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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Πρώτη ηµέρα του Μυστικού Πολέµου:

Μπερδεµένα κλειδιά και πόρτες µυστηρίου

H

Σαντέ’ενθιν µπήκε στο Παλατάκι. Σ’ένα απ’τα τραπέζια,
είδε τον Τράνθλας να την παρατηρεί καλά-καλά, πίνοντας
µια κούπα µπίρα και τρώγοντας ξηρούς καρπούς. Του είχε
ζητήσει να µην την παρακολουθεί εκεί όπου πήγαινε· λες εκείνος,
όµως, να την παρακολουθούσε; αναρωτήθηκε η Ζιρκεφιανή
Πνευµατίστρια (και, τώρα πλέον, Κλειδοκράτειρα). Μπα,
αποκλείεται· αν το είχε επιχειρήσει, θα τον είχε εντοπίσει, µε τις
πνευµατικές της αισθήσεις. Απ’την άλλη, βέβαια, αυτός ήταν ο
Τράνθλας, και βρίσκονταν στο Άργκανθικ· οπότε, ποτέ δε
µπορούσες να ξέρεις. Όπως και νάχε, έτσι κι ανακάλυπτε ότι την
κατασκόπευε, θα τον σκότωνε. Τον είχε ήδη προειδοποιήσει· δεν
έφταιγε η Σαντέ’ενθιν, άµα εκείνος δε σεβόταν τη ζωή του.
Αγνοώντας τον, επιδεικτικά, διέσχισε την τραπεζαρία του
πανδοχείου και ανέβηκε την σκάλα, πηγαίνοντας στο δωµάτιό της.
Μόλις ήταν µέσα, έβγαλε την κάπα και τις µπότες της, και κάθισε
στο κρεβάτι. Ξεφύσησε, και προσπάθησε να σκεφτεί όλα όσα της
είχαν πει ο Βούνκαλ και οι άλλοι. Όµως, εκείνη τη στιγµή,
αισθάνθηκε κάποιον να την αναζητά στον Πνευµατικό Κόσµο και,
ύστερα, να σφυροκοπά την άµυνά της, µε σκοπό να τη θρυµµατίσει.
Εγώ είµαι, Σαντέ’ενθιν, ακούστηκε η φωνή του Πόνκιµ µέσα της.
∆ε χρειάζεται, όµως, να ορµάς έτσι! αποκρίθηκε εκείνη, θυµωµένη.
Τι θράσος αυτός ο άνθρωπος! Θα «έβλεπα» την αύρα σου και θα
σ’άφηνα να έρθεις σ’επικοινωνία µαζί µου. Μ’αυτό τον τρόπο, µπορεί
να καταστρέψεις την πνευµατική µου ασπίδα!
Άσε τις γκρίνιες, Σαντέ’ενθιν, και πες µου τι συµβαίνει στο
Άργκανθικ.
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Τίποτα σηµαντικό. Όχι ακόµα, τουλάχιστον. Η αλήθεια ήταν πως
συνέβαινε κάτι το σηµαντικό, όµως εκείνος δεν χρειαζόταν να το
ξέρει. Όχι από τώρα. Εδώ, καλά-καλά, εκείνη δεν είχε προλάβει να
βάλει τις σκέψεις της σε µια τάξη, για να δει πώς έπρεπε να
ενεργήσει, στον Πόνκιµ θα µιλούσε, ο οποίος βρισκόταν
εκατοντάδες χιλιόµετρα µακριά; Επιπλέον, αυτός είχε το Σαραόλν·
το Άργκανθικ ήταν δική της δουλειά.
Οι Σαραολνιανοί;
∆εν έχουν κάνει καµια πρόοδο προς τη συµµαχία. Αυτό ήταν
αλήθεια, απ’ό,τι ήξερε.
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;
Η Σαντέ’ενθιν γέλασε νοερά. Σύµµαχοί µας, φυσικά, Πόνκιµ. Εσύ
πώς τα πας µε την πολιορκία; Ας έστρεφε την κουβέντα αλλού –σε
ένα θέµα που τον ενδιέφερε άµεσα–, αλλιώς θα την κατέκλυζε µε
ερωτήσεις, σα να βρισκόταν σε αίθουσα βασανιστηρίων.
Η πολιορκία τελείωσε. Νικήσαµε.
Μπράβο σας. Πώς ήταν δυνατόν συνέχεια αυτός ο άνθρωπος να
πετύχαινε ό,τι έβαζε στο νου του; Γιατί δε συνέβαινε και µε κείνη το
ίδιο; 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.
∆ιέκοψε, απότοµα, την επικοινωνία µαζί του.
Τώρα, ήταν ήσυχη, πάλι· ήσυχη, για να σκεφτεί αυτά που της είχαν
πει ο Βούνκαλ και οι άλλοι, τα οποία ήταν µάλλον ανησυχητικά. Την
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είχαν πληροφορήσει ότι είχε ξεκινήσει ένας µυστικός πόλεµος στο
Άργκανθικ. Ένας πόλεµος Κλειδοκρατόρων. Οι παλιοί
Κλειδοκράτορες είχαν βαλθεί να εξολοθρεύσουν τους Νεωτεριστές
και να κρατήσουν στην εξουσία των Πρίγκιπα Κιόλβ (του οποίου η
στέψη θα γινόταν µέσα στις προσεχείς µέρες, σύµφωνα µε τις
πληροφορίες της).
Γιατί πρέπει πάντα τα πράγµατα να είναι τόσο δύσκολα για µένα; Να
τους πάρουν όλους τα Πνεύµατα και η Έρηµος! Πάνω που έλεγα ότι
ένας ίσιος δρόµος προς την εξουσία ανοιγόταν εµπρός µου, πάλι, κάτι
απρόβλεπτο και καταστροφικό έγινε. Πόλεµος µεταξύ Πνευµατιστών…
Οι ηλίθιοι! Και να φανταστεί κανείς ότι είχαν κάποτε πάψει να
µάχονται µε τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού· είχαν σταµατήσει
τον Πόλεµο των Πνευµάτων, γιατί είδαν πως ήταν ανεξέλεγκτος και
τροµερός. ∆εν παίζει κανείς µε τα Πνεύµατα· η πολλή συσσωρευµένη
πνευµατική ενέργεια, συνήθως, έχει ολέθρια αποτελέσµατα.
Παραταύτα, οι παλιοί Κλειδοκράτορες είχαν ανοίξει πόλεµο µε
τους Νεωτεριστές, και τίποτα δεν έµοιαζε να µπορεί να τους
σταµατήσει. Την αυγή –ο Βούνκαλ είχε πει στη Σαντέ’ενθιν–
σκότωσαν έναν από αυτούς, ονόµατι Κόηρβ –έναν Νεωτεριστή
προερχόµενο από το ∆ουκάτο Έβµορ. Επίσης, άλλοι Νεωτεριστές
είχαν καταλάβει ότι τους παρακολουθούσαν, και, µάλιστα,
ορισµένους τους είχαν κυνηγήσει κιόλας, για να τους σκοτώσουν.
Απο δώ και στο εξής, θα ήταν περισσότερο προσεκτικοί µέσα στην
∆ρέλιφον, όπου είχαν συγκεντρωθεί όλοι –καθώς επίσης και όλοι οι
παλιοί Κλειδοκράτορες, όπως φαινόταν.
Η Σαντέ’ενθιν λυπόταν την πόλη. Και αναρωτιόταν αν τα χτίριά της
θα στέκονταν ακόµα όρθια, όταν ο πόλεµος τελείωνε.
Πνεύµατα, είµαι κουρασµένη από όλα τούτα, σκέφτηκε, και ξάπλωσε
ανάσκελα επάνω στο στρώµα, κάνοντας πίσω τα µαύρα της µαλλιά
και τρίβοντας το δεξί της µάτι. Κουρασµένη………………………….
………………………………………………………………………...
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…………Ένα δωµάτιο µε στρογγυλό τραπέζι στο κέντρο, γύρω απ’το
οποίο βρίσκονται θέσεις πολυτελείας, που στις πλάτες τους έχουν
σύµβολα καµωµένα από χαλκό, άργυρο, χρυσό, σίδηρο, στολισµένα µε
ρουµπίνια, σµαράγδια, Ωκεάνιες πέρλες, διαµάντια, και λαξευµένα
αριστοτεχνικά από γλύπτες µεγάλης εµπειρίας και ικανότητας………...
………………………………………………………………………...
…………Ένας άντρας άσχηµος σαν αγριόχοιρος µπαίνει στο δωµάτιο
µε το στρογγυλό τραπέζι. Σκιές τον ακολουθούν, σιωπηρά, µε αργές,
γλιστερές κινήσεις. Τις έχει προσέξει; Ο άντρας υψώνει τα χέρια του,
υψώνει τη φωνή του, και καλεί… ένα κάλεσµα που φέρνει κι άλλους,
άντρες και γυναίκες, γύρω απ’το τραπέζι. Μια µεγάλη συγκέντρωση
πρόκειται να γίνει, ενώ σκιές παλεύουν στις άκριες του δωµατίου,
αθέατες αλλά, συγχρόνως, φανερές. Η πάλη τους αναταράζει την
αίθουσα, µα οι παρευρισκόµενοι δε µοιάζουν να το αντιλαµβάνονται·
η συζήτησή τους έχει ενταθεί. Μια από τις σκιές φορά χρυσή κορόνα
κι απ’το λαιµό της κρέµεται ένα µεγάλο κλειδί………………………...
………………………………………………………………………...
…………Βαστώ µια αρµαθιά κλειδιά στα χέρια µου –αργυρά, χρυσά,
σιδερένια, µπρούτζινα κλειδιά– και ψάχνω να βρω το σωστό, αλλά δε
µπορώ… δε µπορώ· τα πάντα είναι τόσο µπερδεµένα. Πώς έµπλεξα
εδώ; Ύστερα, ένα γέλιο ακούγεται πίσω µου –κάποιος διασκεδάζει,
βλέποντάς µε να ταλαιπωρούµαι. Γυρίζω, αµέσως, να τον κοιτάξω. Κι
αντικρίζω µονάχα µια σκιά να χάνεται στο τέλος του δρόµου. Ένα
ψύχος παραλύει τα µέλη µου….………………………………….……
………………………………………………………………………...
…Η Σαντέ’ενθιν ξύπνησε, µ’όλο της το κορµί µουδιασµένο. Το
µισούσε αυτό –να ξυπνά µουδιασµένη. Άρχισε να κουνά τα δάχτυλα
των χεριών της, προσπαθώντας να συνέλθει, ενώ, συγχρόνως,
αναλογιζόταν τι είχε µόλις δει στον ύπνο της. Ήξερε ότι δεν ήταν
ένα απλό όνειρο. Ήταν ένα όραµα, σταλµένο απ’τα Πνεύµατα. Ένα
όραµα για το κοντινό µέλλον, αναµφίβολα.
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Ο άσχηµος άντρας… ήταν ο ∆ούκας Έσριθ· η Σαντέ’ενθιν τον
αναγνώριζε. Το δωµάτιο µε το µεγάλο τραπέζι. Αυτό δεν το είχε
ποτέ της αντικρίσει, όµως… Πρέπει να είναι η αίθουσα
συγκεντρώσεων του Συµβουλίου των Αρχόντων. Ο Έσριθ καλεί τους
Άρχοντες του Άργκανθικ, ξανά… θέλει να συζητήσει κάτι µαζί τους.
Πάλι, για τους ληστές, άραγε; Τους δικούς του ληστές; Μάλλον, θα
µάθω σύντοµα…
Τα µέλη της Σαντέ’ενθιν είχαν αρχίσει να ξεµουδιάζουν, όταν οι
σκέψεις της στράφηκαν στις σκιές γύρω από τους συγκεντρωµένους
άρχοντες. Ο Μυστικός Πόλεµος, συµπέρανε. Ο Μυστικός Πόλεµος
των Κλειδοκρατόρων. Οι σκιές που µάχονταν.
Κι εκείνος ο άντρας που γελούσε πίσω µου; Ή, µήπως, ήταν γυναίκα;
∆ε µπορούσε να είναι σίγουρη.
Έχοντας, πλέον, ξεµουδιάσει, σηκώθηκε σε καθιστή θέση επάνω
στο κρεβάτι και χασµουρήθηκε. Κοίταξε έξω από το παράθυρο και
είδε ότι το λυκόφως είχε απλωθεί στην πόλη· σε λίγο θα έπεφτε η
νύχτα στο Άργκανθικ.
Άκουσε βήµατα έξω απ’την πόρτα. Ο καταραµένος Τράνθλας ήταν;
Η Σαντέ’ενθιν ξεφύσησε.
Αναπάντεχα, η πόρτα άνοιξε διάπλατα, σα να τη χτύπησε ξαφνικός
άνεµος –Πνευµατική Μαγεία!–, και πίσω της παρουσιάστηκε µια
µαυροµάλλα γυναίκα, ντυµένη µε µενεξεδί φόρεµα και γαλάζια
κάπα.
Η Σαντέ’ενθιν, πάραυτα, πετάχτηκε όρθια, νιώθοντας την καρδιά
να βροντοκοπά µέσα της. «Ποια είσαι;» απαίτησε, γιατί δεν την
αναγνώριζε. Πρέπει να ήταν Κλειδοκράτειρα, και µάλλον από τους
εχθρούς της.
Η γυναίκα µπήκε στο δωµάτιο, χτυπώντας την Ζιρκεφιανή µε
πνευµατική δύναµη. Η Σαντέ’ενθιν παραπάτησε, προσπαθώντας να
προστατευτεί από το αναπάντεχο χτύπηµα. Την ίδια στιγµή, ένας
άντρας µπήκε επίσης, ξανθός και ντυµένος στα µαύρα, και
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επιτιθέµενος κι αυτός εναντίον της µ’ένα ορµητικό κύµα
πνευµατικής ισχύος.
Η Σαντέ’ενθιν πιάστηκε από το κοµοδίνο, για να µη σωριαστεί στα
γόνατα. Χίλιες κατάρες! συλλογίστηκε. Μ’έπιασαν απροετοίµαστη, τα
καθάρµατα! Προσπάθησε να ισχυροποιήσει την άµυνά της αρκετά,
ώστε, πλέον, να µην ανησυχεί τόσο γι’αυτήν, και να µπορεί κι εκείνη
να τους επιτεθεί –ήταν βέβαιη πως κι οι δυο ήταν κατώτεροί της
στον Έλεγχο των Πνευµάτων.
Μια φωνή ακούστηκε έξω απ’το δωµάτιο, και η Σαντέ’ενθιν, από
την ανοιχτή πόρτα, µπόρεσε να δει φιγούρες να µάχονται. Λεπίδες
άστραφταν κι αίµα πεταγόταν. Τι συµβαίνει;
Η άµυνά της άρχισε να σταθεροποιείται. Τα µαύρα της µάτια
γυάλισαν, κι επικεντρώθηκαν στην γυναίκα µε το µενεξεδί φόρεµα.
Ύψωσε το δεξί της χέρι και επιτέθηκε. Αντίκρισε την έκπληκτη όψη
στο πρόσωπο της Κλειδοκράτειρας, καθώς εκείνη πισωπατούσε από
το δυνατό χτύπηµα και ακουµπούσε την πλάτη της στον τοίχο.
Προφανώς, δε µπορούσε να πιστέψει ότι η αντίπαλός της είχε
καταφέρει ν’αποκρούσει και αυτήν και τον φίλο της και, συγχρόνως,
να συγκεντρώσει αρκετή πνευµατική ισχύ, για να αντεπιτεθεί.
Κραυγές πόνου συνέχιζαν ν’ακούγονται έξω απ’το δωµάτιο. Η
Κλειδοκράτειρα µε το µενεξεδί φόρεµα έκανε να ρίξει µια µατιά, και
τα µάτια της γούρλωσαν. Ούρλιαξε. Μια λεπίδα ήρθε προς το µέρος
της. Η γυναίκα πετάχτηκε πίσω, σκόνταψε, σωριάστηκε στο πάτωµα.
Ο έλεγχός της επάνω στα Πνεύµατα είχε χαθεί εντελώς, ενώ στην
πόρτα παρουσιάστηκε ο Κόρµανλον, µε το ξίφος του
αιµατοβαµµένο.
Η Σαντέ’ενθιν γέλασε. Κι επικεντρώθηκε στον άλλο
Κλειδοκράτορα, χτυπώντας τον µ’όλη της την πνευµατική δύναµη.
Ο άντρας µούγκρισε, πασχίζοντας να αµυνθεί. Η πλάτη του
κοπάνησε στον τοίχο· ύστερα, διπλώθηκε απ’τον πόνο.
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Ξαφνικά, ένα γαλάζιο, οβάλ σχήµα παρουσιάστηκε µπροστά στην
Ζιρκεφιανή. Κι από µέσα του πετάχτηκε η Τενιρισία, βαστώντας ένα
κεντρί θανάτου στο δεξί χέρι κι ένα µακρύ στιλέτο στο αριστερό.
Τι! σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. Τόσο καιρό, οι καταραµένοι είχαν
πρόσβαση στο δωµάτιό µου, δίχως να το ξέρω;
Το κεντρί θανάτου της Μαγκραθµέλιας εκτοξεύτηκε καταπάνω
στον Κλειδοκράτορα, και τον πέτυχε στον δεξή ώµο.
«Ααααρχχχ…!» βόγκησε εκείνος και σωριάστηκε στο πάτωµα,
κουλουριασµένος. Το κορµί του έκανε σπασµούς από τους πόνους
που το διαπερνούσαν.
Η γυναίκα µε το µενεξεδί φόρεµα ύψωσε το χέρι της, και η
Τενιρισία βρέθηκε επάνω στο κρεβάτι της Σαντέ’ενθιν. Το στιλέτο
έφυγε απ’τη χούφτα της και ταξίδεψε προς τη Ζιρκεφιανή –που
ύψωσε το δικό της χέρι και το σταµάτησε.
Χαµογέλασε παγερά, και έστρεψε το όπλο εναντίον της
Κλειδοκράτειρας. Εκείνη προσπάθησε να το εµποδίσει. Και τα
κατάφερε –µερικά εκατοστά µπροστά απ’τα µάτια της. Ιδρώτας
άρχισε να κυλά επάνω στο µέτωπό της.
Η Σαντέ’ενθιν έσφιξε τα δόντια, συνεχίζοντας να σπρώχνει το
ξιφίδιο προς την αντίπαλό της.
Ο Κόρµανλον άρπαξε την Κλειδοκράτειρα απ’τα µαλλιά και της
έσχισε το λαιµό, µε το σπαθί του, γρυλίζοντας: «Πήγαινε να
συναντήσεις τα Πνεύµατα, ανθρώπινη σκύλα!»
Η Σαντέ’ενθιν στράφηκε στον άλλο Κλειδοκράτορα… για να δει
τον δαιµονάνθρωπο εκτελεστή Λάγκρελφορθ να τραβά το
αιµατοβαµµένο στιλέτο του έξω απ’το σαγόνι του άντρα.
Ο Τράνθλας µπήκε στο δωµάτιο… επιβλέποντας τη σφαγή σαν
καταραµένος βασιληάς, ο κρετίνος! Στράφηκε να κοιτάξει την
Ζιρκεφιανή. «Πρέπει να φύγουµε απο δώ, Σαντέ’ενθιν.»
«Συµφωνώ,» είπε εκείνη, και κάθισε στο κρεβάτι, αρχίζοντας να
βάζει τις µπότες της.
«Ποιοι είναι αυτοί που σε κυνηγάνε;» ρώτησε ο Τράνθλας.
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«Να κοιτάς τη δουλειά σου.»
«Μόλις τώρα σώσαµε το τοµάρι σου,» τόνισε εκείνος.
Η Σαντέ’ενθιν γέλασε, δένοντας τα κορδόνια των µποτών της.
«Νοµίζεις ότι θα µε είχαν σκοτώσει, αν δεν είχατε έρθει, Νυφίτσα;»
«Ναι.»
Η Σαντέ’ενθιν σηκώθηκε όρθια, καρφώνοντάς τον µε το βλέµµα
της. «Κάνεις λάθος.»
«∆ηλαδή, θα τα είχες βγάλει πέρα και µε τους δύο µάγους και µε
τους πέντε φονιάδες τους απέξω;»
«Οι πέντε φον–»
Ο Τράνθλας στράφηκε στην πόρτα. «Κάποιοι έρχονται! Τενιρισία!»
Η Μαγκραθµέλια έβγαλε έναν δίσκο τηλεµεταφοράς από την
τουνίκα της, και είπε: «Αυτός είναι ο τελευταίος µου, Εκλεκτέ του
Εκλεκτού.»
«Χρησιµοποίησέ τον!» την παρότρυνε εκείνος. «∆ε θέλω να µας
βρουν εδώ.»
«Προορισµός;» ρώτησε η δαιµονογυναίκα, βαστώντας τον δίσκο
µέσα στην αριστερή της χούφτα και έτοιµη να του κάνει τις
απαραίτητες ρυθµίσεις µε το δεξί χέρι.
«Μικρή Αγορά.»
Η Τενιρισία πείραξε κάτι στην επιφάνεια του δίσκου και τον πέταξε
στον έδαφος. Μια εσωδιαστασιακή θύρα δηµιουργήθηκε από πάνω
του, κι αµέσως, όλοι πήδησαν µέσα, ο ένας πίσω απ’τον άλλο, µε
πρώτο τον Τράνθλας.
Όταν οι φρουροί της ∆ρέλιφον προσπέρασαν τα κουφάρια στον
διάδροµο και µπήκα στο δωµάτιο, αντίκρισαν, πρώτ’απ’όλα, έναν
γαλάζιο, φωτεινό δίσκο στον αέρα, κι έκαναν πίσω,
τροµοκρατηµένοι.
«Πνεύµατα!» αναφώνησε ο Υποδιοικητής Ίρντελ. «Τι ’ναι τούτο;»
** ** ** **
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Μόλις και η Τενιρισία βγήκε από την εσωδιαστασιακή θύρα,
τράβηξε ένα ξιφίδιο απ’τη ζώνη της και το έστειλε µέσα στο
φωτεινό, γαλάζιο, οβάλ σχήµα, το οποίο, αµέσως, διαλύθηκε, και τα
πάντα τυλίχτηκαν στο σκοτάδι. Η Σαντέ’ενθιν κατάλαβε ότι η
δαιµονογυναίκα διέλυσε τον δίσκο τηλεµεταφοράς, ώστε να µη
µπορεί κανείς να τους ακολουθήσει εδώ όπου είχαν έρθει… Και, για
νάχουµε καλό ερώτηµα, τι είναι τούτο το µέρος; Η Ζιρκεφιανή έριξε
µια µατιά γύρω της, προσπαθώντας να διακρίνει κάτι µέσα στη
µαυρίλα.
Ο Τράνθλας άναψε µια λάµπα, και η Σαντέ’ενθιν είδε κιβώτια εκεί
κοντά.
«Πού είµαστε;» ρώτησε.
«Σε µια αποθήκη,» αποκρίθηκε εκείνος.
«Αυτό είναι φανερό, από τη σαβούρα που βρίσκεται µαζεµένη εδώ!
Θέλω να µάθω ακριβώς πού είµαστε, Νυφίτσα.»
Ο Τράνθλας βάδισε, για λίγο, µέσα στον χώρο, δίχως να της
απαντήσει.
Τα µάτια της Σαντέ’ενθιν στένεψαν. «Σου µιλάω, Νυφίτσα!»
Ο Αργκανθικιανός στράφηκε, αργά, προς το µέρος της. «Πρέπει να
µας πεις εσύ, πρώτα, τι συµβαίνει, Σαντέ’ενθιν.»
«Απαιτείς πράγµατα από µένα, Νυφίτσα;» σφύριξε εκείνη. «Θα
κάνεις ό,τι σου λέω, και δε θα µε ρωτάς τίποτα!»
Ο Τράνθλας αναστέναξε. «Σαντέ’ενθιν, ο Πόνκιµ µε έστειλε εδώ
για να σε βοηθήσω. Πώς µπορώ, όµως, να το κάνω, όταν αρνείσαι να
µου πεις τι συµβαίνει; Ποιοι ήταν οι µάγοι που σε κυνηγούσαν; Τι
τρέχει µε τους Κλειδοκράτορες που συναναστρέφεσαι;»
Σιγή έπεσε στην αποθήκη.
Ύστερα, ακούστηκε το τρίξιµο των µποτών της Σαντέ’ενθιν, καθώς
η Ζιρκεφιανή βάδισε, για να καθίσει επάνω σ’ένα από τα κιβώτια, µε
την πλάτη της γυρισµένη στον Τράνθλας. Τι έχω να χάσω µε το να
του µιλήσω; συλλογίστηκε. Τον µισώ, ναι, µα δε θα είναι η πρώτη
φορά που συνεργάζοµαι µε ανθρώπους τους οποίους µισώ. Επιπλέον,
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είναι χρήσιµος –ειδικά εδώ, στο Άργκανθικ. Ξέρει τα κατατόπια, και
έχει διασυνδέσεις –τουλάχιστον, έτσι έχω καταλάβει.
«Νυφίτσα… Είµαι Κλειδοκράτειρα, τώρα.»
Άκουσε τον Τράνθλας να την πλησιάζει. «Και;»
«Τι και;» Γύρισε, για να τον κοιτάξει. Η Νυφίτσα στεκόταν µισό
µέτρο απόσταση απ’αυτήν, µε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά του
και µια προβληµατισµένη έκφραση στο πρόσωπο.
«Γιατί σε κυνηγάνε;»
«Οι Νεωτεριστές µάχονται µε τους παλιούς Κλειδοκράτορες,
Τράνθλας,» εξήγησε η Σαντέ’ενθιν. «Κι εγώ είµαι µε τους
Νεωτεριστές.»
«Οπότε, αυτοί οι δύο που σου επιτέθηκαν ήταν µε τους παλιούς,»
συµπέρανε εκείνος. «Ήρθαν να σε σκοτώσουν.»
Η Ζιρκεφιανή κατένευσε.
Ένα στραβό χαµόγελο παρουσιάστηκε στο πρόσωπο του Τράνθλας.
«Εποµένως, σε σώσαµε. Πάλι.»
Η Σαντέ’ενθιν τον αγριοκοίταξε. «Μη µε βάζεις σε πειρασµό,
Νυφίτσα!»
Το χαµόγελο του Τράνθλας πλάτυνε.
Η Σαντέ’ενθιν τον άρπαξε, µε τις πνευµατικές της δυνάµεις, και τον
σήκωσε πάνω από το έδαφος. Τα µάτια του γούρλωσαν, και το
χαµόγελο χάθηκε. Η φωνή της αντήχησε µέσα στο νου του: Σε έχω
προειδοποιήσει, Νυφίτσα! Μην παίζεις µαζί µου!
Τον άφησε να πατήσει, ξανά, στο έδαφος, ενώ οι δαιµονάνθρωποι
την ατένιζαν γεµάτοι επιφύλαξη.
Ο Τράνθλας ακούµπησε τη λάµπα του επάνω σ’ένα κιβώτιο. «∆ε
σηκώνεις αστεία, Σαντέ’ενθιν,» είπε, σοβαρά.
«Πού είµαστε;» τον ρώτησε εκείνη.
«Σε µια αποθήκη, στο βόρειο τµήµα της Μικρής Αγοράς.»
«Σε ποιον ανήκει η αποθήκη;»
«Σ’έναν έµπορο από το ∆ουκάτο Τάρµεν.»
«Τι εµπορεύεται;»
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«Μετάξι από το Κάρνεβολθ.»
«Υποψιάζοµαι πως θα υπάρξει έλλειψη µεταξιού γι’αυτόν, απο δώ
και στο εξής.»
«Αναφέρεσαι στην καταστροφή της Νότιας Γης.»
«Ναι. Πού είναι ο έµπορος τώρα;»
«∆εν ξέρω. Έχω να τον δω καιρό.»
«Φίλος σου είναι;»
«Συνεργάτης. Βοηθά τους κατασκόπους της ∆ούκισσας Ζέκαλ,
όταν βρίσκονται εδώ.»
«Της ∆ούκισσας Ζέκαλ! Αυτή η σκύλα µάς πρόδωσε. Μίλησε
εναντίον µου στον Πρίγκιπα Κιόλβ και στους Σαραολνιανούς. Τους
τα είπε όλα.»
Ο Τράνθλας ανασήκωσε τους ώµους. «Αυτό δεν το ξέρει ο
έµπορος, υποθέτω.»
«Οπότε, εµείς θα περιµένουµε εδώ;»
«Ναι. Εκτός κι αν έχεις κάποιο καλύτερο µέρος να πας…»
«Για την ακρίβεια, έχω,» απάντησε η Σαντέ’ενθιν, σκεπτόµενη το
πανδοχείο «Οι Τρεις ∆ρόµοι».
Ο Τράνθλας ύψωσε ένα φρύδι του ερωτηµατικά.
«Αυτό δε χρειάζεται να το ξέρεις,» αντιγύρισε η Ζιρκεφιανή.
Ο Τράνθλας αναστέναξε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Πρώτη ηµέρα του Μυστικού Πολέµου:

Ένας γέρος άρχοντας πίσω από τον
νεαρό πρίγκιπα
ια πόσο ακόµα θα χρειαστεί να το αναβάλουµε, Πρίγκιπά
µου;» απαίτησε ο ∆ούκας Έσριθ, στεκόµενος µπροστά στον
θρόνο του Κιόλβ, στην βασιλική αίθουσα του παλατιού της
∆ρέλιφον.
«∆ούκα µου,» αποκρίθηκε, ψυχρά, ο νεαρός, «αγνοείτε τον νοµό;
Όλα τα µέλη του Συµβουλίου οφείλουν να παρευρεθούν, για να γίνει
η συνεδρίαση.»
Το αποκρουστικό πρόσωπο του Έσριθ στράβωσε. «Γνωρίζω πολύ
καλά
το
νόµο,
Υψηλότατε,»
αποκρίθηκε,
µοιάζοντας
προσβεβληµένος. «Όµως η αργοπορία κάποιων ανθρώπων είναι,
κατ’εµέ, ασυγχώρητη! Πόσες ηµέρες περιµένουµε εδώ, Πρίγκιπά
µου, ενώ το Βασίλειό µας υποφέρει από τις επιθέσεις των ληστών;»
Των ληστών που εσύ ελέγχεις, θείε, συλλογίστηκε η ∆ούκισσα
Ζέκαλ, που καθόταν κοντά σε ένα από τα έξι τζάκια της αίθουσας,
µαζί µε τον σύζυγό της, ∆όνορ. Τι ακριβώς σχεδιάζεις, τώρα; Θα
έπρεπε, ίσως, να αποκαλύψω την αλήθεια για σένα; Ή να την
κρατήσω κρυφή, όπως έκανα όταν µίλησα στον Πρίγκιπα και τους
Σαραολνιανούς για τη Σαντέ’ενθιν;
«Ο Βαρόνος Ρούζνελ Ρέγκοθ, δυστυχώς, σκοτώθηκε στον γάµο της
∆ούκισσας Ζέκαλ, καθώς γνωρίζετε, ∆ούκα µου. Η σύζυγός του,
Αρχόντισσα Ενθέµα, σίγουρα–»
«Αα, Πρίγκιπά µου! Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, µα είστε
ακόµα νέος και το βάρος της εξουσίας έπεσε απρόσµενα στους
ώµους σας, και οφείλω να σας προειδοποιήσω για τους Ρέγκοθ:

Γ
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∆ολοπλοκούν εναντίον σας, Υψηλότατε. ∆εν επιθυµούν να γίνετε
Βασιληάς. Γιαυτό κιόλας έβαλαν τους ληστές να σκοτώνουν στο
όνοµά σας–»
«Ο γιος σας, Ρίγκµιν, ∆ούκα µου, δεν ήταν µαζί µε τους ληστές, ή
λαθεύω;» ρώτησε, διπλωµατικά, ο Κιόλβ, ρίχνοντας µια µατιά στον
Άρχοντα Ζάρβηµ, που βρισκόταν στο βάθος της αίθουσας, µαζί µε
τη Βαρονέσα Τάθβιλ και τον Αντιβασιλέα Σόλµορχ. Περίµενε να δει
κάποια αντίδραση από τον γέροντα, η οποία θα του υποδείκνυε αν
χειριζόταν σωστά το ζήτηµα ή όχι, όµως η όψη του ασπροµάλλη
Σαραολνιανού παρέµενε ανέκφραστη. Ίσως να έχει κάποιο λόγο για
τούτο, συλλογίστηκε ο νεαρός Πρίγκιπας. Πολλοί είν’αυτοί που µας
παρακολουθούν, τούτη την ώρα, –ο Κιόλβ µπορούσε να δει µέσα
στην αίθουσα την ∆ούκισσα Ζέκαλ, τον ∆όνορ, την ∆ούκισσα ∆άρα,
τον ∆ούκα Ζάρουν, τον ∆ούκα Τόρµπαλ, και τους βασιλικούς
συµβούλους– και ήδη κοιτούν µε κακό µάτι τον Ζάρβηµ. Ένας
Σαραολνιανός να συµβουλεύει έναν Αργκανθικιανό πρίγκιπα:
ανήκουστο, το θεωρούν.
«Ο γιος µου είναι νεκρός,» είπε ο Έσριθ.
«Αυτό δεν απαντάει στην ερώτησή µου.»
«Το θέµα είχε προκύψει και παλιότερα, Υψηλότατε. Και ο πατέρας
σας είχε πειστεί πως εγώ, προσωπικά, δεν έχω καµία σχέση µε τους
ληστές. Ούτε γνωρίζω ποια µπορεί να ήταν η σχέση του γιου µου
µαζί τους. Νοµίζετε πως θα έκανα όλη αυτή τη φασαρία για την
εξολόθρευσή τους, εάν ήµουν σύµµαχός τους; Για όνοµα του
Βασιλείου, δεν επιδιώκω την καταστροφή του Άργκανθικ, Πρίγκιπά
µου! Κάθε άλλο: επιδιώκω την καλύτερη διοίκησή του.»
«Ο γιος σας ήταν µε τους ληστές, ωστόσο. Εκείνος πρόσταξε να
θανατωθεί η οικογένειά µου.» Τα µάτια του Κιόλβ διαπέρασαν τον
∆ούκα σαν µαχαίρια, και ο Έσριθ αισθάνθηκε µια παγωνιά στη
ράχη, για µια στιγµή.
«Λυπάµαι πολύ για τούτο, Υψηλότατε. Θα κάνω το παν για να
επανορθώσω, εκ µέρους του Ρίγκµιν. Μη λησµονείτε, ωστόσο, πως
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οι φονιάδες του επιχείρησαν να σκοτώσουν ακόµα και εµένα –τον
ίδιο του τον πατέρα.» Πραγµατική λύπη βάραινε, τώρα, τη φωνή του
Άρχοντα της Μπένχρηθ, και µεγάλη απογοήτευση, συγχρόνως. Μα
κανείς µέσα στην αίθουσα δε µπορούσε να πει µε σιγουριά αν
επρόκειτο για θέατρο ή όχι.
Ο Κιόλβ δε µίλησε. Ακούµπησε το σαγόνι του στο δεξί του χέρι,
σκεπτικός.
«Λοιπόν, Πρίγκιπά µου, θα γίνει συνεδρίαση για τους ληστές που
µαστίζουν το Βασίλειο;»
«Θα γίνει. Όταν και οι υπόλοιποι προσέλθουν.»
Ο Έσριθ κατένευσε, αποδεχόµενος τούτη την αλήθεια.
Μα, αφού ξέρει ότι δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να τον αφήσω να
καλέσει το Συµβούλιο τώρα, προτού συγκεντρωθούν όλοι, σκέφτηκε ο
Κιόλβ, γιατί µπαίνει στον κόπο να κάνει τούτη την συζήτηση; Σίγουρα,
δεν είναι ηλίθιος. Όχι, ο ∆ούκας Έσριθ ∆άρεν του Τάρµεν δεν είναι
καθόλου, µα καθόλου, ηλίθιος. Πρέπει να συµβουλευτώ τον Ζάρβηµ
για το πώς να τον αντιµετωπίσω.
«Ωστόσο, Πρίγκιπά µου,» συνέχισε ο ειδεχθής Άρχοντας, «ελπίζω
να συµφωνείτε πως η συνεδρίαση για τους ληστές οφείλει να
πραγµατοποιηθεί πριν από τη συνεδρίαση σχετικά µε τη
συµµαχία…»
Ώστε αυτό είναι, κατέληξε ο Κιόλβ: τονίζει ιδιαίτερα τη θέση του,
για να µου δείξει –για να δείξει σε όλους τους παρευρισκόµενους–
πόσο σηµαντικό είναι το ζήτηµα, και ότι πρέπει, οπωσδήποτε, να
µιλήσουµε πρώτα για τους ληστές και µετά για τη συµµαχία. Είµαι
βέβαιος πως δε θέλει καν η συµµαχία να γίνει.
«Θα το σκεφτώ, ∆ούκα µου. ∆εν έχω ακόµα αποφασίσει.»
«Επαναπαύοµαι στη σοφή σας κρίση, Υψηλότατε,» υποκλίθηκε
κοφτά ο Έσριθ. «Αναµφίβολα, θα βάλετε το Βασίλειό µας σε
υψηλότερη προτεραιότητα από το Σαραόλν.»
Στη σοφή µου κρίση; Ενώ, πριν, ήµουν νέος, και έπρεπε να προσέχω
τους δόλιους Ρέγκοθ; Αα, ∆ούκα Έσριθ, παίζεις τόσο όµορφα µε τις
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λέξεις… Ειδικά όταν βρίσκονται εδώ σχεδόν όλοι οι σηµαντικότεροι
ευγενείς του Άργκανθικ για να σ’ακούσουν. «Αναµφίβολα, θα βάλετε
το Βασίλειό µας σε υψηλότερη προτεραιότητα από το Σαραόλν.»
Σίγουρα, τούτο προκάλεσε κάποιο συγκεκριµένο… θόρυβο στ’αφτιά
τους.
Απεχθάνοµαι αυτά τα σιχαµερά παιχνίδια!
Ο Κιόλβ είδε τον ∆ούκα του Τάρµεν να του γυρίζει την πλάτη και
να βαδίζει έξω απ’την αίθουσα, δίχως άλλη κουβέντα. Άλλωστε, τι
περισσότερο είχε να προσθέσει; Αυτά που ήθελε να πει, τα είχε πει.
Τώρα, το ζήτηµα ήταν κατά πόσο τα λόγια του είχαν επηρεάσει τους
υπόλοιπους. Το βλέµµα του νεαρού Πρίγκιπα πήγε στους
Αργκανθικιανούς άρχοντες.
Η ∆ούκισσα Ζέκαλ κοιτούσε το θείο της να βγαίνει από το µεγάλο
δωµάτιο µε τα φρύδια σµιγµένα. Ο Κιόλβ αναρωτήθηκε αν η
Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ ήξερε περισσότερα απ’όσα είχε πει
σ’αυτόν και στους Σαραολνιανούς –ή, µάλλον, όχι· ήταν σίγουρος
για τούτο.
Ο ∆όνορ, πλάι της, είχε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά του, κι αν
έκρινε σωστά ο Πρίγκιπας από την όψη του, έµοιαζε σκεπτικός. Το
δίχως άλλο, παντού έβλεπε απειλές εναντίον του Στέµµατος· ήταν
βασιλικός κατάσκοπος, στο κάτω-κάτω. Και πολύ καλός. Ήδη είχε
εντοπίσει για τον Κιόλβ ορισµένους από τους κατασκόπους που δεν
ήταν πιστοί στο Βασίλειο –και ο Πρίγκιπας είχε φροντίσει να τους…
ανταµείψει κατάλληλα: όλοι τους είχαν πεθάνει από κάποια
«ανεξήγητη αιτία». Τι συλλογιέσαι, άραγε, τώρα, ∆όνορ;
Η ∆ούκισσα ∆άρα έδειχνε να τους ατενίζει όλους περιφρονητικά:
τον ∆ούκα Έσριθ, τον Κιόλβ, τους άλλους άρχοντες. Προφανώς, η
Βόρεια Αρχόντισσα δεν συµπαθούσε και τόσο τις δολοπλοκίες της
Νότιας Αυλής. Ωστόσο, ο Πρίγκιπας δεν αµφέβαλε πως κι η ίδια
ήταν εξίσου δολοπλόκος, αλλά µε τον δικό της… Βόρειο τρόπο.
Οι ∆ούκες Τόρµπαλ Σογκράθος και Ζάρουν Γόρθλικ
παρατηρούσαν τα δρώµενα αµίλητοι. Ο πρώτος λες και σε κάθε σκιά
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της µεγάλης αίθουσας έβλεπε φονιάδες να καραδοκούν –πράγµα που
έδειχνε τη σόι εµπιστοσύνη είχε στους Νότιους– κι ο δεύτερος µ’ένα
θλιµµένο και, συγχρόνως, βαριεστηµένο βλέµµα, σαν όλα τούτα να
µην τον ενδιέφεραν, πλέον, και να βρισκόταν εδώ µονάχα για τους
τύπους. Προφανώς, ο θάνατος της συζύγου και του γιου του, µέσα σε
τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα, του είχε κοστίσει αφάνταστα.
Όµως εγώ δεν έχω χρόνο για να σκέφτοµαι κανέναν, εκτός από το
Βασίλειο και τι είναι γενικά καλό για αυτό.
Ο Κιόλβ κατέβηκε απ’τον θρόνο του και πλησίασε τους
Σαραολνιανούς. «Άρχοντα Ζάρβηµ,» είπε. «Επιθυµώ να
µιλήσουµε.»
Ο γέροντας τον κοίταξε διστακτικά. Ύστερα: «Όπως επιθυµείτε,
Υψηλότατε,» αποκρίθηκε, και σηκώθηκε από τη θέση του.
Οι δύο άντρες βγήκαν από µια µικρή πόρτα της βασιλικής
αίθουσας, και σιγή απλώθηκε στο µεγάλο δωµάτιο. Οι άρχοντες
άρχισαν ένας-ένας να φεύγουν, και έµειναν µονάχα η Ζέκαλ, ο
∆όνορ, οι σύµβουλοι, και οι Σαραολνιανοί.
Ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ πλησίασαν την Αρχόντισσα της Μαφνορχ και τον σύζυγό της.
«Ο θείος σου, ∆ούκισσά µου, µοιάζει ιδιαίτερα ταραγµένος σχετικά
µε το ζήτηµα των ληστών,» είπε ο Αντιβασιλέα.
Η Ζέκαλ χαµογέλασε, τυπικά. «Ναι, έτσι είναι ο θειος µου:
ανησυχεί για όλα.» Τι θέλεις, τώρα, καταραµένε Σαραολνιανέ; Κι
άλλες πληροφορίες από µένα; Και αναρωτήθηκε: Άραγε, έχουν
καταλάβει ότι τους έχω κρύψει πολλά;
«Τι ξέρεις για τον Ρίγκµιν;» ρώτησε η Τάθβιλ.
«Ό,τι ξέρω σας το έχω πει,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ. «Μας είχε
κυνηγήσει, εµένα και τη Σαντέ’ενθιν. Αλλά, τελικά, εµείς τον
αιχµαλωτίσαµε. Μετά, βέβαια, µας ξέφυγε…»
«Και δε σας είπε τίποτα για τους ληστές;» απόρησε ο Σόλµορχ.
«Είπε ότι οι Ρέγκοθ τούς διοικούν. Άλλωστε, φαίνεται,
Σαραολνιανέ· είναι οι µόνοι που τρέφουν τέτοιο χρόνιο µίσος για
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τους Βέρντλεν. ∆εν ξέρεις την ιστορία που ο Βασιληάς Κάρχοκ
κρέµασε τον ∆ούκα Μόρζαθ και την Αρχόντισσα Αβέλα;»
«Ναι,» παραδέχτηκε ο Σόλµορχ. «Έχει έρθει στ’αφτιά µου αυτή η
ιστορία, ∆ούκισσα.»
«Βλέπεις, λοιπόν;» είπε η Ζέκαλ. «Μάλλον, οι Ρέγκοθ φταίνε για
όλα.»
«Είναι πολύ φανερό,» διαφώνησε ο ∆όνορ. «Ίσως και να µην
φταίνε αυτοί, τελικά…»
«Και ποιος να φταίει;» έθεσε το ερώτηµα η Αρχόντισσα της Μαφνορχ.
«Όποιος κι αν φταίει πρέπει να τον αποκαλύψουµε.»
Έχεις κανένα στοιχείο, αγάπη µου; αναρωτήθηκε η Ζέκαλ. Γιατί δε
µου το λες; ∆ε µ’εµπιστεύεσαι;… Ίσως να είσαι συνετότερος απ’ό,τι
πιστεύω.
«Αναµφίβολα, ∆ούκα µου,» είπε ο Σόλµορχ στον ∆όνορ. Και
άλλαξε θέµα: «Όσον αφορά τη συµµαχία µεταξύ του Άργκανθικ και
του Σαραόλν: θα ήθελα να µιλήσουµε και γι’αυτό το ζήτηµα, εάν κι
εσείς το επιθυµείτε.» Κοίταξε και τη Ζέκαλ και τον σύζυγό της.
Η ∆ούκισσα συνοφρυώθηκε. «Τι είναι;»
Ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ κάθισαν κοντά τους, γιατί µέχρι στιγµής
στέκονταν.
Ο Αντιβασιλέας είπε: «Αποφάσισα να κουβεντιάσω τούτο το θέµα
µαζί σας, επειδή το ∆ουκάτο σας συνορεύει µε το Βασίλειό µου.»
«Και τι ακριβώς είναι αυτό που θέλεις να µας πεις;» έκανε,
ανυπόµονα, η Ζέκαλ. ∆ε µ’αρέσει τούτο. ∆ε µ’αρέσει καθόλου.
Κάποια απάτη έχει κατά νου ο Σαραολνιανός. Κι αυτός,
συγκεκριµένα, ο Σαραολνιανός –ο Σόλµορχ– µου µοιάζει εξυπνότερος
από τους υπόλοιπους. Είναι, επίσης, και πολύ γοητευτικός– αλλ’αυτό
δεν έχει καµία σχέση!
«Χρόνια τώρα, δεν έχει υπάρξει πρόβληµα ανάµεσα στο Άργκανθικ
και στο Σαραόλν. Τουλάχιστον, όχι κανένα µεγάλο πρόβληµα. Λόγω
της συνθήκης ειρήνης, σωστά;» είπε ο Σόλµορχ.
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Η Ζέκαλ κατένευσε.
Η Τάθβιλ σκέφτηκε: Την οποία συνθήκη ειρήνης οι Αργκανθικιανοί,
συνεχώς, αγνοούν, όταν τους συµφέρει. Αλλά αποφάσισε να φανεί
ευγενική και να µην το αναφέρει τούτο. Προφανώς, ο Σόλµορχ
ήθελε να καλοπιάσει τη ∆ούκισσα Ζέκαλ, όσον αφορούσε τη
συµµαχία, και δε θα ήταν καλό να του χαλάσει τα σχέδια.
«Εποµένως, για να ισχυροποιήσουµε αυτή µας την ειρηνική σχέση,
∆ούκισσά µου,» συνέχισε ο Αντιβασιλέας, «επιθυµούµε τη συµµαχία
µε το Άργκανθικ. Και σκέψου πόσο κάτι τέτοιο θα ωφελήσει το
∆ουκάτο σου, που συνορεύει µε το Σαραόλν. Αναµφίβολα, θα
υπάρξουν πολιτικά, οικονοµικά, και στρατιωτικά οφέλη.»
«Το Βασίλειό σας βρίσκετε σε πόλεµο, αν δε λαθεύω.»
«Ναι, όµως, όταν διωχθούν οι Μαγκραθµέλιοι από τα εδάφη µας,
όλα όσα ανέφερα θα γίνουν πραγµατικότητα. Επιπλέον, σκέψου,
∆ούκισσά µου, πως, αν οι δαιµονάνθρωποι κατακτήσουν
ολοκληρωτικά το Σαραόλν, µετά, θα κινηθούν προς το Άργκανθικ –
και το ∆ουκάτο σου θα είναι από τα πρώτα που θα υποστούν
καταστροφές.»
Η Τάθβιλ είδε την Ζέκαλ να ταράζεται, κι αποφάσισε να προσθέσει
µια τελευταία πινελιά στα λόγια του φίλου της: «Και να µην ξεχνάµε
ότι η Μαφ-νορχ βρίσκεται σχετικά κοντά στα σύνορα. Σίγουρα, θα
είναι από τις πρώτες πόλεις που θα πάθουν σοβαρές ζηµιές, ή και θα
καταστραφούν ολοσχερώς. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τις
πληροφορίες µας, όλη η κέντρο-δυτική µεριά του Σαραόλν έχει
ερηµωθεί από το στράτευµα των δαιµονανθρώπων. Μιλάµε για την
πανστρατιά της Μάγκραθµελ, ∆ούκισσά µου.»
«Εεε…» έκανε η Ζέκαλ. Ύστερα, συνοφρυώθηκε. Προσπαθούν να
µ’επηρεάσουν µε ψέµατα; συλλογίστηκε. Νοµίζουν ότι θα µε
τροµάξουν, ώστε να µιλήσω υπέρ τους, σχετικά µε τη συµµαχία;
«Ξέρεις τι είδους πλάσµατα είναι οι δαιµονάνθρωποι, ∆ούκισσα;»
τη ρώτησε ο Σόλµορχ.
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«Ό-όχι,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ. «Όχι ακριβώς. Μόνο φήµες. Ποτέ
δεν έχω αντικρίσει έναν.»
«Εκτός από την παράξενή τους εµφάνιση, λέγεται πως πίνουν
ανθρώπινο αίµα.» (Καλά! Περιµένει να το πιστέψω τούτο; σκέφτηκε
η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ.) «Όµως αυτό δεν είναι το χειρότερο.
Το χειρότερο είναι τα µηχανικά τους κατασκευάσµατα, τα οποία
είναι διαβολικά πέρα από κάθε φαντασία.»
«∆ηλαδή;…»
«Μέσω αυτών, οι δαιµονάνθρωποι µπορούν να πετάγονται από το
ένα µέρος στο άλλο –µέρη που βρίσκονται χιλιόµετρα µακριά.
Επίσης, έχουν µηχανές που σκλαβώνουν το νου, και άλλα παρόµοια
τα οποία δεν γνωρίζω καλά. Ένας Σαραολνιανός στρατιώτης θα
µπορούσε να σε πληροφορήσει καλύτερα από µένα –εκπαιδεύονται
στην αντιµετώπιση των γνωστότερων κατασκευασµάτων των
Μαγκραθµέλιων.»
Πετάγονται απ’το ένα µέρος στο άλλο… Σκλαβώνουν το νου…
Παραµύθια! σκέφτηκε η Ζέκαλ. Για τόσο ηλίθια µε περνάς,
Σαραολνιανέ, ώστε να πιστέψω αυτά τα πράγµατα; «Θα… το σκεφτώ.
Θυµήθηκα µια δουλειά που έχω, τώρα.» Σηκώθηκε από την καρέκλα
της. «∆όνορ, αγάπη µου, έρχεσαι; Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.»
Ο ∆όνορ σηκώθηκε. «Πάµε,» είπε.
Βγήκαν από την αίθουσα του θρόνου.
«∆ουλειά;» έκανε η Τάθβιλ. Μόρφασε. «Πρόφαση, για να φύγει.»
«Αναµφίβολα,» συµφώνησε ο Σόλµορχ. Ύστερα, το βλέµµα του
πήγε προς την πόρτα όπου είχαν µπει ο Κιόλβ και ο Ζάρβηµ.
«Ξέρεις, ο πατέρας σου δεν κάνει καλά που βρίσκεται τόσο κοντά
στον Πρίγκιπα…»
«Ναι,» συµφώνησε η Τάθβιλ. «Έχεις κι εσύ παρατηρήσει πώς τον
κοιτάζουν όλοι οι Αργκανθικιανοί άρχοντες, ε;»
«Τα βλέµµατά τους µονάχα δολοφονικά θα µπορούσα να
τ’αποκαλέσω, Τάθβιλ.»
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«Μη γίνεσαι υπερβολικός,» είπε η Βαρονέσα, νιώθοντας ένα
σύγκρυο να τη διαπερνά.
«Σοβαρολογώ.»
«Τότε… ίσως θα έπρεπε να πάρουµε… κατάλληλα µέρα.»
Ο Σόλµορχ ύψωσε το ένα του φρύδι, ερωτηµατικά.
** ** ** **
Ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ µπήκαν στο µικρό σαλόνι όπου κάθονταν
η Χόλκραδ, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, και η Αλζάρα, η οποία
είχε, πλέον, κάπως συνέλθει από τα ψυχικά και σωµατικά της
τραύµατα.
«Να καθίσουµε;» ρώτησε ο Αντιβασιλέας.
«Φυσικά, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε η κορακοµάλλα µάγισσα.
Εκείνη κι οι άλλοι δύο κάθονταν γύρω από ένα ξύλινο τραπέζι,
παίρνοντας πρωινό. «Έχετε φάει;»
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, καθώς αυτός και η Τάθβιλ έπαιρναν
θέση κοντά στην Χόλκραδ. «Θέλουµε να σου ζητήσουµε µια χάρη.»
Η µάγισσα σταµάτησε να τρώει. Ήπιε µια γουλιά από την
πορτοκαλάδα της, περιµένοντάς τον να συνεχίσει.
«Ο Ζάρβηµ… Ανησυχούµε γι’αυτόν.»
Η Χόλκραδ συνοφρυώθηκε.
«Συναναστρέφεται πολύ µε τον Πρίγκιπα Κιόλβ, και δε χρειάζεται
κανείς να είναι Αργκανθικιανός για να καταλάβει ότι οι άλλοι
άρχοντες του Βασιλείου τον µισούν. Είµαι βέβαιος πως δε θέλουν
έναν Σαραολνιανό κοντά στον µελλοντικό τους Βασιληά.»
«Κι εποµένως, µου ζητάτε να τον προσέχω.»
Ο Σόλµορχ κατένευσε. «Μπορείς;»
«Ναι. Αν και αυτό θα βάλει έναν µπελά παραπάνω στο κεφάλι
µου…»
«Τι άλλους µπελάδες έχεις;»
«Κάτι δεν πάει καλά στο Άργκανθικ.»
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«Και πότε πάει κάτι καλά στο Άργκανθικ;» έκανε η Τάθβιλ,
παίρνοντας ένα κουλουράκι από τον πήλινο δίσκο και δαγκώνοντάς
το.
«∆ε µε καταλάβατε,» είπε η Χόλκραδ. «Εννοώ κάτι δεν πάει καλά
στον Πνευµατικό Κόσµο του Άργκανθικ.»
«∆ηλαδή;» ρώτησε ο Σόλµορχ, ξέροντας πως, όποτε οι µάγοι
έλεγαν κάτι τέτοια, πράγµατι, υπήρχε πρόβληµα. Χαµήλωσε τη
φωνή του. «Οι Κλειδοκράτορες;»
«Έτσι πιστεύω. Τα Πνεύµατα ούρλιαζαν, και µε ξύπνησαν πριν από
την αυγή. Το ίδιο και τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή και την
Αλζάρα.» Η Ζιρκεφιανή και ο πρώην-Ράθµαλ κατένευσαν.
«Υποψιάζοµαι ότι πόλεµος γίνεται.»
«Πόλεµος;» έκανε ο Σόλµορχ, ενώ η Τάθβιλ έµεινε στη µέση µιας
δαγκωµατιάς του κουλουριού της.
«Πνευµατικός πόλεµος,» εξήγησε η Χόλκραδ. «Θυµάστε που σας
έλεγα ότι κάποιο σχίσµα έχει δηµιουργηθεί ανάµεσα στους
Κλειδοκράτορες; Ήρθε, λοιπόν, η ώρα οι αντίπαλες παρατάξεις να
λύσουν τις διαφορές τους. Και, µάλλον, αποφάσισαν να τις λύσουν
εδώ, στη ∆ρέλιφον. Πιστεύω πως οι µισοί είναι υπέρ του Κιόλβ, ενώ
οι άλλοι µισοί κατά· θέλουν να τον σκοτώσουν.»
«∆εν είχες κάνει κάτι για να τον προστατέψεις, Χόλκραδ; Εσύ και ο
Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή;»
Η µάγισσα ένευσε.
«Ισχύει ακόµα;»
«Ναι.»
«Ωραία,» είπε ο Σόλµορχ. «Θα έπρεπε να µε ηρεµήσει αυτό;»
«Όχι.»
** ** ** **
Το µεσηµέρι, ανακοίνωσαν στον Κιόλβ ότι η Αρχόντισσα Ενθέµα
Ρέγκοθ είχε έρθει στο παλάτι, µαζί µε την άµαξα και τους υπηρέτες
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της. Ο Πρίγκιπας δεν είχε καµια όρεξη να τη δει, για πολλούς
λόγους: Κατ’αρχήν, µπορεί να παρουσιαζόταν ο ∆ούκας Έσριθ και
ν’αρχίζε να κατηγορεί τους Ρέγκοθ µπροστά της· επίσης, ο Κιόλβ
φοβόταν πως η Ενθέµα θα κατηγορούσε εκείνον και την νεκρή του
οικογένεια για τον θάνατο του Βαρόνου Ρούζνελ, που ήταν αδελφός
του ήδη νεκρού της συζύγου, ∆ούκα Μόρζαθ· τέλος, ο Πρίγκιπας
απεχθανόταν τις τυπικότητες, τις µηχανορραφίες, και τα γλυκά λόγια
που έσταζαν οξύ.
Κι ωστόσο, είµαι υποχρεωµένος να τα ανέχοµαι όλ’αυτά. Είµαι
µόνος τώρα. Ο µοναδικός από την οικογένειά µου που απέµεινε. Ο
Θρόνος του Άργκανθικ µού ανήκει –θέλω δε θέλω.
Πρόσταξε τους υπηρέτες και την κυρία Ροβιγκάν να οδηγήσουν την
Αρχόντισσα Ενθέµα στο δωµάτιο που είχε ετοιµαστεί γι’αυτήν, και ο
ίδιος κατευθύνθηκε στο δικό του δωµάτιο. ∆εν είχε µετακοµίσει στα
βασιλικά διαµερίσµατα· άλλωστε, δεν ήταν Βασιληάς ακόµα –αν
και, ουσιαστικά, ήταν. Επιπλέον, δε νόµιζε ότι θα µπορούσε να
κοιµηθεί στο κρεβάτι της δολοφονηµένης του µητέρας και του
δολοφονηµένου του πατέρα. Τα πνεύµατά τους, αναµφίβολα, θα τον
στοίχειωναν.
Άνοιξε την πόρτα του δωµατίου του και µπήκε… για να βρει τη
Λοΐρα να ξεσκονίζει τα ράφια. Μόλις τον είδε, η κοπέλα πέταξε,
αµέσως, το ξεσκονιστήρι πίσω από το γραφείο.
Ο Κιόλβ γέλασε. Ο µόνος άνθρωπος µέσα στο παλάτι που τον
έκανε να γελά ήταν η Λοΐρα, και τη λάτρευε γι’αυτό.
«Θα σε καθαρίσω,» της είπε, κλείνοντας την πόρτα πίσω του.
«Πλάκα σού έκανα,» αποκρίθηκε εκείνη.
«Κοπελιά!»–ο Κιόλβ την άρπαξε απ’τη µέση και την έφερε κοντά
του–«όλη µέρα έχω να κάνω µε ψευδόµενους άρχοντες· νοµίζεις ότι
τα δικά σου ψέµατα µπορούν να µε ξεγελάσουν;» Χαµογελούσε,
καθώς µιλούσε. Τη φίλησε. Και, ύστερα: «∆ε σου έχω πει πως δεν
είσαι υπηρέτρια, πλέον; Έλα, επανάλαβε µαζί µου: ∆εν είµαι
υπηρέτρια, πλέον – ∆εν είµαι υπηρέτρια, πλέον – ∆εν είµαι–»
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Η Λοΐρα γέλασε. «Εντάξει! εντάξει! Σταµάτα! ∆ε θα το ξανακάνω,
το υπόσχοµαι!»
«Ωραία,» είπε ο Κιόλβ. «Αλλιώς, θα σε κλειδώσω σ’ένα
µπουντρούµι, µέχρι να συµµορφωθείς, και δε θα σε κάνω Βασίλισσά
µου, όπως σχεδιάζω.»
Η Λοΐρα χλόµιασε. «Πρίγκιπά µου, σίγουρα, αστειεύεσαι…»
Ο Κιόλβ πήρε την πιο σοβαρή όψη που µπορούσε να πάρει όταν
βρισκόταν µαζί µε την Βόρεια Αργκανθικιανή φίλη του. «Σου
µοιάζει ν’αστειεύοµαι;»
Η Λοΐρα σούφρωσε τα χείλη. «Καλέ µου Πρίγκιπα, θα σε
σκοτώσουν, άµα µε παντρευτείς…»
Ο Κιόλβ έκανε πίσω το κεφάλι και γέλασε τρανταχτά. «Άστους να
προσπαθήσουν! Άστους να προσπαθήσουν!» Την παρέσυρε µαζί του
στο κρεβάτι, και τη φίλησε. «Και,» πρόσθεσε, «για να µη λένε ότι
δεν έχεις εµπειρία επάνω στα διοικητικά θέµατα, απο δώ και στο
εξής, θα έρχεσαι µαζί µου σ’όλες τις συζητήσεις στη βασιλική
αίθουσα.»
«Πρίγκιπά µου, δεν είναι µονάχα αυτό, το ξέρεις…» διαφώνησε η
Λοΐρα. «Είµαι κοινή. Και Βόρεια. Οι Νότιοι ευγενείς θα θυµώσουν,
αγάπη µου. Θα νοµίσουν ότι επιθυµείς να προσβάλεις τις κόρες
τους.»
Η Κιόλβ γέλασε, πάλι. «∆ε θάχουν κι άδικο.»
«Πρίγκιπά µου, µη γελάς. Φοβάµαι για σένα.»
«Μη φοβάµαι, Λοΐρα,» αποκρίθηκε εκείνος, παραµερίζοντας µια
καστανή τρίχα από το πρόσωπό της. «Έχω πολύ ικανούς ανθρώπους
για να µε φυλάνε. Επιπλέον, δε δίνω εύκολα στόχο. Θυµάσαι όταν
κρυβόµασταν στον κήπο; Ποιος µπορούσε να µας βρει, άµα δεν το
θέλαµε; Κανένας, αγάπη µου. Θα κυβερνήσουµε το Άργκανθικ µαζί,
και θα το αναµορφώσουµε όπως επιθυµούµε.»
Ω, Πρίγκιπά µου, σκέφτηκε η Λοΐρα. Θα σε σκοτώσουν… θα σε
σκοτώσουν… Ένα δάκρυ κύλησε από το δεξί της µάτι. Αλλά ο Κιόλβ
δεν το είδε, καθώς φιλούσε το λαιµό της.
203

