µη–, Μπάχτον; Τι πρέπει να
κάνουµε πρώτα, και τα λοιπά…»
«Κατ’αρχήν, πρέπει να κόψουµε δέντρα–»
«Φυσικά,» αναποδογύρισε τα µάτια η Ερία.
«–και, ύστερα, το όλο θέµα είναι… διαδικαστικό.»
«∆ηλαδή, κι εσύ δεν ξέρεις.»
Ο Μπάχτον τη λοξοκοίταξε. «Ε, όχι, δεν έχω ξαναχτίσει σπίτι από
ξύλα, να πω την αλήθεια!
»Πάντως, µπορώ να υποθέσω τι χρειάζεται. Ακούστε µε.»
** ** ** **
Όταν ο Μπάχτον είχε τελειώσει µε τις εξηγήσεις του, και οι άλλοι
τρεις κουβέντιαζαν τι ήταν σωστό και τι λάθος από όσα τους είχε πει
–δίχως κι εκείνοι να είναι σίγουροι για τίποτα, µα προσπαθώντας να
βρουν τη σωστότερη λύση–, η Ερία αντίκρισε τον ∆ούκα Φερχ να
πλησιάζει τη φωτιά τους.
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«Άρχοντά µου,» τον χαιρέτησε.
«Καλώς σας βρίσκω,» αποκρίθηκε εκείνος, και κάθισε. «Πρέπει να
σας µιλήσω.»
«Σχετικά µε τι;» ρώτησε ο Έντρηλ.
«Πριν από λίγη ώρα, κουβέντιαζα µε τους υπόλοιπους άρχοντες.
Μιλούσαµε για τη γενικότερη κατάσταση στο Βασίλειο. Και…
καταλήξαµε στο ότι δεν ξέρουµε σχεδόν τίποτα γι’αυτήν. Εποµένως,
θέλουµε να µάθουµε τι συµβαίνει στο ∆ουκάτο Κάντνοµ, στο
Όρφαλχ, στο Σάνβεκ, στο Βασιλικό ∆ουκάτο και την Μάρβαθ, στο
∆ουκάτο Σνοργκ… Καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω.»
Κατένευσαν. «Επιθυµούµε, εν ολίγοις, να πάρουµε χρήσιµες
πληροφορίες για όλες τις περιοχές του Σαραόλν, ώστε να έχουµε τη
δυνατότητα να οργανώσουµε µια αντεπίθεση εναντίον του
Σφετεριστή. Η οποία αντεπίθεση, φυσικά, θα πρέπει να γίνει µε
πολύ, πολύ προσεκτικά βήµατα –άπαντες συµφωνήσαµε σε τούτο.
∆εν έχουµε ούτε χρόνο ούτε στρατό για χάσιµο. Τα πάντα οφείλουµε
να τα κάνουµε υπολογισµένα. Όµως, η αντεπίθεση δε θα γίνει µέχρι
που να… βολευτούµε εδώ, στους δασότοπους, να χτίσουµε τον
οικισµό που έχουµε στο µυαλό µας. Και, όσο αυτό θα
πραγµατοποιείται –το χτίσιµο του οικισµού, δηλαδή–, αποφασίσαµε
να στείλουµε ορισµένους ανθρώπους µας σ’όλα τα σηµεία του
Βασιλείου, για να µας φέρουν πληροφορίες. Και εσείς θέλουµε να
κανονίσετε ποιοι θα σταλούν πού.»
«∆εν υπάρχει πρόβληµα, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο Έντρηλ.
«Μείνετε ήσυχος.»
«Καλώς,» είπε ο Φερχ. «Ένα άλλο θέµα είναι… Έχει κάποιος από
εσάς οικοδοµικές γνώσεις;»
Η Ερία µειδίασε. «Αυτό κουβεντιάζαµε κι εµείς, τώρα, Άρχοντά
µου. Και, µάλλον, κανένας µας δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις.
Ωστόσο, θα προσπαθήσουµε. Ελπίζουµε η συζήτησή µας να µας
έβγαλε κάπου.»
159

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

«Αν και δεν είναι βέβαιο πως οι οδηγίες που θα δώσουµε στους
στρατιώτες θα είναι και οι σωστές,» πρόσθεσε η Μπόρνεφ.
«Κοντολογίς, τα δυο-τρία πρώτα σπίτια, σίγουρα, θα πέσουν,» είπε
η Ερία.
Ο Φερχ γέλασε· κι οι υπόλοιποι επίσης.
«Πότε ν’αρχίσουµε τις προσπάθειες οικοδόµησης, Άρχοντά µου;»
ρώτησε ο Μπάχτον.
«Όποτε θέλετε,» αποκρίθηκε ο Φερχ. «Το πρώτο βήµα είναι να
κόψετε τα ξύλα, σωστά;»
«Μακάρι τα ξωτικά των δασότοπων να µην το εκλάβουν τούτο ως
προσβολή,» είπε η Μπόρνεφ.
Οι άλλοι συνοφρυώθηκαν.
«Τη ∆ούκισσα Τουάθα, Άρχοντά µου, τη συµβουλευτήκατε επάνω
σ’αυτό το θέµα;» ρώτησε ο Έντρηλ.
«Εε, όχι,» παραδέχτηκε ο Φερχ. «Όµως δε θα µας έλεγε κάτι, αν
νόµιζε πως το κόψιµο των δέντρων θα είχε… αρνητικά
αποτελέσµατα για µας;»
«Άρχοντά µου, άµα ήταν έτσι, τότε, όλοι οι ξυλοκόποι του Σαραόλν
θα είχαν χάσει τη δουλειά τους,» γέλασε η Ερία.
«Καλά, βλέποντας και κάνοντας,» είπε ο Φερχ, και σηκώθηκε από
την πέτρα όπου είχε καθίσει. «Μέχρι να πέσει η νύχτα, θέλω να
έχουν κοπεί µερικά δέντρα και να έχουµε αρχίσει να κάνουµε σχέδια
για το πώς θα χτιστούν τα σπίτια.»
«Μάλιστα, Άρχοντά µου,» ένευσε ο Έντρηλ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο
Τρίτη ηµέρα της Πολιορκίας της Όρφαλχ:

Φώτα µέσα στη νύχτα
εν έπρεπε να είχε µιλήσει έτσι του αδελφού της, το πρωί, στη
σκηνή. Το ήξερε ότι ήταν ευαίσθητος και θα το έπαιρνε
κατάκαρδα αυτό που του είχε πει. Γιατί παρασύροµαι τόσο,
κάποιες φορές; Γιατί δε µπορώ να συγκρατήσω τον εαυτό µου;
Σούλτριθ, τι έχεις πάθει; Πάντα ήσουν συγκρατηµένη. Πάντα
προσπαθούσες για το καλό των άλλων, όµως µε τέτοιο τρόπο που δεν
τους πρόσβαλε. Τους έκανες, απλά, να δουν τι ήταν λογικό–
Μα τα Πνεύµατα, τώρα σκεφτόταν σαν τον Πόνκιµ! Κι εκείνος
κάτι παρόµοιο της είχε πει, στη σκηνή του Νόβµορ: ότι
προσπαθούσε να κάνει τους άλλους να δουν τι ήταν λογικό. Λες να
είµαι σαν τον Πόνκιµ; Λες να είµαι έτσι στα µάτια των άλλων;
Λες το γράµµα του αδελφού της να ήταν η απόδειξη αυτού; Ότι
εκείνος την έβλεπε ως διαβολική και µηχανορράφο; Νόβµορ, κάνεις
λάθος. Μ’έχεις µπερδέψει. ∆ε µε καταλαβαίνεις. ∆εν προσπαθώ να σε
εκµεταλλευτώ. Πνεύµατα, για το καλό σου… Μα τι ήταν αυτά που του
είπα!