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

** ** ** **
«Ο Πρίγκιπας Κιόλβ ίσως, τελικά, να χρειαστεί να πεθάνει,» είπε ο
∆ούκας Τόρµπαλ, καθισµένος µπροστά στο τζάκι του δωµατίου του,
µε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά του. Τα µακριά, µαύρα του µαλλιά
και τα γένια του ήταν καλοχτενισµένα, ενώ η ενδυµασία του δεν
έκρυβε καθόλου το πόσο σωµατώδης ήταν ο Άρχοντας της Άρβεντ.
Στο στόµα του υπήρχε µια µεγάλη, δρύινη πίπα, που ανέδιδε έναν
καπνό ο οποίος έκανε την ∆άρα να θέλει να ξεράσει.
«Γι’αυτό µας κάλεσες εδώ, Σογκράθε;» τον ρώτησε, στραβώνοντας
τα χείλη.
«Είσαι πιο αναιδής από τον πατέρα σου, Αρχόντισσά µου,»
παρατήρησε, ήρεµα, ο Τόρµπαλ, καπνίζοντας.
«Ίσως δεν έπρεπε να τον είχες σκοτώσει,» είπε η ∆άρα. «Εκείνος
µπορεί να σου φερόταν πιο ευγενικά απ’ό,τι σκοπεύω να σου φερθώ
εγώ, ∆ούκα.»
Ο Τόρµπαλ γέλασε. «Καλά λένε πως οι Ντάζβριλ δε διαθέτουν ούτε
το ένστικτο της επιβίωσης!» Έµοιαζε να διασκεδάζει.
Η ∆άρα βρισκόταν στα πρόθυρα να τραβήξει το ξίφος της.
«Τώρα, ξεφύγαµε εντελώς από το θέµα, νοµίζω,» είπε η ∆ούκισσα
Σενίβα του Θέρµπον, χαϊδεύοντας το γεράκι στον ώµο της. Το
εξηµερωµένο πουλί βλεφάρισε· και έµοιαζε στην ∆άρα να έχει το
βλέµµα δολοφόνου. Οι κάτοικοι του ∆ουκάτου Θέρµπον ήταν
φηµισµένοι για τα πτηνά-φονιάδες που εκπαίδευαν. Αν και,
συνήθως, όλοι έκαναν πως δεν γνώριζαν τίποτα γι’αυτά.
«Συµφωνώ, αγαπητή Σενίβα,» ένευσε ο Τόρµπαλ. «Το νεανικό
αίµα της ∆ούκισσας ∆άρα, προφανώς, την παρασύρει πολλές
φορές.»
Η ∆άρα µούγκρισε.
Βλέποντας ότι τούτη η φιλονικία δε θα έπαυε εύκολα, η Σενίβα
είπε: «Ποιος είναι, λοιπόν, ο βασικός λόγος της πρόσκλησή σου,
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Τόρµπαλ; Όλοι το ξέρουµε ότι ο Πρίγκιπας Κιόλβ επηρεάζεται από
τους Σαραολνιανούς. Όπως, επίσης, όλοι ξέρουµε ότι ίσως κάποτε
χρειαστεί να πεθάνει για τούτο. Η άποψή µου είναι πως οι ίδιοι οι
Νότιοι θα τον σκοτώσουν.»
«Ναι,» είπε ο Τόρµπαλ, φυσώντας καπνό απ’τα ρουθούνια.
«Εποµένως, τι θα έχουµε στο προσεχές µέλλον; Συµφωνίες και
συνεννοήσεις Νοτίων. Πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει εµείς, οι
Βόρειοι, να είµαστε ενωµένοι, για να τους αντιµετωπίσουµε. Ίσως
τούτη να είναι µια απ’τις λίγες ευκαιρίες να βάλουµε τον δικό µας
Βασιληά στον Αλαβάστρινο Θρόνο.»
«Κι αναµφίβολα, οραµατίζεσαι τον εαυτό σου ως Βασιληά του
Άργκανθικ,» είπε η ∆άρα.
«Καλύτερα ένας Βόρειος στο θρόνο, παρά ένας Νότιος, σωστά;»
«Πολύ έξυπνο, ∆ούκα µου. Απαντάς σε άλλο από αυτό που σε
ρώτησα. Μήπως αρχίζεις να ενστερνίζεσαι τις µεθόδους των
Νοτίων;»
Η όψη του Τόρµπαλ αγρίεψε. «Να το πάρω τούτο ως κακόγουστο
αστείο ή ως εσκεµµένη προσβολή, Αρχόντισσα ∆άρα;»
«Πάρτο όπως θες,» αποκρίθηκε, ξερά, εκείνη.
«∆άρα,» είπε η Σενίβα, «ο Τόρµπαλ έχει δίκιο. Πρέπει να
ενωθούµε. Τώρα, πράγµατι, είναι ευκαιρία να πάρουν τον θρόνο οι
Βόρειοι.»
«Οι Βόρειοι; Ή οι Σογκράθοι;»
«Οι Σογκράθοι είναι Βόρειοι, καλή µου,» τόνισε η ∆ούκισσα του
Θέρµπον.
«∆εν είναι, όµως, οι µόνοι Βόρειοι,» αντιγύρισε η ∆άρα.
Πνευµατοχτυπηµένη γριά µάγισσα! πρόσθεσε νοερά. Σκέφτεσαι να
συµµαχήσεις µε τα καθάρµατα, τους Σογκράθους; Σκύλα! Είµαστε
γείτονες.
Η Σενίβα χαµογέλασε λεπτά, καθώς χάιδευε το γεράκι της. «Είσαι
τόσο βιαστική, καλή µου ∆άρα. Πρέπει να έχεις υποµονή…
υποµονή.»
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Προσπαθεί κάτι να µου πει η παλιόγρια; αναρωτήθηκε η ∆ούκισσα
του Κάορχαλ. Ότι θα µε υποστηρίξει, αφού θα έχουν τον θρόνο οι
Σογκράθοι; Ή, µήπως, προσπαθεί να µε κάνει να νοµίσω ότι θέλει να
µου το πει αυτό, ενώ στην πραγµατικότητα είναι µε το µέρος του
Τόρµπαλ; Τους µισώ και τους δύο!
«Είσαι, λοιπόν, µε τον Βορρά, ∆άρα, ή είσαι µε το Νότο;» τη
ρώτησε ο ∆ούκας του Άρβεντµοκ.
«Πάντα µε τον Βορρά είµαι, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε εκείνη.
«Εποµένως,» είπε ο Τόρµπαλ, «προτείνω να αρχίσουµε να είµαστε
ενωµένοι µέσα σε τούτο το παλάτι. Γιατί οι εχθροί µας –οι Νότιοι–
συγκεντρώνονται, ο ένας κατόπιν του άλλου, σαν τους λύκους τις
κρύες νύχτες του Χειµώνα, όταν µυρίζονται σάρκα και αίµα. Πριν
από λίγο, ήρθε η Αρχόντισσα Ενθέµα, η λύκαινα του νεκρού ∆ούκα
Μόρζαθ, η οποία είναι δέκα φορές χειρότερη απ’ό,τι ήταν εκείνος.
Θέλει τόσο να καταβροχθίσει το Βορρά όσο και τους Βέρντλεν.
Τώρα, οι τελευταίοι πνέουν τα λοίσθια, και οι λύκαινα το µυρίζεται
αυτό –το ξέρω ότι το µυρίζεται. Και, µόλις αποτελειώσει τη
βασιλική οικογένεια, θα στραφεί εναντίον µας.»
«Ο ∆ούκας Έσριθ του Τάρµεν,» είπε, τότε, η Σενίβα, «µοιάζει να
διακατέχεται από ιδιαίτερο µίσος για τους Ρέγκοθ, δε νοµίζεις, καλέ
µου Τόρµπαλ;»
«Πράγµατι, το νοµίζω. Θέλει να τους βγάλει απ’τη µέση, να τους
εξορίσει· είναι πασιφανές.»
«Ίσως οι Ρέγκοθ να φταίνε πραγµατικά γι’αυτές τις ληστείες που
γίνονται στο όνοµα του Βασιληά,» είπε η ∆άρα. «Αφού έχουν έχθρα
εναντίον εκείνου και της οικογένειάς του, δεν είναι φυσικό να
επιθυµούν ν’αµαυρώσουν τ’όνοµά του, για να τον ρίξουν απ’τον
Αλαβάστρινο Θρόνο;»
«Ο Κάρχοκ είναι νεκρός,» της υπενθύµισε ο Τόρµπαλ.
«Όχι, όµως, κι όλοι του οι διάδοχοι.»
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Ο Τόρµπαλ ρουθούνισε. «∆εν έχουν στήσει τούτη την απάτη οι
Ρέγκοθ. Όλα τα βλέµµατα εναντίον τους θα στρέφονταν· δεν είναι
βλάκες.»
«Όχι,» τόνισε η ∆άρα, «δε θα στρέφονταν όλα τα βλέµµατα
εναντίον τους. Κάποια βλέµµατα θα στρέφονταν εναντίον σου.»
Μειδίασε διαβολικά. «Κι εσύ έχεις δυνατή έχθρα µε τους Βέρντλεν.»
«Οι ληστές δεν είναι δική µου δουλειά,» δήλωσε, ήρεµα, ο
Τόρµπαλ.
«Γιατί να σε πιστέψω;»
«∆άρα, προφανώς, ψάχνεις για λόγους να µην µε πιστέψεις –αυτό
κάνεις, τώρα. Το ξέρεις πως δεν ελέγχω εγώ τους ληστές.»
«Και ποιος τους ελέγχει;»
«Ο ∆ούκας Έσριθ, νοµίζω.»
Η ∆άρα γέλασε.
«Γελάς, ε;» µούγκρισε ο Τόρµπαλ. «Αυτό θέλει κι εκείνος.»
** ** ** **
Ο ∆ούκας Έσριθ κάλεσε τις αδελφές του στο δωµάτιό του, για να
κουβεντιάσουν. Και, µόλις η Άσλια –η χήρα του Πρίγκιπα Βαρόνου
Χόρναρ– και η Σιρίµα –η χήρα του ∆ούκα Σάνµινθορ– βρίσκονταν
εκεί, τις κέρασε κρασί, καθώς κάθισαν γύρω από ένα ξύλινο τραπέζι.
«Ευχαριστώ, Έσριθ, δε θα πάρω.» Η Άσλια αρνήθηκε την κούπα
που της πρότεινε ο Άρχοντας της Μπένχρηθ. Έτσι, εκείνος την
έδωσε στη Σιρίµα, που τη δέχτηκε µ’ένα αδιόρατο νεύµα του
κεφαλιού. Ο ίδιος ο ∆ούκας γέµισε µια κούπα για τον εαυτό του.
«Τι τρέχει, αδελφέ;» ρώτησε η Σιρίµα, πίνοντας µια γουλιά από το
ποτό της.
«Θέλω να µιλήσουµε για τους Σαραολνιανούς,» είπε ο Έσριθ. «∆ε
νοµίζετε ότι προσπαθούν να εξαπλώσουν την επιρροή τους στο
Βασίλειό µας; Επιδιώκουν να µας κυβερνήσουν έµµεσα!»
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«Αναφέρεσαι στον Άρχοντα Ζάρβηµ,» συµπέρανε η Σιρίµα, «τον
πιο κοντινό συµβουλάτορα του Πρίγκιπα Κιόλβ.»
«Ασφαλώς. Ο γέρος είναι πανούργος. Κι επιπλέον, οι Σαραολνιανοί
έχουν µια µάγισσα µαζί τους: την γυναίκα που αποκαλούν Χόλκραδ.
Και όχι µονάχα αυτήν, αλλά και µια Ζιρκεφιανή, κι έναν τυφλό
άντρα που δε συµπεριφέρεται σαν τυφλός. Όλοι τούτοι µαζεµένοι
στο βασιλικό παλάτι. Θα ήταν παράλογο να υποψιαστεί κανείς ότι
σκοπό τους έχουν τον έλεγχο του Κιόλβ; Ίσως να του κάνουν
µάγια.»
Η Άσλια φάνηκε τροµοκρατηµένη. «Έσριθ, τα… τα παραλές!…»
Αλλά στο πρόσωπο της Σιρίµα ένα λεπτό χαµόγελο διαγράφηκε.
«Όχι, δεν τα παραλέει καθόλου ο αδελφός µας, Άσλια.»
Εκείνη στράφηκε, απότοµα, στο µέρος της. «∆ε µπορεί να µιλάς
σοβαρά! Προσπαθούν να µαγέψουν τον Κιόλβ; Ας µην κάνουµε σαν
µικρά παιδιά, σαν δεισιδαίµονες.» Όµως η φωνή της έτρεµε.
«Θες να πεις ότι εµπιστεύεσαι τους Σαραολνιανούς;» απόρησε ο
Έσριθ, συνοφρυωµένος.
Η Άσλια κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Φυσικά και δεν τους
εµπιστεύοµαι. Όµως έχουµε κάνει συνθήκη ειρήνης µαζί τους. Ο
Κάρχοκ την έκλεισε. Και… και τώρα, έρχονται ζητώντας να
συνάψουν συµµαχία–»
«–για να πάρουν το στρατό µας και να τον πάνε στο Βασίλειό τους,
που βρίσκεται σε πόλεµο µε τους Μαγκραθµέλιους
δαιµονανθρώπους της ∆ύσης!» είπε ο Έσριθ. «Μην είσαι αφελής,
Άσλια. Λες οι Σαραολνιανοί, ξαφνικά, να µας συµπάθησαν και να
θέλησαν να γίνουµε όλοι φίλοι; Το συµφέρον τους κοιτάνε, και
µόνο.
»Έτσι, απελπισµένοι καθώς είναι –γιατί βλέπουν πως λίγες ελπίδες
έχουν να κλείσουν τη συµµαχία–, προσπαθούν να ελέγξουν τον
Κιόλβ, που σε λίγο θα είναι Βασιληάς του Άργκανθικ. Μ’αυτό τον
τρόπο, ίσως καταφέρουν να σώσουν το Βασίλειό τους από τους
Μαγκραθµέλιους.»
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«Και πώς προτείνεις να ενεργήσουµε;» είπε η Σιρίµα.
Ο Έσριθ γέλασε. «Γιατί ρωτάς εµένα, αδελφή, αφού µπορώ να
καταλάβω πως ήδη έχεις ένα σχέδιο στο µυαλό σου; Πάντα έχεις ένα
σχέδιο, για την κάθε περίσταση.»
Η Σιρίµα ήπιε µια γουλιά κρασί. «Με υπερεκτιµάς, Έσριθ.»
«∆εν το είπα ως φιλοφρόνηση.» Η αλήθεια ήταν πως ο ∆ούκας του
Τάρµεν ανέκαθεν τη µισούσε, από τότε που ήταν µικρά παιδιά, στο
παλάτι της Μπένχρηθ. Η Σιρίµα πάντοτε έβρισκε τρόπους για να τον
γελοιοποιεί και να τον προσβάλει, λόγω της ασχήµιας του. Ο Έσριθ,
γενικά, δεν ήταν κοινωνικός τύπος· ντρεπόταν για τον εαυτό του και,
πολλές φορές, καταριόταν τη µάνα και τον πατέρα, του που τον
είχαν γεννήσει έτσι. Μια φορά, όταν ήταν έφηβοι, η Σιρίµα τού είχε
ζητήσει να πάει στον κήπο µαζί της, γιατί ήθελε κάτι να του πει.
Όµως, τελικά, τον οδήγησε σ’ένα µέρος όπου είχε συγκεντρώσει
καµια δεκαριά φίλες της, και επιχείρησε να τους τον γνωρίσει –για
να τις δει να µορφάζουν και να προσπαθούν ν’αποφύγουν το
πρόσωπό του, καθώς σιγοψιθύριζαν αναµεταξύ τους πόσο άσχηµος
ήταν. Η Σιρίµα χαµογελούσε, σα να µην καταλάβαινε τίποτα, όµως ο
Έσριθ ήταν σίγουρος ότι τα καταλάβαινε όλα.
Επί του παρόντος, η µεγάλη του αδελφή σούφρωσε τα χείλη της,
λες και ήξερε τι σκεφτόταν ο ∆ούκας. «Ποτέ δεν ήσουν καλός στις
φιλοφρονήσεις, ούτως ή άλλως,» είπε.
«Όχι, σ’αυτές είσαι ειδικευµένη εσύ, αγαπητή Σιρίµα –αληθινές ή
ψεύτικες,» αποκρίθηκε ο Έσριθ. «Τώρα, πες µου: έχεις κάποιο
σχέδιο κατά νου;»
«Το προφανές,» είπε εκείνη, ανασηκώνοντας τους ώµους: «να
σκοτώσουµε το γέρο. Και να το κάνουµε να φανεί ως ατύχηµα.»
Η Άσλια έσµιξε τα χείλη. «Μήπως…» Ο Έσριθ και η Σιρίµα
έστρεψαν τα ασάλευτά τους βλέµµατα στο µέρος της. Η χήρα του
Πρίγκιπα Χόρναρ ξεροκατάπιε. «Εε… Θέλω να πω ότι…»
Κόµπιασε, αλλά, στο τέλος, άρθρωσε επιφυλακτικά: «Ας µη
βιαζόµαστε να δράσουµε.»
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«Αδελφούλα, είσαι χαζή, τελικά,» συµπέρανε η Σιρίµα.
Η Άσλια την αγριοκοίταξε.
«Πόσο χρόνο πιστεύεις ότι έχουµε;» σφύριξε η Σιρίµα. «Οι
Σαραολνιανοί ήδη έχουν υποχείριο τον Κιόλβ –τον κάνουν να
χορεύει σαν µαριονέτα!»
Ο Έσριθ ήπιε κρασί. Κατένευσε. «Κι αυτό δε µπορεί να συνεχιστεί
για πολύ. Ο µικρός, σε λίγο, θ’αρχίσει να βάζει το συµφέρον του
Σαραόλν πάνω απ’το συµφέρον του Άργκανθικ –πράγµα τ’οποίο δε
µπορούµε να επιτρέψουµε.
»Λατρευτή µου Σιρίµα, έχουµε σχέδια να κάνουµε εµείς οι δυο. Κι
εσύ, Άσλια, θα µας βοηθήσεις· µη διαφωνείς.»
«Εντάξει,» είπε, αδύναµα, η Άσλια. «Ίσως, τελικά, να έχετε δίκιο.
Οι Σαραολνιανοί, σίγουρα, δεν πρέπει να πάρουν το Άργκανθικ υπό
τον έλεγχό τους.»
Ο Έσριθ ακούµπησε την πλάτη του στην καρέκλα. «Τώρα, όµως,
θα ήθελα να µε αφήσετε µόνο, για να σκεφτώ.»
Η Σιρίµα τελείωσε το κρασί της και σηκώθηκε απ’την καρέκλα.
«Όπως επιθυµείς. Θα ξανασυναντηθούµε αύριο, για να συζητήσουµε
περαιτέρω το θέµα· καθώς και για να συγκρίνουµε τα σχέδιά µας.»
«Ναι…» αποκρίθηκε ο ∆ούκας, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά
του και µοιάζοντας από τώρα σκεπτικός.
Η Άσλια χαιρέτησε τον αδελφό της και ακολούθησε τη Σιρίµα έξω
απ’το δωµάτιο.
Όταν ήταν µόνος, ο Έσριθ είπε: «Μπορείς να βγεις, Βασίλισσά
µου.»
Η Κυράλια άνοιξε το ένα φύλλο της ντουλάπας και βγήκε. Κάθισε
στην καρέκλα, κοντά του, δίχως να µιλήσει.
«Λοιπόν;» τη ρώτησε ο Έσριθ.
«Τι λοιπόν;»
«Τι νοµίζεις για την όλη κατάσταση;»
«Να προσέχεις τις αδελφές σου, γουρουνάκι µου: η µία είναι χαζή,
η άλλη σκύλα.»
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Ο Έσριθ γέλασε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Πρώτη ηµέρα του Μυστικού Πολέµου:

Κίνδυνος εκ των έσω
οµίζω ότι σε ξέρω,» είπε ο Κιόλβ, κοιτώντας τον άντρα
µπροστά από τον θρόνο του. Τον είχαν καλέσει άρον-άρον
από το δωµάτιό του, γιατί «κάποιος είχε έρθει, φέρνοντας
τροµερά νέα». Τώρα, ο Πρίγκιπας ατένιζε τον µαντατοφόρο.
«Υψηλότατε, είµαι ο Υποδιοικητής Ίρντελ,» αποκρίθηκε εκείνος.
Ο Κιόλβ συνοφρυώθηκε. «Εσύ που µας είχες συναντήσει στην
Πλατεία Κύκνων, εµένα και τον αδελφό µου, Όργκναζ, σωστά;»
«Μάλιστα, Υψηλότατε,» έκλινε το κεφάλι ο Ίρντελ.
«Μου ανέφεραν ότι µου φέρνεις νέα.»
«Μάλιστα, Υψηλότατε. Έγινε… έγινε µια φασαρία στο πανδοχείο
που ονοµάζουν ‘Το Παλατάκι’, το οποίο δε βρίσκεται µακριά απο
δώ. Μαχαιρώµατα, Πρίγκιπά µου, φόνοι–»
«Και είναι τούτος λόγος για ν’απασχολείς τον Πρίγκιπα, φρουρέ;»
απαίτησε ο Τζίρµεκ, ο σύµβουλος οικονοµικών.
Ο Ίρντελ, δίχως να στραφεί να τον κοιτάξει, είπε: «Κύριε, δε
µ’αφήσατε να τελειώσω. Υψηλότατε, µπορώ να συνεχίσω;»
«Συνέχισε, υποδιοικητή,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ.
«Όταν µπήκαµε σε ένα δωµάτιο, εγώ και οι στρατιώτες µου, είδαµε
ένα… παράξενο πράγµα, Πρίγκιπά µου.» Υπήρχε δέος στη φωνή του
Ίρντελ, καθώς µιλούσε· και έµοιαζε να δυσκολεύεται να περιγράψει
αυτό που είχε αντικρίσει και τον είχε ταράξει τόσο: «Ήταν…»
Καθάρισε το λαιµό του. «Ήταν, Πρίγκιπά µου, σαν… ένας κύκλος…
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σαν φως που φώτιζε… έβγαζε γαλάζιο φως… και βρισκόταν στον
αέρα!»
«Στρατιώτη, είσαι µεθυσµένος;» µούγκρισε ο Τζίρµεκ.
«Πραγµατικά το είδες αυτό, υποδιοικητή;» ρώτησε ο Κιόλβ,
αγνοώντας τον σύµβουλο οικονοµικών.
«Ναι, Πρίγκιπά µου, σας τ’ορκίζοµαι. Ήταν ένα… ένα τέτοιο
πράγµα µέσα στο δωµάτιο… που γυάλιζε, γαλάζιο, και ήταν
στρογγυλό.»
Γυάλιζε, γαλάζιο, και ήταν στρογγυλό, σκέφτηκε η Χόλκραδ, που
στεκόταν σε µια άκρη της βασιλικής αίθουσας, µαζί µε τον Σόλµορχ
και την Τάθβιλ. Εσωδιαστασιακή θύρα, από δίσκο τηλεµεταφοράς
των Μαγκραθµέλιων; Μα, εδώ; Στο Άργκανθικ;
«Υπάρχει ακόµα αυτό το γαλάζιο πράγµα στο πανδοχείο;» ρώτησε
ο Κιόλβ τον Ίρντελ.
Εκείνος κατένευσε. «Μάλιστα, Υψηλότατε. Πριν από λίγο φύγαµε
απο κεί. Σκέφτηκα πως έπρεπε να σας το αναφέρω. Μου φάνηκε
πολύ παράξενο…»
Ο Κιόλβ κατέβηκε απ’τον Αλαβάστρινο Θρόνο, βαδίζοντας προς
τον υποδιοικητή. «Μπορείς να µε πας εκεί;»
«Πρίγκιπά µου, θα σας πρότεινα να στείλετε κάποιον άλλο,» είπε ο
Τζίρµεκ. «Αν υπάρχει κίνδυνος σ’αυτό το πανδοχείο….»
«Υποδιοικητή, υπάρχει κίνδυνος εκεί;»
«Εµ… Υψηλότατε, δεν ξέρω. Φύγαµε αµέσως µόλις είδαµε το
γαλάζιο φως.»
«Εποµένως, ίσως να υπάρχει κίνδυνος,» τόνισε ο Τζίρµεκ.
«Συµφωνώ κι εγώ, Πρίγκιπά µου,» είπε η Ροβιγκάν, που, επίσης,
βρισκόταν στο τραπέζι των συµβούλων, και κανένας άλλος εκτός
από εκείνη και τον σύµβουλο οικονοµικών· «προτιµότερο θα ήταν
να στέλνατε κάποιον άλλο. Τον Υποδιοικητή Ίρντελ, για
παράδειγµα, ο οποίος, άλλωστε, δεν έπρεπε να είχε φύγει προτού
ερευνήσει περαιτέρω το ζήτηµα.» Κάρφωσε τον στρατιώτη µε το
βλέµµα της.
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«Όχι,» διαφώνησε ο Κιόλβ. «Θέλω να δω αυτό το φως ο ίδιος.
Και,» πρόσθεσε, «Αντιβασιλέα Σόλµορχ, θα µε συντροφεύσετε;»
«Για την ακρίβεια, Πρίγκιπά µου,» αποκρίθηκε ο Σαραολνιανός
ευγενής του Οίκου των Έχµελθ, υποµειδιώντας, «ήθελα να σας το
προτείνω.»
«Άρα, να ξεκινάµε,» είπε ο Κιόλβ. «Υποδιοικητή, µάζεψε τους
στρατιώτες σου. Θα έρθετε µαζί µας.»
«Μάλιστα, Υψηλότατε,» υποκλίθηκε ο Ίρντελ.
Η Λοΐρα σηκώθηκε από την καρέκλα όπου καθόταν, κοντά σε ένα
από τα έξι τζάκια της βασιλικής αίθουσας, και πλησίασε τον Κιόλβ.
«Πρίγκιπά µου, θα µπορούσα να έρθω κι εγώ;»
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ. «Θα µείνεις εδώ, ως αντικαταστάτης
µου, για όσο θα λείπω.»
Η Λοΐρα γούρλωσε τα µάτια, έκπληκτη.
Το ίδιο και ο Τζίρµεκ κι η Ροβιγκάν.
Ο Κιόλβ, όµως, ήδη βάδιζε προς την έξοδο της βασιλικής αίθουσας,
µε τον Ίρντελ και τους Σαραολνιανούς στο κατόπι του.
«Χόλκραδ,» ψιθύρισε ο Σόλµορχ στη µάγισσα, «είµαι σίγουρος ότι
έχεις κάποια υποψία για τούτη την υπόθεση.»
Εκείνη κατένευσε. «Ίσως πρόκειται για δίσκο τηλεµεταφοράς των
Μαγκραθµέλιων.»
«∆αιµονάνθρωποι εδώ;» πετάχτηκε η Τάθβιλ.
«Αυτή ήταν, αµέσως, και η δική µου απορία, Βαρονέσα µου,» είπε
η Χόλκραδ.
** ** ** **
Οι φρουροί άνοιγαν τον δρόµο, για να περάσει ο Πρίγκιπας∆ιάδοχος του Αλαβάστρινου Θρόνου, παραµερίζοντας τον κόσµο µε
τις ασπίδες τους. Σύντοµα, έφτασαν έξω από το πανδοχείο που έφερε
το όνοµα «Το Παλατάκι», και µπήκαν στην τραπεζαρία, η οποία ήταν
γεµάτη κόσµο που φωνασκούσε.
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Η βαβούρα χτύπησε βάναυσα τ’αφτιά του Κιόλβ, του Σόλµορχ, της
Χόλκραδ, και της Τάθβιλ.
«Σιωπή!» φώναξε ο Ίρντελ. «Σιωπή! Ο Πρίγκιπας βρίσκεται εδώ!»
Πάραυτα, οι φωνές έπαψαν. Η σιγή που απλώθηκε ήταν εξίσου
εκκωφαντική, ενώ δεκάδες βλέµµατα στράφηκαν να κοιτάξουν τον
γιο του Βασιληά Κάρχοκ.
«Πήγε κανείς στο δωµάτιο, επάνω;» ρώτησε ο Ίρντελ.
«Όχι, κύριε,» αποκρίθηκε η πανδοχέας. «Συγκεντρωθήκαµε όλοι
κάτω, όπως µας ζητήσατε. Και περιµέναµε.»
«Καλώς,» είπε ο Ίρντελ. Και προς τον Κιόλβ: «Υψηλότατε,
ακολουθήστε µε.»
Τα µάτια των Αργκανθικιανών ήταν καρφωµένα επάνω τους,
καθώς εκείνοι ανέβαιναν τη σκάλα.
Ο Σόλµορχ νόµιζε πως έπιασε µερικούς ψιθύρους:
«Αυτοί µαζί του, ποιοι είναι;»
«Κατάσκοποι, µάλλον.»
«Ή, µήπως, είναι οι Σαραολνιανοί που λένε ότι τον ακολουθούν
παντού;»
«Όχι, χαζή! Ένας γέρο-Σαραολνιανός είναι που–»
Ο Σόλµορχ έπαψε να τους ακούει, καθώς ανέβαινε τη σκάλα, µαζί
µε τον Κιόλβ και τους υπόλοιπους. Η κοινή γνώµη του Άργκανθικ
κάθε άλλο παρά υπέρ µας είναι, συλλογίστηκε. Όχι πως κάτι τέτοιο
δεν ήταν αναµενόµενο, φυσικά…
Όταν βρίσκονταν επάνω, ο Ίρντελ τούς έδειξε τα κουφάρια που
βρίσκονταν στον διάδροµο. Αίµα και σωθικά λέρωναν το πάτωµα. Η
µπόχα που γέµιζε τον χώρο ήταν εµετική. Η Τάθβιλ έβαλε το χέρι
µπροστά στο στόµα της, νιώθοντας αηδιασµένη.
«Και εδώ είναι το φωτεινό–» Ο υποδιοικητής έτρεµε, ζυγώνοντας
µια ανοιχτή πόρτα· και, καθώς κοίταξε µέσα, τα λόγια του κόπηκαν
απότοµα.
«Τι είναι;» ρώτησε ο Κιόλβ, πλησιάζοντας πίσω του. Το δεξί του
χέρι πήγε στο στιλέτο που βρισκόταν κρυµµένο µέσα στην τουνίκα
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του. Κοίταξε κι εκείνος στο εσωτερικό, και είδε ένα δωµάτιο µε δυο
κουφάρια σωριασµένα στο πάτωµα, το πρώτο γυναικείο και το
δεύτερο αντρικό. «∆ε βλέπω τίποτα φωτεινό, Ίρντελ.»
«Μα α-αυτό… αυτό είναι το πρόβληµα, Υψηλότατε!» εξήγησε ο
στρατιώτης. «Το-το φωτεινό πράγµα –χάθηκε!»
Ο Κιόλβ συνοφρυώθηκε.
«Θα µπορούσα να µπω, κύριοι;»
Ο Πρίγκιπας του Άργκανθικ και ο τρίτος υποδιοικητής της
Φρουράς της ∆ρέλιφον παραµέρισαν, για να περάσει η Χόλκραδ. Τα
µάτια της Σαραολνιανής µάγισσας, αµέσως, έψαξαν το δάπεδο, και
καρφώθηκαν επάνω σε έναν µεταλλικό δίσκο, τον οποίο έσκυψε και
σήκωσε.
Ο Κιόλβ µπήκε στο δωµάτιο· το ίδιο και ο Ίρντελ, η Τάθβιλ, και ο
Σόλµορχ.
«Τι είναι αυτό που κρατάς, Χόλκραδ;» ρώτησε ο Πρίγκιπας.
Η µάγισσα στράφηκε, για να τους κοιτάξει όλους. «Αυτό,
Υψηλότατε, είναι ένας δίσκος τηλεµεταφοράς.»
Ο Σόλµορχ αναστέναξε. «Μαγκραθµέλιοι στο Άργκανθικ.»
** ** ** **
Ο Κιόλβ συνοφρυώθηκε. «Μαγκραθµέλιοι;» είπε. «Τι εννοείς; Οι
ίδιοι Μαγκραθµέλιοι που έχουν επιτεθεί στο Σαραόλν από τα
δυτικά;»
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Σας είχαµε προειδοποιήσει ότι,
αργά ή γρήγορα, θα παρουσιάζονταν κι εδώ.»
«Να πάρει και να σηκώσει…!» καταράστηκε ο Κιόλβ, κάτω απ’την
ανάσα του. «Και το γαλάζιο φως που ανέφερε ο Ίρντελ τι ήταν;»
«Η εσωδιαστασιακή θύρα που είχε δηµιουργήσει ο δίσκος,
Υψηλότατε,» εξήγησε η Χόλκραδ.
«Η ποια;»
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«Είναι ένας τρόπος, Πρίγκιπά µου, για να περνάνε οι
δαιµονάνθρωποι από το ένα σηµείο στο άλλο. Σηµεία που απέχουν
αρκετά, οφείλω να οµολογήσω.»
«Μα τα Πνεύµατα!» αναφώνησε ο Κιόλβ. «Μου λες, δηλαδή,
µάγισσα ότι µπορούν οποιαδήποτε στιγµή να πεταχτούν µέσα στο
παλάτι µου;»
«Οχ!» έκανε η Τάθβιλ. «Τι µου θυµίζει αυτό… Χόλκραδ, µπορείς,
πάλι, να µας προστατέψεις, όπως τότε στη Βαρονία µου;»
«Πρέπει να παραδεχτώ, Βαρονέσα µου, ότι µου έχετε βάλει
παραπάνω από αρκετές δουλειές συγχρόνως,» την αγριοκοίταξε η
µάγισσα.
Η Τάθβιλ πήρε µια απεγνωσµένη όψη.
Η Χόλκραδ ξεφύσησε. Κατένευσε. «Θα κάνω ό,τι µπορώ. Το
πρόβληµα είναι πως, ακόµα και τώρα που µιλάµε, ίσως να
βρίσκονται ήδη µέσα στο παλάτι.»
«Μπορείς να τους βρεις;» ρώτησε ο Κιόλβ.
«Μου φαίνεται πως θέλετε µια αρχαία Θεά στις υπηρεσίες σας, όχι
µια θνητή µάγισσα,» σφύριξε η Χόλκραδ. «∆ε µπορώ να βρω τους
δαιµονανθρώπους, Υψηλότατε, ανάµεσα σε τόσες αύρες στο παλάτι
σας!»
«Μια στιγµή, µια στιγµή,» είπε ο Σόλµορχ, υψώνοντας το δεξί του
χέρι και προσπαθώντας να βάλει σε µια τάξη το µυαλό του, που,
τούτη τη στιγµή, κατακλυζόταν από µυριάδες ασυνάρτητες σκέψεις.
«Κατ’αρχήν, πρέπει να µας απασχολήσει το τι ήθελαν οι
Μαγκραθµέλιοι σ’αυτό το πανδοχείο, και γιατί έσφαξαν τόσο
κόσµο.»
«Σωστά,» συµφώνησε η Τάθβιλ. «Πολύ σωστά. Τι ήθελαν σε τούτο
το µέρος;»
Ο Κιόλβ γύρισε ανάσκελα, µε τη µπότα του, το κουφάρι της
γυναίκας µε το µενεξεδί φόρεµα, για ν’ανακαλύψει ότι κάποιος της
είχε σκίσει το λαιµό. «Ποια είναι αυτή;» αναρωτήθηκε φωναχτά. Το
βλέµµα του πήγε στον Ίρντελ.
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Ο υποδιοικητής ανασήκωσε τους ώµους. «∆εν έχω ιδέα,
Υψηλότατε.»
Ο Κιόλβ πήγε στο άλλο κουφάρι: αυτό του άντρα, το οποίο ήδη
βρισκόταν ανάσκελα. Κι ετούτος από τραύµα στο λαιµό έµοιαζε να
είχε πάει. Όµως υπήρχε και µια δεύτερη πληγή, στον δεξή του ώµο.
Ο Πρίγκιπας έσκυψε, για να κοιτάξει πιο προσεκτικά. Κάτι έµοιαζε
να βρίσκεται ακόµα µπηγµένο µέσα στη σάρκα του θύµατος.
Τράβηξε το στιλέτο από την τουνίκα του και το έχωσε στο
εσωτερικό της πληγής, προσπαθώντας να ξεσκαλώσει το αντικείµενο
που βρισκόταν εκεί, το οποίο ίσως να τους έδινε κάποιες επιπλέον
πληροφορίες.
«Υψηλότατε, να βάλω κάποιον στρατιώτη να το–» άρχισε ο Ίρντελ,
αλλά ο Κιόλβ τον διέκοψε: «Βούλωστο, υποδιοικητή.»
Με µια απότοµη, δυνατή κίνηση του καρπού του, έβγαλε από το
τραύµα ένα µακρύ αντικείµενο µε λεπίδα στο ένα άκρο. Έµοιαζε µε
στιλέτο, µα ο Πρίγκιπας ήξερε πως, σίγουρα, δεν ήταν. «Κάποιο
όπλο των δαιµονανθρώπων;» ρώτησε τους Σαραολνιανούς, καθώς
σηκωνόταν όρθιος, βαστώντας το εµπρός του.
Η Χόλκραδ κατένευσε.
Ο Κιόλβ το πέταξε στο πάτωµα, πλάι στο κουφάρι. «Ψάξτε και τα
υπόλοιπα πτώµατα, και αναφέρετέ µου τι βρήκατε,» πρόσταξε τους
φρουρούς της πόλης, οι οποίοι, αµέσως, υπάκουσαν.
Στράφηκε, πάλι, στους Σαραολνιανούς. «Πόσοι Μαγκραθµέλιοι
υποψιάζεστε ότι βρίσκονται εδώ, για να τους σκότωσαν όλους
αυτούς;»
«Μπορεί να είναι από τρεις έως είκοσι, Υψηλότατε,» είπε η
Χόλκραδ. «Ή, ίσως, και περισσότεροι.»
«Εξαρτάται από το λόγο για τον οποίο βρίσκονται στο Άργκανθικ,»
πρόσθεσε ο Σόλµορχ.
«Μαζί µε τη Σαντέ’ενθιν πρέπει να είναι,» υπέθεσε η Τάθβιλ.
Η Χόλκραδ ένευσε. «Πιθανώς, Βαρονέσα µου. Ο γ– Ο Πόνκιµ
µπορεί να έστειλε κάποιους, για να τη βοηθήσουν.» Παραλίγο να πω
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«ο γιος µου»! σκέφτηκε, αµέσως. Πνεύµατα!… ∆εν είµαι συνήθως
τόσο απρόσεκτη.
«Τους έστειλε µέσω των δίσκων τηλεµεταφοράς;» ρώτησε ο Κιόλβ.
Η Χόλκραδ κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Όχι, Υψηλότατε. ∆εν το
νοµίζω. ∆ε µπορούν να διανύσουν τόσο µεγάλες αποστάσεις µέσω
αυτών.»
Μια νέα φωνή ακούστηκε: «Ακόµα και µια λεύγα να µπορούν να
διανύσουν, σηµαίνει πως έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στην
άλλη άκρη της πρωτεύουσας, την οποιαδήποτε στιγµή.»
Όλοι στράφηκαν στην πόρτα του δωµατίου, για ν’αντικρίσουν τον
∆όνορ.
«Μας παρακολουθείς;» ρώτησε ο Κιόλβ.
«Αυτή είναι η δουλειά µου, Υψηλότατε.» Και έκανε µια µικρή
υπόκλιση. «Στις υπηρεσίες σας.»
«Την επόµενη φορά που θ’αποφασίσεις να µε παρακολουθείς, να
µου το έχεις πει πρώτα,» πρόσταξε ο Κιόλβ.
«Η επιθυµία σας είναι για µένα διαταγή, Υψηλότατε.»
«Είδες τι συνέβη εδώ, ∆όνορ;» ρώτησε ο Σόλµορχ.
«∆υστυχώς, όχι,» αποκρίθηκε ο βασιλικός κατάσκοπος. «Έφτασα
κι εγώ πολύ αργά. Αν και λίγο πιο πριν από εσάς, φυσικά.»
«Υψηλότατε,» είπε µια πολεµίστρια της φρουράς, µπαίνοντας στο
δωµάτιο, «επάνω στα κουφάρια δεν υπάρχει τίποτα το αξιοσηµείωτο,
πέραν από µερικά στιλέτα και ξιφίδια.»
«Τότε, ψάξτε όλα τα υπόλοιπα δωµάτια του πανδοχείου,» διέταξε ο
Πρίγκιπας. «Προσπαθήστε να βρείτε κάτι που θα µας οδηγήσει
στους φονιάδες.»
«Μάλιστα, Υψηλότατε,» υποκλίθηκε η φρουρός, και έφυγε.
«∆όνορ.» Ο Κιόλβ στράφηκε στον πιο πιστό του κατάσκοπο. «Θα
ερευνήσεις την πόλη για τους Μαγκραθµέλιους;»
«Εάν το επιθυµείτε, Υψηλότατε…»
«Το επιθυµώ.»
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«Ωστόσο,» πρόσθεσε ο ∆όνορ, «θα ήθελα, πρώτα, κάποιες
πληροφορίες από τους Σαραολνιανούς φίλους µας απο δώ.»
«Ρώτησέ µας,» τον παρότρυνε ο Σόλµορχ.
«Πώς ακριβώς είναι ένας Μαγκραθµέλιος;»
«Έχει πολύχρωµα µάτια και πολύχρωµα µαλλιά. Αυτό είναι το πιο
έντονο χαρακτηριστικό επάνω του.»
«Όταν λέµε πολύχρωµα;»
«Πολύχρωµα. Ό,τι χρώµατα µπορείς να φανταστείς.»
«Εποµένως, θα είναι εύκολο να τους εντοπίσει κανείς, µέσα σε µια
πόλη όπου οι περισσότεροι –πολίτες και ταξιδευτές– έχουν
µονόχρωµα µαλλιά.»
Οι άλλοι µειδίασαν.
«Όµως,» συνέχισε ο ∆όνορ, «δε νοµίζω πως θα ήρθαν εδώ
ακάλυπτοι.»
«Ναι,» κατένευσε ο Σόλµορχ. «Κι εγώ αυτή την εντύπωση έχω.»
«Άρα θα δυσκολευτώ να τους βρω,» συµπέρανε ο ∆όνορ.
«Πόσο χρόνο υπολογίζεις να χρειαστείς;» ρώτησε ο Κιόλβ.
«∆εν είµαι σίγουρος, Υψηλότατε.»
«Κι επιπλέον, το σηµαντικότερο είναι ότι κάποιοι απ’αυτούς µπορεί
να βρίσκονται µέσα στο παλάτι,» τόνισε ο Σόλµορχ.
«Ναι,» συµφώνησε ο Κιόλβ. «Γιαυτό θα το ψάξω απ’τον ψηλότερο
πύργο ως τα υπόγεια.»
«Καλή ιδέα. Ας περιµένουµε, τώρα, να δούµε τι θα βρουν οι
φρουροί.»
Σε λίγο, η πολεµίστρια επέστρεψε, πάλι, βαστώντας στο χέρι της
έναν µεταλλικό δίσκο. «Ήταν στο παραδιπλανό δωµάτιο,
Υψηλότατε,» ανέφερε στον Κιόλβ.
«Κι άλλος δίσκος τηλεµεταφοράς…» είπε ο Πρίγκιπας.
Η Χόλκραδ συνοφρυώθηκε, σκεπτική. Ύστερα, µίλησε:
«Υποδιοικητή Ίρντελ, πού ακριβώς είδατε το γαλάζιο φως, όταν
πρωτοµπήκατε;»
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«Εµµµ… ∆ε θυµάµαι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Ήταν… µπροστά
µου.»
«∆ε µε βοηθάει και πολύ τούτο,» παραδέχτηκε η Χόλκραδ. Και
προς την πολεµίστρια: «∆ος µου το δίσκο.»
Η γυναίκα κοίταξε τον Κιόλβ, ερωτηµατικά.
«∆όστον,» της είπε εκείνος.
Η πολεµίστρια έδωσε τον δίσκο στη µάγισσα. Τώρα, η Χόλκραδ
κρατούσε έναν από δαύτους σε κάθε χέρι. «Αυτός είναι σπασµένος,»
πληροφόρησε τους υπόλοιπους.
«Ποιος;» ρώτησε ο Σόλµορχ.
«Αυτός που βρήκαµε εδώ. Κάτι µοιάζει να έπεσε πάνω του και να
τον έσπασε.» Τα µάτια της ερεύνησαν το πάτωµα. «Μάλλον, τούτο
το ξιφίδιο.»
Ο Αντιβασιλέας ακολούθησε το βλέµµα της, και είδε, πράγµατι,
ένα ξιφίδιο κάτω, του οποίου η λάµα δεν ήταν αιµατοβαµµένη.
«Ο άλλος δίσκος πρέπει να χάλασε µόνος του.»
«∆εν καταλαβαίνω πού θέλεις να καταλήξεις, µάγισσα,» είπε ο
Κιόλβ.
«Νοµίζω ότι κάποιος χρησιµοποίησε τούτο τον δίσκο»–ύψωσε λίγο
εκείνον που είχε χαλάσει µόνος του–«για να έρθει εδώ. Και, ύστερα,
κάποιος –ίσως το ίδιο πρόσωπο, ίσως όχι– χρησιµοποίησε αυτόν τον
δίσκο»–τώρα, ύψωσε τον σπασµένο–«για να φύγουν, εκείνος κι οι
σύντροφοί του, από το πανδοχείο.»
«Και ποιος τον έσπασε;» θέλησε να µάθει ο Σόλµορχ.
«Όχι εγώ!» πετάχτηκε ο Ίρντελ.
«Οι ίδιοι οι δαιµονάνθρωποι,» εξήγησε η Χόλκραδ. «Όταν πέρασαν
την εσωδιαστασιακή θύρα, πέταξαν ένα ξιφίδιο µέσα, για να τον
καταστρέψουν και κανείς να µη µπορεί να τους ακολουθήσει.
Εποµένως, νοµίζω ότι το γαλάζιο φως που είδε ο υποδιοικητής ήταν
η θύρα που είχε δηµιουργήσει ο πρώτος δίσκος –αυτός που χάλασε
µόνος του.»
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Ο Κιόλβ ξεφύσησε. «Μάγισσα, µ’έχεις µπερδέψει τελείως!
Υπάρχει κάποιος λόγος που µας τα λες τούτα; Μπορούµε, µέσω
αυτών, να εντοπίσουµε τους Μαγκραθµέλιους;»
«Όχι.»
«Τότε, δε µας ενδιαφέρουν οι διαδικαστικές λεπτοµέρειες,» δήλωσε
ο Κιόλβ. «Πάµε στο παλάτι µου, να το ψάξουµε από πάνω ως κάτω.
∆εν έχουµε χρόνο για χάσιµο.» Βγήκε από το δωµάτιο.
Οι Σαραολνιανοί και οι στρατιώτες τον ακολούθησαν. Ο ∆όνορ
έµεινε πίσω.
«Τι να κάνουµε µε τα κουφάρια, Υψηλότατε;» ρώτησε ο Ίρντελ,
καθώς βάδιζαν.
«Κάψτε τα, φυσικά!»
** ** ** **
Η ανακοίνωση του Πρίγκιπα Κιόλβ, ότι Μαγκραθµέλιοι
δαιµονάνθρωποι βρίσκονταν στην πρωτεύουσα –και ίσως µέσα στο
παλάτι–, τροµοκράτησε την Ζέκαλ, η οποία ήταν από τους πρώτους
που το έµαθαν, καθώς έκανε βόλτα στον κήπο, όταν ο γιος του
Κάρχοκ και οι Σαραολνιανοί µπήκαν φουριόζοι.
Μα τα Πνεύµατα! συλλογίστηκε, τώρα, που είχε πάει στην βασιλική
αίθουσα και στεκόταν µπροστά σε ένα από τα έξι τζάκια,
προσπαθώντας να ζεστάνει το κορµί της, που έτρεµε. Μα τα
Πνεύµατα! Τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ; Το πρωί, οι Σαραολνιανοί
την είχαν προειδοποιήσει ότι, σύντοµα, οι δαιµονάνθρωποι θα
έρχονταν και στο Άργκανθικ, και τώρα, τούτο γινόταν
πραγµατικότητα. Ή, µήπως, είναι µια από τις πλεκτάνες τους, για να
µας πείσουν να κλείσουµε τη συµµαχία µαζί τους! Όµως, αν δεν
είναι....
Και πού είχε πάει ο ∆όνορ; Η Ζέκαλ δεν τον έβρισκε πουθενά.
Γιατί την άφηνε µόνη µια τέτοια ώρα; Κι αν κινδύνευε; Πνεύµατα…
Ένα χέρι άγγιξε τον ώµο της.
221

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Η ∆ούκισσα του Έβµορ στράφηκε, απότοµα, βγάζοντας µια πνιχτή
κραυγή, και παραλίγο να πέσει µέσα στις φλόγες του τζακιού.
Ξεφύσησε, ανακουφισµένη, όταν είδε πως δεν ήταν άλλος από την
Αρχόντισσα Σιρίµα. Ή, µήπως, θα έπρεπε τώρα ν’ανησυχήσω
περισσότερο;
«Μητέρα…» είπε, ξέπνοη, «µε… τροµάξατε…»
«Σε τρόµαξα; Εσύ από πριν έµοιαζες τροµοκρατηµένη, χρυσό
µου.»
«Μητέρα, δεν ακούσατε; ∆αιµονάνθρωποι µέσα στο παλάτι.»
«Ηρέµησε,» αποκρίθηκε η Σιρίµα. «Ο Πρίγκιπας έβαλε ανθρώπους
του να ψάξουν το µέρος. Σίγουρα, θα τους βρουν, όπου κι αν
κρύβονται. Εξάλλου, απ’ό,τι µου είπαν, δεν είναι βέβαιο πως
βρίσκονται εδώ µέσα.»
«Ακόµα χειρότερα!» τόνισε η Ζέκαλ. «∆εν ξέρουµε τι µας γίνεται!»
Η Σιρίµα στράβωσε τη µούρη της. «Χρυσό µου,» είπε, αυστηρά, «τι
χάλια είν’αυτά; ∆ε συµπεριφέρεται, ούτε µιλά, έτσι µια κυρία.
Συγκράτησε τον εαυτό σου. Θυµήσου ποια είσαι.»
Η Ζέκαλ πήρε βαθιά ανάσα.
Ο ∆ούκας Τόρµπαλ µπήκε στην αίθουσα του θρόνου. «Τούτο
είν’εξωφρενικό! Εξωφρενικό! Το Βασίλειο βρίσκεται υπό διάλυση!»
Ο ∆ούκας Έσριθ γέλασε, από την άλλη άκρη του δωµατίου όπου
καθόταν, πλάι σ’ένα τζάκι, µε το τσιµπούκι του στο στόµα,
καπνίζοντας νευρικά. «Μεγαλοποιείς τα πράγµατα, Άρχοντά µου.»
«Αυτή θα είναι ίσως η πρώτη φορά που συµφωνώ µε έναν Βόρειο,
αλλά ο ∆ούκας Τόρµπαλ δεν µεγαλοποιεί καθόλου τα πράγµατα,
∆ούκα µου!» τόνισε η Αρχόντισσα Ενθέµα Ρέγκοθ, µπαίνοντας κι
εκείνη στη βασιλική αίθουσα, µε µια ανήσυχη όψη στο πρόσωπο και
τα µακριά, ξανθά (βαµµένα, ήταν σίγουρη η Ζέκαλ) µαλλιά της
δεµένα κότσο πίσω από το µικρό, στρογγυλωπό κεφάλι της. «Ο
Βαρόνος Ρούζνελ δολοφονήθηκε µέσα στους τοίχους τούτου του
παλατιού! Το Βασίλειο βρίσκεται υπό διάλυση –ακριβώς!»
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«Κι εµένα παραλίγο να µε σκοτώσουν οι φονιάδες του γιου µου,
Αρχόντισσα Ενθέµα,» είπε ο Έσριθ. «Η, µάλλον, οι φονιάδες του
επηρεασµένου από κάποιους άλλους γιου µου.»
Η Ενθέµα συνοφρυώθηκε. «Ποιους ‘άλλους’, ∆ούκα;»
«Αυτούς που, πραγµατικά, ελέγχουν τους ληστές οι οποίοι
αµαυρώνουν το όνοµα του Οίκου των Βέρντλεν–»
«∆ε χρειάζεται και τίποτα περισσότερο για να αµαυρωθεί ο Οίκος
των Βέρντλεν, ∆ούκα µου! Ήδη είναι αµαυρωµένος αρκετά, απ’όλα
τούτα!
»∆αιµονάνθρωποι µέσα στο παλάτι! ∆εν ξέρουµε ούτε καν πώς
είναι αυτά τα πλάσµατα!»
«∆εν έχεις ακούσει ιστορίες, Αρχόντισσά µου;»
«Οι ιστορίες δεν είναι πάντοτε αληθινές.»
«∆εν αντιλέγω· όµως, πολλές φορές, οδηγούν στην αλήθεια.»
Γιατί ο θείος µοιάζει τόσο ήρεµος; αναρωτήθηκε η Ζέκαλ. Ξέρει
κάτι που εµείς δεν ξέρουµε; Και, ύστερα, θυµήθηκε πως ο Έσριθ είχε
κάνει κάποιου είδους συµφωνία µε τη Σαντέ’ενθιν, η οποία ήταν
σύµµαχος του Πόνκιµ… ο οποίος είχε στρατούς δαιµονανθρώπων
υπό τον έλεγχό του! Και, τώρα, αποφάσισε να κινηθεί εναντίον του
Άργκανθικ! Όπως είχε κινηθεί εναντίον του Σαραόλν! Η Ζέκαλ
έτριψε τα χέρια της µπροστά από τη φωτιά του τζακιού.
«Και, µήπως, θα έπρεπε ν’αρχίσουµε ν’ανταλλάσσουµε ιστορίες,
ενώ δολοφόνοι βρίσκονται µέσα στο παλάτι;» απαίτησε η Ενθέµα.
«Αρχόντισσά µου,» είπε ο Έσριθ, «µην ταράζεστε. Είµαι βέβαιος
πως οι άνθρωποι του Πρίγκιπα Κιόλβ θα τους βρουν και θα τους
εξολοθρεύσουν όλους… αν υπάρχουν.» Έβγαλε την πίπα του απ’το
στόµα και φύσηξε ένα δαχτυλίδι καπνού.
Ο Τόρµπαλ µούγκρισε. «Εγώ, πάντως, θα κοιµηθώ µε το σπαθί µου
από κοντά απόψε.
»Ή, µάλλον, το ξανασκέφτηκα –δε θα κοιµηθώ καθόλου.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Πρώτη ηµέρα του Μυστικού Πολέµου:

Ονειρική νύχτα

X

τες βράδυ, η Σαντέ’ενθιν µπορούσε ν’ακούσει τα Πνεύµατα
να ουρλιάζουν µέσα στο κεφάλι της. Στην αρχή, δεν ήξερε τι
ήταν, όµως, ύστερα, ο Βούνκαλ είχε επικοινωνήσει µαζί της
και της είχε πει να τον συναντήσει το πρωί. Όταν είχε βρεθεί µε
αυτόν και µερικούς άλλους Κλειδοκράτορες, την είχαν ενηµερώσει
για τον µυστικό πόλεµο που είχε ξεκινήσει.
Τώρα, πάλι, καθώς η νύχτα είχε πέσει, η Σαντέ’ενθιν µπορούσε
ν’ακούσει τα Πνεύµατα να ουρλιάζουν. Και τα ουρλιαχτά τους
διαπερνούσαν το κεφάλι της· ήταν πολύ, πολύ πιο δυνατά από την
προηγούµενη φορά. Οι Νεωτεριστές µάχονταν µε τους παλιούς
Κλειδοκράτορες µέσα στην πρωτεύουσα του Άργκανθικ, κι απ’ό,τι
φαινόταν, η πάλη τους είχε αγριέψει.
Έχουν τρελαθεί; σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν, καθισµένη επάνω σ’ένα
κιβώτιο και βαστώντας το κεφάλι της. Θα συµβεί κάτι πολύ άσχηµο
από αυτό· το αισθάνοµαι.
Άκουσε βήµατα να την πλησιάζουν. Σήκωσε το βλέµµα.
Ο Τράνθλας.
«Είσαι καλά;» τη ρώτησε.
«Είσαι τυχερός που δε µπορείς ν’ακούσεις τα Πνεύµατα να
ουρλιάζουν, Νυφίτσα,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν, µε ξερή φωνή.
** ** ** **
Σ’ένα σκοτεινό σοκάκι της ∆ρέλιφον, τρεις φιγούρες κυνηγούσαν
δύο άλλες, οι οποίες έµοιαζαν να παραπατούν. Πνευµατική ενέργεια
είχε απλωθεί παντού γύρω, αόρατη στα µάτια κοινών θνητών.
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Οι δύο κυνηγηµένοι χώρισαν. Οι τρεις κυνηγοί καταδίωξαν τον
έναν, που έτρεχε αγκοµαχώντας και παλεύοντας ν’αποκρούσει τις
ψυχικές τους επιθέσεις. Ήξερε ότι αυτός θα ήταν ο άτυχος –αυτός θα
ήταν που θα πέθαινε: ο Όνσρεγκ από το Άρβεντµοκ. Όµως, ας µην
απελπιζόταν ακόµα· ίσως να κατάφερνε να γλιτώσει.
Στο τέλος του δρόµου, είδε µια καµάρα. ∆εν ήξερε και τόσο καλά
τη ∆ρέλιφον, όπως τις πόλεις του Βόρειου Άργκανθικ, όµως µπορεί
απο δώ να–
Σταµάτησε, απότοµα, να τρέχει, καθώς µια φιγούρα παρουσιάστηκε
κάτω απ’την καµάρα. Ήταν ψηλή και τυλιγµένη σε κάπα. Στο
κεφάλι της γυάλιζε µια χρυσή κορόνα, κι απ’το λαιµό της κρεµόταν
ένα µεγάλο –επίσης χρυσό– κλειδί. Ο Μεγάλος Θυροφύλαξ! Μα δεν
είχαν επιλέξει ακόµα–
Πνευµατική δύναµη χτύπησε βάναυσα τον Όνσρεγκ, κι εκείνος
σκόνταψε, πέφτοντας στα γόνατα µπροστά στη σκοτεινή φιγούρα.
Στο χλοµό φεγγαρόφωτο, είδε το πρόσωπό της. Μια γυναίκα µε
γαλανά µάτια και ξανθά µαλλιά.
«Βέρνα,» έκρωξε, αναγνωρίζοντάς την. «Η Κορόνα… το Κλειδί…»
Η αναπνοή του έβγαινε µε δυνατά αγκοµαχητά.
Οι άλλοι τρεις Κλειδοκράτορες τον έφτασαν.
«Σκοτώστε τον,» πρόσταξε η γυναίκα, ατενίζοντας τον ψυχρά.
«Όχι!» φώναξε ο Όνσρεγκ. «Περιµένετε! Θα– Αααααααργκχχχ!…»
Τα ουρλιαχτά του γέµισαν τον άδειο δρόµο. Και, σε µια στιγµή,
καθώς ο άντρας ξεψύχιζε, τη φωνή του άδραξαν τα Πνεύµατα κι
άρχισαν να την απλώνουν σ’όλη την πρωτεύουσα, λες και οι νεκροί
είχαν ξυπνήσει, για να στοιχειώσουν τους ζωντανούς.
Ο Υποδιοικητής Ίρντελ την άκουσε στην Μεγάλη Αγορά, και τον
πάγωσε ως το κόκαλο. Έκανε περιπολία απόψε, µαζί µε µια ντουζίνα
στρατιώτες της Φρουράς της ∆ρέλιφον –οχτώ άντρες και τέσσερις
γυναίκες. Ο Πρίγκιπας Κιόλβ είχε προστάξει οι πάντες να είναι σε
επιφυλακή κι όλοι οι δρόµοι καλά φρουρούµενοι, λόγω των
δαιµονανθρώπων που είχαν εισβάλει στο Βασίλειο.
225

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Και τι ήταν, τώρα, τούτη η φωνή; αναρωτήθηκε ο υποδιοικητής.
Κάποιο έγκληµα είχε, πάλι, διαπραχθεί.
Μια πολεµίστρια καθάρισε το λαιµό της. «Κύριε υποδιοικητά…
µήπως θα έπρεπε να ερευνήσουµε;»
«Από πού ήρθε αυτός ο ήχος;» αναρωτήθηκε ο Ίρντελ, κοιτώντας
τριγύρω.
«Είναι σα να ήρθε από παντού,» είπε ένας στρατιώτης.
Ο Ίρντελ ρίγησε.
** ** ** **
Στην Πλατεία Κύκνων ένας εξώκοσµος άνεµος σηκώθηκε,
κάνοντας τα φυλλώµατα να θροΐσουν δυνατά και σπάζοντας µερικά
κλαδιά. ∆ύο φιγούρες καταδίωκαν µια άλλη, η οποία έµοιαζε να τους
ξεφεύγει µε έξυπνους ελιγµούς.
Ο βασιλικός κατάσκοπος Μάουρλο παρακολουθούσε, κρυµµένος
πίσω από ένα ξύλινο παγκάκι και προσπαθώντας να καταλάβει τι
γινόταν. Κάποιου είδους µάχη έβλεπε, σίγουρα, όµως όχι µάχη µε
υλικά όπλα· τούτοι ήταν µάγοι, συµπέρανε. Και ο άνεµος δεν ήταν
φυσιολογικός.
Ξαφνικά, ένα δέντρο άρχισε να κουνιέται βάναυσα. Ξεριζώθηκε και
πετάχτηκε προς τους δύο κυνηγούς, χτυπώντας τους και
σωριάζοντάς τους µέσα στη λίµνη των κύκνων. Τα πτηνά είχαν ήδη
αποµακρυνθεί τροµαγµένα.
Ο αγέρας καταλάγιασε. Και ο Μάουρλο είδε έναν άντρα και µια
γυναίκα να βγαίνουν από τη λίµνη και να φεύγουν. Άνθρωποι
έµοιαζαν· κανονικοί άνθρωποι. ∆εν ήταν Μαγκραθµέλιοι, σαν
αυτούς που έψαχνε.
** ** ** **
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«∆ε µπορώ να τ’ακούω άλλο!» φώναξε ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή, βαδίζοντας πέρα-δώθε µέσα στο δωµάτιο και τρίζοντας τα
δόντια. Η Αλζάρα ήταν µισοξαπλωµένη στο κρεβάτι· η Χόλκραδ
καθόταν σε µια πολυθρόνα, κοντά στο τζάκι, και κάπνιζε
γαληνόχορτο από την µακριά, λιγνή της πίπα. «∆ε µπορώ να
τ’ακούω άλλο!»
«Τούτη είναι µια δύσκολη νύχτα, φίλε µου,» είπε, αργά, η µάγισσα,
που κι εκείνη αισθανόταν το κεφάλι της έτοιµο να σπάσει. «Πρέπει
να περιµένουµε µέχρι να περάσει. Οι Κλειδοκράτορες κάποτε θα
πάψουν να µάχονται. Θα θέλουν να ξεκουραστούν… Οοοχχ…»
Έτριξε το µέτωπό της. «Οι ανόητοι. Παράξενα πράγµατα θ’αρχίσουν
να συµβαίνουν στην ∆ρέλιφον, πολύ παράξενα· να µου το
θυµηθείτε. Τα Πνεύµατα έχουν στρυφνή φύση· δεν είναι για τέτοια
παιχνίδια, µα τους αρχαίους Θεούς!»
«Χόλκραδ,» µούγκρισε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, «σιχαίνοµαι
τα Πνεύµατα! Τα µισώ! Μου έχουν καταστρέψει τη ζωή. Αν είχα την
ευκαιρία κι εγώ να τα καταστρέψω, πίστεψέ µε, δε θα δίσταζα.»
«Όµως δε θα έχεις αυτή την ευκαιρία, να είσαι βέβαιος,»
αποκρίθηκε η µάγισσα. «Γιαυτό προσπάθησε να συνυπάρξεις µαζί
τους. Ήδη έχεις κάνει πολλά βήµ–»
«Μα, ουρλιάζουν µέσα στο µυαλό µου!» Ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή στράφηκε, απότοµα, στο µέρος της. Τα τυφλά του µάτια τη
διαπερνούσαν.
«Και µέσα στο δικό µου µυαλό, επίσης,» είπε, ήρεµα, η Χόλκραδ.
«Προσπάθησε να τ’αγνοήσεις. Προστάτεψε τον εαυτό σου απ’αυτά.»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έσεισε το κεφάλι, µουγκρίζοντας.
Η Αλζάρα, που τόση ώρα έµοιαζε να βρίσκεται υπό έλεγχο, έβγαλε
ξαφνικά µια πνιχτή κραυγή και σωριάστηκε ανάσκελα στο κρεβάτι.
Η Χόλκραδ πετάχτηκε, αµέσως, όρθια, παρατηρώντας πως η
Ζιρκεφιανή είχε χάσει τις αισθήσεις της.
«Τι είναι;» ρώτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, νιώθοντας πως
κάτι παράξενο συνέβαινε, αλλά µη µπορώντας να καταλάβει τι.
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«Η Αλζάρα λιποθύµησε.» Η Χόλκραδ κάθισε κοντά της. «Η ψυχή
της είναι ευάλωτη ακόµα, µετά από τα ψυχικά τραύµατα που της
προκάλεσε η Σαντέ’ενθιν. ∆ε µπορεί ν’αντέξει τούτη την πίεση.»
** ** ** **
Ο ∆όνορ βάδιζε στους δρόµους της ∆ρέλιφον, οι οποίοι ήταν
παράξενα έρηµοι. Κι επιπλέον… κάτι δεν πήγαινε καλά. Το
αισθανόταν. Πριν από λίγο, είχε ακούσει ένα διαπεραστικό
ουρλιαχτό, όµως δεν είχε καταφέρει να καταλάβει από πού
προερχόταν. Ύστερα, ένα… ένα κύµα φόβου τον είχε διαπεράσει. ∆ε
µπορούσε να το αποκαλέσει αλλιώς, µονάχα κύµα φόβου. Είχε έρθει
σαν τον άνεµο, τον είχε τυλίξει, και… ο ∆όνορ ήθελε εκείνη τη
στιγµή να τρέξει να κρυφτεί, να κουλουριαστεί κάπου, να σώσει τη
ζωή του… έπειτα, όµως, ο φόβος τον είχε εγκαταλείψει το ίδιο
γρήγορα όπως τον είχε επηρεάσει. Ακόµα δε µπορούσε να
κατανοήσει τι ήταν τούτο. Εκτός από µαγεία, φυσικά… Και, στη
σκέψη της µαγείας, ένιωθε έναν τρόµο να τον καταλαµβάνει –
φυσιολογικό, αυτή τη φορά.
Είδε ένα πανδοχείο στη γωνία του δρόµου. Το Στέκι, έγραφε η
ταµπέλα πλάι στην πόρτα του. Ο ∆όνορ µπήκε, για να βρει µια
τραπεζαρία, έρηµη εκτός από µια µοναχική φιγούρα κοντά στο
τζάκι. Νωρίς-νωρίς πήγαν όλοι για ύπνο. Και γιατί αισθάνοµαι κι εγώ
µια παρόρµηση να πάω, επίσης, για ύπνο;
Κοίταξε πιο προσεκτικά τον µοναδικό θαµώνα. Ήταν µια όµορφη,
ξανθιά γυναίκα, ντυµένη µε ταξιδιωτικά ρούχα, η οποία βαστούσε
ένα λαγούτο στην αγκαλιά της. Πριν, πρέπει να έπαιζε κάποιο
ελαφρύ τραγούδι –γιατί ο ∆όνορ δεν είχε ακούσει τίποτα
µπαίνοντας–, όµως, βλέποντάς τον, είχε σταµατήσει· και τώρα, τα
γαλανά της µάτια ήταν καρφωµένα επάνω του.
«Καλησπέρα, καλέ µου κύριε,» είπε. «Τι σας φέρνει σε τούτο
τ’όµορφο πανδοχείο αυτή τη γεµάτη τρόµο νύχτα;»
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Ο ∆όνορ συνοφρυώθηκε. «∆εν είναι κανείς εδώ;»
«Αλίµονο, καλέ µου κύριε, έφυγαν άπαντες, για να ταξιδέψουν στα
βασίλεια του ύπνου, ωσάν η µουσική µου να µην χάιδευε γλυκά
τ’αφτιά τους.»
«Γιατί;»
Η γυναίκα ανασήκωσε τους ώµους. «Ψιθύριζαν, καλέ µου κύριε·
έλεγαν πως σατανικά Πνεύµατα έχουν ξυπνήσει απόψε, ερχόµενα να
στοιχειώσουν τη χώρα των θνητών.»
«Ποια είσαι εσύ;»
«Ονοµάζοµαι Νιρίλ. Έχει, µήπως, από κάποιο καπρίτσιο της
Μοίρας, το όνοµά µου φτάσει στ’αφτιά σας;»
«Εµ, όχι,» παραδέχτηκε ο ∆όνορ. «Είσαι τροβαδούρος,
υποθέτω…;»
«Το µάντεµα σας είναι εύστοχο όσο η βολή ενός έµπειρου τοξότη
από τα δέκα βήµατα.»
Ο ∆όνορ µειδίασε. «Θάπρεπε να προσβληθώ από τούτο το σχόλιο,
Νιρίλ;»
«Ασφαλώς και όχι, καλέ µου κύριε. Τα χείλη µου το είπαν ωσάν
φιλοφρόνηση. Το Κακό δεν κατοικεί ποτέ στο νου της όµορφης
Νιρίλ.»
«Αχά…» είπε ο ∆όνορ. «Να σε ρωτήσω κάτι;»
«Κάθε ερώτησή σας θα προσπαθήσω ν’απαντήσω ορθά, καλέ µου
κύριε· τ’ορκίζοµαι στα Πνεύµατα.»
«Καλύτερα θα ήταν ν’αφήσουµε ήσυχα τα Πνεύµατα γι’απόψε,»
σχολίασε ο βασιλικός κατάσκοπος, νιώθοντας µια ανατριχίλα να τον
διαπερνά.
«Συνετό σάς βρίσκω πολύ, καλέ µου κύριε.»
«Είδες τίποτα περίεργο σήµερα, Νιρίλ;»
«Αλίµονο, καλέ µου κύριε, µονάχα περίεργα πράγµατα τα µάτια
µου αντικρίζουν τούτη την ταραγµένη ηµέρα.»
Ο ∆όνορ ύψωσε το ένα του φρύδι, ερωτηµατικά.
«Τα Πνεύµατα έχουν οργιάσει, δε συµφωνείτε;»
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«Τίποτα άλλο, εκτός απ’αυτό;»
«Όπως, καλέ µου κύριε;» Τα µάτια της Νιρίλ στένεψαν µε τέτοιο
τρόπο που παραξένεψε τον ∆όνορ –σαν µάτια κατασκόπου, όχι σαν
µάτια τροβαδούρου.
«Οτιδήποτε.» Έχω, άραγε, να κάνω µε κατάσκοπο, ή λαθεύω;
«Όχι, δε νοµίζω. Ή ίσως να είναι κάτι που, από κάποιο καπρίτσιο
της Μοίρας, δεν κατάφερα να προσέξω.»
Ο ∆όνορ βάδισε µέσα στην έρηµη τραπεζαρία. «Και ο πανδοχέας
έχει πάει για ύπνο;»
«∆υστυχώς, καλέ µου κύριε. Πιθανώς τα Πν–»
Η πόρτα άνοιξε, απότοµα, και ένας άντρας µπήκε στο πανδοχείο,
µοιάζοντας λαχανιασµένος.
Το χέρι του ∆όνορ πήγε σ’ένα απ’τα στιλέτα κάτω απ’την τουνίκα
του. «Τι τρέχει, φίλε;» ρώτησε.
Ο άντρας ύψωσε το δεξί του χέρι, και ο κατάσκοπος τινάχτηκε στην
άλλη µεριά της τραπεζαρίας, χτυπώντας επάνω στο µπαρ. Ο πόνος
λόγχισε την πλάτη του ∆όνορ, ο οποίος έσφιξε τα δόντια και έβγαλε
ένα γρύλισµα. Κρατήθηκε, για να µην πέσει.
Ο µάγος κατευθύνθηκε προς τη σκάλα, αγνοώντας τη Νιρίλ, που
είχε κοκαλώσει στη θέση της. Όµως, προτού προλάβει ν’ανεβεί το
πρώτο σκαλί, δύο γυναίκες µπήκαν στο πανδοχείο, η µία εκ των
οποίων φορούσε χρυσή κορόνα και είχε ένα κλειδί κρεµασµένο
απ’το λαιµό της.
Τι διάολο γίνεται εδώ; Ονειρεύοµαι; σκέφτηκε ο ∆όνορ.
Ο άντρας που πήγαινε ν’ανεβεί τη σκάλα ούρλιαξε, και σωριάστηκε
στα γόνατα, βαστώντας το κεφάλι του. Οι δύο γυναίκες είχαν τα
µάτια τους καρφωµένα επάνω του, σαν οχιές.
Ο ∆όνορ ξεροκατάπιε. Ονειρεύοµαι…
Ο αέρας µέσα στο δωµάτιο είχε γίνει παγερός όσο ποτέ.
«Αααααααααααααααααααααα!» φώναζε ο άντρας.
Τον σκοτώνουν. Πνεύµατα, τον σκοτώνουν!
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Ο ∆όνορ δεν ήξερε τι τον έπιασε εκείνη τη στιγµή, µα άρπαξε µια
καρέκλα και την εκσφενδόνισε προς τη γυναίκα µε την χρυσή
κορόνα και το κλειδί. Προφανώς, η µάγισσα δεν περίµενε κάτι
τέτοιο· χτυπήθηκε στο κεφάλι και σωριάστηκε κάτω, µε µια κραυγή.
Ο άντρας πετάχτηκε πάνω, υψώνοντας τα χέρια του προς τη
γυναίκα που, τώρα, ακόµα στεκόταν όρθια, και διαγράφοντας
περίεργα σύµβολα στον αέρα, µε τα µακριά του δάχτυλα. Εκείνη
πισωπάτησε, γρυλίζοντας.
Ο ∆όνορ είδε τη Νιρίλ να βρίσκεται, αναπάντεχα, πίσω από τη
µάγισσα και να την κοπανά, µε το λαγούτο της, στο κεφάλι. Αίµα
πετάχτηκε, και η γυναίκα έπεσε µπρούµυτα επάνω σ’ένα τραπέζι.
Ο βασιλικός κατάσκοπος έτρεξε προς την πόρτα της κουζίνας· την
άνοιξε και µπήκε. Πίσω του, βήµατα. Ήλπιζε να ήταν η Νιρίλ. Όµως
δε στάθηκε, για να κοιτάξει· άνοιξε την πισινή πόρτα του πανδοχείου
και βγήκε σ’ένα σοκάκι.
«Περίµενε, περίµενε!» Ήταν η φωνή της τροβαδούρου.
Βγήκε κι εκείνη από το χτίριο, κι έφυγαν, τρέχοντας σαν τρελοί
µέσα στις νυχτερινές παρόδους της ∆ρέλιφον.
«Ποιοι ήταν αυτοί οι τύποι;» ρώτησε ο ∆όνορ, λαχανιασµένος.
«∆εν έχω ιδέα, καλέ µου κύριε. ∆εν έχω ιδέα. Η Μοίρα, κάποιες
φορές, στρέφεται εναντίον µου. Νοµίζω πως το λαγούτο µου
έσπασε…»
** ** ** **
Σ’ένα στενορύµι της Φτωχογειτονιάς της ∆ρέλιφον, µερικοί
ζητιάνοι ήταν συγκεντρωµένοι γύρω από ένα µαγκάλι,
προσπαθώντας να ζεσταθούν, ενώ –για κάποιο λόγο που δε
µπορούσαν να κατονοµάσουν– έτρεµαν από φόβο. Αντίκρυ τους
βρισκόταν ο Παλιός Ναός, ένα χτίριο που κανείς δε ζύγωνε, γιατί
λεγόταν πως ήταν καταραµένο από τον Θεό που το είχε
εγκαταλείψει, αµέτρητα χρόνια πριν.
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Ξαφνικά, η φωτιά στο µαγκάλι έσβησε, σα να είχε φυσήξει άνεµος·
όµως οι ζητιάνοι δε µπορούσαν να αισθανθούν κανέναν άνεµο να
φυσά. Τα µάτια τους γούρλωσαν από τρόµο.
Το µαγκάλι άρχισε να κουνιέται, από µόνο του.
Οι ζητιάνοι ούρλιαξαν, κι εξαφανίστηκαν στα τριγύρω σοκάκια.
Το µαγκάλι ανατράπηκε, λες και κάτι το έσπρωξε γιατί του έκλεινε
τον δρόµο. Μια γυναίκα που κοιτούσε ανάµεσα από τα πατζούρια
ενός µισόκλειστου παραθύρου αντίκρισε µια γκρίζα σιλουέτα να
παρουσιάζεται από το πουθενά. Μια σιλουέτα που ήταν διάφανη (!)
–µπορούσε να δει από µέσα της.
Αµέσως, έκλεισε τελείως τα πατζούρια, και τα µαντάλωσε.
** ** ** **
«Πώς σας λένε, καλέ µου κύριε;» ρώτησε η Νιρίλ, όταν είχαν
πάψει, πλέον, να τρέχουν και βάδιζαν σιγανά, προσπαθώντας να
ξελαχανιάσουν.
«∆όνορ.»
«Και είστε ταξιδιώτης;»
«…Ναι, ταξιδιώτης είµαι.»
Η Νιρίλ τού έριξε ένα εξεταστικό βλέµµα. Τα µεγάλα, γαλανά της
µάτια έµοιαζαν να προσπαθούσαν να καταλάβουν αν της έλεγε
αλήθεια ή ψέµατα.
Και νοµίζω ότι µε έχει καταλάβει. Μα τα Πνεύµατα, δεν έχω
ξανασυναντήσει πιο ασυνήθιστη τροβαδούρο απ’αυτήν…
«Καλύτερα να βρεις ένα πανδοχείο, για να ξεκουραστείς,» της είπε.
«Ξέρετε κάποιο καλό;»
«Ναι. Στην Μεγάλη Αγορά.»
Ο ∆όνορ έστριψε, και η Νιρίλ τον ακολούθησε. Οι δυο τους ήταν οι
µόνοι που βάδιζαν στον δρόµο.
«Μένετε κι εσείς εκεί, καλοκύρη ∆όνορ;»
«Όχι.»
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«Και πού µένετε;»
«Σ’ένα άλλο.»
«Γιατί να µην έχω κι εγώ την ευχαρίστηση να πλαγιάσω εκεί;»
«Το πανδοχείο όπου σε πηγαίνω είναι καλύτερο.»
«Φαίνεται η γνώση σας της όµορφης τούτης πόλης να είναι µεγάλη,
καλοκύρη ∆όνορ.»
«Έχω ξαναπεράσει απο δώ– Κάποιοι έρχονται.»
Σταµάτησαν να βαδίζουν, ενώ είχαν ήδη µπει στην Μεγάλη Αγορά.
Ο ∆όνορ άγγιξε, πάλι, ένα από τα στιλέτα µέσα στην τουνίκα του, αν
και ήξερε πως, άµα τους πλησίαζαν µάγοι, τα όπλα από ατσάλι ή
σίδηρο λίγο θα µπορούσαν να τον βοηθήσουν.
Ο Υποδιοικητής Ίρντελ και καµια ντουζίνα φρουροί βγήκαν από
έναν δρόµο, δεξιά του βασιλικού κατασκόπου και της τροβαδούρου.
«Κύριε ∆όνορ!» έκανε ο υποδιοικητής. «∆εν κατάλαβα ότι
ήσασταν εσείς…»
«Έχετε απαντήσει ο ένας τον άλλο και στο παρελθόν;» ρώτησε η
Νιρίλ.
«Στα ταξίδια µου,» είπε ο ∆όνορ, καρφώνοντας τον στρατιώτη µε
το βλέµµα, «έτυχε να γνωρίσω τον κύριο Ίρντελ. Όπως σου
προανέφερα, έχω ξαναπεράσει από την ∆ρέλιφον.
»Καληνύχτα σας, κύριε Ίρντελ. Πηγαίνω την κυρία απο δώ στο
Έκτο Σπίτι, λίγο παρακάτω.»
«Καληνύχτα, κύριε ∆όνορ,» αποκρίθηκε ο υποδιοικητής, και έκανε
νόηµα στους φρουρούς του να βαδίσουν.
Ευτυχώς που το κατάλαβε, σκέφτηκε ο ∆όνορ. Ίσως, τελικά, να µην
είναι τόσο βλάκας όσο φαίνεται.
Προχώρησε µαζί µε τη Νιρίλ µέσα στην Μεγάλη Αγορά, ώσπου
έφτασαν στο πανδοχείο που ονοµαζόταν «Το Έκτο Σπίτι».
«Εδώ πρέπει να σ’αφήσω,» της είπε. «Μια φίλη µε περιµένει.
Καληνύχτα, όµορφη Νιρίλ.» Φίλησε το χέρι της και αποµακρύνθηκε,
προτού εκείνη προλάβει να του κάνει τίποτα ερωτήσεις.
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Η τροβαδούρος τον κοίταζε, καθώς εκείνος ξεµάκραινε ανάµεσα
στα χτίρια της αγοράς. Ένα ελαφρύ σµίξιµο των φρυδιών σούφρωσε
το µέτωπό της, ενώ χτυπούσε το δεξί της πόδι, νευρικά, στο
πλακόστρωτο.
** ** ** **
Μια άστεγη, στην Φτωχογειτονιά της ∆ρέλιφον, προσπαθούσε να
τυλιχτεί µέσα σε µια παλιά, µάλλινη κουβέρτα, για να κοιµηθεί.
Όµως δυσκολευόταν, γιατί η κουβέρτα ήταν µικρή και είχε
παραπάνω από αρκετές τρύπες, µε αποτέλεσµα να περνά ο παγερός
αέρας της νύχτας.
Η γυναίκα γύρισε απ’την άλλη, σε µια ακόµα προσπάθεια να
βολευτεί –και αντίκρισε… κάτι στο τέλος του σοκακιού που,
συνήθως, αποκαλούσε σπίτι. Ήταν γκρίζο, σαν οµίχλη· δε µπορούσε
να το διακρίνει καλά. Έτριψε τα µάτια της. Βλεφάρισε. Τίποτα.
Ο άνθρωπος –είχε τη µορφή ανθρώπου, νόµιζε– την πλησίασε,
βαδίζοντας σα να µην πατούσε στο έδαφος.
Η άστεγη πετάχτηκε όρθια, µαζί µε την κουβέρτα της. «Φύγε!»
φώναξε. «Ξουτ! Φύγε!»
Ο άνθρωπος –που εκείνη δε µπορούσε να καταλάβει αν ήταν
άντρας ή γυναίκα– δε σταµάτησε να την πλησιάζει. Έµοιαζε µε
οµίχλη, και… έβλεπες από µέσα του!
Η άστεγη γύρισε κι άρχισε να τρέχει, τροµοκρατηµένη.
Ο γκρίζος άνθρωπος υψώθηκε στον αέρα, µε την ίδια ευκολία που
βάδιζε στο πλακόστρωτο. Έγινε ένα µε τη νύχτα, ένα µε τα σύννεφα.
** ** ** **
Η πόρτα του δωµατίου άνοιξε αθόρυβα. Όµως η Ζέκαλ την είδε
ν’ανοίγει, γιατί δεν κοιµόταν. Ήταν κουλουριασµένη στο κρεβάτι
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της, περιµένοντας τον ∆όνορ να εµφανιστεί, και τώρα, εκείνος
έµπαινε.
Η ∆ούκισσα πετάχτηκε επάνω. «Πού ήσουν;»
Ο ∆όνορ έλυσε την κάπα απ’το λαιµό του και την κρέµασε στην
κρεµάστρα.
«Πού ήσουν;» απαίτησε η Ζέκαλ.
«Στην πόλη.» Άρχισε να ξεκουµπώνει την τουνίκα του, ατενίζοντας
τις φλόγες του τζακιού.
Γιατί δε µου λέει; σκέφτηκε η Ζέκαλ. Τι µου κρύβει; «Πού στην
πόλη;»
«Γύριζα.» Έβγαλε την τουνίκα του και την άφησε επάνω σε µια
καρέκλα. «Έψαχνα.»
«Για δαιµονανθρώπους;»
«Ναι.» Κάθισε στην καρέκλα κι άρχισε να λύνει τις µπότες του.
«Βρήκες κανέναν;»
«Όχι.» Έβγαλε τη δεξιά µπότα.
«Είναι µέσα στο παλάτι, ∆όνορ. Μέσα στο παλάτι. Έτσι είπε ο
Πρίγκιπας Κιόλβ.»
«Ίσως και να έχει δίκιο.» Έβγαλε την αριστερή του µπότα.
«Πώς µπορείς να το λες αυτό τόσο ήρεµα; Αντιλαµβάνεσαι ότι
µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να εισβάλουν εδώ µέσα –στο δωµάτιό
µας, εννοώ!– και να µας σκοτώσουν, ∆όνορ;»
Ο σύζυγός της βάδιζε ως το παράθυρο, ξυπόλυτος. Κοίταξε έξω,
την πόλη. «∆εν καταλαβαίνω…» µουρµούρισε.
«Τι;» ρώτησε η Ζέκαλ. «Τι είπες; Τι δεν καταλαβαίνεις;»
Ο ∆όνορ στράφηκε στο µέρος της. «Ας κοιµηθούµε,» πρότεινε.
Ξεκούµπωσε το παντελόνι του, το έβγαλε, και ξάπλωσε στο κρεβάτι,
δίπλα της.
Η ∆ούκισσα ακόµα βρισκόταν σε µισοξαπλωτή στάση. Τον
αγριοκοίταξε. «Γιατί δε µου λες τι συµβαίνει;»
Ο ∆όνορ αναστέναξε. «Γιατί δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ τι
συµβαίνει!»
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«Τι είδες στους δρόµους της πόλης;»
«Βάδιζα, και… ουρλιαχτά έρχονταν από το πουθενά…
αισθανόµουν αλλόκοτα… µια σιγαλιά… ένας απόκοσµος τρόµος…»
Η Ζέκαλ ρίγησε. «∆όνορ, τι λες, µα τα Πνεύµατα;»
«Μάγοι πολεµούν απόψε. Μάχονται ο ένας τον άλλο, µέχρι
θανάτου.»
«Μην προσπαθείς να µε τροµάξεις µε–!»
«Είναι αλήθεια,» τόνισε ο ∆όνορ, συναντώντας το βλέµµα της.
«Τους είδα. Παραλίγο να µας σκοτώσουν.»
«Να σας σκοτώσουν;»
«Εµένα και µια τροβαδούρο, τη Νιρίλ.»
Τροβαδούρο; «Και τι έκανες εσύ µαζί της;»
«Τη βρήκα τυχαία, σε µια έρηµη τραπεζαρία. Ήταν το µόνο άτοµο
εκεί. Ζέκαλ… όλα ήταν σαν όνειρο.»
«Όνειρο;» Τι εννοεί ότι συνάντησε αυτή τη γυναίκα και όλα ήταν σαν
όνειρο; «∆όνορ! Μη µου πεις ότι… ότι… ότι…»
Εκείνος συνοφρυώθηκε. «Τι να µη σου πω;»
«Τι έγινε µ’αυτή την τροβαδούρο, ∆όνορ;»
Ο σύζυγός της γέλασε. «∆ούκισσά µου, όχι εκείνο που υπονοείς.»
«Τότε, πώς ‘όλα ήταν σαν όνειρο’;»
«Μα ήταν σαν όνειρο!» επέµεινε ο ∆όνορ. «Οι δρόµοι είναι έρηµοι,
Ζέκαλ. Έρηµοι. Το ίδιο και τα πανδοχεία. Πού; Στην ∆ρέλιφον! Κάτι
συµβαίνει που δε µπορώ να καταλάβω.
»Ίσως… ίσως η Σαραολνιανή µάγισσα Χόλκραδ να ξέρει. Θα τη
ρωτήσω, το πρωί. Ξάπλωσε, τώρα. Κοιµήσου.»
Η Ζέκαλ ακούµπησε το κεφάλι της στο στέρνο του, ξεφυσώντας.
Εκείνος την αγκάλιασε.
Μονάχα το τρίξιµο των ξύλων του τζακιού ακουγόταν, για
κάµποση ώρα.
Ύστερα: «Είναι αλήθεια όσα µου είπες;» ρώτησε η Ζέκαλ.
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«Ευχήσου να µην είναι, ∆ούκισσά µου,» αποκρίθηκε ο ∆όνορ.
«Μερικοί φιλόσοφοι υποστηρίζουν πως εκείνο στο οποίο δεν
πιστεύεις δε µπορεί να σε βλάψει.»
** ** ** **
Το δωµάτιο ταρακουνήθηκε.
Ο ∆όνορ και η Ζέκαλ ξύπνησαν τροµαγµένοι.
Η ∆ούκισσα ούρλιαξε, καθώς ο καθρέφτης που βρισκόταν στον
τοίχο έπεσε, σπάζοντας. Τα δάχτυλά της είχαν γαντζωθεί επάνω στον
σύζυγό της.
Μετά, θρυµµατίστηκε το τζάµι του παραθύρου, και… σιγή
επακολούθηση.
«Σεισµός,» είπε, αργά, ο ∆όνορ.
Η Ζέκαλ τον κοίταξε µε γουρλωµένα µάτια· δάκρυα έτρεχαν στα
µάγουλά της.
Τι τα προκαλεί όλ’αυτά; αναρωτήθηκε ο βασιλικός κατάσκοπος.
Πνεύµατα, τι τα προκαλεί όλ’αυτά;
** ** ** **
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η Χόλκραδ κάθονταν κοντά στην
λιπόθυµη Αλζάρα, έχοντας δηµιουργήσει µια ψυχική ασπίδα γύρω
της, ώστε ο νους της να είναι προφυλαγµένος από τα ουρλιαχτά των
Πνευµάτων. Συγχρόνως, προστατεύονταν κι εκείνοι µε την ίδια
ασπίδα.
Ο σεισµός τούς έκανε και τους δυο να πεταχτούν όρθιοι και την
Ζιρκεφιανή να ξυπνήσει.
«∆αίµονες!…» αναφώνησε η Χόλκραδ, καθώς µπορούσε ν’ακούσει
παντού µέσα στο παλάτι ήχους θραύσεις, και–
–ένα βάζο έπεσε στο έδαφος και θρυµµατίστηκε· ένας πίνακας το
ακολούθησε.
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Έπειτα, ηρεµία ξανά.
«Αυτό δεν οφειλόταν στη µάχη των Κλειδοκρατόρων,» ψιθύρισε η
Χόλκραδ.
«Και πού οφειλόταν;» ρώτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
«Ερχόταν από το Νότο.»
«Το Νότιο Κέντρο Σταθερότητας,» άρθρωσε η Αλζάρα, νιώθοντας
το λαιµό της ξερό και το κεφάλι της βαρύ.
«Ναι,» κατένευσε η Χόλκραδ, σκεπτική. «Προκαλεί σεισµούς ως
εδώ πάνω, στη Βόρεια Γη…»
Φωνές ακούστηκαν έξω απ’το δωµάτιο. Η µάγισσα άνοιξε την
πόρτα και κοίταξε στον διάδροµο. Υπηρέτες και φρουροί είχαν
συγκεντρωθεί, για να µαζέψουν τα σπασίδια.
Μια ξύλινη θύρα άνοιξε, και το κεφάλι του Σόλµορχ βγήκε.
«Χόλκραδ,» είπε ο ευγενής. «Ξύπνησες κι εσύ– Μα, δεν είναι αυτό
το δωµάτιο του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή και της Αλζάρα;»
«Είναι,» αποκρίθηκε εκείνη.
«Τότε, τι κάνεις εσύ εκεί;»
Άλλη µία πόρτα άνοιξε, και ο Ζάρβηµ βγήκε, ντυµένος µε το
νυχτικό του και φορώντας µεγάλες παντόφλες. Τα µαλλιά και τα
γένια του ήταν ανακατωµένα. «Γιατί νοµίζω πως θέλεις να
συγκεντρωθούµε όλοι, για να µας µιλήσεις, αγαπητή;» είπε,
κοιτάζοντας την Χόλκραδ.
Η µάγισσα χαµογέλασε και έγνεψε καταφατικά. «Ελάτε µέσα,
παρακαλώ.»
** ** ** **
Η Τάθβιλ χασµουρήθηκε. «Τι τρέχει, πάλι, Χόλκραδ;» ρώτησε.
Εκείνη, ο πατέρας της, και ο Σόλµορχ είχαν συγκεντρωθεί στο
δωµάτιο του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή και της Αλζάρα, ντυµένοι
µε τα νυχτικά τους.
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«Κατ’αρχήν, να σας ενηµερώσω πως ο πόλεµος των
Κλειδοκρατόρων συνεχίζεται στην πόλη,» είπε η µάγισσα. «Τα
Πνεύµατα ουρλιάζουν µέσα στο κεφάλι µου, ακόµα και τούτη τη
στιγµή που σας µιλάω.»
«Αυτό ήθελες να µας πεις;» µούγκρισε η Τάθβιλ.
«Όχι· είναι και ο σεισµός. Προέρχεται από τη Νότια Γη.»
«Και;»
«Από
το
Νότιο
Κέντρο
Σταθερότητας
που
έχει
αποσταθεροποιηθεί,» εξήγησε η Χόλκραδ. «Θυµάστε τότε, που
νιώσαµε εκείνο το ταρακούνηµα, στους πρόποδες των
Αργκανθικιανών Ορέων;»
Η Τάθβιλ ένευσε.
«Τότε, η Νότια Γη αποσταθεροποιήθηκε. Αλλά δεν πίστευα ότι οι
σεισµοί θα έφταναν ως εδώ πάνω.»
«Αφού ένας έφτασε, γιατί όχι και οι άλλοι;» έθεσε το ερώτηµα ο
Σόλµορχ.
«Ο πρώτος ήταν το αρχικό ταρακούνηµα, που συνέβη µε την
καταστροφή του Κρυστάλλου. Μετά, νόµιζα πως ό,τι ήταν να γίνει
θα γινόταν στην Νότια Γη, και µόνο. Όµως αυτό που αισθανθήκαµε
απόψε… ήταν αρκετά ισχυρό. Στην πόλη, σίγουρα, θα έχουν
προκληθεί περισσότερες υλικές ζηµιές απ’ό,τι στο παλάτι. Τα
υπόλοιπα χτίρια δεν είναι τόσο γερά χτισµένα όσο τούτο εδώ.»
«Ωραία, και τι µπορούµε να κάνουµε εµείς, τώρα;» είπε η Τάθβιλ.
«Τίποτα,» απάντησε η Χόλκραδ. «Αλλά… το θέµα δεν είναι εκεί.»
«Και πού είναι το θέµα;»
«Το θέµα είναι ότι… κι άλλοι σεισµοί µπορεί να γίνουν. Ή,
µάλλον, κατά πάσα πιθανότητα, θα γίνουν, εφόσον φαίνεται πως η
αποσταθεροποίηση της Νότιας Γης επηρεάζει και τη Βόρεια. Και οι
άλλοι σεισµοί ίσως να είναι ισχυρότεροι.»
Αυτό τους πάγωσε όλους, για λίγο.
«Μακάρι να κάνω λάθος,» είπε η Χόλκραδ. «Αλλά δε νοµίζω.»
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«Σίγουρα δεν υπάρχει τρόπος για να το σταµατήσουµε τούτο;»
ρώτησε ο Σόλµορχ.
Η Χόλκραδ πήρε βαθιά ανάσα. «Αναρωτιέµαι τι να σκέφτονται οι
Σοφοί του Κύκλου του Φτερού απόψε…»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
∆εύτερη ηµέρα του Μυστικού Πολέµου:

Εξηγήσεις

Ό

ταν ο Κιόλβ µπήκε στη βασιλική αίθουσα, µαζί µε τη Λοΐρα
(η οποία ήταν αρχοντικά ντυµένη, σχεδόν σαν βασίλισσα),
είδε πως είχαν απαρτία. Όλοι βρίσκονταν εδώ: ο ∆ούκας
Έσριθ, οι Αρχόντισσες Άσλια και Σιρίµα, οι Βόρειοι δούκες, η
Αρχόντισσα Ενθέµα Ρέγκοθ, ο Άρχοντας Ζάρουν, η ∆ούκισσα
Ζέκαλ και ο ∆όνορ, οι Σαραολνιανοί αντιπρόσωποι, οι βασιλικοί
σύµβουλοι, και µέχρι κι ο Υποδιοικητής Ίρντελ, ο οποίος, µάλιστα,
ζύγωσε πρώτος τον Πρίγκιπα.
«Καληµέρα, Υψηλότατε,» είπε. «Πρέπει να σας µιλήσω.»
«Μίλησέ µου,» τον παρότρυνε ο Κιόλβ, σταµατώντας να βαδίζει
στη µέση της αίθουσας, µε τη Λοΐρα πλάι του (την όποια όλοι, εκτός
από τους Σαραολνιανούς, ατένιζαν µε καχυποψία).
«Χτες βράδυ, έγιναν πολλά παράξενα πράγµατα.»
«Ελπίζω να εννοείς εκτός από τον σεισµό που έκανε θρύψαλα όλη
τη διακόσµηση του παλατιού.»
«Φυσικά, Υψηλότατε. Ακούστε µε, για λίγο, παρακαλώ.»
Ο Κιόλβ µπορούσε να διακρίνει δέος (τρόµο;) στη φωνή του
υποδιοικητή. Τι είδε; Ένευσε, παροτρύνοντάς τον να συνεχίσει.
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«Πρίγκιπά µου, χτες βράδυ, οι δρόµοι της πόλης… ήταν άδειοι, τα
µαγαζιά κλειστά… στα πανδοχεία ο κόσµος είχε πάει για ύπνο, και
στα σπίτια επίσης… ουρλιαχτά ακούγονταν, τα οποία δεν ξέραµε
από πού έρχονταν…»
Ο Κιόλβ τον κοίταξε ερευνητικά. Ο στρατιώτης δεν έµοιαζε να λέει
ψέµατα. Εξάλλου, γενικά, δεν είχε τον Ίρντελ για άνθρωπο που θα
του έλεγε ψέµατα. Όµως αυτά που του διηγιόταν, τώρα, του
έµοιαζαν πως είχαν βγει από τη φαντασία του υποδιοικητή
περισσότερο, παρά οτιδήποτε άλλο. Η ∆ρέλιφον έρηµη;…
«Και οι δαιµονάνθρωποι;» ρώτησε.
«∆ε βρήκαµε κανέναν απ’αυτούς, Υψηλότατε.»
Ούτε µέσα στο παλάτι βρέθηκε κάποιος, σκέφτηκε ο Κιόλβ. Λες,
τελικά, να έφυγαν από την πόλη;
«Μάλιστα. Σ’ευχαριστώ για τις πληροφορίες, Ίρντελ,» αποκρίθηκε
ο Πρίγκιπας. «Πάντως, συνεχίστε το ψάξιµο.» Αποµακρύνθηκε από
τον υποδιοικητή, βαδίζοντας προς το τραπέζι των συµβούλων, πάλι
µε τη Λοΐρα πλάι του.
Τα πρόσωπα της Ροβιγκάν, του Τζίρµεκ, του Θόργκαν, και του
Μπέργκαζ στράφηκαν να τον κοιτάξουν, µε σφιγµένες εκφράσεις.
Τα µάτια του τελευταίου, ιδιαίτερα, έµοιαζαν να διαπερνούν τη
Βόρεια κοπέλα δίπλα στον Κιόλβ µε µίσος.
Αυτό πρέπει να πάψει, συλλογίστηκε εκείνος. Πρέπει να τους κάνω
να σταµατήσουν να τη βλέπουν έτσι. Η Λοΐρα θα γίνει Βασίλισσα του
Άργκανθικ, άλλωστε, είτε το θέλουν είτε όχι.
«Καληµέρα, Πρίγκιπά µου,» χαιρέτησε η Ροβιγκάν. «Πώς είστε; Ο
σεισµός, το βράδυ, ήταν τροµερός. Κι απ’ό,τι είδα, σήµερα το πρωί,
οι ζηµιές εδώ στο παλάτι είναι το ίδιο σηµαντικές µ’αυτές στην
έπαυλή µου. Θα χρειαστεί να κάνουµε επιδιόρθωση σε πολλά
πράγµατα. Καθρέφτες, πίνακες…»
«Θα το αναλάβετε, κυρία Ροβιγκάν;» ρώτησε ο Κιόλβ.
«Ασφαλώς, Υψηλότατε.»
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«Και ο κύριος Τζίρµεκ είµαι βέβαιος πως θα σας βοηθήσει, όσον
αφορά τα χρήµατα.»
Ο σύµβουλος οικονοµικών έγνεψε καταφατικά. «Μην ανησυχείτε,
Υψηλότατε. ∆ε θα υπάρξει πρόβληµα.»
«Ωραία· χαίροµαι γι’αυτό. ∆ε θα ήθελα η βασιλική οικία να είναι
ακατάστατη, τώρα, που έχει συγκέντρωση το Συµβούλιο των
Αρχόντων.» Το τελευταίο το είπε λίγο δυνατότερα, για να
σιγουρευτεί ότι το άκουσαν οι συγκεντρωµένοι στην αίθουσα
άρχοντες.
«Πρίγκιπά µου, µε συγχωρείτε για τη διακοπή,» παρενέβη ο
∆ούκας Τόρµπαλ, «όµως νοµίζω πως η διακόσµηση είναι το
λιγότερο που µας ενδιαφέρει, αυτή τη στιγµή, όταν υπάρχει η υποψία
ότι φονιάδες βρίσκονται µέσα στο παλάτι.»
«Συµφωνώ απόλυτα,» δήλωσε η Αρχόντισσα Ενθέµα.
Ο Κιόλβ στράφηκε να τους κοιτάξει. «Άρχοντές µου, οι στρατιώτες
µου δεν βρήκαν κανέναν δαιµονάνθρωπο κρυµµένο στο παλάτι· και
σας διαβεβαιώνω πως το έψαξαν από τον ψηλότερο πυργίσκο ως τα
υπόγεια. Εάν εσείς διαθέτετε ανθρώπους που γνωρίζουν την
βασιλική οικία καλύτερα από τους φρουρούς της, τότε, θα σας
προέτρεπα να τους προστάξετε να ξετρυπώσουν τους
Μαγκραθµέλιους που υπάρχουν εδώ και οι δικοί µου πολεµιστές
απέτυχαν να εντοπίσουν.»
Ο Έσριθ, η ∆άρα, η Σιρίµα, και ο Θόργκαν γέλασαν. Ο Τόρµπαλ,
όµως, µούγκρισε και αγριοκοίταξε τον νεαρό Πρίγκιπα.
Ο Κιόλβ είδε τον ∆όνορ να τον πλησιάζει, αφήνοντας τη ∆ούκισσα
Ζέκαλ πίσω του. «Τι είναι;» ρώτησε ο γιος του Κάρχοκ, ψιθυριστά.
«Έχω πολλά να σας πω, Υψηλότατε, σχετικά µε χτες βράδυ,»
αποκρίθηκε ο κατάσκοπος, επίσης σε χαµηλούς τόνους.
Την ίδια στιγµή, πλησίαζε τον Κιόλβ και ο Ζάρβηµ, µαζί µε την
Χόλκραδ. «Πρέπει να µιλήσουµε,» δήλωσε ο Άρχοντας, σοβαρά.
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Ο Πρίγκιπας συνοφρυώθηκε. Έριξε µια µατιά στους
Σαραολνιανούς, µια µατιά στον ∆όνορ. «Ίσως να έχετε κάτι κοινό να
µου πείτε… Μαγκραθµέλιοι;»
Ο ∆όνορ κούνησε το κεφάλι. «Όχι, Υψηλότατε. Πρόκειται για την
κατάσταση στην ∆ρέλιφον, χτες βράδυ. Κάτι πολύ παράξενο
συνέβαινε. Ίσως η κυρία Χόλκραδ να γνωρίζει.» Έστρεψε το βλέµµα
του στην µάγισσα.
«Αισθάνθηκα κάποια πράγµατα,» αποκρίθηκε εκείνη.
«Πάµε να µιλήσουµε ιδιαιτέρως,» τους πρότεινε ο Κιόλβ· κι
εγκατέλειψαν τη βασιλική αίθουσα, µπαίνοντας σε µια πόρτα στο
πλάι. Η Λοΐρα τούς ακολούθησε.
Η Σιρίµα τούς κοιτούσε, µέχρι που έφυγαν. Τότε, στράφηκε στον
Έσριθ και την Άσλια, που κάθονταν κοντά της. «Πάλι, ο
Σαραολνιανός γέρος είναι µαζί του,» είπε. «Και η µάγισσα.»
«Ναι,» ένευσε ο ∆ούκας του Τάρµεν, καπνίζοντας. «Και τι έχεις
µαγειρέψει για τον Άρχοντα Ζάρβηµ, αγαπητή αδελφή;»
«Σκέφτοµαι να τον γνωρίσω, πρώτα,» αποκρίθηκε η Σιρίµα. «Πώς
αλλιώς θα µάθω τις συνήθειές του;»
«Θα µπορούσαµε πάντα να τον δηλητηριάσουµε, δωροδοκώντας
κάποιον υπηρέτη,» είπε ο Έσριθ. «Κανένας Αργκανθικιανός δεν
αγαπά τους Σαραολνιανούς.»
«Θέλω να το κάνω να φανεί σαν ατύχηµα,» τόνισε η Σιρίµα. «Έτσι,
θα είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα.»
** ** ** **
Τώρα, πλέον, τα Πνεύµατα είχαν ηρεµήσει. Η Σαντέ’ενθιν δεν τα
άκουγε να ουρλιάζουν µέσα στο κεφάλι της. Έτσι, προσπάθησε να
επικοινωνήσει µε τον Βούνκαλ, αναζητώντας τον στον Πνευµατικό
Κόσµο. Σύντοµα, τον εντόπισε, και διαπίστωσε ότι ήταν
ασπιδωµένος. Ωστόσο, εκείνος αναγνώρισε την αύρα της και την
άφησε να έρθει σε επαφή µαζί του.
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Τι έγινε χτες; τον ρώτησε.
Ένας από µας είναι νεκρός, αδελφή.
Κι από τους εχθρούς;
Κανένας, απ’ό,τι γνωρίζω. Πρέπει να οργανώσουµε µια αντεπίθεση,
Σαντέ’ενθιν. Μια γερή αντεπίθεση. Απόψε σκοπεύω να
εξολοθρεύσουµε πολλούς απ’αυτούς. Και σε χρειαζόµαστε µαζί µας.
Πού είσαι;
Σε µια αποθήκη, στην Μικρή Αγορά.
Γιατί έφυγες από το Παλατάκι;
Επιχείρησαν να µε σκοτώσουν.
Και;
Τους σκότωσα εγώ. Και τους δύο.
Αυτά είναι καταπληκτικά νέα, Σαντέ’ενθιν. Έπρεπε να µας το είχες
πει νωρίτερα.
Ήθελα να ξεκουραστώ.
Όπως και νάχει. Μπορείς, τώρα, να έρθεις στους Τρεις ∆ρόµους;
Καλύτερα το πρωί, παρά το βράδυ.
Έρχοµαι.
∆ιέκοψε την επικοινωνία µαζί του και σηκώθηκε όρθια από το
πάτωµα της αποθήκης, τρίβοντας τα µάτια. ∆εν είχε καταφέρει να
κοιµηθεί καθόλου· τα ουρλιαχτά των Πνευµάτων τη στοίχειωναν
όλη νύχτα, κι επιπλέον, ήταν κι εκείνος ο καταραµένος σεισµός, που
δεν είχε καµια αµφιβολία ότι προερχόταν από τη Νότια Γη –πράγµα
πολύ, πολύ ανησυχητικό, έκρινε η Σαντέ’ενθιν.
«Φεύγω,» είπε στον Τράνθλας και τους τρεις Μαγκραθµέλιους, που
έπαιζαν χαρτιά λίγο πιο πέρα.
«Πού πηγαίνεις;» ρώτησε η Νυφίτσα.
«Να βρω τους Κλειδοκράτορες.»
«Θα σου πρότεινα να καθίσεις. Έχεις τα χάλια σου.»
Τόσο πολύ φαίνεται; «Κοίτα τον εαυτό σου, Νυφίτσα.»
«Θέλεις να σε… συνοδέψουµε;»
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Τα µάτια της στένεψαν, καθώς τον αγριοκοίταζε. «Όχι. ∆ε σου είπα
πως δε θέλω να µε παρακολουθείς;»
«Σκέφτηκα µήπως άλλαξες γνώµη. Ίσως να υπάρχει κίνδυνος έξω,
µ’αυτό τον πόλεµο µάγων που γίνεται.»
«Τώρα, δεν αισθάνοµαι τα Πνεύµατα να ουρλιάζουν. Τα πράγµατα
έχουν ηρεµήσει.» Βάδισε προς την έξοδο της αποθήκης.
«Πότε θα επιστρέψεις;» άκουσε τον Τράνθλας να τη ρωτά πίσω
της.
«Όποτε επιστρέψω,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν. Φόρεσε την
κουκούλα της κάπας της, άνοιξε την πόρτα, και βγήκε στην Μικρή
Αγορά της ∆ρέλιφον.
** ** ** **
«Στάσου λίγο,» διέκοψε ο Κιόλβ τον ∆όνορ, καθώς εκείνος του
αφηγείτο τα γεγονότα της χτεσινής βραδιάς. «Νιρίλ, είπες; Μια
τροβαδούρος;»
Ο κατάσκοπος κατένευσε. «Ναι, Πρίγκιπά µου.»
Ο Κιόλβ στράφηκε στον Ζάρβηµ και στην Χόλκραδ. «Σας θυµίζει
κάτι το όνοµα;»
Ο Άρχοντας κατένευσε, δαγκώνοντας το τσιµπούκι του. «Ναι. Η
Μάερνοµ κι ο Τόλριν µάς είχαν προειδοποιήσει γι’αυτήν.»
«Σας είχαν προειδοποιήσει;» απόρησε ο ∆όνορ. «∆ηλαδή;» Καλά
µού είχε φανεί παράξενο το βλέµµα της, συλλογίστηκε. Η κυρία,
µάλλον, δεν είναι καθόλου αυτό που δείχνει. Ευτυχώς που, τώρα,
ξέρω σε ποιο πανδοχείο µένει. Όµως θα βρίσκεται ακόµα εκεί ή θα
έχει ήδη φύγει;
«Υποθέτουν ότι η Νιρίλ είναι που δολοφόνησε την αδελφή µου,
∆όνορ,» εξήγησε ο Κιόλβ, βλέποντας πως ο Ζάρβηµ φαινόταν
διστακτικός στο να απαντήσει.
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Ο Τόρνιλφερ βλεφάρισε, ξαφνιασµένος. Πνεύµατα! Είχα τη
δολοφόνο µέσα στα χέρια µου και την άφησα να ξεφύγει! «Υποθέτουν,
λέτε, Πρίγκιπά µου; Εποµένως, δεν είναι βέβαιοι;»
Ο Κιόλβ κούνησε αρνητικά το κεφάλι του. «Όχι, δεν είναι βέβαιοι.
∆εν την είδαν να διαπράττει το έγκληµα, ούτε έχουν αποδείξεις πως
το έκανε. Ωστόσο την υποψιάζονται πολύ, ειδικώς η Μάερνοµ.
»Όµως συνέχισε την ιστορία σου, ∆όνορ. Πες µας τι συνέβη µετά.»
Ο βασιλικός κατάσκοπος τούς τα διηγήθηκε όλα, µέχρι που πήγε
την τροβαδούρο στο Έκτο Σπίτι.
Εποµένως, σκέφτηκε ο Κιόλβ, ξέρουµε πού βρίσκεται η Νιρίλ, τώρα.
Καλύτερα να µη χάσω χρόνο. «Θα στείλω στρατιώτες µου να τη
συλλάβουν.»
Ο ∆όνορ συνοφρυώθηκε. «Έχω την εντύπωση πως δε θα τη βρείτε
στο Έκτο Σπίτι, αν είναι αυτή που νοµίζετε, Υψηλότατε.»
«Όπως και νάχει,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ, «µια προσπάθεια αξίζει.»
«Πρίγκιπά µου,» είπε η Χόλκραδ, καθώς ο γιος του Κάρχοκ
σηκωνόταν από την πολυθρόνα του, «έχω κι εγώ κάτι πολύ σοβαρό
να σας αναφέρω –σχετικά µε το τι ακριβώς συνέβαινε χτες στους
δρόµους της ∆ρέλιφον.»
«Θα δώσω διαταγή, πρώτα, να βρουν τη Νιρίλ και, ύστερα, θα
έρθω να µου πείτε ό,τι γνωρίζετε,» υποσχέθηκε ο Κιόλβ, και βγήκε,
βιαστικά, από το σαλονάκι, ενώ η Λοΐρα τον κοιτούσε σκεπτική.
«Τι είναι, Χόλκραδ;» ρώτησε ο ∆όνορ. Τι ήξερε η Σαραολνιανή
µάγισσα; Ήξερε για τον πόλεµο των µάγων που εκείνος είχε
υποψιαστεί ότι γινόταν στην ∆ρέλιφον; Είχε, άραγε, κι η ίδια πάρει
µέρος στον πόλεµο;
«Θα µάθετε σύντοµα, κύριε,» απάντησε, µυστηριακά, η Χόλκραδ.
«Θέλετε να σας φέρω κάτι να πιείτε;» ρώτησε η Λοΐρα. Οι άλλοι
κούνησαν αρνητικά τα κεφάλια τους.
Περίµεναν, και ο Κιόλβ επέστρεψε στο σαλονάκι, για να καθίσει,
πάλι, στην πολυθρόνα του. «Λοιπόν, Χόλκραδ,» είπε. «Μίλησέ
µου.»
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«Ένας πόλεµος µάγων γίνεται στην ∆ρέλιφον, Υψηλότατε,» τον
πληροφόρησε η µάγισσα. «Όπως µας είπε ότι υποψιάζεται ο κύριος
∆όνορ.»
Ο Κιόλβ τεντώθηκε επάνω στην πολυθρόνα, σφίγγοντας τα χέρια
της µέσα στα δάχτυλά του. Τα µάτια του στένεψαν. «Είναι οι µάγοι
που νοµίζω, Χόλκραδ;»
Εκείνη έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι.
Μου φαίνεται ότι δεν γνωρίζω κάτι πολύ σηµαντικό, σκέφτηκε ο
∆όνορ. «Σε ποιους µάγους αναφέρεστε;»
«∆υστυχώς, δε µπορούµε να σας πούµε, κύριε,» αποκρίθηκε η
Χόλκραδ, προτού προλάβει ο Κιόλβ να µιλήσει.
«Χόλκραδ, ο ∆όνορ–» άρχισε ο Πρίγκιπας.
«Υψηλότατε,» τον διέκοψε εκείνη, «τα µυστικά όσο λιγότεροι τα
γνωρίζουν τόσο το καλύτερο. Ιδιαίτερα τα επικίνδυνα µυστικά.»
Ο Κιόλβ αναστέναξε. «Συµφωνώ. Ωστόσο, ο ∆όνορ είναι ο πιο
έµπιστός µου κατάσκοπος.»
Η Χόλκραδ δε µίλησε, αλλά το καθαρό, γαλάζιο βλέµµα της
κάρφωσε τον Πρίγκιπα, και µιλούσε από µόνο του –Ούτε κουβέντα,
επέµενε.
«Υποθέτω πως πρόκειται γι’αυτούς που προκάλεσαν την
αναστάτωση στον γάµο µου,» είπε ο ∆όνορ.
«Ίσως,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ.
«Τι επιπτώσεις µπορεί να έχει ο πόλεµός τους;» ρώτησε ο Κιόλβ.
Η Χόλκραδ έστρεψε τη µατιά της στο µέρος του. «∆υσάρεστες και
µόνο. Παράξενα πράγµατα συµβαίνουν, όταν υπερβάλλουσα
πνευµατική ενέργεια συγκεντρώνεται.»
«Όπως;»
«Να τους πιάνει όλους τρόµος και να κλείνονται στα σπίτια και στα
δωµάτιά τους.»
«Καταλαβαίνω.»
«Και θ’αφήσουµε αυτούς τους µάγους –όποιοι κι αν είναι– να
καταστρέψουν την ∆ρέλιφον;» απόρησε ο ∆όνορ.
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«Επί του παρόντος, δε νοµίζω πως µπορούµε να κάνουµε τίποτα,»
είπε η Χόλκραδ.
«Αδύνατον! Στο Στέκι, εγώ και η Νιρίλ παραλίγο να σκοτώσουµε
δύο µάγισσες. Αν βρίσκονταν εκεί καµιά ντουζίνα φρουροί–»
«–θα είχαν γυρίσει οι µάγισσες και θα τους είχαν αφανίσει όλους. Ο
µόνος λόγος για τον οποίο τις πιάσατε απροετοίµαστες ήταν επειδή
είχαν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους στο να εξολοθρεύσουν τον
άλλο. Επιπλέον –κι αυτό αποτελεί γενικότερο ελάττωµα των
Πνευµατιστών– το πιο πιθανό είναι να µη σας έβλεπαν ως τίποτα
παραπάνω από έντοµα.»
«Ασύνετο εκ µέρους τους,» σχολίασε ο ∆όνορ.
«∆εν αντιλέγω,» συµφώνησε η Χόλκραδ. «Όµως η δύναµη δεν
συµβαδίζει πάντα µε τη σύνεση, κύριε.»
«Πράγµατι.»
Ο Κιόλβ µίλησε: «Χόλκραδ, ήταν και ο σεισµός αποτέλεσµα του
πολέµου των µάγων; Γιατί, αν ήταν, ο ∆όνορ έχει δίκιο: πρέπει κάτι
να κάνουµε.»
«Μην ανησυχείτε για τούτο, Υψηλότατε,» είπε η µάγισσα. «Άλλη
είναι η αιτία του σεισµού –και τη γνωρίζω πολύ καλά, µάλιστα.»
Ο Κιόλβ συνοφρυώθηκε. «Επιτρέπεται να µας εξηγήσεις τι ακριβώς
εννοείς, ή είναι κι αυτό ένα από εκείνα τα µυστικά που δεν πρέπει να
λέγονται παρά σε πολύ στενούς κύκλους;»
«Εγώ θα σας πω τι πραγµατικά συµβαίνει, Πρίγκιπά µου,»
αποκρίθηκε η Χόλκραδ· «το θέµα είναι, εσείς θα µε πιστέψετε;»
Υποµειδιώντας, ο Ζάρβηµ φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια του.
** ** ** **
Η Σαντέ’ενθιν, διασχίζοντας την Μικρή Αγορά προς τα δυτικά, είχε
την αίσθηση ότι κάποιος την παρακολουθούσε. Με την άκρια του
µατιού της, νόµιζε ότι µπορούσε να δει µια φιγούρα να την έχει
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πάρει από πίσω. Όµως, όταν γύριζε, για να την κοιτάξει, έµοιαζε να
µην υπήρχε και η Ζιρκεφιανή να είχε κάνει λάθος εξ αρχής.
Όταν τούτο συνέβη για δύο συνεχόµενες φορές, η Σαντέ’ενθιν
χρησιµοποίησε τις πνευµατικές της αισθήσεις, αν και ήξερε πως εδώ
οι αύρες ήταν πάρα πολλές και, µάλλον, δε θα κατάφερνε τίποτα.
Εκτός κι αν αυτός που την κατασκόπευε τής ήταν γνωστός.
∆ε θα το έβρισκε καθόλου περίεργο αν εντόπιζε τον ∆όνορ στο
κατόπι της. Ωστόσο, εντόπισε κάτι… άλλο, πολύ πιο αλλόκοτο:
συγκεντρωµένη ψυχική ενέργεια, τόση πολλή που την έκανε να
σταµατήσει να βαδίζει και να πιάσει το κεφάλι της, ζαλισµένη.
Έπαψε να χρησιµοποιεί τις πνευµατικές της αισθήσεις,
ξεφυσώντας. Τι ήταν τούτο; απόρησε. Πνεύµατα, τι ήταν τούτο; Έριξε
µια µατιά προς τα δεξιά, απ’όπου είχε εντοπίσει τη συσσωρευµένη
ψυχική ενέργεια. ∆ε µπορεί να ήταν άνθρωπος. Κανένας άνθρωπος
δεν είχε τη δύναµη να συγκεντρώσει τόση πνευµατική ισχύ εντός
του. Τα µάτια της Σαντέ’ενθιν, όµως, δεν είδαν τίποτα το παράξενα·
µονάχα τον κόσµο που περνούσε.
Ίσως… ίσως να είµαι επηρεασµένη από χτες βράδυ, συλλογίστηκε.
Ίσως γιαυτό να το αισθάνθηκα. Ίσως να µην υπάρχει στ’αλήθεια. Και
στο νου της ήρθαν κάµποσες πνευµατικές ασθένειες για τις οποίες
είχε διαβάσει, στην Ζίρκεφ. Ανατρίχιασε. Αν υπέθετε σωστά, η
ασθένεια που την είχε προσβάλει πρέπει να ήταν οι Πνευµατικές
Ψευδαισθήσεις. Αλλά, µάλλον, δεν υποθέτω σωστά. Μα την Έρηµο,
τον Ποταµό, και τη Ζούγκλα!
Η Σαντέ’ενθιν, κοιτάζοντας δεξιά, επιχείρησε, πάλι, να
χρησιµοποιήσει τις πνευµατικές της αισθήσεις. Και, τώρα, εντόπισε
συσσωρευµένη πνευµατική ενέργεια πίσω της–
–Στράφηκε, αµέσως–
–κι έπεσε επάνω σε έναν Αργκανθικιανό, ο οποίος την συγκράτησε
απ’το να σωριαστεί στο πλακόστρωτο.
«Είστε καλά, κυρία µου;» τη ρώτησε, τροµαγµένος.
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Η Σαντέ’ενθιν –έχοντας χάσει τον έλεγχό της επάνω στα
Πνεύµατα– νόµισε πως είδε, µε την άκρια του µατιού της, κάποιον
ν’αποµακρύνεται, µπαίνοντας ανάµεσα σε δύο σκηνές της αγοράς.
«Ναι,» είπε στον περαστικό. «Με συγχωρείτε.» Και
αποµακρύνθηκε από αυτόν, πηγαίνοντας πίσω από τον άνθρωπο που
την παρακολουθούσε. Μα την Έρηµο, πρέπει να είναι άνθρωπος.
Αλλιώς τι µπορεί να είναι;–
Ενώ ήταν έτοιµη να περάσει κι εκείνη ανάµεσα από τις δυο σκηνές,
σταµάτησε, καθώς θυµήθηκε πώς είχε η ίδια προσελκύσει την
Κλειδοκράτειρα Σιλίζα Ρέγκοθ, για να τη σκοτώσει –µε
συσσωρευµένη πνευµατική ενέργεια, φυσικά. Και παραλίγο κι εγώ
να πέσω σε παρόµοια παγίδα. Πνεύµατα, αυτό είναι: προσπαθούν να
µε τραβήξουν κάπου, για να µε δολοφονήσουν. Καταραµένοι
µπάσταρδοι!
Γύρισε, απότοµα, απ’την άλλη κι άρχισε να βαδίζει γρήγορα προς
τα δυτικά. Ηλίθιοι Κλειδοκράτορες!
Μια φιγούρα στα δεξιά της, ξανά.
Στράφηκε.
Τίποτα. Μονάχα ο κόσµος της αγοράς.
Θα τρελαθώ. Αν κάποιος µε παρακολουθεί, πώς µπορεί και χάνεται
τόσο γρήγορα, από τη στιγµή που βρίσκεται τόσο κοντά µου;
Συνέχισε να προχωρά, επιταχύνοντας το βήµα της. Ιδρώτας είχε
αρχίσει να µουσκεύει τα ρούχα της, παρά το ψυχρό κλίµα της
Βόρειας Γης. Και η Σαντέ’ενθιν έβγαινε, πλέον, από την Μικρή
Αγορά, όταν είδε εµπρός της µια αναταραχή στον αέρα µέσα σε ένα
σοκάκι. Κάτι σαν γκρίζα σκιά είχε περάσει. Η Σαντέ’ενθιν
βλεφάρισε, καθώς στο νου της έρχονταν κι άλλες πνευµατικές
ασθένειες.
Ανοησίες! ∆εν έχω καµία πνευµατική ασθένεια! Αλλά τι είναι αυτό
που µόλις είδα; Έχει, άραγε, σχέση µε τη συγκεντρωµένη πνευµατική
ενέργεια που ένιωθα πριν; Έστειλε τις ψυχικές της αισθήσεις ευθεία
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µπροστά. Και –ναι! βρήκε εκείνο που έψαχνε: τη συσσωρευµένη
ισχύ, η οποία την έκανε να ζαλίζεται.
Έπαψε να χρησιµοποιεί τις πνευµατικές της αισθήσεις. ∆ε µπορώ
να καταλάβω τι είναι τούτο. Και δε µπορώ να τ’ακολουθήσω –αν το
επιχειρήσω, θα σωριαστώ, πάλι. Ποτέ της δεν είχε νιώσει κάτι τόσο
φορτισµένο. Επιπλέον, δεν θέλω να τ’ακολουθήσω, γιατί ακόµα
υπάρχει πιθανότητα να είναι παγίδα των παλιών Κλειδοκρατόρων. Ας
πάω στη δουλειά µου· ας πάω στον Βούνκαλ και τους υπόλοιπους.
Μπήκε στον σχετικά µεγάλο δρόµο που θα την έβγαζε στην Οδό
Τουλίπας, όπου βρισκόταν το πανδοχείο «Οι Τρεις ∆ρόµοι».
** ** ** **
«Πρίγκιπά µου,» είπε ο Υποδιοικητής Ίρντελ, υποκλινόµενος. «Η
τροβαδούρος Νιρίλ δεν βρίσκεται στο πανδοχείο ‘Το Έκτο Σπίτι’.»
«Όπως το υποψιαζόµουν,» σχολίασε ο ∆όνορ.
«Πρέπει να µάθω αν αυτή η γυναίκα σκότωσε την αδελφή µου,»
σφύριξε ο Κιόλβ, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του. Φαινόταν
θυµωµένος που δεν είχε καταφέρει να την εντοπίσει.
Μοιάζει µε έναν βασιληά που το σχέδιό του πήγε στραβά, σκέφτηκε
ο Ζάρβηµ. Ο µικρός έχει αλλάξει πολύ –πάρα πολύ– από εκείνη τη
νύχτα που µιλήσαµε, στο Χάνι της Λάσπης. Τα πράγµατα δε
µπορούσαν να πάνε πιο άσχηµα γι’αυτόν· ποτέ δεν ήθελε να γίνει
Κύριος του Άργκανθικ…
«Επιθυµείτε να ψάξουµε για τη Νιρίλ, Υψηλότατε;» ρώτησε ο
Ίρντελ. «Μπορούµε να ερευνήσουµε κάθε σπιθαµή της πόλ–»
«∆ε θα χρειαστεί, υποδιοικητή,» τον διέκοψε ο Κιόλβ. «Θα
χρησιµοποιήσω άλλα µέσα.» (Κατασκόπους, συµπέρανε, αµέσως, ο
Ζάρβηµ.)
Ο Ίρντελ φάνηκε να ξαφνιάστηκε από τα λόγια του Πρίγκιπά του.
Όµως υποκλίθηκε, λέγοντας: «Όπως επιθυµείτε, Υψηλότατε,» και
έφυγε από το σαλονάκι.
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Ο Κιόλβ στράφηκε στον Τόρνιλφερ. «∆όνορ, ξέρεις τη θέλω από
σένα: Βρες µου πού µένει η Νιρίλ, το γρηγορότερο δυνατό.»
«Με την άδειά σας, Πρίγκιπά µου, θα µπορούσα να ξεκινήσω από
τώρα.»
«Πήγαινε.»
Ο ∆όνορ σηκώθηκε από την καρέκλα του, χαιρέτησε τον Κιόλβ, τη
Λοΐρα, και τους Σαραολνιανούς, και βγήκε απ’το δωµάτιο.
«Μάγισσα,» είπε ο Πρίγκιπας του Άργκανθικ στην Χόλκραδ,
«υποθέτεις ότι οι σεισµοί στο Βασίλειό µου θα δυναµώσουν, λόγω
της καταστροφής που συνέβη στη Νότια Γη;»
«Ναι, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε, ευθέως, εκείνη.
«Και τι µε συµβουλεύεις να κάνω;»
«Υποµονή.»
«Υποµονή; Για να κάνω υποµονή, προϋποθέτει ότι πρέπει κάτι να
περιµένω, σωστά; Τι πρέπει, λοιπόν, να περιµένω; Το παλάτι µου να
πέσει και την πόλη µου να ισοπεδωθεί;»
«Σαφώς όχι, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ.
«Τότε;» ύψωσε ένα φρύδι ο Κιόλβ.
«Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύω ότι θα προλάβουν την
καταστροφή.»
«Οι οποίοι είναι; Μάγισσα, όλα µε το ζόρι πρέπει να σ’τα βγάζω;»
Η Χόλκραδ µειδίασε. «Μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό, Πρίγκιπά
µου.» Και είστε όλοι σας αφάνταστα ενοχλητικοί, πρόσθεσε νοερά,
καθώς µε βάζετε συνέχεια να σας δίνω εξηγήσεις επί εξηγήσεων.
«Θα µου εξηγήσεις, εποµένως, τι θέλεις να πεις;»
Και πάλι τα ίδια, φυσικά… «Πρίγκιπά µου, επειδή η εξήγηση δεν
είναι εύκολη, καλύτερα θα ήταν να την αφήσουµε, για την ώρα.
Εξάλλου, δεν µπορείτε να κάνετε τίποτα για το ζήτηµα, σας
διαβεβαιώνω· κι επιπλέον, έχετε δικά σας προβλήµατα, σωστά;»
Αναρωτιέµαι τι να σκέφτεται ο γιος µου για τους σεισµούς. Πόνκιµ, θα
ήθελα, τώρα, να µιλήσουµε: εσύ, εγώ, και οι Σοφοί του Κύκλου του
Φτερού.
252

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

** ** ** **
Η Σαντέ’ενθιν έφτασε στον χώρο συγκέντρωσης των Νεωτεριστών,
µέσα στους Τρεις ∆ρόµους. Γύρω από το ξύλινο τραπέζι βρίσκονταν
ο Βούνκαλ, ο Άδνορ, και άλλοι. Όµως εντόπισε και κάποια την
οποία δεν είχε ξαναντικρίσει: µία όµορφη, ξανθιά γυναίκα, που
καθόταν παράµερα και βαστούσε ένα λαγούτο στα χέρια.
«Η κυρία Νιρίλ,» τη σύστησε ο καστανοµάλλης αδελφός της
Σαραολνιανής Βαρονέσας Τάθβιλ. «∆ε νοµίζω να τη γνωρίζεις,
αδελφή Σαντέ’ενθιν.»
«Όχι, δεν τη γνωρίζω,» παραδέχτηκε η Ζιρκεφιανή.
«Είναι τροβαδούρος, παραµυθού, και κατάσκοπός µας,» εξήγησε ο
Άδνορ, «η οποία βρέθηκε µπλεγµένη χτες· γιαυτό κιόλας ήρθε εδώ.»
«Πώς είστε, καλοκυρά Σαντέ’ενθιν;» χαιρέτησε η Νιρίλ, µ’ένα
χαµόγελο.
Εκείνη την αγνόησε και βάδισε κοντά στους υπόλοιπους
Νεωτεριστές, για να πάρει θέση σε µια καρέκλα. Όλοι τους έµοιαζαν
βαθιά προβληµατισµένοι.
«Σίγουρα, θα ένιωσες τον σεισµό χτες, Σαντέ’ενθιν,» της είπε ο
Βούνκαλ.
«Ναι,» απάντησε η Ζιρκεφιανή.
«Συνέβη λόγω του Μυστικού Πολέµου, όπως θα καταλαβαίνεις. Το
περίεργο, βέβαια, είναι ότι δεν περιµέναµε κάτι τόσο µεγάλο να
συµβεί από τώρα…»
Η Σαντέ’ενθιν γέλασε.
Ο Βούνκαλ συνοφρυώθηκε· το ίδιο και οι υπόλοιποι.
«Βρίσκεις κάτι αστείο, αδελφή;» σφύριξε η Κλειδοκράτειρα που
ονοµαζόταν Βόλκρα και καταγόταν από το ∆ουκάτο Ντάναρλ.
«Ο σεισµός,» τους πληροφόρησε όλους η Ζιρκεφιανή, «δεν
οφειλόταν στον Πόλεµο.»
«Και πού οφειλόταν, µπορείς να µας πεις;» απαίτησε ο Άδνορ.
253

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

«Στην καταστροφή της Νότιας Γης.»
«Στην ποια;» έκανε ο Άδνορ.
«Έχουν φτάσει στ’αφτιά µου φήµες, από ναυτικούς, σχετικά µε
έναν µεγάλο σεισµό, αδελφέ,» είπε η Βόλκρα.
Ο Άδνορ την κοίταξε. «Και γιατί δε µας το ανέφερες;»
«Ήσασταν απασχοληµένοι µε άλλα ζητήµατα, κι εγώ βρισκόµουν
στο ∆ουκάτο Ντάναρλ, τότε, έχοντας τις δικές µου δουλειές.
Επιπλέον, µου φάνηκε κάπως υπερβολικό. Ένας καπετάνιος που
άραξε στο λιµάνι της Βήνµουαθλ υποστήριζε –σύµφωνα µε τις
πληροφορίες µου– πως ο σεισµός ήταν τόσο δυνατός που ισοπέδωσε
πόλεις ολόκληρες στο Κάρνεβολθ, και οι πρόσφυγες έφυγαν απο κεί,
για να βρουν καταφύγιο στο Βασίλειο του Ωκεανού, επειδή οι
δονήσεις δεν έλεγαν να πάψουν. Επίσης, ανέφερε κι άλλα,
νοµίζω…» Συνοφρυώθηκε, σα να προσπαθούσε να θυµηθεί. «Ότι
πίδακες καυτού νερού πετάγονταν από τη θάλασσα… ότι ένας
ζεστός άνεµος ερχόταν από την καρδιά της ερήµου…»
«∆ε θα θεωρούσα απίθανο τίποτα απ’αυτά,» δήλωσε η Σαντέ’ενθιν.
«Εγώ θα τα θεωρούσα όλα απίθανα!» είπε ένας Νεωτεριστής.
«∆ε µ’αρέσει ν’αµφισβητούν τα λόγια µου, Νόροχ,» σφύριξε η
Σαντέ’ενθιν, στρεφόµενη στο µέρος του. «Το Νότιο Κέντρο
Σταθερότητας έχει αποσταθεροποιηθεί· ο Κρύσταλλος του Νότου
καταστράφηκε στα χέρια του Μάργκανθελ.»
Αυτό τους σώπασε όλους.
Η Σαντέ’ενθιν συνέχισε: «Μη µε βάζετε να σας εξηγήσω αναλυτικά
τι συνέβη. Πάντως, ό,τι σας λέω είναι αλήθεια. Η Νότια Γη δεν
υπάρχει, πια.»
«Σαντέ’ενθιν, πρέπει να µας πεις περισσότερα,» επέµεινε ο Άδνορ.
«Μα τα Πνεύµατα, αν αυτός ο Μάργκανθελ αποφασίσει να έρθει και
στη Βόρεια Γη– Αλήθεια, ποιος είναι;»
«Ο Μάργκανθελ ήταν ένας από τους αρχαίους Θεούς, Άδνορ,» είπε
η Ζιρκεφιανή.
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«Φυσικά!» πετάχτηκε η Ήνβιρ. «Ο Θεός του Σκότους, εκείνος που
διέφθειρε τους δαίµονες στην Πρώιµη Εποχή.» Προφανώς, η
Κλειδοκράτειρα γνώριζε Ιστορία, συµπέρανε η Σαντέ’ενθιν.
Αποκρίθηκε: «Ναι, αυτός ο Μάργκανθελ. Όµως δεν είναι ο ίδιος·
είναι µισός-Θεός: δεν έχει ολοκληρωµένες δυνάµεις. Κι έτσι, στην
προσπάθειά του να διαµορφώσει τη Νότια Γη, µέσω του Κέντρου
Σταθερότητας, την κατέστρεψε…»
Οι Νεωτεριστές τής φάνηκαν ιδιαίτερα ταραγµένοι.
«Όµως µη φοβάστε, αδέλφια,» πρόσθεσε η Σαντέ’ενθιν, «δεν
πρόκειται να έρθει στη Βόρεια Γη. Ή, µάλλον, βρίσκεται ήδη εδώ,
και δε µπορεί να κάνει τίποτα.»
«Γιατί;» άρθρωσε ο Βούνκαλ, µε ξερή φωνή.
«Γιατί οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού τον κρατούν δέσµιο.»
Οι Κλειδοκράτορες κοιτάχτηκαν αναµεταξύ τους. Ορισµένοι
ψιθύρισαν µερικά λόγια ο ένας στον άλλο, τα οποία η Σαντέ’ενθιν δε
µπόρεσε ν’ακούσει.
«Να και κάπου όπου φάνηκαν χρήσιµοι οι ερηµίτες,» γέλασε ο
Άδνορ. Και, σοβαρεύοντας, πρόσθεσε: «Ελπίζω µόνο να µην τους
ξεφύγει, γιατί, τότε, θα καταστραφούµε όλοι.»
Η Σαντέ’ενθιν κατένευσε, συµφωνώντας απόλυτα µαζί του. Όλος ο
πολιτισµός επάνω στη Βόρεια Γη –ανθρώπινος και δαιµονικός–
κρέµεται από σας, Σοφοί του Κύκλου του Φτερού. Πράγµα που δε µε
κάνει να αισθάνοµαι καθόλου, µα καθόλου, άνετα…
Ο Βούνκαλ ξεφύσησε. «Συνεπώς,» είπε, «αφού, προς το παρόν, δεν
κινδυνεύουµε άµεσα από ολική διάλυση,» (τούτο έκανε πολλούς
Κλειδοκράτορες να χαµογελάσουν) «πιστεύω πως θα ήταν η
κατάλληλη ώρα να αναφέρω στην αδελφή Σαντέ’ενθιν, καθώς και
στα υπόλοιπα αδέλφια που ήρθαν πριν από λίγο, όσα µας είπε ο
αδελφός Νόροχ, ο οποίος συνάντησε την κυρία Νιρίλ σ’ένα
πανδοχείο, ενόσω τον καταδίωκαν δύο από τους εχθρούς µας. Και η
µία –η Βέρνα του Άρβεντµοκ– φορούσε την Κορόνα και το Κλειδί,
αδέλφια!»
255

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Την Κορόνα και το Κλειδί; σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. Στο
Πνευµατόσταλτο όνειρό µου, µια σκιερή φιγούρα είχε στο κεφάλι
χρυσή κορόνα, κι απ’το λαιµό της κρεµόταν ένα κλειδί…
«Πώς!» αναφώνησε ο Σίριγκ. «Έκανε τον εαυτό της Μεγάλη
Θυροφύλακα;»
«Έτσι φαίνεται,» ένευσε ο Βούνκαλ. «Πήρε την Κορόνα και το
Κλειδί από τη Βαρονία του Χόρναρ, δίχως να ρωτήσει κανέναν µας·
κανέναν από τους Νεωτεριστές.»
«Αναισχυντία!» µουρµούρισε, έντονα, η Βόλκρα. «Πρέπει να
τιµωρηθεί για τούτο!»
«Και θα τιµωρηθεί, αδελφή,» τη διαβεβαίωσε ο Άδνορ. «Γιαυτό
βρισκόµαστε συγκεντρωµένοι εδώ: για να εκπονήσουµε ένα καλό
σχέδιο δράσης, µέσω του οποίου θα ξεφορτωθούµε πολλούς από
τους εχθρούς µας απόψε.»
«Αρχικά,» πρόσθεσε ο Βούνκαλ, «ο λόγος τούτης της βιαστικής
ενέργειας δεν ήταν µονάχα ο σφετερισµός της θέσης του Μεγάλου
Θυροφύλακα από την Βέρνα, αλλά και ο σεισµός που νοµίζαµε ότι
προκάλεσε ο Πόλεµος. Όµως η Σαντέ’ενθιν µάς πληροφόρησε ότι
αυτός δεν οφειλόταν στη συσσωρευµένη πνευµατική ισχύ εντός της
πόλης. Πράγµα που σηµαίνει ότι δε χρειάζεται να φανούµε τόσο
φειδωλοί στην επίκληση των Πνευµάτων, όσο είχα υπόψη µου να
σας προτείνω –καλύτερα να εξολοθρεύσουµε τους αντίµαχούς µας
το συντοµότερο δυνατό.»
Οι Κλειδοκράτορες γύρω απ’το τραπέζι κατένευσαν.
Άφρονες! συλλογίστηκε η Σαντέ’ενθιν. Θα τρελαθείτε οι µισοί,
προτού τούτος ο πόλεµος τελειώσει! Μαζί µε ό,τι άλλο δυσάρεστο
µπορεί να συµβεί στην ∆ρέλιφον. Πέρασε απ’το νου της να τους
προειδοποιήσει, όµως το απέρριψε. Ήταν σίγουρη πως οι
Νεωτεριστές γνώριζαν πολύ καλά τους κινδύνους και, παραταύτα,
δεν σκόπευαν να υποχωρήσουν. Επιθυµούσαν όλη την εξουσία του
Άργκανθικ δική τους.
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Κι αν τους βοηθήσω σε τούτη την προσπάθεια, αν ξεχωρίσω
ανάµεσά τους, ίσως, τελικά, η Κορόνα και το Κλειδί να περιέλθουν
στην κατοχή µου.
…Μεγάλη Θυροφύλαξ Σαντέ’ενθιν, Κυρά του Άργκανθικ…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
∆εύτερη ηµέρα του Μυστικού Πολέµου:

Μια εικόνα της στιγµής

Ο

∆ούκας Βάνρελ Ζόφραλκ ήρθε µόνος του, αυτή τη φορά,
χωρίς τη σύζυγό του, Ζνίριλ. Ο Πρίγκιπας Κιόλβ τον
υποδέχτηκε στην βασιλική αίθουσα, καθισµένος στον
Αλαβάστρινο Θρόνο, µε την Λοΐρα δίπλα του, στον µικρότερο
θρόνο.
«Καλωσορίσατε, ∆ούκα µου,» χαιρέτησε.
Ο Βάνρελ τον κοίταξε, για λίγη ώρα, δίχως να µιλά: σα να τον
εξέταζε, σα να διέκρινε κάτι καινούργιο επάνω του, ή σα να µην τον
είχε δει καλά την πρώτη φορά που είχε έρθει εδώ. Ή ίσως να έχω
αλλάξει τόσο πολύ από τότε, που δυσκολεύεται να µ’αναγνωρίσει,
υπέθεσε ο Κιόλβ· γιατί κι εκείνος είχε αντιληφθεί την αλλαγή στον
εαυτό του. ∆εν την καλοδεχόταν –κάθε άλλο: προσπαθούσε να την
αποτρέψει–, όµως την είχε αντιληφθεί.
«Καλώς σας βρίσκω, Πρίγκιπά µου,» αποκρίθηκε, τελικά, ο
∆ούκας του Θάλβερκ. «Θέλω να σας πω πως λυπάµαι ιδιαιτέρως για
ό,τι συνέβη στην οικογένειά σας.»
«Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, ∆ούκα µου,» είπε ο Κιόλβ.
«Έχει ετοιµαστεί δωµάτιο για εσάς, ώστε να ξεκουραστείτε. Οι
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υπηρέτες θα σας οδηγήσουν σ’αυτό.» Και έκανε νόηµα σε έναν
υπηρέτη να πλησιάσει.
Ο Βάνρελ έκλινε το κεφάλι σε ένδειξη ευχαριστίας. Ύστερα, είπε:
«Και, όποτε πιστεύετε πως όλα είναι έτοιµα για τη συνεδρίαση του
Συµβουλίου, µη διστάσετε να µε ειδοποιήσετε –ακόµα και σήµερα.»
«Πολύ καλή ιδέα, οφείλω να οµολογήσω!» τόνισε ο ∆ούκας Έσριθ,
από την αριστερή µεριά της αίθουσας. «Τι θα λέγατε για το
απόγευµα, Υψηλότατε; Να γίνει η συνεδρίαση το απόγευµα;»
Ο Κιόλβ κοίταξε τους άρχοντες που βρίσκονταν στο µεγάλο
δωµάτιο: τον Τόρµπαλ του Άρβεντµοκ, την Ενθέµα του Ντάναρλ,
και την ∆άρα του Κάορχαλ. Οι εκφράσεις στα πρόσωπά τους ήταν
µυστηριώδης· ο νεαρός Πρίγκιπας δε µπορούσε να καταλάβει εάν
συµφωνούσαν µε τον ∆ούκα του Τάρµεν ή όχι.
«Συµφωνείτε µε τον ∆ούκα Έσριθ;» τους ρώτησε όλους.
«Είναι δική σας η απόφαση, ως ∆ιάδοχος του Αλαβάστρινου
Θρόνου, Υψηλότατε, πότε θα γίνει η συνεδρίαση,» αποκρίθηκε η
∆άρα, µε τέτοιο τόνο λες και χρειαζόταν να του το θυµίσει αυτό.
«Τότε, εφόσον δεν υπάρχουν διαφωνίες, θα γίνει σήµερα το
απόγευµα,» δήλωσε ο Κιόλβ. Και παρατήρησε πως κανενός η όψη δε
φάνηκε δυσαρεστηµένη. Μάλλον, κι εκείνοι ήθελαν να βρεθεί,
επιτέλους, µια λύση στα προβλήµατα του Βασιλείου· είχαν βαρεθεί
την αναµονή, όπως και ο Πρίγκιπας.
Σηκώθηκε από τον Αλαβάστρινο Θρόνο. «Επιτρέψτε µου, για
τώρα, να αποσυρθώ στο δωµάτιό µου,» είπε. «Όταν οι ήλιοι
αρχίσουν να ολοκληρώνουν τους κύκλους τους, θα µε βρείτε στην
Αίθουσα του Συµβουλίου να σας περιµένω όλους.»
«Καλή ανάπαυση, Υψηλότατε,» του ευχήθηκε ο ∆ούκας Έσριθ.
Σηκώθηκε κι εκείνος από την πολυθρόνα του και βγήκε πρώτος από
την αίθουσα του θρόνου. Η ∆ούκισσα ∆άρα, η Αρχόντισσα Ενθέµα,
και ο ∆ούκας Τόρµπαλ τον ακολούθησαν. Ο ∆ούκας Βάνρελ πήρε
στο κατόπι τον υπηρέτη που θα τον οδηγούσε στο δωµάτιο το οποίο
είχε ετοιµαστεί γι’αυτόν.
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«Έλα, αγαπητή µου,» είπε ο Κιόλβ στη Λοΐρα, δίνοντάς της το χέρι
του.
Μια φωνή, όµως, τον διέκοψε: «Υψηλότατε, θα µπορούσα να σας
µιλήσω, ιδιαιτέρως;»
Ο Πρίγκιπας στράφηκε, για να δει τον Μπέργκαζ, σύµβουλο
δικαιοσύνης, να σηκώνετε από τη θέση του στο τραπέζι. Οι
υπόλοιποι σύµβουλοι είχαν αναχωρήσει· ήταν ο µόνος εδώ –και,
γενικά, ο µόνος στην αίθουσα του θρόνου, εκτός από τον Κιόλβ και
τη Λοΐρα.
«∆εν µπορεί να περιµένει, κύριε;»
«Ήθελα καιρό τώρα να κουβεντιάσουµε γι’αυτό, Πρίγκιπά µου, µα
δεν είχα βρει χρόνο.»
Ψέµατα, ήταν βέβαιος ο Κιόλβ. Ο Μπέργκαζ είχε πολλές ευκαιρίες
να του µιλήσει, αν ήθελε. Όµως τι ήταν αυτό που επιθυµούσε να του
πει;
«Λοΐρα, πήγαινε στο δωµάτιό µας. Έρχοµαι σε λίγο.»
«Όπως επιθυµείς, Πρίγκιπά µου,» αποκρίθηκε εκείνη.
Ο Κιόλβ φίλησε το µάγουλό της, και η Βόρεια Αργκανθικιανή
κοπέλα έφυγε από την βασιλική αίθουσα. Ο γιος του Κάρχοκ
κατέβηκε από το ανυψωµένο επίπεδο όπου βρισκόταν ο
Αλαβάστρινος Θρόνος και βάδισε ως το τραπέζι των συµβούλων, για
να καθίσει στην κορυφή του.
Ο Μπέργκαζ πήρε θέση πλάι του, παρατηρώντας τον µε τα πράσινά
του µάτια, τα οποία γυάλιζαν και έκαναν τον Κιόλβ να νοµίζει ότι
έκρυβαν ύπουλες σκέψεις. Τα γκρίζα µαλλιά και µακριά γένια του
συµβουλάτορα ήταν καλοχτενισµένα, και φορούσε τουνίκα ραµµένη
µε χρυσή κλωστή, ενώ στα δάχτυλά του είχε περασµένα παραπάνω
από αρκετά δαχτυλίδια µε ηµιπολύτιµους λίθους· ο Πρίγκιπας
αναρωτιόταν πώς µπορούσε να γράφει µε όλ’αυτά.
«Υψηλότατε… θέλω να σας επισηµάνω κάτι που, λόγω του νεαρού
της ηλικίας σας, πιθανώς να µην έχετε προσέξει… Καταλαβαίνετε,
φυσικά, ότι ενδιαφέροµαι για το καλό σας και µόνο. Εξάλλου,
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ανέκαθεν ήµουν από τους πιστότερους συµβούλους του πατέρα
σας…» Σταµάτησε να µιλά, περιµένοντας την απόκρισή του.
«Συνεχίστε, παρακαλώ, κύριε,» είπε µονάχα ο Κιόλβ. Ίσως ο
πατέρας µου να σ’εµπιστευόταν, Μπέργκαζ, αλλ’αυτό δε σηµαίνει ότι
πρέπει να σ’εµπιστεύοµαι κι εγώ. Ωστόσο, ας ακούσουµε τι έχεις να
πεις…
Ο σύµβουλος δικαιοσύνης χαµογέλασε· όµως το χαµόγελό του δεν
ήταν αυθόρµητο, παρά τυπικό, σαν για να εξοµαλύνει την
κατάσταση. «Σύντοµα, Πρίγκιπά µου, –αφού στεφθείτε Βασιληάς,
φυσικά– θα πρέπει να επιλέξετε µία βασίλισσα, για να καθίσει στον
θρόνο πλάι σας…»
Ώστε αυτό είναι. Έπρεπε να το περιµένω.
«Όλοι οι ευγενείς του Βασιλείου θα είναι πρόθυµοι να σας
παρουσιάσουν τις οµορφότερες κόρες των Οίκων τους. Και,
ασφαλώς, η τελική απόφαση θα είναι δική σας. Όµως εκείνο που
επιθυµώ να σας εξηγήσω, Υψηλότατε, –µιας και δεν υπάρχει
κάποιος άλλος για να σας συµβουλέψει επάνω σ’ετούτο το θέµα,
λόγω του θανάτου της οικογένειά σας– είναι πως βλάπτει τη φήµη
σας να συναναστρέφεστε µε αυτή τη Βόρεια υπηρέτρια και, µάλιστα,
να της επιτρέπετε να κάθεται πλάι σας, ωσάν Βασίλισσα του
Άργκανθικ! Αλίµονο, Πρίγκιπά µου, θα προκληθεί µέγα σκάνδαλο –
ήδη έχουν αρχίσει τα κουτσοµπολιά. Θα σας πρότεινα, εποµένως, ως
άνθρωπος που νοιάζεται για σας, να αποµακρύνετε την υπηρέτρια.»
«∆εν ξέρεις τι λες, γέρο,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ. «Θα κάνω τη Λοΐρα
Βασίλισσά µου.»
Τα πράσινα µάτια του Μπέργκαζ γούρλωσα, και ο σύµβουλος
έκανε πίσω, σαν να τον είχε γρονθοκοπήσει ο γιος του Κάρχοκ.
«Υψηλότατε! Ελπίζω… ελπίζω να µην το εννοείτε τούτο…»
«Το εννοώ,» δήλωσε ο Κιόλβ.
«Πρίγκιπά µου,» είπε ο Μπέργκαζ, «οι ευγενείς θα εξοργιστούν
µαζί σας! Τούτο θα έχει άσχηµες επιπτώσεις για σας. Σας το
επισηµαίνω επειδή νοιάζοµαι για τον Οίκο των Βέρντλεν. Αν δε
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νοιαζόµουν, θα σας άφηνα στο έλεος των Πνευµάτων. Σας
παρακαλώ, λογικευτείτε. Τούτο δεν έχει συµβεί ποτέ ξανά. Η κοπέλα
είναι όχι µόνο Βόρεια, µα και κοινή!»
«∆ε µε ενδιαφέρει, Μπέργκαζ. Αν κάνω κάποια γυναίκα Βασίλισσά
µου, αυτή θα είναι η Λοΐρα,» επέµεινε ο Κιόλβ, και σηκώθηκε από
την καρέκλα του.
«Θα µετανιώσετε για την απόφασή σας–»
«Τέλος της κουβέντας, κύριε.»
Ο Πρίγκιπας του Άργκανθικ, γυρίζοντάς του την πλάτη, βγήκε από
την αίθουσα του θρόνου, µ’ένα τίναγµα του πορφυρού του µανδύα.
** ** ** **
Ο Ζάρβηµ καθόταν στην ξύλινη πολυθρόνα του δωµατίου του,
µπροστά στο τζάκι. Στο δεξί του χέρι κρατούσε ένα µισογεµάτο
ποτήρι κρασί, ενώ στο αριστερό την πίπα του. Λαγοκοιµόταν, όταν
άκουσε χτύπους στην πόρτα.
Τα µάτια του, αµέσως, άνοιξαν. Περίµενε.
Άλλος ένας χτύπος ακούστηκε, δυνατότερος από πριν.
Ο Ζάρβηµ σηκώθηκε από την πολυθρόνα του, αφήνοντας το
κρασοπότηρο στο τραπεζάκι και βάζοντας το τσιµπούκι του στο
στόµα. «Έρχοµαι, έρχοµαι.»
Άνοιξε την πόρτα, για ν’αντικρίσει τον Μπέργκαζ, τον βασικό
σύµβουλο δικαιοσύνης (!).
«Χαίρετε, κύριε,» είπε. «Μονάχα εσάς δεν περίµενα να δω στο
κατώφλι µου.»
«Θα µπορούσα να περάσω, Άρχοντά µου;» ρώτησε εκείνος.
«Ασφαλώς, περάστε,» τον προέτρεψε ο Ζάρβηµ.
Ο Μπέργκαζ µπήκε.
«Καθίστε.»
Ο σύµβουλος κάθισε σε µια καρέκλα του τραπεζιού, ενώ ο
Σαραολνιανός πήρε, πάλι, θέση στην πολυθρόνα του, δίπλα στο
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τζάκι. Πώς κι αποφάσισε να µε επισκεφτεί; αναρωτήθηκε.
Αξιοσηµείωτα παράξενο τούτο. Καλύτερα να προσέχω πού βαδίζω
στην κουβέντα µου µ’αυτόν τον Αργκανθικιανό. Ρούφηξε καπνό απ’το
στόµα και τον έβγαλε απ’τα ρουθούνια.
«Άρχοντά µου,» είπε ο Μπέργκαζ, «ήρθα να σας µιλήσω για τον
Πρίγκιπα Κιόλβ.»
Καιρός ήταν κάποιος από σας να έρθει να µου µιλήσει γι’αυτόν. Ο
Ζάρβηµ ήξερε πως, αναµφίβολα, όλοι θα υποψιάζονταν ότι
περιτριγύριζε τον γιο του Κάρχοκ για να τον ελέγχει. Όµως η
αλήθεια ήταν πως εκείνος νοιαζόταν για τον µικρό· τον συµπονούσε:
είχε χάσει όλη του την οικογένεια και, τώρα, έπρεπε να άρχει µόνος,
καθισµένος σε έναν θρόνο κυκλωµένο από σκιές. Στο Βασίλειο των
Σκιών.
«Ναι…» είπε ο Ζάρβηµ, καπνίζοντας. «Σας ακούω.»
«Είστε από τους πιο… κοντινούς του συµβουλάτορες,» συνέχισε ο
Μπέργκαζ, και ο Άρχοντας παρατήρησε µια λάµψη θυµού στα
πράσινά του µάτια –αναµφίβολα, δεν του άρεσε καθόλου που ένας
Σαραολνιανός συµβούλευε τον µέλλοντα Βασιλέα του Άργκανθικ.
Φυσιολογική αντίδραση. Αλλά τι ακριβώς θέλει να µου πει;
«Οφείλω να οµολογήσω πως ναι, κύριε, νοιάζοµαι για τον µικρό.»
Ο Μπέργκαζ άργησε ν’αποκριθεί, κι όταν αποκρίθηκε, είπε: «Τότε,
έχουµε κάτι κοινό, Άρχοντά µου.»
Όµως δεν πιστεύεις ότι λέω αλήθεια, έτσι, Αργκανθικιανέ; σκέφτηκε
ο Ζάρβηµ. Ούτε κι εγώ πιστεύω ότι εσύ µου λες αλήθεια· ή όλη την
αλήθεια, τουλάχιστον… «Αυτό µε χαροποιεί ιδιαιτέρως, κύριε.» ∆ε
ρώτησε ακόµα τον λόγο της επίσκεψης του Μπέργκαζ. Ας τον άφηνε
να του µιλήσει µε το πάσο του· ίσως, µάλιστα, έτσι να µάθαινε
περισσότερα πράγµατα από όσα σχεδίαζε να του πει ο σύµβουλος
δικαιοσύνης.
Ο Μπέργκαζ τον ατένισε σα να σκεφτόταν αν ο Ζάρβηµ τού
απαντούσε ειλικρινά ή τον ειρωνευόταν. Είπε: «Εποµένως, θα θέλετε
ο Πρίγκιπας να είναι ασφαλής, Άρχοντά µου…»
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Απειλή; Σαν απειλή ακούγεται, αλλά είναι; «Φυσικά. Εσείς;»
«Άρχοντά µου, σύµβουλός του είµαι! Εσείς τι νοµίζετε; ∆ε θα θέλω
το καλό του;»
«Μµµ,» έκανε µόνο ο Ζάρβηµ, καπνίζοντας.
Ο Μπέργκαζ έσµιξε τα χείλη. «∆υστυχώς, δεν ακούει τις
συµβουλές µου, παρότι θα έπρεπε.»
Ο Ζάρβηµ δεν είπε τίποτα, ανάβοντας, πάλι, την πίπα του, που είχε
σβήσει, και συνεχίζοντας να καπνίζει. Άσε τον Αργκανθικιανό να
µιλήσει ελεύθερα…
«Του τόνισα, Άρχοντά µου, ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεται
µ’αυτή τη Βόρεια υπηρέτρια, και δεν πρέπει να την αφήνει να
κάθεται δίπλα του –κι εκείνος ξέρετε τι µου απάντησε;»
«Τι;»
«Πως επιθυµεί να την κάνει Βασίλισσά του! Κι ό,τι κι αν του είπα,
δεν κατάφερα να τον µεταπείσω. Άρχοντά µου, καταλαβαίνετε τι
αναταραχή θα προκαλέσει τούτο ανάµεσα στους ευγενείς; Θα
εξοργιστούν µε τον Πρίγκιπά µας. Ίσως ακόµα και να επιχειρήσουν
να τον σκοτώσουν.»
Ο µικρός θα έχει µπελάδες, πράγµατι… Αααχ, αυτοί οι νέοι. Όταν
γνωρίσουν µια γυναίκα, νοµίζουν ότι είναι η µοναδική στον
Άρµπεναρκ! Όµως κι εγώ, κάποτε, έτσι δεν ήµουν; Σε χαιρετώ,
αγαπηµένη µου Βαρονέσα Βόρτιγκ, όπου κι αν είσαι…
«Και σκέφτηκα, Άρχοντά µου, ότι, αφού εσάς σας ακούει, καλό θα
ήταν να του µιλήσετε: να του πείτε να µην κάνει αυτή την υπηρέτρια
Βασίλισσά του. Για τη δική του ασφάλεια. Και για το Βασίλειο.»
«Χµ…»
«Συµφωνείτε, Άρχοντά µου;» Το βλέµµα του Μπέργκαζ έγινε
σκληρό, γιατί, µάλλον, νόµιζε ότι ο Ζάρβηµ τον αγνοούσε.
«Συµφωνώ. Όµως δεν είµαι βέβαιος κατά πόσο θα καταφέρω να
πείσω τον Πρίγκιπά µας.»
«∆εν θέλετε να τον πείσετε;»
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«Σαραολνιανός είναι· σίγουρα, επιθυµεί τη διάλυση του Άργκανθικ»
–αυτό δε σκέφτεσαι, τώρα, Μπέργκαζ; Κι όµως, δεν είναι έτσι. Γιατί
δεν επιθυµώ τον θάνατο του Κιόλβ. «Κάθε άλλο, κύριε. Θέλω να τον
πείσω. Όµως έχω την εντύπωση ότι δε θα µε ακούσει.»
«Μάλιστα,» αποκρίθηκε ο Μπέργκαζ, και έµεινε, για λίγο,
σκεπτικός. Ύστερα, είπε: «Λοιπόν, να σας αφήνω, τώρα. Και µε
συγχωρείτε για την ενόχληση.» Σηκώθηκε από την καρέκλα, η οποία
έτριξε.
«Καµία ενόχληση, κύριε,» τον διαβεβαίωσε ο Ζάρβηµ. «Περάστε
ξανά, όποτε επιθυµείτε.»
Η καχυποψία ήταν φανερή στα µάτια του Μπέργκαζ. «Θα το
θυµάµαι αυτό, Άρχοντά µου.» Βάδισε προς την πόρτα, την άνοιξε
και βγήκε, κλείνοντάς την πίσω του.
Ο µικρός την έχει άσχηµα, συµπέρανε ο Ζάρβηµ. Τούτοι δω θα
πέσουν επάνω του σαν ίαινες, για τον έναν λόγο ή για τον άλλο.
Αναρωτιέµαι, όµως, φίλε Μπέργκαζ, τι έχεις εσύ να κερδίσεις. Γιατί,
από πότε ένας Αργκανθικιανός δρα χωρίς προσωπικό συµφέρον;
Θα µάθω το µυστικό σου, σύµβουλε της δικαιοσύνης.
** ** ** **
Η Κυράλια έδωσε στον Έσριθ ένα τελευταίο, δυνατό φιλί και
κατέβηκε από πάνω του, ξαπλώνοντας δίπλα. Ο ∆ούκας του Τάρµεν
γύρισε στο πλάι, πέρασε το χέρι του γύρω από τη γυµνή της µέση,
και έχωσε τη µουσούδα του στο βαθούλωµα του λαιµού της. Τα
δάχτυλα της συζύγου του µπλέχτηκαν στα µαλλιά του, κι εκείνος
ύψωσε το βλέµµα, για να την κοιτάξει.
«Είσαι αχόρταγος, γουρουνάκι µου!» ψιθύρισε η Κυράλια, και
γέλασε.
Ο Έσριθ έµεινε σιωπηλός, καθώς εκείνη ατένιζε το πρόσωπό του
δίχως να βλεφαρίζει –η µόνη γυναίκα που τολµούσε να το κάνει
αυτό. «Βασίλισσά µου…»
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Η Κυράλια χαµογέλασε. Φίλησε τα χείλη του και ανακάθισε επάνω
στο κρεβάτι. «Λοιπόν,» είπε, «ο µικρός Πρίγκιπας αποφάσισε να
κάνει τη συνεδρίαση σήµερα.»
«Ναι,» ένευσε ο Έσριθ. «Σήµερα τ’απόγευµα.»
«Θέλεις να… µαγειρέψω τίποτα, γουρουνάκι µου;» ρώτησε η
Κυράλια.
Ο Έσριθ συλλογίστηκε, για µερικές στιγµές. «Ο Βούνκαλ ακόµα
κρατάει την κόρη των Σεγκλίνµερ, σωστά;»
«Ασφαλώς. Και το ‘ηµερολόγιο της Ζόρνα’ βρίσκεται στα χέρια
του Κιόλβ. Εγώ ρωτάω αν υπάρχει κάτι άλλο που επιθυµείς να
µαγειρέψω. Όσο περισσότερα τα στοιχεία εναντίον των Ρέγκοθ,
τόσο πιο εύκολο θα είναι να τους εξορίσουµε από το Βασίλειο.»
«Βασίλισσά µου, ένας από τους λόγους που σε παντρεύτηκα είναι
επειδή είσαι τόσο καλή µαγείρισσα,» είπε ο Έσριθ, µειδιώντας
λεπτά.
Η Κυράλια γέλασε, και του χίµησε, παίρνοντας το πρόσωπό του
ανάµεσα στα χέρια της και φιλώντας τον, πάλι. «Λοιπόν, τι θέλεις να
µαγειρέψω αυτή τη φορά;»
Ο Έσριθ την έσφιξε κοντά του. Έγλειψε τον λοβό του αφτιού της,
ψιθυρίζοντας: «Το κυρίως γεύµα, και µετά…» Η µουσούδα του
κατέβηκε στο λαιµό και στα στήθη της. «…το επιδόρπιο.»
** ** ** **
Ένας υπηρέτης είχε ειδοποιήσει την Σιρίµα για τη συνεδρίαση του
Συµβουλίου το απόγευµα, και τώρα, η Αρχόντισσα στεκόταν
µπροστά στο παράθυρο του δωµατίου της, κοιτώντας τον κήπο του
παλατιού από κάτω, χαµένη στις σκέψεις.
Αυτό ήταν ατυχία. Σήµερα το απόγευµα σκόπευε να γνωριστεί
καλύτερα µε τον Άρχοντα Ζάρβηµ, και τα σχέδιά της είχαν χαλάσει.
Ένα πράγµα µ’ενοχλεί πάνω απ’όλα στον Άρµπεναρκ: όταν τα σχέδιά
µου χαλάνε από κάποιον αστάθµητο παράγοντα. Τόσες µέρες είχε
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αργήσει ο καταραµένος ∆ούκας Βάνρελ· τώρα, βρήκε να έρθει; Αλλά
έτσι ήταν: πάντα οι Ζόφραλκ έµπαιναν στον δρόµο των Ράντβαν.
Κάποιες φορές, µάλιστα, χωρίς να το καταλαβαίνουν! λες και η
Μοίρα χωράτευε µε όλους τους. Η Σιρίµα αδηµονούσε να έρθει η
ηµέρα που ο Οίκος των Ζόφραλκ θα καταστρεφόταν και ούτε ένας
απόγονός τους δε θα έµενε. Όµως υπέθετε πως αυτή την ηµέρα ποτέ
δε θα την έβλεπε… δυστυχώς…
Άφησε τη θέση της µπροστά από το παράθυρο και βάδισε µέσα στο
δωµάτιο. Πότε θα βρω ευκαιρία να συναντήσω τον Ζάρβηµ, τώρα; Οι
συζητήσεις του Συµβουλίου θα µε κρατούν απασχοληµένη, γιατί κάτι
µου λέει πως τα θέµατα δε θα λυθούν γρήγορα. Το ένα από αυτά
αφορούσε τους ληστές που διέπρατταν βανδαλισµούς εν ονόµατι του
Βασιληά, και το άλλο τη συµµαχία µε το Σαραόλν. Άκουσον,
άκουσον! συµµαχία µε το Σαραόλν! Με τους καταραµένους
Σαραολνιανούς που είχαν σκοτώσει τον άντρα της!
Η Σιρίµα αναστέναξε, πλησιάζοντας το τζάκι. Ποτέ δε σκεφτόταν
καθαρά αυτός ο άνθρωπος. Και του έλεγα: «Παίξε πιο διακριτικά»!
∆ε µε άκουγε! Βλάκας! Ένα δάκρυ έτρεξε από το δεξί της µάτι, κι
άλλο ένα από το αριστερό. Η Αρχόντισσα έβγαλε ένα λευκό µαντίλι
από τον κόρφο της και σκούπισε την υγρασία από τα µάγουλά της.
Τέλος πάντων. Ας το αφήσουµε αυτό.
Ο Ζάρβηµ… Πού θα τον πετύχω; Η Σιρίµα είχε παρατηρήσει ότι το
σούρουπο ο Σαραολνιανός Άρχοντες πήγαινε και καθόταν σ’ένα
σαλονάκι του παλατιού, κοντά στο δωµάτιό του. Όµως, αν εκείνη
την ώρα γίνονταν οι συνεδριάσεις του Συµβουλίου…. Αλλά όλες τότε
θα γίνονται; Χµ… Θα ζητήσω από τον Πρίγκιπα Κιόλβ να
µεταφερθούν τα πρωινά, «που άπαντες έχουµε καθαρότερο µυαλό και
δεν είµαστε κουρασµένοι από την υπόλοιπη ηµέρα». Ναι, αλλιώς δεν
υπάρχει άλλη λύση.
Ο Ζάρβηµ θα πεθάνει, και δε θα µπορεί, πλέον, να επηρεάζει τον
Πρίγκιπα υπέρ των Σαραολνιανών. Η συµµαχία δε θα
πραγµατοποιηθεί.
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∆ε θ’αφήσω τους Σαραολνιανούς να κυβερνήσουν το Άργκανθικ! ∆ε
θα τους αφήσω να κυβερνήσουν εµένα και την οικογένειά µου!
Ω, Σάνµινθορ, αγάπη µου… Κι άλλα δάκρυα έτρεξαν στα µάγουλα
της Σιρίµα, και το λευκό της µαντίλι τα µάζεψε. Πώς έχεις έρθει,
τώρα, στο µυαλό µου και δε µπορείς να φύγεις; Αποµακρύνθηκε από
το τζάκι και κάθισε επάνω στο κρεβάτι, κλαίγοντας σιωπηλά. Αγάπη
µου, θα τους κάνω να πληρώσουν…!
<Κάντους να υποφέρουν, ύπουλή µου αλεπού>
Η Σιρίµα σήκωσε, απότοµα, το βλέµµα της, ακούγοντας τη φωνή
του συζύγου της. Τα µάτια της γούρλωσαν, καθώς τον είδε, για µια
στιγµή, να στέκεται εκεί, µπροστά της, ευθυτενής, ντυµένος µε τα
καλά του, και τα µαύρα του µαλλιά να χύνονται στους ώµους του –
νέος, όπως τον είχε πρωτογνωρίσει.
Ύστερα, η Σιρίµα βλεφάρισε, και ο ∆ούκας του Έβµορ χάθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
∆εύτερη ηµέρα του Μυστικού Πολέµου:

Απογευµατινή συνεδρίαση
∆ούκας Έσριθ µπήκε στην Αίθουσα του Συµβουλίου. Στην
κορυφή του µεγάλου στρογγυλού τραπεζιού, στην Βασιλική
Θέση, καθόταν ο Κιόλβ, που δεν ήταν ακόµα επίσηµα
Βασιληάς του Άργκανθικ, όµως ήταν ο διάδοχος του Αλαβάστρινου
Θρόνου.
«Χαίρετε, Υψηλότατε,» είπε ο Άρχοντας της Μπένχρηθ, κλίνοντας
ελαφρώς το κεφάλι.
«Χαίρετε, ∆ούκα µου,» αποκρίθηκε ο Πρίγκιπας. «Καθίστε. Σε
λίγο, υποθέτω, θα έρθουν κι οι άλλοι.»
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Ο Έσριθ βάδισε προς την Θέση Τάρµεν, η οποία βρισκόταν
ανάµεσα στην Βασιλική Θέση και στην Θέση Έβµορ. Στην πλάτη
της ξύλινης καρέκλας υπήρχε σκαλισµένο, επάνω σε άργυρο, χρυσό,
και σίδηρο, το έµβληµα των ∆άρεν, το ξίφος και το φεγγάρι,
στολισµένο µε πολύτιµους λίθους. Ο ∆ούκας κάθισε, ακουµπώντας
τα χέρια του στο τραπέζι και µπλέκοντας τα δάχτυλά του. Το βλέµµα
του έπεσε στο κέντρο της ξύλινης επιφάνειας του τραπεζιού, όπου
ήταν σχεδιασµένο το σύµβολο του Άργκανθικ: ένα ολόγιοµο φεγγάρι
πλαισιωµένο από τέσσερα άστρα.
«Πρίγκιπά µου,» είπε ο Έσριθ, «έχετε το ηµερολόγιο της Ζόρνα
Σεγκλίνµερ, σωστά;»
Ο Κιόλβ στράφηκε, αργά, να τον κοιτάξει. «Ναι, ∆ούκα µου, το
έχω.»
«Θέλω να ξέρετε πως και η δική µου άποψη είναι ότι οι Ρέγκοθ
ευθύνονται για τις ληστείες, και θα σας υποστηρίξω απόλυτα στο
όλο ζήτηµα.»
Ο Κιόλβ δεν αποκρίθηκε· έµοιαζε σκεπτικός.
Τι συλλογίζεται ο µικρός; αναρωτήθηκε ο Έσριθ. Να κουβεντιάζω
µε τον Κάρχοκ πάντα ήταν πολύ πιο εύκολο. Ήξερα, περίπου, πώς θα
αντιδράσει. Αλλά τούτος ο γιος του είναι απρόβλεπτος. Ας περιµένω.
Χρειάζοµαι χρόνο για να τον καταλάβω. Αν κι αµφιβάλλω άµα θα τα
καταφέρω ποτέ…
Φυσικά, ο Κιόλβ θα έπρεπε, κάποια στιγµή, να εκθρονιστεί. Από
την αρχή, το σχέδιο του Έσριθ ήταν εκείνος να καθίσει στον
Αλαβάστρινο Θρόνο. Βέβαια, τα πράγµατα είχαν πάει στραβά
γι’αυτόν. Κι εποµένως, το σχέδιο είχε αλλάξει –ως προς την
εκτέλεση, όχι ως προς τον τελικό του σκοπό. Συγκεκριµένα, είχε δύο
σκοπούς (που ο ένας είχε ως προϋπόθεση τον άλλο): να διωχθούν οι
Ρέγκοθ από το Άργκανθικ και, ασφαλώς, ο Έσριθ να γίνει Βασιληάς.
Τώρα, θα έπρεπε να κοιτάξει να ολοκληρωθεί ο πρώτος σκοπός,
ώστε τα εδάφη των Ρέγκοθ –το ∆ουκάτο Ντάναρλ– να γίνουν δικά
του –να προσαρτηθούν στο ∆ουκάτο Τάρµεν. Ύστερα, ο Κιόλβ θα
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έπρεπε να χάσει το θρόνο και να τον κερδίσει εκείνος, πράγµα όχι
και ιδιαίτερα δύσκολο, εφόσον, τότε, θα έλεγχε το ισχυρότερο
δουκάτο µέσα στο Βασίλειο. Το µόνο πρόβληµα ήταν πώς θα έπεφτε
ο γιος του Κάρχοκ.
Να τον σκοτώσουν ήταν σχεδόν απίθανο. Ειδικά µετά από την
δολοφονία της αδελφής του, Φίνρα, οι στρατιώτες του τον
φρουρούσαν σα να ήταν το πιο πολύτιµο πράγµα επάνω στον
Άρµπεναρκ. Οι κατάσκοποί του, επίσης, έκαναν πολύ καλή δουλειά·
είχαν… ξεφορτωθεί κάµποσους από εκείνους που ο Έσριθ είχε
καταφέρει να επηρεάσει –µέσω άλλων, πάλι, κατασκόπων, βέβαια,
ώστε να µη µπορεί κανείς να εντοπίσει τα δικά του ίχνη στην όλη
σκευωρία. Ο ∆ούκας του Τάρµεν ήταν κάθε άλλο παρά απρόσεκτος.
Επιπλέον, η Κυράλια είχε ταλέντο σ’αυτά τα ζητήµατα· δεν άφηνε
τίποτα να της ξεφύγει. Κάποιες φορές, ο Έσριθ αναρωτιόταν αν η
σύζυγός του είχε και κατασκόπους για τους οποίους εκείνος δεν
γνώριζε. Μπα, σίγουρα είχε! Πράγµα που δεν τον δυσαρεστούσε
καθόλου –αυτή ήταν η φύση της Κυράλια, άλλωστε.
Άκουσε την διπλή πόρτα της αίθουσας να ανοίγει, και έστρεψε το
βλέµµα, για να δει τις αδελφές του, Σιρίµα και Άσλια, να µπαίνουν.
Η πρώτη κάθισε ανάµεσα σ’αυτόν και τον Κιόλβ, στην Θέση Έβµορ,
και η δεύτερη κάθισε αριστερά του Πρίγκιπα, στην Θέση Σάρεντρεφ:
εφόσον ο Βαρόνος Χόρναρ είχε πεθάνει, τώρα εκείνη –η σύζυγός
του– αντιπροσώπευε το εν λόγω ∆ουκάτο.
Καθώς η Σιρίµα καθόταν πλάι του, ο Έσριθ παρατήρησε ότι έτρεµε
και ήταν χλοµή. Συνοφρυώθηκε. Τι της συµβαίνει; ∆ε µου µοιάζει
καθόλου καλά.
Συνάντησε το βλέµµα της. Η αδελφή του βλεφάρισε και κοίταξε το
τραπέζι. Όµως εκείνο που ο ∆ούκας είδε για µια στιγµή στα µάτια
της έκρινε πως ήταν φόβος, ταραχή. Τι σε τάραξε τόσο, Σιρίµα; Εσύ
δεν ταράζεσαι εύκολα. Εσύ ποτέ δεν ταράζεσαι.
Μια υπηρέτρια µπήκε στην αίθουσα. «Θα επιθυµούσατε να σας
φέρω κάτι, άρχοντές µου;» ρώτησε.
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«Ένα ποτήρι κρασί,» ζήτησε ο Έσριθ.
Η Σιρίµα δε µίλησε, λες και ήταν χαµένη στον κόσµο της. Η Άσλια
κούνησε το κεφάλι, αρνητικά.
«Εσείς, Υψηλότατε;» ρώτησε η υπηρέτρια, απευθυνόµενη στον
Κιόλβ.
«Όχι, σ’ευχαριστώ,» αποκρίθηκε εκείνος· και η κοπέλα έφυγε.
Το ότι κάνει παρέα µε υπηρέτριες τον έχει επηρεάσει, τον Πρίγκιπά
µας, σκέφτηκε ο Έσριθ. Είναι υπερβολικά ευγενικός µαζί τους.
Πάντως, ίσως, τελικά, να µας βγει σε καλό η στενή του σχέση µε τη
Λοΐρα… Αναρωτιέµαι τι σχεδιάζει να κάνει µ’αυτήν. Αν κρίνω από τη
συµπεριφορά του προς το µέρος της, επιθυµεί να την νυµφευθεί, όσο
τρελό κι αν ακούγεται… Και να πώς θα έπεφτε ο Κιόλβ, ο νέος
Βασιλεύς του Άργκανθικ! Από τις λανθασµένες, εφηβικές του
ενέργειες. Οι ευγενείς του Βασιλείου θα εξοργίζονταν µ’αυτόν, γιατί,
µε το να κάνει τη Λοΐρα Βασίλισσα, θα ήταν σαν να προσβάλει όλες
τις κόρες τους και τους ίδιους. Ω, ναι, Πρίγκιπά µου, παντρέψου την
Βόρεια υπηρέτρια. Κάνε την Κυρά του Άργκανθικ. Εγώ θα φανώ
πιστός σε σένα και θα σε υποστηρίξω. Χα-χα-χα-χα…!
Κι άλλα βήµατα από έξω. Ο Έσριθ στράφηκε, πάλι. Είδε την διπλή
πόρτα ν’ανοίγει και τους Βόρειους Άρχοντες να µπαίνουν: τις
∆ούκισσες ∆άρα και Σενίβα και τον ∆ούκα Τόρµπαλ. ∆εν είναι
τυχαία αυτή τους η… µαζική εµφάνιση. Κάτι θέλουν να µας δείξουν.
Ότι ο Βορράς είναι ενωµένος, ίσως; Ενωµένος εναντίον του Νότου; Ή
απλά ενωµένος; Όπως και νάχει, είναι επικίνδυνο σηµάδι.
«Καλησπέρα, Πρίγκιπά µου,» χαιρέτησε η Σενίβα.
«Καλησπέρα σας, άρχοντες µου,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ, µ’ένα
χαµόγελο. Τα µάτια του γυάλιζαν, παρατήρησε ο Έσριθ. ∆ιασκεδάζει
ο µικρός; Είναι ανόητος ή έχει κάτι στο µυαλό του; Ή, µήπως, είναι η
ιδέα µου; Ποτέ δεν πρόκειται να τον καταλάβω! Πολύ απρόβλεπτος ο
γιος σου, Κάρχοκ. ∆εν ξέρω άµα µπορείς να µ’ακούσεις, όµως πολύ
απρόβλεπτος ο γιος σου.
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Αλλά λες κι ο δικός µου, ο Ρίγκµιν, ήταν καλύτερος! Ακόµα δεν ξέρω
αν ήθελε, τελικά, να µε σκοτώσει ή αν ήταν τυχαίο εκείνο το χτύπηµα
από έναν απ’τους φονιάδες του. Επιπλέον, εγώ ποτέ δεν του είχα πει
να επιτεθεί στο παλάτι. Ούτε καν µε ενηµέρωσε για την απόφασή του.
Αυτοί οι νέοι! Τόσο παρορµητικοί…
Η Αρχόντισσα Ενθέµα µπήκε στην αίθουσα, και κάθισε δεξιά του
Έσριθ.
«Πώς είστε, Αρχόντισσά µου;» τη ρώτησε εκείνος, στρεφόµενος
στο µέρος της.
«Πολύ καλά, ∆ούκα µου· εσείς;» αποκρίθηκε, τυπικά, η Ενθέµα
Ρέγκοθ. Ο Έσριθ γνώριζε πολύ καλά ότι τον µισούσε –και δεν έχει
άδικο που µε µισεί.
«Μήπως, θα έπρεπε κάποιος να ειδοποιήσει τον Άρχοντα Ζάρουν
και τον Άρχοντα Βάνρελ;» ρώτησε η ∆ούκισσα ∆άρα, που χτυπούσε,
νευρικά, τα δάχτυλά της επάνω στην ξύλινη επιφάνεια του
τραπεζιού.
«Εδώ είµαστε,» ακούστηκε µια φωνή από την είσοδο, καθώς η
διπλή πόρτα άνοιγε από τους φρουρούς απέξω.
Η ∆άρα γύρισε, για ν’αντικρίσει τον Ζάρουν να µπαίνει, ενώ ο
Βάνρελ βρισκόταν µερικά βήµατα πιο πίσω. Μόλις κι αυτοί πήραν
τις ανάλογες θέσεις στο τραπέζι, ο Κιόλβ είπε:
«Μπορούµε, εποµένως, να αρχίσουµε, άρχοντές µου. Εκτός κι αν
θέλετε οι υπηρέτες να σας φέρουν κάτι…»
Εκείνη την ώρα, η πόρτα χτύπησε.
«Παρακαλώ,» φώναξε ο Κιόλβ.
Το ένα ξύλινο φύλλο άνοιξε, και το πρόσωπο ενός φρουρού
παρουσιάστηκε. «Μια υπηρέτρια βρίσκεται εδώ, Υψηλότατε. Φέρνει
το κρασί του ∆ούκα Έσριθ.»
«Να περάσει.»
Η υπηρέτρια µπήκε και άφησε ένα κρυστάλλινο ποτήρι µε µακρύ
πόδι µπροστά στον Άρχοντα της Μπένχρηθ.
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«Θα επιθυµούσε κάποιος άλλος κάτι, άρχοντές µου;» ρώτησε η
κοπέλα, ευγενικά.
Εκείνοι κούνησαν αρνητικά τα κεφάλια τους. Η υπηρέτρια έφυγε.
«Μπορούµε, εποµένως, να αρχίσουµε,» επανέλαβε ο Κιόλβ.
«Σχετικά µε τους ληστές, φυσικά.»
«Ναι,» είπε ο Βάνρελ, ενώ οι υπόλοιποι κατένευσαν.
Ο Έσριθ ήπιε µια µικρή γουλιά από το κρασί του, παρατηρώντας τα
πρόσωπα όλων. Ο Τόρµπαλ τον αγριοκοίταξε. Ο ∆ούκας του Τάρµεν
αγνόησε τον Βόρειο Άρχοντα.
«Έχουµε κάποιες αποδείξεις για το ποιος µπορεί να φταίει για
τούτη την υπόθεση,» είπε ο Κιόλβ· πράγµα που έκανε τα βλέµµατα
όλων να στραφούν επάνω του. Η ένταση µέσα στην αίθουσα,
πάραυτα, κορυφώθηκε.
Ο Πρίγκιπας ακούµπησε ένα βιβλίο στο τραπέζι. «Αυτό,» τους
πληροφόρησε, «είναι το ηµερολόγιο της Ζόρνα Σεγκλίνµερ, η οποία
δούλευε για τους ληστές που αµαυρώνουν το όνοµα της οικογένειάς
µου.»
«Και τι ακριβώς αποδεικνύει το εν λόγω ηµερολόγιο, Υψηλότατε;»
θέλησε να µάθει η Άσλια.
«Ότι ο Οίκος των Ρέγκοθ είναι υπεύθυνος για τις ληστείες,»
δήλωσε, άτονα, ο Κιόλβ, σαν να επρόκειτο για κάτι διαδικαστικό και
όχι για µια πολύ σοβαρή κατηγορία.
«Πώς!» έκανε η Ενθέµα. «Απαιτώ να δω αυτό το ηµερολόγιο! –
σίγουρα, είναι πλαστό.»
«Αρχόντισσά µου, η ίδια η Μητριάρχης των Σεγκλίνµερ µού το
έδωσε, µετά από τον θάνατο της κόρης της, Ζόρνα –την οποία
σκότωσαν οι ληστές για να µη µιλήσει,» είπε ο Κιόλβ.
«Οι Ρέγκοθ δεν έχουν καµία ανάµιξη στις ληστείες!» σφύριξε η
Ενθέµα. Προφανώς, ήταν έξω φρενών µ’αυτά που άκουγε· δεν
περίµενε να κατηγορηθεί ο Οίκος της.
«Θέλετε να πείτε, Αρχόντισσά µου, ότι η οικογένεια των
Σεγκλίνµερ προσπαθεί να σας ενοχοποιήσει;» ρώτησε ο Κιόλβ.
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«∆ε θα το θεωρούσα καθόλου απίθανο!»
«Τούτη είναι µια σοβαρή κατηγορία, Αρχόντισσά µου,» είπε ο
Έσριθ. «Μπορείτε να την υποστηρίξετε µε αποδείξεις;»
Ο Τόρµπαλ παρατήρησε τον ∆ούκα του Τάρµεν. Έσριθ,
συλλογίστηκε, είναι το ηµερολόγιο γραµµένο από σένα; Οι Ρέγκοθ
ήταν από την αρχή ο στόχος σου. Νότιο κάθαρµα.
Η Ενθέµα κάρφωσε τον Έσριθ µε το βλέµµα της, το οποίο έλεγε
καθαρά ότι ήθελε να τον σκοτώσει. Ύστερα, στράφηκε στον Κιόλβ.
«Υψηλότατε, θα επιθυµούσα να δω το ηµερολόγιο.»
Ο Πρίγκιπας το έσπρωξε επάνω στο τραπέζι, στέλνοντάς το στην
Αρχόντισσα, η οποία το άνοιξε και άρχισε να γυρίζει τις σελίδες,
δίχως να µιλά.
«Ανοησίες!» είπε, µετά από λίγο. «Ψέµατα! Υψηλότατε, είναι
φανερό πως τούτο το ηµερολόγιο είναι πλαστό. Κάποιος προσπαθεί
να µας ενοχοποιήσει.»
«Αν σκεφτεί κανείς την έχθρα των Ρέγκοθ µε τους Βέρντλεν,
Αρχόντισσά µου–» άρχισε η Άσλια.
«Αυτό ήταν πριν από πολύ καιρό!» τη διέκοψε η Ενθέµα. «Κι
εξάλλου, τα αισθήµατά µας προς τον Βασιλικό Οίκο των Βέρντλεν
δεν έχουν καµια σχέση µε τις ληστείες –στις οποίες ξανατονίζω πως
δεν είµαστε αναµιγµένοι.»
«Κανείς δε θα σας πιστέψει, όµως, Αρχόντισσά µου, εάν δε
µπορείτε να µας το αποδείξετε,» είπε ο Τόρµπαλ, ενώ το µυαλό του
δούλευε πυρετωδώς. Αναρωτιόταν πώς µπορούσε να επωφεληθεί
περισσότερο από τούτη την κατάσταση –εκείνος, ο Οίκος του, και το
∆ουκάτο του, το οποίο συνόρευε µε το ∆ουκάτο Ντάναρλ, των
Ρέγκοθ. Αν δεν βρεθούν αποδείξεις που να καταρρίπτουν τις τώρα
υπάρχουσες, η ενέργεια της οικογένειας της Ενθέµα θα θεωρηθεί
προδοτική προς το Βασίλειο, και οι Ρέγκοθ θα εξοριστούν. Ο άνεµος
µού ψιθυρίζει ότι θα γίνουµε µάρτυρες σε κάποιες µάλλον θεαµατικές
εξελίξεις.
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«Θα αποδείξω ότι αυτό το… κοµµάτι χαρτί είναι πλαστό!» δήλωσε
η Ενθέµα, σπρώχνοντας το ηµερολόγιο µακριά της, προς τη µεριά
του Κιόλβ.
«Πόσο χρόνο δίνετε στους Ρέγκοθ, Υψηλότατε;» ρώτησε ο Έσριθ.
«Χρόνο;» σφύριξε η Ενθέµα, που είχε γίνει κατακόκκινη από όλα
τούτα. «Αρκετό χρόνο για να–»
«Νοµίζω, άρχοντές µου,» τη διέκοψε η Σιρίµα, «πώς πρέπει,
κατ’αρχάς, να γίνει ψηφοφορία σχετικά µε το αν θα δοθεί χρόνος
στους Ρέγκοθ. Οι κατηγορίες εµένα, τουλάχιστον, µου µοιάζουν
ιδιαίτερα βαριές.»
«Πρέπει να έχουµε µια ευκαιρία να υπερασπιστούµε τους εαυτούς
µας!» τόνισε η Ενθέµα, πανικόβλητη. «Πρέπει και τα υπόλοιπα µέλη
της οικογένειάς µου να ενηµερωθούν για τούτο! Υψηλότατε,
οφείλετε να µας δώσετε αρκετό χρόνο για να σας αποδείξουµε ότι
αυτό το ηµερολόγιο»–έδειξε το βιβλίο µπροστά του–«είναι πλαστό.
Ο Οίκος µας δεν είναι, πλέον, εχθρικός προς εσάς και τους
Βέρντλεν.»
«Από πότε, Αρχόντισσά µου;» µειδίασε στραβά ο Κιόλβ. «Μέχρι
χτες νοµίζω πως ίσχυε το αντίθετο. Ωστόσο,» πρόσθεσε, προτού
κανείς προλάβει να µιλήσει, «πιστεύω ότι θα ήταν δίκαιο να σας
δοθεί κάποιος χρόνος για να αποδείξετε την αθωότητά σας.»
«Πόσος χρόνος, Υψηλότατε;» ρώτησε ο Τόρµπαλ.
«Όχι!» διαφώνησε η Σιρίµα. «Πρέπει, πρώτα, να ψηφίσουµε αν θα
δοθεί χρόνος.»
Η Ενθέµα έσφιξε τις γροθιές της, ενώ τα χείλη της µετατράπηκαν
σε µια λεπτή, οριζόντια γραµµή θυµού.
∆ε µπορώ να πω πως δεν το απολαµβάνω τούτο, παραδέχτηκε ο
∆ούκας Τόρµπαλ. Χα-χα-χα! Οι Ρέγκοθ εκεί όπου πάντα τους ήθελαν
οι Βέρντλεν: λύκοι περικυκλωµένοι από τα κοντάρια κυνηγών. Όµως
οι κυνηγοί δεν είναι οι Βέρντλεν, νοµίζω… Και το βλέµµα του πήγε
στον Έσριθ, που έβγαζε την πίπα του από την τσέπη και την άναβε.
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Ο Κιόλβ αναστέναξε. «Ας ψηφίσουµε, λοιπόν.» Άνοιξε ένα ξύλινο
κουτάκι δίπλα του και πήρε από µέσα µια τράπουλα µε µαύρες
κάρτες. «Το άστρο,» είπε, «σηµαίνει υπέρ –να δοθεί χρόνος στους
Ρέγκοθ. Το άστρο που πέφτει σηµαίνει κατά –να µην δοθεί χρόνος.»
Μοίρασε δύο φύλλα στον καθένα –ένα µε το άστρο και ένα µε το
άστρο που πέφτει.
Οι άρχοντες τα κοίταξαν και, ύστερα, ο καθένας έδωσε ένα στον
Πρίγκιπα. Ο Κιόλβ τα ανακάτεψε. Αυτά αποτελούσαν την επιλογή
του κάθε µέλους του Συµβουλίου, η οποία έπρεπε να είναι µυστική.
Ζήτησε και τα υπόλοιπα φύλλα, και του τα έδωσαν κι εκείνα, τα
οποία ο γιος του Κάρχοκ ανακάτεψε και έβαλε µέσα στο ξύλινο
κουτάκι. Τράβηξε κι ο ίδιος δύο φύλλα (η ψήφος του Βασιληά ήταν
πάντοτε διπλή) από τα δικά του και τα ανακάτεψε µε όσα
βρίσκονταν εµπρός του. Τα άλλα δύο που του έµειναν τα τοποθέτησε
στο κουτάκι.
Τέλος, άνοιξε όλα τα κλειστά φύλλα, ενώ η Αρχόντισσα Ενθέµα
προσπαθούσε να παριστάνει την άνετη σχετικά µε το θέµα, όµως
αποτύχαινε οικτρά, απ’ό,τι έκρινε ο ∆ούκας Τόρµπαλ.
Τρία αστέρια που πέφτουν· οκτώ κανονικά.
Η Ενθέµα ανέπνευσε, ανακουφισµένη.
Άστην να ησυχάσει, για την ώρα, σκέφτηκε ο Τόρµπαλ, που είχε
ψηφίσει υπέρ της, γιατί δεν ήξερε τι ακριβώς σχεδίαζε ο Έσριθ και
δεν ήθελε να τον βοηθήσει. Ωστόσο, σκόπευε να µάθει τι γινόταν
ανάµεσα στους Νότιους· και τότε, θα εκµεταλλευόταν την
κατάσταση όπως τον συνέφερε. Η άµεση καταδίκη των Ρέγκοθ ίσως
να µην τον ωφελούσε, επειδή δεν είχε καµία αµφιβολία πως οι ∆άρεν
είχαν υπολογίσει πολύ καλά τα πράγµατα· δεν ενεργούσαν
παρορµητικά.
Ο Κιόλβ µάζεψε τα φύλλα από το τραπέζι και τα έβαλε µέσα στο
κουτάκι, µαζί µε τα υπόλοιπα. «Εποµένως, Αρχόντισσα Ενθέµα,»
είπε, φανερώνοντας µήτε χαρά µήτε λύπη για το αποτέλεσµα, «οι
Ρέγκοθ θα έχουν χρόνο για ν’αποδείξουν την αθωότητά τους.»
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∆εν τα είχα σχεδιάσει καλά, σκέφτηκε ο Έσριθ. Θα µπορούσαν να
είχαν εξοριστεί οι Ρέγκοθ από τώρα, αν είχα κουβεντιάσει µε µερικούς
από τους άρχοντες, προτού συγκεντρωθούν γύρω από τούτο το
τραπέζι. Ήταν βέβαιος πως οι µόνοι που είχαν ψηφίσει κατά του να
έχουν χρόνο οι Ρέγκοθ ήταν εκείνος, η Σιρίµα, και η Άσλια. Η πρώτη
ήξερε για το σχέδιό του να ανεβεί στον θρόνο –είχε αναγκαστεί να
της το πει, γιατί ήθελε την υποστήριξή της· το µυαλό της ήταν τόσο
πολύτιµο όσο ένα δηλητηριώδες φίδι έτοιµο να τσιµπήσει τους
εχθρούς σου. Η δεύτερη δεν ήξερε τίποτα για το σχέδιο, όµως ο
Έσριθ ήταν βέβαιος πως δε θα διαφωνούσε µαζί του, βλέποντας
πόσο εναντίον των Ρέγκοθ ήταν. Επιπλέον, η Άσλια είχε παντρευτεί
τον Βαρόνο Χόρναρ, έναν Βέρντλεν, οι οποίοι µισούσαν την
Αρχόντισσα Ενθέµα και το σόι της.
Οι άλλοι άρχοντες του Συµβουλίου, προφανώς, δεν ήταν ακόµα
σίγουροι για το φταίξιµο των Ρέγκοθ. Όµως, δεν πειράζει· σύντοµα,
θα φροντίσω και αυτοί να σιγουρευτούν. Ειδικά όταν οι αποδείξεις
εναντίον του ισχυρότερου Οίκου του Ντάναρλ αρχίσουν να
παρουσιάζονται η µία µετά την άλλη. Κυράλια, φρόντισε να
µαγειρέψεις κάτι καλό…
Ο Τόρµπαλ είπε: «Τώρα, το θέµα είναι, Υψηλότατε, πόσο χρόνο θα
έχουν οι Ρέγκοθ.»
«Αρκετ–» άρχισε η Ενθέµα.
Η Σιρίµα γέλασε. «Αρχόντισσά µου, δε νοµίζω κανένας µέσα σε
τούτη την αίθουσα να είναι ανόητος. Πάψτε να µας λέτε ‘αρκετό
χρόνο’, γιατί είναι ασαφές, όπως θα αντιλαµβάνεστε. Ο Πρίγκιπάς
µας πρέπει να βάλει ένα όριο.» Κοίταξε τον Κιόλβ.
«Ακούω προτάσεις,» είπε εκείνος.
Ο µικρός είναι γάτος, παρατήρησε ο Έσριθ· δε λαµβάνει καµία
ευθύνη για οτιδήποτε. Όλα όσα αποφασίσουµε σήµερα θα είναι ευθύνη
του Συµβουλίου και µόνο. Έξυπνος ο γιος σου, Κάρχοκ.
«Ένα δεκαήµερο, θα έλεγα, Υψηλότατε,» πρότεινε η Σιρίµα.
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«Χα!» έκανε η Ενθέµα. «Φυσικά, Υψηλότατε, δεν είναι δυνατόν να
παίρνετε τούτη την πρόταση σοβαρά.»
«Εσείς τι λέτε, Αρχόντισσά µου;» την ρώτησε ο Κιόλβ. «Πόσο
καιρό θα έπρεπε να σας δώσω;»
Άλλη µια έξυπνη κίνηση, παρατήρησε ο Έσριθ. Ζητά τη γνώµη του
τιµωρούµενου σχετικά µε την τιµωρία του. Αρχίζω να σε
καταλαβαίνω, Πρίγκιπα Κιόλβ. Όχι πως, βέβαια, παύεις να είσαι
απρόβλεπτος για µένα.
Η Ενθέµα σούφρωσε τα χείλη, σκεπτική. «Έξι µήνες, τουλάχιστον,
Πρίγκιπά µου.»
«Μάλιστα,» είπε ο Κιόλβ, υψώνοντας το δεξί του χέρι, προτού
προλάβει να µιλήσει κανείς άλλος.
Ύστερα, στράφηκε στον Έσριθ. «Εσείς, ∆ούκα µου, τι προτείνετε;»
«Ένα δεκαήµερο, θα έλεγα κι εγώ, Υψηλότατε. Πάντα ο Οίκος µου
ήταν φιλικός προς τους Βέρντλεν.»
Τι σχέση έχει αυτό το τελευταίο, Έσριθ; µούγκρισε εντός του ο
Τόρµπαλ. Τι µας ενδιαφέρουν τούτες οι ποµπώδεις δηλώσεις; Θέλεις
να δικαιολογήσεις τις πράξεις σου; Θέλεις να προσελκύσεις τον
Πρίγκιπα περισσότερο µε το µέρος σου; Για εµένα, ένα έχει σηµασία:
ποιος είναι ο τελικός σου σκοπός, ∆ούκα του Τάρµεν;
Ο Κιόλβ στράφηκε στην ∆άρα. «∆ούκισσά µου, η δική σας
άποψη;»
«Ένα µήνα, Υψηλότατε.»
Μετά, κοίταξε τη Σενίβα. «Και η δική σας άποψη;»
«Συµφωνώ µε τη ∆ούκισσα ∆άρα, Πρίγκιπά µου.»
«∆ούκα Τόρµπαλ;»
«Ναι, ένα µήνα, λέω κι εγώ.»
Αναµφίβολα έχουν κοινή πολιτική οι Βόρειοι, συµπέρανε ο Έσριθ.
«Άρχοντα Ζάρουν;»
«Μισό χρόνο, προτείνω, Υψηλότατε.»
«∆ούκα Βάνρελ.»
«Παροµοίως: µισό χρόνο.»
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«Βαρονέσα Άσλια;»
«Ένα δεκαήµερο, Πρίγκιπά µου.»
«Εποµένως,» είπε ο Κιόλβ, «τρεις από εσάς επιθυµούν οι Ρέγκοθ να
έχουν µισό χρόνο στη διάθεσή τους· τρεις ένα µήνα· και τρεις ένα
δεκαήµερο.»
«Η δική σας άποψη θα κάνει τη διαφορά, Υψηλότατε,» τόνισε ο
Έσριθ. «Τι αποφασίζεται, λοιπόν; Θυµηθείτε ποιοι είναι οι–»
«Προσπαθείς
να
επηρεάσεις
τον
Πρίγκιπα,
Έσριθ;»
διαµαρτυρήθηκε η Ενθέµα, που καθόταν πλάι του. Και, κοιτάζοντας
τον Κιόλβ: «Πρίγκιπά µου, πάρτε την απόφασή σας, παρακαλώ.»
«Εγώ µονάχα για το καλό του Βασιλικού Οίκου ενδιαφέροµαι,»
είπε ο Έσριθ.
Τα µάτια της Ενθέµα µόνο που δεν πετούσαν φωτιές, και τα
ρουθούνια της µόνο που δεν έβγαζαν καπνούς.
«Οι Ρέγκοθ έχουν ένα µήνα,» δήλωσε ο Κιόλβ.
«Υψηλότατε, είναι πολύ λίγος χρόνος!» είπε η Ενθέµα.
«Αποφάσισα, Αρχόντισσά µου,» αποκρίθηκε εκείνος. «Αυτό δε µου
ζητήσατε, να αποφασίσω;»
Η Ενθέµα κοίταξε τριγύρω, τους άλλους άρχοντες. Κοπάνησε τη
γροθιά της επάνω στο τραπέζι. «Απαιτώ δικαιοσύνη! Ένας µήνας δεν
είναι αρκετός!»
«Εάν ένας µήνας δεν είναι αρκετός, τότε, το οποιοδήποτε χρονικό
διάστηµα δεν θα είναι αρκετό επίσης, Αρχόντισσά µου,» είπε η
Σιρίµα. «Αρχίζω να πιστεύω ότι έχετε κάτι άλλο στο νου σας…»
«Απατάστε, Αρχόντισσά µου,» αντιγύρισε η Ενθέµα.
Σιγή απλώθηκε, για λίγο, γύρω από το τραπέζι.
Ύστερα, ο Κιόλβ είπε: «Εάν δεν επιθυµεί κανείς άλλος να
προσθέσει κάτι, µπορούµε να προχωρήσουµε στο επόµενο θέµα…»
«Ποιο επόµενο θέµα, Πρίγκιπά µου;» ρώτησε ο Τόρµπαλ.
«Στην συµµαχία µε το Σαραόλν.»
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«Μα, Πρίγκιπά µου, ακόµα δεν έχουµε επιλύσει τούτο· πώς
µπορούµε να προχωρήσουµε στο επόµενο;» είπε ο Έσριθ, γελώντας,
δήθεν για να ελαφρύνει το κλίµα.
«Είναι σηµαντικό,» τόνισε ο Κιόλβ. «Και για το Σαραόλν και για το
Άργκανθικ.»
«Τα εσωτερικά µας προβλήµατα κρίνω πως είναι σηµαντικότερα,
Υψηλότερα,» είπε η Άσλια.
«Γνωρίζετε την κατάσταση στο Σαραόλν, άρχοντές µου;»
«Τον πόλεµο µε τους Μαγκραθµέλιους, εννοείτε;» ρώτησε ο
Βάνρελ. «Ναι, Πρίγκιπά µου.»
«Οι Μαγκραθµέλιοι έχω την υποψία –βάσιµη υποψία– ότι
επιθυµούν να εξαπλωθούν και εδώ.»
«Όµως δε θα το κάνουν µέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στο
Σαραόλν,» είπε ο Τόρµπαλ. «Σίγουρα, δεν είναι τόσο ανόητοι, ώστε
ν’αφήσουν τα νώτα τους ακάλυπτα…»
«Ωστόσο, είδατε πως ορισµένοι βρέθηκαν στην ∆ρέλιφον…»
«Στηµένο θα ήταν, από τους Σαραολνιανούς,» γνωµοδότησε ο
Έσριθ, «ώστε να συµµαχήσετε µαζί τους. Εκείνοι χρειάζονται εµάς,
όχι εµείς αυτούς.»
«Επίσης, Υψηλότατε,» πρόσθεσε ο Τόρµπαλ, «µερικοί κατάσκοποι
από τη Μάγκραθµελ µπορούν να εξοντωθούν από τους δικούς µας –
δε χρειάζεται τόσο µεγάλη ανησυχία, αφού µάλιστα δεν βρίσκονται
στο εσωτερικό του παλατιού.»
«∆εν καταλάβατε τα πράγµατα καλά, µου φαίνεται, ∆ούκα µου,»
αντιγύρισε ο Κιόλβ. «Οι Μαγκραθµέλιοι µπορούν να µπουν
οπουδήποτε, µέσω της τεχνολογίας τους. Το βασιλικό παλάτι, αυτή
τη στιγµή, προστατεύεται από την κυρία Χόλκραδ–»
«Εµπιστεύεστε την προστασία του παλατιού σε µια Σαραολνιανή
µάγισσα, Υψηλότατε;» έκανε η Σενίβα.
«Ναι. Έχει αποδείξει ότι είναι µε το µέρος µας.»
«Οι Σαραολνιανοί ποτέ δεν είναι µε το µέρος µας!» τόνισε η
Σιρίµα.
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«Τώρα, η κουβέντα στρέφεται αλλού από εκεί όπου ήθελα,»
παρατήρησε ο Κιόλβ.
«Και τι ακριβώς επιθυµούσατε να πείτε, Πρίγκιπά µου;» ρώτησε η
∆άρα.
«Ότι το βασιλικό παλάτι είναι προστατευµένο από τους
Μαγκραθµέλιους· όµως είναι και τα δικά σας παλάτια, άρχοντές
µου;»
Σιγή ξανά.
«Και η συµµαχία σε τι ακριβώς θα µας βοηθήσει;» έθεσε το
ερώτηµα ο Έσριθ, που γνώριζε ότι το παλάτι του στην Μπένχρηθ δεν
κινδύνευε, αφού είχε αποφασίσει να πάρει το µέρος του Βασιληά
Πόνκιµ. «Έχουν κι άλλους τέτοιους µάγους οι Σαραολνιανοί, για να
µας προστατέψουν όλους; Νοµίζω πως υπερβάλλουµε…»
«Θα ήθελα να σας αφήσω, πρώτα, να σκεφτείτε καλά το πρόβληµα,
άρχοντές µου, και, ύστερα, να πάρουµε κάποια απόφαση,» είπε ο
Κιόλβ. «Για την ώρα, όµως, θα κάνουµε µια… προκαταρκτική
ψηφοφορία. Όχι τίποτα οριστικό· απλά για να δω τη διάθεσή σας.»
Πήρε την τράπουλα από το κουτάκι και χώρισε τα φύλλα ανά δύο.
«Το αστέρι υπέρ της συµµαχίας· το αστέρι που πέφτει κατά. Και σας
τονίζω ότι αυτή δεν είναι η τελική απόφαση, µονάχα µια
προκαταρκτική… έρευνα από µέρος µου, καθόλου δεσµευτική.»
Μοίρασε τα φύλλα, κρατώντας τέσσερα για τον εαυτό του.
Οι άρχοντες ένας-ένας έδωσαν την ψήφο τους, και ο Κιόλβ τις δύο
δικές του.
Ανακάτεψε τα φύλλα.
Του επιστράφηκαν και τα υπόλοιπα, και τα ανακάτεψε κι αυτά,
ξαναβάζοντάς τα στο κουτί.
Άνοιξε τα φύλλα-ψήφους εµπρός του.
Έξι κατά· πέντε υπέρ.
Ο Κιόλβ έριξε µια µατιά σε όλους. «∆ιχασµένους σάς βλέπω,
άρχοντές µου…»
Κανείς δε µίλησε.
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Ο Πρίγκιπας σηκώθηκε από την Βασιλική Θέση. «Λύεται τούτη η
συνεδρίαση.»
«Μισό λεπτό, Υψηλότατε,» είπε η Σιρίµα. «Μια ερώτηση…»
Ο Κιόλβ κάθισε, πάλι, ακουµπώντας τους αγκώνες του στον
τραπέζι. «Παρακαλώ, Αρχόντισσά µου, σας ακούω.»
«Θα ήταν δυνατόν οι επόµενες συνελεύσεις να γίνονται πρωινές
ώρες; Το απόγευµα, κάποιες φορές, δεν αισθάνοµαι και τόσο καλά,
µετά από το µεσηµεριανό φαγητό, ενώ το πρωί, σίγουρα, όλοι
είµαστε περισσότερο ξεκούραστοι και µε καθαρότερο µυαλό.»
Γιατί ζητάς τούτη την αλλαγή, Σιρίµα; αναρωτήθηκε ο Έσριθ.
Κάποιον άλλο λόγο έχεις. Πρέπει να σε ρωτήσω γι’αυτό.
«Κανένα πρόβληµα, Αρχόντισσά µου,» δήλωσε ο Κιόλβ. «Αύριο το
πρωί, συνεπώς, θα γίνει η επόµενη συνεδρίαση, µετά από το πρωινό
γεύµα.» Σηκώθηκε από τη θέση του. «Η αποψινή συνεδρίαση
λύεται.»
** ** ** **
Στον διάδροµο, ο Έσριθ πλησίασε τη Σιρίµα. «Τι έχεις;» τη
ρώτησε.
«Τι εννοείς;» αποκρίθηκε εκείνη. Τόσο χάλια φαίνοµαι, µετά από
την… επίσκεψη του Σάνµινθορ; Πνεύµατα, ακόµα δεν το πιστεύω ότι
τον είδα! Το µυαλό µου δεν πρέπει να δουλεύει καλά. ∆ε γέρασα,
όµως, από τώρα, που να πάρει και να σηκώσει!
«Γιατί ζήτησες από τον Πρίγκιπα να γίνονται οι συνεδριάσεις το
πρωί;»
Συνέχιζαν να βαδίζουν· δεν είχαν σταµατήσει.
«Α, αυτό;» έκανε η Σιρίµα. Και, χαµηλώνοντας τη φωνή της: «Για
να µπορώ να συναντήσω τον Ζάρβηµ, αδελφέ!»
«Και δε µπορείς το πρωί;» απόρησε ο Έσριθ.
«Όχι. Το σούρουπο ο Σαραολνιανός πάει πάντα και κάθεται σε ένα
σαλονάκι, κοντά στο δωµάτιό του. Εκεί είναι ό,τι πρέπει για να τον
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πετύχω. Όµως δε µπορώ να το κάνω, αν την ίδια ώρα πέφτει το
συµβούλιο.»
«Καταλαβαίνω…» αποκρίθηκε ο Έσριθ. «Όµως είναι και κάτι
άλλο, Σιρίµα…»
Η Αρχόντισσα ήξερε, τώρα, τι επρόκειτο να τη ρωτήσει.
«Όταν ήρθες, ήσουν, κάπως, ταραγµένη, θα τολµούσα να πω…»
«Α, µην ανησυχείς· δεν ήταν τίποτα. Απλά, είχα άγχος για τη
συνεδρίαση.» Πλησίαζαν το δωµάτιό της, και η Σιρίµα, δράττοντας
την ευκαιρία, είπε: «Να πηγαίνω, τώρα. Καληνύχτα, αδελφέ.»
Βάδισε προς την πόρτα απέναντι, αποµακρυνόµενη από τον ∆ούκα
του Τάρµεν.
Ο Έσριθ έπαψε να περπατά, κοιτώντας την. Είχες άγχος για τη
συνεδρίαση, αδελφή; Τα παλιά µας αρχίσαµε… Ποτέ δεν αλλάζεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
∆εύτερη ηµέρα του Μυστικού Πολέµου:

Πάλη στην Πλατεία Αυγής
την ∆ρέλιφον αυτή η βραδιά δεν ήταν όπως την προηγούµενη.
Ο κόσµος κυκλοφορούσε στους δρόµους, και τα πανδοχεία και
οι ταβέρνες είχαν τις τραπεζαρίες τους γεµάτες. ∆ιαφόρων
ειδών υποθέσεις γίνονταν για τη χτεσινή νύχτα.
—Μοχθηρά δαιµόνια κατέβηκαν απ’τα βουνά και, στο δρόµο τους
προς τα νότια, πέρασαν απ’την πόλη µας—
—Ήταν τα πνεύµατα ανθρώπων που πέθαναν µέσα στο βασιλικό
παλάτι, κατά τη διάρκεια του γάµου της ∆ούκισσας Ζέκαλ. Ήρθαν
να µας στοιχειώσουν—

Σ
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—Χα! Κι αν είν’έτσι, γιατί έφυγαν τόσο γρήγορα; Όχι, δαιµόνια
των βουνών ήταν—
—Σκοτεινά µάγια διαπράττονταν στην πόλη, χτες βράδυ. Είδα
µαύρες φιγούρες να τρέχουν στους δρόµους, γελώντας. Μάγισσες!—
—Φαντάσµατα ήταν αυτές οι φιγούρες, ερχόµενα από το Πεδίο της
Στάχτης, στα βόρειο-ανατολικά. Οι νεκροί θύµωσαν µε τα καµώµατα
των ζωντανών—
—Εγώ άκουσα ότι µέσα στο πανδοχείο που ονοµάζουν Παλατάκι
ένα παράξενο, διαβολικό φως άναψε, κι αργότερα πήγε ο Πρίγκιπας
εκεί, και το φως εξαφανίστηκε—
—Ο Πρίγκιπας είναι µάγος, γιαυτό πήγε να βρει το φως—
—Ανοησίες! Ο Πρίγκιπας είναι πολύ µικρός για τέτοια—
—Χα! ∆εν έχεις ακούσει, µου φαίνεται, για τις µάγισσες της
Θέρµπον, που υπνωτίζουν τα µυαλά πτηνών από τότε που βγαίνουν
από την κούνια τους—
—Επιπλέον, ο Κιόλβ ήτανε πάντα ο πιο περίεργος γιος του
Κάρχοκ—
—Τα Πνεύµατα δεν τον θέλουν για Βασιληά, γιαυτό ούρλιαζαν
χτες το βράδυ και µας είχαν τροµάξει όλους—
—Άκουγες ουρλιαχτά εσύ; Εγώ µονάχα ένα άκουσα—
—Τα αισθάνθηκα, µέσα στην καρδιά µου. Ούτε γω ούτε ο άντρας
µου βγήκαµε απ’το σπίτι—
—Όλοι φοβήθηκαν χτες, για διάφορους λόγους—
—Έχετε ακούσει για µια Σαραολνιανή µάγισσα που µένει στο
βασιλικό παλάτι; Εγώ, φίλοι µου, το θεωρώ πολύ πιθανό αυτή να
καταράστηκε την πόλη µας—
—Η µάγισσα πρέπει να πεθάνει! ∆εν έχει αρκετό µυαλό ο
Πρίγκιπας για να τη σκοτώσει;—
—Λέτε χαζοµάρες όλοι σας. Ένας ξάδελφός µου δουλεύει για τη
φρουρά του παλατιού και µου είπε ότι η µάγισσα προστατεύει τον
Πρίγκιπα από τους δαιµονανθρώπους που έχουν εισβάλει στην
∆ρέλιφον—
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—∆αιµονανθρώπους;—
—Ναι, από την Μάγκραθµελ. Ήρθαν από τη ∆ύση, για να
κατακτήσουν το Βασίλειο—
—Αυτά είναι µονάχα φήµες. Και οι κάτοικοι της Μάγκραθµελ δεν
είναι δαιµονάνθρωποι, βλάκα! Έτσι λένε οι Σαραολνιανοί, για να
τροµοκρατούν τον κόσµο. Φαντάσου τι θα λένε για µας!—
** ** ** **
Οι Νεωτεριστές είχαν συγκεντρωθεί στην Πλατεία Αυγής, στο
νότιο-ανατολικό µέρος της ∆ρέλιφον. Η Σαντέ’ενθιν δεν είχε
ξανάρθει εδώ. Ήταν µια συνοικία µέτριου πλούτου, απ’ό,τι
µπορούσε να παρατηρήσει· οι δρόµοι ήταν πλακόστρωτοι, όπως
παντού στην πόλη, όµως σε µερικά σηµεία οι πλάκες είχαν φθαρεί
από το χρόνο, και κανείς δεν τις είχε αντικαταστήσει· τα σπίτια δεν
ήταν το ίδιο µεγαλόπρεπα όσο αλλού, ούτε υπήρχαν πολλά
πανδοχεία –τα περισσότερα ήταν ή κατοικίες ή αποθήκες: λογικό, αν
σκεφτόταν κανείς ότι αυτό το µέρος της ∆ρέλιφον βρισκόταν νότια
της Μικρής Αγοράς.
Το βλέµµα της Σαντέ’ενθιν πλανήθηκε µέσα στην στρογγυλή
Πλατεία Αυγής, παρατηρώντας το µεγάλο, µαρµάρινο σιντριβάνι στο
κέντρο της, το οποίο είχε το σχήµα φιδιού που έφτυνε νερό προς τα
πάνω. Γύρω από το σιντριβάνι βρίσκονταν κάµποσοι άντρες και
γυναίκες, κουβεντιάζοντας. Η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια καθόταν
στην τραπεζαρία µιας ταβέρνας, κοιτώντας έξω από το παράθυρο.
Στο ίδιο τραπέζι µ’αυτήν ήταν δύο από τους αδελφούς της (όπως οι
Κλειδοκράτορες ήθελαν ν’αποκαλούν ο ένας τον άλλο): η Βόλκρα
και ο Νόροχ, καθένας µε µια κούπα µπίρα στο χέρι. Σε διαφορετικά
σηµεία γύρω από την Πλατεία Αυγής βρίσκονταν κι άλλοι
Νεωτεριστές, χρησιµοποιώντας όλοι τα Πνεύµατα, για να είναι
καλυµµένοι από τα ψυχικά µάτια των εχθρών τους. Μονάχα ένας, ο
Σίριγκ, δεν ήταν καλυµµένος, καθώς καθόταν κοντά στο µαρµάρινο
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σιντριβάνι. Αυτός θα αποτελούσε το δόλωµα για τους παλιούς
Κλειδοκράτορες.
Η Σαντέ’ενθιν τον παρατήρησε, καθώς βρισκόταν αντίκρυ της.
Ήταν ένας ψηλός, ξανθός άντρας, µε τα µαλλιά του δεµένα
αλογοουρά πίσω από το κεφάλι του. Φορούσε µαύρο παντελόνι,
µαύρες µπότες, και λευκό πουκάµισο, ενώ στην πλάτη του έπεφτε
ένας γαλάζιος µανδύας. Επί του παρόντος, κουβέντιαζε µε µια
γυναίκα, άγνωστη στην Ζιρκεφιανή.
Ένας παγερός άνεµος γέµισε την πλατεία, και ο κόσµος άρχισε
σιγά-σιγά ν’αραιώνει, ενώ οι φωνές έπεφταν σε ένταση.
Ήρθαν, σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. Οι παλιοί Κλειδοκράτορες είναι
εδώ.
Τρεις κουκουλοφόρες φιγούρες πλησίασαν από τον δυτικό δρόµο,
βαδίζοντας σαν φαντάσµατα.
Ο κόσµος συνέχιζε να φεύγει από την πλατεία.
Ο Σίριγκ χαιρέτησε τη γυναίκα, κι εκείνη αποµακρύνθηκε,
µοιάζοντας ταραγµένη, δίχως να υπάρχει κάποιος φανερός λόγος.
Η Σαντέ’ενθιν ετοιµάστηκε να εξαπολύσει την πνευµατική ενέργεια
από µέσα της σαν µαστίγιο. Τα µάτια της επικεντρώθηκαν σε µία
από τις εχθρικές φιγούρες –µια γυναίκα, αν έκρινε σωστά από το
στήθος της.
Οι παλιοί Κλειδοκράτορες ύψωσαν τα χέρια τους.
Ο Σίριγκ στράφηκε να τους αντικρίσει.
Η Σαντέ’ενθιν επιτέθηκε.
Η γυναίκα που κοιτούσε ούρλιαξε και, πιάνοντας το κεφάλι, έπεσε
στα γόνατα.
Πάραυτα, η Ζιρκεφιανή αισθάνθηκε κι άλλη ψυχική ισχύ να
εξαπολύεται από τριγύρω, βάλλοντας τους παλιούς Κλειδοκράτορες,
που προσπαθούσαν να προστατευτούν, παραπατώντας.
Και ο τελευταίος κόσµος που είχε µείνει στην πλατεία έφυγε,
τρέχοντας. Οι θαµώνες της ταβέρνας είχαν σηκωθεί από τα τραπέζια
και κοιτούσαν έντροµοι έξω. Ορισµένους φόβος τούς είχε πιάσει κι
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έκλαιγαν. Άλλοι ψιθύριζαν, ξανά και ξανά: «Τα Πνεύµατα ήρθαν
ν’αρπάξουν τις ψυχές µας!» – «Οι νεκροί έχουν θυµώσει µε την πόλη
µας!»
Η συσσωρευµένη πνευµατική δύναµη επηρέαζε άσχηµα τους
ανθρώπους, Πνευµατιστές ή µη, απ’ό,τι γνώριζε η Σαντέ’ενθιν, κι
απ’ό,τι είχε δει πολλές φορές.
Απρόσµενα, αισθάνθηκε κάτι να τη χτυπά βάναυσα στο κεφάλι, και
ζαλίστηκε τόσο που έπεσε από την καρέκλα της στο πάτωµα. Ποιος
µπάσταρδος είχε τολµήσει να τη χτυπήσει; Το βλέµµα της στράφηκε
στο πλάι, νοµίζοντας ότι θ’αντίκριζε κάποιο λεχρίτη που βαστούσε
καρέκλα, όµως είδε µια γυναίκα να στέκεται µέσα στην ταβέρνα,
φορώντας χρυσή κορόνα στο κεφάλι και ένα κλειδί στο λαιµό. Όπως
στο όνειρό µου. ∆εξιά της στέκονταν δύο άντρες κι αριστερά της
άλλη µια γυναίκα.
Κανείς άλλος δε βρισκόταν στην τραπεζαρία· όλοι είχαν γίνει
καπνός.
Η Σαντέ’ενθιν έστρεψε το βλέµµα της στον Νόροχ και στην
Βόλκρα, για να διαπιστώσει ότι κι αυτοί βρίσκονταν σωριασµένοι
στο πάτωµα, χτυπηµένοι από ψυχική ενέργεια.
Η γυναίκα µε την Κορόνα και το Κλειδί –η Βέρνα, µάλλον–
στένεψε τα γαλανά της µάτια, ατενίζοντας την Σαντέ’ενθιν. «Εσύ
είσαι η Ζιρκεφιανή σκύλα,» σφύριξε, «εκείνη που σκότωσε τον ∆ερκ
και τη Ζέκαλ.»
Σίγουρα, δεν αναφέρεται στη ∆ούκισσα του Έβµορ. Υποθέτω πως
µιλά για τους δυο Κλειδοκράτορες που επιχείρησαν να µε σκοτώσουν
στο Παλατάκι. Αισθάνθηκε την πνευµατική δύναµη της Μεγάλης
Θυροφύλακα –καθώς και αυτή της άλλης γυναίκας– να την βάλει.
Προσπάθησε ν’αµυνθεί από τις επιθέσεις τους, ενώ, συγχρόνως, η
Βόλκρα κι ο Νόροχ µάχονταν µε τους άλλους δύο Κλειδοκράτορες.
Η Σαντέ’ενθιν παρασύρθηκε από τα ψυχικά κύµατα που τη
χτυπούσαν, και η πλάτη της κοπάνησε στον τοίχο, βάναυσα. Οι
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εχθροί της την κράτησαν κολληµένη εκεί. Τα µαύρα της µαλλιά
µαστίγωναν το πρόσωπό της, λες και είχε σηκωθεί δυνατός αέρας.
Κάποιος µας πρόδωσε. Κάποιος πρέπει να µας πρόδωσε.
Είδε την Βόλκρα και τον Νόροχ να µη µπορούν να σηκωθούν από
το πάτωµα, να λυγίζουν κάτω από τις επιθέσεις των αντιπάλων τους.
Ύστερα, το βλέµµα της στράφηκε στους δικούς της εχθρούς. Και τα
µάτια της συνάντησαν αυτά της Βέρνα… γαλανά, ψυχρά µάτια,
δίχως οίκτο, αποφασισµένα να την εξολοθρεύσουν.
Ηλίθια Αργκανθικιανή, δεκάδες άνθρωποι µε λάτρευαν σαν αρχαία
Θεά, προτού ξεπέσω εδώ! γρύλισε η Σαντέ’ενθιν µέσα στο µυαλό της
Μεγάλης Θυροφύλακα. Και διαπέρασε το γαλανό της βλέµµα µε
πνευµατική ισχύ. Τα µάτια της Βέρνα δε µπορούσαν να κλείσουν,
καθώς αυτά της Ζιρκεφιανής βρίσκονταν εστιασµένα επάνω τους.
Παραπάτησε, γρυλίζοντας από πόνο· όµως η οπτική τους επαφή
συνεχιζόταν. Θα σε κάνω ΣΤΑΧΤΗ!
Το ουρλιαχτό της Βέρνα αντήχησε µέσα κι έξω από την ταβέρνα,
καθώς η Κλειδοκράτειρα έπεσε στα γόνατα, βαστώντας τις πλευρές
του κεφαλιού της. Τα µάτια της εξακολουθούσαν να κοιτούν
ορθάνοιχτα τα µάτια της Σαντέ’ενθιν, ενώ δάκρυα έτρεχαν στα
µάγουλά της.
Ένα λυκίσιο χαµόγελο διαγράφηκε στα χείλη της Ζιρκεφιανής.
Γύρω της, τα ξύλα του δωµατίου έτριζαν, µα εκείνη δε µπορούσε
να τ’ακούσει από την ψυχική δύναµη που τη γέµιζε και από τα
Πνεύµατα που βρυχιόνταν παντού στον Πνευµατικό Κόσµο.
Η Κλειδοκράτειρα η οποία βρισκόταν πλάι στην Μεγάλη
Θυροφύλακα αντιλήφθηκε τι ακριβώς συνέβαινε στην αδελφή της,
και έστρεψε την πνευµατική της ισχύ ενάντια στην επαφή που είχε
δηµιουργηθεί ανάµεσα στην Σαντέ’ενθιν και την Βέρνα,
προσπαθώντας να την σπάσει και να ελευθερώσει την τελευταία.
Η Ζιρκεφιανή δε µπορούσε να χτυπήσει και την άλλη
Κλειδοκράτειρα, όµως αισθανόταν την αντίσταση της Μεγάλης
Θυροφύλακα να λιώνει σαν το κερί µπροστά στη θερµότητα. Έβλεπε
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την απόγνωση στο πρόσωπο της Βέρνα, καθώς εκείνη πάλευε µάταια
να ξεφύγει από την οπτική τους επαφή. ∆άκρυα είχαν γεµίσει τα
µάγουλά της, τα δόντια της έτριζαν, και τα χείλη της είχαν
στραβώσει· το πρόσωπό της ολόκληρο ταραζόταν από σπασµούς.
Η Σαντέ’ενθιν ένιωσε την πνευµατική δύναµη ενός ακόµα
Κλειδοκράτορα να προσπαθεί να ελευθερώσει την αφέντρα του.
Ανάθεµα! Από πού είχε έρθει αυτός; Ή, µήπως, ένας από τους
άλλους δύο είχε καταφέρει να ξεπαστρέψει την Βόλκρα ή τον Νόροχ
και είχε στραφεί εναντίον της; ∆ε µπορούσε να γυρίσει για να
κοιτάξει. Λίγο ακόµα και η Βέρνα θα ήταν νεκρή.
Η Κορόνα και το Κλειδί θα γίνουν ∆ΙΚΑ ΜΟΥ, Αργκανθικιανή
πουτάνα!
Η Μεγάλη Θυροφύλαξ λύγιζε.
Όµως η Σαντέ’ενθιν µπορούσε να αισθανθεί την πνευµατική επαφή
ανάµεσά τους να τρίζει κάτω από τις επιθέσεις των άλλων. Πρέπει να
τη σκοτώσω πριν–
Μερικά από τα ξύλινα δοκάρια του ταβανιού έσπασαν και
σωριάστηκαν µέσα στην τραπεζαρία, σηκώνοντας σκόνη και
καταστρέφοντας τραπέζια και καρέκλες.
Η πνευµατική πάλη των Κλειδοκρατόρων διακόπηκε.
«Όχι!» γρύλισε η Σαντέ’ενθιν, κάτω απ’την ανάσα της, ενώ
βρισκόταν στα τέσσερα, βήχοντας από την σκόνη και προσπαθώντας
να διακρίνει τι γινόταν τριγύρω.
Το βλέµµα της έπεσε στην Βόλκρα, η οποία ήταν πλακωµένη από
ένα δοκάρι και αίµα έτρεχε από το κεφάλι της. Οι εχθροί δε
φαίνονταν πουθενά· ούτε και ο Νόροχ. Ίσως όλοι τους να ήταν
κάπου πλακωµένοι. Ευτυχώς που εγώ βρισκόµουν κοντά στον τοίχο…
Έριξε µια µατιά έξω από το παράθυρο της ταβέρνας, για να δει τον
Βούνκαλ, τον Άδνορ, και τη Μίνριαθ να πλησιάζουν, βιαστικά.
Ο γιος του ∆ούκα του Τάρµεν άνοιξε την πόρτα, για να µπει
πρώτος. «Σαντέ’ενθιν!» είπε. «Τι–»
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«Η Βόλκρα είναι χτυπηµένη,» τον πληροφόρησε εκείνη, καθώς
σηκωνόταν όρθια. «Η Βέρνα βρισκόταν εδώ, κι άλλοι τρεις
Κλειδοκράτορες. Κάποιος πρέπει να µας πρόδωσε, Βούνκαλ, αλλιώς
δε µπορεί να ήξεραν πού–»
«Ναι,» ένευσε ο Άδνορ, διακόπτοντάς την. «Ο Σίριγκ.»
«Ο Σίριγκ είναι ο προδότης;» έκανε, έκπληκτη, η Σαντέ’ενθιν.
«Έπρεπε να το είχαµε σκεφτεί, από τη στιγµή που
προθυµοποιήθηκε τόσο εύκολα να γίνει το δόλωµα, ενώ όλοι οι
άλλοι δίσταζαν,» αποκρίθηκε ο Άδνορ, ενώ η Μίνριαθ σήκωνε το
δοκάρι –µέσω των Πνευµάτων– από την Βόλκρα και ο Βούνκαλ την
έπαιρνε στα χέρια.
«Ψάξτε και για τον Νόροχ,» είπε η Σαντέ’ενθιν.
Η Μίνριαθ έριξε µια µατιά τριγύρω. Επικαλέστηκε τα Πνεύµατα,
σήκωσε ένα τραπέζι, κι από κάτω φανερώθηκε ο εν λόγω
Νεωτεριστής. Η γυναίκα έσκυψε, για να δει αν ζούσε. «Είναι
νεκρός,» συµπέρανε. «Τον σκότωσαν.»
«Ο αριθµός µας µειώνεται µε τροµακτικούς ρυθµούς,» παρατήρησε
ο Άδνορ.
«∆εν εξολοθρεύσατε κι εσείς κάποιους από τους εχθρούς µας, στην
πλατεία;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν.
«Μία µόνο,» απάντησε εκείνος. «Όµως, µα τα Πνεύµατα, σήµερα
τα πράγµατα ήταν σχεδιασµένα έτσι ώστε να µη χάσουµε εµείς
κανέναν και οι εχθροί µας, τουλάχιστον, δυο-τρεις από τους δικούς
τους. Τώρα, έχουν µείνει µονάχα πέντε από εµάς –και η µία είναι
τραυµατισµένη… ελπίζω όχι σοβαρά.»
«Και πόσους έχει ο εχθρός;»
«Έξι, και µε τον Σίριγκ, εφτά. Υπεραριθµούν σηµαντικά,
Σαντέ’ενθιν.»
«∆είτε µήπως κάποιος δικός τους έχει πλακωθεί εδώ, πρώτα.»
«Κανείς δε βρίσκεται σε τούτο το µέρος,» την πληροφόρησε η
Μίνριαθ.
289