Αναστέναξε. Ήλπιζε στο µέρος όπου θα τον συναντούσε να
µπορούσε να του τα ξεκαθαρίσει όλα, να του εξηγήσει ότι δεν τα
εννοούσε όσα του είχε πει. Ουσιαστικά, ο Πόνκιµ έφταιγε που την
είχε φέρει σ’αυτήν την κατάσταση –ο καταραµένος ο Πόνκιµ!
Τώρα, η Σούλτριθ βάδιζε ανατολικά, καταµήκος της παραλίας. Ο
Νόβµορ στο µήνυµά του της είχε πει ότι θα την συναντούσε τρία
χιλιόµετρα απόσταση από τον καταυλισµό των Καρνεβολθιανών, σε
µια σπηλιά που βρισκόταν εκεί. Ένα µέρος όπου η Άρρα δε θα
µπορούσε να τους ενοχλήσει. Μακάρι να κατάλαβε, επιτέλους, ότι
αυτή η δαιµονική γυναίκα τον χρησιµοποιεί! Τον χρησιµοποιεί για να
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γίνει Βασίλισσα των Καρνεβολθιανών. Μακάρι να το είδε και να τη
διώξει από κοντά του. Καιρός ήταν, µα τα Πνεύµατα!
Η Σούλτριθ συνέχισε να βαδίζει, κοιτώντας ερευνητικά τα
βραχώδη σηµεία απ’τα οποία περνούσε, ψάχνοντας για τη σπηλιά
που της είχε πει ο Νόβµορ.
[Το ψαράκι τσίµπησε το δόλωµα. Έλα σε µένα, πολεµοχαρή
Πριγκίπισσα. Πολεµοχαρής Πριγκίπισσα –πολύ σωστά το είπε ο
Πόνκιµ. Πολεµοχαρής Πριγκίπισσα. Σούλτριθ. ∆ε θα σ’αφήσω να
ολοκληρώσεις το σχέδιο που έχεις κατά νου. Πόσο εύκολο νοµίζεις ότι
θα είναι να σφετεριστής την εξουσία του αδελφού σου; ∆ε θα
σ’αφήσω, σκύλα.]
Η Καρνεβολθιανή Πριγκίπισσα βρέθηκε σε ένα σηµείο δύσκολο να
διασχίσει. Σήκωσε τη µαύρη της φούστα κι έβαλε το δεξί
µποτοφορεµένο της πόδι επάνω στα βράχια. Το αριστερό της χέρι
γαντζώθηκε από µια προεξοχή και τράβηξε το υπόλοιπό της σώµα.
Το δεξί της χέρι πιάστηκε από την άκρη της µικρής πλαγιάς. Το
αριστερό της γόνατο ανέβηκε, επίσης, αλλά µε κάποια δυσκολία, και
η Σούλτριθ βρέθηκε στην κορυφή. Σηκώθηκε όρθια, φτιάχνοντας τη
φούστα της και ξεφυσώντας. Πού είσαι, Νόβµορ; αναρωτήθηκε,
ατενίζοντας την περιοχή µπροστά της.
[Μη διστάζεις, Πριγκίπισσα. Έλα, προχώρησε παρακάτω.
Προχώρησε. Πήγαινε να βρεις τον αδελφό σου. Πήγαινε να βρεις τον
αδελφό του οποίου την εξουσία επιθυµείς ν’αρπάξεις… Κι ύστερα,
κατηγορείς τον Πόνκιµ. Μια επίδοξη σφετερίστρια κατηγορεί έναν ήδη
εδραιωµένο σφετεριστή. Έναν βασιληά. Και είναι ικανή να µας πνίξει
όλους στον πόλεµο.]
Η Σούλτριθ ατένισε µακριά ένα φως: ένα φως που προερχόταν από
το εσωτερικό µιας σπηλιάς. Εκεί θα είναι, συµπέρανε. Εκεί µε
περιµένει. Μα γιατί είχε διαλέξει τούτο το δύσβατο µέρος; ∆ε
µπορούσε να βρει κανένα καλύτερο; Ίσως, όµως, να το είχε κάνει για
να µην τον ακολουθήσει η Άρρα· αυτή η γυναίκα ήταν διαβολική.
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Η Πριγκίπισσα βάδισε µε προσοχή επάνω στα βράχια. Η άµµος που
βρισκόταν διάσπαρτη στην επιφάνειά τους έτριζε κάτω απ’τις µπότες
της.
[∆ε µπορώ να σε καταλάβω, Σούλτριθ. Γιατί επιθυµείς τόσο αυτός ο
πόλεµος να συµβεί; Τι έχεις εσύ να κερδίσεις απ’αυτόν; Μήπως η
Βασίλισσα Αάνθα και ο Βασιληάς Βένγκριλ σού έχουν υποσχεθεί
κάποιο µερίδιο του Σαραόλν; Κάποια πόλη; Κάποια επαρχία; Τι είναι
Σούλτριθ; Θέλεις να γίνεις και Βασίλισσα των Καρνεβολθιανών και
να κατέχεις εδάφη σε τούτο το Βασίλειο;]
Η Σούλτριθ αγκοµαχούσε, καθώς πλησίαζε τη φωτισµένη σπηλιά.
Η πορεία της την είχε κουράσει. Βρέθηκε σ’ένα σηµείο όπου τα
βράχια τελείωναν. Πήδησε κάτω, στην αµµουδιά, µ’έναν ανάλαφρο
ήχο των µποτών της. Και, τώρα, βάδισε γρηγορότερα. Η σπηλιά δεν
ήταν, πλέον, µακριά.
[∆εν είσαι, πλέον, µακριά, σκύλα. Μπες, και θα σε καλωσορίσω,
όπως σου αξίζει.]
Η Σούλτριθ πέρασε το άνοιγµα της σπηλιάς, και διαπίστωσε πως το
φως προερχόταν από µια λάµπα στο βάθος. Στα δεξιά της
Πριγκίπισσας υπήρχε µονάχα νερό, καθώς η θάλασσα έµπαινε σε
τούτο το υπόγειο µέρος. Όµως ο αδελφός της δεν ήταν πουθενά.
«Νόβµορ;» φώναξε.