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

«Σίγουρα, όµως, η Βέρνα δε θα είναι και σε πολύ καλή κατάσταση,
µετά απ’αυτό,» είπε η Σαντέ’ενθιν.
«Της επιτέθηκες;» ρώτησε ο Άδνορ.
«Παραλίγο να τη σκοτώσω,» δήλωσε η Ζιρκεφιανή, ενώ τα
χαρακτηριστικά του προσώπου της ζάρωναν, από οργή που της είχε
ξεφύγει η Μεγάλη Θυροφύλαξ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
Τρίτη ηµέρα του Μυστικού Πολέµου:

Πρωινή συνεδρίαση

Μ

ετά από το πρόγευµα, οι άρχοντες του Άργκανθικ
συγκεντρώθηκαν, πάλι, στην Αίθουσα του Συµβουλίου, για
να κουβεντιάσουν. ∆ύο παράθυρα ήταν ανοιχτά, και το
πρωινό φως χυνόταν µέσα στο στηριζόµενο σε τέσσερις λιγνούς
κίονες δωµάτιο.
Ο Έσριθ µπορούσε να παρατηρήσει ότι η Σιρίµα σήµερα έµοιαζε
πολύ πιο ήρεµη απ’ό,τι χτες. Αναρωτιόταν τι ήταν εκείνο που την
είχε ταράξει την προηγούµενη φορά, αλλά δεν έβρισκε απάντηση.
«Εφόσον βρισκόµαστε, πάλι, συγκεντρωµένοι εδώ, θα ήθελα
ν’ακούσω τις σκέψεις σας, άρχοντές µου, σχετικά µε την χτεσινή
κουβέντα,» είπε ο Κιόλβ.
«Εγώ, προσωπικά, Υψηλότατε,» είπε η Σιρίµα, µ’ένα λεπτό
µειδίαµα στα χείλη και λοξοκοιτώντας την Ενθέµα Ρέγκοθ,
«αναρωτιέµαι πότε σκοπεύει η Αρχόντισσα Ενθέµα να αρχίσει τις
προσπάθειες απόδειξης της αθωότητας του Οίκου της.»
«Αυτό είναι δική µου δουλειά,» αντιγύρισε εκείνη,
στραβοµουτσουνιάζοντας.
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«Όσον αφορά τη συµµαχία, τι πιστεύετε;» ρώτησε ο Κιόλβ,
αγνοώντας τη διαµάχη των δύο γυναικών. «Ελπίζω να είχατε χρόνο
για να σκεφτείτε το ζήτηµα.»
«Πρίγκιπά µου,» είπε ο Έσριθ, «δεν είναι ανάγκη να
συµµαχήσουµε µε τους Σαραολνιανούς, για ν’αποκρούσουµε τους
Μαγκραθµέλιους… Συγκεκριµένα, νοµίζω πως θα µπορούσαµε να
κάνουµε κάποια συµφωνία µαζί τους. Θα ήταν ωφελιµότερο –και,
σαφώς, λιγότερο ζηµιογόνο– για το Βασίλειο.»
«Συµφωνία µε τους δαιµονανθρώπους της Μάγκραθµελ, ∆ούκα
µου;» απόρησε ο Κιόλβ.
«Ναι· γιατί όχι;»
«Ο σκοπός τους είναι η κατάκτηση του Άργκανθικ. Πιστεύετε ότι
θα συµβιβαστούν µε κάτι λιγότερο;»
«Θα πρέπει να συµβιβαστούν, Υψηλότατε!» τόνισε ο Τόρµπαλ.
«Θα έχουν, αναµφίβολα, αποδυναµωθεί πολύ από τον πόλεµό τους
µε το Σαραόλν· δε θα µπορούν να οργανώσουν µια µαζική επίθεση
εναντίον του Βασιλείου µας –ο στρατός µας θα τους τσακίσει.»
«∆ε θα επιτεθούν αµέσως, Άρχοντά µου,» είπε ο Ζάρουν. «Θα
περιµένουν, πρώτα, να ανασυγκροτηθούν. Κι επιπλέον, προτού
επιτεθούν, ίσως καταφέρουν να δολοφονήσουν κάποιους από εµάς,
εισβάλλοντας στα παλάτια µας, µέσω τις διαβολικής τους
τεχνολογίας.»
«Αν µπορούσαν τόσο εύκολα να µπαίνουν σε παλάτια και να
δολοφονούν τους άρχοντες, γιατί δεν είχαν κατακτήσει εδώ και
καιρό το Σαραόλν;» απαίτησε ο Τόρµπαλ.
«Μέρη του Σαραόλν έχουν κατά περιόδους κατακτηθεί από τους
Μαγκραθµέλιους,» αντιγύρισε ο Ζάρουν. «Κι ας µην ξεχνάµε,
φυσικά, πως, καθότι γείτονες µε τους δαιµονανθρώπους, οι
Σαραολνιανοί ξέρουν πώς να προστατεύονται από αυτούς και την
τεχνολογία τους.»
«Σε αντίθεση µε εµάς, άρχοντες µου,» τόνισε ο Κιόλβ. Και
συνέχισε: «∆ε νοµίζω ότι θα είχαµε κάτι να χάσουµε από µια τέτοια
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συµµαχία. Μάλιστα, τα Βασίλειά µας θα µπορούσαν έτσι να έρθουν
το ένα πιο κοντά στο άλλο.»
«Μα τι λέτε, Πρίγκιπά µου!» γέλασε η ∆άρα, µοιάζοντας αντί για
Πρίγκιπά µου, στην ουσία, να θέλει να πει µικρέ, αφαιρώντας τον
πληθυντικό από τα λόγια της. «Πότε οι Αργκανθικιανοί βρίσκονταν
κοντά στους Σαραολνιανούς;»
«Γιατί, λοιπόν, να µη γίνει µια νέα αρχή;» απαίτησε ο Ζάρουν.
«Θα αστειεύεστε, φυσικά, Άρχοντά µου!» είπε ο Έσριθ. «Ας µην
ξεχνάµε πόσες φορές έχουν κινδυνέψει τα σύνορά µας από αυτούς.
Ας µην ξεχνάµε ότι ακόµα τα σύνορά µας κινδυνεύουν από αυτούς –
ληστείες συνεχίζουν να διαπράττονται εκεί, και οι ληστές είναι
Σαραολνιανοί. Και τέλος, ας µην ξεχνάµε τους βαρβαρικούς τους
τρόπους. ∆ε µπορούµε να γίνουµε ένα µε αυτούς.» Αλλά, πρόσθεσε
νοερά, τι µπορεί να ξέρει ένας άνθρωπος σαν κι εσένα; Ένας κοινός
άνθρωπος; Κανονικά, δε θα έπρεπε καν να βρίσκεσαι στο Συµβούλιο
των Αρχόντων! Η ∆ούκισσα Τιλµίρα δεν έκανε καθόλου καλή επιλογή
στο γάµο της, και τώρα, εµείς πληρώνουµε αυτό το σφάλµα.
«Μια συµµαχία δε σηµαίνει ότι θα γίνουµε ένα µε τους
Σαραολνιανούς,» διαφώνησε ο Ζάρουν.
«Σε µια συµµαχία πρέπει να έχουν και τα δύο µέρη κάτι να
προσφέρουν,» είπε ο Τόρµπαλ. «Στην περίπτωσή µας, τι έχουν να
µας προσφέρουν οι Σαραολνιανοί; Μονάχα εµείς έχουµε κάτι να
τους προσφέρουµε –τον στρατό µας, για να σώσουν τη χώρα τους
από τους Μαγκραθµέλιους.
»Όχι, η συµµαχία αυτή δε µας συµφέρει.»
«Ναι,» ένευσε ο Έσριθ. «∆ε µας συµφέρει καθόλου. Μια συµφωνία
µε τους Μαγκραθµέλιους θα µας συνέφερε πολύ περισσότερο.» Και
στράφηκε στον Κιόλβ. «Υψηλότατε, σκεφτείτε το. Θα µπορούσα να
ασχοληθώ προσωπικά µε τις διαπραγµατεύσεις, εάν το επιθυµείτε.»
Έσριθ, συλλογίστηκε ο Τόρµπαλ, καθώς όλων τα βλέµµατα
στρέφονταν επάνω στον ∆ούκα του Τάρµεν. Εσύ προθυµοποιείσαι να
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ασχοληθείς µε τις διαπραγµατεύσεις; Τι περίεργο… Γιατί τέτοιος…
ενθουσιασµός; Μυρίζεις αίµα, Πνευµατοχτυπηµένε Νότιε;
Ο Κιόλβ κοίταξε επισταµένα την ειδεχθή όψη του Έσριθ. Μιλάει µε
τόσο µεγάλη σιγουριά… παρατήρησε. Λες να έχει κάποια σχέση µε
τους Μαγκραθµέλιους που παρουσιάστηκαν εδώ, στο Άργκανθικ; Λες
εκείνος να τους έφερε; Να είναι σύµµαχός τους; Σύµµαχος του
Πόνκιµ! Οι Σαραολνιανοί υποπτεύονταν ότι ο σφετεριστής του θρόνου
του Βασιλείου τους µπορεί να είχε διασυνδέσεις εδώ, δικούς του
ανθρώπους. Είναι, άραγε, ο ∆ούκας του Τάρµεν ένας απ’αυτούς;
«∆ούκα µου, πιστεύετε ότι θα µπορείτε να διαπραγµατευτείτε µαζί
τους;» ρώτησε ο Πρίγκιπας.
Και πρόσεξε ιδιαίτερα την απόκριση του Έσριθ –κάθε της λέξη:
«Θα προσπαθήσω, Υψηλότατε.»
Προσεκτική απάντηση, ∆ούκα µου. Προσεκτικότατη απάντηση. ∆εν
αποκαλύπτει τίποτα.
«Συµφωνώ µε τον ∆ούκα Έσριθ,» δήλωσε η Άσλια, και η Σιρίµα
έγνεψε καταφατικά.
Η Ενθέµα κοίταξε τον Άρχοντα της Μπένχρηθ µε επιφύλαξη, λες
και προσπαθούσε να καταλάβει τι πλεκτάνες κρύβονταν µέσα στο
κεφάλι του. Πράγµα που κι εγώ θα ήθελα πολύ να ξέρω, σκέφτηκε ο
Κιόλβ.
Είπε: «Θα επιθυµούσατε να ψηφίσουµε, για να δούµε αν
συµφωνείτε µε την ιδέα του ∆ούκα;»
«Ναι,» είπε ο Τόρµπαλ.
«Εντάξει, λοιπόν.» Ο Κιόλβ έβγαλε από το ξύλινο κουτάκι την
Τράπουλα των Άστρων και µοίρασε δύο φύλλα στον καθένα,
κρατώντας τέσσερα για τον εαυτό του. «Το άστρο σηµαίνει ότι είστε
υπέρ της ιδέας του Άρχοντα Έσριθ· το άστρο που πέφτει σηµαίνει
ότι είστε κατά.»
Το κάθε µέλος του Συµβουλίου τού έδωσε ένα φύλλο. Εκείνος τα
ανακάτεψε. Ζήτησε τα περισσευούµενα και τα ανακάτεψε κι αυτά,
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επιστρέφοντάς τα στο κουτάκι. Πρόσθεσε δύο από τα δικά του στα
φύλλα-ψήφους και τα µπέρδεψε πάλι. Τέλος, τα φανέρωσε.
Τέσσερα άστρα, και εφτά άστρα που πέφτουν.
«Είστε άφρονες, όλοι,» µούγκρισε ο Έσριθ. «Προτιµάτε να
συµµαχήσετε µε τους Σαραολνιανούς;»
«∆εν υποστήριξε κανείς κάτι τέτοιο, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο
Τόρµπαλ, ο οποίος είχε δώσει φύλλο µε άστρο που πέφτει, γιατί δεν
εµπιστευόταν τον ∆ούκα του Τάρµεν ούτε στο ελάχιστο.
«Τότε, πιστεύετε ότι κάποιος από εσάς θα ήταν καλύτερος, για να
διαπραγµατευτεί µε τους Μαγκραθµέλιους;» απαίτησε ο Έσριθ.
«Θα ήταν πιθανό, ∆ούκα µου,» είπε η ∆άρα, αργά.
«Ας ψηφίσουµε, λοιπόν!» πρότεινε εκείνος. «Υψηλότατε, βγάλτε,
παρακαλώ, την Τράπουλα του Βασιλείου.»
«Είστε σίγουροι γι’αυτό, άρχοντές µου;» ρώτησε ο Κιόλβ.
Οι πιο πολλοί κατένευσαν.
Ο Πρίγκιπας µάζεψε τα φύλλα τα οποία ανήκαν στην Τράπουλα
των Άστρων (που ήταν η τράπουλα η οποία χρησιµοποιείτο
περισσότερο στις συνεδριάσεις) και τα επέστρεψε στο κουτάκι·
απ’όπου έβγαλε την Τράπουλα του Βασιλείου, που αποτελείτο από
εκατόν-δέκα φύλλα –δέκα που αντιπροσώπευαν το κάθε δουκάτο
του Βασιλείου και τον Βασιληά επί έντεκα φορές. Ο Κιόλβ έδωσε
στο κάθε µέλος τη µοιρασιά του –δηλαδή τα δέκα φύλλα που
αντιπροσώπευαν τα δουκάτα και το Βασιληά– και κράτησε δύο
µοιρασιές για τον εαυτό του, εφόσον η ψήφος του Μονάρχη του
Άργκανθικ ήταν πάντοτε διπλή.
«Ψηφίστε, άρχοντές µου,» τους παρότρυνε.
Εννέα φύλλα συγκεντρώθηκαν σε έναν µικρό σωρό µπροστά του.
Όπου όλοι περίµεναν και ο Πρίγκιπας να προσθέσει τα δύο δικά του
φύλλα· όµως εκείνος είπε: «Πάσο.»
«∆ηλαδή, δεν θεωρείτε κανέναν µας αντάξιο για να
διαπραγµατευτεί µε τους Μαγκραθµέλιους;» είπε ο Έσριθ.
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«Εξακολουθώ να υποστηρίζω τη συµµαχία, ∆ούκα µου,» εξήγησε ο
Κιόλβ, «και µόνο.» Άνοιξε τα φύλλα.
∆ουκάτο Τάρµεν: τρεις ψήφοι.
∆ουκάτο Άρβεντµοκ: δύο ψήφοι.
∆ουκάτο Ντάναρλ: µία ψήφος.
∆ουκάτο Κάορχαλ: µία ψήφος.
∆ουκάτο Θάλβερκ: δύο ψήφοι.
«Προφανώς, το Συµβούλιο θέλει τον ∆ούκα Έσριθ,» παρατήρησε η
Σιρίµα, ανασηκώνοντας το δεξί φρύδι.
Ο Τόρµπαλ ρουθούνισε. «Πριν από λίγο, Αρχόντισσά µου, είδαµε
ότι η βουλή του Συµβουλίου είναι να µην µας αντιπροσωπεύσει ο
∆ούκας Έσριθ. Τούτη η ψηφοφορία έγινε για να αποφασίσουµε
ποιος άλλος θα µπορούσε να µας αντιπροσωπεύσει.»
Ο Ζάρουν στράφηκε στον Κιόλβ. «Πρίγκιπά µου;»
«Τα πράγµατα είναι όπως τα λέει ο Άρχοντας Τόρµπαλ.»
«∆ηλαδή, η ψήφος όσων υποστήριξαν το ∆ουκάτο Τάρµεν δεν έχει
κανένα αντίκρισµα;» απαίτησε η Σιρίµα.
«Προφανώς, Αρχόντισσά µου,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ. «Θα έπρεπε
να το είχατε σκεφτεί αυτό, από τη στιγµή που το Συµβούλιο, γενικά,
δεν επιθυµεί εκπροσώπηση από το ∆ουκάτο Τάρµεν.»
Η Σενίβα έριξε µια µατιά στά ανοιχτά φύλλα. «Εποµένως,»
παρατήρησε, «έχουµε ισοπαλία: ∆ύο ψήφοι υπέρ του Άρβεντµοκ και
δύο υπέρ του Θάλβερκ. Ίσως θα ήταν συνετό να ξαναγίνει
ψηφοφορία…»
Και, στρεφόµενη στην ∆άρα, την κοίταξε µε τρόπο τον οποίο
εκείνη αποκωδικοποίησε ως: Είσαι µε το µέρος µας ή όχι; Αν είσαι,
ψήφισε το Άρβεντµοκ, τώρα. Η ∆ούκισσα του Κάορχαλ είχε ψηφίσει
το δικό της ∆ουκάτο, αλλά υπέθετε πως η Σενίβα είχε υποστηρίξει το
Άρβεντµοκ. Ο Βορράς ενωµένος, σκέφτηκε η ∆άρα. Αν ψηφίσω κι
εγώ το Άρβεντµοκ, υπάρχει πιθανότητα να µας εκπροσωπήσει ο
∆ούκας Τόρµπαλ –ένας Βόρειος. Αν δεν το ψηφίσω, ο Βορράς θα
χάσει…
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Οι άρχοντες επέστρεψαν όλα τους τα φύλλα στον Κιόλβ, ο οποίος
τα ανακάτεψε και τα χώρισε ξανά, ενόσω εκείνοι περίµεναν,
σκεπτόµενοι τι να ψηφίσουν αυτή τη φορά. Όταν ο Πρίγκιπας
τελείωσε, έδωσε στον καθένα τη µοιρασιά του.
Οι ψήφοι άργησαν να έρθουν λιγάκι περισσότερο από την
προηγούµενη φορά, παρατήρησε ο γιος του Κάρχοκ. Και, όταν,
τελικά, τα φύλλα σχηµάτισαν έναν µικρό σωρό µπροστά του, εκείνος
αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε να ψηφίσει ή να πάει πάσο, πάλι. Οι
άρχοντες του Βασιλείου του, προφανώς, δεν ήθελαν συµµαχία µε
τους Σαραολνιανούς· οπότε, γιατί να µην ψήφιζε κι εκείνος αυτόν
που πίστευε ότι ήταν καλύτερος για να τους εκπροσωπήσει; Όµως
ποιος ήταν ο καλύτερος; Ποιος µπορούσε να διαπραγµατευτεί µε
τους Μαγκραθµέλιους δαιµονανθρώπους;
Ο Έσριθ; Όχι· αυτός, σίγουρα, κάτι είχε στο µυαλό του· κάτι που ο
Κιόλβ υποψιαζόταν ότι συνέφερε εκείνον και µόνο. Μετά ήταν ο
Βάνρελ του Θάλβερκ, ο οποίος είχε πάρει δύο ψήφους… Χµ. Αυτός
ίσως να µην ήταν και τόσο άσχηµη επιλογή. Εξάλλου, το ∆ουκάτου
του βρισκόταν στα δυτικά σύνορα του Άργκανθικ. Όµως, και πάλι, ο
Πρίγκιπας δεν ήταν σίγουρος για τον Βάνρελ. Ποιος έµενε, λοιπόν;
Ο Τόρµπαλ; Ένας Βόρειος; Να ψήφιζε έναν Βόρειο; Όχι πως
εκείνος, προσωπικά, είχε τίποτα µε τους Βόρειους, αλλά εδώ το θέµα
δεν ήταν µόνο αυτό: οι Σογκράθοι, δεν έπρεπε να ξεχνά, ήταν
ορκισµένοι εχθροί των Βέρντλεν.
Η φωνή του Έσριθ διέκοψε τις σκέψεις του: «Υψηλότατε;…»
Ο Κιόλβ βλεφάρισε. Τράβηξε δύο από τα φύλλα του και τα
πρόσθεσε στον σωρό, τον οποίο και ανακάτεψε.
Φανέρωσε τους ψήφους, έναν-έναν.
∆ουκάτο Έβµορ: τρεις ψήφοι.
∆ουκάτο Άρβεντµοκ: τρεις ψήφοι.
∆ουκάτο Ντάναρλ: µία ψήφος.
∆ουκάτο Θάλβερκ: τέσσερις ψήφοι.
296

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

Η Σιρίµα γούρλωσε τα µάτια της, κοιτάζοντας τα ανοιχτά φύλλα
που βρίσκονταν απλωµένα στην επιφάνεια του ξύλινου τραπεζιού.
Το µικρό καθαρµατάκι του Κάρχοκ πρέπει να ψήφισε τους
δαιµονισµένους Ζόφραλκ!
Ο Τόρµπαλ πήρε µια θυµωµένη όψη.
Η Σενίβα σούφρωσε τα χείλη.
Η ∆άρα συνοφρυώθηκε.
Ο Έσριθ ακούµπησε το σαγόνι στη γροθιά του.
Η Άσλια χτυπούσε, νευρικά, τα χείλη µε τον δείκτη του δεξιού της
χεριού.
Η Ενθέµα ήταν αδιάφορη, συλλογιζόµενη τα δικά της προβλήµατα.
Ο Ζάρουν φάνηκε να υποµειδιά.
Ο Βάνρελ έµοιαζε έκπληκτος.
«Μάλιστα,» είπε ο Κιόλβ, που εκείνος είχε κάνει το ∆ουκάτο
Θάλβερκ να κερδίσει αυτή την «αναµέτρηση». «Νοµίζω πως έχουµε
έναν πολύ… λογικό εκπρόσωπο. Έναν άνθρωπο που βρίσκεται στα
δυτικά µας σύνορα. ∆ε συµφωνείτε, άρχοντές µου;»
Οι Πνευµατοχτυπηµένοι Νότιοι, πάλι, αντιπροσωπεύουν το Βασίλειο,
µούγκρισε εντός του ο Τόρµπαλ. Αλλά εσύ, µικρέ, θα είσαι το τέλος
της κυριαρχίας τους. Εξαιτίας σου, ο Βορράς θα άρχει στο Άργκανθικ
απο δώ και στο εξής. ∆ε θα µας δώσεις µία αφορµή; –θα σε
κοµµατιάσουµε!
«Συµφωνώ απόλυτα, Υψηλότατε,» είπε ο Ζάρουν. «Βέβαια, την
εκπροσώπηση θα µπορούσε να την αναλάβει και το ∆ουκάτο Έβµορ·
κι αυτό βρίσκεται στα δυτικά σύνορα. Όµως, δεδοµένου ότι,
πρόσφατα, ήταν σε πόλεµο µε τους Σαραολνιανούς–»
«Αυτό µας δίνει µεγαλύτερο πλεονέκτηµα, όσον αφορά τις
διαπραγµατεύσεις που θα µπορούσαµε να κάνουµε µε τους
Μαγκραθµέλιους. Μην ξεχνάτε, Άρχοντά µου, πως οι τελευταίοι
είναι εχθροί του Σαραόλν,» τόνισε η Σιρίµα.
«Το Συµβούλιο, όµως, αποφάσισε,» είπε ο Κιόλβ.
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«Πρίγκιπά µου, ίσως να µην είχαµε ζυγίσει µε αρκετή σύνεση τα
υπέρ και τα κατά,» αποκρίθηκε η Σιρίµα. «Να ξαναψηφίσουµε.»
«Όχι,» διαφώνησε ο Κιόλβ. «Εάν γίνουν διαπραγµατεύσεις µε τους
Μαγκραθµέλιους, θα τις αναλάβει το ∆ουκάτο Θάλβερκ.»
«Συνεπώς, δεν είναι ακόµα βέβαιο ότι θα γίνουν
διαπραγµατεύσεις,» κατέληξε ο Τόρµπαλ.
«Κι αυτό σας χαροποιεί, ∆ούκα µου;» ρώτησε η Σιρίµα.
«Γνωρίζετε, µήπως, τι µε χαροποιεί και τι όχι, Αρχόντισσά µου;»
αντιγύρισε εκείνος, στενεύοντας τα µάτια.
«∆εν υπάρχει λόγος για διαπληκτισµούς,» τους διέκοψε ο Κιόλβ.
«Και, ναι, ∆ούκα Τόρµπαλ, δεν είναι ακόµα βέβαιο ότι θα γίνουν
διαπραγµατεύσεις.»
«Προτείνετε πόλεµο, Υψηλότατε;» ρώτησε ο Έσριθ.
«Συνεχίζω να προτείνω συµµαχία µε τους Σαραολνιανούς. Κι
ελπίζω κι εσείς, µε τον καιρό, ν’αντιληφθείτε πόσο απαραίτητη είναι
αυτή η συµµαχία, άρχοντές µου.»
Ο Άρχων Ζάρβηµ έχει διαβρώσει το νου του µικρού, σκέφτηκε ο
∆ούκας του Τάρµεν. Πρέπει να φύγει από τη µέση, και µάλιστα πολύ
σύντοµα. Αλλιώς τα πράγµατα θα δυσκολέψουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
Τρίτη ηµέρα του Μυστικού Πολέµου:

Το Πνευµατικό Λάθος
ίλησέ µου, ∆όνορ,» είπε ο Κιόλβ, καθώς καθόταν αντίκρυ
από τον βασιλικό κατάσκοπο (και, τώρα πλέον, ∆ούκα του
Έβµορ, επίσης).
«∆εν τη βρήκα, λες και την άρπαξαν τα ίδια τα Πνεύµατα.»
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Οι δύο άντρες βρίσκονταν σε ένα µικρό σαλόνι, µε ένα τζάκι κοντά
τους. Πλησίαζε µεσηµέρι, και η κοιλιά του Πρίγκιπα του Άργκανθικ
διαµαρτυρόταν, καθότι δεν είχε φάει τίποτα από το πρωί –δεν είχε
όρεξη· είχε άγχος για τη συνεδρίαση του Συµβουλίου, η οποία είχε
τελειώσει πιο µπερδεµένα απ’ό,τι ξεκίνησε, όφειλε να οµολογήσει ο
Κιόλβ.
Επί του παρόντος: «Να πάρει και να σηκώσει!…» καταράστηκε,
ατενίζοντας τις φλόγες. «Αυτή η γυναίκα ίσως να ευθύνεται για τον
θάνατο της Φίνρα.» Έστρεψε το βλέµµα του στον βασιλικό
κατάσκοπο. «Θέλω να τη βρεις, ∆όνορ. Πάση θυσία.»
Εκείνος ξεφύσησε. «Θα κάνω ό,τι µπορώ, Υψηλότατε. Πάντως,
µοιάζει η γη να άνοιξε και να την κατάπιε…»
«Ρώτησες γι’αυτήν στο Έκτο Σπίτι; Ίσως κάποιος να είδε πού πήγε,
όταν έφυγε απο κεί.»
«Φυσικά και ρώτησα, Πρίγκιπά µου.»
«Και δεν την είδε κανένας να φεύγει;»
«Κανένας δεν την είδε καν να µπαίνει,» εξήγησε ο ∆όνορ.
«Υποψιάζοµαι πως, όταν την άφησα εκεί, απλά γύρισε και
κατευθύνθηκε αλλού.»
Ο Κιόλβ σταύρωσε τα χέρια µπροστά του, κουνώντας το κεφάλι.
Αισθανόταν ότι έπρεπε να βρει αυτή την τροβαδούρο. Αλλά γιατί
πιέζω έτσι τον εαυτό µου και τους υπηκόους µου; αναρωτήθηκε. ∆εν
είµαι κι απόλυτα σίγουρος ότι η Νιρίλ σκότωσε την Φίνρα και την
οικογένειά της. Κι όµως… έχω αυτό το συναίσθηµα που δε λέει να
µ’εγκαταλείψει…
«Έπρεπε να µε είχατε πληροφορήσει πιο νωρίς για την Νιρίλ,
Υψηλότατε,» είπε ο ∆όνορ.
«Τότε, είχες άλλη δουλειά. Ήταν απαραίτητο να µάθω ποιοι
κατάσκοποι βρίσκονταν µε το µέρος µου και ποιοι όχι.»
«Καταλαβαίνω…»
«Κι ακόµα αυτή η δουλειά δεν έχει τελειώσει, έτσι;»
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«Έτσι,» συµφώνησε ο ∆όνορ. «Και ούτε πιστεύω να τελειώσει
ποτέ,» πρόσθεσε.
Ο Κιόλβ συνοφρυώθηκε. «Τι εννοείς;»
Ο ∆όνορ ανασήκωσε το ένα χέρι, µορφάζοντας. «Ότι είστε ο
Μονάρχης του Βασιλείου των Σκιών, Πρίγκιπά µου. Ποτέ δεν
πρόκειται να είστε απόλυτα σίγουρος για κανέναν και τίποτα.»
Κατάρα… Είναι κατάρα να κυβερνάς το Άργκανθικ… Πώς άντεξε ο
πατέρας µου τόσα χρόνια; Ξαφνικά, ο Κιόλβ αισθάνθηκε έναν
απέραντο θαυµασµό για τον µακαρίτη Βασιληά Κάρχοκ.
«∆όνορ. Πιστεύω πως, τουλάχιστον, µπορώ να θεωρώ εσένα σαν
έναν από τους σίγουρούς µου φίλους.»
Ο νέος ∆ούκας του Έβµορ κούνησε το κεφάλι. «Όχι, Υψηλότατε·
ποτέ να µην εµπιστεύεστε κανέναν στο Άργκανθικ.» Και σηκώθηκε
από την πολυθρόνα του. «Τώρα, εάν δε µε θέλετε κάτι άλλο….;»
«Πήγαινε,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ. «Αλλά βρες µου τη Νιρίλ.»
Ο ∆όνορ υποκλίθηκε. «Ως προστάξετε, Υψηλότατε,» είπε· και,
γυρίζοντας, βάδισε έξω από το µικρό σαλόνι.
Ο Κιόλβ αναλογίστηκε τα τελευταία του λόγια: «Όχι, Υψηλότατε·
ποτέ να µην εµπιστεύεστε κανέναν στο Άργκανθικ.» Ούτε κι εσένα,
∆όνορ; Έναν Τόρνιλφερ; Αλλά καταλαβαίνω… απλά, προσπαθείς να
µε κάνεις να είµαι πιο επιφυλακτικός. Έχεις δίκιο. Φίλε µου.
Σηκώθηκε από την πολυθρόνα. Τώρα, έπρεπε να φροντίσει και ένα
άλλο ζήτηµα.
Αυτό της στέψης.
** ** ** **
Η Ροβιγκάν στράφηκε στο µέρος του νεαρού Πρίγκιπα, βλέποντάς
τον να µπαίνει στην βασιλική αίθουσα και να βαδίζει προς το µέρος
της. Ήταν µεσηµέρι, και η σύµβουλος της πολιτείας σχεδίαζε, όπου
νάναι, να φύγει, όµως τώρα, µάλλον, δε θα µπορούσε· ο γιος του
Κάρχοκ έµοιαζε κάτι να θέλει από αυτήν.
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«Υψηλότατε,» τον χαιρέτησε, κάνοντας να σηκωθεί όρθια.
Ο Κιόλβ τής έκανε νόηµα να καθίσει, και πήρε θέση αντίκρυ της
στο µεγάλο, ξύλινο τραπέζι. Τούτη την ώρα, κανένας άλλος
σύµβουλος δε βρισκόταν εδώ· ήταν οι δυο τους.
«Πώς θα µπορούσα να σας εξυπηρετήσω, Πρίγκιπά µου;» ρώτησε η
Ροβιγκάν.
«Θα ήθελα µέχρι αύριο να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες
προετοιµασίες για τη στέψη µου,» αποκρίθηκε εκείνος.
Ωωχ, σκέφτηκε η σύµβουλος της πολιτείας. «Μην ανησυχείτε
καθόλου, Υψηλότατε. Θα τα φροντίσω όλα.» Και ίσως νάναι
καλύτερα έτσι. Καλύτερα να έχω το νου µου απασχοληµένο µε κάτι.
Όποτε επέστρεφε σπίτι της, τη στοίχειωναν, συνέχεια, οι αναµνήσεις
του συζύγου της, Πότβαλτ. Και, όταν βρισκόταν στο δωµάτιό της,
ολοµόναχη, δύσκολα µπορούσε να κοιµηθεί ή να ησυχάσει. Νόµιζα
ότι δε θα πέθαινες ποτέ, αγάπη µου… ποτέ… Νόµιζα ότι ποτέ δε θα σε
έβλεπα να πεθαίνεις…
«Είστε καλά, κυρία Ροβιγκάν;» Η φωνή του Κιόλβ την επανέφερε
στην πραγµατικότητα.
«Ναι, Υψηλότατε, ναι,» αποκρίθηκε η σύµβουλος της πολιτείας.
Και µόνο τότε αντιλήφθηκε ότι δάκρυα έτρεχαν στα µάγουλά της.
Πήρε το λευκό µαντήλι από τον κόρφο της και, γρήγορα, τα
σκούπισε. «Θα φροντίσω για όλα· µην ανησυχείτε.»
«Καλώς,» είπε ο Κιόλβ. «Θα ήθελα τα πάντα να είναι έτοιµα αύριο
το απόγευµα.»
«Κανένα πρόβληµα,» ένευσε η Ροβιγκάν.
** ** ** **
Φεύγοντας από την βασιλική αίθουσα –και αφήνοντας την
σύµβουλο της πολιτείας στη δουλειά της–, ο Κιόλβ βάδισε προς το
δωµάτιό του, φορτισµένος από την κουβέντα του µε τον ∆όνορ και
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από όσα είχαν ειπωθεί στη συνεδρίαση του Συµβουλίου. Στον δρόµο,
είδε µια γνώριµη φιγούρα να τον περιµένει.
Σταµάτησε µπροστά στον γέροντα που κάπνιζε. «Ζάρβηµ.»
«Θέλουµε να σου µιλήσουµε, Πρίγκιπά µου,» του είπε εκείνος. «Θα
µ’ακολουθήσεις;»
«Ναι, φυσικά,» απάντησε ο Κιόλβ, ξέροντας για τι πράγµα ήθελαν,
αναµφίβολα, να του µιλήσουν οι Σαραολνιανοί.
Ο Ζάρβηµ ξεκίνησε να περπατά, και ο Πρίγκιπας του Άργκανθικ
βάδισε πίσω του. Ο γέρο-Σαραολνιανός πλησίασε µια πόρτα και την
άνοιξε, µπαίνοντας.
Ο Κιόλβ τον ακολούθησε, για να βρεθεί στο δωµάτιο του
Αντιβασιλέα Σόλµορχ και της Βαρονέσας Τάθβιλ. Οι δύο εν λόγω
ευγενείς τον περίµεναν, καθισµένοι σε ένα τραπέζι το οποίο ήταν
γεµάτο µε φαγητά.
«Καθίστε, Υψηλότατε,» του πρότεινε ο Σόλµορχ. «Γευµατίστε µαζί
µας.»
Ο Κιόλβ πήρε θέση αντίκρυ του, και ο Ζάρβηµ πλάι στον Πρίγκιπα
του Άργκανθικ και αντίκρυ στην κόρη του. Η τελευταία σηκώθηκε,
για να σερβίρει στον γιο του Κάρχοκ µια µερίδα στιφάδο· όµως
εκείνος τη σταµάτησε. «Όχι, Βαρονέσα. Μπορώ και µόνος.»
«Όπως επιθυµείτε,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ, και κάθισε ξανά.
Ο Κιόλβ αυτοσερβιρίστηκε. «Ο Ζάρβηµ είπε πως θέλετε να µου
µιλήσετε για κάτι.»
«Για τη συµµαχία, φυσικά,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. Ήπιε µια
γουλιά κρασί. «Τι αποφάνθηκε το Συµβούλιο των Αρχόντων;»
Ο Κιόλβ έκοψε ένα κοµµάτια από το κρέας του, το έβαλε στο
στόµα, και το µάσησε. Όπως το περίµενα. Ό,τι και να τους αποκριθώ,
τώρα, θα τους απογοητεύσω, οπότε η αλήθεια ενδείκνυται (ίσως όχι
για τον Μονάρχη του Βασιλείου των Σκιών, αλλά σίγουρα για εµένα).
«Αρχικά, οι άρχοντες ήταν διχασµένοι, οφείλω να οµολογήσω.
Είχαµε πέντε ψήφους υπέρ και έξι κατά. Ουσιαστικά, βέβαια, τρεις
ήταν υπέρ και έξι κατά.»
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Η Τάθβιλ βλεφάρισε. «Γιατί, Πρίγκιπά µου;»
«Γιατί οι δύο ψήφοι υπέρ ήταν δικοί µου, Βαρονέσα µου,»
χαµογέλασε ο Κιόλβ. «Η ψήφος του Μονάρχη του Άργκανθικ είναι
διπλή, πάντα.»
«Άρα, οι άρχοντες του Βασιλείου είναι εναντίον µας, όχι
διχασµένοι,» είπε ο Σόλµορχ.
«Κι όµως, αρχικά, διχασµένοι νοµίζω ότι ήταν, αφού έστω και
µερικοί ψήφισαν υπέρ της συµµαχίας.»
«Μετά;»
«Μετά, δε νοµίζω πως κανένας ήταν, πλέον, υπέρ. Μάλιστα, ο
∆ούκας Έσριθ προθυµοποιήθηκε να διαπραγµατευτεί µε τους
Μαγκραθµέλιους, ώστε να µη γίνει πόλεµος µεταξύ αυτών και του
Άργκανθικ, σε περίπτωση που έχουν βλέψεις προς τα εδάφη µας.»
Ο Σόλµορχ στράβωσε τη µούρη του. «Ξέρεις, τον ∆ούκα Έσριθ
τον… τον είχα υποψιαστεί από την αρχή…»
«Νοµίζεις ότι είναι σύµµαχος του Πόνκιµ,» είπε σταθερά ο Κιόλβ,
σταµατώντας το φαγητό του.
«Αυτή την εντύπωση έχω,» παραδέχτηκε ο Αντιβασιλέας. «Η
Σαντέ’ενθιν ήταν εδώ τόσο καιρό· θα µπορούσε να είχε κάνει κάποια
συµφωνία µαζί της. Νοµίζω ότι η ∆ούκισσα Ζέκαλ δε µας τα είπε
όλα.»
«Σίγουρα δε µας τα είπε όλα,» τον διαβεβαίωσε ο Κιόλβ. «Όµως κι
αυτά που µας είπε πολλά ήταν. ∆εν πιστεύω να µας πει περισσότερα,
όσο κι αν την πιέσουµε. Και δεν έχουµε τη δυνατότητα να την
πιέσουµε και πολύ. Καταλαβαίνεις τους λόγους.»
Ο Σόλµορχ ένευσε. Καταλάβαινε: Η Ζέκαλ ήταν δούκισσα του
Βασιλείου, µία από τους σηµαντικότερους –και ισχυρότερους–
άρχοντες του Άργκανθικ. Αναρωτιέµαι αν, όντως, διέκοψε τις επαφές
της µε τη Σαντέ’ενθιν ή αν ψεύδεται.
«Τέλος πάντων,» είπε ο Αντιβασιλέας. «Θα σας εκπροσωπήσει,
τελικά, ο Έσριθ, ή όχι;»
«Όχι,» απάντησε ο Κιόλβ. «Το Συµβούλιο ψήφισε εναντίον του.»
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«Προφανώς, δεν είµαστε οι µόνοι που δεν τον εµπιστευόµαστε…»
σχολίασε η Τάθβιλ.
«Το δίχως άλλο, Βαρονέσα µου,» κατένευσε ο Πρίγκιπας του
Άργκανθικ. Και συνέχισε: «Ο ∆ούκας Βάνρελ Ζόφραλκ θα
αντιπροσωπεύσει το Βασίλειο στις διαπραγµατεύσεις του µε τους
Μαγκραθµέλιους, εάν υπάρξουν τέτοιες. Εγώ, πάντως, να ξέρετε πως
εξακολουθώ να υποστηρίζω µια συµµαχία µεταξύ του Σαραόλν και
του Άργκανθικ.»
«Όµως δεν προβλέπεις να γίνεται πραγµατικότητα,» πρόσθεσε ο
Ζάρβηµ, µασώντας το τσιµπούκι του.
«∆υστυχώς, θα συµφωνήσω µαζί σου, Άρχοντά µου.»
Ο Σόλµορχ σκούπισε τα χείλη του µε µια λευκή πετσέτα, την οποία
άφησε να πέσει άκοµψα µπροστά του. Σταύρωσε τα χέρια του στο
στέρνο κι ακούµπησε την πλάτη του στην καρέκλα. «Χάνουµε το
χρόνο µας εδώ. Από την αρχή, το χρόνο µας χάναµε. ∆ιασχίσαµε
εχθρικά εδάφη, χιονισµένα βουνά, επικίνδυνες πόλεις, και όλα ήταν
χάσιµο χρόνου…
»Καλύτερα θα ήταν ο Βένγκριλ να είχε πάει κατευθείαν στο
Βασίλειο του Ωκεανού και να είχε ζητήσει βοήθεια απο κεί. Μα τα
Πνεύµατα, δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό του! Ήταν στον Ωκεανό,
απ’ό,τι µας είπε, και ήρθε στο Σαραόλν, για να πάει στη Χάργκοχ.
Γιατί δεν έφερε στρατιωτική βοήθεια µαζί του; Γιατί δεν έφερε
Ωκεάνιους;»
«Ίσως η Βασίλισσα Αάνθα να µη συµφωνούσε,» υπέθεσε η Τάθβιλ.
«Τότε, γιατί, τώρα, πάει να της µιλήσει; Και γιατί, όταν έφυγε,
έµοιαζε τόσο σίγουρος πως θα τον βοηθήσει στον πόλεµο; Όχι
απόλυτα σίγουρος, ίσως, µα αρκετά σίγουρος. Τουλάχιστον, εµένα
έτσι µου φάνηκε. Ήταν ανάγκη να έρθουµε ως εδώ, στην ∆ρέλιφον,
για να πάρει την απόφαση να ζητήσει βοήθεια από τον Ωκεανό;»
«Έχω την εντύπωση ότι συµβαίνει και κάτι άλλο,» είπε ο Ζάρβηµ·
«κάτι που δε µας έχει αναφέρει.»
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«Κι εγώ έτσι πιστεύω,» παραδέχτηκε ο Σόλµορχ. Πολλά µυστικά
κρύβεις, φίλε µου Βένγκριλ. Πάρα πολλά µυστικά· τα οποία, κάποια
στιγµή, θα σου βγουν σε κακό.
«Ό,τι έγινε έγινε,» είπε η Τάθβιλ. Και κοίταξε τον Κιόλβ.
«Πρίγκιπά µου, δεν υπάρχει κάποια πιθανότητα το Συµβούλιο να
ψηφίσει υπέρ της συµµαχίας;»
«∆ε νοµίζω,» παραδέχτηκε εκείνος. «∆ε νοµίζω…»
«Να πάµε στον Ωκεανό;» ρώτησε η Τάθβιλ τον Σόλµορχ. «Στην
Θέρληχ;»
«Μη βιάζεσαι τόσο,» αποκρίθηκε ο Αντιβασιλέας. «Ας
περιµένουµε µερικές µέρες ακόµα. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
Εξάλλου, και στην Θέρληχ να πάµε, τι µπορούµε να κάνουµε εκεί;
Μπορούµε να προσφέρουµε κάποια επιπρόσθετη βοήθεια;»
«Κι εδώ; Τι µπορούµε να κάνουµε εδώ, Σόλµορχ;»
«Ίσως, στο τέλος, να γίνει κάτι. Όταν οι Αργκανθικιανοί
αντιληφθούν πως δεν έχουν τη δυνατότητα να διαπραγµατευτούν µε
τους Μαγκραθµέλιους, πιθανώς να δουν τη συµµαχία µε άλλο µάτι.
Αν, λοιπόν, τότε, κανένας δε βρίσκεται στην ∆ρέλιφον, µε ποιον θα
συµµαχήσουν;»
Η Τάθβιλ σούφρωσε τα χείλη, σκεπτική. «∆εν έχεις κι άδικο.»
«Εποµένως,» κατέληξε ο Ζάρβηµ, «µάλλον, θα εκµεταλλευτούµε κι
άλλο τη φιλοξενία σου, Πρίγκιπά µου.»
Ο Κιόλβ µειδίασε. «Ό,τι κι αν λένε οι άλλοι για σας, φίλοι µου, εγώ
χαίροµαι που σας έχω κοντά µου.»
** ** ** **
Η Σαντέ’ενθιν είχε φύγει από τους Τρεις ∆ρόµους και κατευθυνόταν
προς την αποθήκη όπου έµεναν ο Τράνθλας και οι δαιµονάνθρωποί
του. Η Μικρή Αγορά ήταν ήσυχη γύρω της, καθότι µεσηµέρι.
Μονάχα µερικές απόµακρες οµιλίες ακούγονταν, καθώς και το
τρίξιµο που έκαναν οι µπότες της, καθώς η Ζιρκεφιανή πατούσε
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επάνω σε κοµµατάκια ξύλων, φαγητών, και φρούτων. Το σιγανό
σφύριγµα του αγέρα, που περνούσε ανάµεσα από τις σκηνές και τα
χτίρια, έµοιαζε µε απόκοσµη µουσική στα αφτιά της
Πνευµατίστριας.
Με την άκρια του µατιού της, είδε µια σκιά να κινείται στα δεξιά –
µια γκρίζα σκιά. Αµέσως, η Σαντέ’ενθιν στράφηκε προς τα κει, µε
την καρδιά να βροντοκοπά κάτω απ’το αριστερό της στήθος. Όµως η
σκιά είχε ήδη χαθεί πίσω από µια τέντα. Ήταν η ίδια. Η ίδια που είχα
δει και την προηγούµενη φορά.
Οι παλιοί Κλειδοκράτορες;
Βάδισε αργά, προσεκτικά. Τώρα, ο ήχος των µποτών της της
έµοιαζε πολύ, πολύ δυνατότερος από πριν. Έθεσε σε λειτουργία τις
πνευµατικές της αισθήσεις, και επικαλέστηκε ψυχική ενέργεια από
τον Πνευµατικό Κόσµο γύρω της, έτοιµη να ξεπαστρέψει όποιον
έκανε το σφάλµα να της επιτεθεί.
Εκείνη η πανίσχυρη παρουσία γέµισε, πάλι, το κεφάλι της. Η
Σαντέ’ενθιν προσπάθησε να επικεντρωθεί σ’αυτήν, ζαλίστηκε, και
παραπάτησε, χάνοντας τον έλεγχό της επάνω στα Πνεύµατα.
Γλίστρησε κάπου και έπεσε στο ένα γόνατο, ακουµπώντας το δεξί
της χέρι στο έδαφος, για να µη σωριαστεί.
Γύρισε το βλέµµα της, καθώς νόµισε πως είδε κάτι να την ζυγώνει.
Και, πράγµατι, κάτι την πλησίαζε. Ένα πλάσµα που… έµοιαζε µε
άνθρωπος, µα δεν ήταν –ήταν µια ηµιδιαφανή γκρίζα σκιά, βγαλµένη
από εφιάλτη.
Από ποια κόλαση ξεπήδησε τούτο το πράγµα;… συλλογίστηκε η
Σαντέ’ενθιν, νιώθοντας το στόµα της να ξεραίνετε. Είναι εχθρικό; Κι
αν ναι, πώς θα το αντιµετωπίσω; Σηκώθηκε όρθια, αργά, λες και
φοβόταν µην το προκαλέσει. Ίσως, αν ήταν άνουν, να δρούσε όπως
τα άγρια θηρία της ζούγκλας, τα λιοντάρια και τις τίγρεις, τα οποία,
άµα δεν τα προκαλούσες, δε σου επιτίθονταν. Τι είσαι; Αποτέλεσµα
του Μυστικού Πολέµου; Παρενέργεια του Μυστικού Πολέµου;
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«Τι θέλεις;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν, προσπαθώντας να κρατήσει τη
φωνή της σταθερή. Με καταλαβαίνει, άραγε;
Ο γκρίζος άνθρωπος συνέχισε να την πλησιάζει. Ερχόταν
καταπάνω της, σαν κάτι να τον έλκυε σ’αυτήν. Εκείνη έκανε δυο
βήµατα πίσω. «Μείνε εκεί πού είσαι!» πρόσταξε.
Το πλάσµα δεν την υπάκουσε.
Η Σαντέ’ενθιν τέντωσε το δεξί της χέρι, υποτονθόρυσε µερικές
λέξεις επίκλησης των Πνευµάτων, και το χτύπησε µε συσσωρευµένη
ψυχική ενέργεια.
Ο γκρίζος άνθρωπος στάθηκε στο σηµείο όπου βρισκόταν, αλλά
φάνηκε να µεγαλώνει, να γιγαντώνεται (!).
Η Σαντέ’ενθιν σταµάτησε να τον βάλει µε ψυχική ενέργεια. Μα τον
Ποταµό, τη Ζούγκλα, και την Έρηµο! Έτσι το τρέφω! Απορροφά
πνευµατική ισχύει, όπως το σφουγγάρι απορροφά το νερό!
Το πλάσµα άρχισε, πάλι, να τη ζυγώνει, ένα κεφάλι ψηλότερο
απ’ό,τι πριν.
Η Σαντέ’ενθιν έτρεξε προς την αντίθετη κατεύθυνση, πηγαίνοντας
στην αποθήκη του Τράνθλας. Ρίχνοντας µια µατιά πίσω της,
διαπίστωσε πως ο εχθρός (;) δεν την καταδίωκε πλέον. Ευτυχώς µε
ξέχασε. Τελικά, πρέπει να ήταν άνουν.
Όµως, µόλις στράφηκε µπροστά της, το είδε να στέκεται µερικά
µέτρα απόσταση απ’αυτήν!
Σταµάτησε να τρέχει. ∆εν έχει νόηµα να προσπαθώ να του ξεφύγω.
Κινείται γρηγορότερα από µένα, πολύ γρηγορότερα. Στάθηκε,
κοιτάζοντάς το.
Το πλάσµα την πλησίασε, και βρέθηκε εµπρός της, εκεί όπου αν
είχε οσµή (πράγµα που δεν είχε), η Σαντέ’ενθιν θα µπορούσε να το
µυρίσει. Προσπάθησε να πείσει τον εαυτό της ότι δεν έπρεπε να
τρέµει, όµως δυσκολευόταν· ποτέ στη ζωή της δεν είχε
αντιµετωπίσει κάποια παρόµοια περίπτωση. Καταραµένος νάναι
τούτος ο Μυστικός Πόλεµος!
307

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Αλληλοκοιτάζονταν για κάµποση ώρα, δίχως κανένας απ’τους δυο
τους να κινείται. Η Σαντέ’ενθιν άρχισε να ηρεµεί. ∆εν είναι εχθρικό,
τελικά… Μπερδεµένο είναι.
«Γεια,» του είπε, απλά.
Το πλάσµα επανέλαβε τα λόγια της, µε µια εντελώς αλλόκοτη χροιά
στη φωνή του: <Γεια>
Η Σαντέ’ενθιν συνοφρυώθηκε. «Μιλάς;»
<Μιλάς;>
Προφανώς τώρα µαθαίνεις να µιλάς, συµπέρανε η Ζιρκεφιανή
Πνευµατίστρια. Τι θα κάνω µ’αυτό το… αυτό το… πνευµατικό λάθος;
Ξεφύσησε. «Καλά. Θα σε ξαναδώ αργότερα. Έχε γεια.» Το
προσπέρασε κι άρχισε να βαδίζει γοργά, ν’αποµακρύνεται.
Κάτι φτερούγισε πλάι της –κάτι γκρίζο –και το Πνευµατικό Λάθος
βρέθηκε να περπατά κοντά της (αν, όντως, περπατούσε· γιατί της
έµοιαζε περισσότερο να αιωρείται, να ταξιδεύει κάπου ανάµεσα στον
Πνευµατικό Κόσµο και στον κόσµο της ύλης).
Η Σαντέ’ενθιν σταµάτησε εκεί όπου ήταν. «Φύγε,» είπε, επιτακτικά.
<Φύγε>
«Κατάλαβα· δεν πρόκειται να µπορέσω να συνεννοηθώ µαζί σου!»
µούγκρισε η Ζιρκεφιανή.
Το Πνευµατικό Λάθος προσπάθησε να επαναλάβει την πρότασή
της, αλλά µπερδεύτηκε. Μάλλον, ήταν πολύ σύνθετη γι’αυτό.
«Εντάξει, έλα µαζί µου.» Και να δω τι θα κάνω µε σένα… Βάδισε
προς την αποθήκη· δεν ήταν, πλέον, πολύ µακριά.
<…µου…> έκανε το Πνευµατικό Λάθος, καθώς την ακολουθούσε.
<…ζι µου… λα… ξει…>
Η Σαντέ’ενθιν γέλασε. «Άστο –είναι δύσκολο για σένα ακόµα.»
<…ακόµα… να… λο… σκολο… το…>
Το Πνευµατικό Λάθος συνέχιζε να µουρµουρίζει µόνο του, καθώς
περπατούσαν µέσα στην έρηµη Μικρή Αγορά.
Τελικά, έφτασαν µπροστά στην πόρτα της αποθήκης, και η
Σαντέ’ενθιν χτύπησε, µε τη γροθιά της. Ο Κόρµανλον άνοιξε λίγο
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και κοίταξε από τη χαραµάδα. Τα µάτια του γούρλωσαν, µόλις
αντίκρισε το γκρίζο, ηµιδιαφανές πλάσµα δίπλα της.
«Μην ανησυχείς,» του είπε εκείνη. «Είναι… φίλος.» Λοξοκοίταξε
το Λάθος. Ελπίζω…
Ο Κόρµανλον άνοιξε αρκετά ώστε να µπει η Εκλεκτή του Ύψιστου
Άρχοντα Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν και ο συνοδός της.
Τα βλέµµατα του Τράνθλας και των άλλων δύο δαιµονανθρώπων,
πάραυτα, καρφώθηκαν επάνω στον γκρίζο άνθρωπο.
«Τι ’ναι τούτο, Σαντέ’ενθιν;» έκανε ο Αργκανθικιανός.
«Ούτε κι εγώ ξέρω τι ακριβώς είναι, Νυφίτσα,» αποκρίθηκε εκείνη,
βαδίζοντας, για να καθίσει επάνω σε ένα κιβώτιο. «Έχεις τίποτα για
φαγητό;»
«Ψητό κοτόπουλο.»
«∆εν υπάρχει ψητή σαύρα, υποθέτω…»
«Είµαστε πολιτισµένοι στο Άργκανθικ.»
«Ας γελάσω, Νυφίτσα!» κάγχασε η Σαντέ’ενθιν, ενώ, συγχρόνως,
παρατηρούσε το Πνευµατικό Λάθος, που στεκόταν όρθιο κοντά της.
Ο Τράνθλας τής έδωσε ένα πιάτο ψητό κοτόπουλο, και εκείνη
άρχισε να το καταβροχθίζει µε περίσσια όρεξη.
«Αλήθεια τώρα, Σαντέ’ενθιν: τι είναι αυτό το πλάσµα;» επέµεινε ο
Αργκανθικιανός.
Η Ζιρκεφιανή κατάπιε τη µπουκιά της. «Αλήθεια, Νυφίτσα: δεν
ξέρω τι είναι!»
«Αχά…» έκανε ο Τράνθλας. «Κι αφού δεν ξέρεις τι είναι, γιατί το
έφερες εδώ;»
«Μ’ακολουθεί,» απάντησε εκείνη, τρώγοντας.
«Και δε θέλει να φύγει;»
«…Όχι.»
«Ενδιαφέρον…» Ο Τράνθλας πλησίασε το Πνευµατικό Λάθος.
Έκανε να το αγγίξει, και το χέρι του πέρασε από µέσα. «Είναι…
είναι σαν καθρέφτισµα.»
<Κα… θρε… µα…>
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«Μιλάει κιόλας!»
<…κιόλας…>
«Όχι και πολύ καλά, όµως.»
<…µως…>
«∆εν έχεις καµια υποψία από πού ήρθε;»
«Έχω µία υποψία.»
«Από πού ήρθε, λοιπόν;»
«Είναι αποτέλεσµα του Μυστικού Πολέµου που διεξάγεται µεταξύ
των Κλειδοκρατόρων. Όταν πολλή πνευµατική ενέργεια
συσσωρεύεται, παράξενα πράγµατα συµβαίνουν, Τράνθλας.»
«∆ηλαδή, αυτό το πλάσµα προήλθε από τη συσσωρευµένη
πνευµατική ενέργεια;»
«Ναι. Είναι ένας είδος ψευδοζωής, Νυφίτσα. Ένα Πνευµατικό
Λάθος.»
<…Λάθος…>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο
Τρίτη ηµέρα του Μυστικού Πολέµου:

Γνωριµία

Ο

Ζάρβηµ καθόταν κοντά στο παράθυρο ενός µικρού
σαλονιού, πλάι στο δωµάτιό του. Ερχόταν εδώ συχνά, τα
απογεύµατα, για να καπνίσει και να ρεµβάσει. Απέξω
µπορούσε ν’ατενίσει τις αγροικίες βόρεια της ∆ρέλιφον, καθώς και
ένα µικρό, αλλά πυκνό, δάσος. Η θέα τούτη του άρεσε, ειδικά καθώς
οι ήλιοι, σιγά-σιγά, βυθίζονταν στον δυτικό και ανατολικό ορίζοντα,
γεµίζοντας το τοπίο µε µενεξεδιές σκιές.
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Σήµερα οι σκέψεις του περιστρέφονταν γύρω από τον Κιόλβ.
Προηγουµένως, ο µικρός τούς είχε πει –σε αυτόν, στην κόρη του, και
στον Σόλµορχ– ότι το αυριανό απόγευµα θα γινόταν η στέψη του.
Και ο Ζάρβηµ αναρωτιόταν πότε θα δρούσαν οι εχθροί του
Πρίγκιπα. Ιδιαίτερα αυτοί οι µάγοι που η Χόλκραδ έλεγε ότι
ονοµάζονταν Κλειδοκράτορες. Όµως, αν είχαν πόλεµο αναµεταξύ
τους (όπως, πάλι, είχε πει η Χόλκραδ), θα τους έµενε χρόνος για να
επιχειρήσουν να δολοφονήσουν τον Κιόλβ; Επιπλέον, δεν ήταν όλοι
εναντίον του· ορισµένοι επιθυµούσαν να τον κρατήσουν στον
Αλαβάστρινο Θρόνο.
Αλλά αυτοί που δε θέλουν τον Κιόλβ στον θρόνο, ποιον θέλουν; Αν,
όµως, ο Ζάρβηµ και οι υπόλοιποι το γνώριζαν τούτο, θα µπορούσαν
να καταλάβουν ποιος ήταν ο προδότης· πράγµα το οποίο δεν ήξεραν,
γιαυτό τα πράγµατα είχαν µπερδευτεί τόσο. Πάντως, ανάµεσα στους
εχθρούς του Κιόλβ ήταν και ο Ρίγκµιν –ο γιος του ∆ούκα Έσριθ–, ο
οποίος σκοτώθηκε στον χαλασµό που έγινε στον γάµο της
∆ούκισσας Ζέκαλ. Εποµένως, δε θα ήταν καθόλου παράξενο και ο
ίδιος ο Έσριθ να ήταν προδότης. Μάλιστα, ίσως ο Πόνκιµ να είχε
κάποιους συµµάχους του µέσα στο Άργκανθικ οι οποίοι
προσπαθούσαν να πάρουν το θρόνο και να του παραδώσουν το
Βασίλειο –να το παραδώσουν σ’αυτόν και τους δαιµονανθρώπους
του.
Ωστόσο, ο Ζάρβηµ δε µπορούσε να πιστέψει ότι ένας
Αργκανθικιανός θα έκανε ποτέ κάτι εάν δεν είχε ο ίδιος κανένα
όφελος–
Άκουσε τη µισάνοιχτη πόρτα του µικρού σαλονιού ν’ανοίγει
ολόκληρη, και στράφηκε για να δει ποιος ήταν. Παραξενεύτηκε όταν
αντίκρισε την Αρχόντισσα Σιρίµα, τη µητέρα της ∆ούκισσας Ζέκαλ
–και αδελφή του ∆ούκα Έσριθ, καλύτερα να µην ξεχνώ.
Η πενηντάρα, ξανθιά Αργκανθικιανή χαµογέλασε. «Άρχοντά
Ζάρβηµ,» είπε. «Εσείς εδώ;» Φορούσε ένα µακρύ, πράσινο φόρεµα,
το οποίο τσιτωνόταν επάνω της· το ντεκολτέ του δεν ήταν βαθύ,
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αλλά σίγουρα όχι και σεµνό. Από το λαιµό της κρεµόταν ένα αργυρό
περιδέραιο που συγκρατούσε έναν αζουρίτη. Στον δείκτη του δεξιού
της χεριού υπήρχε ένα µεγάλο δαχτυλίδι µε µια αιµατόπετρα· στο
µικρό δάχτυλο του αριστερού της χεριού ήταν ένα πλατύ, ασηµένιο
δαχτυλίδι µε κάτι σκαλίσµατα τα οποίο ο Ζάρβηµ δε µπορούσε να
διακρίνει από εκεί όπου καθόταν. Τα µαλλιά της Αρχόντισσας ήταν
λυτά και χύνονταν αστραφτερά στους ώµους της, δίνοντας την
εντύπωση στον Σαραολνιανό ότι η Σιρίµα, αναµφίβολα, είχε
χρησιµοποιήσει κάποια βαφή που τα έκανε τόσο φανταχτερά.
Ηλιολούλουδο, ίσως, ή φεγγαρογέννηµα… Γύρω από το κεφάλι της
βρισκόταν ένα αργυρό στεφάνι, µε µικρούς ηµιπολύτιµους λίθους.
Το στεφάνι αυτό είχε, επίσης, τη χρήση τού να συγκρατεί τα µαλλιά
µακριά από το µέτωπό της.
«Ελπίζω να µην ενοχλώ, Άρχοντά µου,» είπε η Σιρίµα.
«Απολαµβάνω τη θέα,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. «Παρακαλώ,
καθίστε, αν θέλετε.»
Η Σιρίµα δε δίστασε καθόλου· κλείνοντας την πόρτα πίσω της,
βάδισε µέσα στο δωµάτιο και κάθισε σε µια καρέκλα κοντά στην
πολυθρόνα του. «Η θέα είναι, πράγµατι, όµορφη, Άρχοντά µου,»
είπε, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο. «∆ε σας είχα για τόσο
ροµαντικό.»
«Λόγω της Σαραολνιανής µου καταγωγής;»
Η Σιρίµα στράφηκε να τον κοιτάξει. Χαµογέλασε. «Ήταν κι αυτός
ένας παράγοντας, οφείλω να οµολογήσω,» παραδέχτηκε.
Ο Ζάρβηµ έβαλε την πίπα του στο στόµα, ρούφηξε καπνό, και τον
φύσηξε από τα ρουθούνια, δίχως να µιλήσει. Το βλέµµα του
παρατηρούσε προσεκτικά την Αργκανθικιανή Αρχόντισσα. Ήρθε
τυχαία εδώ; αναρωτήθηκε. Για να ατενίσει έξω από το παράθυρο;
Μάλλον, όχι. Λίγα είναι τα τυχαία πράγµατα στο Άργκανθικ. Όλα είναι
προσχεδιασµένα σε τούτη τη χώρα· καλά προσχεδιασµένα. Τι θέλεις
από µένα, Αρχόντισσα Σιρίµα ∆άρεν;
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«Και στη Μαφ-νορχ η θέα είναι πολύ όµορφη. Έχετε περάσει ποτέ
από το ∆ουκάτο Έβµορ, Άρχοντά µου;»
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. «∆εν έµεινα για πολύ, όµως.»
Η Σιρίµα συνοφρυώθηκε, σα να µην πίστευε ότι της έλεγε αλήθεια.
«∆εν βρήκατε το µέρος της αρεσκείας σας;»
«Όταν ήµουν νέος, δεν έµενα ποτέ πολύ στον ίδιο τόπο, όσο
όµορφος κι αν ήταν,» εξήγησε ο Ζάρβηµ.
«Έχετε ασχοληθεί µε το κυνήγι, Άρχοντά µου;»
Τον παραξένεψε η ερώτησή της. «Όχι· γιατί;»
«Γιατί το ∆ουκάτο Έβµορ είναι φηµισµένο για τους κυνηγούς του,»
δήλωσε η Σιρίµα. «Μάλιστα, όλοι οι Ράντβαν ήταν µεγάλοι κυνηγοί.
Οι δασότοποι στα νότια του Έβµορ ενδείκνυνται για κυνήγι.»
«Πηγαίνετε κι εσείς για κυνήγι, Αρχόντισσά µου;»
«Μερικές φορές. Όµως µην ξεχνάτε πως εγώ είµαι Ράντβαν µονάχα
εξ αγχιστείας.»
«Σωστά,» είπε ο Ζάρβηµ, φυσώντας καπνό. «Ανήκετε στον Οίκο
των…;»
«∆άρεν,» τον πληροφόρησε η Σιρίµα.
«Α, ναι, βέβαια…» έκανε ο Σαραολνιανός, που, στην
πραγµατικότητα, ήξερε εξ αρχής σε ποιον Οίκο ανήκε η Αρχόντισσα
εµπρός του, όµως ήθελε να την κάνει να νοµίσει πως δε γνώριζε
πολλά από το Άργκανθικ, και πως εκείνη θα µπορούσε να τον
χρησιµοποιήσει εύκολα αν το επιθυµούσε. Άφησέ τη να πέσει στην
ίδια της την παγίδα. «Και οι ∆άρεν είναι η µεγαλύτερη οικογένεια
του ∆ουκάτου… Τάρµεν, έτσι;»
Η Σιρίµα κατένευσε. «Ναι.»
«Κάνατε καλό γάµο, οφείλω να οµολογήσω, Αρχόντισσά µου.»
«Ναι…» αποκρίθηκε εκείνη, και αισθάνθηκε, ξαφνικά, κάτι να
σφίγγει το λαιµό της, καθώς στο νου της ήρθε το φάντασµα του
Σάνµινθορ, το οποίο την είχε επισκεφτεί χτες. Όχι! δεν ήταν
φάντασµα· ήταν µονάχα στο µυαλό µου. Αυτές είναι ανοησίες. Τα ίδια
λένε και για τον εγκαταλειµµένο ανατολικό πυργίσκο του παλατιού
313