Μια σκιερή µορφή παρουσιάστηκε πίσω της, στο άνοιγµα της
σπηλιάς, δίχως εκείνη να την έχει καταλάβει –και η Σούλτριθ
αισθάνθηκε ένα ξαφνικό χτύπηµα στη ράχη. Ο πόνος που τη
διαπέρασε ήταν πρωτοφανής· ποτέ ξανά δεν είχε νιώσει κάτι
παρόµοιο. Ολάκερο το κορµί της παρέλυσε. Και, µε µια πονεµένη,
αδύναµη κραυγή, η Καρνεβολθιανή Πριγκίπισσα σωριάστηκε στο
έδαφος.
Πνεύµατα… η πλάτη µου… Νόµιζε ότι, πλέον, δε διέθετε
σπονδυλική στήλη, παρά είχε µετατραπεί σε σαλιγκάρι.
«Καλησπέρα, Σούλτριθ,» ακούστηκε µια φωνή από πάνω της, και η
Πριγκίπισσα είδε µια µαύρη µπότα κοντά στο πρόσωπό της.
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Προσπάθησε ν’αποκριθεί, µα µονάχα άλλη µια πονεµένη κραυγή
βγήκε απ’τα χείλη της. Επιπλέον, το έβρισκε αδύνατο να κινήσει τη
ράχη της. Πνεύµατα, τι συµβαίνει; Η φωνή που της είχε µιλήσει… δε
µπορούσε να την προσδιορίσει· τ’αφτιά της βούιζαν απ’τον πόνο.
Επιχείρησε να γυρίσει το κεφάλι, να δει, µα δεν ήταν δυνατόν να
σηκώσει το λαιµό της. ∆άκρυα έτρεξαν απ’τα µάτια της.
Ένα χέρι την άρπαξε από τα µαλλιά και της έστριψε το κεφάλι, για
να τη βοηθήσει. Ο πόνος που τη διαπέρασε! Άλλο ένα αδύναµο
ααααχ βγήκε απ’τα χείλη της, ενώ τα δάκρυα θόλωναν την όρασή
της.
«Εγώ είµαι, Σούλτριθ,» είπε η Άρρα, καθώς κοντοκαθόταν πλάι
της, ακόµα βαστώντας τα µαύρα της µαλλιά. «Γιατί δε µε χαιρετάς;»
Παγίδα, σκέφτηκε η Πριγκίπισσα. Παγίδα, για να µε σκοτώσει…
Επιχείρησε να πει κάτι –να τη βρίσει µε όσο πιο άσχηµα λόγια
ήξερε–, µα οι λέξεις πνίγηκαν µέσα της από µια παλίρροια πόνου.
Η Άρρα γέλασε. Και έφερε το πρόσωπό της κοντά σ’αυτό της
Σούλτριθ, αρθρώνοντας, έντονα: «Ποτέ – δε – θα – έχεις – τη – θέση
– του – αδελφού – σου. Αυτή η θέση –η θέση της Βασίλισσας–
ανήκει σε µένα!»
Η Σούλτριθ προσπάθησε να επικαλεστεί τα Πνεύµατα. Μα δε
µπορούσε· ο πόνος κατέκλυζε το µυαλό και τη λογική της. ∆εν της
απέµενε αρκετή θέληση για ν’αυτοσυγκεντρωθεί, για να
χρησιµοποιήσει την ψυχική της δύναµη. Όχι, Πνεύµατα… Αν πεθάνω
εδώ, αυτή η γυναίκα θα καταστρέψει το λαό µου!…
Ένα χαµόγελο διαγράφηκε στα χείλη της Άρρα. «Νοµίζεις ότι θα σε
σκοτώσω, Πριγκίπισσα;»
«Αααγγγγκ…» έκανε η Σούλτριθ. «Θα… ∆ε… θα…σε…»
«Μη µε διακόπτεις, όταν µιλάω!» πρόσταξε η Άρρα, αφήνοντας το
κεφάλι της Πριγκίπισσας να κοπανήσει στο έδαφος.
Η Σούλτριθ αισθάνθηκε κάτι υγρό να κυλά επάνω στο µέτωπό της
και να πέφτει στα µάτια της. Και είδε αίµα να συγκεντρώνεται
µπροστά της.
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Η Άρρα είπε, ενώ εκείνη, πια, δεν την αντίκριζε: «∆ε θα σε
σκοτώσω, Πριγκίπισσα. Θα σε κάνω να θέλεις να πεθάνεις. Όµως ο
θάνατος θ’αργήσει να έρθει για σένα.» Άρπαξε τα χέρια της
Σούλτριθ και, µε κάποιο δερµάτινο κορδόνι, τα έδεσε πίσω απ’την
πλάτη της. Ύστερα, τη σήκωσε όρθια, πιάνοντάς την απ’τα µαλλιά κι
απ’τα δεσµά της. Την τράβηξε σαν πάνινη κούκλα µέσα στη σπηλιά
και την άφησε να σωριαστεί στο βάθος, κοντά στη λάµπα, ανάσκελα.
Ακριβώς, σκέφτηκε η Σούλτριθ. Άσε µε εδώ να πεθάνω,
δαιµονισµένη. Άσε µε εδώ, και τα Πνεύµατα θα µε λύσουν… και τότε,
θα σε κυνηγήσω και θα σε σφάξω σα γουρούνι!
Η Άρρα την κλότσησε στην κοιλιά. Το χτύπηµα ήταν τόσο δυνατό
που έκανε το «ασπόνδυλο» σώµα της Πριγκίπισσα να διπλωθεί
απότοµα. Η Σούλτριθ δε µπορούσε να φωνάξει, δε µπορούσε να
βογκήσει· ούτε ν’αναπνεύσει δε µπορούσε. Θα σε σφάξω σα
γουρούνι!…
Άλλη µια κλοτσιά. Αυτή στο πρόσωπο. Η Σούλτριθ αισθάνθηκε τα
δόντια της να σπάνε, τη µύτη της να στραβώνει. Αίµα πετάχτηκε
µπροστά της. Τα πάντα είχαν γίνει κόκκινα.
«Είσαι αξιολύπητη,» άκουσε την Άρρα να µουρµουρίζει από πάνω
της, σα να ήταν αηδιασµένη από το θέαµα. «Λέω να σε σκοτώσω
τώρα και να τελειώνουµε. Τι λες εσύ, Πριγκίπισσα; Συµφωνείς;»
Η Σούλτριθ βόγκησε, σε µια προσπάθειά της να την βρίσει.
«∆ε µιλάς πολύ, τώρα, ε;» έκανε η Άρρα. Την άρπαξε, πάλι, απ’τα
µαλλιά και τη σήκωσε. Ύστερα, την πέταξε µέσα στη θάλασσα που
έµπαινε στη σπηλιά. Και το µόνο που µπορούσε, πλέον, να δει η
Σούλτριθ ήταν το νερό, σκούρο από το αίµα –το δικό της αίµα –το
νερό, το οποίο γέµισε το στόµα και τα ρουθούνια της.
** ** ** **
«Ψιθυρίζουν, Μεγαλειοτάτη.»
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Στράφηκα, για ν’αντικρίσω τον πιστό µου σύµβουλο: έναν κοντό,
άσχηµο άντρα, ντυµένο µε µπεζ χιτώνα. Το πρόσωπό του πάντα µου
θύµιζε στραπατσαρισµένη πίτα, τα µακριά, λευκά, αραιά του µαλλιά
κοµµάτια κάποιας αρχαίας, µυθικής οµίχλης, και τα µεγάλα, γαλανά
του µάτια λίµνες, παγωµένες λίµνες, σαν αυτές που λένε ότι υπάρχουν
στη Βόρεια Γη.
«Ποιοι ψιθυρίζουν, Σούµραχ;»
«Όλοι, Μεγαλειοτάτη.»
«Και γιατί εγώ δεν τους ακούω;»
«Γιατί οι ψίθυροι παύουν, όταν πλησιάζετε, Μεγαλειοτάτη. Τόσο σας
φοβούνται.»
«Τι ψιθυρίζουν;»
«Θέλουν… το αίµα σας, Μεγαλειοτάτη.»
Γέλασα. «Προδότες µέσα στη Μεγάλη Έλρουν; Προδότες που
επιθυµούν να σκοτώσουν την Εξουσιάστρια του Χρήµατος, πιστέ µου
Σούµραχ; ∆είξε στον σύζυγό µου ποιοι είναι, κι εκείνος θα φροντίσει
να εξοντωθούν όλοι. Ούτε ένας δε θα µείνει ζωντανός.»
«Οι προδότες, Μεγαλειοτάτη, κρύβονται καλά. ∆εν γνωρίζω ποιοι
είναι–»
Στένεψα τα µάτια µου, οργισµένη. «Ο σύζυγός µου θα τους βρει!»
«Οι προδότες κρύβονται καλά, όπως σας τόνισα,» αποκρίθηκε, µε
µειλίχιο τόνο, ο Σούµραχ. «Η φρουρά δε µπορεί να τους εντοπίσει.
Ίσως ορισµένοι απ’αυτούς, µάλιστα, να βρίσκονται µέσα στη
φρουρά.»
«Γιατί δε µε είχες πληροφορήσει για τούτο τόσο καιρό, Σούµραχ;»
απαίτησα.
«Έπρεπε να σιγουρευτώ, Μεγαλειοτάτη. ∆ε µπορούσα να σας δώσω
αβέβαιες πληροφορίες.»
«Και τώρα, είσαι σίγουρος ότι η ζωή µου κινδυνεύει απ’τους
προδότες…;»
«Σαφώς, Μεγαλειοτάτη. Θέλουν το αίµα σας, όπως είπα. Έτσι λένε.
Έτσι λένε όλοι.»
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«Κανείς ποτέ δεν εναντιώνεται στους Εξουσιαστές της Μεγάλης
Έλρουν! Από πού προέρχεται τούτη η προδοσία; Από πού; Ποιος είναι
ο λόγος;»
«Λένε, Μεγαλειοτάτη, πώς θα καταστρέψετε την πόλη…»
«Εγώ θα καταστρέψω την πόλη;» φώναξα, νιώθοντας τα µηλίγγια
µου να χτυπάνε. «Και όχι οι προδότες;»
«Αυτό λένε εκείνοι, Μεγαλειοτάτη, όχι ο πιστός σας υπηρέτης,
Σούµραχ…» αποκρίθηκε ο σύµβουλος, µπλέκοντας τα δάχτυλα των
χεριών του κάτω απ’τα φαρδιά µανίκια του µπεζ χιτώνα του.
∆ε µίλησα.
Ο Σούµραχ καθάρισε το λαιµό του. «Επίσης, Μεγαλειοτάτη, σας
κατηγορούν για… µαγεία.»
«ΣΙΩΠΗ!» φώναξα, τρίζοντας τα δόντια. Και, καθώς η ανάσα που
κρατούσα έβγαινε από µέσα µου: «Σιωπή, σύµβουλε…!»
«Όπως επιθυµείτε, Μεγαλειοτάτη,» κατέβασε το βλέµµα εκείνος.
«…Θέλω. Θέλω να τους βρεις, Σούµραχ. Μ’ακούς; Θέλω να τους
βρεις! Θέλω να µάθω ποιοι είναι. Τους θέλω νεκρούς!»
«Η επιθυµία σας είναι προσταγή, Μεγαλειοτάτη. Θα βρω τους
προδότες. Σας το υπόσχοµαι.»
Χαµήλωσα τη φωνή µου. «Χρησιµοποίησε όλα τα µέσα που έχεις στη
διάθεσή σου, Σούµραχ. Μη διστάσεις πουθενά. Μονάχα –βρες µου
τους προδότες. Μάθε ποιοι είναι και τι σχεδιάζουν. Και ό,τι επιθυµείς
από εµένα, θα το έχεις.»
«Μάλιστα, Μεγαλειοτάτη. Θα φροντίσω για όλα.» Ο Σούµραχ
υποκλίθηκε βαθιά.
«Πήγαινε, τώρα. Πήγαινε.»
Ο σύµβουλος έφυγε από τη µεγάλη Αίθουσα του Χρήµατος,
περνώντας ανάµεσα από τις δύο πολεµίστριες της κυρίας εισόδου.
Βάδισα ως το θρόνο µου και κάθισα βαριά, νιώθοντας να ζαλίζοµαι.
Ακούµπησα το κεφάλι µου στο δεξί µου χέρι, κλείνοντας τα µάτια.
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Για µια στιγµή, νόµισα πως τα πάντα ταλαντεύτηκαν. Και…
αισθάνθηκα µια εχθρική παρουσία κοντά µου, δίχως να έχω
επικαλεστεί τη βοήθεια των Αοράτων.
Τα βλέφαρά µου άνοιξαν.
Αντίκρισα σκιές. Σκιές παντού στην Αίθουσα του Χρήµατος.
Σηκώθηκα όρθια, απότοµα. Έψαξα, µε το βλέµµα, για τις φρουρούς
µου. ∆ε µπορούσα να τις βρω πουθενά.
Οι σκιές –που έµοιαζαν να είναι ένα µε τους τοίχους, το έδαφος, και
το ταβάνι– άρχισαν να σέρνονται προς το µέρος µου.
Πίσω µου –αισθάνθηκα άλλη µια απειλή.
Στράφηκα. Και είδα, τώρα, στον θρόνο µου να κάθεται µία από τις
σκιές. Τα µάτια της γυάλιζαν –το γυάλισµά τους µου θύµιζε κρύο
ατσάλι.
Ούρλιαξα……………………………………………………………..
………………………………………………………………………...
…Η Νερενία ούρλιαξε, και πετάχτηκε όρθια επάνω στο κρεβάτι,
τυλιγµένη στον ιδρώτα. Η αναπνοή της έβγαινε βαριά από τα
πνευµόνια της. Παραµέρισε τα πορφυρά της µαλλιά, προσπαθώντας
να ηρεµήσει.