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

µου: ότι είναι στοιχειωµένος. Όµως εγώ δεν έχω δει κανένα φάντασµα
ποτέ να περιφέρεται εκεί γύρω. Είναι όλα προκαταλήψεις! Βέβαια,
από την άλλη, ποτέ δεν έχω µπει µέσα στον πυργίσκο. Αλλά και
νάµπαινα, τι θάβλεπα; Σιγά µην έβλεπα το φάντασµα του πατέρα του
Σάνµινθορ. Ούτε το φάντασµα του ίδιου του Σάνµινθορ είδα! Απλά,
τον σκεφτόµουν, κι έτσι–
«Αρχόντισσά µου;»
Η Σιρίµα βλεφάρισε, και είδε τον Ζάρβηµ να την παρατηρεί καλάκαλά. «Ναι,» επανέλαβε. «Έκανα καλό γάµο. Όµως ο σύζυγός µου,
δυστυχώς, πέθανε στον πόλεµο…»
Από το χέρι του Βασιληά Βένγκριλ, σύµφωνα µε τα λεγόµενα,
πρόσθεσε νοερά ο Ζάρβηµ. «Έχετε τα συλλυπητήριά µου. Και µε
συγχωρείτε που σας το θύµισα.»
Η Σιρίµα αναστέναξε. ∆ε µου το θύµισες εσύ, Σαραολνιανέ.
«Ευχαριστώ, Άρχοντά µου. Έχουν, όµως, περάσει αρκετά χρόνια
από τότε. Έχω, πλέον, συµβιβαστεί µε την ιδέα ότι δε θα τον
ξαναδώ. Είναι µοναχικά, βέβαια…
»Εσείς είστε νυµφευµένος, Άρχοντά µου;»
Ρητορική είναι η ερώτηση; σκέφτηκε ο Ζάρβηµ ∆εν ξέρει ότι η
Τάθβιλ είναι κόρη µου; «Ήµουν. Αλλά η σύζυγός µου, η Βαρονέσα
Βόρτιγκ, πέθανε στον ύπνο της.»
«Πέθανε στον ύπνο της;» έκανε η Σιρίµα, δήθεν παραξενεµένη. «Τι
τραγικό γεγονός, Άρχοντά µου!
»Εσείς διοικείται τη Βαρονία, τώρα;»
«Όχι, η κόρη µου, η Βαρονέσα Τάθβιλ.» Λες και δεν το ήξερες
αυτό…
«Η Βαρονέσα Τάθβιλ; ∆εν το είχα προσέξει ότι είναι κόρη σας. ∆ε
µοιάζετε και τόσο…»
Αλήθεια είναι τούτο, συλλογίστηκε ο Ζάρβηµ, αλλά γιατί µου το λες;
Για να µε πληροφορήσεις ότι δε µοιάζω µε τους «συνηθισµένους»
Σαραολνιανούς, κι εποµένως σου είµαι πιο συµπαθής; Γιατί µπαίνεις
στον κόπο να κάνεις αυτή την κουβέντα µαζί µου; «Το έχω
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παρατηρήσει, πολλές φορές,» αποκρίθηκε. Και πρόσθεσε: «Ούτε κι
εσάς, οφείλω να οµολογήσω, σας µοιάζει τόσο η κόρη σας.»
Η Σιρίµα χαµογέλασε. «Αυτό είναι το µεγάλο µου παράπονο. Ο
γιος µου, πιστεύω, θα ήταν πολύ καλύτερος ∆ούκας απ’αυτήν.
Ωστόσο, η Ζέκαλ είναι µεγαλύτερη.
»Ο γιος µου είναι, επίσης, σπουδαίος κυνηγός, Άρχοντά µου.»
«Η ∆ούκισσα Ζέκαλ δεν ασχολείται µε το κυνήγι;»
«Όχι. ∆εν ασχολείται µε τίποτα, για να σας πω την αλήθεια· είναι
τόσο νωχελικό πλάσµα.»
Για λίγο, έπεσε σιγή ανάµεσά τους, καθώς κανείς δεν ήξερε τι να
πει. Η Σιρίµα έσπαγε το κεφάλι της, για να βρει κάτι ενδιαφέρον,
ώστε να συνεχίσει την κουβέντα. Όµως ήταν ο Ζάρβηµ που µίλησε
πρώτος:
«Πώς και σήµερα ήρθατε απο δώ, Αρχόντισσά µου; Παρότι
συχνάζω σε τούτο το σαλονάκι, τ’απογεύµατα, ποτέ δε σας είχα
ξαναδεί…»
∆εν είναι χαζός, σκέφτηκε η Σιρίµα· δεν είναι καθόλου χαζός.
Καταλαβαίνει ότι δεν παρουσιάστηκα τυχαία. Ο Σαραολνιανός είναι,
ίσως, περισσότερο πονηρός απ’ό,τι φαντάζοµαι. Ο Πρίγκιπας είναι,
αναµφίβολα, του χεριού του. Πράγµα φανερό, άλλωστε, απ’τον τρόπο
µε τον οποίο ο µικρός υποστηρίζει τη συµµαχία µε το Σαραόλν.
«Άκουσα ότι η θέα είναι όµορφη και, µην έχοντας κάτι καλύτερο να
κάνω αυτό το απόγευµα, αποφάσισα να περάσω. ∆εν περίµενα να
σας βρω εδώ. Ωστόσο, η έκπληξη ήταν ευχάριστη,» χαµογέλασε.
Έκπληξη, σίγουρα, συµφώνησε νοερά ο Ζάρβηµ· αλλά για ποιον
απ’τους δυο µας;
«Από την αρχή ήθελα να σας γνωρίσω. Παρατηρώ επάνω σας κάτι
διαφορετικό από τους υπόλοιπους Σαραολνιανούς.»
«Η Βόρτιγκ πάντοτε µου έλεγε ότι ήµουν περίεργος,» µειδίασε ο
Ζάρβηµ. Τι διάολο θέλεις να µάθεις, Σιρίµα; Ή, απλά, θέλεις να
γνωριστούµε καλύτερα; Αλλά, ακόµα κι έτσι, αναµφίβολα, θα έχεις
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κάποιον απώτερο σκοπό –τέτοιος είναι ο τρόπος σκέψης όλων των
Αργκανθικιανών αρχόντων.
«Με τι ασχολείστε, Άρχοντά µου;»
«Με τη βοτανολογία, και όχι µόνο. Όµως η βοτανολογία είναι η
ιδιαίτερή µου αγάπη. Εσείς µε τι ασχολείστε, Αρχόντισσά µου;»
«Αλίµονο, δεν έχω και πολύ χρόνο για να ασχοληθώ µε κάτι άλλο
εκτός από τις υποθέσεις του ∆ουκάτου µου και του Βασιλείου.
Βλέπετε, στο Έβµορ, ουσιαστικά, όλα εγώ τα φροντίζω. Αν έλειπα,
θα υπήρχαν πολλά και µεγάλα προβλήµατα εκεί.»
«∆εν εµπιστεύεστε καθόλου την κόρη σας;»
«Ελάχιστα. Και έχω καλούς λόγους που δεν την εµπιστεύοµαι· δεν
είναι τυχαίο.» Σηκώθηκε από την καρέκλα. «Τέλος πάντων, Άρχοντά
µου, αισθάνοµαι κουρασµένη, και θα προτιµούσα να αποσυρθώ στο
δωµάτιο µου. Σας ευχαριστώ για την απολαυστική κουβέντα µεταξύ
µας.»
«Θα σας ξαναδώ, υποθέτω, Αρχόντισσά µου,» είπε ο Ζάρβηµ.
«Το δίχως άλλο,» χαµογέλασε η Σιρίµα. «Καληνύχτα.» Και βγήκε
από το µικρό σαλόνι, βαδίζοντας αργά. Το πράσινό της φόρεµα
τόνιζε ιδιαίτερα την κορµοστασιά της. Ο Ζάρβηµ έπρεπε να
παραδεχτεί ότι ήταν µία από τις συµπαθητικότερες πενηντάρες που
είχε αντικρίσει. Ωστόσο, κάτι ήθελε από εκείνον· κι αυτό το κάτι,
σίγουρα, δεν ήταν µια απλή γνωριµία.
Τώρα τελευταία, όλοι οι Αργκανθικιανοί έµοιαζαν να έχουν
αποκτήσει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το άτοµό του…
Ας έρθουν, τουλάχιστον, να τα βάλουν µαζί µου, όχι µε τον µικρό–
Η πόρτα του σαλονιού άνοιξε πάλι, και ο Ζάρβηµ, έκπληκτος,
αντίκρισε την Χόλκραδ να µπαίνει, λες και περίµενε να βγει η Σιρίµα
για να κάνει την εµφάνισή της.
«Καλησπέρα, Ζάρβηµ,» χαιρέτησε η µάγισσα, και κάθισε στην
καρέκλα όπου πριν από λίγο καθόταν η µητέρα της ∆ούκισσας
Ζέκαλ.
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«Καλησπέρα,» αποκρίθηκε εκείνος, καπνίζοντας αργά. Με
παρακολουθείς, Χόλκραδ;… «Ίσως να συνάντησες την Αρχόντισσα
Σιρίµα στον διάδροµο, η οποία µόλις έφυγε απο δώ.»
Η µάγισσα συνοφρυώθηκε, δήθεν σκεπτική. «Νοµίζω πως είδα µια
Αργκανθικιανή χήνα µε πράσινο πέπλο να στρίβει στη γωνία.»
Η Ζάρβηµ γέλασε, φυσώντας καπνό για να µην πνιγεί.
Η Χόλκραδ µειδίασε, δείχνοντας τα δόντια της. «Σου έχει µείνει
καθόλου γαληνόχορτο;» ρώτησε.
«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Θέλεις;»
«∆ε θα έλεγα όχι.»
Η Χόλκραδ τού έδωσε τη λευκή, λιγνή της πίπα· ο Ζάρβηµ τη
γέµισε και της την επέστρεψε.
«Χόλκραδ,» είπε, «µε παρακολουθείς ή κάνω λάθος;» Με τους
Αργκανθικιανούς έπαιζε παιχνίδια µε µισόλογα, αλλά όχι και µε τους
συντρόφους του!
«Σε παρακολουθώ;» Η µάγισσα έβαλε την άκρη της πίπας της στο
στόµα και πήρε µια ρουφηξιά.
Ο Ζάρβηµ την κάρφωσε µε το βλέµµα του.
Η Χόλκραδ χαµογέλασε λεπτά.
«Με παρακολουθείς,» είπε, έντονα, ο Σαραολνιανός Άρχοντας.
«Γιατί;»
«Η κόρη σου µου το ζήτησε–»
Ο Ζάρβηµ µούγκρισε, κι έκανε να βγάλει το τσιµπούκι του απ’το
στόµα, για να µιλήσει. Όµως η Χόλκραδ τον διέκοψε, συνεχίζοντας
τα λόγια της:
«–αλλά θα το έκανα ούτως ή άλλως. Αυτοί οι άνθρωποι –οι
Αργκανθικιανοί άρχοντες– θέλουν να σε σκοτώσουν! ∆εν το
παρατηρείς στα βλέµµατα που σου ρίχνουν; Σε εχθρεύονται, γιατί
είσαι το µοναδικό άτοµο –πλην της Βόρειας υπηρέτριας Λοΐρα– που
βρίσκεται τόσο κοντά στον Πρίγκιπα Κιόλβ.»
«Το γνωρίζω τούτο, πολύ καλά,» τη διαβεβαίωσε ο Ζάρβηµ.
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«Τότε, θα καταλαβαίνεις ότι σε παρακολουθώ για τη δική σου
ασφάλεια,» είπε η Χόλκραδ. «Αν κάποιος σε πλησιάσει µε σκοπό να
σε σκοτώσει, θα το ξέρω, και θα σε προειδοποιήσω.»
«Συνεχίζει να µη µ’αρέσει να µε παρακολουθούν,» δήλωσε ο
Ζάρβηµ. «Μπορώ να προστατέψω τον εαυτό µου µια χαρά και µόνος
µου. Αν δε µπορούσα, δε θα είχα φτάσει σ’ετούτη τη γεροντική
ηλικία!»
«Παρ’όλ’αυτά,» επέµεινε η Χόλκραδ, «λίγη περισσότερη
επιφύλαξη δε βλάπτει. Στο Άργκανθικ βρισκόµαστε.»
Ο Ζάρβηµ αναστέναξε. «Έχεις παρατηρήσει, λοιπόν, κανέναν που
να προσπαθεί να µε σκοτώσει;»
«Μία µόλις βγήκε από τούτο το σαλόνι.»
Εκείνος κούνησε το κεφάλι. «Όχι,» διαφώνησε, «η Σιρίµα κάτι
άλλο θέλει. ∆εν ξέρω ακόµα τι ακριβώς, όµως θα το µάθω. Κι
επιπλέον, σκέφτοµαι να αντιστρέψω το παιχνίδι…»
Η Χόλκραδ ανασήκωσε το δεξί της φρύδι. «∆ηλαδή;»
«Θα επιχειρήσω να την στρέψω υπέρ της συµµαχίας.»
«Ζάρβηµ, αυτό αποκλείεται να πετύχει.»
Εκείνος µειδίασε, δαγκώνοντας το τσιµπούκι του. «Τι στοίχηµα
βάζεις;»
Η Χόλκραδ τού επέστρεψε το µειδίαµα. «∆εν έχω τίποτα πολύτιµο
για να στοιχηµατίσω. Όµως αποκλείεται να πετύχει.»
Ο Ζάρβηµ φύσηξε ένα δαχτυλίδι καπνού στον αέρα, δίχως να
µιλήσει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο
Τρίτη ηµέρα του Μυστικού Πολέµου:

Σεισµός

H

Σιρίµα επέστρεψε στο δωµάτιό της, αρκετά ικανοποιηµένη
από τη συνάντηση µε τον Ζάρβηµ. Τα πράγµατα δεν είχαν
πάει καθόλου άσχηµα, όφειλε να οµολογήσει. Βέβαια, ο
Σαραολνιανός ήταν περισσότερο έξυπνος απ’ό,τι περίµενε, όµως δεν
πίστευε αυτό ν’αποτελούσε κόλληµα για το σχέδιό της. Εξάλλου,
αφού µπορώ να τα βγάλω πέρα µε οποιονδήποτε Αργκανθικιανό, πώς
είναι δυνατόν να µην µπορώ να τα βγάλω πέρα µε έναν Σαραολνιανό;
Με «οποιονδήποτε Αργκανθικιανό», αλλά όχι µε την ίδια σου την
κόρη; ψιθύρισε µια ύπουλη φωνή µέσα στο µυαλό της. Και η Σιρίµα
ήξερε ότι έλεγε αλήθεια· η Ζέκαλ την είχε νικήσει: είχε παντρευτεί
έναν κατώτερο ευγενή και είχε διατηρήσει το ∆ουκάτο της, το οποίο
εκείνη ήθελε να δώσει στον γιο της, Νόζκαρ. Πρέπει να είµαι πιο
προσεκτική στο µέλλον µ’όσους θεωρώ ανόητους, σκεφτόταν, καθώς
άρχιζε να βγάζει τα κοσµήµατά της µπροστά στον καθρέφτη του
δωµατίου. Σίγουρα, δε θα κάνω το ίδιο λάθος µε τον Ζάρβηµ. Στο
κάτω-κάτω, ο Σαραολνιανός δεν µοιάζει καθόλου ανόητος·
συγκεκριµένα, πολύ, πολύ πονηρός µοιάζει. Ο Πρίγκιπας Κιόλβ είναι
του χεριού του. Το κάθαρµα! Να εκµεταλλεύεται έτσι ένα µικρό
παιδί… Να το στρέφει ενάντια στο ίδιο του το Βασίλειο, για να
γλιτώσει τη δική του χώρα από τους δαιµονανθρώπους…!
Η Σιρίµα έβγαλε το πράσινό της φόρεµα και έριξε επάνω της µια
ελαφριά ρόµπα, την οποία έδεσε, µε µια πάνινη ζώνη, γύρω από τη
µέση της. Κάθισε στη γωνία του κρεβατιού και έβγαλε τα παπούτσια
της µε τα ψηλά τακούνια, ενώ συλλογιζόταν τι να πει στον Ζάρβηµ
την επόµενη φορά που θα τον έβλεπε· ποιος θα ήταν ο καλύτερος
τρόπος για ν’αρχίσει την κουβέντα µαζί του. Αυτή τη φορά, είχαν
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υπάρξει στιγµές όπου δεν ήξερε τι να πει, όπου είχε χάσει τα λόγια
της. Έπρεπε να είναι πιο προσεκτική στο µέλλον. Έπρεπε να
τελειώνει µ’αυτόν το γρηγορότερο δυνατό: να τον γνωρίσει καλά,
έτσι ώστε εκείνος να την εµπιστεύεται, και ύστερα εκείνη να
φροντίσει ένα τραγικό ατύχηµα να του συµβεί.
Ξάπλωσε στο κρεβάτι. Κι όταν ο Ζάρβηµ έχει βγει από τη µέση, δε
θα χρειάζεται, πλέον, ν’ανησυχούµε µήπως γίνει συµµαχία µε το
Σαραόλν· κανείς δε θα µπορεί να επηρεάσει τον Πρίγκιπα τόσο. Θα
του εξηγήσουµε εµείς πώς έχει η κατάσταση στην πραγµατικότητα.
<Κάτι σχεδιάζεις, πάλι, µικρή µου αλεπουδίτσα>
Η Σιρίµα ανασηκώθηκε επάνω στο κρεβάτι και κοίταξε στο πλάι,
τροµαγµένη. Όχι πολύ µακριά αντίκρισε τον νεκρό της σύζυγο,
Σάνµινθορ. Όχι, δεν ειν’αλήθεια… ∆ΕΝ τον βλέπω! Βλεφάρισε,
ελπίζοντας ότι θα χανόταν ξανά, όµως εκείνος δε χάθηκε· συνέχισε
να στέκεται εµπρός της, νέος, όπως τον είχε πρωτογνωρίσει.
«Σάνµινθορ…;» άρθρωσε η Σιρίµα.
Ο ∆ούκας βάδισε µέσα στο δωµάτιο και κάθισε στην άκρη του
κρεβατιού της, κοιτάζοντάς την σκεπτικός. Εκείνη παρατήρησε ότι
µπορούσε να δει από µέσα του, ότι ο σύζυγός της δεν πρέπει να είχε
υλική υπόσταση. Ωστόσο, άπλωσε το χέρι της, για να του αγγίξει το
µπράτσο, και, φυσικά, δεν τα κατάφερε, σαν ο Σάνµινθορ να µην
ήταν τίποτα παραπάνω από ένας αντικατοπτρισµός.
Το φάντασµα χαµογέλασε. <Κάνε τους φονιάδες µου να υποφέρουν,
ύπουλή µου αλεπού>
Η Σιρίµα έσφιξε τα σκεπάσµατα του κρεβατιού µέσα στις χούφτες
της. «∆εν το πιστεύω,» είπε. «Πώς… πώς ήρθες εδώ;»
<Χµ…> έκανε το φάντασµα, συνοφρυωµένο. <∆εν ξέρω, αγαπηµένη
µου. Εσύ µε κάλεσες>
«Εγώ σε κάλεσα;» Τι λέει; Είναι τρελός; Μήπως, εγώ είµαι τρελή
και νοµίζω ότι τον βλέπω και τον ακούω; Τούτη η τελευταία σκέψη
την τροµοκράτησε.
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<Ναι. Σε άκουσα να φωνάζεις τ’όνοµά µου, και βρήκα τη δύναµη να
διαπεράσω τις Οµίχλες>
«Ποιες οµίχλες;» Πρέπει να έχω τρελαθεί…
<Του Πνευµατικού Κόσµου. Το τείχος που διαχωρίζει αυτόν από τον
κόσµο της ύλης. Σιρίµα… είναι κρύος ο Πνευµατικός Κόσµος…> Το
βλέµµα του την περιεργάστηκε.
Εκείνη ξεροκατάπιε. Τι να του πω, τώρα;… Πνεύµατα, πραγµατικά
τα βλέπω και τ’ακούω αυτά;
Τότε, αναπάντεχα, ολάκερο το δωµάτιο ταρακουνήθηκε. Σκόνη
έπεσε από τους τοίχους και το ταβάνι· και, µάλιστα, σ’ένα σηµείο οι
ίδιες οι πέτρες ξεκόλλησαν και κοπάνησαν στο έδαφος. Ο καθρέφτης
σωριάστηκε, έγινε κοµµάτια. Το πολύφωτο έκανε πέρα δώθε· τα
κεριά επάνω του έτρεµαν, έτοιµα να ξεφύγουν από τις θέσεις τους.
Η Σιρίµα έχωσε το κεφάλι της κάτω από το µαξιλάρι,
ουρλιάζοντας. Όταν ο χαλασµός τελείωσε, κοίταξε πάλι έξω, για να
δει πως το κρεβάτι της –και όλο το δωµάτιο– είχε γεµίσει µε σκόνη
και χώµα. «Πνεύµατα, κι άλλος σεισµός…» Η φωνή της έτρεµε.
<Αλεπουδίτσα µου, αυτοί οι σεισµοί είναι χειρότεροι απ’ό,τι µπορείς
να φανταστείς> είπε το φάντασµα του Σάνµινθορ, που δεν είχε
κουνηθεί απ’τη θέση του.
«Τι εννοείς;» ρώτησε η Σιρίµα.
Ο νεκρός ∆ούκας κούνησε το κεφάλι. <∆εν ξέρω, µα αισθάνοµαι
µια πολύ µεγάλη αναταραχή σ’ολάκερο τον Άρµπεναρκ– Αγαπηµένη
µου, πρέπει να πηγαίνω, τώρα· νιώθω τις δυνάµεις µου να
µ’εγκαταλείπουν. Θα ξανάρθω, κάποια άλλη στιγµή…> Και η εικόνα
του ξεθώριασε, ώσπου χάθηκε από τα µάτια της.
Είµαι τρελή;…
** ** ** **
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Ο Λάγκρελφορθ πλησίασε τον Τράνθλας, τη Σαντέ’ενθιν, και το
Πνευµατικό Λάθος, και είπε: «Νοµίζω πως κάποιοι γυροφέρνουν την
αποθήκη, Αφέντρα.»
Τα µάτια της Ζιρκεφιανής στένεψαν. Κλειδοκράτορες; σκέφτηκε.
Μπορεί. Βράδυ είναι, και το βράδυ πάντα κάνουν τις επιθέσεις τους.
Όµως πώς βρήκαν πού µένω; Αλλά τι αναρωτιέµαι, τώρα; Η πόλη
είναι γεµάτη µε κατασκόπους τους.
Σηκώθηκε όρθια από το κιβώτιο όπου καθόταν και χρησιµοποίησε
τις πνευµατικές της αισθήσεις –και αναγκάστηκε, αµέσως, να
διακόψει την χρήση τους, λόγω της υπερβολικής πνευµατικής ισχύος
του Λάθους πλάι της. ∆αίµονες της Μάγκραθµελ! Να πώς κατάλαβαν
πού βρίσκοµαι: µέσω του Λάθους, φυσικά. Ξεχωρίζει σαν τη φωτιά
µέσα σ’ένα σκοτεινό λιβάδι. Αλλά ίσως να µου βγει σε καλό, για να
σκοτώσω τους εχθρούς µου…
«Ετοιµαστείτε,» είπε στους συντρόφους της, και οι δαιµονάνθρωποι
κι ο Τράνθλας, πάραυτα, ξεθηκάρωσαν όπλα µέσα απ’τα ρούχα τους.
Η πόρτα της αποθήκης άνοιξε διάπλατα, σα να τη χτύπησε δυνατός
αγέρας, και τέσσερις φιγούρες –Κλειδοκράτορες– παρουσιάστηκαν,
όλοι τους ντυµένοι µε µαύρες κάπες και κουκούλες, ώστε να
κρύβουν τα πρόσωπά τους –σαν τους δήµιους. Ύψωσαν τα χέρια
τους και πνευµατική ενέργεια εξαπολύθηκε εναντίον της
Σαντέ’ενθιν. Εκείνη ετοιµάστηκε να την αποκρούσει, όµως, τελικά,
δε χρειάστηκε· απορροφήθηκε όλη από το Πνευµατικό Λάθος, το
οποίο στεκόταν πλάι της. Και ο γκρίζος άνθρωπος φάνηκε να
µεγαλώνει και να µεγαλώνει, και το κεφάλι του να φτάνει σχεδόν ως
το ταβάνι της αποθήκης.
«Χα-χα-χα-χα-χα!» γέλασε η Σαντέ’ενθιν, κι εξαπέλυσε τη δική της
πνευµατική ενέργεια καταπάνω στους αντιπάλους της –για να τη
ρουφήξει κι αυτήν το Λάθος. «Ανάθεµα την Έρηµο!…»
καταράστηκε, κάτω απ’την ανάσα της, νιώθοντας τις αόρατες ριπές
που προορίζονταν για τους Κλειδοκράτορες να αλλάζουν πορεία.
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Ο γκρίζος άνθρωπος έφτασε στο ταβάνι, και η µορφή του, πλέον,
έµοιαζε πολύ πιο ακαθόριστη από πριν. Η Σαντέ’ενθιν δεν ήξερε αν
ήταν σωστό να τον βλέπει ακόµα ως «γκρίζο άνθρωπο»· πιο πολύ
σαν γκρίζο σύννεφο τής φαινόταν, τώρα.
Οι Κλειδοκράτορες υποχώρησαν, φεύγοντας από την αποθήκη.
Αναµφίβολα, το Πνευµατικό Λάθος τούς είχε τροµοκρατήσει. Ακόµα
κι εµένα µ’έχει τροµοκρατήσει, παραδέχτηκε η Ζιρκεφιανή,
υψώνοντας το βλέµµα της για να κοιτάξει το γκρίζο σύννεφο. Τι θα
κάνω µαζί του;
«Σαντέ’ενθιν, τι γίνεται µ’αυτό το πράγµα;» απαίτησε ο Τράνθλας,
ο οποίος είχε γίνει χλοµός και είχε αποµακρυνθεί από το Λάθος.
«Μεγαλώνει κιόλας; ∆ε µας το είχες πει αυτό!»
Προτού προλάβει εκείνη ν’αποκριθεί, η αποθήκη ολάκερη έτριξε,
και σκόνη και πέτρες έπεσαν, ενώ ύστερα –όλο το χτίριο άρχισε να
καταρρέει!
«ΕΞΩ!» κραύγασε ο Τράνθλας, τρέχοντας, ενώ η Σαντέ’ενθιν και
οι δαιµονάνθρωποι δε βρίσκονταν πολύ πίσω του.
∆ευτερόλεπτα αφότου βγήκε και η Τενιρισία από την αποθήκη, η
είσοδος κατέρρευσε, κλείνοντας.
«Είµαστε όλοι εδώ;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν, λαχανιασµένη.
«Ναι, Αφέντρα,» αποκρίθηκε ο Κόρµανλον.
Πνεύµατα, αυτή ήταν η Νότια Γη, σκέφτηκε η Ζιρκεφιανή. Ήταν η
Νότια Γη που αναταράχτηκε. Κοίταξε τριγύρω και είδε πως, καθώς ο
σεισµός έπαυε, πολλά από τα χτίρια της Μικρής Αγοράς είχαν πέσει
–είχαν γίνει σωροί από χώµα και πέτρες, ενώ οι Αργκανθικιανοί
έτρεχαν απο δώ κι απο κεί, ουρλιάζοντας µέσα στον πανικό τους.
Τα τέσσερα φεγγάρια κοίταζαν απειλητικά τον Άρµπεναρκ απόψε.
Και το Πνευµατικό Λάθος; Το Πνευµατικό Λάθος, πού είναι; Η
Σαντέ’ενθιν προσπάθησε να το εντοπίσει, µε το βλέµµα της, µα δε
µπορούσε να το βρει πουθενά.
** ** ** **
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Ο Έσριθ είχε ακουµπισµένο το σαγόνι στη γροθιά του, καθώς
άκουγε τη γυναίκα του να του εξηγεί το σχέδιό της. Όταν εκείνη
τελείωσε, τη ρώτησε: «Κι αυτός ο κρετίνος θα παρουσιαστεί αύριο;»
«Ναι, γουρουνάκι µου. Τα έχω κανονίσει όλα· µην ανησυχείς,»
αποκρίθηκε η Κυράλια. «Θα έρθει, θα καταθέσει, θα τον
σκοτώσουµε, και το φταίξιµο θα το ρίξουµε στους Ρέγκοθ.»
Ο Έσριθ µειδίασε. Πήρε την πίπα του από το τραπέζι, τη γέµισε µε
καπνό–
Το δωµάτιο τραντάχτηκε πατόκορφα. Ο ∆ούκας και η ∆ούκισσα
του Τάρµεν πετάχτηκαν όρθιοι.
«Σεισµός!» σφύριξε η Κυράλια, µε τα πράσινά της µάτια να έχουν
γουρλώσει από τρόµο.
Ο Έσριθ την άρπαξε από τον καρπό και την τράβηξε κάτω από το
ξύλινο τραπέζι. Από πάνω τους µπορούσαν ν’ακούσουν πέτρες και
χώµατα να πέφτουν.
«Πότε θα σταµατήσει;» έκανε η Κυράλια, πανικόβλητη.
Και ο σεισµός σταµάτησε.
Ο Έσριθ περίµενε λίγο, και τη συγκράτησε κι εκείνη προτού
πεταχτεί επάνω.
Η σιγή που επακολούθησε ήταν απόλυτη.
Ύστερα, φωνές άρχισαν να έρχονται από τους διαδρόµους του
βασιλικού παλατιού της ∆ρέλιφον.
** ** ** **
«Στους δαίµονες αυτοί οι σεισµοί!» γρύλισε ο Κιόλβ. «Έχουν
βαλθεί να καταστρέψουν το παλάτι!
»Κι εσείς τι έχετε όλοι µαζευτεί µπροστά µου;» ρώτησε τους
φρουρούς και τους υπηρέτες που είχαν συγκεντρωθεί στον διάδροµο
έξω από το δωµάτιό του. «Χρειάζεται να σας πω ότι πρέπει να
συµµαζέψετε το µέρος;»
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«Φυσικά και όχι, Πρίγκιπά µου,» αποκρίθηκε µια πολεµίστρια.
«Όµως ήρθαµε να δούµε εάν είστε καλά.»
«Τώρα το µάθατε. Πηγαίνετε να φέρετε το παλάτι σε µια
ανθρώπινη κατάσταση! Αύριο θα γίνει η στέψη µου, και δε θέλω, σε
καµια περίπτωση, ο χώρος να βρίσκεται σ’αυτά τα χάλια!»
«Μάλιστα, Υψηλότατε,» έκλινε το κεφάλι η πολεµίστρια, και έκανε
νόηµα στους υπόλοιπους να φύγουν.
Όταν όλοι τους χάθηκαν στο τέλος του διαδρόµου, ο Κιόλβ έριξε
µια µατιά στο µέρος. Οι τοίχοι είχαν πάθει µεγάλες ζηµιές· οι ίδιες οι
πέτρες είχαν ξεκολλήσει από µέσα τους και είχαν σωριαστεί στο
πάτωµα, µαζί µε χώµατα και τους καινούργιους πίνακες που ήταν
κρεµασµένοι εκεί.
«Πρίγκιπά µου,» είπε η Λοΐρα, πλησιάζοντας τον από πίσω και
τυλίγοντας τα χέρια της γύρω από το δεξί του µπράτσο. «Αυτοί οι
σεισµοί είναι τροµαχτικοί… Θα γίνουν κι άλλοι;»
«Αγάπη µου, πού να ξέρω;» αποκρίθηκε ο Κιόλβ, στρεφόµενος στο
µέρος της, για να την αγκαλιάσει. «Ελπίζω πως όχι, πάντως. Ο
πρώτος δεν ήταν και τόσο σπουδαίος· τούτος, όµως, ήταν ιδιαίτερα
δυνατός. Στην πόλη, αναµφίβολα, θα έχουν προκληθεί µεγάλες
καταστροφές.»
«Υψηλότατε, δόξα τοις Πνεύµασι, είστε καλά!»
Ο Κιόλβ γύρισε, για να δει την κυρία Ροβιγκάν (η οποία είχε µείνει
στο παλάτι αυτό το βράδυ, λόγω των προετοιµασιών για τη στέψη)
να πλησιάζει.
«Ναι,» αποκρίθηκε. «Κι ευτυχώς, κι εσείς το ίδιο.»
Η σύµβουλος της πολιτείας κατένευσε. «Όµως όλα όσα είχα
ετοιµάσει για τη στέψη θα έχουν, τώρα, καταστραφεί, Υψηλότατε.»
Ξεφύσησε. «Θα πρέπει να γίνουν απ’την αρχή.»
«∆εν υπάρχει λόγος για άγχος, κύρια Ροβιγκάν,» αποκρίθηκε ο
Κιόλβ, παρατηρώντας ότι η γυναίκα εµπρός του ήταν φανερά
ταραγµένη. «Αν δεν προλάβουµε να κάνουµε τη στέψη αύριο, θα την
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κάνουµε µεθαύριο. ∆εν ήρθε το τέλος του Άρµπεναρκ.» Κι ελπίζω
αυτοί οι σεισµοί να µην το φέρουν…
** ** ** **
«Χόλκραδ, οι ανησυχίες της Νότιας Γης θα µας θάψουν όλους!»
είπε ο Σόλµορχ, κάνοντας πέρα-δώθε µέσα στο δωµάτιο, µε τα νεύρα
του τσιτωµένα.
«Ελπίζω οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού να κάνουν κάτι,»
αποκρίθηκε η µάγισσα.
«Ελπίζεις οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού να κάνουν κάτι;»
µούγκρισε ο Σόλµορχ. «Τι κάνουν ποτέ οι Σοφοί, Χόλκραδ; Τίποτα,
πανάθεµά τους! Μήπως σταµάτησαν τους Μαγκραθµέλιους απ’το να
µπουν στο Σαραόλν; Μήπως τους σταµάτησαν απ’το να το
κατακτήσουν; Μέχρι να κάνουν τα σχέδια–!»
«Ηρέµησε!» τον διέκοψε η Χόλκραδ. «Οι Σοφοί του Κύκλου του
Φτερού κάνουν ό,τι βρίσκεται µέσα στις δυνατότητές τους· είµαι
σίγουρη.»
Ο Σόλµορχ σταµάτησε να βαδίσει, και κοίταξε, έναν-έναν, τους
υπόλοιπους που βρίσκονταν στο δωµάτιο: τον Ζάρβηµ, την Τάθβιλ,
τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, και την Αλζάρα. Κανένας δεν τους
έµοιαζε ιδιαίτερα αισιόδοξος.
Έστρεψε το βλέµµα του, πάλι, στην Χόλκραδ. «Μέσα στις
δυνατότητές τους είναι µονάχα να φυλάνε το Φτερό, απ’ό,τι
φαίνεται,» αντιγύρισε, µε χαµηλότερο τόνο στη φωνή του.
«Να φυλάνε το Φτερό;» ανασήκωσε ένα φρύδι η µάγισσα. «Σας
έχουν πει ότι φυλάνε το Φτερό, Υψηλότατε;»
«Χόλκραδ, εσύ το ξέρεις ότι φυλάνε το Φτερό,» σφύριξε ο
Σόλµορχ. «Ο Κύριος του Πύργου σ’το είχε πει· απλά, αρνείσαι να το
παραδεχτείς.»
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«Όπως και νάχει το ζήτηµα, Υψηλότατε, είναι καλύτερα να µην
µιλάτε για πράγµατα που δεν είστε σίγουρος,» τόνισε η Χόλκραδ.
«Εξάλλου, τούτο δεν είναι επί του παρόντος, σωστά;»
«Σωστά. Όµως επί του παρόντος είναι οι Σοφοί του Κύκλου του
Φτερού, οι οποίοι υποστηρίζεις πως θα είναι οι σωτήρες µας από την
ολική καταστροφή.»
«Σόλµορχ,» είπε η Τάθβιλ, «εµείς, ούτως ή άλλως, τι µπορούµε να
κάνουµε, εκτός απ’το να περιµένουµε; Είναι δυνατόν να πάµε στη
Νότια Γη και να τη σταθεροποιήσουµε;»
Ο Αντιβασιλέας κάθισε σε µια καρέκλα, ξεφυσώντας. «Μπορούµε,
κάπως, να επικοινωνήσουµε µε τους Σοφούς του Κύκλου του
Φτερού, Χόλκραδ;»
«Όχι· είναι πολύ µακριά απο δώ.»
Ο Σόλµορχ σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. «Τότε, ας
περιµένουµε, ήσυχα-ήσυχα, τον επόµενο σεισµό…»
** ** ** **
Η Σαντέ’ενθιν είδε µια κουκουλοφόρο µορφή να περνά µέσα από
την διαλυµένη Μικρή Αγορά και να την πλησιάζει. Αµέσως,
συγκέντρωσε τις πνευµατικές της δυνάµεις. Όµως ο άνθρωπος που
ζύγωνε δεν έκανε καµια προσπάθεια να επικαλεστεί τα Πνεύµατα.
Ωστόσο, η Ζιρκεφιανή δε χαλάρωσε.
Ο άγνωστος πήγε κοντά της και σήκωσε λίγο την κουκούλα του.
«Νιρίλ,» είπε η Σαντέ’ενθιν, ηρεµώντας. «Τι θέλεις;»
«Ο Βούνκαλ µού ζήτησε να έρθω να σε βρω,» εξήγησε η
τροβαδούρος. «Τι τροµερή πανωλεθρία ήταν τούτη που έπληξε την
οµορφότερη πόλη του Άργκανθικ;»
«Σεισµό τη λένε,» αποκρίθηκε, ειρωνικά, η Σαντέ’ενθιν.
«Ο Βούνκαλ είπε να έρθεις στους Τρεις ∆ρόµους.»
«∆εν έπεσε εκείνο το υπόγειο;»
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«Ορισµένα τµήµατα έχουν, όντως, γεµίσει µε πέτρες και χώµα,»
παραδέχτηκε η Νιρίλ. «Όµως είναι ακόµα αρκετά στέρεο.»
«Ξέχνα το· δεν έρχοµαι εκεί,» δήλωσε η Σαντέ’ενθιν. «∆εν έχω
καµια διάθεση να θαφτώ ζωντανή. Καλύτερα να βρούµε ένα άλλο
µέρος.»
«Έλα, για να το κουβεντιάσεις µαζί τους· δε µπορώ να πάρω εγώ
την απόφαση.»
Η Σαντέ’ενθιν κατένευσε, καταλαβαίνοντας πως η Νιρίλ είχε δίκιο.
«Πάµε,» συµφώνησε. Και ξεκίνησαν να βαδίζουν, ενώ ο Τράνθλας
και οι Μαγκραθµέλιοι έρχονταν πίσω τους.
Κοιτάζοντας την πόλη, καθώς προχωρούσαν, η Ζιρκεφιανή
Πνευµατίστρια διαπίστωσε ότι είχαν γίνει πολύ µεγάλες ζηµιές στα
χτίρια, και δεν ήταν λίγοι οι άνθρωποι που είχαν πλακωθεί ή
εγκλωβιστεί µέσα σ’αυτά. Η Φρουρά της ∆ρέλιφον προσπαθούσε να
βοηθήσει, όσο ήταν δυνατόν· και η Σαντέ’ενθιν µπορούσε ν’ακούσει
µποτοφορεµένα πόδια να τρέχουν και να δει οµάδες των πέντε και
των τεσσάρων να περνούν από κοντά της, µη ρίχνοντάς της ούτε ένα
βλέµµα µέσα στη βιασύνη τους. Εκείνη, όµως, είχε για καλό και για
κακό φορέσει την κουκούλα της κάπας της, γιατί παντού µπορεί να
παραφυλούσαν κατάσκοποι σε µια Αργκανθικιανή πόλη, και η
Σαντέ’ενθιν γνώριζε πως υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι επιθυµούσαν το
κεφάλι της στο πιάτο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο
Τρίτη ηµέρα του Μυστικού Πολέµου:

Πάλη µέσα στα παγωµένα υπόγεια
ιγή είχε απλωθεί στην τραπεζαρία των Τριών ∆ρόµων· λίγοι
πελάτες βρίσκονταν στα τραπέζια της, και µερικές λάµπες ήταν
αναµµένες επάνω τους, καµια όµως κρεµασµένη από το
ταβάνι. Χώµατα και πέτρες σκέπαζαν το πάτωµα, και έτριξαν κάτω
από τις µπότες της Σαντέ’ενθιν, καθώς µπήκε, ακολουθούµενη από
την Νιρίλ, τον Τράνθλας, και τους Μαγκραθµέλιους (που όλοι
φορούσαν κουκούλες, για να κρύβουν την εξωτική τους εµφάνιση
και να µην τροµάζουν περισσότερο τους ήδη τροµοκρατηµένους από
το σεισµό Αργκανθικιανούς).
Η τροβαδούρος βάδισε ως το µπαρ, όπου µίλησε στη γυναίκα πίσω
από αυτό. Έπειτα, έκανε νόηµα στην Ζιρκεφιανή και στους
συντρόφους της να έρθουν µαζί της, προς την πόρτα στα δεξιά της
τραπεζαρίας, όπου πήγαινε η οινοχόος. Η Σαντέ’ενθιν ακολούθησε
τη Νιρίλ.
Η ξύλινη θύρα στο σκιερό βάθος του δωµατίου άνοιξε από το χέρι
της οινοχόου, και η τροβαδούρος κι οι υπόλοιποι µπήκαν, για να
βρεθούν σε ένα πέτρινο δωµάτιο άσχηµα πληγµένο από τον σεισµό.
Στο κέντρο του δωµατίου υπήρχε ένα τραπέζι µε µια λάµπα, και
γύρω απ’το τραπέζι κάθονταν οι Νεωτεριστές Άδνορ, Βούνκαλ,
Βόλκρα (η οποία ήταν βαριά τραυµατισµένη από την τελευταία τους
συµπλοκή µε τους παλιούς Κλειδοκράτορες), και Μίνριαθ.
«Τι είναι όλος αυτός ο συρφετός;» σφύριξε ο Άδνορ,
παρατηρώντας τον Τράνθλας και τους Μαγκραθµέλιους.
«Φανερωθείτε,» πρόσταξε η Σαντέ’ενθιν τους συντρόφους της, και
εκείνοι έβγαλαν τις κουκούλες τους.

Σ
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Οι Κλειδοκράτορες πετάχτηκαν όρθιοι· ακόµα και η Βόλκρα, η
οποία, αµέσως µετά, για να παραµείνει όρθια πιάστηκε από τον ώµο
του Άδνορ.
«Τι είναι αυτά τα… τέρατα;» απαίτησε η Μίνριαθ.
«Τέρατα, ανθρώπινη γυναίκα;» γρύλισε ο Λάγκρελφορθ, και τα
παράξενα µάτια του γυάλισαν.
«Μαγκραθµέλιοι είναι,» εξήγησε η Σαντέ’ενθιν. «∆αίµονες.»
«Μου ανάφερες, νοµίζω, κάποια στιγµή, ότι είχες ορισµένους µαζί
σου…» είπε ο Άδνορ, συνοφρυωµένος. «Όµως κανένας µας δεν τους
είχε ποτέ δει. Γιατί, τώρα, τους έφερες εδώ;»
«Η κρυψώνα µας καταστράφηκε από το σεισµό,» αποκρίθηκε η
Σαντέ’ενθιν. «Καθίστε.»
Οι Κλειδοκράτορες κάθισαν, και η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια µαζί
τους. Οι Μαγκραθµέλιοι, ο Τράνθλας, και η Νιρίλ πήραν θέση λίγο
παραπέρα. Και η Σαντέ’ενθιν είδε, µε την άκρια του µατιού της, την
καταραµένη Νυφίτσα να πιάνει κουβέντα µε την ηλίθια τροβαδούρο.
«Αδελφή Σαντέ’ενθιν,» είπε η Μίνριαθ, «γνωρίζεις τι ακριβώς
κάνουν οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού, για να σταθεροποιήσουν
τη Νότια Γη;»
«Όχι,» αποκρίθηκε εκείνη. «Όµως είµαι απόλυτα βέβαιη πως έχουν
βάλει τα δυνατά τους.»
Ο Άδνορ κατένευσε. «Κι εγώ είµαι βέβαιος,» συµφώνησε. «Πάντα
έκαναν το καθήκον τους. Όσο κι αν, προσωπικά, τους απεχθάνοµαι
για τις αντιλήψεις τους, αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Κι όλοι µας,
πιστεύω.»
Οι άλλοι Κλειδοκράτορες κούνησαν τα κεφάλια τους καταφατικά.
Η Σαντέ’ενθιν άλλαξε θέµα: «Οι εχθροί µας µου επιτέθηκαν λίγο
πριν από το σεισµό· τέσσερις από δαύτους.»
«Τους σκότωσες;» ρώτησε ο Βούνκαλ.
Η Σαντέ’ενθιν γέλασε. «Ήµουν τυχερή που βγήκα ζωντανή από
αυτή τη συµπλοκή,» αποκρίθηκε. «Ούτε κι εγώ, φυσικά, δε θα
µπορούσα να τα βάλω µε τόσους Πνευµατιστές συγχρόνως.»
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«Τι εννοείς ‘τυχερή’;» ρώτησε η Βόλκρα.
Η Σαντέ’ενθιν τούς µίλησε για το Πνευµατικό Λάθος.
Ο Βούνκαλ έτριψε το σαγόνι του, στραβώνοντας το ήδη
αποκρουστικό πρόσωπό του. «Χµ… Και, τώρα, χάθηκε αυτό το
πράγµα, ε; Καταστράφηκε, αδελφή; Ή, απλά, έφυγε;»
«Έφυγε, νοµίζω,» απάντησε η Σαντέ’ενθιν. «∆εν είµαι, όµως,
σίγουρη. Βέβαια, δεν πιστεύω ότι η αποθήκη που έπεσε επάνω του
θα µπορούσε να το σκοτώσει· δεν είχε υλική υπόσταση.»
«∆ηλαδή, τριγυρίζει κάπου µέσα στην πόλη…» συµπέρανε ο
Άδνορ, σκεπτικός. «Και δε µπορεί να καταστραφεί µέσω των
Πνευµάτων…;»
«Όχι, δε µπορεί,» κούνησε το κεφάλι η Σαντέ’ενθιν.
«Εάν το υπερφορτίζαµε µε πνευµατική ισχύ,» υπέθεσε ο Βούνκαλ,
«ίσως να διαλυόταν…»
«Ίσως,» είπε η Βόλκρα. «Όµως δεν είναι η ώρα για να
πειραµατιστούµε, αδελφέ.»
«Αναµφίβολα,» ένευσε ο Άδνορ. «Πρέπει, πρώτ’απ’όλα, να
συντρίψουµε τους εχθρούς µας. ∆εν πρέπει να µείνει ούτε ένας
ζωντανός απ’αυτούς. Πρέπει να τους παγιδέψουµε, πάλι –κι ετούτη
τη φορά, δε χωράνε λάθη σε καµία περίπτωση. Ένα ακόµα λάθος και
εµείς θα χάσουµε αυτό τον πόλεµο.»
«Τι σας λένε οι κατάσκοποί σας;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν. «Πού
µπορούµε να παγιδέψουµε τους αντιπάλους µας; Ποιο είναι το
καταλληλότερο µέρος, αδελφέ;»
Ο Άδνορ αναστέναξε. «Οι περισσότεροι απ’αυτούς είναι νεκροί, ή
έχουν εξαφανιστεί περιέργως.»
«Όλα δείχνουν ότι οι εχθροί µας νικάνε,» είπε η Μίνριαθ.
«Όχι!» έκανε ο Άδνορ, καρφώνοντάς τη µε το βλέµµα του.
«Είναι, όµως, αλήθεια, αδελφέ,» τόνισε ο Βούνκαλ. «Νικάνε. Κι αν
δεν κάνουµε κάτι πολύ δραστικό για να πάρουµε το πάνω χέρι, θα
µας εξαφανίσουν όλους!»
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Η Σαντέ’ενθιν σταύρωσε τα χέρια της κάτω απ’τα στήθη. Γιατί
κάθοµαι εδώ; Τι κερδίζω; Πάλι, τα πράγµατα έχουν στραβώσει. Το
λάθος στρατόπεδο νοµίζω πως διάλεξα σε τούτη την καταραµένη
διαµάχη.
Η πόρτα ακούστηκε ν’ανοίγει, και όλοι στράφηκαν, για να δουν
µορφές µε κουκούλες να µπαίνουν (!).
Εχθροί.
Ο Άδνορ πετάχτηκε όρθιος, εξαπολύοντας πνευµατική ισχύ. Οι
αντίπαλοί του την απέκρουσαν, καθώς έµπαιναν ο ένας πίσω από τον
άλλο, και ένας δυνατός κρότος αντήχησε µέσα στο υπόγειο.
«Απο δώ!» φώναξε η Μίνριαθ, υψώνοντας το δεξί της χέρι, για
ν’ανοίξει ένα µυστικό πέρασµα στην πιο σκοτεινή γωνία του
δωµατίου.
«Χτυπήστε τους!» πρόσταξε η Σαντέ’ενθιν τους Μαγκραθµέλιους.
Και οι δαιµονάνθρωποι εξαπέλυσαν στιλέτα και κεντριά θανάτου
εναντίον των Κλειδοκρατόρων, οι οποίοι, φυσικά, τ’απέκρουσαν,
µέσω των Πνευµάτων· όµως αυτό έδωσε την ευκαιρία στους
Νεωτεριστές να γλιστρήσουν µέσα στη µυστική δίοδο.
Η Σαντέ’ενθιν στράφηκε για λίγο, ώστε να δει τι συνέβαινε, κι
αντίκρισε τη Νιρίλ, τον Τράνθλας, και τους άλλους να έρχονται.
Πίσω τους µπορούσε να αισθανθεί πνευµατικά πλοκάµια να
πλησιάζουν, για να τους αρπάξουν, τα οποία, επικαλούµενη τις
δυνάµεις της, απέκρουσε.
«Ελάτε!» φώναξε ο Βούνκαλ, µε τη βραχνή του φωνή. Εκείνος και
οι υπόλοιποι Νεωτεριστές είχαν κατεβεί αρκετά σκαλοπάτια, ενώ
στην χούφτα του Άδνορ και της Μίνριαθ εξώκοσµο φως είχε ανάψει.
«Πηγαίνετε!» προέτρεψε η Σαντέ’ενθιν τους συντρόφους της, ενώ
η ίδια κάλεσε τα Πνεύµατα, κλείνοντας την µυστική πόρτα και
προσπαθώντας να τη σφραγίσει. ∆εν είχε χρόνο για να δηµιουργήσει
ένα ισχυρό κλείδωµα επάνω της, όµως, για την ώρα, ένα πρόχειρο θα
έφτανε –τουλάχιστον, θα κατάφερναν να ξεφύγουν.
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Καθώς δούλευε, µπορούσε να αισθανθεί τους Κλειδοκράτορες να
χτυπούν την είσοδο µε πνευµατική ενέργεια, αλλά, αγνοώντας τους,
τελείωσε και έτρεξε, κατεβαίνοντας τη σκάλα. Ήξερε ότι µέσα σε
µερικά λεπτά οι εχθροί τους θα έρχονταν· το εµπόδιο που είχε βάλει
στο δρόµο τους δε θα τους κρατούσε για πολύ.
Φτάνοντας κάτω, είδε ότι µονάχα ο Άδνορ την περίµενε, µε το φως
αναµµένο στο χέρι του. ∆εξιά κι αριστερά, οι πόρτες ήταν
ανοιγµένες, και οι υπόλοιποι είχαν φύγει.
«Υπάρχει έξοδος απο δώ µέσα;» τον ρώτησε, καθώς εκείνος,
αµέσως, άρχιζε να βαδίζει προς την δεξιά πόρτα.
Ενώ µπήκαν, της είπε: «Όχι.»
«Όχι;»
Συνέχιζαν να προχωρούν, στρίβοντας τόσο γρήγορα στα ανοίγµατα
που η Σαντέ’ενθιν κινδύνευε να µπερδευτεί, παρότι είχε µάθει,
πλέον, αρκετά καλά το µέρος.
«Γιαυτό τούτο το υπόγειο ήταν τόσο καλά κρυµµένο,» εξήγησε ο
Άδνορ: «επειδή έχει µονάχα µία είσοδο.»
«Και πώς θα βγούµε;»
«Κατ’αρχήν, πρέπει να βρούµε ένα σηµείο για να κρυφτούµε.»
«Στη βιβλιοθήκη!» πρότεινε η Σαντέ’ενθιν. Η βιβλιοθήκη ήταν το
πιο µπερδεµένο τµήµα του υπογείου.
«Ναι,» συµφώνησε ο Άδνορ, ενώ πίσω τους οι πόρτες έκλειναν και
σφαλίζονταν µε στοιχειώδης πνευµατική ισχύ –ένα κόλπο που
έκαναν µαζί, εναρµονισµένα, και που θα καθυστερούσε µονάχα λίγο
τους διώκτες τους· αλλά αυτό το λίγο µπορεί, τελικά, να φαινόταν
πολύ.
** ** ** **
Κρυφτείτε εδώ.
Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια της Κλειδοκράτειρας Μίνριαθ,
προτού χαθεί µέσα στα σκιώδη περάσµατα του υπογείου. Το µέρος
333