«Τι διάολο ήταν αυτό;» µουρµούρισε. «Τι διάολο ήταν αυτό;… Στη
Μάγκραθµελ τα καταραµένα σου όνειρα! Στη Μάγκραθµελ!»
Έσπρωξε στο πλάι τα σκεπάσµατα του κρεβατιού και σηκώθηκε
όρθια, ντυµένη µε µια µαύρη περισκελίδα και το στηθόδεσµό της.
Βάδιζε ως το παράθυρο του δωµατίου και το µισάνοιξε, αφήνοντας
τον κρύο αέρα να χτυπήσει το πρόσωπο και το κορµί της.
Ακούµπησε τα χέρια της στο περβάζι, στηριζόµενη εκεί. Από κάτω
της, µπορούσε ν’ατενίσει τις τεχνολογικές λάµπες των
δαιµονανθρώπων µέσα στην Όρφαλχ· ενώ έξω απ’τα τείχη
φαίνονταν οι φωτιές των Νοτίων, και στη θάλασσα ο στόλος της
καταραµένης Βασίλισσας Αάνθα.
Πρώτα, εκείνα τα όνειρα µε τα κύµατα. Και τώρα, αυτό… Τι
παράξενο όνειρο που ήταν… Πολύ παράξενο…
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Τα κύµατα ήθελαν να µου πουν κάτι. Ήθελαν να µου δείξουν τον
ερχοµό της Αάνθα, σωστά; Αυτό δεν ήθελαν να µου δείξουν; Τα
Πνεύµατα αποφάσισαν να µε προειδοποιήσουν για τούτη την επίθεση.
Ίσως θα έπρεπε να τα είχα ακούσει από πιο πριν. Ίσως θα έπρεπε να
είχα προετοιµαστεί καλύτερα. Τώρα, είναι θέµα ηµερών. Η πόλη µου
θα πέσει, στο τέλος…
Όµως, τι σήµαινε το όνειρο που είχε δει απόψε; Ήθελαν, πάλι, τα
Πνεύµατα να την προειδοποιήσουν; Κι αν ναι, για τι πράγµα;
Προσπάθησε να θυµηθεί µερικά από τα ονόµατα µέσα στο όνειρο.
Σούµραχ. Μεγάλη Έλρουν. Εξουσιαστές. Εξουσιάστρια του Χρήµατος.
Ποτέ δεν τα έχω ξανακούσει στη ζωή µου! Από πού προέρχονται; Από
πού;…
Ένας ανείπωτος τρόµος την κατέλαβε.
Μετά: Ο Βόνιορ, συλλογίστηκε η Στρατάρχισσα. Είναι
Πνευµατοχτυπηµένος µάγος, ο µπάσταρδος –και µου το είχε κρύψει
µέχρι στιγµής! Ίσως αυτός να µπορεί να εξηγήσει τα όνειρά µου…
Θα του µιλήσω, αύριο κιόλας.
** ** ** **
Είχα µόλις φύγει από το σπίτι µου και κατευθυνόµουν στο στρατώνα,
όταν συνάντησα την Βέτα.
«∆ιοικητά,» µου είπε. «Πρέπει να σας µιλήσω.»
«Τι είναι;» Η όψη στο πρόσωπό της έµοιαζε πολύ, πολύ ταραγµένη.
«Πάµε κάπου να καθίσουµε,» πρότεινε, και ξεκίνησε να βαδίζει.
Την ακολούθησα. Για να την είχε ανησυχήσει κάτι σε τέτοιο βαθµό,
πρέπει να ήταν σηµαντικό. Η Βέτα δεν ήταν από τις γυναίκες που
ανησυχούσαν µε κάθε φούσκωµα των κυµάτων.
Φτάσαµε στην ταβέρνα του Λευκού Μανδύα και καθίσαµε σ’ένα
τραπέζι, παραγγέλνοντας µια κούπα µπίρα ο καθένας.
«Λοιπόν;» ρώτησα.
«Τέσσερις καινούργιοι µισθοφόροι ήρθαν στο στρατώνα.»
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«Και;»
«Κάνουν ερωτήσεις. Σε όλους. ∆ε µου µοιάζουν φυσιολογικοί…»
«∆ε σου µοιάζουν… ‘φυσιολογικοί’;» απόρησα. «Τι θες να πεις;»
«Νοµίζω πως είναι κατάσκοποι,» ψιθύρισε η Βέτα. «Κατάσκοποι της
Εξουσιάστριας.»
Συνοφρυώθηκα. «Με έχει καταλάβει;» Κούνησα το κεφάλι. «Όχι, δε
νοµίζω, Βέτα. Αν µε είχε καταλάβει, θα–»
«–ήσασταν ήδη νεκρός τώρα, διοικητά· το ξέρω. Όµως, προφανώς,
υποψιάζεται ότι κάποιος –ή κάποιοι– µέσα στο στρατό της Έλρουν δεν
είναι και τόσο πιστοί σ’αυτήν.»
«Τούτο δε συµβαίνει µονάχα στο στρατό,» µούγκρισα. «Ολάκερη η
πόλη διαµαρτύρεται για την πολιτική που ακολουθεί. Η Κυρά της
Καταστροφής την αποκαλούν, τώρα.»
«Κι άλλα, ακόµα χειρότερα,» ένευσε η Βέτα. «Όµως επί του
προκειµένου, διοικητά –εκείνοι οι στρατιώτες µού µοιάζουν ύποπτοι.
Να τους προσέχετε.»
«Ποιοι είναι;»
«Θα τους µιλήσω, όταν πάµε στο στρατώνα, εντάξει; Ή θα σας τους
δείξω από απόσταση, και όσο πιο διακριτικά µπορώ· γιατί ποτέ δεν
ξέρεις τι µάτια µπορεί να µας κοιτάζουν.»
Κατένευσα. «Πάµε τώρα,» είπα.
«Να µην τελειώσουµε, πρώτα, τη µπίρα µας;»
Καθώς καθίσαµε λίγο ακόµα στον Λευκό Μανδύα, για να πιούµε το
ποτό µας, παράξενες φωνές άρχισαν σταδιακά να γεµίζουν το κεφάλι
µου, λες και µπορούσα ν’ακούσω όλες τις συζητήσεις µέσα στην
ταβέρνα.
«…φόροι…»
«…Οοοοχ, πάλι τα ίδια…»
«…ποτέ δε θα πάψει…»
«Χα! Μόνο όταν η πόλη διαλυθεί από…»
«…η Κυρά της Καταστροφής…»
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Και ύστερα, µπορούσα ν’ακούσω και φωνές έξω από την ταβέρνα –
από τον δρόµο, από άλλες ταβέρνες, από την Έλρουν ολάκερη! ∆εν
ήξερα πού βρισκόµουν. Η συνείδησή µου είχε απλωθεί παντού.
«…και ο Εξουσιαστής; Τι κάνει αυτός;…»
«…τη δουλειά του, αν…»
«…ο Νε-Τένορ είναι πιστός…»
«…τυφλός!»
«…όλοι µας φταίµε…»
«…κι εσύ τι κάνεις, έµπορε;…»
«…κάνω µόνος;…»
«…που θέλουν να την κρατούν εκεί…»
«…κι εσύ θα την αµφισβητήσεις;»
«…η Κυρά της Καταστροφής…»
………………………………………………………………………...
Ο Νε-Μόρλιν άρχισε να ξυπνά, καθώς οι φωνές στοίχειωναν το νου
του και πάλευε µε τα σκεπάσµατα. Τα µάτια του άνοιξαν, αργά, λες
και το όνειρό του ήταν βούρκος απ’το οποίο έπρεπε να παλέψει για
να βγει.
«Θα τρελαθώ,» είπε στο σκοτάδι που τύλιγε τη σκηνή του. «Θα
τρελαθώ.»
Γιατί δεν παύουν αυτά τα καταραµένα όνειρα;
Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι και ντύθηκε. Φόρεσε το παντελόνι και το
πουκάµισό του, και βγήκε από τη σκηνή, στον νυχτερινό, κρύο
αγέρα. Κοίταξε τον καταυλισµό των Ελρούνιων. Τα πάντα ήταν
ήσυχα. Μερικές φωτιές έκαιγαν, και µερικοί στρατιώτες φυλούσαν
σκοπιά. Ύστερα, το βλέµµα του Εξουσιαστή των Όπλων πήγε στα
τείχη της Όρφαλχ, τα οποία είχαν πάψει να χτυπούν οι καταπέλτες
των πολιορκητών, για τη διάρκεια της νύχτας. Ο Νε-Μόρλιν είδε
σκιερές φιγούρες επάνω στις επάλξεις, να στέκονται ή να
κοντοκάθονται, παρατηρώντας το λαό του και τους υπόλοιπους
Νότιους λαούς, αφ’υψηλού. ∆αιµονάνθρωποι. Και δαιµονόφιλοι –
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όπως αποκαλούσαν η Βασίλισσα Αάνθα και οι άλλοι τους
ανθρώπους που είχαν συµµαχήσει µαζί µε τους Μαγκραθµέλιους.
Μετά, ο Ελρούνιος Άρχοντας κοίταξε λίγο πιο βόρεια, εκεί όπου
βρισκόταν το παλάτι της Όρφαλχ. Φως ερχόταν από ένα παράθυρο·
και το βλέµµα του πήγε, αµέσως, σ’αυτό το συγκεκριµένο σηµείο.
Για ν’αντικρίσει µια γυναικεία φιγούρα µέσα στη νύχτα. Τα µακριά
της µαλλιά ανέµιζαν, και ήταν πορφυρά. Η Νερενία. Η
Στρατάρχισσα Νερενία. Άραγε, είχε κι εκείνη αϋπνίες;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο

Συµφωνία
ρεις ταξιδιώτες έφτασαν στην Μάρβαθ, αργά το βράδυ. Ο ένας
κούτσαινε ελαφρώς το δεξί πόδι, ο άλλος έµοιαζε ιδιαίτερα
σωµατώδης, και ο τελευταίος δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο
επάνω του. Οι δαιµονάνθρωποι σήκωσαν τη δυτική πύλη, ώστε να
περάσουν. Κατόπιν, τους έλεγξαν, µήπως βρουν κάτι ύποπτο στις
πτυχές των χιτώνων τους. Όµως ούτε όπλα για αυτοάµυνα δε
βρήκαν· έτσι, τους άφησαν να βαδίσουν στους δρόµους της
πρωτεύουσας του Σαραόλν.
Και οι ταξιδιώτες κατευθύνθηκαν προς το βασιλικό παλάτι.

Τ

** ** ** **
Ο Πόνκιµ καθόταν στον θρόνο του και περίµενε. Κανείς δεν του το
είχε πει ακόµα, αλλά εκείνος ήξερε ότι είχε επισκέπτες. Οι ίδιοι τον
είχαν ειδοποιήσει, µέσω των Πνευµάτων.
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Ο νέος Βασιληάς του Σαραόλν ήταν ντυµένος µε µαύρο, δερµάτινο
παντελόνι, γυαλιστερές µπότες, πορφυρό πουκάµισο, και χρυσαφένιο
µανδύα µε σιρίτια από ασηµιά κλωστή. Στο δεξί του χέρι βαστούσε
µια χρυσοποίκιλτη κούπα γεµάτη κρασί, και στο κεφάλι του
βρισκόταν το Στέµµα των Οφθαλµών, του οποίου τα µελανά µάτια
παρατηρούσαν τις σκιές που δηµιουργούσαν οι δαυλοί µέσα στην
µεγάλη αίθουσα.
Ένας ανθρώπινος πολεµιστής µπήκε από την κύρια είσοδο –ένας
άντρας από τους στρατιώτες που ορισµένοι βαρόνοι του Βασιλείου
είχαν προσφέρει στον Πόνκιµ. Υποκλινόµενος, ανέφερε εκείνο που ο
Βασιληάς περίµενε ν’ακούσει:
«Έχετε επισκέπτες, Μεγαλειότατε.»
«Αφήστε τους να περάσουν.» Η φωνή του Πόνκιµ, αν και σιγανή,
αντήχησε µέσα στη βασιλική αίθουσα.
Ο στρατιώτης υποκλίθηκε, πάλι, και έκανε νόηµα σε κάποιους πίσω
από την κύρια είσοδο. Τρεις κουκουλοφόροι µπήκαν στο δωµάτιο, ο
ένας εκ των οποίων έµοιαζε να κουτσαίνει το δεξί πόδι. Όλοι τους
βαστούσαν ταξιδιωτικά µπαστούνια.
«Καλησπέρα, Σοφοί του Κύκλου του Φτερού,» τους χαιρέτησε ο
Πόνκιµ.
Εκείνοι έβγαλαν τις κουκούλες τους, µε µια ενιαία κίνηση, και ο
Βασιληάς τούς παρατήρησε. Οι δύο έδειχναν νέοι, ο τρίτος γέρος.
Προφανώς, είχε αποφασίσει να µην αλλοιώσει την εµφάνισή του,
µέσω των πνευµατικών του δυνάµεων, γιατί κάποιοι υποστήριζαν ότι
αυτό έβλαπτε τον Πνευµατιστή. Ο Πόνκιµ δεν το πίστευε.
«Καλησπέρα, Μεγαλειότατε,» είπε ο Σοφός µε τα µακριά, µαύρα
µαλλιά και τα γένια στο σαγόνι. «Ονοµάζοµαι Μόρβον, ενώ δεξιά
µου στέκεται ο κύριος Ζάρχαλ, κι αριστερά µου ο κύριος Κάρελ.»
«Με χρειάζεστε,» συµπέρανε ο Πόνκιµ.
Ο Μόρβον συνοφρυώθηκε, παραξενεµένος απ’αυτή την απόκριση.