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

όπου είχε αφήσει την Νιρίλ, τον Τράνθλας, και τους
Μαγκραθµέλιους ήταν ένα αρκετά µεγάλο δωµάτιο, φωτιζόµενο από
µια λάµπα λαδιού. Ρίχνοντας µια γρήγορη µατιά, η τροβαδούρος
µπορούσε ν’αντικρίσει χάρτες στους τοίχους, χάρτες στα τραπέζια,
τυλιγµένα χαρτιά στα ράφια, και πού και πού κανένα βιβλίο –όλα
αυτά καλυµµένα από σκόνη και πέτρες, τα οποία είχαν πέσει µε το
σεισµό. Η Νιρίλ, αν και ήταν κατάσκοπος του Βούνκαλ, δεν γνώριζε
καθόλου καλά τούτο το υπόγειο µέρος, και σίγουρα ποτέ δεν είχε
έρθει τόσο βαθιά.
«Πού είµαστε;» άκουσε τον Τράνθλας να ψιθυρίζει δίπλα της.
Μπορούσε να δει ένα ξιφίδιο να γυαλίζει στο δεξί του χέρι.
«∆ε… δε µ’έχει ευλογήσει η Μοίρα µ’ετούτη τη γνώση,» ψέλλισε η
Νιρίλ, ξεροκαταπίνοντας.
«Μου είπες ότι δουλεύεις γι’αυτούς τους τύπους –τους
Κλειδοκράτορες!» της πέταξε ο Τράνθλας.
«Τι σχέση έχει το ένα µε το άλλο, καλέ µου άνθρωπε;» αποκρίθηκε
η τροβαδούρος.
Ο Τράνθλας έφτυσε µια κατάρα. Το χειρότερο πράγµα γι’αυτόν
ήταν να βρίσκεται σ’ένα περιβάλλον το οποίο δε γνώριζε, γιατί έτσι
δεν µπορούσε να προσχεδιάσει πώς να εξολοθρεύσει τους εχθρούς
του· έπρεπε να αυτοσχεδιάσει επιτόπου. Τουλάχιστον, αν αυτή η
Νιρίλ ήξερε– Όµως δεν ήξερε, όπως είπε, πανάθεµά την!
Και πού βρισκόταν η Σαντέ’ενθιν; Είχε µείνει πίσω, για
ν’αντιµετωπίσει τους εισβολείς. Άραγε, ήταν τώρα ζωντανή ή νεκρή;
Όσο σκύλα κι αν ήταν, σίγουρα είχε τις χρήσεις της· οι µαγικές της
δυνάµεις δεν ήταν και πολύ κατώτερες από αυτές του Βασιληά
Πόνκιµ, υποψιαζόταν ο Τράνθλας.
«Αφέντη Τράνθλας!» άκουσε τον Λάγκρελφορθ να τον
προειδοποιεί µε χαµηλό τόνο στη φωνή του. «Κάποιοι έρχονται –
άκου!»
Ο Τράνθλας έκανε νόηµα στη Νιρίλ να µη βγάλει άχνα και
αφουγκράστηκε. «Ένας,» άρθρωσε, αργά.
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Ο Λάγκρελφορθ και ο Κόρµανλον κατένευσαν. «Πρέπει να
χωρίστηκαν µέσα στα περάσµατα, Αφέντη,» υπέθεσε ο δεύτερος.
«Λάθος τους,» είπε ο Τράνθλας. «Κρυφτείτε ο καθένας σε
διαφορετική µεριά –κι επιτεθείτε συγχρόνως!
»Νιρίλ –µαζί µου.»
Η τροβαδούρος τον ακολούθησε ως ένα ογκώδες γραφείο γεµάτο
µε χάρτες. Γονάτισαν πίσω από το ξύλινο έπιπλο και οι σκιές τούς
τύλιξαν. Η Νιρίλ µπορούσε να δει µονάχα τη γυαλάδα των µατιών
του Τράνθλας και τίποτ’άλλο. Τράβηξε, αργά, το στιλέτο από το
εσωτερικό της τουνίκας της. Τώρα, κι εκείνη άκουγε τα βήµατα να
πλησιάζουν. Προφανώς, ο Κλειδοκράτορας ήταν πιο κοντά.
Τα βήµατα σταµάτησαν. Τόλµησε να κοιτάξει λίγο, από τη γωνία
του γραφείου, και είδε µια σκιά να φαίνεται σε µία από τις αριστερές
εισόδους του δωµατίου. Γιατί δεν προχωρά; Μας έχει καταλάβει;
Πνεύµατα! Είναι µάγος· µπορεί να µας έχει καταλάβει. Είναι πολύ
πιθανό.
Από κάπου ακούστηκε µια πονεµένη κραυγή. Η Νιρίλ
µπερδεύτηκε, αλλά ο Τράνθλας κατάλαβε αµέσως ποιος είχε
χτυπηθεί –ο Κόρµανλον. «Επίθεση!» φώναξε, καθώς πεταγόταν
όρθιος, εξαπολύοντας το ξιφίδιό του και ένα στιλέτο εναντίον του
Κλειδοκράτορα που φαινόταν στην πόρτα.
Την ίδια στιγµή, η Τενιρισία πέταξε ένα κεντρί θανάτου, ενώ ο
Λάγκρελφορθ, σηµαδεύοντας ήδη µε τη µικρή του βαλλίστρα,
εκτόξευσε έναν µαγοφονιά.
Ο Κλειδοκράτορας ύψωσε τα χέρια του και όλα τα αντικείµενα που
έρχονταν εναντίον του σταµάτησαν στον αέρα –εκτός από το βέλος
του Λάγκρελφορθ, που, αµέσως, έσπασε σε δύο τα οποία συνέχισαν
την πορεία τους προς τον άντρα. Εκείνου τα µάτια γούρλωσα, καθώς
τα βλήµατα τον χτύπησαν· το ένα µπήχτηκε στον δεξή του ώµο και
τ’άλλο στον αριστερό. Αίµα πιτσίλισε το πρόσωπό του.
Μάλλον, δεν ξέρεις καλά τους δαιµονανθρώπους, µάγε, σκέφτηκε ο
Τράνθλας. Έστρεψε το βλέµµα του προς τον Κόρµανλον, και τον
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είδε να βρίσκεται στα τέσσερα, βαριανασαίνοντας. Ευτυχώς ήταν
ζωντανός. Ο εχθρός τους, προφανώς, είχε επιχειρήσει να τον
στραγγαλίσει µε αόρατα χέρια.
Η Τενιρισία εκτόξευσε ένα στιλέτο εναντίον του Κλειδοκράτορα,
ενώ εκείνος ήταν ακόµα ζαλισµένος απ’το πόνο· δεν πρόλαβε να το
αποκρούσει και του διαπέρασε την κοιλιά. Ο άντρας διπλώθηκε,
βογκώντας. Οι κραυγές του αντήχησαν µέσα στα υπόγεια
περάσµατα.
«Πάµε –θάρθουν κι άλλοι!» είπε ο Τράνθλας.
«Προς τα πού, Αφέντη;» ρώτησε η Τενιρισία.
«Όπου µας οδηγήσει η Νιρίλ.»
«Μα, εγώ δεν ξέρω–»
«Τότε, πήγαινέ µας όπου νοµίζεις!»
Η τροβαδούρος άρπαξε µια λάµπα κι έτρεξε προς την πόρτα στο
δεξί βάθος του δωµατίου. Ο Τράνθλας κι οι Μαγκραθµέλιοι πήγαν
στο κατόπι της.
Ο Κλειδοκράτορας που ονοµαζόταν Ώρντιν πέθανε µόνος µέσα στο
παγερό ηµίφως.
Η Βέρνα και ο Σέρον βρήκαν το κουφάρι του µπρούµυτα επάνω
στις πέτρες του πατώµατος. Ο δεύτερος τον γύρισε ανάσκελα, µε το
πόδι.
«Υλικά όπλα τον σκότωσαν,» παρατήρησε.
«Ναι,» ένευσε η Μεγάλη Θυροφύλαξ. «Άρα, δεν τον δολοφόνησαν
οι Προδότες.»
«Τότε…;»
«Οι άλλοι. Αυτοί µε τα πολύχρωµα µαλλιά. Τι παράξενα πλάσµατα
που είναι!»
«Μαγκραθµέλιοι, υποπτεύοµαι,» είπε ο Σέρον. «∆αιµονάνθρωποι
από τη ∆ύση.»
«Μάλλον,» συµφώνησε η Βέρνα. «Θα φροντίσουµε να µην τους
υποτιµήσουµε, όταν βρεθούµε αντιµέτωποι µ’αυτούς.
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»Αλλά ας τους εντοπίσουµε, πρώτα.» Αυτοσυγκεντρώθηκε,
χρησιµοποιώντας τις πνευµατικές της αισθήσεις.
** ** ** **
«Ας σταµατήσουµε εδώ,» πρότεινε ο Άδνορ, λαχανιασµένος.
Εκείνος και η Σαντέ’ενθιν είχαν µπει στην µεγάλη βιβλιοθήκη των
υπογείων και βρίσκονταν σε έναν από τους διαδρόµους της. Σε ποιον
ακριβώς η Ζιρκεφιανή δε µπορούσε να πει· τα έχανε µέσα σε τούτο
το µέρος.
Κάθισε πίσω από το γραφείο που, τώρα, βρισκόταν κοντά της, για
να πάρει µερικές βαθιές ανάσες. Ο Άδνορ παρέµεινε όρθιος,
ακουµπώντας τα χέρια του στις πλευρές του κεφαλιού του.
Η Σαντέ’ενθιν έριξε µια µατιά στις σειρές των ραφιών γύρω της.
Αναρωτήθηκε αν οι Κλειδοκράτορες τα είχαν διαβάσει όλα αυτά.
Κατέληξε πως κάτι τέτοιο αποκλείεται να συνέβαινε. Για τους
Σοφούς του Κύκλου του Φτερού ίσως να ήταν εφικτό, αλλά όχι για
τους Αργκανθικιανούς αδελφούς τους. Οι Κλειδοκράτορες έναν
σκοπό είχαν ως πρωτεύοντα: να ελέγχουν το Βασίλειο, να έχουν
δύναµη –και µονάχα αυτό τους ενδιέφερε. Οι Σοφοί του Σαραόλν,
απ’την άλλη, ήταν το εντελώς αντίθετο· ο βασικός τους στόχος ήταν
η Γνώση, σύµφωνα µ’ό,τι είχε καταλάβει, µέχρι στιγµής, η
Σαντέ’ενθιν.
Είδε τον Άδνορ να κατεβάζει τα χέρια του απ’το κεφάλι.
«Έρχονται,» την πληροφόρησε.
«Πόσοι;»
«∆ύο.»
Η Σαντέ’ενθιν επικαλέστηκε τα Πνεύµατα.
** ** ** **
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Τα περάσµατα ήταν υπερβολικά µπλεγµένα· δεν είχαν καµια ιδέα
πού πήγαιναν.
«Ω Πνεύµατα!» είπε η Νιρίλ. «Πώς βρίσκουν το δρόµο τους µέσα
σε τούτα τα λαβυρινθώδη µονοπάτια οι κατοικούντες σ’αυτά;»
«∆εν πρέπει νάναι και τόσο δύσκολο,» υπέθεσε ο Τράνθλας.
«Απλά, εµείς δεν έχουµε ιδέα. Κι εκείνο που θάπρεπε να κάνουµε
είναι το εξής: κύκλο, ώστε να βγούµε πίσω από τους διώκτες µας,
ν’ανεβούµε επάνω, στο πανδοχείο, και να φύγουµε απο δώ.»
«Ααααργκχ!»
Ο Τράνθλας γύρισε, για να δει την Τενιρισία να βρίσκεται στα
γόνατα, πιάνοντας το κεφάλι της. Τα ουρλιαχτά της ήταν
εκκωφαντικά. Στο βάθος του διαδρόµου φαίνονταν δύο σκιερές
φιγούρες, φωτιζόµενες από ένα απαλό, γαλάζιο φως –και άκρως
εφιαλτικό στα µάτια του Τράνθλας.
«Σκοτώστε τους!» πρόσταξε τους δικούς του.
Κεντριά θανάτου βλήθηκαν εναντίον των Κλειδοκρατόρων, µα
σταµάτησαν στον αέρα.
Το κεφάλι της Τενιρισία θρυµµατίστηκε, µ’ένα ανατριχιαστικό
κρακ, πετώντας αίµατα και µυαλά επάνω στους τοίχους και στον
Τράνθλας και τους υπόλοιπους.
«Το µαγοφονιά!» ούρλιαξε ο κατάσκοπος του Πόνκιµ. Και είδε ότι
την ίδια στιγµή ο Λάγκρελφορθ έπαιρνε τη µικρή βαλλίστρα από τη
µέση του και εξαπέλυε το θανατηφόρο του βλήµα προς τη γυναίκα
µε τη χρυσή κορόνα και το κλειδί.
Ο µαγοφονιάς βρήκε αόρατο εµπόδιο στον αέρα, έσπασε σε δύο
νέα βλήµατα, που συνέχισαν την πορεία τους –και που σταµάτησαν,
πάλι –κι έσπασαν το καθένα σ’άλλα δύο –τα οποία εξοστρακίστηκαν
δεξιά κι αριστερά.
Οι τρισκατάρατοι µπάσταρδοι!
Πρόλαβε δεν πρόλαβε ο Τράνθλας να τελειώσει τη σκέψη του και
είδε τους Κλειδοκράτορες να παραπατούν, σαν πανίσχυρος άνεµος
να τους είχε χτύπησε. Κι άλλοι µάγοι! συµπέρανε, κι αντίκρισε δύο
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σιλουέτες να έρχονται, η µία απ’τα δεξιά της γυναίκας µε τη χρυσή
κορόνα και το κλειδί, κι η άλλη απ’τ’αριστερά του άντρα.
Το πέρασµα ολάκερο τραντάχτηκε.
«Σεισµός!» ούρλιαξε η Νιρίλ.
Ο Τράνθλας άρχισε να τρέχει µακριά από τους µάγους, ενώ σκόνη
έπεφτε πίσω του.
** ** ** **
Η Σαντέ’ενθιν και ο Άδνορ κρύφτηκαν σε διαφορετικά σηµεία της
βιβλιοθήκης, αλλά κάπου στο κέντρο συγκέντρωσαν µεγάλη
ποσότητα πνευµατικής δύναµης, ώστε να αποπλανήσουν τους
εχθρούς τους: να τους φέρουν εδώ και να τους χτυπήσουν.
Όµως εκείνοι δεν πλησίασαν. Η Σαντέ’ενθιν αισθάνθηκε τον έναν
να πηγαίνει προς την επάνω µεριά της βιβλιοθήκης, ενώ την άλλη να
κατευθύνεται προς την κάτω µεριά. Ανοησία τους που χωρίζονται…
Ή, ίσως, όχι και τόσο. Σίγουρα, κατάλαβαν ότι θέλουµε να τους
τραβήξουµε στο κέντρο, για να τους χτυπήσουµε.
Και έστειλε ένα πνευµατικό µήνυµα στον Άδνορ: Ο ένας είναι στην
επάνω µεριά, η άλλη στην κάτω. Τι προτείνεις;
Εσύ;
Άσε τη συγκεντρωµένη ισχύ εκεί όπου βρίσκεται, και πάµε να τους
χτυπήσουµε, ενόσω είµαστε καλυµµένοι από τις πνευµατικές τους
αισθήσεις.
Σύµφωνοι.
Η Σαντέ’ενθιν, διακόπτοντας την επικοινωνία της µε τον Άδνορ,
βάδισε αργά προς τα εκεί όπου µπορούσε να αισθανθεί τον έναν από
τους δύο Κλειδοκράτορες. Προσπάθησε, όσο το δυνατόν, να
βρίσκεται κρυµµένη πίσω από τις σκιές των ραφιών, ώστε να µην τη
δει εκείνος να ζυγώνει. Όµως, όταν ένιωθε ότι ήταν κοντά του, κάτι
παράξενο συνέβη: Οι πνευµατικές της αισθήσεις τής έλεγαν ότι ο
εχθρός στεκόταν εµπρός της, αλλά τα µάτια της δεν τον αντίκριζαν.
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Και η Σαντέ’ενθιν κατάλαβε τι είχε γίνει. Ψευδής αύρα! Με
κορόιδεψε!
Την ίδια στιγµή, ένιωσε κάποιον να την αρπάζει από τα µαλλιά, να
την τραβά απότοµα, και να τη χτυπά στα πλευρά, µε το γόνατό του.
Η ανάσα της κόπηκε, και παραπάτησε. Ο Κλειδοκράτορας την
έσπρωξε βίαια, και η Σαντέ’ενθιν κοπάνησε επάνω σε µια σειρά από
ράφια, για να σωριαστεί στο έδαφος. Μεγάλο βάρος βιβλίων έπεσε
στη ράχη της.
Και ύστερα, ζαλισµένη καθώς ήταν, ένιωσε πνευµατική ισχύ να την
βάλει.
** ** ** **
Ενώ έτρεχε µέσα στα δαιδαλώδη περάσµατα –µαζί µε τη Νιρίλ και
τους δύο επιβιώσαντες Μαγκραθµέλιους–, ο Τράνθλας διαπίστωσε
ότι, τελικά, δεν είχε γίνει κι άλλος σεισµός· το ταρακούνηµα
προηγουµένως πρέπει να οφειλόταν στα µάγια που είχαν υφάνει οι
Κλειδοκράτορες.
Σταµάτησε, κι έκανε νόηµα και στους άλλους να σταµατήσουν.
«Προς τα πού πάµε, για να βγούµε;» ρώτησε την τροβαδούρο.
Η Νιρίλ κοίταξε το γεµάτο µε πέτρες και χώµα πέρασµα στο οποίο
βρίσκονταν. Το φως της λάµπας της παρουσίαζε ένα άνοιγµα στα
αριστερά, όµως εκείνη είχε το συναίσθηµα ότι απο κεί δεν ήταν ο
σωστός δρόµος. Καλύτερα θα ήταν να συνεχίσουν να προχωρούν
ευθεία. Και µακάρι νάχω δίκιο…
«Ευθεία,» είπε. «Ευθεία.»
Ο Τράνθλας αντιλήφθηκε τον αβέβαιο τόνο στη φωνή της, αλλά κι
ο ίδιος δεν ήταν περισσότερο βέβαιος για το πού έπρεπε να
κατευθυνθούν, έτσι κατένευσε και ξεκίνησε να βαδίζει, τώρα µε πιο
αργό ρυθµό απ’ό,τι πριν. Ωστόσο, το δεξί του χέρι βρισκόταν στο
σπαθί που κρεµόταν από τη ζώνη του.
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** ** ** **
Η Σαντέ’ενθιν δάγκωσε το κάτω της χείλος, καθώς προσπαθούσε
να αυτοσυγκεντρωθεί, για ν’αποκρούσει τις πνευµατικές επιθέσεις
του Κλειδοκράτορα. Ακόµα δε µπορούσε ν’αναπνεύσει κανονικά
από τη γονατιά του, πράγµα που τη δυσκόλευε στην ψυχική της
πάλη.
Τα Πνεύµατα ούρλιαζαν γύρω από τους δύο Πνευµατιστές.
Ο εχθρός της Σαντέ’ενθιν βρήκε τα πράγµατα δυσκολότερα απ’ό,τι
περίµενε, καθώς εκείνη άρχιζε να συνέρχεται και να χρησιµοποιεί
ολοένα και πιο αποτελεσµατικά τις δυνάµεις της. Ο
Κλειδοκράτορας, προσπαθώντας να διατηρήσει το αρχικό του
πλεονέκτηµα, έκανε δυο βήµατα προς το µέρος της και, καθώς η
Ζιρκεφιανή βρισκόταν στο πάτωµα, επιχείρησε να την κλοτσήσει
στο κεφάλι. Η Σαντέ’ενθιν απέφυγε το χτύπηµα, του έπιασε τον
αστράγαλο, και τον σώριασε κάτω. Ο άντρας γρύλισε, οργισµένος,
αλλά δεν µπόρεσε να την αποµακρύνει, καθώς εκείνη πήδησε επάνω
του και άρπαξε το κεφάλι του ανάµεσα στα δάχτυλά της.
Τα Πνεύµατα, τώρα, ούρλιαζαν ακόµα δυνατότερα γύρω τους, σα
να επιθυµούσαν να τους κουφάνουν και τους δύο.
Ο Κλειδοκράτορας προσπάθησε να την σπρώξει πίσω, πιάνοντας
τους καρπούς της, όµως η σωµατική δύναµη λίγο ρόλο έπαιζε σε
τούτη την πάλη, καθώς η ψυχική της ενέργεια διαπερνούσε όλο του
το κορµί, προκαλώντας του σπασµούς. Ούρλιαξε. Και η Σαντέ’ενθιν
συγκέντρωσε την πνευµατική της δύναµη επάνω στην ψυχή του, και
την χτύπησε µε χιλιάδες αόρατες λεπίδες, ξανά και ξανά. Την
αισθάνθηκε να σπάει, να κοµµατιάζεται, ν’αποκολλιέται από το
σώµα του και να ταξιδεύει στον Κόσµο των Πνευµάτων, τα οποία
την άρπαξαν στα νύχια τους ενώ κραύγαζε.
Το κορµί του Κλειδοκράτορα από κάτω της είχε, πλέον, πάψει να
σφαδάζει, και η Σαντέ’ενθιν σηκώθηκε όρθια, λουσµένη στον
ιδρώτα και βαριανασαίνοντας. Παραµέρισε τα µαύρα µαλλιά από το
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πρόσωπό της, ενώ σκεφτόταν: Αν είχαν στήσει για µένα αυτή την
παγίδα, παρόµοια παγίδα πρέπει να είχαν στήσει και για τον Άδνορ.
Κι εκείνη τη στιγµή, άκουσε µια κραυγή απ’την άλλη άκρη της
βιβλιοθήκης –µια αντρική κραυγή. Ο Άδνορ!
Ήταν έτοιµη να τρέξει προς τα κει, όταν βήµατα ήρθαν απ’την
ακριβώς αντίθετη µεριά, πολύ πιο κοντά της. Η Σαντέ’ενθιν,
πάραυτα, στράφηκε, συγκεντρώνοντας τις πνευµατικές της δυνάµεις.
∆ύο σκιερές φιγούρες πετάχτηκαν εµπρός της· κι οι δυο βαστούσαν
όπλα στα χέρια τους, η µία ένα ξίφος κι η άλλη ένα στιλέτο.
«Ελάτε να πεθάνετε!» σφύριξε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια.
Την ίδια στιγµή, δύο ακόµα σιλουέτες έρχονταν πίσω από τις
πρώτες, ενώ εκείνη µε το ξίφος φώναξε µε αντρική φωνή:
«Σαντέ’ενθιν, όχι! Εγώ είµαι –ο Τράνθλας!»
«Νυφίτσα!» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Πλησιάστε, για να σας δω.»
Ο Τράνθλας και η Νιρίλ πλησίασαν, µε τον Κόρµανλον και τον
Λάγκρελφορθ πίσω τους.
«Πού είναι η Τενιρισία;»
«Τη σκότωσαν,» αποκρίθηκε ο Τράνθλας.
«Ποιος; Οι Κλειδοκράτορες;»
«Ναι. Τις ανατίναξαν το κεφάλι.»
«Και πώς εσείς τη βγάλατε καθαρή;»
«Οι φίλοι σου ήρθαν για να µας βοηθήσουν.»
«Ο Βούνκαλ;»
«∆εν ξέρω. Ήταν σκοτεινά και τα πράγµατα µπερδεµένα.»
Άλλη µια κραυγή αντήχησε µέσα στη βιβλιοθήκη.
«Να πάρει!» µούγκρισε η Σαντέ’ενθιν, που είχε, προς στιγµή,
ξεχάσει τον Άδνορ. «Έλατε µαζί µου.» Ξεκίνησε να βαδίζει,
βιαστικά, αλλά εξαπλώνοντας τις πνευµατικές της αισθήσεις προς
την κατεύθυνση απ’την οποία είχε έρθει η κραυγή. Εντόπισε µια
γυναικεία αύρα –την εχθρική Κλειδοκράτειρα– και µόνο. Πού ήταν ο
Άδνορ; Ήταν νεκρός; Ή καλυµµένος; Μπορούσε να παραµείνει
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καλυµµένος ενόσω µαχόταν; Η Σαντέ’ενθιν δεν το νόµιζε.
Εποµένως, πρέπει να ήταν νεκρός. Σαυρόσκατα…
Θα σε βρω και θα σε σκοτώσω, Κλειδοκράτειρα, ορκίστηκε,
βαδίζοντας τώρα γρηγορότερα προς το µέρος της.
Η αύρα της γυναίκας αποµακρύνθηκε, και… η Σαντέ’ενθιν ένιωσε
µια ξαφνική εναλλαγή, σα να µετατοπίστηκε απότοµα µισό µέτρο.
Προσπαθεί να µε κοροϊδέψει πάλι. ∆εν της έχει πει κανείς ότι το ίδιο
κόλπο δεν πιάνει δύο φορές; Σταµατώντας, επικαλέστηκε τα
Πνεύµατα και διαπέρασε την προστατευτική ασπίδα της αντιπάλου
της, βρίσκοντας την πραγµατική της θέση.
Πίσω από τη Σαντέ’ενθιν, ο Τράνθλας, η Νιρίλ, και οι
Μαγκραθµέλιοι κοιτούσαν επιφυλακτικά τριγύρω, έχοντας τα όπλα
τους έτοιµα. Καταλάβαιναν ότι η Ζιρκεφιανή κάποιον έψαχνε εδώ
µέσα –κάποιον επικίνδυνο µάγο, αναµφίβολα.
Σε λίγο, ξεκίνησαν, πάλι, να βαδίζουν.
Η βιβλιοθήκη ήταν ανυπόφορα δαιδαλώδης, και η Σαντέ’ενθιν,
παρότι εντόπιζε την πραγµατική αύρα της Κλειδοκράτειρας που
καταδίωκε, δε µπορούσε να τη συναντήσει. Είχε την εντύπωση ότι
έκανε κύκλους. Κάποια στιγµή, βρήκε το κουφάρι του Άδνορ,
πεσµένο στο πέτρινο πάτωµα. Φανερά τραύµατα δεν είχε επάνω του·
προφανώς, η Πνευµατίστρια είχε θρυµµατίσει την ψυχή του. Μα την
Έρηµο και τη Ζούγκλα, ποιος από µας θα µείνει ζωντανός στο τέλος;
Τούτος ο πόλεµος είναι αυτοκαταστροφικός! Αρχίζω να βλέπω τη
σύνεση των Σοφών του Κύκλου του Φτερού, οι οποίοι κλείστηκαν
στον πύργο τους, µην επιδιώκοντας συναναστροφές µε τον έξω κόσµο.
Η εξουσία φέρνει την καταστροφή. Είναι κύκλος, ένας ατέρµονος
κύκλος: εξουσία – καταστροφή – εξουσία – καταστροφή. Έχω την
εντύπωση ότι είµαστε όλοι µάρτυρες στο τέλος των Κλειδοκρατόρων.
Ένα ρίγος τη διαπέρασε απ’την κορυφή ως τα νύχια, κι ένα ανείπωτο
δέος τύλιξε την ψυχή της, λες κι αντίκριζε το παιχνίδι της Μοίρας
πρόσωπο µε πρόσωπο. Εξουσία – καταστροφή – εξουσία –
καταστροφή.
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«Πού πηγαίνουµε τώρα, Σαντέ’ενθιν;» τη ρώτησε ο Τράνθλας.
Πού πηγαίνουµε τώρα. Καλή ερώτηση, Νυφίτσα! «Ετοιµάστε τα
όπλα σας,» αποκρίθηκε. «Θέλω το κεφάλι µιας συγκεκριµένης
µάγισσας που περιφέρεται εδώ γύρω.»
Η Σαντέ’ενθιν, εντοπίζοντας µε τις πνευµατικές της αισθήσεις την
αύρα της Κλειδοκράτειρας, προχώρησε µέσα στη βιβλιοθήκη.
Αισθάνθηκε την αντίπαλό της ν’αποµακρύνεται, να πηγαίνει προς τα
επάνω… απ’όπου έρχονταν άλλες δύο αύρες –που δεν ήταν
Νεωτεριστές, σίγουρα. ∆ε µπορώ να τα βάλω µε όλους τους.
«Το σχέδιο άλλαξε,» είπε στους συντρόφους της. «Έχουµε παρέα,
πολύ παρέα.»
«Μάγοι;» ρώτησε ο Τράνθλας.
«Ναι,» ένευσε η Σαντέ’ενθιν. «Ελάτε απο δώ. Φεύγουµε.» Τους
οδήγησε προς τη µεριά απ’την οποία είχε έρθει, µαζί µε τον Άδνορ.
Πέρασαν κάτω απ’την αψιδωτή πόρτα και βάδισαν µέσα στους
διαδρόµους, τους οποίους η Ζιρκεφιανή γνώριζε· έτσι, βρέθηκαν,
τελικά, στο δωµάτιο µε την σκάλα που έβγαζε επάνω, στους Τρεις
∆ρόµους.
Αντίκρυ της, η Σαντέ’ενθιν ατένισε κάποιον να βγαίνει από την
πόρτα, όµως δεν ήταν εχθρός· ήταν ο Βούνκαλ.
«Είσαι ζωντανός!» έκανε, έκπληκτη.
Ο γιος του ∆ούκα Έσριθ µπήκε στο δωµάτιο, λαχανιασµένος. Η
Βόλκρα τον ακολούθησε, παραπατώντας. «Η Μίνριαθ είναι νεκρή,»
είπε ο ειδεχθής άντρας. «Ο Άδνορ; Πού είναι;»
«Νεκρός κι αυτός,» τον πληροφόρησε η Σαντέ’ενθιν.
«Μονάχα εµείς οι τρεις µείναµε, αδελφή,» είπε ο Βούνκαλ. «Οι
εχθροί… σκοτώσαµε έναν από δαύτους. Η τρισκατάρατη Βέρνα,
όµως, ακόµα ζει.»
«Κι εγώ σκότωσα έναν,» δήλωσε η Σαντέ’ενθιν.
«Κι εµείς,» πρόσθεσε ο Τράνθλας.
«Πόσοι πρέπει νάναι, τώρα;» ρώτησε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια.
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«Εεµ… Τέσσερις, νοµίζω,» αποκρίθηκε ο Βούνκαλ. «Όµως,
Σαντέ’ενθιν, προτείνω να φύγουµε απο δώ, γρήγορα.» Πλησίασε τη
σκάλα κι άρχισε να ανεβαίνει.
Όταν όλοι βρίσκονταν επάνω, στο δωµάτιο δίπλα από την
τραπεζαρία των Τριών ∆ρόµων, η Σαντέ’ενθιν είπε: «Πού θα πάµε;
Ποιες από τις κρυψώνες µας δεν ξέρουν οι παλιοί Κλειδοκράτορες;»
«∆ε νοµίζω να µας ακολουθήσουν, πια,» αποκρίθηκε ο Βούνκαλ.
«Θα είναι, αναµφίβολα, εξουθενωµένοι. Πάµε στον Μεγάλο Οίκο
των Παιχνιδιών.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο
Τέταρτη ηµέρα του Μυστικού Πολέµου:

Μάρτυρας προς θυσία

Υ

ψηλότατε, µας δόθηκαν πληροφορίες ότι αυτός ο άντρας
δουλεύει για τους ληστές που αµαυρώνουν το όνοµα του
Οίκου σας.»
Ο Κιόλβ κοίταξε τον Υποδιοικητή Ίρντελ, τους στρατιώτες του, και
τον άνθρωπο που έφερναν µαζί τους, µε τα χέρια δεµένα µε µαύρα
λουριά. Ήταν ένας µελαχρινός άντρας µετρίου αναστήµατος µε
κοντοκουρεµένα µαλλιά, γκρίζα, λαδωµένη τουνίκα, µελανό
παντελόνι, και καφετιές µπότες· τα γένια του πρέπει να είχε να τα
ξυρίσει µερικές µέρες.
«Τι πληροφορίες, και από ποιον;» ρώτησε ο Πρίγκιπας. Και οι
υπόλοιποι άρχοντες γύρω από το µεγάλο τραπέζι της Αίθουσας του
Συµβουλίου έµοιαζαν να έχουν την ίδια ακριβώς απορία.
«Από µια γυναίκα, Υψηλότατε. Είπε ότι είναι βασιλική
κατάσκοπος,» ανέφερε ο Ίρντελ.
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«∆εν έχει όνοµα αυτή η γυναίκα, υποδιοικητή;» απαίτησε ο Κιόλβ.
Ο Ίρντελ πήρε µια έκφραση άγνοιας. «∆ε µου ανέφερε τ’όνοµά της,
Πρίγκιπά µου. Με συγχωρείτε, δε σκέφτηκα να ρωτήσω…»
«Πού βρήκες τούτο τον άνθρωπο;»
«Στο πανδοχείο ‘Τα Άλογα του Μελκ’.»
Ο Κιόλβ κοίταξε τον κρατούµενο. «Ποιο είναι τ’όνοµά σου;»
«Σίελον, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε εκείνος, µε κατεβασµένο
βλέµµα.
«Κοινός;»
«Μάλιστα, Υψηλότατε.»
«Και είναι αλήθεια ότι είχες δοσοληψίες µε τους ληστές που
αµαυρώνουν το όνοµα του Βασιλικού Οίκου;»
«Υψηλότατε, ζητώ ταπεινά το έλεός σας. Με απειλούσαν!
Απειλούσαν να µε σκοτώσουν, όταν τους είπα ότι δε θα τους
βοηθούσα πλέον.»
Σαν πολύ γρήγορα δεν τα µαρτυράει τούτος; παραξενεύτηκε ο
Κιόλβ. «Τι δουλειά έκανες γι’αυτούς, Σίελον;»
«Πληροφορίες, Υψηλότατε. Τους έδινα πληροφορίες. Για τα
καραβάνια, για τους εµπόρους, για τους ταξιδιώτες– Παρακαλώ,
δείξτε έλεος στον υπηρέτη σας, Υψηλότατε· απειλούσαν να µε
σκοτώσουν, µε βασανιστικούς τρόπους.»
Κάτι δε µου κολλάει στο ύφος του… «Ποιοι απειλούσαν να σε
σκοτώσουν; Ξέρεις ποιοι ελέγχουν τους ληστές;»
«Μάλιστα, Υψηλότατε.» Ο Κιόλβ είδε τον άντρα να σφίγγει µέσα
στα δάχτυλά του τα µαύρα λουριά που έδεναν τα χέρια του.
«Ποιοι είναι, λοιπόν;» δυνάµωσε τη φωνή του ο Πρίγκιπας.
«Υ-Υψηλότατε, δεν είµαι απόλυτα σίγουρος, όµως… όµως ο
άντρας µε τον οποίο µιλούσα έπαιρνε τα λεφτά του από τους
Ρέγκοθ–»
«Κι άλλα ψέµατα!» πετάχτηκε η Αρχόντισσα Ενθέµα. «Σκοτώστε
αυτό τον άντρα, Πρίγκιπά µου! Είναι ένας Πνευµατοχτυπηµένος
ψεύτης!»
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«Πρίγκιπά µου, σας ικετεύω! Εγώ–»
«Σας παρακαλώ, Αρχόντισσά µου,» παρενέβη ο Κιόλβ, σχεδόν
συγχρόνως.
Και ο ∆ούκας Έσριθ: «Αρχόντισσα Ενθέµα, µην πανικοβάλλεστε.
Η αλήθεια θα διαφανεί· είµαι βέβαιος γι’αυτό. ∆εν έχετε
εµπιστοσύνη στην Αργκανθικιανή δικαιοσύνη;»
«Κάποιος πλήρωσε αυτόν τον κρετίνο για να µιλήσει εναντίον της
οικογένειάς µου!» φώναξε η Ενθέµα. «Είναι κοινός, Πρίγκιπά µου –
τι ξέρει ένας κοινός; Μην τον ακούτε!»
Όµως ο καλός µας Πρίγκιπας έχει µεγάλη εκτίµηση για τους κοινούς
ανθρώπους, σκέφτηκε ο Έσριθ. Έτσι δεν είναι, νεαρέ µου Πρίγκιπα;
Χα-χα-χα-χα…
«Το ότι πανικοβάλλεστε έτσι, Αρχόντισσα Ενθέµα, δε σας βοηθά
καθ–» άρχισε ο ∆ούκας Τόρµπαλ.
«Ίσως εσύ να έστησες τούτη τη σκευωρία!» αντιγύρισε εκείνη.
«Ποτέ δεν–»
Η ∆ούκισσα Σενίβα Λέιρναροθ γέλασε. «Μήπως βγάζετε αβάσιµα
συµπεράσµατα, Αρχόντισσα Ενθέµα;» ρώτησε, χαϊδεύοντας το
εκπαιδευµένο γεράκι που ήταν πιασµένο στον ώµο της. «Αυτή είναι
µεγάλη προσβολή για τον ∆ούκα Τόρµπαλ και τον Οίκο του–»
«Και δεν είναι τα λόγια αυτού του κοινού ψεύτη προσβλητικά για
τον δικό µου–!»
«ΣΙΩΠΗ!» φώναξε ο Κιόλβ, κοπανώντας την γροθιά του επάνω
στο τραπέζι του Συµβουλίου. «Παρακαλώ, άρχοντές µου,»
πρόσθεσε, σε πιο ήρεµο τόνο, καθώς όλοι σώπασαν γύρω του. «Θα
ανακαλύψουµε τι συµβαίνει· αλλά χρειάζεται λίγη ψυχραιµία.»
Έστρεψε το βλέµµα του στον κρατούµενο. «Σίελον, σ’το είπε ο
άντρας µε τον οποίο συναναστρεφόσουν ότι δούλευε για τους
Ρέγκοθ;»
Εκείνος ένευσε µε το κεφάλι, έχοντας το βλέµµα καρφωµένο στο
πάτωµα µπροστά του. «Ναι, Υψηλότατε· µου το είπε µια φορά που
ήταν λιγάκι πιωµένος.»
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«Ααα!» έκανε η Ενθέµα, εξοργισµένη. «Ψεύδεται, Πρίγκιπά µου!»
Και προς τον Σίελον: «Θα φροντίσω να πεθάνεις µ’ακόµα πιο
βασανιστικούς τρόπους από αυτούς που σου υποσχέθηκαν εκείνοι οι
οποίοι σ’έβαλαν να λερώσεις τ’όνοµα των Ρέγκοθ µε τα λόγια σου!»
Χα-χα-χα! Έτσι µπράβο, Ενθέµα! Πες περισσότερα! Πες
περισσότερα! σκέφτηκε ο Έσριθ. Και µετά, κανείς δε θα έχει
αµφιβολία ότι εσύ τον σκότωσες. Βασίλισσά µου, πράγµατι, τα είχες
προβλέψει όλα…
«Σας παρακαλώ, Αρχόντισσά µου!» µούγκρισε ο Κιόλβ.
«Ηρεµήστε!» Και προς τον Σίελον: «Ορκίζεσαι ότι όσα λες, αυτή τη
στιγµή, στον µονάρχη της χώρας σου είναι αλήθεια;»
«Μάλιστα, Πρίγκιπά µου…»
«Τούτος ο άντρας είναι ξεδιάντροπος! Ξεδιάντροπος!» σχεδόν
ούρλιαξε η Ενθέµα.
«Αρχόντισσά µου, ίσως έχετε ανάγκη από λίγο ύπνο και ανάπαυση,
για να καθαρίσει το µυαλό σας,» είπε, ειρωνικά, η ∆ούκισσα ∆άρα.
«∆ε θα µου πεις εσύ τι χρειάζοµαι και τι όχι, Βόρεια!» αντιγύρισε η
Ενθέµα, τρίζοντας τα δόντια.
Ο Κιόλβ κοπάνησε, για δεύτερη φορά, τη γροθιά του επάνω στο
τραπέζι. «Τέρµα!» είπε. «Αυτή η συνεδρίαση τελείωσε. Αύριο θα
συνεχίσουµε.»
«Πρίγκιπά µου, έχουµε ακόµα πολλά να πούµε, νοµίζω,» είπε η
Σιρίµα· αλλά, από τον τόνο της φωνής της, ο Έσριθ καταλάβαινε ότι,
στην πραγµατικότητα, δεν ήθελε να συνεχιστεί η συνεδρίαση· απλά,
το έλεγε για να δείξει δήθεν την έκπληξή της από τούτη την
απρόσµενη διακοπή.
«Αύριο θα τα κουβεντιάσουµε όλα, Αρχόντισσά µου,» αποκρίθηκε
ο Κιόλβ. «Σήµερα, προφανώς, κανένας µας δε θα µπορεί να
συζητήσει νηφάλια.
»Υποδιοικητή Ίρντελ.»
«Μάλιστα, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε εκείνος, υποκλινόµενος.
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«Πηγαίνετε τον κρατούµενο στα µπουντρούµια του παλατιού, µέχρι
νεοτέρας.»
«Ως προστάξετε, Πρίγκιπά µου.»
«Υψηλότατε!» φώναξε ο Σίελον, καθώς τον τραβούσαν. «Ζητώ το
έλεός σας, Υψηλότατε! ∆είξτε έλεος, σας ικετεύω!»
Ο Κιόλβ έκανε νόηµα να τον πάρουν, και οι στρατιώτες τον έσυραν
έξω από την Αίθουσα του Συµβουλίου. Η διπλή πόρτα έκλεισε πίσω
τους.
«Πρίγκιπά µου, σίγουρα δεν πιστεύετε τούτο τον ψεύτη,» είπε η
Ενθέµα. «Κάποιος τον έχει πληρώσει. Αυτόν τον κάποιο πρέπει να
προσπαθήσετε να βρείτε!»
Ο Κιόλβ σηκώθηκε από τη Βασιλική Θέση. «Η συνεδρίαση έληξε,»
τόνισε ιδιαίτερα. «Αύριο θα συζητήσουµε πάλι.»
Και ήταν ο πρώτος που βγήκε από την αίθουσα, νιώθοντας
ευτυχισµένος που γλίτωσε έτσι εύκολα από όλους αυτούς τους
άρχοντες του Βασιλείου. Όλοι έχουν τα δικά τους σχέδια –τις δικές
τους δολοπλοκίες, πανάθεµά τους! Και περιµένουν εγώ να τους
εξυπηρετήσω, µε τον ένα τρόπο ή µε τον άλλο. Ή, µάλλον,
προσπαθούν να µε χρησιµοποιήσουν µε τον ένα τρόπο ή µε τον άλλο.
Τα Πνεύµατα να τους ανεµοσκορπίσουν!
Καθώς βάδιζε µέσα στους διαδρόµους του παλατιού, αναρωτιόταν
αν η Αρχόντισσα Ενθέµα είχε δίκιο· αν, όντως, επρόκειτο για
σκευωρία εναντίον των Ρέγκοθ. Ο Κιόλβ δε θα το θεωρούσε κι
απίθανο, όµως όλες οι αποδείξεις στρέφονταν εναντίον τους. Κι
επιπλέον, οι Ρέγκοθ πάντοτε µισούσαν τους Βέρντλεν· δε θα ήταν
παράξενο εκείνοι να είχαν στήσει το παιχνίδι µε τους ληστές, για να
ρίξουν το πατέρα του από την εξουσία. Όµως, από την άλλη, ο
Ρίγκµιν, ο γιος του ∆ούκα Έσριθ, τι έκανε µαζί τους; Ο Κιόλβ
θυµήθηκε πως η Σαντέ’ενθιν και η ∆ούκισσα Ζέκαλ τον είχαν
αιχµαλωτίσει κάποτε, όταν ήταν ακόµα ζωντανός, κι εκείνος τους
είχε µαρτυρήσει πως συνεργαζόταν µε τους Ρέγκοθ –µόνο αυτός, όχι
όλη του η οικογένεια. Λες να ήταν αλήθεια, τελικά; Στον γάµο της
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Ζέκαλ οι άνθρωποι του Ρίγκµιν είχαν χτυπήσει τον ∆ούκα Έσριθ·
είχαν επιχειρήσει να τον δολοφονήσουν. Θα το έκαναν αυτό αν ήταν
δικοί του µαχαιροβγάλτες; Σίγουρα, όχι. Εποµένως, ή ο Ρίγκµιν
δούλευε µόνος του ή ήταν σύµµαχος των Ρέγκοθ. Ή κάτι άλλο, πολύ
παράξενο συνέβαινε…
Θα τρελαθώ µ’αυτή την υπόθεση!
Είδε τον ∆όνορ να του γνέφει από µια ανοιχτή πόρτα, και
πλησίασε. Ο κατάσκοπος έκλεισε την ξύλινη θύρα πίσω τους, και οι
δύο άντρες κάθισαν κοντά σε ένα παράθυρο του µικρού δωµατίου,
το οποίο ήταν µισάνοιχτο, αφήνοντας ένα δροσερό αεράκι να
µπαίνει.
«Τι είναι;» ρώτησε ο Πρίγκιπας.
«Χτες βράδυ, έκανα, πάλι, µια βόλτα στους δρόµους της πόλης.»
«Έψαχνες για τη Νιρίλ;»
«Και αυτό.»
«Γιατί, τι άλλο έκανες;»
«Προσπαθούσα, γενικότερα, να καταλάβω τι συµβαίνει.»
«Και τι βρήκες;»
Ο Κιόλβ τον είδε να παίρνει µια συλλογισµένη έκφραση. «Ένα
χάος επικρατούσε στην ανατολική µεριά της ∆ρέλιφον. Πάλι, ένα…
κύµα τρόµου είχε απλωθεί· οι πολίτες είχαν κλειδαµπαρωθεί στα
σπίτια τους. Απόκοσµα ουρλιαχτά αντηχούσαν, κάπου-κάπου. Και,
σε µια στιγµή, τα πάντα ταρακουνήθηκαν, λες κι έγινε σεισµός.»
«Μα έγινε σεισµός, ∆όνορ.»
«∆εν καταλάβατε, Υψηλότατε· εννοώ µετά από τον πρώτο, τον
µεγάλο, σεισµό.»
«∆εν έγινε άλλος,» είπε ο Κιόλβ, συνοφρυωµένος. Ή, µήπως, δεν
τον αντιλήφθηκα; Μπα, αυτό αποκλείεται!
«Ακριβώς. Ο σεισµός δεν ήταν φυσιολογικός. Ήταν… µαγικός, θα
µπορούσα να πω,» τόνισε ο ∆όνορ, χαµηλώνοντας τη φωνή του. «Οι
µάγοι για τους οποίους γνωρίζει η κυρία Χόλκραδ… µάχονταν ξανά.
Και το χτίριο που πλήχθηκε περισσότερα από την πάλη τους ήταν το
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πανδοχείο ‘Οι Τρεις ∆ρόµοι’. Εκεί µέσα άκουσα ότι συνέβησαν
παράξενα πράγµατα, Υψηλότατε.»
«Προτείνεις να ερευνηθεί;»
«∆ίχως καθυστέρηση.»
«Θα αναλάβεις εσύ τη δουλειά;»
«Θα µπορούσα. Όµως θα σας πρότεινα –όχι λόγω τεµπελιάς, όπως
θα καταλαβαίνετε– να στείλετε στρατιώτες.»
«Γιατί;»
«∆ιότι θα έχουν το ελεύθερο να ψάξουν από πάνω ως κάτω το
µέρος, χωρίς κανείς να µπορεί να τους εµποδίσει. Θα πάω κι εγώ
µαζί τους, αν έτσι επιθυµείτε.»
«Το επιθυµώ,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ. «Τώρα, βρες τον Υποδιοικητή
Ίρντελ και πες του να σε συντροφεύσει µε όσους πολεµιστές
νοµίζει.»
«Μάλιστα, Υψηλότατε.» Ο ∆όνορ σηκώθηκε από την καρέκλα του,
υποκλίθηκε, και έφυγε από το µικρό δωµάτιο.
Ο Κιόλβ ξεφύσησε, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του. Είναι
τόσο δύσκολο να βρει κάνεις λύσεις, µέσα σε τούτο το χάος…
** ** ** **
Η πολεµίστρια έριξε µια µατιά στον κρατούµενο που είχαν φέρει
στα µπουντρούµια του παλατιού. Ήταν ο µοναδικός εδώ κάτω. Τα
τελευταία χρόνια δεν είχε υπάρξει λόγος για περισσότερους.
Εξάλλου, πάντα τα µπουντρούµια του παλατιού ήταν η «προσωρινή
κατοικία» των κρατούµενων, προτού µεταφερθούν αλλού –στις
φυλακές, στην κρεµάλα, ή στη λαιµητόµο. Ωστόσο, παρότι το µέρος
ήταν άδειο –ή σχεδόν άδειο, τώρα πλέον–, η πολεµίστρια ήταν
υποχρεωµένη να στέκεται εδώ φρουρός, για «παν ενδεχόµενο».
Χασµουρήθηκε, ακουµπώντας την πλάτη της στον τοίχο. Σε
µερικές µέρες, θα τελείωνε το µαρτύριό της· κάποιος άλλος θα
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ερχόταν να πάρει τη θέση της… για «παν ενδεχόµενο» και τέτοιες
αηδίες.
Άκουσε βήµατα να ζυγώνουν και έστρεψε το βλέµµα της προς το
βάθος του γεµάτου µε αραχνοϊστούς διάδροµου. Κι άλλον
κρατούµενο φέρνουν; Λες τα µπουντρούµια του παλατιού να
ζωντανέψουν ξαφνικά; Σίγουρα, θα ήταν πρωτότυπο, και –ποιος
ξέρει;– ίσως κάποιος από τους κρατούµενους να ήταν συζητήσιµος.
Είχε βαρεθεί να µη µιλά καθόλου εδώ κάτω.
Τα µάτια της στένεψαν, καθώς ατένισε µια γυναικεία µορφή. «Ποια
είστε;» ρώτησε.
Η γυναίκα πλησίασε, ντυµένη µε ένα µενεξεδί φόρεµα µε κρόσσια·
στο κεφάλι φορούσε κουκούλα –ενσωµατωµένη µε το φόρεµα– η
οποία έκρυβε τα µαλλιά της. «Έλα λίγο εδώ, φρουρέ. Θέλω να σου
πω κάτι.» Η φωνή της ήταν σίγουρη, προστακτική –µια αρχόντισσα,
δίχως αµφιβολία.
Η πολεµίστρια πλησίασε.
«Ποιο είναι τ’όνοµά σου;» τη ρώτησε η Αρχόντισσα.
«Κυράλια, Αρχόντισσά µου.»
Ένα στραβό µειδίαµα χάραξε το πρόσωπο της άγνωστης. «Κοίτα να
δεις, είµαστε συνονόµατες, καλή µου.»
«Πώς θα µπορούσα να σας εξυπηρετήσω;»
«Ενδιαφέρεσαι να βγάλεις γρήγορα πολλά χρήµατα;»
«Και ποιος δεν ενδιαφέρεται, Αρχόντισσά µου;»
«Ωραία,» είπε εκείνη. «Τότε, θα το σκεφτόσουν να κάνεις µια
δουλειά για µένα;»
«’Ξαρτάται,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια. «Τι είδους δουλειά; Και
πόσο θα µε πληρώσετε;»
«Η δουλειά είναι εύκολη και το ποσό µεγάλο,» την πληροφόρησε η
συνονόµατη Αρχόντισσα.
«Πόσο µεγάλο;»
«Εκατό χρυσές κορόνες,» απάντησε ευθέως η άγνωστη.
«Ικανοποιητικό;»
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Τα καστανά µάτια της πολεµίστρια φωτίστηκαν. «Πολύ
ικανοποιητικό, Αρχόντισσά µου. Και η δουλειά;»
«Να σκοτώσεις τον κρατούµενο.»
«Να… να σκοτώσω τον κρατούµενο; Θα µε γδάρουν, Αρχόντισσά
µου.»
«Μη γίνεσαι γελοία,» είπε εκείνη. «Λες να σου πρόσφερα µια
δουλειά και τόσα χρήµατα, αν νόµιζα ότι θα σε γδάρουν; Κατ’αρχήν,
δε θα τον σκοτώσεις η ίδια· απλά, όταν φέρουν το φαγητό του, θα
ρίξεις µέσα λίγο απ’αυτό.» Έβγαλε από τον κόρφο της ένα µικρό
φιαλίδιο που περιείχε µια λευκοπόρφυρη σκόνη. «Λοιπόν;» Ύψωσε
το ένα της φρύδι.
Η πολεµίστρια πήρε το φιαλίδιο και το έκρυψε στο εσωτερικό της
αρµατωσιάς της. «Έγινε, Αρχόντισσά µου. Και πότε θα πληρωθώ;»
Η άγνωστη έλυσε ένα µικρό πουγκί από τη ζώνη της και της το
έδωσε. «Εδώ είναι είκοσι χρυσά νοµίσµατα. Τελείωσε τη δουλειά
σου και θα πάρεις άλλα ογδόντα. Πρόδωσέ µε και θα πεθάνεις.»
«∆ε χρειάζεται ν’ανησυχείτε γι’αυτό, Αρχόντισσα µου· ούτε που
µου πέρασε απ’το µυαλό.»
Η γυναίκα ένευσε. «Σε χαιρετώ, τώρα,» είπε.
«Πότε θα σας ξαναδώ;» ρώτησε η πολεµίστρια, καθώς εκείνη της
γύρισε την πλάτη.
«Μόλις κάνεις του δουλειά σου.»
«Κάτι ακόµα, Αρχόντισσά µου.»
Η άγνωστη στράφηκε ελαφρώς.
«Πότε να ρίξω τη σκόνη; Στο µεσηµεριανό ή στο βραδινό;»
«Στο µεσηµεριανό.»
«Εντάξει. Κανένα πρόβληµα.»
Η γυναίκα µε το µενεξεδί φόρεµα βάδισε, µέχρι που χάθηκε στο
σκιερό βάθος του διαδρόµου.
** ** ** **
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Ο Έσριθ άνοιξε το παράθυρο.
Η Κυράλια µπήκε, έχοντας τη φούστα του φορέµατός της
διπλωµένη κάτω από την µαύρη της ζώνη και τα τακούνια της στο
χέρι. «Είναι αδύνατον να σκαρφαλώσεις µ’αυτή την καταραµένη
ενδυµασία!» µούγκρισε.
Ο σύζυγός της έριξε µια κολακευτική µατιά στους γυµνούς της
µηρούς.
Η Κυράλια κατέβασε τη φούστα. Πήρε το πρόσωπό του ανάµεσα
στα χέρια της και τον φίλησε, δυνατά.
«Γιατί δε φόρεσες τα… επαγγελµατικά σου ρούχα;» τη ρώτησε ο
Έσριθ.
«Γιατί έπρεπε να περάσω µέσα από το παλάτι για να φτάσω στα
µπουντρούµια,» εξήγησε η Κυράλια. «Φαντάζεσαι να το διέσχιζα
ντυµένη µε κολλητό µαύρο δέρµα και µαύρη κάπα!»
Ο Έσριθ µειδίασε. «Θα τραβούσες την προσοχή, σίγουρα.»
Ύστερα, η όψη του σοβάρεψε. «Τι έγινε, λοιπόν;»
«Όλα εντάξει,» τον πληροφόρησε η Κυράλια. «Μία φρουρός
βρίσκεται µονάχα στα µπουντρούµια, και θα φροντίσει ο Σίελον να
πεθάνει.»
«Και µετά, τα έχεις κανονίσει έτσι ώστε να κατηγορηθούν οι
Ρέγκοθ…;»
«Φυσικά και τα έχω φροντίσει όλα, γουρουνάκι µου,» αποκρίθηκε
η Κυράλια, ρίχνοντας τα τακούνια της κοντά στην ντουλάπα του
δωµατίου.
«Πες µου.»
«Θέλω να κάνω ένα µπάνιο, πρώτα. Θα σου πω µετά.» Άρχισε να
λύνει τα δεσίµατα του φορέµατός της. «Ήταν, λοιπόν, η αντίδραση
της Ενθέµα Ρέγκοθ ακριβώς όπως την περίµενα;»
«Ήταν, Βασίλισσά µου,» τη διαβεβαίωσε ο Έσριθ, τυλίγοντάς την
µέσα στην αγκαλιά του και φιλώντας την. «Κανείς δε θα αµφιβάλει
ότι εκείνη σκότωσε τον Σίελον, µετά από όσα είπε στην Αίθουσα του
Συµβουλίου.»
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** ** ** **
Ο ∆όνορ, ο Ίρντελ, και µια ντουζίνα Αργκανθικιανοί φρουροί
µπήκαν στους Τρεις ∆ρόµους. Οι θαµώνες και η γυναίκα του µπαρ
στράφηκαν στο µέρος τους, ενώ σιγή έπεσε παντού στην τραπεζαρία.
«Έχουµε διαταγή από τον Πρίγκιπα Κιόλβ να ψάξουµε το χτίριο,»
δήλωσε ο Ίρντελ.
Κανείς δεν αποκρίθηκε, ενώ η οινοχόος πίσω από το µπαρ έµοιαζε
ιδιαίτερα χλοµή.
«Ψάξτε,» πρόσταξε ο τρίτος Υποδιοικητής της Φρουράς της
∆ρέλιφον τους πολεµιστές του.
Εκείνοι υπάκουσαν, ενώ ο ∆όνορ και ο Ίρντελ κάθισαν σε ένα από
τα τραπέζια του πανδοχείου, περιµένοντας. ∆εν πέρασε πολύ ώρα
και είδαν την οινοχόο να βαδίζει αργά προς την πόρτα της κουζίνας.
«Κυρία µου!» τη διέκοψε ο ∆όνορ. «Μη φεύγετε. Ελάτε εδώ,
παρακαλώ.»
«Πρε… πρέπει να δω κάτι στην κουζίνα, κύριε· µε συγχωρείτε, για
λίγο,» αποκρίθηκε εκείνη.
«Όχι,» διαφώνησε ο Ίρντελ. «Ελάτε εδώ, τώρα! όπως σας ζήτησε ο
κύριος.»
Ο ∆όνορ είδε τη γυναίκα να δαγκώνει το κάτω της χείλος, καθώς
πλησίαζε το τραπέζι τους. «Κάθισε,» της είπε. «Ή, µάλλον, φέρε
µας, πρώτα, κάτι να πιούµε. Μια κούπα µπίρα για τον καθένα –και
για τον εαυτό σου, φυσικά.»
«Όπως επιθυµείτε, κύριε.» Η οινοχόος πήγε, πάλι, στο µπαρ κι
άρχισε να γεµίζει τρεις κούπες από το βαρέλι πίσω της.
Ο Ίρντελ είδε έναν από τους στρατιώτες του να βγαίνει από µια
πόρτα της τραπεζαρίας, η οποία βρισκόταν σ’ένα σχετικά σκιερό
µέρος που δε φαινόταν µε την πρώτη µατιά.
«Κύριε υποδιοικητά,» είπε ο άντρας. «Είναι ένα δωµάτιο εκεί
µέσα.»
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«Τι πρωτότυπο!» έκανε ο Ίρντελ. «Αυτό είναι όλο;»
«Όχι, κύριε υποδιοικητά. Μέσα στο δωµάτιο υπάρχει ένα τραπέζι
και µερικές καρέκλες. Σαν µέρος συγκεντρώσεων µοιάζει. Μας
φάνηκε περίεργο.»
Ο ∆όνορ παρατήρησε ότι η οινοχόος είχε σταµατήσει στο γέµισµα
της δεύτερης κούπας και κοιτούσε τον στρατιώτη µε γουρλωµένα
µάτια. «Τι έγιναν εκείνες οι µπίρες, κοπελιά;» ρώτησε ο νέος ∆ούκας
του Έβµορ.
«Τώρα, έρχονται, κύριε,» αποκρίθηκε εκείνη. Γέµισε και την τρίτη
κούπα και τις έφερε όλες στο τραπέζι τους.
«Κάθισε,» της πρότεινε ο ∆όνορ. Εκείνη υπάκουσε.
Ο στρατιώτης στεκόταν και κοιτούσε τον Ίρντελ, περιµένοντας
διαταγή. «Μη µε βλέπεις σα βλάκας!» µούγκρισε εκείνος. «Πηγαίντε
να ψάξετε το καταραµένο δωµάτιο.»
«Μά’στα, κύριε υποδιοικητά.» Ο άντρας µπήκε στην πόρτα.
«Πώς σε λένε, κοπελιά;» ρώτησε ο ∆όνορ την οινοχόο.
«Μίρνα.»
Ο ∆όνορ ήπιε µια γουλιά από την µπίρα του. «Τι είναι αυτό το
δωµάτιο εκεί µέσα, Μίρνα;» είπε, φιλικά.
«Το έχω για τις περιπτώσεις που κάποιοι πιθανώς να θέλουν να
κουβεντιάσουν αποµονωµένα. Κι άλλα πανδοχεία έχουν παρόµοια
δωµάτια.»
«Ναι…» Όµως έχω την υποψία ότι αυτό είναι διαφορετικό. Ο ∆όνορ
ήπιε άλλη µια γουλιά µπίρα.
Ο Ίρντελ χτυπούσε τα δάχτυλά του, νευρικά, επάνω στο τραπέζι.
«Κάτι άκουσα ότι παράξενα πράγµατα έγιναν εδώ, το βράδυ,» είπε
ο ∆όνορ στη Μίρνα. «Είναι αλήθεια;»
«Κύριε, παράξενα πράγµατα γίνονται γενικότερα στην πόλη. Λένε
πως τα Πνεύµατα έχουνε οργιστεί µαζί µας.»
Ο στρατιώτης που είχε µπει στην πόρτα πριν από λίγο βγήκε, µαζί
µ’έναν άλλο. «Το ψάξαµε το µέρος, κύριε υποδιοικητά. ∆εν υπάρχει
τίποτα περίεργο.»
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Ο ∆όνορ παρατήρησε προσεκτικά την έκφραση της Μίρνα. Σαν να
ανακουφίστηκε από τα νέα, του φάνηκε. Πράγµα που σηµαίνει ότι οι
φρουροί δεν βρήκαν ό,τι κι αν ήταν κρυµµένο εκεί. Σηκώθηκε από την
καρέκλα του. «Λέω να πάω κι εγώ να ρίξω µια µατιά σ’αυτό το
δωµάτιο, Ίρντελ.»
Εκείνος –γνωρίζοντας πως ο ∆όνορ ήταν βασιλικός κατάσκοπος–
δεν έφερε καµία αντίρρηση.
Ο ∆ούκας του Έβµορ βάδισε ως την πόρτα και µπήκε. Ο ένας από
τους δύο στρατιώτες τού έδωσε µια λάµπα, για να µπορεί να δει,
επειδή το µέρος ήταν καλυµµένο στο σκοτάδι.
Στην τραπεζαρία, η Μίρνα ρώτησε τον Ίρντελ: «Μπορώ να πάω
στην κουζίνα, τώρα;»
«Όχι, κοπελιά,» αποκρίθηκε εκείνος· «δε θα πας πουθενά, µέχρι να
σου πούµε.» Και ήπιε µια γουλιά από την µπίρα του, ενώ ατένιζε τον
∆όνορ να κάνει βόλτες µέσα στο µυστηριώδες δωµάτιο, βαστώντας
τη λάµπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο
Τέταρτη ηµέρα του Μυστικού Πολέµου:

«Οι άλλοι νίκησαν»

H

Σαντέ’ενθιν αισθάνθηκε ένα ταρακούνηµα στον ώµο και
άνοιξε τα µάτια, για να δει τη Νυφίτσα να στέκεται από
πάνω της.
«Καλό µεσηµέρι,» της είπε ο Τράνθλας.
«Ε;» έκανε εκείνη, καθώς έπαιρνε ηµικαθιστή θέση επάνω στο
στενό κρεβάτι όπου ήταν ξαπλωµένη. «Πόσο κοιµήθηκα;»
«Αν σε άφηνα, ακόµα θα κοιµόσουν,» εξήγησε ο Τράνθλας.
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«Οοοχ…» Η Σαντέ’ενθιν πέρασε το δεξί της χέρι µέσα από το
µαύρα της µαλλιά, και σηκώθηκε όρθια. «Το κεφάλι µου. ∆εν είµαι
καλά… Κουράστηκα περισσότερο απ’όσο νόµιζα, χτες.»
Παραµέρισε την κουρτίνα που χώριζε το κρεβάτι της από αυτά των
υπολοίπων, για να µπει στον κοινόχρηστο χώρο, όπου υπήρχε ένα
µικρό, στρογγυλό τραπέζι και µερικές καρέκλες. Εκεί κάθονταν, επί
του παρόντος, ο Βούνκαλ, η Βόλκρα, και οι δύο δαιµονάνθρωποι
που είχαν επιβιώσει –ο Κόρµανλον και ο Λάγκρελφορθ.
Ο Τράνθλας ακολούθησε την Ζιρκεφιανή έξω από τον προσωπικό
της χώρο.
«Έχασα τίποτα σηµαντικό;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν τον Βούνκαλ,
καθώς καθόταν κι εκείνη σε µια από τις καρέκλες. Πήρε ένα
κουλουράκι από το κύπελλο στη µέση του τραπεζιού και το
δάγκωσε.
«Τίποτα απολύτως.»
«Εγώ, προσωπικά, σκεφτόµουν να δοκιµάσω την τύχη µου στον
Μεγάλο Οίκο των Παιχνιδιών,» µειδίασε ο Τράνθλας.
«∆ε θα σ’το πρότεινα,» είπε η Σαντέ’ενθιν, καταβροχθίζοντας το
κουλουράκι –πεινούσε ιδιαίτερα.
«Προφανώς, δεν ξέρεις πόσο καλός χαρτοπαίκτης είµαι,»
αντιγύρισε εκείνος.
Η Σαντέ’ενθιν µόρφασε αποδοκιµαστικά και στράφηκε στον
Βούνκαλ. «Πού είναι η ηλίθια τροβαδούρος;»
«Η Νιρίλ; Πήγε να ρίξει µια µατιά στην πόλη, να δει πώς έχουν τα
πράγµατα.»
Η πόρτα χτύπησε συνθηµατικά.
«Περάστε,» είπε ο Βούνκαλ, και ένας χοντρός άντρας µπήκε στο
δωµάτιο. Τα µαλλιά του ήταν µαύρα και σγουρά, και φορούσε λευκό
πουκάµισο, µαύρο παντελόνι, γυαλιστερά παπούτσια, µενεξεδί
γιλέκο, και γαλανό µανδύα.
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«Μπίργκεν,» χαιρέτησε ο Κλειδοκράτορας τον ιδιοκτήτη του
Μεγάλου Οίκου των Παιχνιδιών της ∆ρέλιφον, έναν από τους
πλουσιότερους ανθρώπους του Άργκανθικ.
«Σκέφτηκα πως θα πεινούσατε και σας έφερα κάτι για φαγητό,»
είπε εκείνος· και παραµέρισε από την είσοδο, για να περάσει ένας
υπηρέτης και µια υπηρέτρια, οι οποίοι βαστούσαν δίσκους γεµάτους
φαγητά. Η Σαντέ’ενθιν παρατήρησε ανάµεσα σ’αυτά ψητό κρέας,
πατάτες, λαχανικά, ψωµί, ελιές, τυρί, φασόλια, και µια κανάτα µε
κάποιο ποτό. Το στόµα της άρχισε να υγραίνεται και η κοιλιά της να
γουργουρίζει.
Οι υπηρέτες άφησαν τους δίσκους επάνω στο τραπέζι. «Και
οτιδήποτε άλλο επιθυµείτε, στη διάθεσή σας,» προθυµοποιήθηκε ο
Μπίργκεν. Ήθελε πάντοτε να τα έχει καλά µε εκείνους που έλεγχαν
το Άργκανθικ. Όµως, η Σαντέ’ενθιν αναρωτιόταν, τώρα ποιοι
έλεγχαν το Άργκανθικ; Οι Νεωτεριστές ή οι παλιοί Κλειδοκράτορες;
Σίγουρα, οι δεύτεροι νικούσαν τούτο τον πόλεµο· εποµένως, δεν
ήταν πιθανό ο κύριος Μπίργκεν να πουλήσει σ’αυτούς εκείνη και
τους συντρόφους της;
«Σ’ευχαριστούµε,» αποκρίθηκε ο Βούνκαλ. «∆ε θα το ξεχάσουµε.»
«Καλή σας όρεξη,» τους ευχήθηκε ο ιδιοκτήτης του Μεγάλου
Οίκου των Παιχνιδιών, και βγήκε απ’το δωµάτιο, µαζί µε τους
υπηρέτες του.
«Βούνκαλ,» είπε η Σαντέ’ενθιν, «τον φοβάµαι αυτό τον τύπο.
Μπορεί να µας προδώσει στους άλλους.»
«Όχι,» διαφώνησε εκείνος. «Σ’ετούτο τον πόλεµο είναι µαζί µας –
µε τους Νεωτεριστές.»
Ο Τράνθλας είχε αρχίσει να σερβίρει φαγητό σε όλους.
«Πού το ξέρεις;»
«Έχουν γίνει συµφωνίες, Σαντέ’ενθιν· απο κεί το ξέρω.»
«Τώρα, όµως, χάνουµε, Βούνκαλ.» Η Ζιρκεφιανή άρχισε να τρώει
από το πιάτο που της πρόσφερε η Νυφίτσα. Οι ψητές πατάτες ήταν
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πολύ γευστικές, διαπίστωσε. «∆ε θα προτιµήσει να είναι µε το µέρος
των νικητών;»
«Αναµφίβολα. Αλλά όχι ακόµα· δεν το νοµίζω. Θα περιµένει ο
πόλεµος να τελειώσει.» Κι ο Βούνκαλ είχε αρχίσει να τρώει.
Η Σαντέ’ενθιν δεν ήταν και τόσο σίγουρη για τα λόγια του. Όµως
συνέχισε το φαγητό της, χωρίς να µιλά. Τι να κάνω εγώ, τώρα; Να
µείνω εδώ, στο Άργκανθικ; Τι µέλλον έχω; Αποκλείεται να γινόταν
Μεγάλη Θυροφύλαξ, όπως αρχικά σχεδίαζε. Εκτός κι αν, κάπως,
καταφέρουµε να νικήσουµε τους παλιούς Κλειδοκράτορες. Αλλά πώς;
Η πόρτα του δωµατίου χτύπησε συνθηµατικά.
«Περάστε,» είπε ο Βούνκαλ.
Η Νιρίλ µπήκε, βιαστικά, κλείνοντας πίσω της. «Είναι η ευωδιά
υπέροχου φαγητού αυτή που κεντρίζει τα ρουθούνια µου;» έκανε.
«Ωραία. Γιατί η θηριώδης πείνα µου, τούτη τη µεσηµεριανή ώρα, θα
ντρόπιαζε αυτή της νηστικής για δέκα ηµέρες λύκαινας!» Κάθισε σε
µια καρέκλα και έκανε να σερβίρει στον εαυτό της µια µερίδα κρέας·
όµως ο Τράνθλας τη σταµάτησε και τη σερβίρισε εκείνος. Η Νιρίλ
τού χαµογέλασε και η Νυφίτσα τής έκλεισε το µάτι. Η Σαντέ’ενθιν
αισθάνθηκε αηδιασµένη από τα σαλιαρίσµατα αυτών των δύο
σαλτιµπάγκων.
«Τι βρήκες;» ρώτησε ο Βούνκαλ την παραµυθού.
Η Νιρίλ έκοψε ένα κοµµάτι κρέας, το έβαλε στο στόµα, και
αποκρίθηκε, καθώς µασούσε: «Στους Τρεις ∆ρόµους…»
«Τι έγινε στους Τρεις ∆ρόµους;» στένεψε ανυπόµονα τα µάτια του
ο Βούνκαλ.
«Ήρθαν οι στρατιώτες του Πρίγκιπα Κιόλβ, για να ψάξουν.»
«Βρήκαν τη µυστική είσοδο στο µέρος συναντήσεών µας;»
«∆εν ξέρω. ∆ε µπήκα µέσα, για να δω. Το θεώρησα
παρακινδυνευµένο.»
«Και να τη βρήκαν την είσοδο,» είπε η Σαντέ’ενθιν, «πολύ που µας
νοιάζει, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγµατα.»
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Ο Βούνκαλ αναστέναξε, και γέµισε ένα ποτήρι µε κρασί, από την
κανάτα που βρισκόταν µέσα στον δίσκο. «Το κύρος των
Κλειδοκρατόρων έχει γίνει κοµµάτια, Σαντέ’ενθιν· αυτό είναι το
πρόβληµα. Παλιότερα…» Ήπιε µια γουλιά από το ποτό του. «…ήταν
αδιανόητο να πραγµατοποιείται τέτοιου είδους εισβολή –εισβολή
κοινών θνητών– σε µια κρυψώνα µας. Τούτος ο πόλεµος µάς
κατέστρεψε…» Ήπιε κι άλλο κρασί.
Και κατέστρεψε µαζί και τα δικά µου σχέδια, σκέφτηκε η
Σαντέ’ενθιν. Πρέπει να φύγω απο δώ. Πόσο χρόνο έχω ακόµα,
προτού µε σκοτώσουν; Αργά ή γρήγορα, οι παλιοί Κλειδοκράτορες θα
έρθουν για να µας αφανίσουν όλους. Αλλά πού να πάω, τώρα; Πίσω
στο Σαραόλν; Αυτή της έµοιαζε να είναι η µοναδική λύση.
Τουλάχιστον, στη Μάρβαθ δε θα την καταδίωκε κανείς για να την
εξολόθρευση· τα πράγµατα ήταν περισσότερο ελεγχόµενα, από τον
Πόνκιµ. Αυτός ο άνθρωπος πάντοτε είναι τόσο τυχερός!
«Και τι σκοπεύεις, τώρα, να κάνεις, Βούνκαλ;» ρώτησε η
Σαντέ’ενθιν.
«Ξέρεις πώς αισθάνοµαι;» είπε εκείνος. «Σαν τον καταδικασµένο
που περιµένει το δήµιο να έρθει–»
«Όχι!» τον διέκοψε η Βόλκρα. «Ακόµα µπορούµε ν’αγωνιστούµε!
∆εν τελείωσ–»
«Κι όµως, τελείωσαν, αδελφή –όλα τελείωσαν,» τόνισε ο Βούνκαλ.
«∆ε µπορούµε να νικήσουµε τούτο τον πόλεµο. Οι άλλοι νίκησαν.
Ας το παραδεχτούµε αξιοπρεπώς, τουλάχιστον.»
«Και τι θα κάνεις; Θα τους ζητήσεις συγχώρεση; Νοµίζεις ότι θα σε
δεχτ–»
«Φυσικά και δεν θα µε δεχτούν. Ούτε εµένα, ούτε εσένα, ούτε τη
Σαντέ’ενθιν. Θα µας σκοτώσουν µε την πρώτη ευκαιρία.»
«Τότε;…» ρώτησε η Βόλκρα.
«Το καλύτερο που έχουµε να κάνουµε είναι να φύγουµε,» είπε ο
Βούνκαλ.
«Και πού να πάµε;»
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«Σαντέ’ενθιν.» Ο ειδεχθής γιος του ∆ούκα Έσριθ στράφηκε στην
Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. «Αυτός ο Βασιληάς σου, ο Πόνκιµ, θα
µας δεχτεί στις υπηρεσίες του;»
∆εν είναι Βασιληάς µου! µούγκρισε εσωτερικά εκείνη, αλλά είπε:
«Πιστεύω πως ναι. Συγκεκριµένα, είµαι σίγουρη πως θα σας δεχτεί.»
«Εποµένως, καλύτερα ν’αρχίσουµε να µαζεύουµε τα πράγµατά µας,
γιατί έχουµε πολλές λεύγες να διανύσουµε.» Σκούπισε τα χείλη του
µε µια λευκή πετσέτα.
«Τι!» έκανε η Βόλκρα. «Προτείνεις να τρέξουµε στο… στο
Σαραόλν; Τρελάθηκες, Βούνκαλ;»
Ο Κλειδοκράτορας την κάρφωσε µε το βλέµµα του. «Μπορείς να
µείνεις εδώ και να πεθάνεις, αδελφή. Εγώ προτιµώ να µετοικήσω.
Και το ίδιο και η Σαντέ’ενθιν, πιστεύω.» Ύψωσε ένα ερωτηµατικό
φρύδι προς τη µεριά της Ζιρκεφιανής.
«Αναµφίβολα,» ένευσε εκείνη. «Για να πω την αλήθεια, αυτό
σκεφτόµουν πριν από λίγο.»
«Λοιπόν, Βόλκρα, θα έρθεις µαζί µας ή όχι;» ρώτησε ο Βούνκαλ.
«Θα έρθω, φυσικά,» αποκρίθηκε, ηττηµένα, η Κλειδοκράτειρα.
«Νιρίλ;»
Η τροβαδούρος έπαψε να τρώει· φάνηκε σκεπτική.
«Ίσως να σε κυνηγήσουν κι εσένα, αργά ή γρήγορα,» της τόνισε ο
Βούνκαλ.
«Σίγουρα θα µε κυνηγήσουν,» συµφώνησε η Νιρίλ. Και έγνεψε
καταφατικά. «Θα έρθω.»
«Τότε, καλύτερα θα ήταν να κάνουµε τις απαραίτητες
προετοιµασίες και το βράδυ να φύγουµε,» είπε ο Βούνκαλ. «Θα
χρειαστούµε άλογα και προµήθειες, καθώς και έναν τρόπο για να
βγούµε αθέατοι από την πόλη.»
«Τι τρόπο;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν.
«Τίποτα το σπουδαίο,» εξήγησε ο Βούνκαλ. «Απλά, κατ’αρχήν, δε
θα φύγουµε όλοι µαζί και, κατά δεύτερο λόγο, θα δωροδοκήσουµε
κάποιους φρουρούς για να… θολώσουµε τη µνήµη τους.»
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«Αυτό µπορούµε να το κατορθώσουµε και µε πνευµατική µαγεία.»
«Μπορούµε, αλλά το χρυσάφι πάντα το εµπιστεύοµαι περισσότερο
από τα Πνεύµατα.»
Η Σαντέ’ενθιν κατένευσε. Ο Βούνκαλ είχε δίκιο: τα Πνεύµατα
κάποιες φορές έκαναν «νούµερα», και καλύτερα ήταν εκείνη και οι
σύντροφοί της να µην έπαιζαν µε την τύχη τους, τώρα που τους
καταδίωκαν οι άλλοι Κλειδοκράτορες.
«Όµως,» πρόσθεσε ο γιος του ∆ούκα Έσριθ, «ας τελειώσουµε το
µεσηµεριανό µας, πρώτα.»
** ** ** **
Ο Κιόλβ γευµάτιζε µαζί µε τη Λοΐρα, στο δωµάτιό του, όταν η
πόρτα χτύπησε, διακριτικά. Αναστενάζοντας, σηκώθηκε και άνοιξε,
για ν’αντικρίσει τον ∆όνορ.
«Είναι σηµαντικό;» τον ρώτησε.
«Είναι, Πρίγκιπά µου.»
«Πέρασε.»
Ο ∆όνορ µπήκε στο δωµάτιο. Βλέποντας τη Λοΐρα, χαµογέλασε,
λέγοντας: «Χαίρετε, κυρία µου.» Το «κυρία µου» του φαινόταν
αρκετά κατάλληλο για την περίσταση. Τώρα, η κοπέλα αυτή ήταν
κάθε άλλο παρά υπηρέτρια· και ο ∆ούκας του Έβµορ αναρωτιόταν
άµα ήταν, στην ουσία (αν όχι στον τίτλο), Βασίλισσα του
Άργκανθικ. Αλήθεια, Πρίγκιπά µου, σκέφτηκε, σκοπεύεις,
πραγµατικά, να παντρευτείς τη Λοΐρα; Αν ναι, µεγάλοι µπελάδες σε
περιµένουν…
«Κάθισε,» του πρότεινε ο Κιόλβ, παρατηρώντας ότι ο κατάσκοπος
κοιτούσε τη φίλη του καλά-καλά, λες κι εκείνη είχε, ξαφνικά,
φυτρώσει ελαφίσια κέρατα στο κεφάλι.
Ο ∆όνορ κάθισε σε µια καρέκλα του δωµατίου· ο Πρίγκιπας του
Άργκανθικ πήρε θέση στο τραπέζι. «Τι έγινε, λοιπόν;» ρώτησε.
«∆ε θα το πιστέψετε, Υψηλότατε, αυτό που βρήκαµε.»
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«Τι είναι;»
«Κάτω από το πανδοχείο ‘Οι Τρεις ∆ρόµοι’ υπάρχουν σήραγγες.»
«Σήραγγες; Και τι χρήση έχουν;»
«Κάποιοι πρέπει να τις χρησιµοποιούσαν ως βάση. Υπάρχει µια
κρυφή είσοδος που οδηγεί σ’αυτές· µια είσοδος η οποία βρίσκεται
σε έναν ιδιαίτερο χώρο πλάι στην κεντρική τραπεζαρία του
πανδοχείου.»
«Τις ψάξατε;»
«Είναι µπερδεµένες, και φοβηθήκαµε µη χαθούµε. Προτίµησα να
σας µιλήσω πρώτα. Τι προτείνετε να κάνουµε;»
«Τι θα πρότεινες εσύ, ∆όνορ;»
«Να συγκεντρώσουµε πολλούς στρατιώτες και να τους στείλουµε
εκεί κάτω, για να ερευνήσουν εξονυχιστικά το µέρος.»
«Τότε, έτσι θα ενεργήσουµε,» δήλωσε ο Κιόλβ. «Πήγαινε και πες
το στον Υποδιοικητή Ίρντελ. Θέλω να βρείτε ποιος ή τι κρύβεται
µέσα σ’αυτές τις σήραγγες.»
«Μάλιστα, Υψηλότατε,» είπε ο ∆όνορ. Σηκώθηκε όρθιος και βγήκε
από το δωµάτιο.
«Προδότες;» ρώτησε η Λοΐρα τον Κιόλβ, όταν ήταν µόνοι.
«Τι προδότες;» έκανε εκείνος.
«Στις σήραγγες,» διευκρίνισε η Λοΐρα.
«Θα δείξει…»
Συνέχισαν το φαγητό τους, δίχως κανείς να µιλά. Όµως, ύστερα
από λίγο, η Βόρεια κοπέλα είπε:
«Πρίγκιπά µου, ξέρεις, σκέφτοµαι πολύ αυτό για το γάµο…»
Καθώς µιλούσε είχε το βλέµµα της κατεβασµένο και ανακάτευε,
άσκοπα, µε το κουτάλι, τη σούπα της. «Αν ήταν δυνατόν, θα
ήθελα… να µη µε παντρευτείς.»
Ο Κιόλβ άφησε το δικό του κουτάλι µέσα στο πιάτο κι ακούµπησε
την πλάτη του στην καρέκλα. «Λοΐρα, µου λες ψέµατα. Τι φοβάσαι;»
Κι εκείνη άφησε το κουτάλι της, και κούνησε το κεφάλι. «Πρίγκιπά
µου, δεν είναι σωστό…» Η φωνή της ήταν πνιχτή. «Καλύτερα να
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βρεις µια άλλη κοπέλα, ευγενικής καταγωγής, και να παντρευτείς
αυτήν.»
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ. «∆εν αγαπώ αυτή την άγνωστη, ‘άλλη’
κοπέλα ευγενικής καταγωγής, Λοΐρα –αγαπώ εσένα.»
Εκείνη ύψωσε το βλέµµα της και συνάντησε το δικό του. «Κι εγώ
σ’αγαπώ, Πρίγκιπά µου. Αλλά… δε µπορώ να γίνω Βασίλισσα του
Άργκανθικ.»
«Θα γίνεις Βασίλισσα, αν το θέλω εγώ,» τόνισε ο Κιόλβ. Πήρε το
χέρι της µέσα στα δικά του και της φίλησε τα δάχτυλα. «∆εν
πρόκειται ποτέ να ξεχάσω όσα έχουµε περάσει µαζί.»
∆άκρυα άρχισα να κυλούν επάνω στα µάγουλα της Λοΐρα.
Πρίγκιπά µου, µην καταστρέψεις τον εαυτό σου και το Βασίλειο για
εµένα… ∆εν το αξίζω… «Γιατί δεν ακούς τους άλλους; Ξέρουν τι
σου λένε. Είναι συνετοί.»
«Είναι ανόητοι,» διαφώνησε ο Κιόλβ. «Και δεν ξέρουν καθόλου,
µα καθόλου, τι αισθάνοµαι για σένα.
»Θα γίνεις Βασίλισσα του Άργκανθικ, Λοΐρα.»
** ** ** **
Ο υπηρέτης κατέβηκε τη σκάλα των µπουντρουµιών του παλατιού,
βαστώντας ένα κύπελλο µε ζεστή κρεατόσουπα, προοριζόµενη για
τον µοναδικό κρατούµενο που βρισκόταν εδώ.
Η πολεµίστρια αντίκρισε τον υπηρέτη να ξεπροβάλλει από το
βάθος του διαδρόµου. Νάτος! συλλογίστηκε. Τώρα ήρθε η ώρα να
χρησιµοποιήσω το δηλητήριο. Για µια στιγµή, αισθάνθηκε έναν
δισταγµό να την κυριεύει· έναν φόβο. Κι αν µ’ανακαλύψουν; Αν
µ’ανακαλύψουν και µε οδηγήσουν στη λαιµητόµο ή στην κρεµάλα; Ή
αν µ’αφήσουν να σαπίσω σε κάποιο κελί, βαθιά κάτω απ’το έδαφος;
Ο υπηρέτης πλησίαζε, όµως· και οι εκατό χρυσές κορόνες που της
είχε υποσχεθεί η Αρχόντισσα ήταν εκατό ολόκληρες χρυσές κορόνες,
όχι αστεία.
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Η Κυράλια ζύγωσε τον άντρα, µε γρήγορα βήµατα. Εκείνος,
βλέποντάς τη να έρχεται προς το µέρος του, έπαψε να βαδίζει. «Θα
του πας εσύ το φαγητό;» τη ρώτησε.
«Ναι,» ένευσε η πολεµίστρια. Ο υπηρέτης τής το έδωσε και έφυγε.
Η Κυράλια έµεινε, για λίγο, εκεί, στη µέση του διαδρόµου, µε την
αχνιστή σούπα να ζεσταίνει τα χέρια της. Να το κάνω; Είπε ότι θα µε
σκοτώσει, άµα την προδώσω… Κι εξάλλου, εκατό χρυσά νοµίσµατα
είναι εκατό χρυσά νοµίσµατα, τα Πνεύµατα να µε πάρουν!
Βαστώντας το κύπελλο µε το αριστερό χέρι, έβγαλε µε το δεξί το
φιαλίδιο από το εσωτερικό της πανοπλίας της. Η Αρχόντισσα τής
είχε πει να ρίξει µέσα στο φαγητό του κρατούµενου «λίγο» από το
δηλητήριο· όµως πόσο ακριβώς ήταν το «λίγο»; αναρωτιόταν, τώρα,
η Κυράλια. Το µισό, ίσως; Μάλλον, όχι· γιατί, τότε, θα µου το έλεγε
συγκεκριµένα. Εποµένως, κατά πάσα πιθανότητα, έπρεπε να ρίξει το
ένα τέταρτο. Άνοιξε το φιαλίδιο, µε τον αντίχειρά της, και έχυσε
µέσα στο κύπελλο το ένα τέταρτο του περιεχόµενου. Έκρυψε, πάλι,
το δηλητήριο στο εσωτερικό της πανοπλίας της, ανακάτεψε τη
σούπα µε το κουτάλι, και βάδισε προς το κελί του µοναδικού
κρατούµενου των µπουντρουµιών του παλατιού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο
Τέταρτη ηµέρα του Μυστικού Πολέµου:

Κατάσκοποι στο κατόπι κατασκόπων…

Π

ρίγκιπά µου, ο κρατούµενος είναι νεκρός,» ανέφερε ο
στρατιώτης.
«Τι!» έκανε ο Κιόλβ, που στεκόταν στην πόρτα του
δωµατίου του. «Ποιος κρατούµενος;»
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«Ο µοναδικός που ήταν στα µπουντρούµια του παλατιού,
Υψηλότατε.»
«Ποιος τον σκότωσε;»
«Νοµίζουµε ότι τον δηλητηρίασαν.»
«Τον δηλητηρίασαν; Πώς;»
«∆ε γνωρίζω τις λεπτοµέρειες, Πρίγκιπά µου,» είπε ο φρουρός. «Αν
θέλετε, θα σας οδηγήσω κάτω.»
«Ετοιµάζοµαι και έρχοµαι,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ. «Περίµενε λίγο.»
Και έκλεισε την πόρτα, στρεφόµενος στη Λοΐρα που χουζούρευε στο
κρεβάτι. «Πρέπει να φύγω,» της είπε, παίρνοντας τις µπότες του από
µια γωνία του δωµατίου κι αρχίζοντας να τις φορά. «Θέλεις να
έρθεις;»
«Όχι· θα µείνω εδώ…» Η Λοΐρα άλλαξε πλευρό.
Ο Κιόλβ φόρεσε την τουνίκα του, την κούµπωσε, και βγήκε απ’το
δωµάτιο, για να συναντήσει τον στρατιώτη. «Οδήγησέ µε,» του είπε.
Ο άντρας ξεκίνησε να βαδίζει, βιαστικά, πηγαίνοντάς τον στα
µπουντρούµια του παλατιού, όπου ήταν συγκεντρωµένοι κάµποσοι
φρουροί, έχοντας ανάµεσά τους το πτώµα του Σίελον, επάνω στο
οποίο δεν υπήρχε κανένα φανερό τραύµα.
«Τι έγινε εδώ;» ρώτησε ο Κιόλβ.
«Πρίγκιπά µου,» αποκρίθηκε ένας, «βρήκαµε δηλητήριο στο
φαγητό του.»
Ποιος τού έριξε δηλητήριο; σκέφτηκε ο Κιόλβ. Σίγουρα όχι ο
µάγειρας. Ή, µήπως, κάποιος πλήρωσε το µάγειρα –ή έναν υπηρέτη–
για να του το ρίξει; «Ποιος φυλούσε το κελί του Σίελον;»
Όλων τα µάτια στράφηκαν σε µια γυναίκα, η οποία βαστούσε το
κράνος της παραµάσκαλα και τα µακριά, σγουρά, ξανθά της µαλλιά
έπεφταν στους φαρδείς της ώµους.
«Εσύ φυλούσες το κελί;»
«Μάλιστα, Πρίγκιπά µου.»
«Το όνοµά σου;»
«Κυράλια.»
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«Ποιος έφερε φαγητό στον κρατούµενο;»
«Ένας υπηρέτης, Υψηλότατε· δε γνωρίζω πώς τον λένε.»
«Βρείτε µου αυτό τον υπηρέτη,» πρόσταξε ο Κιόλβ τούς
συγκεντρωµένους στρατιώτες.
** ** ** **
Ο Κιόλβ καθόταν στον Αλαβάστρινο Θρόνο, όταν του έφεραν τον
υπηρέτη. Τον κοίταξε από πάνω ως κάτω. Ήταν ένας άντρας µετρίου
αναστήµατος, µε κοντά, µαύρα µαλλιά και χοντρή µύτη. Έµοιαζε να
τρέµει ολόκορµος.
«Εσύ πήγες το µεσηµεριανό στον κρατούµενο;» είπε ο Πρίγκιπας.
«Υψηλότατε, δεν είχα ιδέα ότι ήταν δηλητηριασµένο –τ’ορκίζοµαι,
Υψηλότατε! Μάλλον, µάλλον, ο µάγειρας, θα µπορούσα να
υποθέσω– ∆εν ξέρω, Πρίγκιπά µου! Κι επιπλέον, δεν… δεν του πήγα
εγώ το φαγητό. Η φρουρός του το πήγε, Υψηλότατε. Εγώ, απλά–»
«Στάσου! Στάσου λίγο!» έκανε ο Κιόλβ, υψώνοντας το δεξί του
χέρι. «Τι είπες; Η φρουρός πήγε το φαγητό;»
«Ναι, Πρίγκιπά µου,» αποκρίθηκε ο υπηρέτης. «Της το έδωσα για
να το δώσει εκείνη στον κρατούµενο. Θα µπορούσε αυτή νάριξε το
δηλητήριο. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, Πρίγκιπά µου–»
«Φέρτε µου τη στρατιώτη Κυράλια,» πρόσταξε ο Κιόλβ. «Τώρα.»
Σε λίγο, η ξανθοµάλλα γυναίκα µπήκε στην αίθουσα του θρόνου
και υποκλίθηκε. «Υψηλότατε. Με ζητήσατε.»
«Σου έδωσε αυτός ο υπηρέτης το φαγητό, για να το πας στον
κρατούµενο;» τη ρώτησε ο Κιόλβ.
Η πολεµίστρια ανασήκωσε τους ώµους. «Μάλιστα, Πρίγκιπά µου.
Όµως πού να ήξερα ότι ήταν δηλητηριασµένο;»
Κι ακόµα κι αν εσύ έριξες το δηλητήριο, αποκλείεται να το
παραδεχτείς. Αλλά, µάλλον, κάποιος από το προσωπικό της κουζίνας
έκανε τη δουλειά. Πώς θα τον βρω, όµως; Θα µπορούσα να τους
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υποβάλλω όλους σε βασανιστήρια, αλλά δεν αξίζει να βασανιστούν
τόσοι άνθρωποι, για να βρεθεί ένας.
Το βλέµµα του πήρε µια γυναίκα, η οποία καθόταν σε µια
αποµακρυσµένη µεριά της µεγάλης αίθουσας. «Εντάξει,» είπε στους
στρατιώτες και στον υπηρέτη µπροστά του. «Μπορείτε όλοι να
πηγαίνετε.»
Εκείνοι αλληλοκοιτάχτηκαν, παραξενεµένοι.
«Πηγαίνετε, είπα!» επανέλαβε ο Κιόλβ, και έφυγαν από την
βασιλική αίθουσα.
Μόλις όλοι ήταν έξω, απευθύνθηκε στη γυναίκα. «Πλησίασε,
Ρινέκα.»
Η Αρχικατάσκοπος βάδισε προς τον Αλαβάστρινο Θρόνο. «Πώς θα
µπορούσα να σας εξυπηρετήσω, Πρίγκιπά µου;»
«Πότε ήρθες; ∆ε σε είδα,» είπε ο Κιόλβ.
«Πριν από λίγο· αλλά ήσασταν απασχοληµένος.»
«Όπως και νάχει, θέλω να µου βρεις ποιος είναι υπεύθυνος για τη
δηλητηρίαση του κρατούµενου, όσο πιο γρήγορα µπορείς.»
«Ως προστάξετε, Πρίγκιπά µου,» έκλινε το κεφάλι η Ρινέκα.
** ** ** **
«Πώς είστε, Άρχοντά µου;»
Ο Ζάρβηµ στράφηκε προς την πόρτα του µικρού σαλονιού,
βγάζοντας την πίπα από το στόµα του. «Καλησπέρα, Αρχόντισσα
Σιρίµα.»
Η Σιρίµα παρατήρησε τον φιλικό τόνο στη φωνή του, καθώς και το
ότι δεν την αποκάλεσε «Αρχόντισσά µου», αλλά «Αρχόντισσα
Σιρίµα». Τελικά, έµοιαζε να καταφέρνει να συµφιλιωθεί µαζί του.
«Καλησπέρα,» αποκρίθηκε. «Να σου κάνω παρέα;» Για να δούµε
αν σηκώνει και ενικός…
∆εν είδε καµια δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Ζάρβηµ, καθώς
εκείνος της αποκρίθηκε: «Κάθισε» –επίσης στον ενικό.
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Η Σιρίµα πήρε θέση αντίκρυ του. «Ο υπηρέτης µου µου είπε πως
κάτι πολύ άσχηµο συνέβη…»
Ο Ζάρβηµ ανασήκωσε ένα φρύδι, ερωτηµατικά, ενώ ξανάβαζε την
πίπα του στο στόµα, παίρνοντας µια τζούρα.
«Ότι κάποιος δηλητηρίασε τον κρατούµενο,» εξήγησε η Σιρίµα.
«Ποιον κρατούµενο;» ρώτησε ο Ζάρβηµ, που δεν είχε ακούσει
τίποτα για κανέναν κρατούµενο.
«∆εν το ξέρεις;» έκανε η Σιρίµα. «Ήρθε ένας κοινός ενώπιον του
Συµβουλίου και οµολόγησε ότι ήταν σύµµαχος των ληστών που
αµαυρώνουν το όνοµα της Βασιλικής Οικογένειας. Επίσης, είπε ότι η
Ρέγκοθ κρύβονται πίσω από τους ληστές.»
Πολύ… ταχεία οµολογία, σκέφτηκε ο Ζάρβηµ. «Είναι βέβαιο ότι
λέει αλήθεια;»
«Μάλλον· αλλιώς δε θα τον δηλητηρίαζαν µέσα στο κελί του.»
«Ποιος τον δηλητηρίασε;» ρώτησε, σχεδόν αδιάφορα, ο Ζάρβηµ,
καπνίζοντας.
«∆εν πρέπει να τον έχουν βρει ακόµα, όµως εγώ έχω µια υποψία.
Συγκεκριµένα, είµαι σίγουρη, πλην του ότι δεν έχω τις αποδείξεις…»
«Κάποιος Ρέγκοθ;»
«Φυσικά. Και ένας Ρέγκοθ βρίσκεται, τώρα, στο παλάτι: η
Αρχόντισσα Ενθέµα. Αυτή δηλητηρίασε τον κρατούµενο. Έπρεπε να
έβλεπες πώς τον απειλούσε, στην Αίθουσα του Συµβουλίου. Όλοι
την άκουσαν.»
Τούτη η υπόθεση µε τους ληστές είναι µυστήρια, σκέφτηκε ο
Ζάρβηµ. Όλα τα στοιχεία δείχνουν προς τους Ρέγκοθ. Όµως, αν
όντως ευθύνονταν αυτοί, θα µας είχαν αφήσει να βρούµε τόσο εύκολα
τις αποδείξεις; Μάλλον, όχι. Εποµένως, κάποιος προσπαθεί να τους
ενοχοποιήσει. Και µην ξεχνάµε ότι ο Ρίγκµιν –ο γιος του ∆ούκα
Έσριθ– ήταν µαζί µε τους ληστές…
«Φαίνεσαι σκεπτικός,» παρατήρησε η Σιρίµα.
«Ναι…» έκανε ο Ζάρβηµ, φυσώντας καπνό από τα ρουθούνια.
«Πες µου, είναι το Συµβούλιο υπέρ των Ρέγκοθ ή κατά;»
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«Κατά, απ’ό,τι έχω καταλάβει,» τον πληροφόρησε η Σιρίµα.
«Αρχίζει, σιγά-σιγά, να γίνεται ολοφάνερο σε όλους ότι εκείνοι είναι
που κρύβονται πίσω από τους ληστές οι οποίοι έχουν προκαλέσει
τόσες ζηµιές στο Βασίλειο. Εξάλλου, ανέκαθεν µισούσαν τους
Βέρντλεν κι αποζητούσαν εκδίκηση.»
«Κάποια παλιά έχθρα να υποθέσω;» Ο Ζάρβηµ ήξερε, µα ρωτούσε
για να κάνει κουβέντα. Πώς θα τη φέρω τη συζήτηση έτσι, ώστε να
της µιλήσω για τη συµµαχία;
«Ναι,» αποκρίθηκε η Σιρίµα. «Ο Βασιληάς Κάρχοκ κρέµασε τον
∆ούκα Μόρζαθ Ρέγκοθ, γιατί µηχανορραφούσε εναντίον του. Από
τότε, οι Ρέγκοθ αποζητούν να ρίξουν από την εξουσία τον Οίκο των
Βέρντλεν. Γιαυτό πιστεύω –όπως και οι περισσότεροι, άλλωστε– ότι
αυτοί ελέγχουν τους ληστές. Είναι λογικό, δεν είναι;»
Σίγουρα, οι Ρέγκοθ είναι ο πιο φανερός στόχος, παραδέχτηκε νοερά
ο Ζάρβηµ, ρουφώντας καπνό και βγάζοντάς τον αργά από τα
ρουθούνια. «Πράγµατι, είναι λογικό,» είπε. «Χµµ… Όσον αφορά τη
συµµαχία µε το Σαραόλν, τι λέει το Συµβούλιο;»
Από πού ήρθε, τώρα, τούτο; σκέφτηκε η Σιρίµα, παραξενεµένη από
την ερώτησή του. ∆εν έχει κι απόλυτη συνάφεια µ’αυτό που λέγαµε.
«Οι άρχοντες… δεν έχουν αποκρυσταλλώσει µια άποψη ακόµα·
είναι µπερδεµένοι.»
Άλλα µου είπε ο Κιόλβ… «Ίσως να µην έχουν καταλάβει πόσο
µεγάλος είναι ο κίνδυνος γι’αυτούς και το Άργκανθικ.»
Η Σιρίµα σηκώθηκε από τη θέση της. «Πάµε µια βόλτα στο
µπαλκόνι;» πρότεινε. «Η ατµόσφαιρα είναι, κάπως, αποπνικτική
εδώ.»
«Σε ενοχλεί που καπνίζω;» ρώτησε ο Ζάρβηµ.
«Φυσικά και όχι· δεν είναι αυτό. Απλά, θέλω να ξεµουδιάσω λίγο.
Θα µου κάνεις παρέα;»
«Γιατί όχι;» Ο Σαραολνιανός Άρχοντας σηκώθηκε από την
πολυθρόνα του, και βγήκαν µαζί από το µικρό σαλόνι.
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** ** ** **
Η πολεµίστρια είδε, πάλι, την Αρχόντισσα µε το µενεξεδί φόρεµα
και την κουκούλα να την πλησιάζει, µέσα στα άδεια µπουντρούµια
του παλατιού. Για µια στιγµή, αναρωτήθηκε ποια ήταν αυτή η
γυναίκα που ήθελε τον κρατούµενο νεκρό· όµως, ύστερα, κατέληξε
πως δεν ήταν η δουλειά της να αναρωτιέται παρά να εκτελεί εντολές.
Επιπλέον, τα λεφτά ήταν καλά.
Η Αρχόντισσα ήρθε κοντά της. «Τα κατάφερες µια χαρά,
Κυράλια,» της είπε. «Εδώ είναι η ανταµοιβή σου, µε την
προϋπόθεση ότι θα κρατήσεις το στόµα σου κλειστό.»
«Ασφαλώς, Αρχόντισσά µου,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια,
παίρνοντας το σακούλι που της έδωσε. Ούτως ή άλλως, δε µε
συµφέρει να µιλήσω. Μονάχα ότι σε λένε κι εσένα Κυράλια ξέρω, και
τίποτ’άλλο. Και, αν τους αποκαλύψω τι έκανα, θα µε σκοτώσουν.
«∆ώσε µου το δηλητήριο που σου περίσσεψε.»
«∆εν το έχω επάνω µου. Πάω να το φέρω.» Η πολεµίστρια
αποµακρύνθηκε λίγο από την Αρχόντισσα και τράβηξε το φιαλίδιο
από την τρύπα στον τοίχο όπου το είχε κρύψει, φοβούµενη ότι
µπορεί να της έκαναν σωµατικό έλεγχο (πράγµα που, τελικά, δεν
είχε συµβεί).
Ζύγωσε, πάλι, την άγνωστη γυναίκα µε το µενεξεδί φόρεµα και της
το έδωσε. «Σ’ευχαριστώ,» αποκρίθηκε εκείνη, µ’ένα λεπτό µειδίαµα.
Γύρισε απ’την άλλη κι αποµακρύνθηκε µέσα στον διάδροµο των
µπουντρουµιών.
Η Κυράλια άνοιξε το σάκο µε την ανταµοιβή της, και είδε µέσα
χρυσά νοµίσµατα να γυαλίζουν στο φως των δαυλών. Χαµογέλασε.
Πού θα τα επενδύσω, τώρα, όλα αυτά;
** ** ** **
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«Κυρία Ροβιγκάν, πώς πηγαίνουν οι προετοιµασίες για τη στέψη
µου;» ρώτησε ο Κιόλβ, πλησιάζοντας το τραπέζι των συµβούλων.
«Μπορεί να γίνει αύριο το πρωί, εάν το επιθυµείτε,» αποκρίθηκε
εκείνη.
«Το πρωί είναι η συνεδρίαση του Συµβουλίου,» είπε, σκεπτικά, ο
Κιόλβ. «Το απόγευµα θα ήταν καλύτερα.»
Η Ροβιγκάν κατένευσε και σηκώθηκε από τη θέση της στο τραπέζι.
«Θα προστάξω να ειδοποιηθεί όλη η ∆ρέλιφον ότι αύριο θα γίνει η
στέψη σας, Υψηλότατε.»
«Κάνε ό,τι χρειάζεται,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ, που βαριόταν τις
τυπικές διαδικασίες. Στράφηκε στον Θόργκαν, τον σύµβουλο
πολέµου. «Επίσης, θέλω να ληφθούν τα ανάλογα µέτρα
προστασίας.»
«Ήδη έχουµε λάβει µέτρα προστασίας, Υψηλότατε, λόγω της
συγκέντρωσης του Συµβουλίου,» αποκρίθηκε εκείνος.
Σπουδαία µέτρα, συλλογίστηκε ο Κιόλβ, καθώς θυµόταν τι είχε
γίνει στο γάµο της ∆ούκισσας Ζέκαλ: όλη του η οικογένεια είχε
πεθάνει εκεί. «Φροντίστε τα µέτρα να είναι ακόµα καλύτερα,»
τόνισε. «∆ε θέλω να επαναληφθούν τα ίδια λάθη.»
Ο Θόργκαν φάνηκε να κατάλαβε σε τι αναφερόταν ο Πρίγκιπας,
και έγνεψε καταφατικά.
Ο πατέρας, η µητέρα, τ’αδέλφια µου –πέθαναν από τις ανοησίες σας!
σκέφτηκε, οργισµένος, ο Κιόλβ, καθώς επέστρεφε στον
Αλαβάστρινο Θρόνο. Αν προσέχατε καλύτερα το παλάτι– Αλλά όχι,
δεν ήταν, ουσιαστικά, δικό τους το φταίξιµο. Χρησιµοποιήθηκε µαγεία,
για να αδρανοποιήσει τους φρουρούς. Πώς µπορούσαν να την
αποκρούσουν; ∆εν µπορούσαν, τούτο είναι το σίγουρο. Καταραµένοι
Κλειδοκράτορες! Μακάρι να αφανιστούν όλοι σ’αυτό τον µυστικό
πόλεµο αναµεταξύ τους!
Κάθισε στον Θρόνο του Άργκανθικ, και έριξε µια µατιά στον άδειο
µικρότερο θρόνο δίπλα του. Γιατί αρνείσαι, Λοΐρα; αναρωτήθηκε.
Γιατί δε θέλεις να γίνεις Βασίλισσά µου; Ή, µάλλον, όχι· θέλεις να
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γίνεις Βασίλισσα –µπορώ να το δω στα µάτια σου. Όµως φοβάσαι.
Φοβάσαι ότι, αν σε παντρευτώ, θα καταστραφεί το Βασίλειο. Κι όµως,
αυτό δεν είναι αλήθεια. Τώρα, εγώ θα είµαι ο Βασιληάς του
Άργκανθικ· εγώ θα είµαι ο Μονάρχης του Βασιλείου των Σκιών, κι
αυτό θα χορεύει στον δικό µου ρυθµό!
Είδε έναν υπηρέτη και µια υπηρέτρια να κουβεντιάζουν µε τους
φρουρούς της αίθουσας του θρόνου, και συνοφρυώθηκε. ∆εν άντεχε
κι άλλα απρόοπτα. Αρκετά είχαν ήδη συµβεί!
Ένας από τους πολεµιστές τον πλησίασε. «Υψηλότατε, ένας
υπηρέτης και µια υπηρέτρια επιθυµούν να σας µιλήσουν.»
«Αφήστε τους να έρθουν.»
Ο υπηρέτης και η υπηρέτρια ζύγωσαν τον Αλαβάστρινο Θρόνο, µε
διστακτικές όψεις στα πρόσωπα.
«Τι είναι;» τους ρώτησε ο Κιόλβ.
«Πρίγκιπά µου,» είπε η µαυροµάλλα κοπέλα µε το γκρίζο, τριµµένο
φόρεµα και τη λευκή ποδιά, κάνοντας µια βαθιά υπόκλιση. «Μάθαµε
για το θάνατο του κρατούµενου από δηλητηρίαση, και έχουµε να σας
δώσουµε µια πληροφορία που ίσως να σας ενδιαφέρει.»
«Μιλήστε µου,» τους παρότρυνε ο Κιόλβ.
«Λίγο προτού πάει το φαγητό του κρατούµενου στα µπουντρούµια,
ο Κίρβος µίλησε µε την Αρχόντισσα Ενθέµα Ρέγκοθ, Πρίγκιπά µου,»
ανέφερε η υπηρέτρια, «η οποία του έδωσε ένα µικρό φιαλίδιο.»
Ωχ! συλλογίστηκε ο Κιόλβ. Τώρα, θα αρχίσουν τα πραγµατικά
προβλήµατα. Ρίχνοντας µια µατιά στην αίθουσα του θρόνου,
διαπίστωσε ότι βρίσκονταν εδώ και ο ∆ούκας Έσριθ ∆άρεν και ο
∆ούκας Τόρµπαλ Σογκράθος και η ∆ούκισσα ∆άρα Ντάζβριλ –και,
σίγουρα, όλοι τους είχαν ακούσει τα λόγια της υπηρέτριας. Τα µάτια
τους ήταν καρφωµένα επάνω της.
** ** ** **
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«Έχει ωραία θέα απο δώ, έτσι;» είπε η Σιρίµα, καθώς εκείνη κι ο
Ζάρβηµ βάδιζαν επάνω σε ένα από τα µπαλκόνια του βασιλικού
παλατιού της ∆ρέλιφον, ατενίζοντας την πόλη να απλώνεται από
κάτω τους, σαν χάρτης.
«Πράγµατι,» παραδέχτηκε ο Σαραολνιανός Άρχοντας, καπνίζοντας.
Και σκέφτηκε: Πόσο… φυσιολογική πόλη µοιάζει η ∆ρέλιφον από
τούτο το ύψος, και πόσο επικίνδυνη είναι, στην πραγµατικότητα. Ίσως
όχι τόσο επικίνδυνη όσο η Βέρντριχ, όµως επικίνδυνη παρ’όλ’αυτά. Κι
αν λάβουµε υπόψη µας και τον Μυστικό Πόλεµο των
Κλειδοκρατόρων, ο οποίος διεξάγεται τούτες τις µέρες, πιο
επικίνδυνη, θα τολµούσα να πω.
«Ζάρβηµ, µου είπες την προηγούµενη φορά ότι ασχολείσαι µε τη
βοτανολογία;» ρώτησε η Σιρίµα.
«Ναι,» ένευσε εκείνος. «Γιατί;»
Η Σιρίµα χαµογέλασε. «Ντρέποµαι να σ’το πω αυτό, αλλά ήθελα να
ξεφορτωθώ κάτι ρυτίδες εδώ…» Έδειξε, µε τον δείκτη του δεξιού
της χεριού, ένα σηµείο λίγο πιο κάτω απ’τη µύτη της. «…και
σκέφτηκα ότι ίσως εσύ να έχεις κάποια αλοιφή για να µε
βοηθήσεις.» Τα µάγουλά της κοκκίνισαν.
«Θα µπορούσα να φτιάξω µια αλοιφή, αν είχα τα απαραίτητα
βότανά µαζί µου,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ· «όµως, δυστυχώς, δεν τα
έχω.»
«Τι κρίµα…» έκανε η Σιρίµα, κατσουφιάζοντας και τρίβοντας το
σαγόνι της. Ύστερα: «Νοµίζω, όµως, πως το µικρό δάσος βόρεια της
∆ρέλιφον είναι γεµάτο βότανο –τουλάχιστον, έτσι έχω ακούσει. Θα
µπορούσαµε να πάµε να ρίξουµε µια µατιά… αν έχεις χρόνο,
δηλαδή.»
«∆ε χρειάζεται να πάµε τόσο µακριά, Σιρίµα,» είπε ο Ζάρβηµ,
ακουµπώντας τα χέρια του στο παραπέτο του µπαλκονιού.
«Μπορούµε να βρούµε αντίστοιχα βότανα και στη Μεγάλη ή στη
Μικρή Αγορά της πόλης.» Πνεύµατα! συλλογίστηκε. Ίσως η
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Χόλκραδ να µην έχει άδικο, τελικά. Αυτή η πρόταση για να πάµε στο
δάσος–
«Εγώ το πρότεινα για να κάνουµε κιόλας µια βόλτα µαζί,» εξήγησε
η Σιρίµα, περνώντας το χέρι της µέσα στο δικό του και τα δάχτυλά
της ανάµεσα στα δάχτυλά του. «Να φύγουµε, για λίγο, απ’το παλάτι
και ν’αναπνεύσουµε τον καθαρό αέρα του δάσους…»
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους θα µπορούσες να θέλεις
να µε ξεµοναχιάσεις, Σιρίµα, συλλογίστηκε ο Ζάρβηµ· όµως για τους
περισσότερους από αυτούς θα έφτανε το δωµάτιό σου, στο παλάτι, ή το
δικό µου. Για να θέλεις να µε πας στο δάσος....
Χαµογέλασε, στρεφόµενος να την κοιτάξει. «Τα κόκαλά µου
πονάνε· δεν είµαι όπως κάποτε. Τώρα, προτιµώ να κάθοµαι µπροστά
στη φωτιά και να καπνίζω.»
Η Σιρίµα γρύλισε εσωτερικά, αλλά δεν το άφησε να φανεί στο
πρόσωπό της. «Τότε, πάµε να καθίσουµε µπροστά στη φωτιά,»
αποκρίθηκε, αρχίζοντας να βαδίζει, ενώ συνέχιζε να έχει τα δάχτυλά
της µπλεγµένα µέσα στα δικά του.
Λες να την παρεξήγησα; σκέφτηκε ο Ζάρβηµ, καθώς περπατούσαν
επάνω στο µπαλκόνι του παλατιού.
** ** ** **
«Είστε βέβαιοι πως είδατε την Αρχόντισσα Ενθέµα Ρέγκοθ;»
ρώτησε ο Κιόλβ.
Ο υπηρέτης και η υπηρέτρια κατένευσαν, και η δεύτερη είπε: «Ναι,
Πρίγκιπά µου. Έδωσε ένα φιαλίδιο στον Κίρβο, λίγο προτού εκείνος
πάει στα µπουντρούµια το φαγητό του κρατούµενου.»
«Σας εκπλήσσει αυτό, Υψηλότατε;» είπε ο ∆ούκας Έσριθ, καθώς
σηκωνόταν όρθιος από την πολυθρόνα του, βγάζοντας την πίπα του
απ’το στόµα. «Εγώ, για να σας πω την αλήθεια, το περίµενα. ∆εν
είδατε ότι η Αρχόντισσα Ενθέµα ήταν εκτός ελέγχου στη
συνεδρίαση;»
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«Συγκεκριµένα, απείλησε τον µάρτυρα ότι θα τον σκοτώσει,»
πρόσθεσε ο ∆ούκας Τόρµπαλ.
«Οι Ρέγκοθ το έχουν παρακάνει, Υψηλότατε,» είπε ο ∆ούκας
Έσριθ. «Αποτελούν κίνδυνο για το Βασίλειο ολάκερο.»
«Ας µην αρχίσουµε πάλι τα ίδια, ∆ούκα µου…» µούγκρισε ο
Κιόλβ.
«Εγώ σας είχα προειδοποιήσει από την αρχή, Υψηλότατε,» τόνισε ο
Έσριθ.
«Αρκετά!» είπε ο Κιόλβ, υψώνοντας το δεξί του χέρι. «Το θέµα θα
συζητηθεί περαιτέρω στη συνεδρίαση του Συµβουλίου, αύριο το
πρωί.»
«Όπως επιθυµείτε, Πρίγκιπά µου,» αποκρίθηκε ο Έσριθ, και
ξανακάθισε στην πολυθρόνα του.
** ** ** **
Η Σιρίµα τράβηξε ευγενικά τον Ζάρβηµ µέχρι τον καναπέ και
κάθισαν εκεί, µπροστά στον ρυθµικό χορό των φλογών του τζακιού.
«Τι κρύο ήταν αυτό, έξω…» είπε η Αρχόντισσα, µην έχοντας
ακόµα αφήσει το χέρι του Σαραολνιανού, ενώ ήταν κολληµένη
επάνω του –το γόνατό της ακουµπούσε το δικό του και ο µηρός της
τον δικό του µηρό.
Ο Ζάρβηµ γύρισε να κοιτάξει το πρόσωπό της. «Και µετά, ήθελες
να πάµε στο δάσος!…» είπε, σοβαρά. Όµως, ύστερα, γέλασε, και η
Σιρίµα γέλασε µαζί του.
«Θα είχαµε εφοδιαστεί κατάλληλα,» εξήγησε, ελπίζοντας πως ίσως,
τελικά, να κατάφερνε το σκοπό της.
Ο Ζάρβηµ στράφηκε ν’ατενίσει τις φλόγες, δίχως ν’αποκριθεί.
Η Σιρίµα ακούµπησε το κεφάλι της στον ώµο του. Εκείνος
ξαφνιάστηκε απ’αυτό, αλλά όχι ιδιαίτερα, λόγω του τρόπου µε τον
οποίο του φερόταν η Αργκανθικιανή από τη βόλτα τους στο
µπαλκόνι και ύστερα. Τι θέλει από µένα; Απλά παρέα, ή κάτι άλλο; Ο
377

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Ζάρβηµ δεν µπορούσε να πει πως ήταν σίγουρος ότι η Σιρίµα ήθελε
να τον σκοτώσει· αλλά δεν µπορούσε να πει κιόλας ότι ήταν
σίγουρος πως η Σιρίµα δεν ήθελε να τον σκοτώσει. Με τους
Αργκανθικιανούς δύσκολα έβγαζες άκρη· αυτό ήταν αλήθεια. Όταν
του πρότεινε να πάνε µόνοι στο δάσος, αµέσως, ήρθε στο νου του η
προειδοποίηση της Χόλκραδ· όµως ύστερα, έτσι όπως του µίλησε η
Σιρίµα, έτσι όπως τον κοίταξε… ∆εν ήταν το βλέµµα που σου ρίχνει
κάποιος ο οποίος θέλει να σε σκοτώσει!
Με το αριστερό χέρι, αγκάλιασε τη µέση της Αργκανθικιανής,
κρατώντας την κοντά του. Η Σιρίµα χαµογέλασε, καθώς είχε το
κεφάλι της ακουµπισµένο στον ώµο του, και φίλησε το λαιµό του,
κάτω από τη γενειάδα.
Σιγή έπεσε ανάµεσά τους, για πολύ ώρα, και µονάχα το τρίξιµο των
ξύλων του τζακιού ακουγόταν.
** ** ** **
«Πρίγκιπά µου, το µέρος είναι άδειο από ανθρώπους,» ανέφερε ο
∆όνορ στον Κιόλβ, ενώ οι δυο τους βρίσκονταν σ’ένα µικρό σαλόνι
του παλατιού. «Όµως βρήκαµε χώρους όπου θα µπορούσαν να
µένουν άνθρωποι: δωµάτια µε κρεβάτια, ένα δωµάτιο γεµάτο χάρτες
της πόλης, µια µεγάλη βιβλιοθήκη, ένα δωµάτιο µε βότανα. Αλλά οι
σήραγγες, επί του παρόντος, είναι εγκαταλειµµένες.»
«Μάλιστα…» είπε ο Κιόλβ, σκεπτικός. Οι Κλειδοκράτορες.
Σίγουρα, δική τους κρυψώνα ήταν αυτή. «Και… πτώµατα, ∆όνορ;
Βρήκες πτώµατα;»
Ο κατάσκοπος κούνησε το κεφάλι του. «Όχι, Πρίγκιπά µου. Θα
έπρεπε;»
«Απλά, ρώτησα. Υπάρχει τίποτ’άλλο που χρειάζεται να µου
αναφέρεις;»
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«Ναι. Η πανδοχέας, νοµίζω, ξέρει τι συνέβαινε εκεί κάτω προτού
εγκαταλειφθεί το µέρος. Τώρα που µιλάµε, βρίσκεται στο στρατώνα,
και ο Υποδιοικητής Ίρντελ και οι στρατιώτες του την ανακρίνουν.»
Γιατί; Τι µπορεί να τους πει; Ότι οι σήραγγες ήταν των
Κλειδοκρατόρων; Αυτό ήδη το γνωρίζω –δεν είναι και τόσο δύσκολο
να το καταλάβεις! «Πρόσταξέ τον να την ελευθερώσει, ∆όνορ.»
Ο κατάσκοπος συνοφρυώθηκε, παραξενεµένος. «Είστε βέβαιος
γι’αυτό, Πρίγκιπά µου;»
«Ναι, απόλυτα. Αφήστε την ελεύθερη.»
«Και µε τις σήραγγες τι να κάνουµε, Υψηλότατε;»
«Βάλτε µερικούς στρατιώτες– ή, µάλλον, κατασκόπους να τις
φυλάνε. Θέλω να ξέρω ποιος µπαίνει και ποιος βγαίνει.»
«Μάλιστα. Μπορώ να πηγαίνω;»
«Φυσικά.»
Ο ∆όνορ άνοιξε την πόρτα –για ν’αντικρίσει, αναπάντεχα, µια
γυναίκα εµπρός του.
«Καλησπέρα, ∆όνορ,» του είπε.
«Ρινέκα,» χαιρέτησε εκείνος, κλίνοντας το κεφάλι. «Μπορώ να
περάσω;»
Η Αρχικατάσκοπος τού έκανε χώρο, για να φύγει. Μπήκε στο
µικρό σαλόνι και έκλεισε την πόρτα πίσω της.
«Τα κρυφάκουσες όλα,» είπε ο Κιόλβ, κάπως θυµωµένος από αυτό
το γεγονός.
«Λαθεύετε, Πρίγκιπά µου,» αποκρίθηκε εκείνη. «Τυχαία βρέθηκα
πίσω από την πόρτα, την ώρα που την άνοιγε ο ∆ούκας.»
Τέλος πάντων… «Βρήκες τίποτα;»
Η Ρινέκα κάθισε σε µια πολυθρόνα. «Ήρθαν ένας υπηρέτης και µια
υπηρέτρια και σας µίλησαν, σωστά, Πρίγκιπά µου;»
Ο Κιόλβ κατένευσε. «Ναι. Μου είπαν ότι είδαν την Αρχόντισσα
Ενθέµα Ρέγκοθ να δίνει ένα φιαλίδιο στον υπηρέτη που πήγε φαγητό
στον κρατούµενο.»
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«Κι εγώ πληροφορήθηκα πως µια άγνωστη γυναίκα µίλησε, κάποια
στιγµή, µ’εκείνους.»
«Μια άγνωστη γυναίκα;»
Η Ρινέκα ανασήκωσε τους ώµους. «Ναι, Πρίγκιπά µου. Τα µόνο
στοιχεία που έχω γι’αυτήν είναι ότι φορούσε µενεξεδί φόρεµα και
κουκούλα· τίποτ’άλλο.»
«Ποιος σ’το είπε τούτο;»
«Ένας από τους κατασκόπους µου.»
«Και δεν παρακολούθησε αυτή τη γυναίκα, να δει πού πήγε µετά;»
«Προσπάθησε να την ακολουθήσει, µα την έχασε. Συγκεκριµένα,
µου είπε ότι έµοιαζε να γλίστρησε ανάµεσα στις πέτρες των τοίχων,
σαν αράχνη.»
Η µαρτυρία τούτη ανησύχησε ιδιαίτερα τον Κιόλβ. «Ποια ή τι
υποθέτεις ότι είναι;»
«Κάποια κατάσκοπος, πολύ καλή στη δουλειά της, Πρίγκιπά µου,»
είπε η Ρινέκα.
«Θέλω τη βρεις,» πρόσταξε ο γιος του Κάρχοκ. «Ίσως να µπορεί να
µας δώσει κάποιες πολύ σηµαντικές πληροφορίες για το τι συµβαίνει
στο Βασίλειό µου. Επιπλέον, δε µ’αρέσει να την έχω να τριγυρίζει
έτσι µέσα στο παλάτι µου.»
«Όπως επιθυµείτε, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε η Ρινέκα. «Όµως η
δουλειά θα αργήσει να γίνει. Καθώς σας είπα, αυτή η γυναίκα είναι
πολύ καλή στην τέχνη της.»
«Κάνε ό,τι χρειαστεί, αλλά βρες τη,» είπε ο Κιόλβ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο
Τέταρτη ηµέρα του Μυστικού Πολέµου:

Ελπιδοφόρα νέα

Π

ατέρα, φεύγω από την πόλη. Οι άλλοι νίκησαν. Και
υποστηρίζουν τον Πρίγκιπα Κιόλβ για Βασιληά. Να είσαι
πολύ, πολύ προσεκτικός.
Τα λόγια του Βούνκαλ αντήχησαν µέσα στο κεφάλι του ∆ούκα
Έσριθ, ο οποίος καθόταν µπροστά στο τζάκι, µαζί µε την Κυράλια.
Βούνκαλ! Πού πηγαίνεις; ρώτησε, αµέσως. Καµία απάντηση, όµως,
δεν πήρε, καθώς ο γιος του είχε διακόψει την επικοινωνία του
µ’αυτόν.
Η Κυράλια αισθάνθηκε τον άντρα της να σφίγγεται, ενώ την
κρατούσε στην αγκαλιά του, και είπε: «Τι είναι;»
«Ο Βούνκαλ… φεύγει από την ∆ρέλιφον.»
«Γιατί; Και πού πηγαίνει;» έκανε η Κυράλια, ξαφνιασµένη.
«Οι άλλοι Κλειδοκράτορες νίκησαν, έτσι µου είπε,» αποκρίθηκε ο
Έσριθ.
«Και δε σου ανέφερε πού πηγαίνει;»
Ο ∆ούκας κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Προφανώς, όµως, πηγαίνει
κάπου να κρυφτεί. Θα τον κυνηγούν, για να τον σκοτώσουν.»
«Πρέπει να βοηθήσουµε.» Η Κυράλια έκανε να σηκωθεί όρθια,
όµως ο Έσριθ την κράτησε κοντά του.
«∆ε µπορούµε, και το ξέρεις πολύ καλά.»
Εκείνη κατένευσε, κατσουφιάζοντας. Αισθανόταν ανίκανη να
συντρέξει το παιδί της, τώρα που τη χρειαζόταν. Άραγε, θα έχανε και
τον Βούνκαλ, όπως είχε χάσει τον Ρίγκµιν;
** ** ** **
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Η Σαντέ’ενθιν είδε τη δυτική πύλη της ∆ρέλιφον ν’ανοίγει µπροστά
από την τετραµελή οµάδα, η οποία απαρτιζόταν από τον Τράνθλας,
τη Νιρίλ, και τους δύο Μαγκραθµέλιους. Όλα καλά, µέχρι στιγµής.
Εκείνη, ο Βούνκαλ, και η Βόλκρα βρίσκονταν µέσα σε ένα
στενορύµι, περιµένοντας τη σειρά τους. Είχαν διασχίσει την πόλη
χωρίς να συναντήσουν κάποιον από τους εχθρούς τους. Η
Σαντέ’ενθιν υπέθετε πως ή τους είχαν χάσει, ή είχαν αποφασίσει να
τους αφήσουν να φύγουν, ή βρίσκονταν κι αυτοί σε µαύρα χάλια,
ύστερα από τη µάχη στα υπόγεια κάτω από τους Τρεις ∆ρόµους, και
δεν είχαν κουράγιο για πόλεµο.
Η Νυφίτσα, η ηλίθια τροβαδούρος, και οι δαιµονάνθρωποι βγήκαν
από την ∆ρέλιφον. Η πύλη έκλεισε πίσω τους. Η Σαντέ’ενθιν
ακούµπησε στον τοίχο· είχαν πει να περιµένουν κανένα δεκάλεπτο,
προτού περάσουν κι εκείνοι. Ο Βούνκαλ υποστήριζε ότι τα είχε
τακτοποιήσει όλα. Η Ζιρκεφιανή ευχόταν να ήταν έτσι· δεν ήθελε
κάτι στραβό να συµβεί τώρα, στο τελευταίο σκέλος του µικρού
ταξιδιού τους από τον Μέγα Οίκο των Παιχνιδιών µέχρι τη δυτική
πύλη.
Η Σαντέ’ενθιν έριξε µια µατιά στους συντρόφους της. Ο
κακάσχηµος γιος του ∆ούκα Έσριθ έστρεψε, για λίγο, το βλέµµα του
προς το µέρος της, όµως, ύστερα, το γύρισε αλλού, πάλι. Πολλές
φορές, την κοιτούσε µε έναν τρόπο που εκείνη δε µπορούσε να
εξηγήσει. Γιατί µε κοιτάς έτσι, Βούνκαλ; Θέλεις κάτι από µένα; Σε
ενοχλεί κάτι επάνω µου; Όπως και νάχε το θέµα, τώρα, δεν ήταν η
κατάλληλη στιγµή για να βρει απαντήσεις στα ερωτήµατά της.
Η Βόλκρα συνέχιζε ν’ατενίζει τη δυτική πύλη, δίχως να στρέψει
καθόλου το βλέµµα της προς τη µεριά της Σαντέ’ενθιν, η οποία είχε
την εντύπωση πως η εν λόγω Κλειδοκράτειρα δεν τη συµπαθούσε
πολύ. Γενικά, ήταν εναντίον του να φύγουν από το Άργκανθικ, όµως
η Ζιρκεφιανή ήταν βέβαιη πως αντιλαµβανόταν ότι, αν έµεναν εδώ,
οι εχθροί τους θα τους σκότωναν. Ίσως να την ενοχλεί το γεγονός ότι
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θα πάει σαν φυγάς σε µια «βάρβαρη» χώρα σαν το Σαραόλν. Οι
Αργκανθικιανοί είναι µυστήριοι.
Τελικά, ο Βούνκαλ έκανε νόηµα στις δυο γυναίκας να βαδίσουν,
ενώ εκείνος προχώρησε πρώτος. Ένας φρουρός κατέβηκε για να τον
απαντήσει, και η Σαντέ’ενθιν άκουσε τον Κλειδοκράτορα να λέει, µε
ψιθυριστή φωνή: «Ο χρυσός γυαλίζει περισσότερο τη νύχτα.»
Ο στρατιώτης έκανε νόηµα σε κάποιους, και η πύλη άρχισε
ν’ανοίγει. Μόλις το άνοιγµα ήταν αρκετά µεγάλο για να περάσουν,
βγήκαν από την πόλη, τραβώντας τα άλογά τους πίσω τους (τα οποία
ήταν φορτωµένα µε προµήθειες που θα τους χρειάζονταν στο ταξίδι).
Η πύλη έκλεισε, και η Σαντέ’ενθιν κι οι σύντροφοί της καβάλησαν
τα ζώα. Η Ζιρκεφιανή έριξε µια µατιά στον νυχτερινό ουρανό.
Ξαστεριά είχε απόψε και τα τέσσερα φεγγάρια έλαµπαν. Ο Βούνκαλ
και η Βόλκρα άρχισαν να καλπάζουν· εκείνη τους ακολούθησε. Σε
λίγο, τράβηξαν τα γκέµια των αλόγων τους, για να σταµατήσουν,
γιατί αντίκρισαν τον Τράνθλας και τους άλλους λίγο παρακάτω.
«Όλα εντάξει,» είπε ο Βούνκαλ. «Μπορούµε να συνεχίσουµε.»
Η Νυφίτσα έγνεψε καταφατικά, και άρχισαν να ταξιδεύουν.
Καθ’οδόν, ρώτησε: «Όταν φτάσουµε στη Βέρντριχ, ποιον δρόµο
θ’ακολουθήσουµε; Το δυτικό ή το νότιο;»
«Ποιον προτείνεις;» αντερώτησε ο Βούνκαλ.
«Αν ακολουθήσουµε το δυτικό δρόµο, θα βρεθούµε, τελικά, στο
∆ουκάτο Χάργκοχ, όπου τα πράγµατα είναι άσχηµα–»
«Ο Πόνκιµ κατέκτησε την πόλη,» τον διέκοψε η Σαντέ’ενθιν.
«Παρ’όλ’αυτά, δεν ξέρω πόσο φιλικά θα είναι εκείνα τα µέρη,»
συνέχισε ο Τράνθλας. «Καλύτερα, εποµένως, θα ήταν να πάµε νότια,
να περάσουµε µέσα από το ∆ουκάτο Τάρµεν και το ∆ουκάτο Έβµορ
και να βγούµε στο ∆ουκάτο Κάντνοµ του Σαραόλν.»
«Ο δρόµος είναι µακρύτερος έτσι.»
«Ίσως, αλλά βιαζόµαστε;»
«∆εν υπάρχει, όµως, λόγος να χασοµεράµε,» διαφώνησε η
Σαντέ’ενθιν.
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«Προτείνω να δούµε τι θα κάνουµε όταν φτάσουµε στην Βέρντριχ,»
είπε ο Βούνκαλ· και σιγή έπεσε ανάµεσά τους.
Κάποια ώρα πέρασε, ενόσω ταξίδευαν σιωπηλά. Η Σαντέ’ενθιν
αναρωτιόταν πώς θα έβρισκε τα πράγµατα στο Σαραόλν. Σίγουρα,
όχι όπως τα είχε αφήσει. Πόλεµος γινόταν. Όµως το πρόβληµά της
ήταν τι θα έκανε εκεί. Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν τής είχε υποσχεθεί τη
Νότια Γη ολάκερη, και τώρα, ούτε ένα βασίλειο δε θα γινόταν δικό
της. Γιατί τα έκανα όλα τούτα; Τι κέρδισα; Τίποτα… Μια βαθιά
µελαγχολία την έπιασε, καθώς άκουγε τον νυχτερινό άνεµο να
σφυρίζει, να µπαίνει µέσα στην κουκούλα της, και να αναδεύει
µερικές τρίχες µπροστά στο µέτωπό της. Μονάχα ο Πόνκιµ κέρδισε
κάτι από αυτό το χάος· κι εκείνος, όµως, όχι ό,τι επιθυµούσε. Ο
Κράντµον δε ήταν ο πιο χαµένος απ’τους τρεις– Ή, µήπως, είναι το
ίδιο χαµένος µ’εµένα; Ούτε εγώ άρχω, ούτε εκείνος. Κι επιπλέον, η
πατρίδα µου έχει καταστραφεί από τον τρελό µισό-Θεό Μάργκανθελ.
Βέβαια, ο Κράντµον δεν µπορεί καθόλου να επιστρέψει στη δική του
πατρίδα, στον Ωκεανό· είναι επικηρυγµένος από την Βασίλισσα
Αάνθα. Όπως και νάχε το πράγµα, η Σαντέ’ενθιν αισθανόταν µια
ανατριχίλα να διατρέχει το κορµί της, στη σκέψη πως, όταν έφτανε
στην Μάρβαθ, θα τον έριχνε, πάλι, στο κρεβάτι και θα διασκέδαζε
για κάποια ώρα µαζί του. Ήταν καλός σ’αυτό. Και σε πολύ λίγα άλλα
πράγµατα…
Ξαφνικά, άκουσε τη φωνή του Πόνκιµ µέσα στο κεφάλι της:
Καλησπέρα, Σαντέ’ενθιν. Ελπίζω να µη σε ξυπνάω.
∆ε µε ξυπνάς, του αποκρίθηκε. Βρίσκοµαι στο δρόµο.
Ταξιδεύεις, τέτοια ώρα;
Συγκεκριµένα, έρχοµαι στο Σαραόλν.
Τι! Ο Πόνκιµ «ακουγόταν» έκπληκτος. Γιατί; Τι συµβαίνει στο
Άργκανθικ;
Προβλήµατα. Οι παλιοί Κλειδοκράτορες µάς νίκησαν, Σου φέρνω
συµµάχους.
∆εν καταλαβαίνω τι λες, Σαντέ’ενθιν. Εξήγησέ µου.
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Του µίλησε για τον Μυστικό Πόλεµο και για το τι είχε συµβεί στην
∆ρέλιφον, τις τελευταίες µέρες.
Να πάρει και να σηκώσει! καταράστηκε ο Πόνκιµ. ∆εν πρέπει να
φύγεις, Σαντέ’ενθιν. Τουλάχιστον, όχι αµέσως.
Εξέφρασε πνευµατικά την απορία της.
Έχω επισκέπτες στην Μάρβαθ απόψε…
Τι είδους επισκέπτες;
Τρεις Σοφούς του Κύκλου του Φτερού. Βρήκαν τρόπο να
σταθεροποιήσουν τη Νότια Γη.
Η Σαντέ’ενθιν αισθάνθηκε την καρδιά της να χτυπά δυνατότερα
από πριν. Πώς θα το κάνουν; ρώτησε, ανυπόµονα, σκεπτόµενη ότι
ίσως, τελικά, να υπήρχε κάτι γι’αυτήν στο µέλλον.
Χρειάζονται έναν συγκεκριµένο άντρα: τον Άνθρωπο-Με-ΜισήΨυχή.
Γιατί;
Είναι µεγάλη ιστορία· πάντως, αυτός είναι ο µόνος επάνω στον
Άρµπεναρκ που µπορεί, τούτη τη στιγµή, να σταθεροποιήσει τη Νότια
Γη.
Του µίλησες;
Όχι ακόµα. Όµως θέλω να έρθεις µαζί του στο Σαραόλν. ∆εν πρέπει
να γίνουν λάθη.
Η Σαντέ’ενθιν έκανε νόηµα στους συντρόφους της να
σταµατήσουν.
«Τι τρέχει;» τη ρώτησε ο Βούνκαλ.
«Μόλις κουβέντιασα µε τον Πόνκιµ,» αποκρίθηκε εκείνη. «Και έχω
κάτι σηµαντικό να σας πω.» Τους εξήγησε για τη σταθεροποίηση της
Νότιας Γης και για τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή.
«Πώς θα τον κάνουµε να έρθει µαζί µας;» απόρησε ο Τράνθλας.
«∆ε µπορούµε να επιστρέψουµε στη ∆ρέλιφον· θα µας σκοτώσουν.»
«∆ε θα χρειαστεί,» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Θα επικοινωνήσουµε απο
δώ µαζί του.»
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Ναι, συµφώνησε ο Πόνκιµ. Κι ας ελπίσουµε ότι θα µας ακούσει…
Τώρα, η φωνή του πρέπει να αντήχησε στα κεφάλια όλων, αν έκρινε
η Σαντέ’ενθιν από τον τρόπο µε τον οποίο τους είδε να
συνοφρυώνονται.
** ** ** **
«Αυτοσυγκεντρώσου, αγάπη µου, αυτοσυγκεντρώσου,» είπε η
Αλζάρα, σιγανά. Μέσω των πνευµατικών της δυνάµεων, είχε φτιάξει
ένα παιχνίδι για τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, ώστε να µπορέσει να
µάθει να ελέγχει τα Πνεύµατα καλύτερα. Μπορεί να ήταν ισχυρός –
πάρα πολύ ισχυρός, απ’ό,τι έκρινε η Ζιρκεφιανή–, όµως δεν είχε
καµια αυτοκυριαρχία· ό,τι έβγαινε από µέσα του έβγαινε αυθόρµητα.
Πράγµα επικίνδυνο και για εκείνον και για όσους τον
περιτριγύριζαν. Ορισµένες φορές, µπορούσε να είναι πολύ
αποτελεσµατικός Ελεγκτής Πνευµάτων· άλλοτε, όµως, έχανε
τελείως τον έλεγχο. Έτσι, η Αλζάρα –καθώς τα τραύµατά της από
τον γάµο της ∆ούκισσας Ζέκαλ είχαν σχεδόν θεραπευτεί και
αισθανόταν καλύτερα– είχε βαλθεί σήµερα να τον µάθει µερικά
πράγµατα, µέσω αυτού του πνευµατικού παιχνιδιού που της είχε
δείξει η Χόλκραδ.
Το παιχνίδι δεν ήταν πολύπλοκο: επρόκειτο για τρεις αόρατες
σφαίρες ψυχικής ισχύος τις οποίες ο παίκτης έπρεπε να καθοδηγήσει
σωστά (δηλαδή, χωρίς πνευµατικά σκαµπανεβάσµατα) µέσα σε µια
Πνευµατική Συγκέντρωση.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή µούγκρισε και τα παράτησε. «∆ε
µπορώ να το κάνω!» είπε, ενώ τα τυφλά του µάτια κοιτούσαν το
κενό.
«Μην παραδίνεσαι τόσο εύκολα,» αποκρίθηκε η Αλζάρα, η οποία
καθόταν οκλαδόν επάνω στο κρεβάτι, ντυµένη µε µια µαύρη ρόµπα.
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«∆ε µπορώ να το κάνω, Αλζάρα,» επέµεινε εκείνος, κουνώντας το
κεφάλι, καθώς ήταν καθισµένος στην άκρια του κρεβατιού. «Είναι
αδύνατον.»
«Αν κατόρθωνες να δαµάσεις τις δυνάµεις σου,» είπε εκείνη, «θα
ήσουν πολύ πιο ισχυρός στα Πνεύµατα.»
«Μα δε γεννήθηκα για να ελέγχω τα Πνεύµατα!» αντιγύρισε ο
Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Αν δεν είχα πάει σ’εκείνο το
καταραµένο νησί, στον Ωκεανό, ποτέ δε θα είχα τούτες τις δυνάµεις.
Με βασανίζουν, Αλζάρα!»
Αναπάντεχα, κι οι δυο άκουσαν µια φωνή µέσα τους: Καλησπέρα,
Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή.
Πόνκιµ! «γρύλισε» εκείνος.
Ενώ η Αλζάρα είπε: Εσύ εδώ;
Έχω τους τρόπους µου για να επικοινωνώ µε αυτούς που θέλω,
εξήγησε ο Σφετεριστής.
Ποιοι είναι µαζί σου; ρώτησε η Αλζάρα, που µπορούσε να
αισθανθεί κι άλλες αύρες να βρίσκονται λίγο πιο «πίσω».
Εγώ είµαι, προδότρια, είπε η Σαντέ’ενθιν, κι ορισµένοι φίλοι.
Θα περάσω κατευθείαν στο θέµα, δήλωσε ο Πόνκιµ, το οποίο είναι η
σταθεροποίηση της Νότια Γης.
Και τι σχέση έχουµε εµείς µε τη σταθεροποίηση της Νότιας Γης;
ρώτησε η Χόλκραδ –που, µάλλον, την είχε ειδοποιήσει κι αυτήν ο
Σφετεριστής, υπέθεσε η Αλζάρα.
∆εν έχετε όλοι σας· έχει, όµως, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
Κάνεις λάθος, είπε εκείνος. ∆ε µπορώ να βοηθήσω.
Κι όµως, µπορείς, παρότι δεν το ξέρεις, εξήγησε ο Πόνκιµ. Πριν από
λίγο, είχα µια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα µε τρεις από τους Σοφούς
του Κύκλου του Φτερού –τους κυρίους Μόρβον, Ζάρχαλ, και Κάρελ,
οι οποίοι µου είπαν ότι µονάχα εσύ µπορείς να σταθεροποιήσεις το
Νότιο Κέντρο.
Πώς; ρώτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
Θα σου δώσουν τις δυνάµεις του Φοίνικα.
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Το ψυχικό κύµα έκπληξης χτύπησε δυνατά την Αλζάρα, καθώς όλοι
οι Πνευµατιστές που βρίσκονταν µπλεγµένοι σε τούτη την κουβέντα
έµοιαζαν ν’ακούν για πρώτη φορά αυτό που µόλις είπε ο Πόνκιµ. Θα
του δώσουν τις δυνάµεις του Φοίνικα; σκέφτηκε η Ζιρκεφιανή. Τις
δυνάµεις του αρχαίου Θεού Φοίνικα;
Αυτό δε γίνεται, Πόνκιµ, είπε η Χόλκραδ. Μη µας λες ψέµατα.
∆εν είναι ψέµα, αποκρίθηκε εκείνος. Αν θέλεις, µπορώ να φέρω στην
κουβέντα µας και τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού, ώστε να σε
διαβεβαιώσουν.
Κάντο, ζήτησε η µάγισσα.
Η Αλζάρα αισθάνθηκε µια ακόµα αύρα να προστίθεται στις
υπόλοιπες.
Κύριε Μόρβον, είπε ο Πόνκιµ, εξηγήστε τους το σχέδιό σας.
Ο Μόρβον µίλησε, λέγοντας σε όλους τι ακριβώς είχαν σκεφτεί
εκείνος και οι υπόλοιποι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού: Θα
συγκέντρωναν τους κοσµικούς κρυστάλλους από το νησί των
χαµένων πλοίων, θα καλούσαν τον Μάσµαρθ µέσω αυτών, ώστε να
φορτίσουν τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή µε τη δύναµή του, και
εκείνος –διαθέτοντας τότε κοσµοπλαστικές ικανότητες– θα
σταθεροποιούσε, πάλι, τη Νότια Γη.
Είναι αυτό το σχέδιο σίγουρο; ρώτησε η Χόλκραδ.
Είναι ό,τι καλύτερο µπορέσαµε να σκεφτούµε, κυρία µου,
αποκρίθηκε ο Μόρβον. Η τελική απόφασή, όµως, είναι του
Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή. Θα µας βοηθήσετε, κύριε;
Η Αλζάρα αισθάνθηκε τον αγαπηµένο της να διστάζει ν’απαντήσει·
ύστερα, όµως, τον «άκουσε» να λέει: Θα σας βοηθήσω.
Τότε, πρέπει να έρθετε στο Σαραόλν, ώστε, έπειτα, να κατευθυνθούµε
όλοι µαζί στον Ωκεανό και στη Νότια Γη.
Και η Σαντέ’ενθιν κι οι σύντροφοί της, επειδή τυχαίνει να έρχονται
επίσης προς τα εδώ, πρόσθεσε ο Πόνκιµ, θα συνταξιδέψουν µαζί σου.
∆ε θα έρθει µόνος, είπε η Χόλκραδ.
Θα έρθετε κι εσείς;
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Θα κουβεντιάσουµε το θέµα µε τον Σόλµορχ και τους υπόλοιπους.
∆εν υπάρχει χρόνος για χάσιµο, τόνισε ο Πόνκιµ.
∆ε θα καθυστερήσουµε, τον διαβεβαίωσε η Χόλκραδ. Μια κουβέντα
µεταξύ µας πρέπει να γίνει. Σαντέ’ενθιν, πού θα σε συναντήσουµε;
Λιγότερο από µια λεύγα δυτικά της ∆ρέλιφον. Πότε θα είστε εδώ;
Το αργότερο, αύριο το πρωί.
Η Αλζάρα αισθάνθηκε όλες τις αύρες να φεύγουν. Στράφηκε, για
να κοιτάξει τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. «Είσαι σίγουρος για
τούτο; Αυτή… αυτή η επίκληση του Μάσµαρθ µπορεί να είναι
επικίνδυνη.»
Εκείνος ανασήκωσε τους ώµους, µε µια ηττηµένη όψη στο
πρόσωπό του. «Τι άλλο µου µένει στη ζωή;» αποκρίθηκε.
«Τουλάχιστον, ας βοηθήσω εκεί όπου µπορώ. ∆εν αισθάνθηκες πόσο
δυνατοί ήταν οι σεισµοί που προέρχονταν από το Νότο; Τι θα γίνει,
αν κάποιος δε σταµατήσει την καταστροφή;»
Η Αλζάρα έπρεπε να παραδεχτεί πως είχε δίκιο σ’αυτό. Ωστόσο,
φοβόταν. ∆εν ήθελε να τον χάσει, σε περίπτωση που κάτι δεν
πήγαινε καλά. Σηκώθηκε από το κέντρο του κρεβατιού, πήγε κοντά
του, και τον αγκάλιασε. «Σ’αγαπώ,» του ψιθύρισε στ’αφτί, και
φίλησε το µάγουλό του.
** ** ** **
«Είσαι σίγουρη, Χόλκραδ, πώς δεν είναι παγίδα;» ρώτησε ο
Σόλµορχ, φοβούµενος ό,τι είχε να κάνει µε τον Πόνκιµ. Ο άνθρωπος
ήταν φίδι! Τόσο καιρό βρισκόταν µέσα στο Βασίλειο, ως πιστός
βασιλικός διπλωµάτης και συµβουλάτορας του Βένγκριλ, και κανείς
δεν είχε καταλάβει τίποτα για την πραγµατική του φύση. Κανείς δεν
είχε καταλάβει ότι σκόπευε να παραδώσει το Σαραόλν στους
προαιώνιους εχθρούς του, τους δαιµονανθρώπους της Μάγκραθµελ.
Η µάγισσα έγνεψε καταφατικά. «Ναι, είµαι σίγουρη,» αποκρίθηκε.
«Μου µίλησε ο Μόρβον, ένας Σοφός του Κύκλου του Φτερού. Όχι,
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Σόλµορχ, δεν είναι παγίδα: πραγµατικά έχουν βρει τρόπο για να
σταθεροποιήσουν τη Νότια Γη, και χρειάζονται τον Άνθρωπο-ΜεΜισή-Ψυχή για να το κάνουν.»
Ο Σόλµορχ κοίταξε τον άντρα που κάποτε ονοµαζόταν Ράθµαλ και
ήταν στρατιωτικός διοικητής του Βένγκριλ. «Εσύ πώς αισθάνεσαι
για όλα τούτα;»
Τα τυφλά µάτια του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή στράφηκαν στο
µέρος του. «Αν µπορώ να βοηθήσω να σταµατήσουν οι σεισµοί, θα
το κάνω,» δήλωσε.
«Γιατί, αν αφεθούν ανεξέλεγκτοι, ίσως να αποδειχτούν ιδιαίτερα
καταστροφικοί για εµάς,» πρόσθεσε η Χόλκραδ. «Τα βόρεια
τµήµατα της Βόρειας Γης πιθανώς να µην τους αισθάνονται, όµως
εµείς βρισκόµαστε στο νότιο άκρο της Βόρειας Γης: πόλεις
ολόκληρες θα ισοπεδωθούν, σιγά-σιγά. Κι αυτή η κατάσταση δε θα
σταµατήσει αν εµείς δεν τη σταµατήσουµε.»
«Εποµένως, το ερώτηµα είναι, ποιοι από µας θα µείνουν εδώ και
ποιοι θα συντροφεύσουν τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή,» συµπέρανε
η Τάθβιλ (η οποία είχε βαρεθεί να την ξυπνάνε µέσα στα µαύρα
µεσάνυχτα, µέρα παρά µέρα).
«Εγώ θα πάω µαζί του,» δήλωσε η Αλζάρα.
«Κι εγώ,» ένευσε η Χόλκραδ.
«Και τι θα γίνει µε τους Κλειδοκράτορες, Χόλκραδ;» είπε ο
Ζάρβηµ. «Ποιος θα µας προστατέψει από αυτούς; Με κάποιο τρόπο,
είχες προφυλάξει το παλάτι από τα µάγια τους, αν θυµάµαι καλά.
Αυτό θα ισχύει ακόµα κι όταν φύγεις;»
«∆εν είχα ακριβώς ‘προφυλάξει’ το παλάτι από τα µάγια τους,»
εξήγησε εκείνη. «Είχα υφάνει ένα ξόρκι που θα µε ειδοποιούσε
αµέσως αν κάποιος επηρέαζε το νου των φρουρών.»
«∆ηλαδή;» ρώτησε η Τάθβιλ, τρίβοντας το δεξί της µάτι.
«Το θέµα δεν είναι τι ακριβώς είχες κάνει, Χόλκραδ,» είπε ο
Ζάρβηµ. «Το θέµα είναι ότι, αν φύγεις, τι είδους προφύλαξη θα
υπάρχει από τους… ‘τοποτηρητές’; Τι θα γίνει ο Κιόλβ;»
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Η µάγισσα σταύρωσε τα χέρια µπροστά της, σκεπτική. Αυτό το
βράδυ δεν είχε αισθανθεί τους Κλειδοκράτορες να µάχονται µέσα
στην ∆ρέλιφον. Τουλάχιστον, δεν είχε απελευθερωθεί τόση
πνευµατική ισχύ, ώστε να την ενοχλήσει. Υπήρχε πιθανότητα ο
Μυστικός Πόλεµος να είχε τελειώσει; Κι αν είχε τελειώσει, ποιοι
ήταν οι νικητές; Εκείνοι που η Χόλκραδ υποψιαζόταν ότι
υποστήριζαν τον γιο του Κάρχοκ, ή οι εχθροί τους; ∆εν µπορούσε να
ξέρει.
«Θα µείνω εδώ,» είπε.
Τα λόγια της απογοήτευσαν τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, ο
οποίος είχε συνηθίσει, πλέον, να βλέπει τη Χόλκραδ ως καθοδηγητή
του, περίπου όπως τον Φάλµαριν. Αν και εκείνος, βέβαια, ήταν
Πνευµατικός του Αδελφός… όµως είχε χαθεί. Ο πρώην-Ράθµαλ τον
αισθανόταν να βρίσκεται κάπου εκεί, πέρα, αλλά ποτέ δεν είχε
κατορθώσει να τον πλησιάσει. ∆εν ήξερε γιατί ένιωθε έτσι.
Όσο κι αν απογοητεύτηκε, όµως, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή από
την απόφαση της Χόλκραδ, αυτό δε φάνηκε στο πρόσωπό του.
Απλά, έγνεψε καταφατικά, συµφωνώντας µαζί της.
Είπε: «Και θα πρότεινα κι οι υπόλοιποι να µείνετε εδώ. Ίσως
καταφέρετε, τελικά, να συνάψετε τη συµµαχία, η οποία θα είναι
πολύ σηµαντική για το Σαραόλν. Ούτως ή άλλως, εκεί όπου θα πάω,
στο Νότιο Κέντρο Σταθερότητας, δε νοµίζω να µπορείτε να
µ’ακολουθήσετε.»
Ο Σόλµορχ κατένευσε, θεωρώντας τα λόγια του πρώην-Ράθµαλ
σωστά. Στη Νότια Γη, σίγουρα, δε θα είχε να αντιµετωπίσει
ανθρώπινους αντιπάλους ή δαιµονανθρώπους· θα είχε να
αντιµετωπίσει… τον ίδιο τον Άρµπεναρκ –δυνάµεις ακατονόµαστες
και αόρατες.
«Εποµένως, θα πάτε εσύ και η Αλζάρα;»
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Αν και η
αλήθεια είναι ότι θα προτιµούσα να πάω εντελώς µόνος… αλλά το
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ξέρω ότι δε θα µε ακούσει…» Στράφηκε στη Ζιρκεφιανή
Πνευµατίστρια, υποµειδιώντας.
Ο Σόλµορχ ποτέ δεν είχε καταφέρει να καταλάβει πώς, µα τα
Πνεύµατα, µπορούσε να βλέπει αυτός ο άνθρωπος, αφού ήταν
τυφλός!
Το κενό βλέµµα του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή στράφηκε στον
Αντιβασιλέα του Σαραόλν. «Κι αφού θα είµαστε µόνο εµείς οι δυο,
θα φύγουµε απόψε κιόλας. Η Σαντέ’ενθιν κι οι άλλοι µάς περιµένουν
µερικά χιλιόµετρα δυτικά της ∆ρέλιφον.» Και πρόσθεσε νοερά: Η
Σαντέ’ενθιν, την οποία απεχθάνοµαι! Κι όµως, τώρα, θα είµαι
υποχρεωµένος να συνεργαστώ µαζί της. Και µε τον Πόνκιµ. Και µε
τον Κράντµον, πιθανώς… Θα χρειαστεί να τους θεωρήσω συµµάχους.
Θα τα καταφέρω, άραγε;
** ** ** **
Η Σαντέ’ενθιν ατένισε δύο καβαλάρηδες να έρχονται, µέσα στη
νύχτα, και να πλησιάζουν εκείνη και τους συντρόφους της. Ένας
αγέρας είχε σηκωθεί και έκανε τα δέντρα στις πλευρές της
λιθόστρωτης δηµοσιάς ν’αναδεύονται. Το θρόισµα των φύλλων τους
της θύµιζε το θρόισµα των φύλλων της ζούγκλα Βάργκοχ, στην
Ζίρκεφ… όταν υπήρχε Ζίρκεφ. Αναρωτήθηκε πώς θα ήταν η
κατάσταση τώρα στη Νότια Γη, και πώς θα κατάφερναν να
ταξιδέψουν µέσα σ’αυτήν, ώστε να φτάσουν στο Κέντρο
Σταθερότητας. Άραγε, τα εδάφη θα ήταν προσπελάσιµα;
Οι δύο καβαλάρηδες έφτασαν, και τράβηξαν τα γκέµια των αλόγων
τους, για να τα σταµατήσουν. Τα ζώα χρεµέτισαν και έπαψαν να
καλπάζουν. Η Σαντέ’ενθιν παρατήρησε, κάτω απ’τις κουκούλες
τους, ότι ήταν ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η προδότρια
Αλζάρα.
«Πού είναι η Χόλκραδ;» ρώτησε.
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«Εµείς οι δύο µόνο θα έρθουµε µαζί σας,» δήλωσε η Αλζάρα,
ατενίζοντάς την µε ένα βλέµµα επιφυλακτικό, όπως του
αιλουροειδούς της ζούγκλας, το οποίο δεν ξέρει αν πρέπει να
περιµένει επίθεση από τον αντίπαλό του ή όχι, πάντως είναι έτοιµο
για ό,τι κι αν συµβεί· έχει τα νύχια του γυµνωµένα.
Η Σαντέ’ενθιν δεν είχε πρόθεση να επιτεθεί –όχι από τώρα,
τουλάχιστον. «Γιατί;»
«∆ιότι η Χόλκραδ έχει άλλες δουλειές, στη ∆ρέλιφον,» απάντησε ο
Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, επιθυµώντας φανερά να σταµατήσει εδώ
αυτή την κουβέντα. «Τώρα, θα µας συστήσεις στους συµµάχους σου,
Σαντέ’ενθιν;»
«Πολύ ευχαρίστως,» αποκρίθηκε εκείνη. «Αλλά ας αρχίσουµε,
πρώτα, να ταξιδεύουµε. Αυτά µπορούµε να τα πούµε και καθ’οδόν.»
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