Πώς το είχε αντιληφθεί ο Σφετεριστής; ∆εν του είχαν αναφέρει κάτι
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στο πνευµατικό µήνυµα που του έστειλαν, όταν µπήκαν στην
Μάρβαθ.
«Με προσφωνήσατε ‘Μεγαλειότατε’,» του έλυσε την απορία ο
Πόνκιµ, ενώ ένα στραβό µειδίαµα παρουσιαζόταν στο πρόσωπό του.
«Αυτό δε σηµαίνει πως σε θεωρούµε λιγότερο σφετεριστή!» τόνισε
ο Κάρελ, µε άγρια όψη.
«Όλοι οι άρχοντες σφετεριστές είναι, Σοφέ,» αποκρίθηκε ήρεµα ο
Πόνκιµ, παρατηρώντας την αλλαγή των συνοµιλητών του, από ήπιο
κι ευγενικό τόνο στη φωνή σε άκοµψο.
Ο Μόρβον έριξε ένα οξύ βλέµµα στον Κάρελ, σαν για να τον
προειδοποιήσει, και άρθρωσε: «Σας παρακαλώ, κύριε.»
Ο Κάρελ κατένευσε προς το µέρος του Μόρβον, δίχως να µιλήσει.
«Λοιπόν,» είπε ο Πόνκιµ. «Γιατί µε χρειάζεστε;»
«Υπάρχουν προβλήµατα στη Νότια Γη, κύριε,» εξήγησε ο Μόρβον.
«Αναµφίβολα, το γνωρίζετε.»
Ο Πόνκιµ αναστέναξε. «Ναι, το γνωρίζω.» Κατέβασε, για λίγο το
βλέµµα του, σκεπτικός. Έπειτα, το ύψωσε, πάλι, προστάζοντας τους
φρουρούς της αίθουσας: «Αφήστε µας µόνους.»
Εκείνοι δίστασαν.
«Αφήστε µας µόνους,» επανέλαβε ο Πόνκιµ.
Οι φύλακες –Μαγκραθµέλιοι και άνθρωποι– έφυγαν.
∆εν κρύβει τον παραµικρό φόβο για µας ο Σφετεριστής, συµπέρανε ο
Μόρβον, παρατηρώντας τον. Σίγουρα, µπορεί να µας κατατροπώσει
και τους τρεις, εάν το θελήσει.
Ο Πόνκιµ κατέβηκε από το θρόνο του και έδειξε, µε την κούπα στο
δεξί του χέρι, προς το µεγάλο τραπέζι. «Παρακαλώ, κύριοι,
καθίστε,» είπε, όπως θα έλεγε κι ένας από τους Σοφούς· όµως ο
τόνος στη φωνή του ήταν κάθε άλλο παρά ειρωνικός.
Οι επισκέπτες του πήραν θέσεις στο τραπέζι, και ο Πόνκιµ στην
κορυφή του. «Στη Νότια Γη,» άρθρωσε, αργά, «υπάρχει, όντως, ένα
µεγάλο πρόβληµα, κύριοι. Ο Κράντµον µε πληροφόρησε ότι
174

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

προσπαθούσατε να βρείτε µια λύση, γιατί ο κίνδυνος απειλεί όλο τον
Άρµπεναρκ.»
«Βρήκαµε τη λύση, κύριε,» είπε ο Μόρβον.
Τα µάτια του Πόνκιµ στένεψαν. «Και;»
«Χρειαζόµαστε τη βοήθειά σας,» δήλωσε, σταθερά, ο Ζάρχαλ, µε
τα γαλανά του µάτια να διαπερνούν τον νέο Βασιληά του Σαραόλν.
«Είµαι πρόθυµος να σας την προσφέρω,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ,
«δίχως κανένα αντάλλαγµα.»
Οι τρεις Σοφοί του Κύκλου του Φτερού κατένευσαν. «Έτσι
φανταστήκαµε κι εµείς,» είπε ο Μόρβον.
«Πού έχετε, λοιπόν, καταλήξει; Πώς µπορούµε να
επανασταθεροποιήσουµε το Νότιο Κέντρο Σταθερότητας;»
Ο Ζάρχαλ καθάρισε το λαιµό του. «Η επανασταθεροποίηση του
Κέντρου είναι µια δουλειά που µπορεί µονάχα να κάνει ένας Θεός µε
κοσµοπλαστικές δυνάµεις. Εποµένως, χρειαζόµαστε έναν Θεό…»
«Τον Μάργκανθελ;» ρώτησε ο Πόνκιµ.
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Μόρβον. «Και, για την ακρίβεια, ο
Μάργκανθελ δεν βρίσκεται, πλέον, αιχµάλωτός µας.»
«Τι;» έκανε ο Βασιληάς του Σαραόλν.
«Θρυµµάτισε την πνευµατικά φορτισµένη σφαίρα όπου τον
κρατούσαµε, και έφυγε.»
«Πού πήγε;»
«∆ε γνωρίζουµε.» Η όψη του Μόρβον σκιάστηκε.
«∆εν προσπαθήσατε να τον βρείτε;»
«Χωρίς τη σφαίρα, δε µπορούσαµε να ψάξουµε πολύ µακριά.
Και… το να την επιδιορθώσουµε είναι δύσκολο και χρονοβόρο.
Κάποια στιγµή, αναµφίβολα, θα γίνει, µα όχι τώρα.»
«Τότε, το Φτερό βρίσκεται σε κίνδυνο,» τόνισε ο Πόνκιµ. «Μπορεί
να το καταστρέψει–»
«Το Φτερό, κύριε, είναι σε καλά χέρια.»
«Τα δικά σας.»
Τα µάτια του Μόρβον στένεψαν. «Ξέρεις.»
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«∆εν ήταν και ιδιαίτερα δύσκολο να το συµπεράνω, ύστερα από
την αποκάλυψη ότι το ‘Φτερό’ στην Μάρβαθ ήταν ψεύτικο. Από
πότε φρουρείτε το πραγµατικό Φτερό, Σοφοί; Και πότε
τοποθετήσατε εδώ το ψεύτικο και στρέψατε αλλού την προσοχή;»
«Χιλιετηρίδες πάνε από τότε,» τον πληροφόρησε ο Μόρβον.
«Όµως, επί του θέµατος: το Φτερό, για την ώρα, δεν κινδυνεύει από
τον Μάργκανθελ· φυλάσσεται καλά. Επιπλέον, ο τρελός µισός-Θεός
δεν βρίσκεται κοντά στον Πύργο, και δεν πρέπει να βρίσκεται καν
στο Σαραόλν, σύµφωνα µε τις υποψίες µας.»
«Μάλιστα,» είπε ο Πόνκιµ, ακουµπώντας την πλάτη στην καρέκλα
του. «Όσον αφορά, τώρα, τη Νότια Γη. Είπατε ότι µονάχα ένας Θεός
µε κοσµοπλαστικές δυνάµεις µπορεί να επανασταθεροποιήσει το
Κέντρο. Εάν, λοιπόν, δεν αναφέρεστε στον Μάργκανθελ, σε ποιον
αναφέρεστε; Οι Θεοί είναι νεκροί εδώ και χιλιάδες χρόνια.»
«Ο Μάργκανθελ, ούτως ή άλλως, δε διέθετε κοσµοπλαστικές
ικανότητες,» τον πληροφόρησε ο Μόρβον. «Αν διέθετε, τώρα, θα
είχε αλλάξει τη Νότια Γη· δε θα την είχε καταστρέψει.»
«Εποµένως,» είπε ο Πόνκιµ, ανυπόµονα, «σε ποιον άλλο Θεό
αναφέρεστε; Εγώ, τουλάχιστον, δεν έχω ακούσει για κανέναν στην
ευρύτερη περιοχή του Άρµπεναρκ.»
«Ούτε εµείς, κύριε,» αποκρίθηκε ο Ζάρχαλ. «Όµως υπάρχει ένας
θνητός που –πιστεύουµε– µπορεί ν’αποκτήσει κοσµοπλαστικές
δυνάµεις, για λίγο…»
Ο Πόνκιµ ύψωσε το ένα του φρύδι, ερωτηµατικά.
«Ο Φάλµαριν, όταν επέστρεψε στο Σαραόλν,» είπε ο Μόρβον,
«έφερε µαζί του έναν άντρα περίεργα αλλαγµένο. Τον Άνθρωπο-ΜεΜισή-Ψυχή, όπως ήθελε ο ίδιος ν’αποκαλεί τον εαυτό του.»
«Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή νοµίζετε ότι έχει τη δύναµη να
σταθεροποιήσει το Νότιο Κέντρο;» απόρησε ο Πόνκιµ.
«Παραδέχοµαι ότι οι δυνάµεις του είναι µεγάλες, Σοφοί –παρότι δεν
ξέρει πώς να τις ελέγξει–, µα δεν αυταπατώµαι ότι είναι Θεός!»
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«∆εν είναι, όµως πιστεύουµε ότι µπορεί, για λίγο, ν’αποκτήσει
κοσµοπλαστικές δυνάµεις –ίσα-ίσα για να σταθεροποιήσει τη Νότια
Γη.»
«Αλλά δεν είστε σίγουροι, ε;…»
Ο Μόρβον κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δεν είµαστε σίγουροι· µα
πρέπει να προσπαθήσουµε, για το καλό του Άρµπεναρκ.»
«Ω, ναι, για το καλό του Άρµπεναρκ,» είπε ο Πόνκιµ. «Και πώς
ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή
ν’αποκτήσει αυτές τις κοσµοπλαστικές δυνάµεις; Γιατί είµαι βέβαιος
ότι µόνος του δεν δύναται να το κατορθώσει.»
«Στο νησί όπου χάνονταν τα πλοία,» είπε ο Μόρβον, «υπήρχαν
κάποιοι κρύσταλλοι οι οποίοι άρπαζαν τις ψυχές των ναυτικών και
τις έστελναν στο µηχάνηµα που θα αναγεννούσε τον
Μάργκανθελ…»
«Ναι.»
«Οι κρύσταλλοι αυτοί είναι κοσµικοί κρύσταλλοι. Και λόγω αυτών
το ένα µισό της ψυχής του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή έχει φορτιστεί
µε κοσµική δύναµη.»
«Η ερώτησή µου ήταν άλλη, Σοφέ.»
«Χρειαζόµαστε τους κρυστάλλους, κύριε, για να δώσουµε στον
Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή τις δυνάµεις του Μάσµαρθ.»
«Θα αναστήσετε τον Φοίνικα από τους νεκρούς;» έκανε ο Πόνκιµ.
«Όχι ακριβώς,» είπε ο Ζάρχαλ. «Θα συγκεντρώσουµε τα Πνεύµατα
που συγκροτούσαν τον Μάσµαρθ µέσα στον Άνθρωπο-Με-ΜισήΨυχή.»
Ένα ρίγος διαπέρασε τον Πόνκιµ. Οι ερηµίτες τρελάθηκαν! «Και τι
θα βγει απ’αυτό;»
«Θα µπορέσει ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή να σταθεροποιήσει τη
Νότια Γη,» συνέχισε ο Ζάρχαλ. «Έπειτα, θ’απελευθερώσει τα
Πνεύµατα κι όλα θα επιστρέψουν στη γνωστή σε µας κατάσταση.»
«Έχω κάποιες βασικές απορίες επάνω στο σχέδιό σας,» δήλωσε ο
Πόνκιµ.
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«Παρακαλούµε, κύριε, µιλήστε µας,» τον παρότρυνε ο Μόρβον.
«Πώς, µέσω των κρυστάλλων, σκοπεύετε να συγκεντρώσετε όλα τα
Πνεύµατα που συγκροτούσαν κάποτε τον Μάσµαρθ; ∆ε µπορώ να
φανταστώ τον τρόπο.» Και οι γνώσεις µου είναι πολλές, Σοφοί,
πρόσθεσε νοερά. Όµως, απ’ό,τι φαίνεται, ωχριούν µπροστά στις δικές
σας. Τι υπάρχει, τέλος πάντων, µέσα στον Πύργο σας;
«Εµείς ξέρουµε τον τρόπο, κύριε,» είπε ο Μόρβον. «Τον είχαµε
λησµονήσει, για καιρό πολύ, µα, τώρα πάλι, τον ξέρουµε.»
«Κάποιο σκονισµένο βιβλίο σε κάποια ξεχασµένη γωνιά;»
«Περίπου.»
«Πού βρήκατε αυτή τη γνώση; ∆εν έχω ποτέ µου ακούσει κάτι
παρόµοιο.»
«Πριν από χιλιετίες, κύριε, δεν ήµασταν οι Σοφοί του Κύκλου του
Φτερού,» τον πληροφόρησε ο Μόρβον. «Ήµασταν η Αδελφότητα
του Φοίνικα. Υπηρέτες του Μάσµαρθ.»
«Κι έτσι γνωρίζετε πώς να επικαλεστείτε τα Πνεύµατα που κάποτε
συγκροτούσαν τον Θεό σας…» συµπέρανε ο Πόνκιµ.
Ο Μόρβον ένευσε, αργά.
«Άλλη µια ερώτηση: Εµένα τι µε χρειάζεστε;»
«Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή βρίσκεται µακριά µας. ∆ε µπορούµε
να επικοινωνήσουµε µαζί του.»
«Και υποθέτετε πως ίσως εγώ να µπορώ.»
«Μπορείτε, κύριε;»
Ο Πόνκιµ κούνησε το κεφάλι καταφατικά. «Ναι, και θα τον
καλέσω.»
«Καλώς,» είπε ο Μόρβον. «Επίσης, θα επιθυµούσαµε να µας
συντροφεύσετε στη Νότια Γη, για την σταθεροποίηση του Κέντρου.»
Ένα λεπτό χαµόγελο χάραξε το πρόσωπο του Πόνκιµ. «Σοφέ, και
να µην θέλατε να έρθω στη Νότια Γη, εγώ θα ερχόµουν.»
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